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Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί Αναγνώστες,

Το παρόν τεύχος έχει μια ιδιαίτερη ιστορική αξία. Σηματοδοτεί τη 
συμπλήρωση 100 χρόνων κυκλοφορίας του περιοδικού. Τo 1917 το  τμήμα 
«Ιστορικών Εργασιών και Περιοδικού» στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, επί 
Αρχηγίας Υποναυάρχου Σοφοκλή Δούσμανη, εξέδωσε για πρώτη φορά το 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση. Το περιοδικό αυτό απετέλεσε το επίσημο έντυπο 
του Πολεμικού Ναυτικού, κυκλοφορώντας ανελλιπώς από το 1917 μέχρι και 
το 1941, οπότε διεκόπη η έκδοσή του λόγω των πολεμικών γεγονότων, για να 
επανεκδοθεί το 1945. Από τότε κυκλοφορεί κανονικά μέχρι σήμερα. Το 1977 το 
περιοδικό βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. 

Η σύνδεση του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» με την Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού είναι άμεση καθώς η Υπηρεσία αυτή αποτελεί την υπηρεσιακή 
συνέχεια του παραπάνω τμήματος. Θέλοντας να τιμήσουμε αυτή την επέτειο σας 
προσφέρουμε ένα πολύτιμο δώρο. Όπως θα παρατηρήσατε ήδη, το συνοδευτικό 
μας ένθετο είναι μια ακριβής ανατύπωση του μεγαλύτερου μέρους του πρώτου 
τεύχους του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 
1917. 

Όπως είναι φυσικό, στο τεύχος μας υπάρχει ειδικό άρθρο για την ιστορική 
εξέλιξη τόσο της «Ναυτικής Επιθεώρησης» όσο και της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού, γραμμένο από τον Αντιναύαρχο ε.α. Αναστάσιο Δημητρακόπουλο ΠΝ. 
Φιλοξενούνται επίσης δύο ακόμα άρθρα ιστορικού ενδιαφέροντος: Ο Λέκτορας 
Ναυτικής Ιστορίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Δρ. Ζήσης Φωτάκης ασχολείται 
με τους θεμελιωτές της ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης Λεωνίδα Παλάσκα και 
Ηλία Κανελλόπουλο, ενώ ο ιστορικός ερευνητής Ηλίας Μεταξάς γράφει για την 
πρακτική της βιαίας ναυτολογίας, την οποία εφάρμοζε το Βρετανικό Βασιλικό 
Ναυτικό από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Αναφορικά με τον τομέα των 
Διεθνών Σχέσεων, στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε ένα λίαν επίκαιρο άρθρο 
του Πρέσβεως κ. Καρόλου Γάδη, στο οποίο αναλύει τις ενδεχόμενες επιλογές 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα θέμα 
μεγάλου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. 
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Στη μόνιμη στήλη «Ιστορικά Παραλειπόμενα» δημοσιεύονται 
φωτογραφίες και κείμενο για την επίσκεψη της «τραγουδίστριας της Νίκης»,  
Σοφίας Βέμπο, στο θωρηκτό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» στη διάρκεια του πολέμου.

Στη στήλη «Αναμνήσεις από τη ζωή στο ΠΝ» φιλοξενείται 
ευθυμογράφημα του γνωστού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά. Πρόκειται για 
κείμενο που δημοσιεύτηκε στην πολύ λίγο γνωστή μηνιαία περιοδική έκδοση 
του Πολεμικού Ναυτικού «Το Ναυτικό μας» και συγκεκριμένα στο τεύχος 60 
του Φεβρουαρίου 1952. Τέλος, στο τεύχος μας υπάρχει και η στήλη «Ειδήσεις 
από το Περισκόπιο» με ειδήσεις σχετικά με τα Ναυτικά των άλλων χωρών. Την 
εν λόγω στήλη επιμελείται ο  Δημοσιογράφος-Αμυντικός Αναλυτής, Ιωάννης 
Θεοδωράτος. 

 Κλείνοντας ένα αιώνα ζωής το περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» 
συνεχίζει να λειτουργεί ως έντυπος σύνδεσμος μεταξύ των στελεχών του ΠΝ 
(εν ενεργεία και εν αποστρατεία) έχοντας καταστεί ενισχυτικός παράγοντας 
της αίσθησης ότι το ΠΝ αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια. Η επιτροπή σύνταξης 
επιθυμεί να τονίσει ότι τυχόν προτάσεις για την βελτίωση του περιοδικού 
από τους εκλεκτούς μας αναγνώστες είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες αλλά και 
απαραίτητες για την διαρκή βελτίωση της ύλης και της μορφής του. 

Η Επιτροπή Σύνταξης 

 

Ακολουθείστε μας στο facebook για να 
ενημερώνεστε έγκαιρα για τις δραστηριότητες 

και τις εκδηλώσεις της ΥΙΝ
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Εκδηλώσεις
ΦΩΤοΓΡΑΦΙΕς
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Tην Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος 
Βίτσας παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ εγκαινίασε τις 
ανακαινισμένες Νοσηλευτικές Πτέρυγες 5Β και 4Δ του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
καθώς και τον χώρο υποδοχής ασθενοφόρων στην είσοδο του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών και το νέο αξονικό τομογράφο τελευταίας τεχνολογίας.  Στα εγκαίνια 
παρέστη ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. 
Σταμάτιος Ράπτης. Η ανακαινισμένη Νοσηλευτική Πτέρυγα 5Β προορίζεται κυρίως για 
νοσηλεία ασθενών των δύο παθολογικών κλινικών καθώς και της νευρολογικής κλινικής 
του ΝΝΑ.  Η αναβάθμιση των υποδομών και η προσθήκη για πρώτη φορά δύο θαλάμων 
αρνητικής πίεσης για νοσηλεία βαρέως πασχόντων από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, 
συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών. Στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2015 μετά την ανακαίνιση της 
Νοσηλευτικής Πτέρυγας 4Δ, λειτουργούν συνολικά 17 νέα εξωτερικά ιατρεία στα οποία 
πραγματοποιούνται εξετάσεις ασθενών, ειδικές διαγνωστικές αλλεργικές  δοκιμασίες, 
ειδικός εργαστηριακός καρδιολογικός και νευρολογικός έλεγχος καθώς και βραχεία 
νοσηλεία σε ρευματολογικούς και νευρολογικούς ασθενείς. Η λειτουργία των εξωτερικών 
Ιατρείων 4Δ συντελεί στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Στο πλαίσιο 
εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών Υγείας του ΝΝΑ, αντικαταστάθηκε και ο αξονικός 
τομογράφος με νέο που παρέχει δυνατότητα ταχείας απεικόνισης σε συνδυασμό με 
σημαντική μείωση της ακτινοβολίας την οποία δέχεται ο ασθενής.  

Εγκαίνια Ανακαινισμένων Νοσηλευτικών Πτερύγων στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
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Ο ΥΕΘΑ κ. Πάνος Καμμένος στην άσκηση του Πολεμικού 
Ναυτικού «Περισκόπιο»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ 
Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο Καρα-

γεώργη ΠΝ, παρακολούθησε την άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού 
«ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» μέσα από το Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», το οποίο στο πλαίσιο της  άσκη-     
    σης καταδύθηκε και μεταξύ άλλων εκτέλεσε εικονική βολή τορπίλης κατά 
          στόχου.

Επίσκεψη Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΝ στο Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού

Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου 
Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ επισκέφθηκαν το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, όπου και ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις προκλήσεις, τις 
προοπτικές και τα κυριότερα θέματα του Πολεμικού Ναυτικού.
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Απονομή Ηθικής Τιμητικής Διάκρισης στον Αρχηγό ΓΕΝ 
και σε στελέχη του ΠΝ

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ 
παρέστη σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την A.H.E.P.A. HELLAS Τμήμα Ήφαιστος HJ-17 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Αττικής (American Hellenic Progressive & Educational Association 
/Αμερικανό Ελληνική Προοδευτική & Μορφωτική Ένωση), στο πλαίσιο του εορτασμού της 
«Ημέρας των Ευχαριστιών», όπου στο πρόσωπό του βραβεύτηκε το Πολεμικό Ναυτικό, όπως 
επίσης και τέσσερα διακριθέντα στελέχη του ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Τέρενς Κουίκ, ως εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος, ως εκπρόσωπος 
του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και ο Βουλευτής Επικρατείας 
κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Τα τέσσερα στελέχη του ΠΝ, στα οποία απονεμήθηκε ηθική τιμητική διάκριση, τιμήθηκαν 
για τη δράση και τα επιτεύγματά τους υπερβαίνοντας κατά πολύ την έννοια του καλώς 
εννοούμενου καθήκοντος. Ειδικότερα, τα στελέχη του ΠΝ που τιμήθηκαν ήταν: o Πλωτάρχης 
Φωκίων Μαϊράγκας ΠΝ, o Υποπλοίαρχος Χρήστος Κλειάσιος ΠΝ, o Κελευστής (ΗΛ) Θεόδωρος 
Ταλλίδης, o Μόνιμος Πολιτικός Υπάλληλος Β  ́βαθμού ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωνσταντίνος Βλάχος. 
Στο πρόσωπο του εν λόγω πολιτικού υπαλλήλου τιμήθηκε το σύνολο των υπαλλήλων 
του Πολιτικού Προσωπικού, που με τις ενέργειες και πράξεις τους επιδεικνύουν αριστεία. 



9  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε στην 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη - 
Ελπίδα», η οποία φιλοξενεί παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω εκδήλωσης, η Μπάντα παιάνισε γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μεταφέροντας 
το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους.

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην Ογκολογική 
Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη - Ελπίδα»
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Τελετή Εορτασμού του Αγίου Νικολάου και της Επετείου των 
Νικηφόρων Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13

Tην Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων, η τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, 
και της επετείου των νικηφόρων Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-
1913. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.κ. 
Προκόπιος Παυλόπουλος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών 
και Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, η Βουλευτής Α΄ 
Πειραιά και Νήσων κα. Γεωργία Γεννιά ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, 
o Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας, εκπρόσωποι Αρχηγών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, μέλη 
του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι Αρχηγών ξένων Κρατών, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας, κατά την διάρκεια της τελετής, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ ανέγνωσε την ημερήσια Διαταγή του.
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Τελετή Αγιασμού των Υδάτων

Την Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης 
ΠΝ παρέστη στην τελετή Αγιασμού των υδάτων, στον Πειραιά. Για την οργάνωση και 
τη διεξαγωγή της τελετής από το Πολεμικό Ναυτικό διατέθηκαν τα Ναρκοθηρευτικά 
«ΚΑΛΥΨΩ» και «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
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Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΝ με τον τελευταίο επιζώντα του 
Αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ», Γεώργιο Τασσά

Tην Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης 
ΠΝ, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον τελευταίο επιζώντα του Αντιτορπιλικού 
«ΑΔΡΙΑΣ», Γεώργιο Τασσά. Ο Γεώργιος Τασσάς κατατάχθηκε το 1942, ως Ναύτης 
Μηχανικός, σε ηλικία 16 ετών. Εκπαιδεύτηκε στο Θωρακισμένο Καταδρομικό «ΑΒΕΡΩΦ». 
Για τις άριστες επιδόσεις του βραβεύτηκε με χρυσό κύπελλο και τοποθετήθηκε στο Πλωτό 
Συνεργείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ως εκπαιδευτής. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Αντιτορπιλικό 
«ΑΔΡΙΑΣ», τον Ιούλιο του 1942. Κατά την πρόσκρουση του Αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» σε 
νάρκη, την 22 Οκτωβρίου 1943, ο Γεώργιος Τασσάς επέβαινε στο πλοίο και συμμετείχε 
ενεργά τόσο στις ηρωικές προσπάθειες του πληρώματος για την υποστύλωση και την 
προσωρινή στεγανοποίηση του πλοίου όσο και κατά τον επικό πλου του πλοίου από τα 
νησιά του Αιγαίου προς την Αλεξάνδρεια, διανύοντας 730 ναυτικά μίλια χωρίς πλώρη. 
Το Αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» έγινε διάσημο για το κατόρθωμά του το οποίο είναι από τα 
επιφανέστερα παραδείγματα επιτυχούς ελέγχου βλαβών σε πολεμικές επιχειρήσεις, 
παγκοσμίως.
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Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑ-
ΣΚΑΣ, στο Σκαραμαγκά, η τελετή επίδοσης ξιφών σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων του 
Πολεμικού Ναυτικού από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ. Στην τελετή 
παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς και συγγενείς και 
φίλοι των Αξιωματικών.

Τελετή Επίδοσης Ξιφών σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων ΠΝ



14  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

Τελετή Παράδοσης Παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΝ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 
και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων 
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από το Ναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ 
στον Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και 
παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Βασίλειος Κόκκαλης, μέλη του Κοινοβουλίου, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, Νομαρχειακές 
και τοπικές Αρχές, πρώην Υπουργοί, Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού 
Συμβουλίου, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και εν 
αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
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Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Αρχηγού Στόλου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 
2017 πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η τελετή παράδοσης – παραλαβής 
Αρχηγού Στόλου, από τον Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο Καραγεώργη ΠΝ στον Αντιναύαρχο 
Ιωάννη Παυλόπουλο ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 
Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, o Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης ΛΣ, Επίτιμοι 
Αρχηγοί, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί και λοιποί 
προσκεκλημένοι.
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Την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτι-
κού στο Κοτρώνι Μαραθώνα το ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων Ναυτικής Αεροπορίας. Στην 
τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, o Αναπληρωτής 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, οι Αρχηγοί των 
Γενικών Επιτελείων ΣΞ, ΠΑ, o Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμ-
βουλίου, και συγγενείς των πεσόντων.

Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων Ναυτικής Αεροπορίας
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Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Αίγυπτο, από 29 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 2017, κατόπιν επίσημης 
πρόσκλησης του Αρχηγού του Ναυτικού της Αιγύπτου, Rear Admiral Ahmed Khaled 
Hassan. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΝ συζήτησε με τον ομόλογό 
του θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο Ναυτικών και συναντήθηκε με τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων 
της Αιγύπτου, Lieutenant General Mahmoud Hegazi. 

Επίσημη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στην Αίγυπτο

Την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας 
και ένταξης στο Πολεμικό Ναυτικό του νεότευκτου Βοηθητικού Πλοίου Βάσεως (ΒΒ) 
«ΑΜΜΩΝΙΑΣ», στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας «Νέα Ελληνικά 
Ναυπηγεία ΑΕ», στο Πέραμα, το πρώτο επί συνόλου τεσσάρων ομοίου τύπου πλοίων.

Τελετή Ονοματοδοσίας και Ένταξης Νέου Βοηθητικού Πλοίου Βάσης 
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Του Αντιναυάρχου ε.α
Αναστάσιου Δημητρακόπουλου ΠΝ

Τα Eκατό Χρόνια του Περιοδικού 
«Ναυτική Επιθεώρηση»
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, ει-
σήλθε στη ΣΝΔ του 1955 και αποφοί-
τησε το 1959 ως μάχιμος Σημαιοφό-
ρος. Τον Ιούνιο του 1973, υπηρετώ-
ντας ως ύπαρχος του αντιτορπιλικού 
«Λόγχη», συνελήφθη για συμμετοχή 
στο Κίνημα του Ναυτικού του Μαΐου 
1973, τέθηκε σε κατάσταση αργίας 
διά προσκαίρου παύσεως, το ίδιο έτος 
αποστρατεύθηκε και επαναφέρθηκε 
στο Ναυτικό το 1974 μετά την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας. Φοίτησε 
στην ελληνική και τη γαλλική Ναυτι-
κή Σχολή Πολέμου και έλαβε πτυχίο 
εξειδίκευσης Επιτελούς. Υπηρέτησε 
σε πλοία επιφανείας και σε επιτελικές 
και διοικητικές θέσεις. Διατέλεσε κυ-
βερνήτης πέντε πλοίων, αρχιεπιστο-
λέας της Διοίκησης Αντιτορπιλικών, 
διευθυντής πολεμικής σχεδίασης στο 
Ανώτατο Συμμαχικό Επιτελείο Ευρώ-
πης (SHAPE), διοικητής Πλοίων Απο-
βάσεως, διοικητής τού Ναυστάθμου 
Κρήτης και διευθυντής τού Α΄ Κλάδου 
τού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ΓΕΝ 
(και Επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊκής Διοί-
κησης Ανατολικής Μεσογείου), καθώς 
και του Β΄ Κλάδου τού Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας. Έχει τιμηθεί με 
παράσημα και μετάλλια του Πολεμικού 
Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε το 1991 
με το βαθμό του αντιναυάρχου και την 
περίοδο 1992-1993 ανακλήθηκε στην 
ενέργεια για υπηρεσία στο υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας. Έχει συνεργαστεί 
με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής 
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
και έχουν δημοσιευθεί βιβλία του 
σε στρατιωτικο-πολιτικά θέματα και 
σχετικά με την ιστορία τού Ναυτικού, 
μεταξύ των οποίων το τετράτομο Βι-
ογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών, 2007) και το πε-
ντάτομο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι 
Πολεμιστές του Ναυτικού Θυμούνται...
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 Δούσμανης Σοφοκλής έργο Γ. Ροϊλου (ΝΜΕ)

Το χρόνο που πέρασε η ύπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού (ύΙΝ) συμπλήρωσε ογδόντα χρόνια 
ζωής. Η Ιστορική ύπηρεσία Ναυτικού (ΙύΝ), 
όπως τότε ονομαζόταν (ο τίτλος της άλλαξε σε 
ύΙΝ το 1992 επί το πλέον δόκιμο) συστάθηκε 
μεν το 1936 αλλά είχε τον πρόδρομό της είκοσι 
χρόνια ενωρίτερα. ςυγκεκριμένως, το 1915, 
στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ)1, συστάθηκε ένα νέο 
τμήμα, υπαγόμενο στη Γ΄ Διεύθυνση, η οποία 
ήταν υπεύθυνη για τις πληροφορίες. Το τμήμα 
αυτό, τιτλοφορούμενο «Ιστορικές Εργασίες» ήταν 
αρμόδιο για την εκπόνηση μελετών ιστορικού 
ναυτικού χαρακτήρα, τη σύνταξη ιστορικών 
μονογραφιών και εκθέσεων επί των πολεμικών 
επιχειρήσεων που είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν 
και την έκδοση ναυτικού περιοδικού. Επικεφαλής 
του προβλέφθηκε να είναι ανώτερος μάχιμος 
αξιωματικός με έφεση στη ναυτική ιστορία.

ο την εποχή εκείνη αρχηγός του ΓΕΝ, 
υποναύαρχος ςοφοκλής Δούσμανης (1868-1952), 
επέλεξε ως τμηματάρχη τον τότε υποπλοίαρχο 
Δημήτριο Φωκά (1886-1966), ο οποίος συγκέν-
τρωσε, ταξινόμησε και διαφύλαξε τα παλαιά 
ιστορικά αρχεία του Ναυτικού, περιλαμβανομένων 
αυτών που αναφέρονταν στους πρόσφατους 
Βαλκανικούς Πολέμους δημιουργώντας έτσι τον 
πρόδρομο της σημερινής ύπηρεσίας Ιστορίας του 
Ναυτικού. Παράλληλα, ο Φωκάς εισηγήθηκε προς 
τον Δούσμανη την έκδοση περιοδικού με τίτλο 
«Ναυτική Επιθεώρησις».

ςτο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στα 
της ύΙΝ, αξίζει να γίνει μνεία στους προδρόμους 
της Ναυτικής Επιθεωρήσεως. Το πρώτο ελληνικό 
περιοδικό ναυτικού ενδιαφέροντος ήταν ο «Πολικός 
Αστήρ», που άρχισε να εκδίδεται τον Ιούνιο του 
1842. Το περιοδικό ήταν μηνιαίο και συντασσόταν, 
σχεδόν εξ ολοκλήρου, από τον πολυμαθέστατο 
ανθυποπλοίαρχο Γεράσιμο Ζωχιό (1821-1881). 
ο Ζωχιός είχε καταταχθεί στο Ναυτικό το 1833 
ως φροντιστής και το 1836 ονομάστηκε μάχιμος 
ανθυποπλοίαρχος. ςτη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
του υπηρέτησε σε διάφορες διοικητικές θέσεις, 
αρκετές από τις οποίες είχαν σχέση με τα 

1 Β.Δ. της 13ης Ιουλίου 1915 (π.ημ.) «Περί Γενικού Επιτε-
λείου του Β. Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 249/1915, επαναδημο-
σίευση 256/1915).

οικονομικά και τα συνταξιοδοτικά θέματα του 
προσωπικού. Αποστρατεύθηκε το 1874, με 
αίτησή του, με το βαθμό του πλοιάρχου και μετά 
την αποστρατεία του πολιτεύθηκε στην Κέρκυρα 
και εξελέγη τρεις φορές βουλευτής, διετέλεσε δε 
δύο φορές υπουργός των Ναυτικών (1876 και 
1877). Αν και ο «Πολικός Αστήρ» υποστηρίχθηκε 
από την επί των Ναυτικών Γραμματεία (όπως 
τότε ονομαζόταν το υπουργείο των Ναυτικών), 
δεν ήταν υπηρεσιακή αλλά ιδιωτική έκδοση. Η 
ύλη του περιελάμβανε θέματα «κυβερνητικής», 
ναυτικής τακτικής, γυμνασίων και νομοθεσίας, 
καθώς και τους κυριότερους νόμους και βασιλικά 
διατάγματα που αφορούσαν στο Ναυτικό και 
τις πράξεις της επί των Ναυτικών Γραμματείας. 
ςτην πρόσκληση που απηύθυνε ο Ζωχιός για την 
εγγραφή συνδρομητών ανταποκρίθηκαν πολλοί 
αξιωματικοί, άλλοι δε την επέστρεψαν επειδή δεν 
«επαρκούσαν διά του γλίσχρου μισθού των». Άλλοι 
πάλι δεν ενεγράφησαν, με τη δικαιολογία ότι ήταν 
αγράμματοι. ςυνολικά κυκλοφόρησαν εννέα μόνο 
τεύχη. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι της διακοπής της 
έκδοσης.2

2 Περισσότερα για τον Πολικό Αστέρα μπορεί κανείς να 
βρει στο άρθρο του υποπλοιάρχου Δ. Φωκά Το Πρώτον 
Ελληνικόν Ναυτικόν Περιοδικόν, περιοδικό Ναυτική Επι-
θεώρησις, τεύχος 1 (μάρτιος 1917).
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  Λεβίδης Νικόλαος

Τον οκτώβριο του 1895, είδε το φως ένα 
άλλο περιοδικό έντυπο με τίτλο «Δημοσιεύσεις 
Ανακοινούμεναι τοις Αξιωματικοίς του Πολεμικού 
Ναυτικού». Αυτή τη φορά ήταν υπηρεσιακό,  
εκδιδόταν από το υπουργείο των Ναυτικών και 
εκτυπωνόταν στο Εθνικό Τυπογραφείο. Όπως 
αναφέρει στο πρώτο τεύχος ο υπουργός των 
Ναυτικών Νικόλαος Λεβίδης (1848-1941), η 
έκδοση απέβλεπε στο να «καταστούν προσιτώτεραι 
[…] αι πρόοδοι αι αφορώσαι εν γένει την ναυτικήν 
επιστήμην, ιδία εν τω Πολεμικώ Ναυτικώ».Τα τεύχη 
των «Δημοσιεύσεων» διανέμονταν δωρεάν στους 
αξιωματικούς και περιελάμβαναν άρθρα –κυρίως 
μεταφράσεις– επί της ναυτικής τακτικής, των νέων 
όπλων και της οργάνωσης, αλλά και μελέτες, με 
προτάσεις επί της εφαρμογής αυτών στο Ελληνικό 
Ναυτικό. ςτο τέλος κάθε τεύχους παρέχονταν 
πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στα ξένα 
Ναυτικά, προερχόμενες από τις σχετικές εκδόσεις 
τους. Τις πληροφορίες αυτές σταχυολογούσε ο 
υποπλοίαρχος μιχαήλ Γούδας (1868-1931), ο 
οποίος ανήκε στην πρώτη τάξη που είχε εισέλθει 
το 1884 στην τότε αρτισύστατη ςχολή Ναυτικών 
Δοκίμων και ο οποίος επιδείκνυε αξιόλογη έφεση 
στην έρευνα ναυτικών θεμάτων. Την επιμέλεια της 
ύλης είχε ο ίδιος ο Γούδας.

Διατρέχοντας τις Δημοσιεύσεις, δεν μπορεί 
να διαφύγει της προσοχής ότι σχεδόν το σύνολό 
των άρθρων τους προέρχεται από νεαρούς 
αξιωματικούς, αποφοίτους της ςχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, ακόμη και σημαιοφόρους. Τούτο 
δεν μπορεί παρά να είναι χαρακτηριστικό του 
νέου πνεύματος που έφεραν στο Ναυτικό οι 
επιστημονικά πλέον καταρτισμένοι απόφοιτοι 
της ςχολής. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και 
η παρουσία άρθρων με τα οποία οι συντάκτες 
αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, κυρίως επάνω στην 
τακτική τα νέα όπλα και τη σύνθεση των Ναυτικών 
δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τις «ανησυχίες» και 
το «νέο κλίμα» που διαμορφωνόταν ανάμεσα 
στους «σπουδασμένους» νεαρούς αποφοίτους 
της ςχολής Ναυτικών Δοκίμων, σε αντίθεση με 
τους παλαιούς «εμπειρικούς» αρχαιοτέρους τους 
αξιωματικούς.

Εν προκειμένω, αξίζει να μεταφερθούν 
εδώ μερικές από τις συστάσεις που έδιδε προς 
τους αξιωματικούς ο υπουργός των Ναυτικών 
Νικόλαος Λεβίδης, απευθύνοντας εγκύκλιό του 

«Προς τας Ναυτικάς του Κράτους Αρχάς»: «[…] διά 
της αναγνώσεως των δημοσιευμάτων τελούσιν 
οπωσδήποτε εν γνώσει απασών των προόδων 
της τε ναυτικής επιστήμης και των διαφόρων 
υπηρεσιακών αντικειμένων, του δε, όπως διά 
της ατομικής μελέτης αναπτυχθή ευγενής μεταξύ 
των άμιλλα, προς ωφέλειαν αυτών τε και της 
υπηρεσίας». Και πιο κάτω, αφού παρότρυνε 
τους αξιωματικούς να στέλνουν τα άρθρα τους 
στο υπουργείο, τόνιζε ότι οι μελέτες πρέπει 
«να συντάσσωνται επί τη βάσει των κανόνων 
πειθαρχίας, μη απαγορευομένης, βεβαίως, της 
συζητήσεως περί των εν τω Ναυτικώ ισχυόντων, 
διεξαγομένης όμως ταύτης, πάντοτε, καθ’ όλους 
τους τύπους ους επιβάλλει ο προς τα ισχύοντα 
σεβασμός και η καλώς εννοούμενη πειθαρχία».3   

Η έκδοση των «Δημοσιεύσεων» συνεχίστηκε 
και το 1896, δεν πέρασε δε απαρατήρητη από 
τον ημερήσιο τύπο ο οποίος, αφού εγκωμίασε 
την προσπάθεια του Γούδα, επισήμανε ότι 

3 Εγκύκλιος 25, με αριθ. πρωτ. 11473/4.6.986 (π.ημ.), 
στις Δημοσιεύσεις Ανακοινουμένας τοις Αξιωματικοίς 
του Πολεμικού Ναυτικού, έτος Β΄ (1896), τεύχος Γ΄, σελ. 
120.

 Για τις Δημοσιεύσεις βλ. και στο άρθρο της ςύνταξης του 
περιοδικού Ναυτική Επιθεώρησης, τεύχος 115 (μάρτιος 
1932), ο Πρόδρομος της “Ν. Επιθεωρήσεως”. Το Πρώ-
τον ύπηρεσιακόν Ναυτικόν Περιοδικόν.
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Ναυτικόν Εγκόλπιον

αυτή «φωτίζει και διδάσκει τους αξιωματικούς 
του Πολεμικού Ναυτικού, εξεγείρει δε και 
την φιλοτιμίαν των ευπαιδεύτων ναυτικών 
αξιωματικών εις το εργάζεσθαι, συγγράφειν και 
δημοσιεύειν αξιολόγους ναυτικάς πραγματείας».4

Το 1897 οι «Δημοσιεύσεις» αντικαταστάθηκαν 
από την «Ναυτικήν Επιθεώρησιν», το πρώτο 
τεύχος της οποίας κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 
1897. Η νέα αυτή περιοδική έκδοση του Ναυτικού 
ήταν μηνιαία, είχε ακριβώς την ίδια ύλη και δομή 
με τις «Δημοσιεύσεις» και, όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο του υπουργού των Ναυτικών Λεβίδη, τη 
διεύθυνσή της είχε και πάλι ο Γούδας, ο οποίος 
«και επιμελώς προς τον σκοπόν τούτον ειργάσθη 
και ως προς την εκλογήν και επεξεργασίαν της 
ύλης πολλήν επεδείξατο εγκράτειαν ειδικών 
γνώσεων».5 Αλλά, η κρίση με τις επιχειρήσεις 

4  Εφημερίδα Καιροί της 1ης Ιανουαρίου 1897 (π.ημ.).
5 Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 27491/30.11.1896 (π.ημ.), 

στην Κρήτη στις αρχές του 1897 και 
ο Ελληνο-τουρκικός Πόλεμος που 
ακολούθησε δεν άφησε το νέο έντυπό 
να επιζήσει.

Αξίζει να γίνει αναφορά και στο 
«Ναυτικόν Εγκόλπιον Ημερολόγιον» 
του λογιστή του Ναυτικού Βασιλείου 
Καψαμπέλη (1866-;). Το «Εγκόλπιον» 
τούτο περιείχε πληροφορίες για 
την κατάσταση και τα πεπραγμένα 
του Ναυτικού. ςχετική εγκύκλιος 
του υπουργού των Ναυτικών το 
χαρακτήριζε ως «χρησιμώτατον εις 
πάντας τους παρακολουθούντας την 
ανάπτυξιν του Ναυτικού», συνιστάτο 
δε στα στελέχη «ως πληρούν 
αισθητήν έλλειψιν». Το εγκεκριμένο 
από το υπουργείο των Ναυτικών  
Εγκόλπιον κυκλοφόρησε το 1897 και 
ακολούθησαν δύο ακόμη εκδόσεις, το 
1902 και 1907.6 Πρόκειται για έκδοση 
που παρέχει θησαυρό πληροφοριών 
για το Ναυτικό της εποχής εκείνης. 
μνεία πρέπει να γίνει και στον «Νέον 
Ναυτικόν ςυνέκδημον» του φροντιστή 
Βασιλείου Εργαστηριάρη (1840-
1899), ο οποίος εκδιδόταν περιοδικά 

από το υπουργείο των Ναυτικών κατά 
τη δεκαετία του 1880, περιλαμβάνοντας όλους 
τους νόμους, τα διατάγματα και τις εγκυκλίους 
που αφορούσαν στο Ναυτικό. Είναι και αυτός μία 
πλουσιότατη πηγή για εκείνον που επιθυμεί να 
εντρυφήσει στην οργάνωσή του εκείνη την εποχή.7 

ςύμφωνα με το άρθρο 30 του πιο επάνω 
βασιλικού διατάγματος του 1915 με το οποίο 

στην αρχή του τεύχους 1, του έτους Α΄ της Ναυτικής 
Επιθεωρήσεως.

6 Εγκύκλιοι υπουργού των Ναυτικών Ν. Λεβίδη 53, με 
αριθ. πρωτ. 24303/30.10.1896 (π.ημ.) στην έκδοση του 
1897, Γ. Κόρπα 18, με αριθ. πρωτ. 1342 της 28ης Φε-
βρουαρίου 1902 (π.ημ.) στην έκδοση του 1902 και Κ. 
Τρικούπη 63, με αριθ. πρωτ. 23037 της 4ης Νοεμβρίου 
1906 στην έκδοση του 1907. οι Εγκύκλιοι αυτές περι-
λαμβάνονται στην αρχή των αντίστοιχων εκδόσεων του 
Εγκολπίου.

7 Ανάλογες εργασίες είναι η ςυλλογή Ναυτικών Διατάξεων 
και η ςυλλογή Ισχυουσών Ναυτικών Διατάξεων των οι-
κονομικών αξιωματικών Τ. Κουτσουβέλη (1870-;) και Ν. 
μαυρουδή (1876- ;) των ετών 1911-1917 και 1916-
1924, αντίστοιχα.
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Φωκάς Δημήτριος

αναδιοργανώθηκε το ΓΕΝ, σκοπός της νεότερης 
Ναυτικής Επιθεωρήσεως ήταν (και εξακολουθεί 
να είναι, αν και με διευρυμένη διατύπωση) η 
πληροφόρηση των αξιωματικών σχετικά με 
διοικητικές, τεχνικές και εν γένει «πολεμικού 
χαρακτήρος» πληροφορίες, προκειμένου αυτοί να 
τηρούνται ενήμεροι «επί της προόδου του κλάδου 
των και των συναφών επιστημών και τεχνών». 
Το περιοδικό, που θα διανεμόταν σε όλους τους 
αξιωματικούς του Ναυτικού, θα δεχόταν άρθρα 
αξιωματικών του Ναυτικού και του ςτρατού Ξηράς, 
καθώς και τρίτων μετά από έγκριση του αρχηγού 
του ΓΕΝ. Η δημοσίευσή τους θα τελούσε υπό την 
κρίση του ΓΕΝ «από απόψεως πειθαρχικής και από 
συμφέροντος υπηρεσιακού».

Αφού, λοιπόν, ο Φωκάς ασχολήθηκε  από το 
1915 μέχρι το 1916 με τη συγκέντρωση και την 
τακτοποίηση του παλαιού ιστορικού αρχείου του 
Ναυτικού, αφιέρωσε το χρόνο του στην έκδοση 
του περιοδικού. Ως υπόδειγμα για τη δομή του 
λήφθηκαν αντίστοιχα ξένα περιοδικά, ιδίως 
δε η ιταλική «Rivista Maritima». Πολλά ήταν τα 
διαδικαστικής και πρακτικής φύσης ζητήματα 
που έπρεπε να επιλυθούν, ώστε το περιοδικό να 
εμφανιστεί στο κοινό στο ύψος των στόχων που 
είχαν τεθεί. Ως τίτλος του επιλέχθηκε αυτός της 
«Ναυτικής Επιθεωρήσεως», αναβιώνοντας αυτόν 
της αρχικής έκδοσης του 1897.

Η έκδοση σχετικού βασιλικού διατάγματος 
στα τέλη Ιανουαρίου του 1917 ρύθμισε τα 
διαδικαστικά ζητήματα και επέτρεψε την επίλυση 
των πρακτικών.8 Το διάταγμα αυτό καθόριζε ως 
διευθυντή σύνταξης τον τμηματάρχη ιστορικών 
εργασιών –εν προκειμένω τον ίδιο τον Φωκά– 
την δε την τιμή του τεύχους σε 6 δραχμές για 
τους αξιωματικούς του Ναυτικού και σε 12 
για τους λοιπούς. Επίσης, επέτρεπε την εκτός 
κειμένου δημοσίευση διαφημίσεων ναυπηγικών 
ή βιομηχανικών εργοστασίων, εμπορικών οίκων, 
ναυτικών καταστημάτων κ.λπ.    

Κατόπιν τούτου, το πρώτο τεύχος 
κυκλοφόρησε τον μάρτιο του 1917. Η ύλη του 
περιελάμβανε άρθρα διακεκριμένων αξιωματικών 
του Ναυτικού, καθώς και του συνταγματάρχη 

8 Β.Δ. της 25ης Ιανουαρίου 1917 (π.ημ.) «Περί κανονισμού 
της εκδόσεως «Ναυτικής Επιθεωρήσεως» κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 
11/1917).

Ιωάννη μεταξά που παρέθεσε το χρονικό 
των κατά ξηράν επιχειρήσεων στα διάφορα 
μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όλων 
αυτών προηγείτο αυτόγραφος χαιρετισμός του 
βασιλέα Κωνσταντίνου. Το περιεχόμενο του 
περιοδικού έκλεινε με πολυσέλιδο, πλούσιο τμήμα 
«Πληροφοριών και Ειδήσεων», με ειδήσεις από 
το Ναυτικό και από μετάφραση ξένων ναυτικού 
ενδιαφέροντος περιοδικών.

ο αθηναϊκός Τύπος χαιρέτισε το πρώτο τεύχος 
της νέας «Ναυτικής Επιθεωρήσεως» πολύ ευνοϊκά. 
Η «Νέα Ημέρα», η «Ακρόπολις», το «Εμπρός», η 
«Εστία», τα «Ημερήσια Νέα», σχολίασαν με θερμά 
λόγια, τόσο το περιεχόμενο, όσο και την εμφάνιση 
του νέου περιοδικού, τονίζοντας ότι κάλυπτε το 
κενό που μέχρι τότε υπήρχε.9

Ωστόσο, ο Φωκάς δεν σταμάτησε στη Ναυτική 
Επιθεώρηση. Την ίδια εποχή, φέροντας το βαθμό 
του υποπλοιάρχου, συνέγραψε το πρώτο κομμάτι 
της Ιστορίας του Ναυτικού με τίτλο χρονικά του 

9 Για την έκδοση της Ναυτικής Επιθεωρήσεως βλ. αντι-
ναυάρχου Δ. Φωκά Η 40ετηρίς της «Ναυτικής Επιθεω-
ρήσεως», περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 262 
(μάιος-Ιούνιος 1957) και αρχιπλοιάρχου μ. ςίμψα Απο-
λογισμός μιάς Εξηκονταετίας. «Ναυτική Επιθεώρησις»: 
1917-1977, περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση, τεύχος 
384 (μάρτιος-Απρίλιος 1977)



24  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

 1o τεύχος περιοδικού. Έτος κυκλοφορίας 1917

Ελληνικού Β. Ναυτικού. 1833-1873. Τελικά, 
το έργο αυτό εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού το 1923 (ήταν πια αντιπλοίαρχος) 
και ανατυπώθηκε από την ύπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού το 2006. ςτο Αρχείο του ναυάρχου ς. 
Δούσμανη (φάκ. 7/10) που τηρείται στο ΕΛΙΑ/μΙΕΤ, 
υπάρχει το πρώτο δοκίμιό του. 

Επανερχόμενοι στην ύΙΝ, στα χρόνια που 
ακολούθησαν μετά τη σύστασή της, η νέα αυτή 
υπηρεσία, ξεκίνησε με εξαιρετικά φιλόδοξους 
στόχους: Το 1926, στο πλαίσιο της ριζικής 
αναδιοργάνωσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
(ΓΕΝ), θεσπίστηκε ένα αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο 
σε αυτό με τίτλο «Ναυτικόν Περιοδικόν» (υπουργός 
των Ναυτικών ο ίδιος ο Γεώργιος Κονδύλης).10 

10 Νομοθετικό Διάταγμα της 11ης ςεπτεμβρίου 1916 
«Περί οργανισμού του Γενικού Επιτελείου του Π.Ν.» (ΦΕΚ 
Α΄ 303/1926), άρθρο 53.

ςκοπός του ήταν «η ανακοίνωσιν 
τοις αξιωματικοίς του Ναυτικού 
πληροφοριών διοικητικού, τεχνικού 
και πολεμικού χαρακτήρος προς τον 
σκοπόν του να είναι ενήμεροι των 
προόδων του κλάδου των και των 
συναφών επιστημών και τεχνών».

Εννέα χρόνια αργότερα, το 1935, 
το τμήμα «Ναυτικού Περιοδικού» 
μετονομάστηκε σε Ιστορική ύπηρεσία 
του Π.Ν., εξακολουθώντας να 
υπάγεται στο ΓΕΝ (υπουργός των 
Ναυτικών ο ναύαρχος ςοφοκλής 
Δούσμανης).11 Έργο της ήταν ή 
οργάνωση του αρχείου και των 
βιβλιοθηκών όλων των υπηρεσιών 
και πλοίων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η καλή διατήρηση 
των σπουδαίων εγγράφων και 
βιβλίων του Ναυτικού και η ευχερής 
πρόσβαση του μελετητή σε αυτά. Ένα 
ακόμη σημαντικό έργο της νέας αυτής 
υπηρεσίας ήταν η έκδοση επισήμων 
εκθέσεων αναφορικά με τα ιστορικά 
γεγονότα και την εν γένει πολεμική 
δράση του Ναυτικού. οι εκθέσεις 
αυτές προβλεπόταν να συντάσσονται 
από αξιωματικούς ειδικά προς τούτο 

αποσπώμενους στην ΙύΝ, ακόμη 
και από ιδιώτες. Επίσης, στις αρμοδιότητες της 
ΙύΝ προστέθηκε και η έκδοση της «Ναυτικής 
Επιθεωρήσεως», καθώς και μελετών και άλλων 
έργων αξιωματικών ή ιδιωτών ιστορικού 
περιεχομένου. Τέλος, ο πιο φιλόδοξος στόχος 
ήταν η δημιουργία στο μουσείο της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος ιδιαιτέρου 
τμήματος με εκθέματα αναφερόμενα στη ναυτική 
μας ιστορία.12

11 Αναγκαστικός Νόμος της 10ης Ιουνίου του 1935 «Περί 
τροποποιήσεως του από 11ης ςεπτεμβρίου 1926 Νο-
μοθετικού Διατάγματος “Περί οργανισμού του Γενικού 
Επιτελείου του Π.Ν.”» (ΦΕΚ Α΄ 256/1935).

12 ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν επέτρεψε την υλοποίηση 
αυτού του στόχου της ΙύΝ και η δημιουργία Ναυτικού 
μουσείου έμελλε να πραγματοποιηθεί ως ιδιωτική πρω-
τοβουλία, το 1949. Την 7η Απριλίου του 1949 μία ομάδα 
έγκριτων πολιτών του Πειραιά μαζί με αξιωματικούς του 
Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού, έχοντας ως κοι-
νό δεσμό την αγάπη για τη θάλασσα και τα πλοία, συγκε-
ντρώθηκε στο γραφείο του τότε υπουργού των Ναυτι-
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Μεταξάς Ιωάννης

Το επόμενο έτος, με βασιλικό διάταγμα 
ορίστηκε ο οργανισμός της ΙύΝ (υπουργός των 
Ναυτικών ο ίδιος ο Ιωάννης μεταξάς).13 ςύμφωνα 
με αυτόν, ο διευθυντής της ΙύΝ ήταν ανώτερος 
μάχιμος αξιωματικός, ο οποίος ετίθετο για αυτό 
το σκοπό σε ειδική μονιμότητα, το δε επιτελείο του 
απαρτιζόταν από δύο ανωτέρους ή κατωτέρους 
οικονομικούς αξιωματικούς. Η υπηρεσία διέθετε 
τέσσερα τμήματα: Το Τμήμα Ι για την τήρηση 
των αρχείων και των βιβλιοθηκών, το Τμήμα 
ΙΙ για τα αφορώντα στο ιδιαίτερο τμήμα του 
Ναυτικού παρά το μουσείο της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, το Τμήμα 
ΙΙΙ αρμόδιο για τη μελέτη της ναυτικής ιστορίας 
και την έκδοση των επισήμων εκθέσεων, της 
«Ναυτικής Επιθεωρήσεως κ.λπ. και το Τμήμα ΙV 
για της οικονομική υπηρεσία. ο διευθυντής ήταν, 
συγχρόνως, και προϊστάμενος των Τμημάτων 
ΙΙ και ΙΙΙ. ςυμβουλευτικό όργανο του υπουργού 
των Ναυτικών για τα ζητήματα ναυτικής ιστορίας 
αποτελούσε το ςυμβούλιο Ιστορικής ύπηρεσίας 
του Β.Ν., με πρόεδρο τον γενικό επιθεωρητή 
Ναυτικού και μέλη τους διευθυντές των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 
του Αρχαιολογικού μουσείου, της Α΄ Διεύθυνσης 
του ΓΕΝ (οργάνωση και Προπαρασκευή) και 
της ΙύΝ, τον διαχειριστή του Κεντρικού Αρχείου 
και δύο αποστράτους αξιωματικούς ή ιδιώτες, 
διακρινόμενους για το συγγραφικό έργο τους και 
το ενδιαφέρον τους για τις ναυτικές εργασίες. Το 
ςυμβούλιο συνερχόταν δύο φορές το χρόνο ή 
εκτάκτως εφόσον παρουσιαζόταν ανάγκη.

Πρώτος διευθυντής της ΙύΝ υπήρξε ο 
αντιπλοίαρχος Αναστάσιος Αθανασίου (1898-
1985), ο οποίος τέθηκε στην κατάσταση της ειδικής 
μονιμότητας για αυτό το σκοπό, παραμένοντας σε 
αυτή τη θέση μέχρι την κατάρρευση τον Απρίλιο 
του 1941. 

κών Γεράσιμου Βασιλειάδη (1888-1975) και υπέγραψε 
την ιδρυτική πράξη σωματείου με την επωνυμία «Εται-
ρεία Ναυτικού μουσείου και περισυλλογής κειμηλίων 
των κατά θάλασσαν αγώνων του Έθνους». Το Ναυτικό 
μουσείο της Ελλάδος είχε γεννηθεί. Το 1955 στεγάστηκε 
στην Ακτή μουτσοπούλου 18, στον λιμενίσκο της Ζέας (Πα-
σαλιμάνι), το 1964 μεταστεγάστηκε σε νεοκλασικό κτίριο επί 
των οδών μπουμπουλίνας και Κουντουριώτη, στον Πειραιά, 
το δε 1969 εγκαταστάθηκε στην παρούσα θέση του.

13 Β.Δ. της 9ης Ιουλίου 1936 «Περί του οργανισμού της 
Ιστορικής ύπηρεσίας του Β.Ν.» (ΦΕΚ Α΄ 296/1936).

Η διεθνής κρίση του τέλους της δεκαετίας 
του 1930, ο πόλεμος που ακολούθησε και 
η ιταλική εισβολή ανέκοψαν την εξέλιξη της 
ΙύΝ, ενώ η κατάρρευση του 1941 σταμάτησε 
κάθε δραστηριότητά της. Ύστερα από την 
Απελευθέρωση, ο Αθανασίου επανήλθε στη 
διεύθυνση της ΙύΝ και εργάστηκε για την 
ανασυγκρότηση των αρχείων του Ναυτικού της 
περιόδου πριν από το 1941 που, σε σημαντικό 
βαθμό, είχαν διασκορπιστεί ή και καταστραφεί. 
Προήχθη σε πλοίαρχο το 1945 και αποχώρησε το 
1953, οπότε αποστρατεύθηκε με αίτησή του ως 
υποναύαρχος.

Ωστόσο, στα χρόνια εκείνα η εσωτερική 
κατάσταση του κράτους και, κατ’ επέκτασιν, 
του Ναυτικού επέβαλαν την προσοχή σε άλλες 
σοβαρές προτεραιότητες. Αυτό είχε ως συνέπεια 
την υποβάθμιση της ΙύΝ και του έργου της. 
Η υπηρεσία μεταφέρθηκε σε παλαιά κτήρια 
του Βοτανικού, επί σειρά δε ετών καθήκοντα 
διευθυντή της ασκούσε ο εκάστοτε διοικητής της 
Ναυτικής ςχολής Πολέμου, παράλληλα με τα κύρια, 
σοβαρά καθήκοντά του. Αργότερα, ως διευθυντής 
οριζόταν ανακεκλημένος στην ενέργεια 
ανώτερος ή ανώτατος οικονομικός αξιωματικός. 
Η στελέχωση της υπηρεσίας υπήρξε ευκαιριακή, 
ενώ δεν έλλειψαν και τα σημαντικά λειτουργικά 
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προβλήματα. ουσιαστικά, η ΙύΝ περιορίστηκε στη 
συγκέντρωση και φύλαξη του αρχείου των πλοίων 
και των υπηρεσιών του Ναυτικού, υπό συνθήκες 
πολύ απέχουσες από τη σύγχρονη αρχειονομική 
επιστήμη και τεχνική, περιλαμβανομένης της 
ασφάλειας.

ςημαντική «ανάσα» απετέλεσε η ανέγερση το 
1993-1994 του σημερινού κτηρίου της ύΙΝ στον 
Βοτανικό, η οποία επέτρεψε την εγκατάσταση του 
προσωπικού της σε άνετους χώρους και την πιο 
οργανωμένη «εναπόθεση» του φυλασσόμενου 
αρχείου, καθώς και τη μικροφωτογράφιση μέρους 
του. μία εναπόθεση όμως που, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, καθιστούσε εξαιρετικά δυσχερή –αν 
όχι αδύνατη– την πρόσβασή του ερευνητή σε αυτό, 
καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για μία «αποθήκη» 
της γραπτής Ιστορίας του Ναυτικού.

ςήμερα, η ύΙΝ λειτουργεί με τον Κανονισμό 
του 2016, ο οποίος αντικατέστησε εκείνον του 
2007. Αποστολή της είναι «να συλλέγει, διαλέγει, 
οργανώνει, διαχειρίζεται και φυλάσσει το αρχειακό 
υλικό του Π.Ν., να επιμελείται της έκδοσης των 
καθιερωμένων περιοδικών και πάσης φύσεως 
εκτυπωτικών εργασιών του Π.Ν., της σύνταξης 
και έκδοσης της Ιστορίας του Π.Ν., καθώς και 
να χειρίζεται εν γένει θέματα που άπτονται της 
Ναυτικής Ιστορίας, με σκοπό την καταγραφή των 
δραστηριοτήτων του Π.Ν. και τη διατήρηση της 

Ιστορικής μνήμης των Ναυτικών Αγώνων του 
Έθνους». Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής 
ο διευθυντής της βοηθείται από τον υποδιευθυντή, 
η υπηρεσία δε είναι οργανωμένη στα ακόλουθα 
τμήματα, μερικά των οποίων υποδιαιρούνται σε 
Γραφεία:

• Διοίκησης 
• Ναυτικής Ιστορίας και Ναυτικών 

Περιοδικών
• Αρχείων 
• Ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφησης 
• Τυπογραφίας 
Επιπλέον, εκτός από τη Γραμματεία, υπάρχει 

και το από το Νόμο προβλεπόμενο Γραφείο 
ύγιεινής και Ασφάλειας. 

Πρέπει να ομολογηθεί ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μία αισθητή βελτίωση με την 
πρόσληψη προσωπικού με πτυχίο ιστορίας και 
πολιτικών επιστημών, το οποίο κατατάχθηκε με 
το βαθμό του εφέδρου αξιωματικού, καθώς και 
με την τοποθέτηση διευθυντών που διαθέτουν 
και δείχνουν «κέφι» για το έργο που καλούνται 
να εκπληρώσουν. Γενικά, μπορεί να λεχθεί 
ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει να «φυσά ένας 
καινούργιος άνεμος».

Εν προκειμένω, «κοσμοϊστορικής» σημασίας 
μπορεί να χαρακτηριστεί η μετά από πολλές, 
πολυετείς προσπάθειες, ολοκλήρωση της με 
σύγχρονες μεθόδους και τεχνική ψηφιοποίηση 
του αρχείου της ύΙΝ, πράγμα που, πέραν των 
άλλων, το καθιστά προσβατό στον ερευνητή. 
Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε από κοινοπραξία 
εταιρειών, υπό την επίβλεψη και τη συνδρομή του 
προσωπικού της ύΙΝ και με τεχνολογικό εξοπλισμό 
που έχει παραμείνει στην υπηρεσία. ςύμφωνα 
με πληροφορίες του αρμοδίου προσωπικού 
της, έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία τεχνογνωσία 
ώστε η ψηφιοποίηση να συνεχίζεται όσο το 
αρχείο εμπλουτίζεται με νέο υλικό. Είθε να είναι 
πράγματι έτσι και να μην έχει την τύχη άλλων 
ωραίων έργων που κατά καιρούς ατόνησαν 
από μεταθέσεις προσωπικού, βλάβες υλικού ή 
ανωμαλίες του λογισμικού. Επίσης, βρίσκεται σε 
εξέλιξη η «επανασυγκρότηση» της βιβλιοθήκης με 
καινούργιο, σύγχρονο επιπλωσιακό εξοπλισμό και 
βιβλιοθηκονομική οργάνωση, παράλληλα δε με την 
ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις άλλες βιβλιοθήκες 
ναυτικού ενδιαφέροντος, υπηρεσιακές και μη.  
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ςτο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, 
με εξαίρεση ορισμένα σημαντικά έγγραφα που 
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες συλλογές, 
που έχουν προσφερθεί με δωρεές, η ύΙΝ δεν 
διαθέτει αρχείο πριν από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Το αρχείο αυτό φυλάσσεται στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Εκεί, υπό τον τίτλο «Δημόσια 
Αρχεία, ύπουργείο των Ναυτικών», υπάρχει 
πλουσιότατο υλικό του Ναυτικού, κατανεμημένο 
σε «Κεντρική ύπηρεσία, 1833-1910» και «309 
Πολεμικός Ναύσταθμος, 1835-1885».14 Κάθε 
ένα περιλαμβάνει πάμπολλους αυθεντικούς  
φακέλους και υποφακέλους, με τον λογότυπο της 
υπηρεσίας, εγγραφές και ευρετήριο της εποχής. 
Και το μεν αρχείο της «Κεντρικής ύπηρεσίας, 
1833-1910» παραδόθηκε από το υπουργείο 
τμηματικά, μεταξύ των ετών 1922 και 1939, 
εκείνο δε με τίτλο «Πολεμικός Ναύσταθμος, 
1835-1885» το 1939.  Παραμένει, βέβαια, το 
ερώτημα πού άραγε να βρίσκεται το αρχείο του 
Ναυστάθμου για την μετέπειτα περίοδο, εκείνο 
του Προγυμναστηρίου του Πόρου και της ςχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και των διαφόρων 
πλοίων και υπηρεσιών.15 Τέλος, να σημειωθεί 
ότι πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα του Ναυτικού 
βρίσκονται και σε άλλα αρχεία. Όπως, για 
παράδειγμα, σε αυτά του Ελληνικού Λαογραφικού 
και Ιστορικού Αρχείου του μορφωτικού Ιδρύματος 
της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΕΛΙΑ/μΙΕΤ), 
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος (ΙΕΕΕ), του μουσείου μπενάκη, της 
Εταιρείας των Φίλων του Λαού (ΕτΦτΛ) και του 
Ναυτικού μουσείου της Ελλάδος (ΝμΕ), αλλά 
και σε ιδιωτικές συλλογές. ςημειώνεται, ότι η ύΙΝ 
διαθέτει και ένα πλουσιότατο φωτογραφικό αρχείο 
που ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η ύΙΝ 
διαχρονικά υστερεί είναι η εκπόνηση και έκδοση 
έργων σχετιζομένων με τη ναυτική μας Ιστορία, σε 
αντίθεση με το πλουσιότατο έργο της αντίστοιχης 
υπηρεσίας του ςτρατού –τη Διεύθυνση Ιστορίας 
ςτρατού–, ακόμη και αυτής της Πολεμικής 

14 ςτην πράξη, το αρχείο του Ναυστάθμου (Πόρου, Φανε-
ρωμένης και Αράπη) εκτείνεται μέχρι και το 1890-1891 
και, σε ελάχιστες περιπτώσεις, μέχρι και το 1910.

15 Προ κάποιου ανάλογου κενού βρέθηκε και ο μετέπει-
τα ακαδημαϊκός ναύαρχος Δ. Φωκάς όταν έγραφε τον 
ςτόλο του Αιγαίου (βλ. σσ.  ι΄-ιβ΄).

Αεροπορίας. Αναμφίβολα, η ύΙΝ έχει προβεί 
στην έκδοση πολλών δεκάδων βιβλίων, κυρίως 
όμως πρόκειται για έργα ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
των στελεχών του Ναυτικού, έστω και αν αυτά 
υπηρετούν στην ίδια την ύΙΝ, στη συντριπτική 
πλειονότητά τους αποστράτων. Αναγνωρίζεται, 
πάντως, ότι η εκπόνηση τέτοιων έργων, ως 
«επίσημες» εκδόσεις του Ναυτικού πολύ απέχει 
από τις δυνατότητες του σημερινού δυναμικού 
της ύΙΝ, ακόμη και αν τούτο περιλαμβάνεται στην 
Αποστολή της.

Παλαιότερα, οι εκδόσεις της ύΙΝ, καθώς και τα 
περιοδικά της, εκτυπώνονταν στο τυπογραφείο της. 
με την πάροδο, όμως, των ετών η ανάπτυξη της 
σχετικής τεχνολογίας και η ανάγκη παρουσίασης 
αισθητικά τελειότερων εκδόσεων οδήγησαν 
την υπηρεσία στην προσφυγή σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, η δε τυπογραφική της δραστηριότητα 
περιορίστηκε στα διάφορα υπηρεσιακά έντυπα του 
Ναυτικού, προσκλήσεις τελετών και εκδηλώσεων 
και άλλες ευκαιριακές εργασίες.

Αντιθέτως, το ενδιαφέρον της ύΙΝ για τη 
Ναυτική Επιθεώρηση παρέμεινε αδιάπτωτο. 
Το περιοδικό αυτό συνέχισε μέχρι σήμερα την 
αδιάλειπτη έκδοσή του, με εξαίρεση τα χρόνια 
της Κατοχής. Αρχικά, εκδιδόταν ως μηνιαίο 
περιοδικό, σύντομα μετέπεσε σε διμηνιαίο κι 
από το 2005 έγινε τριμηνιαίο. Το 1977, με την 
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ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την 
έναρξη της έκδοσής του, τιμήθηκε με το βραβείο 
της Ακαδημίας Αθηνών επειδή «επί έτη εξήκοντα 
συνεχώς μετ’ επιμελείας πολλής εκδιδόμενον, 
ξυγραφαίς ποικίλαις τε και δοκίμοις, την τε 
ναυτικήν ιστορίαν και άλλα τε πολλά του ναυτικού 
βίου δεξίως προάγει». Όπως λεπτομερέστερα 
αναφέρει η αιτιολογική έκθεση των πρακτικών 
της Ακαδημίας για την απονομή αυτής της υψηλής 
τιμητικής διάκρισης, «Το περιοδικόν τούτο, 
επίσημον όργανον του Πολεμικού Ναυτικού, 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξιν του 
ναυτικού όπλου, επισκοπεί τα κυριώτερα ναυτικά 
γεγονότα του κόσμου, εξετάζει τους παράγοντες 
της διεξαγωγής του πολέμου εις την θάλασσαν 
και καλλιεργεί την ναυτικήν παράδοσιν. Το 
περιοδικόν διευθύνετο και εγγράφετο εκάστοτε 
από εξαιρέτους αξιωματικούς του Πολεμικού 
Ναυτικού, είναι δε εκ των αρτιοτέρων του είδους 
του τα οποία εκδίδονται εις την Ευρώπην.

μέχρι σήμερα, η Ναυτική Επιθεώρηση 
αριθμεί 598 τεύχη, τα οποία περιλαμβάνουν 
πάνω από 3.500 άρθρα που πραγματεύονται  
θέματα στρατηγικής και τακτικής, διεθνών 
σχέσεων, διεθνούς δικαίου, ναυτικής (και όχι 
μόνο) ελληνικής και ξένης ιστορίας, διοίκησης 
και οργάνωσης, διοικητικής μέριμνας και 
για μία πλειάδα τεχνικών και επιστημονικών 

ζητημάτων που σχετίζονται με το Ναυτικό. Τα 
άρθρα υπογράφονται από όλο το φάσμα των 
στελεχών του Ναυτικού, αλλά και αξιωματικούς 
των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και 
των σωμάτων ασφαλείας. ςε αυτούς προστίθενται 
και πολλοί ιδιώτες πανεπιστημιακοί και ειδικοί σε 
συγκεκριμένους τομείς ναυτικού ενδιαφέροντος. 
Το Δελτίο Ενημέρωσης με το οποίο κλείνει κάθε 
τεύχος παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες 
για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των στελεχών 
του Ναυτικού, την πρόσφατη δραστηριότητά του, 
εμπλουτισμένη με εκτός κειμένου φωτογραφίες, 
καθώς και ειδήσεις από τα ξένα Ναυτικά.

Τον Ιανουάριο του 1962, το κλασσικό, απλό 
εξώφυλλο του περιοδικού άλλαξε μορφή και 
έγινε έγχρωμο, από δε τα μέσα του 1980 η ύλη 
της εκδίδεται σε τετραχρωμία. Επίσης, αξίζει 
να αναφερθεί ότι την περίοδο 1987-1991 το 
περιοδικό εξεδίδετο με ένα δεύτερο ένθετο 
περιοδικό, την Ναυτική Πνευματική Καλλιέργεια, 
ενώ κατά καιρούς, μεταξύ 1988 και 1996 
συνοδευόταν από τη ςυλλογή μονογραφιών 
και τη ςυλλογή Ιστορικών Ναυτικών Εκδόσεων. 
Τελευταίως, εντάσσεται ως ένθετος, ψηφιακός 
δίσκος (cd) με συγκεκριμένη, επίκαιρη ιστορική 
θεματολογία.     

Ωστόσο, και εδώ παρατηρείται υποχώρηση 
σε ένα τομέα που σχετίζεται με την Ιστορία. Ενώ 
μέχρι τη δεκαετία του 1950 υπήρχε μία συνεχής 
δημοσίευση άρθρων σχετιζομένων με αυτήν, 
ακολούθως παρουσιάζεται μία κάμψη, σχεδόν 
απουσία, της καταγραφής των προσωπικών 
εμπειριών, οι οποίες αποτελούν σημαντικότατη 
πηγή για τον ερευνητή, όπως άλλωστε έχει κατ’ 
επανάληψιν αποδειχθεί στο παρελθόν. Η περίοδος 
που τα τελευταία χρόνια περνά η χώρα μας είναι 
ειρηνική, ωστόσο, τα στελέχη του Ναυτικού έχουν 
λάβει μέρος σε αξιόλογα γεγονότα, όπως για 
παράδειγμα: 

Τη μεταφορά του Γιασέρ Αραφάτ και μαχητών 
της OLP στην Ελλάδα (Αύγουστος 1982).

Την Κρίση και τον Πόλεμο του Κόλπου.
Τις επιχειρήσεις στην Αδριατική στο πλαίσιο 

της KFOR.
Τη συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές 

(πρώην Γιουγκοσλαβία, Γεωργία, ςομαλία κ.ά).
Την απαγκίστρωση ομογενών από το ςουχούμι 

της Γεωργίας (επιχείρηση «χΡύςομΑΛΛο ΔΕΡΑς», 
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μάιος 1993).
Την εκκένωση των μελών της ελληνικής 

και ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών από 
το Δυρράχιο κατά τις εσωτερικές ταραχές στην 
Αλβανία ως επακόλουθο της υπόθεσης των 
«πυραμίδων» (μάρτιος 1997).

Την απαγκίστρωση Ελλήνων, Κινέζων κ.ά. από 
τη Λιβύη.

Την αντιπειρατικές επιχειρήσεις στον Δυτικό 
Ινδικό Ωκεανό.

Την παραλαβή ναυτικών μονάδων. 
Πρόσφατα, η διεύθυνση της Ναυτικής 

Επιθεώρησης προέτρεψε τους συνδρομητές της 
να συμβάλλουν με άρθρα τους σε αυτό τον τομέα, 
μια δε πρώτη θετική ανταπόκριση υπήρξε σε ένα 
από τα πρόσφατα τεύχη της. ο γράφων προσθέτει 

την έκκλησή του στην προτροπή της 

Ναυτικής Επιθεώρησης. Είναι πραγματικά κρίμα 
να καλυφθούν από τη «λήθη του χρόνου» τόσες 
πολύτιμες εμπειρίες και αναμνήσεις. Αυτές είναι 
που εμπλουτίζουν την Ιστορία του Όπλου μας…           

Κλείνοντας αυτό το βραχύ ιστορικό της, η 
ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού και το περιοδικό 
της μοιάζουν να έχουν εισέλθει σε μία νέα 
εποχή, η οποία ελπίζεται ότι προοιωνίζεται την 
αναβάθμισή τους, με στόχο να επιτελέσουν τον 
πραγματικό σκοπό για τον οποίο έχουν συσταθεί. 
Ένα σκοπό όπως τον ονειρεύθηκε, νεαρός τότε, ο 
πνευματικός πατέρας της, ο μετέπειτα ναύαρχος 
Δημήτριος Φωκάς, του οποίου η αγάπη για τη 
ναυτική μας Ιστορία χάρισε στη βιβλιογραφία ένα 
πλουσιότατο έργο, στον ίδιο δε την εκλογή του ως 

μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
ςυζητώντας με τα στελέχη 

της ύΙΝ βλέπεις ότι έχουν ιδέες, 
ενθουσιασμό και, κυρίως, 
κέφι. Έχουν αυτό που καλείται 
«όραμα». Η τόσο απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή έχει 
δημιουργηθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. χρειάζεται η βοήθεια 
της Ηγεσίας, η χωρίς 
ανακοπή συνέχεια και η 
αδιάπτωτη στελέχωση με 
το κατάλληλο προσωπικό. 

Είθε όλα αυτά να 
πραγματοποιηθούν…

Δείτε βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού
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Η Διαβόητος Βιαία Ναυτολογία 
στο Βρετανικό Ναυτικό

του Ηλία Μεταξά
τ. οικονομικού Αξιωματικού του Ε.Ν.
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Το ''ThomasWhitcombe-HMS Pique'',40guns, με Πλοίαρχο 
τον CHB Ross αιχμαλωτίζει το ισπανικό Μπρίκι ''Orquijo'', 
18 guns, 8 Φεβρουαρίου1805

Ο Ηλίας Μεταξάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1944. Είναι συνταξιούχος Προϊστάμενος Οι-
κονομικός Αξιωματικός Ε.Ν. Το 1962 ξεκίνησε 
ως Δόκιμος Πλοίαρχος σε Πετρελαιοφόρο με 
σημαία Λιβερίας. Το 1963 έλαβε Πτυχίο Λογι-
στικής και μετεπήδησε στον Οικονομικό Κλάδο 
της Επιβατηγού Ναυτιλίας. Είναι ένας εκ των 
ολίγων επιζώντων του πολύνεκρου ναυαγίου 
του ελληνικού υπερωκεανίου “ΛΑΚΩΝΙΑ” το 
οποίον είχε “πυρποληθεί” και εγκαταλειφθεί 
στον Ατλαντικό προπαραμονή Χριστουγέννων 
του 1963. Έχει εκλεγεί Ταμίας και αντιπρόε-
δρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Οικονομι-
κών Αξιωματικών Ε.Ν. Εξελέγη ως Αντιπρό-
σωπος στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, 
στο Εργατικό Κέντρο Πειραιώς καθώς και 
στους δευτεροβαθμίους και τριτοβαθμίους 
Συνδικαλιστικούς και Ναυτικούς Οργανισμούς 
της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Διετέλεσε 
ως εκπαιδευτής των Οικονομικών Αξιωματι-
κών, συμμετείχε στις επιτροπές εξετάσεων του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προς απο-
νομή των διπλωμάτων, τον εκσυγχρονισμό 
της νομοθεσίας περί την διδακτέα ύλη τους 
και την συγγραφή αυτής. Γνωρίζει απταίστως 
την αγγλική γλώσσα και ολίγον την ισπανική, 
ιταλική και γαλλική. Ως απόμαχος πλέον, εξε-
λέγη διά τρίτη συνεχή φορά στην Οικονομική 
Εξελεγκτική Επιτροπή του Ναυτικού Μουσεί-
ου της Ελλάδος και παραλλήλως είναι Έφο-
ρος της βιβλιοθήκης του. Tην πρώτη Iουνίου 
2004 ο Πατριάρχης Aλεξανδρείας και Πάπας 
πάσης Aφρικής Πέτρος Z΄, του απένειμε τον 
Xρυσούν Σταυρό του Aρχαίου Tάγματος του 
Aγίου Σάββα. Έχει γράψει διάφορα άρθρα σε 
γνωστά Ναυτικά περιοδικά και έχει υπό έκδοση 
πολυσέλιδο βιβλίο σχετικώς με τους ναυτικούς 
βαθμούς, τις στολές και τις σημαίες.
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Το Βρετανικό Ναυτικό επί αιώνες κυριαρχούσε 
στους Ωκεανούς. Έδινε το παράδειγμα σε άλλα 
Πολεμικά Ναυτικά να το μιμούνται, να ακολουθούν 
τις Τακτικές του και το κυριότερο, τα περισσότερα 
εξ αυτών να αντιγράφουν τις στολές του μέχρι 
των ημερών μας.  Αυτό το θαυμάσιο Ναυτικό το 
εδημιούργησαν εκείνοι οι απλοί και αγράμματοι 
Ναύτες που από  μόνοι τους έγιναν θρύλος και 
τους αξίζει ο θαυμασμός. οι περισσότεροι από 
αυτούς «εναυτολογούντο» δια της βίας, ημείβοντο 
ελάχιστα και ζούσαν μόνιμα μέσα στην υγρασία 
και γενικώς κάτω από βρόμικες και εν πολλοίς  
κτηνώδεις συνθήκες. 

Ετιμωρούντο δια το παραμικρό (ή και 
κανένα παράπτωμα) με απάνθρωπες ποινές. 
Όταν άρχιζε κάποιος πόλεμος, τους  έδιναν τον 
κυνικό χαρακτηρισμό “DD”( Discharged Dead) 
= απολυθέντες νεκροί. οι αντικαταστάτες τους 
εξηναγκάζοντο να μπουν στα καράβια με τις 
“Press Gangs”, όπως θα δούμε πιο κάτω.   

 Όταν τελείωνε το  ταξίδι ή  ο πόλεμος, 
εγκατελείποντο στην μοίρα τους άρρωστοι, 
άφραγκοι και ξεχασμένοι. Είναι απορίας  άξιον πώς 
κατόρθωναν να έχουν τόσο υψηλό ηθικό και να 
φτιάξουν ένα  πανίσχυρο Όπλο το  οποίον έβλεπαν 
με δέος σε  όλο τον Κόσμο. οι Άγγλοι λένε  ότι δια 
την ναυπήγηση ενός πλοίου χρειάζονται 2 χρόνια. 
Δια να καταρτισθεί ένας Ναύτης απαιτούνται 4 
χρόνια. Δια να ετοιμασθεί ένας Κυβερνήτης 10 
χρόνια και ένας Ναύαρχος 20 χρόνια. 

οπωσδήποτε και  οι Αξιωματικοί τους είχαν 
τεραστίαν  επίδραση και συμβολή  στην παντο-
δυναμία του Royal Navy. οι περισσότεροι 
κατετάσσοντο σε πολύ μικρή ηλικία που σήμερα 
τα παιδιά συνήθως  πηγαίνουν ακόμη στο 
Γυμνάσιο. ςυνήθως  ήσαν γόνοι αριστοκρατικών 
ή μεγαλο-αστικών οικογενειών με γονείς 
επιστήμονες ή εμπόρους. Πολύ λίγοι ήσαν από 
οικογένειες οι οποίες ανήκαν στα χαμηλότερα 
(εισοδηματικά) στρώματα της κοινωνίας. Άρχιζαν 
ως μαθητευό-μενοι δίπλα στους Κυβερνήτες 
τους, δήθεν ως «Καμαρωτάκια» και μάθαιναν την 
δουλειά τους από την καρένα μέχρι το άλμπουρο. 
ςτην εποχή του πανιού μέτραγε ο άνθρωπος και 
όχι η τεχνολογία (που δεν υπήρχε). Εχρειάζετο 
μεγάλο κουράγιο και πειθαρχία να πλησιάζεις τον 
εχθρό αργά-αργά με την πνοή του ανέμου, να 
δέχεσαι τις βολές του και να μην τις ανταποδίδεις 

έως ότου ο «Καπετάνιος» σου θα κρίνει την 
κατάλληλη στιγμή δια να διατάξει πυρ. Επίσης, 
απαιτούσε θαυμάσια ηγετικά προσόντα από τους 
Αξιωματικούς, οι οποίοι έπρεπε να περπατούν 
ήρεμοι χωρίς να προφυλάσσονται ανάμεσα στα 
Πληρώματα στις θέσεις μάχης και στις ομοχειρίες 
των κανονιών δια να τους δίνουν οδηγίες και να 
τους εμψυχώνουν.

 οι Αξιωματικοί προ της μάχης φορούσαν την 
καλλίτερη τους “Full  Dress” με περισκελίδες τύ-
που «κυλότ» και λευκές μεταξωτές κάλτσες. Δεν 
φορούσαν τις υψηλές μπότες τους, ώστε εάν 
ετραυματίζοντο στα πόδια να μη χάνουν πολύτιμα 
λεπτά μέχρι να τις βγάλουν δια να  επιδέσουν 
τις πληγές τους. Όποιος ετραυματίζετο πρώτος, 
εδικαιούτο ιατρική περίθαλψη πρώτος, αδιακρίτως  
του βαθμού του.

Τα καράβια  πλησίαζαν το ένα το άλλο και 
εκανονιοβολούντο συνεχώς. ςτα καταστρώματα 
υπήρχαν διάσπαρτα διαμελισμένα κορμιά και 
ήταν τόσο ολισθηρά από τους ποταμούς αίματος  
ώστε έριχναν πολλά μπουγέλα με άμμο δια να 
μπορούν να σταθούν όρθιοι. Τα πλοία τράκαραν 
και τα κολλούσαν το ένα δίπλα στο άλλο ρίχνοντας 
γάντζους. Εκείνο δε το Πλήρωμα το οποίον είχε 
τις λιγότερες απώλειες, σαλτάριζε επάνω στο 
εχθρικό με σπάθες, τσεκούρια, πιστόλες, καμάκια, 
κεφαλοθραύστες κ.λπ. και άρχιζε ο δεύτερος γύ-
ρος του μακελειού μέχρι να κατεβάσει την σημαία 
του ο ηττημένος.

οι αμυνόμενοι έριχναν στην κουβέρτα γλοιώδη 
μίγματα και τα ειδικά  καρφιά, τους γνωστούς 
Tριβόλους, οι  εισβολείς  γλιστρούσαν, έπεφταν 
και έτσι  τους κατέσφαζαν  ευκολότερα. Πολλές  
φορές  αυτές οι ανελέητες μάχες διαρκούσαν μέχρι 
και 3 ακόμη και 4 ημέρες, εφ’ όσον το επέτρεπαν 
οι καιρικές συνθήκες και το φως της ημέρας. 
Διεκόπτοντο μόνον όταν ενύκτωνε ή ξεσπούσε  
ξαφνικά  θύελλα και απεκολλούντο τα πλοία.

Όταν ο αμυνόμενος Καπετάνιος έβλεπε ότι 
χάνει το πλοίο του, το ανετίναζε μαζί με όλους 
τους εισβολείς επάνω. Όταν τον κατεδίωκαν και 
τον έφθαναν, το έκαιγε. Όταν νικούσε, απηγόρευε 
στο Πλήρωμά του να ανασύρουν από την θάλασσα 
τους επιζήσαντες εχθρούς. Εις πάσαν περίπτωσιν 
οι Ναύαρχοι αναχωρούσαν από το μέρος της 
ναυμαχίας έχοντας χάσει περισσοτέρους από τους 
μισούς άνδρες τους.    
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Επί κεφαλής του Αγήματος Εμβολής ήσαν 
οι Αξιωματικοί, πολλές φορές και ο Κυβερνήτης 
αυτοπροσώπως. Κατ’ επανάληψη την στιγμή του 
ρεσάλτου τα πλοία συνέβαινε να «ξελασκάρουν» 
λίγο από τις αρπαγές τους με αποτέλεσμα να 
πέφτουν ανάμεσα τους οι εφορμούντες, οι οποίοι 
συνεθλίβοντο, όταν αυτά κολλούσαν πάλι με τον 
κυματισμό.

ςκηνές κολάσεως που ενδεχομένως να 
μην είναι σε θέση να καταλάβουν τα ςτελέχη 
των Ναυτικών σήμερα. Όλοι αυτοί  έκαναν 
τρομερά κατορθώματα με την κατάλληλη ηγεσία. 
Κωπηλατούσαν με τις βάρκες τους ρυμουλκώντας 
το πλοίο τους σε  περίπτωση απολύτου νηνεμίας. 
Επίσης, κωπηλατούσαν αθόρυβα με τα κουπιά 
τυλιγμένα σε κουρέλια δια να επιτεθούν σε 
ανυποψίαστα αγκυροβολημένα πλοία ή φρουρές 
στην ξηρά. Τράβαγαν τα κανόνια τους ή τις 
βάρκες τους μέσα σε ζούγκλες  ή τα ανέβαζαν 
σε υψώματα δια να τα εγκαταστήσουν σε κάποια 
στρατηγικά σημεία. Ήσαν οι πρόδρομοι του 
Ανορθόδοξου Πολέμου χωρίς να το ξέρουν. 

Την σήμερον ημέραν η μεγάλη πλειονότης των 
Ναυτών μας δεν έχει ρίξει ούτε μία σφαίρα. Ίσως 
κάτι τέτοιο να συμβαίνει και σε άλλα Ναυτικά, αλλά 
αυτούς μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε επειδή 
δεν έχουν την τιμή να είναι « Έλληνες Θαλασσινοί».   

Η Βρετανία είχε την τύχη να ευρίσκεται 
στην Βορειοδυτική γωνία της Ευρώπης και να 
«προστατεύεται» απ’ αυτήν από το βολικό Eng-
lish Channel. Τα Βρετανικά νησιά δεν ήσαν ούτε 
ελκυστικός, ούτε εύκολος στόχος δι’ επιθέσεις. 
Ενώ οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες συνεκρότουν 
τεραστίους ςτρατούς δια τα φιλόδοξα σχέδια τους, 
η Αγγλία αρχικώς (προτού γίνει μεγάλη Βρετανία 
το 1707 και Ηνωμένο Βασίλειο το 1801) έστεκε 
παράμερα και κατόρθωνε να γλιτώνει από τις 
δυστυχίες των λοιπών Ευρωπαϊκών Λαών, οι 
οποίοι αλληλοεσφάζοντο επί αιώνες.

Δια την Αγγλίαν ήταν υπεραρκετός ο 
παντοδύναμος ςτόλος της, καθώς και η 
σατανική διπλωματία της, η οποία της απέφερε 
συμφέρουσες συμμαχίες. Έτσι, είχε πάντοτε τη 
διακριτική ευχέρεια να αποφεύγει μία σύγκρουση 
όταν οι περιστάσεις δεν την ευνοούσαν, αλλά να 
μπαίνει σε έναν πόλεμον οσάκις ήταν βεβαία ότι θα 
εξέλθει πολλαπλώς ωφελημένη. Απέκτησε παντού 
Κτήσεις διαφόρων νομικών μορφών όπως, Colo-
nies, Dominions, Protectorates, Mandates κ.λπ. 
Έφτιαξε την Αυτοκρατορία της, αλλά στα τελευταία 
της την μετέτρεψε σε «Koινοπολιτεία».               

Το Royal Navy ανέκαθεν είχε δυσκολίες ως 
προς την εξεύρεση ανδρών, ώστε να συμπληρώνει 
την οργανική δύναμη όλων των πλοίων του. 
Εξυπακούεται ότι στις πολεμικές περιόδους 
ήταν ακόμη χειρότερα, καθ’ όσον εχρειάζοντο 
και περισσοτέρους άνδρες και δια τον ςτρατό 
Ξηράς. Εκ των πραγμάτων ήσαν υποχρεωμένοι 
να καταφεύγουν στην Βιαία ςτρατολογία. Πράγμα 
όχι πρωτόγνωρο στην Αγγλία. ςε μία φεουδαρχική 
κοινωνία όλοι οι άνδρες ήσαν υποχρεωμένοι να 
πολεμήσουν δια την άμυνα του Βασιλείου, όταν 
αυτό εκινδύνευε. Επομένως, η Βιαία Ναυτολογία 
(Impressment) ήταν φυσιολογικό εξ ίσου δια 
ςτρατιώτες και δια Ναύτες. 

Το 1641 στο Κοινοβούλιο είχε γίνει μεγάλη 
αντιπαράθεση δια το κατά πόσον είναι ορθή η 
κατάργηση της Βιαίας Ναυτολογίας. Τελικώς 
απεφάσισαν ότι είχαν επείγουσα και επιτακικήν 
ανάγκη των πολυτίμων υπηρεσιών του Ναυτικού. 

Πόστερ κατατάξεως του πλοίου ''PALLAS'' με κυβερνήτη 
τον Πλοίαρχο Κόχραν
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Άρα δεν ήταν εφικτό να καταργήσουν την 
επιστράτευση σε οιανδήποτε  περίοδο κρίσεως 
διότι εθεωρείτο Βασιλικό προνόμιο. Όμως 
κατά τις Επαναστάσεις και τους δύο Εμφυλίους 
Πολέμους 1642-46 και 1648-49, ανεπτύχθησαν 
οι ιδέες περί ατομικών ελευθεριών και περιστολής 
των κρατικών εξουσιών με επακόλουθο την 
κατάργηση της Βιαίας ςτρατολογίας, αλλά μόνον 
των στεριανών.

Τα καθεστώτα άλλαζαν συχνά, το 1649, το 
1660, το 1688. Ως εκ τούτου κάθε νέα Κυβέρνηση 
ησθάνετο πολύ ανασφαλής και πολύ εξηρτημένη 
από ένα ισχυρό Ναυτικό που θα την βοηθούσε να 
παραμένει στην εξουσία. Άρα δεν την συνέφερε 
να κηρύξει παράνομο το “Impressment” διότι 
έτσι θα αποδυνάμωνε το Ναυτικό της, το οποίον 
παραδοσιακώς εστήριζε το Κοινοβούλιον, ασχέ-
τως από τον επιθετικό προσδιορισμό, τον οποίον 
του είχαν προσάψει ως «Βασιλικόν».

Κατά τους τρείς αιματηροτάτους Αγγλο - 
ολλανδικούς Πολέμους 1652-54, 1665-67 
και 1672-78, οι ολλανδοί δεν επέβαλαν βιαία 
στρατολογία παρά τις τεράστιες ανάγκες τους. 
Προσελάμβαναν Γερμανούς, Νορβηγούς, ακόμη 
και Άγγλους  επιδεινώνοντας την έλλειψη εθνικής 
ταυτότητος και ομοιογενείας των Πληρωμάτων 
τους, καθώς και το χάος στην εν γένει διοίκησή  
τους. 

Η Βιαία Ναυτολογία έχει αφήσει τρομερά 
σημάδια στην Βρετανική λαϊκή συνείδηση. Ήταν 

ένα απάνθρωπο, ανήθικο και αναποτελεσματικό 
σύστημα κατατάξεως. οι “Press Gangs” άρπαζαν 
τα αθώα και ανυποψίαστα θύματά τους από τους 
δρόμους, τα καπηλειά, τα πορνεία, ακόμη και μέσα 
από τα σπίτια τους. Τους εξηνάγκαζαν σε μίαν 
απαίσια και επικίνδυνη υπηρεσία στον ςτόλο της 
Αυτού μεγαλειότητος.

Η “Impressment Service” είχε επηρεάσει και 
την Αγγλική γλώσσα. Η λέξη “PRESS” ήταν μία 
κακή παραφθορά της ορθής λέξεως “PREST”. 
Αυτή είχε υποστεί αλλοίωση κατά τα τέλη του 
18ου αιώνος, παρά το ότι ήταν ευρείας χρήσε-
ως στην καθομιλουμένη. Η ορθή Αγγλική “PREST” 
προήρχετο από την παλαιάν Γαλλική “PREST”, η 
οποία εγράφετο και επροφέρετο ακριβώς το ίδιο. 
Αυτή αρχικώς είχε την σημασίαν του δανείου ή 
της προκαταβολής, συν τω χρόνω εσήμαινε και 
ένα μικρό ποσό χρημάτων, το οποίον κατεβάλλετο 
στον ναυτικό κατά την κατάταξή του, ας πούμε 
κάτι ως δώρο (ή  πριμοδότηση).  Όμως με την 
τραγική πορεία των πραγμάτων κατήντησε να την 
μπερδεύουν με το ρήμα “tο Press”, το οποίον ση-
μαίνει να πιέσεις. Έτσι, απέκτησε μία νέα δυσάρε-
στη έννοια, η οποία και επεκράτησε. ο άνδρας που 
εισέπραττε το “King’s  Shilling” δια να καταταγεί, 
εγένετο “Impresst” ή “Presst”. 

Επίσης, η λέξη “Gang” αρχικώς εσήμαινε μίαν 
ομάδα Ναυτών διηρημένη σε συγκεκριμένην 
εργασία. Αλλά με τις απάνθρωπες και εν πολλοίς 
παράνομες δράσεις τους οι “Press-Gangs” 
συνεδέθησαν νοηματικά με την βία και την 
εγκληματικότητα και απέκτησαν πλέον την έννοια 
«ςυμμορία Πιέσεως ή Αρπαγής». ο μετέχων 
αυτής ελέγετο “Ganger”. Aπό αυτήν προήλθε και η 
γνωστότατη λέξη “Gangster” = κακοποιός, εγκλη-
ματίας, συμμορίτης κ.ο.κ.

Η Βρετανία ανεπτύχθη σε μεγάλη Ευρωπαϊκή 
και Παγκόσμια Δύναμη χάρη στο Ναυτικό της 
και ουδείς εκ των κυβερνόντων μπορούσε (ή 
τολμούσε) να βρει έναν εναλλακτικό  τρόπο 
διευρύνσεως του ςτόλου και αυξήσεως των 
Πληρωμάτων επειγόντως σε περίοδο εθνικού 
κινδύνου. ςτους δυστυχείς Ναύτες λοιπόν έπεφτε 
το βάρος όλο και περισσότερο της αμύνης του 
Κράτους. ύπέφεραν δια τον απλούστατο λόγον 
ότι ήσαν οι πιο κατάλληλοι  και χρήσιμοι στην 
Κυβέρνηση από τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Είχε 
γίνει πλέον παράδοση το Κράτος να διαφεντεύει 

Αναμνηστική στήλη του Βρετανικού Ναυαρχείου για το θά-
νατο τεσσάρων ανθρώπων από την ''Press Gang''
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τις υπηρεσίες των Ναυτικών.
Τοιουτοτρόπως το “Impressment” διετηρήθη 

σε πείσμα των φιλελευθέρων ιδεών της εποχής 
και εχειροτέρευε με τα χρόνια. Όσο οι Ναύτες 
αντιστέκοντο περισσότερο, τόσο ηύξαναν και οι 
ανταρσίες. Δεν υπήρχε συγκεκριμένος Νόμος, 
ο  οποίος επέτρεπε αυτήν την βαρβαρότητα, 
αλλά ούτε και να την απαγορεύει. μία δικαστική 
απόφαση του 1743 απεφάνθη ότι ο Βασιλεύς, 
ως επί κεφαλής του Λαού έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει τις υπηρεσίες οιουδήποτε προσώπου 
μπορεί να φέρει όπλα. Αβιάστως εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι μπορούσε να απαιτήσει και από 
αυτήν την συγκεκριμένη μερίδα της κοινωνίας, 
δηλαδή τους Ναυτικούς, να υπεραμυνθούν της 
εθνικής ασφαλείας. μία άλλη παρομοία απόφασις 
εξεδόθη και το 1776. ςτο βιβλίο “The  Book  of  the 
Warship” εκδόσεως 1933 με  έκπληξη διαβάσαμε 
ότι: «Oι Press - Gangs  παρά το ότι ευρίσκονται 
σε εκκρεμότητα, είναι ακόμη νόμιμες». Επομένως 
το “Impressment” βάσει Νόμου, εστρέφετο 
μόνον κατά  των επαγγελματιών Ναυτικών. 
Εξεδίδοντο και Πιστοποιητικά Απαλλαγής δια 
την προστασίαν άλλων κατηγοριών πολιτών. 
Όμως σε περιόδους υψίστου εθνικού κινδύνου 
επεβάλλετο η κινητοποίηση όλων των ςτόλων. 
ύπήρχε κατεπείγουσα ανάγκη περισσοτέρων 
Πληρωμάτων, οπότε η ισχύς των Πιστοποιητικών 
Απαλλαγής ανεστέλλετο και οι “Press-Gangs” ορ-
γίαζαν. Άρπαζαν αδιακρίτως οιονδήποτε πολίτη 
εισβάλλοντας  ακόμη και μέσα στα  σπίτια τους. 

Το 1792 το Βρετανικό Εμπορικό Ναυτικό 
είχε 118.000 Ναύτες. Το 1793  ήρχισαν οι 
«Επαναστατικοί Πόλεμοι» με την Γαλλία. Τότε 
η μεγάλη Βρετανία είχε πληθυσμό περίπου 
9.000.000. Το Κοινοβούλιο εψήφισε την αύξηση 
του R.N. στους 45.000 άνδρες. Το 1795 έφθασαν 
στους 85.000 και το 1799 στους 120.000. Την 
άνοιξη του 1803 επανήρχισαν οι «Ναπολεόντειοι 
Πόλεμοι». Το R.N. δυστυχώς ήταν καταναλωτής 
Ναυτών και όχι παραγωγός τους. Θεωρούσε δε-
δομένο ότι οι Ναύτες του έπρεπε να του έρχονται 
εκπαιδευμένοι από το Εμπορικό και επέμενε στο 
παραμύθι ότι δήθεν θα υπηρετούσαν προσωρινώς  
στο R.N. Θα απελύοντο με  την λήξη του πολέμου 
και  θα επανέκαμπταν στο Ε.Ν. οι μεγάλοι  πόλεμοι 
τότε διαρκούσαν από 8 έως 11 χρόνια  χωρίς 
διακοπή.

με δέλεαρ το Επίδομα Κατατάξεως παρέσυραν 
τους Ναύτες στο R.N. αλλά κακά τα ψέματα, η πιο 
γρήγορη στρατολόγηση ήταν η βιαία. ςτα 1770 ο 
“Able Seaman” μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 
30 ςελίνια μηνιαίως, δηλαδή 1,50 Λίρα. ςτα 1801 
ο μισθός του είχε επταπλασιασθεί λόγω της μεγά-
λης λειψανδρίας του πολέμου. 

Yπήρχαν τρείς τρόποι να εξεύρουν τον απαιτούμ-
ενο κόσμο, ας τους πούμε «ναύτες»: 1)VOLUNTEERS, 
2) IMPRESS SERVICE, 3) QUOTA ACTS. 

    1) οι «Εθελονταί» εισέπρατταν κάποια «ψιλά» 
χρήματα μόλις κατετάσσοντο. Εκτός αυτών, έπαιρ-
ναν και προκαταβολικώς δύο μηνιαίους μισθούς. 
με αυτά τα χρήματα έπρεπε να αγοράσουν κάποια 
απαραίτητα είδη δια να «επιβιώσουν» επάνω στο 
καράβι, δηλαδή την αιώρα (μπράντα) δια να κοι-
μούνται και κάποια ρούχα. Φυσικά στολές δεν 
υπήρχαν ακόμη. μόλις το 1856 είχε συσταθεί μία 
Επιτροπή δια το θέμα των στολών. Πρόεδρος ήταν 
ο ύποναύαρχος Henry John Rous (1795-1877). 
ςτις 30 Ιανουαρίου 1857 εξέδωσαν την Εγκύκλιο 
Νο.283 «Περί καθιερώσεως ςτολής ύπαξιωματι-
κών, Ναυτών και Ναυτοπαίδων». Ήταν το κλασικό 
πρότυπο που επεβλήθη σε όλον τον  κόσμο και 
παραμένει σχεδόν το ίδιο μέχρι σήμερα.

Τα ως άνω είδη, πανάκριβα και κακής 
ποιότητος, επωλούντο στο “Slops” (αποθήκη ιμα-
τισμού του πλοίου). ύπόλογος ήταν ένας Warrant 
Officer, ο “Purser”. Φιλολογική αδεία, ας τον πούμε 
Ανθυπασπιστή. Το 1807 ωνομάσθη “Purser and 
Paymaster”, ισόβαθμος του “Lieutenant”. Από 
το1945 ονομάζεται “Supply Officer” και μπορεί 
να φθάσει και στον βαθμό του Αντιναυάρχου. με 
λίγα λόγια, είναι ο σύγχρονος οικονομικός Αξιω-
ματικός στα Πολεμικά και Εμπορικά Ναυτικά πα-
γκοσμίως. Από την λέξη “Slops” με τα παλιόρουχά 
του, προέρχεται η λέξη “Sloppy”, η οποία σημαίνει 
κακοντυμένος, ατημέλητος. 

Κατ’ ουσίαν, δεν ήσαν όλοι αυτοί οι ταλαίπωροι 
πραγματικοί «Εθελονταί» με την πλήρη και 
ελεύθερη βούλησή τους. Πολλούς τους είχαν ήδη 
αρπάξει οι συμμορίες των “Press-Gangs” και εκ 
των υστέρων έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία ότι δή-
θεν προσεφέροντο οικειοθελώς. Τοιουτοτρόπως 
ήλλαζαν το “Status” τους, θα περνούσαν λίγο πιο 
ανθρώπινα και το σπουδαιότερο, θα εδικαιούντο 
να εισπράξουν και το “Bounty”. Αυτό ερμηνεύεται 
ως χρηματική ανταμοιβή δια κάποια γενναία πρά
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Πόστερ κατατάξεως στο ''SHOREHAM'' το 1803
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ξη. Εν προκειμένω δια την «παλικαριά» τους να 
μπούνε σε τέτοιου είδους πλοία. Το  όνομά τους 
κατεχωρείτο στο “Muster Book” = Δυναμολόγιο και 
δίπλα έγραφαν την ένδειξη «V», Volunteer. Eκείνοι 
που παρέμεναν ως αρπαγέντες είχαν την ένδειξη 
«Ρ», Pressed. 

Oι «Εθελονταί», αληθινοί ή όχι, αποτελούσαν 
την ραχοκοκαλιά του Ναυτικού. ύπήρχε και η 
έκφραση: «Καλύτερα ένας Εθελοντής, παρά τρείς 
Αρπαγέντες». Δι’ αυτό επροστάτευε και εδέχετο 
στις τάξεις του, όσους κατεδικάζοντο σε μικρές 
ποινές φυλακίσεως δια χρέη κάτω των 20 Pounds 
Sterlings. Kάτι μικροαπατεώνες, λωποδυτάκους 
κ.ο.κ, οι οποίοι προτιμούσαν να «μπαρκάρουν», 
παρά να εκτίσουν τις ποινές τους στις πανάθλιες 
φυλακές. Ενδεχομένως να διατηρούσαν κάποιαν 
ελπίδα  ότι θα είχαν την ευκαιρία να λιποτακτή-
σουν κάπου.

2) Η “Impress Service” υποτίθεται ότι 
επεριορίζετο μόνον στην σύλληψη  των “Seamen”. 
Αλλά στην λέξη «ναυτικούς» απέδιδαν ευρυτέραν 
έννοια. Τα όρια ηλικίας τους ήσαν από 18 έως 55 
ετών, αλλά και αυτά ηγνοούντο.  Από το 1795 η 
Βρετανία και η Ιρλανδία ήσαν διηρημένες σε 32 
Περιφερειακές Διοικήσεις και η “Impress Service” 
διέθετε 85 τέτοιες «ςυμμορίες». ςτους κύριους 
λιμένες Διοικητής τους ήταν ένας “Regulating 
Captain”. Αυτός ο βαθμός σε ελεύθερη και περι-
φραστική μετάφραση αποδίδεται ως Πειθαρχικός 
Πλοίαρχος. Ήταν περιορισμένων καθηκόντων, 
δηλαδή μόνον δι’ υπηρεσίαν ξηράς, ενδεχομένως 
λόγω τραύματος ή μεγάλης ηλικίας. Ίσως και λόγω 
επαγγελματικής ανεπαρκείας να κυβερνήσει ένα 
μεγάλο Πολεμικό πλοίο που θα άρμοζε στον 
βαθμό του.

ςτους ήσσονος σημασίας λιμένες επί κεφαλής 
ήταν ένας “Lieutenant”.  ςτην σύνθεση αυτής της 
παναθλίας ύπηρεσίας υπήρχαν συνολικώς 84 
Lieutenants, και αυτοί συνήθως ηλικιωμένοι που 
είχαν χρόνια να πατήσουν σε καράβι. οι Αξιωμα-
τικοί αυτής της ποιότητος προφανώς δεν είχαν 
άλλην επιλογήν. Διά να παραμείνουν στο Ναυτικό, 
έστω και με “Half-Pay”, απεδέχοντο αυτήν την 
υποτιμητική τοποθέτηση δι’ έναν Αξιωματικό 
Καριέρας. οι ύπαξιωματικοί ανήρχοντο σε 162 
και οι Ναύτες σε 754. Όλοι ήσαν πάνοπλοι και 
αδίστακτοι. Την βάση τους την αποκαλούσαν 
σκωπτικά “Rendezvous”. Oι συμμορίες τους 

σπανίως απετελούντο από κανονικούς Ναύτες 
παρά μόνον όταν απεβιβάζοντο από τυχόν 
ναυλοχούντα Πολεμικά, ως κανονικά Αγήματα, 
δια να συμπληρώσουν τους ελλείποντας από την 
σύνθεση του Πληρώματός τους. 

οι επί κεφαλής των “Press - Gangs” 
απευθύνοντο στα «ευγενή» στελέχη των 
τοπικών κοινωνιών π.χ. παλικαράδες, νταήδες, 
τραμπούκους κ.ο.κ. και τους προσελάμβαναν έναντι 
αμοιβής. Όλοι αυτοί οι «κύριοι» με την ένταξή τους 
στις συμμορίες είχαν διπλό κέρδος. Απέφευγαν να 
γίνουν οι ίδιοι θύματα της Βιαίας Ναυτολογίας και 
είχαν και χρηματικές απολαβές. Κατά κανόνα ήσαν 
αργόσχολοι, άνεργοι ή άεργοι. Αλώνιζαν την χώρα 
δια να βρουν ατυχείς «νεοσυλλέκτους». Δι’ έξοδα 
κινήσεως οι Αξιωματικοί ελάμβαναν 3 Pennies ανά 
μίλι. οι απλοί Gangers 1 Penny ανά μίλι. Διά κάθε 
ταλαίπωρο που άρπαζαν εισέπρατταν 10 Shillings.  
ύπενθυμίζουμε : 1 Pound Sterling = 20 Shillings. 
1 Shilling = 12 Pennies.  1 Penny = 4 Fardines. Ως 
εικώς εστί, επικρατούσε μεγάλη διαφθορά. Πολλά 
υποψήφια θύματα δωροδοκούσαν τους Gangers 
διά να γλυτώσουν από την αρπάγη τους. Δι’ έναν 
ευκατάστατον δεν ήταν υπέρογκο ποσόν οι 10 
Λίρες, προκειμένου να μείνει ελεύθερος. 

To “Impressment” υπήρχε στην Αγγλία πολ-
λούς αιώνες προ των «Γαλλικών Πολέμων». ςτα-
διακώς είχαν δημιουργηθεί και οι συγκεκριμένοι 
«κανόνες» αρπαγής πολιτών. Επισήμως δεν μπο-
ρούσαν να συλλάβουν Αλλοδαπούς, αυτοί όμως 
είχαν το δικαίωμα τάχα να καταταγούν μόνοι τους. 
Εάν ένας Αλλοδαπός είχε νυμφευθεί Βρετανί-
δα ύπήκοο ή είχε εργασθεί σε Βρετανικό Εμπο-
ρικό πλοίο επί δύο έτη, εκινδύνευε να απαχθεί. 
οι Αμερικανοί είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
ειδικότερα οι Ναυτικοί. Η Κυβέρνησίς τους δια να 
τους προφυλάξει, κατά κάποιον τρόπον, εξέδωσε 
και τους εφοδίασε με τα λεγόμενα “Protections”. 
Ήταν ένα κάποιο είδος Ναυτικού Φυλλαδίου, το 
οποίον περιείχε μίαν γενική περιγραφή του φέρο-
ντος. Το μόνον που έπρεπε να κάνουν οι κάτοχοι 
αυτών των εντύπων ήταν να ορκισθούν ενώπιον 
ςυμβολαιογράφου ότι ήσαν Αμερικανοί Πολίτες, 
γεννηθέντες στην συγκεκριμένη Πολιτεία και την 
συγκεκριμένη ημερομηνία τους.

Η Βρετανική Κυβέρνησις αντιδρούσε σε αυτά 
πράγματα, ισχυριζομένη ότι όποιος είχε γεννηθεί 
Βρετανός, δεν μπορούσε να αλλάξει την 
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Εθνικότητά του, απλώς και μόνον 
μετακινούμενος σε άλλη χώρα. ς’ εκείνα τα 
χρόνια, χωρίς Πιστοποιητικά Γεννήσεως, χωρίς 
φωτογραφίες κ.λπ. ήταν πολύ δύσκολο να 
αποδείξει κάποιος την ύπηκοότητά του. Δια τους 
Αμερικανούς ακόμη χειρότερα καθ’ όσον είχαν την 
πρόσθετην ατυχία να ομιλούν μόνον Αγγλικά. ςτον 
ποταμό Τάμεση όπου ήσαν δεμένα Αμερικανικά 
Εμπορικά απήγαγαν πολλούς  Αμερικανούς  
Ναύτες και παρενέβη ο Πρέσβης των Η.Π.Α. Το 
“Impressment” εις βάρος Αμερικανών Πολι-
τών ήταν μία από τις αιτίες που οδήγησαν στον 
«Αγγλο-Αμερικανικό Πόλεμο» του 1812-14. οι 
σύγχρονοι Αμερικανοί Ιστορικοί τον αποκαλούν 
και «Δεύτερεύοντα Πόλεμον της Ανεξαρτησίας». 
οι Βρετανικές Αρχές εμίμηθησαν τις Αμερικανικές 
και εξέδιδαν και αυτές τα δικά τους “Protec-
tions”. Yπήρχαν διάφοροι τύποι, από αυτά του 
Nαυαρχείου, μέχρι του “Trinity House”. Αυτή είναι 
η  ονομασία του πασίγνωστου οργανισμού εν συ-
ντομία. Η πλήρης είναι η εξής μακροσκελής:

«The Master Wardens and Assistants of  
the Guild Fraternity or Brotherhood of  the 
most Glorious and Undivided Trinity and of 
Saint Clemens in the Parish of Deptford Strond 
in the County  of  Kent»

Τον είχε ιδρύσει το 1514 ο Βασιλεύς ΗΕΝRύ 
8ος (1491-1547). 

Αυτά τα Βρετανικά “Protections”, εν αντιθέ-
σει προς τα Αμερικανικά, είχαν ακριβή περιγρα-
φή του ανδρός. Τα έφεραν πάντοτε μαζί τους και 
τα επεδείκνυαν σε κάθε έλεγχο. Όμως, και αυτά 
τα αγνοούσαν σε περιόδους μεγάλης εντάσεως 
που από τότε τις αποκαλούσαν “Ηot Press”. To 
Nαυαρχείον έδιδε την αυστηρή διαταγή : “Press 
From All Protections”. 

3) οι “Quota Acts”, ερμηνεύονται ως Νομο-
θετικές Πράξεις Αναλογίας. Το 1795 ο Πρωθυ-
πουργός William Pitt (1759-1806), έφερε δύο 
τέτοιες στο Κοινοβούλιο. με τις Πράξεις αυτές 
επέβαλε σε κάθε Κομητεία να προσφέρει στο Ναυ-
τικό έναν αριθμόν ανδρών, αναλόγως του ποσο-
στού του πληθυσμού της, και βάσει του αριθμού 
των λιμένων που ευρίσκοντο στην περιοχή της. 
Π.χ. το London ώφειλε να δώσει 5.704 άνδρες, 
ενώ το Yorkshire, η μεγαλυτέρα Κομητεία σε 
έκταση, έπρεπε να δώσει μόνον 1.081 άνδρες. 
Διάφορες Κομητείες προθυμοποιήθησαν να 

συνεισφέρουν άνδρες προς κατάταξιν, αλλά λίγοι 
παρουσιάσθησαν. Τοιουτοτρόπως ηναγκάσθησαν 
να καταφύγουν ξανά, ως προαναφέραμε, στους 
καταδικασθέντας σε  φυλάκιση. 

Βάσει της ισχυούσης τότε Ποινικής 
Νομοθεσίας, ακόμη και δια μικροαδικήματα 
προεβλέποντο αυστηρές ποινές φυλακίσεως, 
ενίοτε και ποινή θανάτου. Επομένως η 
«στράτευσις» ήταν ελκυστική διέξοδος διότι εφ’ 
όσον θα είχαν επιζήσει του πολέμου και των 
άλλων κακουχιών, θα μπορούσαν να ελπίζουν 
και σε κάποια σύνταξη. Το δυσάρεστο ήταν ότι οι 
πλείστοι εξ αυτών εξερχόμενοι της φυλακής ήσαν 
σε πάρα πολύ κακή υγεία. ςυνήθως έπασχαν από 
τύφο, φυματίωση, πυρετό της φυλακής κ.ο.κ. Τα 
νοσήματα αυτά τα μετέδιδαν μέσα στα υγιή πλοία.

οι Κυβερνήτες των Πολεμικών εχρειάζοντο 
ειδικευμένους άνδρες δια να ταξιδεύσουν τα 
καράβια τους και όχι ασχέτους στεριανούς. 
Πάντως χωρίς  αμφιβολία το μεγάλο ποσοστό 
των «στρατολογημένων» ήσαν όντως Ναυτικοί. 
ομολογουμένως η συντριπτική πλειοψηφία των 
απαχθέντων  μόλις κατώρθωναν  να αποδείξουν 
την ιδιότητά τους, αφίεντο ελεύθεροι. Η Βρετανική 
Κυβέρνηση δεν μπορούσε  να «φτιάξει» καλούς 
Ναύτες, όπως έφτιαχνε καλούς  ςτρατιώτες, ειδάλλως 
δεν θα εχρειάζετο το φρικτό “Impressment”.

Το Ναυαρχείο εξέδιδε “Warrants” και “Or-
ders” και τους παρείχε όσο μπορούσε κάλυ-
ψη ακόμη και στις παρανομίες τους. ςυνήθως 
κάθε Gang  απετελείτο, στα χαρτιά τουλάχιστον, 
από 10 άνδρες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
προήρχοντο από στεριανά επαγγέλματα, προτού 
τους κατατάξουν βιαίως και τους ιδίους. Δια να  
επιβεβαιώσουν ότι το θύμα τους ήταν ναυτικός, 
κοίταζαν τις παλάμες του δια να βρουν ρόζους 
και  ίχνη πίσσας. Από αυτά ακριβώς τα λερωμένα 
χέρια προέρχεται ο τρόπος που χαιρετά το 
Βρετανικό Ναυτικό με την παλάμη να στρέφεται 
προς τα μέσα, ώστε να μη φαίνονται οι βρομιές. 
Ενώ ο Βρετανικός ςτρατός χαιρετά με την παλάμη 
στραμμένη προς τα έξω. ΦΩΤο 6 

Το σύστημα του “Impressment”, σήμερα το 
βλέπουμε (και είναι) απαίσιο. ουδείς επείθετο 
με υποσχέσεις δια περιπέτεια, δόξα και πλούσια 
μερίδια να καταταγεί εθελοντικώς. Ως εκ τούτου οι 
“Press Gangs” είχαν την δική τους αλάνθαστη μέ-
θοδο. Τους ξυλοκοπούσαν και τους συνελάμβαναν 
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ή τους μεθούσαν και τους απήγαγαν. Δυστυχώς, 
τότε πολλοί το θεωρούσαν ως απoδεκτόν, δια 
μη πούμε και δημοφιλές. Όμως, οι Τοπικές Αρ-
χές έκαναν ότι ήταν δυνατόν δια να παρεμπο-
δίζουν τις «επιχειρήσεις» των συμμοριών. Αλλά 
και οι απλοί Πολίται εύρισκαν πολλούς τρόπους, 
νομίμους ή όχι, να αντιστέκονται κατά του “Im-
pressment”, ή να ξεγελούν τους «νταήδες» των 
“Press Gangs”. Αυτές είχαν την έδρα τους σε διά-
φορα μέρη στην στεριά. ύπήρχαν και οι περιπτώ-
σεις, όπως προαναφέραμε, που απεβιβάζοντο τα 
επίσημα Αγήματα από τα Πολεμικά πλοία. Πολλοί 
απαχθέντες απηλευθερώνοντο από το οργισμένο 
πλήθος το οποίον ξυλοφόρτωνε τις «ςυμμορίες». 
ςε συγκεκριμένες περιπτώσεις έριχναν και 
πυροβολισμούς εναντίον των «Γραφείων» τους. 

Το 1813 στο NEWCASTLE, κάποιος Ναύτης 
ονόματι Βell το έσκασε από το “Press  Room” όπου 
τους κλείδωναν φορώντας τα ενδύματα της αδελ-
φής του, η οποία τον είχε επισκεφθεί. Το “Press 
Room” να μη γίνει παρανόηση ότι ήταν δια συνε-
ντεύξεις του Τύπου. Το έλεγαν έτσι επειδή ανήκε 
στο “Press-Gang” και το είχαν ως  μπαλαούρο. 
ςτο CORK της Ιρλανδίας κάποιος παρίστανε τον 
νεκρό μέσα στο φέρετρο και οι γυναίκες έκλαιγαν 

γύρω του, αλλά ο Lieutenant-Αγηματάρχης 
τον αντελήφθη. χιλιάδες τέτοια τραγελαφικά  
συμβάντα είναι καταγεγραμμένα. ςτο HARWICH, 
μαζί με τους άλλους, απήγαγαν και τον παππά της 
ενορίας. ςτο BRIXHAM ήρπασαν τον Αστυνόμο και  
έναν μουγγό. 

Τα Βρετανικά Εμπορικά πλοία ήσαν ο πρώτος 
στόχος των εγκληματικών “Press-Gangs”. Toυς 
απηγόρευαν τον απόπλου μέχρι να φθάσουν και 
να αρπάξουν όσους εκ του Πληρώματος δεν είχαν 
«Πιστοποιητικά Απαλλαγής». Επίσης, μπορούσαν 
να σταματήσουν ένα Εμπορικό στο πέλαγος και 
να κάνουν κλήση Πληρώματος. Πρότειναν στους 
«Εμπορικάντζες» να  καταταγούν στο R.N. εθελο-
ντικώς, οπότε θα  είχαν και μερτικό  από την Λεία 
Πολέμου,  ειδάλλως θα τους  έπαιρναν με την 
βία. Πολλοί Εμποροπλοίαρχοι παρέδιδαν κάποια 
μέλη του Πληρώματός τους, τα οποία ήθελαν να 
ξεφορτωθούν από το καράβι τους. Όμως, πολλοί 
άλλοι Καπετάνιοι κατεσκεύαζαν κρυψώνες δια να 
κρύψουν έναν ή δύο χρησίμους ανθρώπους τους.

ο κανών ήταν να αφήνουν στον Καπετάνιο 
τους Αξιωματικούς και τους μαθητευομένους 
του, οι οποίοι ήσαν απολύτως απαραίτητοι δια την 
ασφαλή πλεύση. Επίσης, αρκετούς άνδρες από το 

«Σύλληψη» κάποιου ράπτη. Φαίνεται το ψαλίδι και το μέτρο 
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Κατώτερο Πλήρωμα, ώστε να είναι δυνατόν να 
ταξιδεύσει το πλοίο του. Αλλά και αυτός ο κανών 
άφηνε πολλά περιθώρια δι’ ευρυτάτην ερμηνεία 
και εφαρμογή. οι επί κεφαλής των ςυμμοριών 
ελάμβαναν αμοιβή 1 Λίρα δια κάθε έναν που 
προσήγαγαν δια «κατάταξη».

Ένα παράδοξο φαινόμενο ήταν ότι πολλοί 
απαγόμενοι υπετάσσοντο στην μοίρα τους 
με στωικότητα, τουλάχιστον μέχρι να τους 
παρουσιασθεί η ευκαιρία να δραπετεύσουν. οι 
ευκαιρίες ήσαν πολλές κατά τους πρώτους μήνες 
της καταναγκαστικής «θητείας» τους. οι λιποταξίες 
βαθμηδόν εμειούντο, μέχρι και τον 18ον μήνα. 
μετά ήσαν πολύ λίγες. ςτους δραπέτες έγραφαν 
δίπλα στο όνομα τους την ένδειξη «R», η οποία 
σήμαινε “Run” = φυγάς.

Επισημαίνουμε πάλι, την προθυμία πολλών 
θυμάτων να ενταχθούν στην ίδια “Press Gang” που 
τους συνέλαβε. Απέφευγαν την σκληρήν  υπηρεσίαν 
επάνω στα καράβια. Δια να σιγουρέψουν την θέση 
τους επεδείκνυαν πολύ σκληρή συμπεριφορά. 
Εγένοντο χειρότεροι  και από εκείνους, οι οποίοι τους 
είχαν συλλάβει. 

Δια να αποτρέψουν απόπειρες δυναμικής 
απελευθερώσεως των «Νέοσυλλέκτων» ή τις 
νομικές παρεμβάσεις από τους συνηγόρους τους, 
εναύλωναν μικρά σκάφη, τα λεγόμενα “Press Ten-
ders”. Τα αγκυροβολούσαν «αρόδου» κοντά στην 
περιοχή δράσεώς τους. Κάθε  ημέρα μετέφεραν 
επ’ αυτών όσους άρπαζαν και τους κλείδωναν 
στο αμπάρι. Η διαβίωση εκεί ήταν φρικτή επί 
εβδομάδες. Ένας λογικός υπολογισμός ανεβίβαζε 
τους βιαίως ναυτολογηθέντας στο ήμισυ των 
Ναυτών του Royal Navy. 

Παραλλήλως, oι «αρμόδιοι» της Ναυτολογίας 
μετήρχοντο και μίαν άλλη δολίαν μέθοδο δια να 
τους υποχρεώσουν να τους ακολουθήσουν. Όπως 
τα  έπιναν μαζί με τα υποψήφια θύματα τους στις 
ταβέρνες και τους «έψηναν», τότε έβαζαν επάνω 
στο τραπέζι και κάποια κέρματα, δήθεν ως  την 
προκαταβολή του “Prest Money”. Επομένως 
εθεωρείτο ως να είχαν συμφωνήσει να κατατα-
γούν, ακόμη και εάν δεν είχαν καν ακουμπήσει 
τα χρήματα, πολύ δε περισσότερο να τα βάλουν 
στην τσέπη τους. Δι’ αυτό και υπήρχαν οι γυάλι-
νες κούπες με τον διαφανή πάτο, οπότε οι δυνη-

Η ''Press Gang'' εν δράσει 
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τικώς κατατασσόμενοι να μπορούν να βλέπουν τι 
συμβαίνει από κάτω την στιγμή που εσήκωναν 
την κούπα διά να πιουν. Επίσης, ο γυάλινος πά-
τος εχρησίμευε δια να βλέπουν μήπως τους 
κολλήσουν στην κοιλιά κάποια πιστόλα ή στιλέτο 
και  τους  εξαναγκάσουν να τους ακολουθήσουν 
έξω από το «καπηλειό» ή ενδεχομένως έξω από 
κάποιο άλλο «αμαρτωλό κατάστημα». Εν συνεχεία 
να τους «τσουβαλιάσουν» στην τοπική βάση τους 
ή στο ναυλοχούν πολεμικό πλοίο ή στο “Press Ten-
der”. ο γράφων προ πολλών ετών, όταν ακόμη 
θαλασσοπορούσε, είχε δει στην Αγγλία μία τέτοια 
συλλεκτική κούπα.

Mεταξύ των εμπολέμων, Βρετανίας 
και Γαλλίας, υπήρχε μία συμφωνία και ένα 
σύστημα ανταλλαγής αιχμαλώτων. οι Βρετανοί 
συνελάμβαναν περισσοτέρους από ό,τι οι Γάλλοι. 
Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις έκαναν 
παρασπονδίες. οι Φρεγάτες και οι ςκούνες του 
Royal Navy, αναχαίτιζαν τα ναυλωμένα εμπο-
ρικά πλοία με τα οποία επέστρεφαν στην πα-
τρίδα τους οι Βρετανοί πρώην αιχμάλωτοι άρτι 
απελευθερωθέντες. Άρπαζαν εν πλώ όσους 
εχρειάζοντο και τους λοιπούς τους επέστρεφαν 
στην “Impress Service”.  

Eκτός αυτού, οι “Press-Gangs” καραδοκούσαν 
στους λιμένας που επέστρεφαν τα καράβια με 
τους «παλινοστούντας» και τους άρπαζαν δια νέα 
«θητεία». Επειδή οι των Εμπορικών συμπαθούσαν 
τους ταλαιπωρημένους που επί τέλους γύριζαν 
στα σπίτια τους, αντιδρούσαν με τον τρόπο 
τους. Προσήγγιζαν σε παραλίες που εγνώριζαν 
ότι δεν υπήρχαν οι “Press-Gangs” και τους 
απεβίβαζαν συνήθως την νύκτα στα γρήγορα, πριν 
καταφθάσουν οι συμμορίες.

Όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι δεν είχαν δώσει 
όρκο πίστεως και υπακοής στον Βασιλέα. Ως εκ 
τούτου οι Κυβερνήτες και τα λοιπά μόνιμα ςτελέχη 
του R.N. δεν τους είχαν καμμίαν εμπιστοσύνη. 
ύπήρχαν όμως οι Marines = Πεζοναύτες, οι οποίοι 
ήσαν κανονικά στρατευμένοι και ορκισμένοι. 
Ως εκ τούτου απήλαυαν της εμπιστοσύνης 
της Ιεραρχίας, η οποία εστηρίζετο σε αυτούς. 
μόνον έτσι μπορούσαν να διοικούν τα Πλοία 
του Βασιλέως, με το-σο σκληρή πειθαρχία, η 
οποία συχνά εγένετο κτηνώδης. οι Πεζοναύτες 
ενδιαιτώντο σε χώρο μεταξύ των διαμερισμάτων 
των Αξιωματικών και του Πληρώματος. Έτσι, 

εσχημάτιζαν, τρόπον τινά, μία ζώνη ασφαλείας δι’ 
αποτροπήν ανταρσίας, πράγμα καθόλου σπάνιο τις 
εποχές εκείνες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τραγικές 
συνθήκες διαβιώσεως και τις απάνθρωπες 
τιμωρίες. Εάν όντως εξεδηλούτο ανταρσία, οι 
Πεζοναύτες όφειλαν να την καταστείλουν και να 
προστατεύσουν τους Αξιωματικούς τους. Δια να 
επιβραβεύσουν την αφοσίωσή τους, το 1802 τους 
απένειμαν το τιμητικό  πρόθεμα “Royal” στον τίτλο 
τους. Έκτοτε ονομάζονται “Royal Marines”. ςυγκα-
ταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων «Ειδικών Δυ-
νάμεων» παγκοσμίως.

Όλοι αυτοί ερρίπτοντο μέσα στα καράβια ως 
ανθρώπινα ράκη. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι ίδιοι 
συνετέλεσαν με το αίμα τους στην  ενδυνάμωση 
του Ναυτικού, του σιωπηλού Όπλου, όπως το 
αποκαλούσαν οι Βρετανοί. Εδημιούργησαν την 
παγκόσμιαν ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου. ο 
Αrthur Wellesley (1769-1852), 1stDuke of Wel-
lington, είχε δηλώσει: 

«Εάν κάποιοι θέλουν να μάθουν την ιστορίαν 
αυτού του πολέμου, θα τους πω ότι είναι η 
θαλασσία υπεροχή μας που μου δίνει την δύναμη 
να διατηρώ τον ςτρατό μου, ενώ ο εχθρός είναι 
ανίκανος να πράξει το ίδιο».
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Η μη Ευρωπαϊκή «Εναλλακτική» της 
Τουρκίας

του Κάρολου Γάδη
Πρώην Πρέσβεως της Ελλάδος στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
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Ο Κάρολος Γάδης, διπλωμάτης καρριέρας, 
έχει υπηρετήσει στις Βρυξέλλες  στη Μόνι-
μη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπα-
ϊκή Ενωση καθώς και στη Γενική Διεύθυνση 
Εξωτερικών Σχέσεων της Ε. Επιτροπής, στις 
Πρεσβείες Μπακού, Αγκύρας, Ουάσιγκτων, 
και Σεράγεβο, ενώ υπήρξε Γενικός Πρό-
ξενος στο Ντύσσελντορφ και Επικεφαλής 
του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στο 
Κόσοβο. Συγγραφέας του «Γαλλο-Ελληνι-
κού και Ελληνο-Γαλλικού Λεξικού Νομικών 
Ορων» και σειράς άρθρων ελληνικού και 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και 
Διεθνών Σχέσεων καθώς και του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.
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Στις 29 Νοεμβρίου 2016 ο Τούρκος 
Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan  σε δημόσιες 
δηλώσεις του υπογράμιζε ότι “Η Τουρκία έχει 
και άλλες εναλλακτικές έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, αλλά ακόμα δεν το έχει κλείσει το 
βιβλίο της ΕΕ”.

Με περισσότερο αιχμηρό τρόπο, στις 21 
Οκτωβρίου 2016, ο Τούρκος Πρωθυπουργός  
Binali Yildirim, στο πλαίσιο εκδήλωσης του 
κυβερνώντος “Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης” (AKP), δήλωνε, μεταξύ άλλων, ότι 
“η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα πρέπει να ξεχνά 
ότι η Τουρκία έχει πάντα άλλες εναλλακτικές”, 
αντικατοπτρίζοντας την τουρκική δυσφορία για 
την πενιχρή, ως τώρα, πρόοδο των ενταξιακών 
της διαπραγματεύσεων. 

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το ότι σε 
κάθε διευρυνσιακή διαδικασία  - το 1973, 1981, 
1986, 1995, 2004, 2007, και πιο πρόσφατα 
το 2013 με την Κροατία, αλλά ακόμα και στις 
τρέχουσες συζητήσεις με τις άλλες υποψήφιες 
χώρες - πολλά λεπτά και ακανθώδη θέματα 
αναδύονται μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των υποψηφίων κρατών.

Παραταύτα, ακόμα και τα πλέον δύσκολα 
προβλήματα, επιλύθηκαν ως τώρα κάτω από 
ένα πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης. Αυτό, 
άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τις συνθήκες 
ένταξης που ακολούθησαν τις αντίστοιχες 
διαπραγματεύσεις.

 
Με τις ανωτέρω δηλώσεις της, η παρούσα 

τουρκική πολιτική ηγεσία  - οξύνοντας και 
εξειδικεύοντας περαιτέρω προηγούμενες 
δηλώσεις της στην ίδια κατεύθυνση - 
δημιουργεί μία «ευρωπαϊκή καινοτομία» : Είναι 
η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, που μία 
υποψήφια χώρα, απευθύνει απειλές εναντίον 
της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην οποία, 
κατά τα άλλα, φιλοδοξεί να ενταχθεί!  

Ιστορικά στοιχεία. Η Τουρκία υπέγραψε τη 
ςυμφωνία ςυνεργασίας με την τότε Ευρωπαϊκή 
οικονομική Κοινότητα στις 12.09.1963. οι σχέσεις 
της, όμως, με την ΕοΚ ιδιαίτερα στιγματίστηκαν 

από τα διαδοχικά στρατιωτικά πραξικοπήματα 
του 1971 και του 1980, μη προσμετρώντας, 
στην παρούσα ανάλυση τις επιπτώσεις του 
πραξικοπήματος του 1960. 

H Eυρωπαϊκή Ενωση, τον Δεκέμβριο 1999 
έδωσε στην Τουρκία τον πολυπόθητο τίτλο 
της «υποψήφιας» (eligible) χώρας και τον 
οκτώβριο 2005, μετά από δύσκολες συζητήσεις 
συμφώνησε στην έναρξη «ανοικτών», χωρίς 
δεσμεύσεις, προθεσμίες ή όρους, (open ended) 
διαπραγματεύσεων. ςτο πλαίσιο αυτό, πολλοί 
Ευρωπαίοι εταίροι έδιδαν τα εύσημά τους 
στην ελληνική διπλωματία «η οποία με ανοικτή 
αντίληψη των πραγμάτων, είχε μακρόπνοη 
πολιτική οπτική και, παρά τις διαφορές της με την 
Τουρκία, υποστήριξε την ευρωπαϊκή πορεία της 
τελευταίας», ενώ άλλοι, ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, 
δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους έναντι της χώρας 
μας, η οποία, με την πρωτοβουλία της, τους 
στέρησε το ως τότε προβαλλόμενο άλλοθι της 
επιφυλακτικότητάς τους.  

Η Τουρκία αποφεύγει να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της. Πρόσφατα ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude Junker 
κάλεσε την Τουρκία  “να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
της έναντι της ΕΕ”, ενώ στις Βρυξέλλες πολλοί 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναπολούν την ιστορική 
φράση του José Manuel Barroso  “Θα πρέπει 
τελικά να γίνει κατανοητό ότι η Τουρκία εντάσσεται 
στην ΕΕ, και όχι η ΕΕ στην Τουρκία”.

Ορισμένα διμερή σημεία αναφοράς.  Πράγ-
ματι, πως  θα μπορούσε κάποιος να αντιληφθεί ένα 
σενάριο όπου ένα κράτος επιθυμεί να ενταχθεί σε 
ένα διεθνή οργανισμό, αλλά να μην αναγνωρίζει 
τα κράτη μέλη που συνθέτουν τον οργανισμό 
αυτό; Πως θα μπορούσε η Τουρκία, τη στιγμή που 
επιθυμεί να εναχθεί στην ΕΕ,  να μην αναγνωρίζει 
την Κύπρο, κράτος-μέλος της ΕΕ;  Είναι σαφές ότι 
η αντίληψη αυτή δεν είναι μόνο πρακτικά αδύνατη, 
αλλά και θεωρητικά αδιανόητη. 

Πως θα ήταν δυνατόν για κάποιο κράτος που 
θα ήθελε να ενταχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό 
να παραβιάζει συστηματικά και καθημερινά τους 
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πλέον βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και 
ιδιαίτερα τους κανόνες Καλής Γειτονίας, εναντίον  
κράτους-μέλους του οργανισμού αυτού; Πως 
θα ήταν δυνατόν να ενταχθεί η Τουρκία στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμόζοντας πολιτική casus 
belli εναντίον της Ελλάδος, κράτους μέλους ΕΕ; 

Πως θα ήταν δυνατόν για την Τουρκία 
να ενταχθεί στην ΕΕ χωρίς σεβασμό στους 
θεμελιώδεις κανόνες της Θρησκευτικής 
Ελευθερίας, εκτοξεύοντας ειδικότερα συνεχείς 
απειλές, πιέσεις και ασκώντας «περιοριστική 
πολιτική» έναντι του οικουμενικού Πατριαρχείου;

Γεωπολιτικός ρόλος Τουρκίας. μετά το 
τέλος του ψυχρού πολέμου, η Τουρκία προσπάθησε 
να διαμορφώσει ένα νέο ρόλο ενδυναμώθηκε μετά 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9/11, της Τουρκίας 
προβαλλόμενης ως «γέφυρας» μεταξύ Δύσης 
και Ισλάμ, λόγω του ισλαμικού θρησκεύματος 
αφενός και του κοσμικού (secular) χαρακτήρος 
του τουρκικού κράτους αφετέρου. Παραταύτα, 
η συντριπτική πλειονότητα των Εκθέσεων, τόσο 
ευρωπαϊκών, όσο και διεθνών οργανισμών για τη 
θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία, συντάσσονται 
με ιδιαίτερα αυστηρό λεκτικό ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις είναι σφόδρα κατηγορητικές.

Το στοιχείο που η Τουρκία το πλέον 
προβάλλει στη διεθνή κοινότητα ως παράμετρο 
του γεωπολιτικού της ρόλου είναι αυτό της 
«εκτεταμένης χώρας» στην ευρύτερη περιοχή, 
που εκ του μεγέθους της και μόνο αποτελεί 

σταθεροποιητικό παράγοντα. μετέχοντας 
στους G20, με τον ενεργειακό της ρόλο 
διεθνώς αναγνωρισμένο, η Τουρκία 
προβάλλει τις ως τώρα οικονομικές της 
επιδόσεις, τη νεανική κατά το μάλλον 
δημογραφική της σύνθεση, ενώ η εν 
δυνάμει αγορά της 80 εκ. περίπου 
καταναλωτών καθώς και τα φθηνά 
εργατικά, την καθιστούν ελκυστική στις 
επενδύσεις.

ςτις 16.10.2009, ο τότε ύπουργός 
Εξωτερικών Ahmet Davutoglu σε ομιλία 
του στο ςεράγεβο, στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης «Η οθωμανική κληρονομιά 
και οι μουσουλμανικές κοινότητες στα 

Βαλκάνια σήμερα», τόνιζε, μεταξύ άλλων : «Αυτό 
που υπογραμμίζω είναι η οθωμανική κληρονομιά. 
οι οθωμανικοί αιώνες των Βαλκανίων υπήρξαν 
επιτυχείς εμπειρίες. Τώρα, θα πρέπει να 
ξαναπροσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση» 
(What I am underlining is the Ottoman legacy. 
The Ottoman centuries of the Balkans were suc-
cess stories. Now we have to reinvent this).Ως 
γνωστόν, η ομιλία αυτή απετέλεσε την πλατφόρμα 
του νεο-οθωμανικού δόγματος.

Αν και το «κτητικό» ενδιαφέρον της Τουρκίας 
για τα Βαλκάνια διανθίζεται με δηλώσεις 
τύπου «Η Τουρκία είναι Κόσοβο και το Κόσοβο 
Τουρκία», η πολιτική αυτή έχει δημιουργήσει, ως 
εικός, αναμενόμενες αντιδράσεις από πολλούς 
ενδιαφερόμενους.

οσον αφορά τον τωρινό γεωστρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, υπενθυμίζεται ότι η σύγχρονη 
στρατιωτική τεχνολογία δεν απαιτεί σε κάθε 
περίπτωση «πραγματική επιτόπια παρουσία» 
(boots on the field), αλλά δίδει δυνατότητες 
επιχειρησιακού ελέγχου από ιδιαίτερα μακρά 
απόσταση. Παρά τον οπωσδήποτε σημαντικό 
γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, το ερώτημα 
εν τούτοις που αναδύεται είναι «σε ποιό βαθμό 
αυτός ο ρόλος μπορεί να είναι χρησιμοποιήσιμος» 
από τους συμμάχους της.  Ικανός αριθμός 
αρθρογράφων στον διεθνή Τύπο εστιάζει 
στον αγώνα της Τουρκίας εναντίον του ISIS, 
παράλληλα, όμως, άλλοι καυτηριάζουν την 
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υποδόρια συνεργασία της Τουρκίας με το ISIS.  
ςε αυτό το πλαίσιο, ποιός θα μπορούσε με 
βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι, σε ένα υποθετικό 
σενάριο, η Τουρκία θα συναινούσε στην χρήση 
των στρατιωτικών της διευκολύνσεων από τους 
συμμάχους της, την στιγμή που δεν το έπραξε 
το 2003, προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων 
στρατιωτών;

Διαμεσολαβητικός ρόλος. Η εμπλοκή της και 
η πολιτική της στις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο 
της μ. Ανατολής έχουν καταστήσει προ πολλού την 
Τουρκία ως μέρος των διαφορών στην περιοχή 
και όχι ως μέρος των λύσεων. Δεν έχει ξεθωριάσει 
άλλωστε και παλαιότερη εικόνα του 2009, όπου ο 
τότε Ιρανός Πρόεδρος Ahmadinejad απορρίπτει 
on camera «διαμεσολαβητική προσφορά» του 
Τούρκου Προέδρου Abdullah Gül.

Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι σαφές ότι 
η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει τους δικούς της 
κανόνες. οι κανόνες αυτοί έχουν τύχει ως τώρα 
αντικειμενικής και ομοιόμορφης εφαρμογής σε 
όλα τα 28 κράτη μέλη ΕΕ και παραμένουν πάντοτε 
εν ισχύει σε μια γενική erga omnes εφαρμογή. Η 
ΕΕ δεν εφαρμόζει και δεν μπορεί να εφαρμόσει 
εξαίρεση ούτε επί το ευνοϊκότερο ούτε επί το 
δυσμενέστερο για κανένα κράτος της Τουρκίας 

συμπεριλαμβανομένης..

με το να ακολουθεί η Τουρκία εκβιαστική 
πολιτική έναντι της ΕΕ, πάνω σε ένα βαθύτατα 
ανθρωπιστικό θέμα όπως αυτό της τύχης των 
τεράστιων ροών μεταναστών και Προσφύγων 
προς την Ευρώπη, για να καταργηθεί «εδώ και 
τώρα» το καθεστώς θεωρήσεων (visas) έναντι 
των Τούρκων πολιτών, έχει ήδη επιβεβαιώσει με 
ακαταμάχητο τρόπο το επιχείρημα όλων όσων την 
μέμφονται για υπονόμευση της συνεργασίας με 
την Ευρώπη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών, 
ο Πρόεδρος Erdogan έχει δημοσιοποιήσει την 
επιθυμία του να ανθεωρηθεί η ςυνθήκη της 
Λωζάννης, ανακαλύπτοντας ένα αιώνα σχεδόν 
μετά την υπογραφή της ότι αυτή η συνθήκη «δεν 
αποτελεί νίκη για το τουρκικό κράτος» και «δεν 
αντικατοπτρίζει τα σύνορα της καρδιάς του»(sic).  
Είναι ο πρώτος Τούρκος ηγέτης που αμφισβητεί 
ανοικτά την ςυνθήκη της Λωζάννης. Είναι 
γνωστό, βεβαίως, ότι η ςυνθήκη της Λωζάννης 
ρυθμίζει ζητήματα του ευρύτερου χώρου της 
Ν.Α. μεσογείου, ζωτικά θέματα στη μ.Ανατολή 
αλλά και στην Αφρική και, στην κατεύθυνση αυτή, 
πολλοί αναλυτές παρατηρούν ότι οι πρωταρχικές 
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ανησυχίες του Erdogan εστιάζουν στις εξελίξεις 
στη ςυρία και στα προς ανατολάς σύνορα, χωρίς 
να υπολείπεται, βεβαίως, το «ενδιαφέρον» του και 
προς δυσμάς.

μπορούν ανωτέρω δηλώσεις να αποτελέσουν, 
έστω και κατ΄ελάχιστον, την παράμετρο που 
δίδει υπόσταση στον (αυτο)προβαλλόμενο από 
την Τουρκία «σταθεροποιητικό ρόλο της στην 
περιοχή»; ςυμβάλλει η προσέγγιση αυτή στην 
ανάπτυξη της όποιας περιφερειακής συνεργασίας 
στην ευρύτερη περιοχή;

Κυπριακό. ςε ποιό βαθμό η Τουρκία επιθυμεί 
πράγματι να έλθει κοντύτερα στην Ευρώπη; Η 
δήλωση του Προέδρου Erdogan “Αν έχω να 
επιλέξω μεταξύ της ευρωπαϊκής πορείας της 
Τουρκίας και της ποιλιτικής μου στο Κυπριακό, 
επιλέγω το δεύτερο”, πολύ μικρό ποσοστό 
αισιοδοξίας αφήνει, τόσο για την επίλυση του 
Κυπριακού, όσο και για μία «ευρωπαϊκή Τουρκία». 
Ανεξάρτητα αν η δήλωση έγινε το 2006, και «το 
2017 βεβαίως δεν είναι 2006», ο ηγέτης που 
πραγματοποίησε την δήλωση αλλά και η τουρκική 
πολιτική εν προκειμένω, είναι ο ίδιος και η ίδια, 
τότε και τώρα.

ςτην επίσκεψη της Βρεταννίδας Πρωθυπουρ-
γού Theresa May στην Αγκυρα 28.01.2017 
υπεγράφη  πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ 
της βρεταννικής ΒΑΕ Systems  και της Turkish 
Aerospace Industries για την κατασκευή «νέας 
γενιάς τουρκικών μαχητικών». Τη συμφωνία 
η Βρεταννίδα Πρωθυπουργός χαιρέτησε με τη 
δήλωση «Η συνεργασία μας στα θέματα της 
άμυνας και της ασφάλειας είναι σημαντική» και 
υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι 
ένα σημαντικός σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤο». 
Αν αναλογισθεί κανείς την ιδιαίτερα επιμελημένη 
και επαρκή προμήθεια μαχητικών της Τουρκίας 
από ΗΠΑ αλλά και τη συμμετοχή της στη διεθνή 
κοινοπραξία για την κατασκευή του νέου μαχητικού 
Joint Strike Fighter (JSF), η συμφωνία αγοράς 
στρατιωτικού υλικού, στην παρούσα συγκυρία των 
συζητήσεων για το Κυπριακό,  από μια «εγγυήτρια 
δύναμη» στην Κύπρο, δημιουργεί αναπόφευκτους 
συνειρμούς σκοπιμότητας, η επιβεβαίωση των 
οποίων θα φανεί στη συνέχεια.

 Συχνά πολλοί αναλυτές επισημαίνουν τον 
ενδεχόμενο “κίνδυνο” ενός σεναρίου, όπου η 
Τουρκία θα προσανατολισθεί σε “εναλλακτικές” 
επιλογές συνεργασίας, εφόσον η πορεία της 
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίσει 
ανυπέρβλητα εμπόδια.  Ο κίνδυνος για την Δύση 
να “χάσει” την Τουρκία. Δεν χρειάζεται, βεβαίως, 
να υπομνησθεί ότι αυτοί οι ενδεχόμενοι 
«κίνδυνοι» τροφοδοτούνται με τον καλύτερο 
τρόπο με δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας περί 
«εναλλακτικών» επιλογών. 

Είναι προφανές ότι, στο διεθνές πεδίο,  
κάθε πρωτοβουλία για πολιτική και οικονομική 
συνεργασία οράται σε γενικές γραμμές κάτω 
από ένα θετικό πρίσμα. Το ερώτημα σε αυτό 
το σενάριο είναι αν η Τουρκία (θεωρεί ότι) 
θα εγκαταλείψει ή θα παραμείνει εντός του 
πλαισίου αυτού που αποκαλούμε «Δυτική 
Συμμαχία».

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό: Αν η 
Τουρκία παραμείνει εντός του υπάρχοντος 
πλαισίου διεθνών, πολιτικών και οικονομικών 
υποχρεώσεων της «Δυτικής Συμμαχίας», 
αυτόθροο προβάλλει το ερώτημα ως προς την 
προστιθέμενη αξία της όποιας «εναλλακτικής» 
επιλογής, της τελευταίας παρουσιαζόμενης ως 
«υποκατάστατου».

Το πλέον ουσιαστικό: Η τουρκική ηγεσία 
θεωρεί ότι η όποια “εναλλακτική επιλογή” 
θα μπορούσε να αλλοιώσει ή καταργήσει 
τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από την 
συμμετοχή της στη «Δυτική Συμμαχία»; 

Αν όχι, τότε σε ποιούς αυτές οι «απειλές» 
απευθύνονται; 

Αν ναι, τότε είναι προφανές ότι η Δύση θα 
πρέπει να επανεξετάσει την όλη κατάσταση 
στην συγκεκριμένη περίπτωση.
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οι Θεμελιωτές της Ελληνικής Ναυτικής 
Παιδείας
Του Ζήση Φωτάκη
Λέκτορα Ναυτικής Ιστορίας στη ςχολή Ναυτικών Δοκίμων
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Ο Ζήσης Φωτάκης γεννήθηκε στο 
Βόλο το 1973. Υπότροφος και από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πτυχίο Ιστορίας, 1995) συνέχισε τις 
σπουδές του με υποτροφία του ΙΚΥ 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης απ’ 
όπου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο 
στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστο-
ρία της Νεότερης Ευρώπης (1997) 
και διδακτορικό δίπλωμα στη Ναυτική 
Ιστορία (2003). Τόσο κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του όσο και μετά την 
αποφοίτησή του, τιμήθηκε με ικανό 
αριθμό διακρίσεων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, με σημαντικότερη τη 
βράβευση της μονογραφίας του Greek 
Naval Strategy and Policy, 1910-
1919 (Routledge, 2005) από την Ακα-
δημία Αθηνών (2009). Έχει διδάξει σε 
ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και τον Ιούνιο του 2010 
διορίσθηκε λέκτορας Ναυτικής Ιστορί-
ας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
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Η ναυτική παιδεία στη χώρα μας σφραγίσθηκε 
στο ξεκίνημά της από δύο εμπνευσμένες μορφές, 
τον Λεωνίδα Παλάσκα και τον Ηλία Κανελλόπουλο. 
ςτόχος του παρόντος κειμένου, είναι η ευσύνοπτη 
υπόμνηση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι 
δύο αυτοί αξιωματικοί, αλλά και των επιτευγμάτων 
τους, παρέχοντας, ένα διαχρονικό υπόδειγμα ναυ-
τικής ηγεσίας και σοφίας.

ο Λεωνίδας Παλάσκας ήταν γόνος Ηπειρώτη 
Φιλικού που σκοτώθηκε από χέρι αδελφικό κατά 
την Επανάσταση του 1821. ο ορφανός Παλάσκας 
στάλθηκε από τον προστάτη του, τον πολιτικό Ιωάν-
νη Κωλέττη, στη Γαλλία όπου περάτωσε επιτυχώς 
τις εγκύκλιες σπουδές του. Κατόπιν έγινε δεκτός στη 
ναυτική σχολή της Βρέστης από την οποία αποφοί-
τησε με πολύ καλή αρχαιότητα. ο έλληνας σημαιο-
φόρος υπηρέτησε στο Γαλλικό Ναυτικό για μια οκτα-
ετία, κατά τη διάρκεια της οποίας περιέπλευσε την 
υδρόγειο με Γαλλικό πολεμικό πλοίο και διακρίθηκε 
για τις αστρονομικές του παρατηρήσεις. 

Παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις επιφα-
νών Γάλλων, ο Παλάσκας αποφάσισε να παραι-
τηθεί από το Γαλλικό στόλο και να ενταχθεί στον 
ελληνικό το 1844 με το βαθμό του υποπλοιάρχου, 
όταν είχε αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλά-
δας ο Κωλέττης. ο υψιπετής ηπειρώτης υπέδειξε 
άμεσα την ανάγκη σύστασης Ελληνικής Ναυτικής 
ςχολής κατά το πρότυπο της Γαλλικής Ναυτικής 
ςχολής που λειτουργούσε στο δίκροτο πολεμικό 
πλοίο Ωρίων.1 Η πρόταση αυτή προέρχονταν από 
την πεποίθησή του ότι «Το ισχυρόν ναυτικόν δεν 
συνιστώσι τα μεγάλα και πολυάριθμα πλοία, μήτε 
η γενναιότης και το πλήθος των εμβατών, άλλ’ η 
περί τα ναυτικά εκπαίδευσις των αξιωματικών και 

1  Αλεξανδρής, Κ., « Αναδρομή εις το Παρελθόν. Το Ελληνικόν 
Π. Ναυτικόν το 1850 και ο ύποπλοίαρχος Λ. Παλάσκας», 
Ναυτική Επιθεώρησις, 138 (1935), σελ. 584, 586, 591. 
Λυκούδης, ς. Ε., «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού μας 
Ευεργέτη τον ποτέ Λεωνίδα χ. Παλάσκα πλοίαρχον του Β.Ν.» 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 14 (1939), σελ. 456-
460. χαρακτηριστικά παραδίδεται ότι ο Γάλλος ύπουργός 
Ναυτικών, ναύαρχος Mackan, επεσήμανε προφητικά στον 
Παλάσκα ότι «...Αναμφιλέκτως η Ελλάς έχει ανάγκην των 
υπηρεσιών σας αλλά δια πολύ καιρόν ακόμα δεν θα δυνηθή 
να έχει πολεμικόν ναυτικόν άξιον λόγου, η δε ικανότης 
σας δεν θα δυνηθή εν Ελλάδι να χρησιμοποιηθή ως εν 
Γαλλία. Εκεί κατερχόμενος θα διεγείρητε τον φθόνον και θα 
θεωρηθήτε σχεδόν ξένος. μείνατε λοιπόν μεταξύ ημών.» 
Αλεξανδρής, « Το Ελληνικόν Π. Ναυτικόν το 1850 και ο 
ύποπλοίαρχος Λ. Παλάσκας», σελ. 586.

η εξάσκησις των πληρωμάτων».2

Η εισήγησή του έγινε δεκτή και με υπουργό 
Ναυτικών τον Κωνσταντίνο Κανάρη εκδόθηκε το 
Βασιλικό διάταγμα της ίδρυσης της ςχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων την 24η Νοεμβρίου 1845. Την 
πραγματοποίηση του φιλόδοξου αυτού εγχειρή-
ματος ανέλαβε ο ίδιος μαζί με τον Αγγλοσαξονικής 
παιδείας συνάδελφό του Κουμελά, κι ένα μικρό 
αλλά δυναμικό επιτελείο αξιωματικών. Το 1847 
ο Παλάσκας πρότεινε επίσης την ίδρυση Ναυτι-
κής ςχολής στον Πειραιά.3 Τρία χρόνια αργότερα 
τοποθετήθηκε Διευθυντής του ύπουργείου των 
Ναυτικών και εκπόνησε λεπτομερή νομοσχέδια 
για τη ναυτική στρατολογία, για τη μεταφορά του 
ναυστάθμου του Πόρου, για τη βέλτιστη δομή δυ-
νάμεως του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και για 
πολλά άλλα σημαντικά, ναυτικά θέματα. Δυστυχώς 
η αναμορφωτική προσπάθειά του προσέκρουσε 
στη σθεναρή αντίδραση κατεστημένων συμφε-
ρόντων και στην αμάθεια της πλειονότητας του 
ναυτικού προσωπικού της εποχής, οπότε ούτε οι 
προτάσεις του εισακούσθηκαν ούτε η νεοσύστατη 
ναυτική σχολή σημείωσε πρόοδο. ο ίδιος μάλιστα 
έπεσε σε δυσμένεια και τοποθετήθηκε σε ασήμα-
ντες θέσεις για μια δεκαετία, έως την παρασημο-
φόρησή του το 1858 για την έκδοση του μνημειώ-
δους ναυτικού ονοματολογίου με τον Κουμελά και 
τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππο 
Ιωάννου. Την ίδια χρονιά τοποθετήθηκε Γενικός 
Διευθυντής του ύπουργείου Ναυτικών και από τη 
θέση αυτή επέβλεψε την παραγγελία και ναυπήγη-
ση του ιστορικού ατμοδρόμωνα Αμαλία.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του υπήρξε 
το ταραχώδες 1862 όταν κατέστειλε με σκλη-
ρότητα εξεγέρσεις κατά του Όθωνα στην Κύθνο 
και στο Ναύπλιο. μετά την εκθρόνιση του βασιλιά 
της Ελλάδας τον ακολούθησε στην εξορία επα-
νήλθε όμως στη χώρα το 1865, όταν τα πολιτικά 
πάθη είχαν πια αμβλυνθεί. Το πρώτο έτος μετά 
την επιστροφή του απασχολήθηκε σε επιτροπή 
των Ναυτικών ςυντάξεων και συνεργάστηκε με 
ομάδα επιστημόνων του εθνικού αστεροσκοπείου 
που στάλθηκε στη ςαντορίνη για να μελετήσει την 

2 Λυκούδης, «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού μας 
Ευεργέτη», σελ. 453.

3  Βοβολίνης, ς. & Βοβολίνης, Κ., Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν 
Λεξικόν, τόμ. Γ, (Βιομηχανική Επιθεώρηση: Αθήνα, 1958-
1963), σελ. 201.



51  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

ηφαιστειακή δραστηριότητα στο νησί. Κατά την 
εκεί παραμονή του τραυματίστηκε από πυρόλιθο 
στη Νέα Καμένη.

Κατά την έναρξη της μεγάλης Κρητικής Επα-
νάστασης το 1866 προήχθη σε αντιπλοίαρχο και 
τοποθετήθηκε και πάλι στη Γενική Γραμματεία 
του ύπουργείου όπου εκπόνησε πλήρες σύστημα 
αναδιοργάνωσης του Ναυτικού, νομοσχέδια για 
την εμπορική ναυτιλία και τη ναυτική στρατολο-
γία, μετάφραση του διεθνούς κώδικα σημάτων, 
σύγχρονο κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας των 
βασιλικών πλοίων, μελέτη ίδρυσης μόνιμης δε-
ξαμενής καθαρισμού στην Ερμούπολη ή πλωτής 
στον Πειραιά, καθώς και μελέτη για την πρόχειρη 
οχύρωση του Πόρου.4 Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του 
υφιστάμενου πενιχρού ναυτικού υλικού και του 
πληθωρισμού βαθμών και προσωπικού του ελλη-
νικού στόλου. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε 
«Έχομεν σήμερον Ναυάρχους και πλοιάρχους α 
και β τάξεως χωρίς στόλον (κατά την ετοιμότητα 

4 Λυκούδης, «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού μας 
Ευεργέτη», σελ. 459-466. Λυκούδης, ς., «ολίγα τινά δια 
τον μέγα του Ναυτικού μας ευεργέτην τον ποτέ Λεωνίδαν 
χρ. Παλάσκαν Πλοίαρχον Β.Ν.», Ναυτική Επιθεώρησις, 171 
(1938), σελ. 563, 566. 

της λέξεως), χωρίς και μιας φρεγάδος».5 Και αυ-
τές όμως οι εισηγήσεις του ελάχιστα ελήφθησαν 
υπόψη. ςτο μόνο σημείο που φάνηκε πιο τυχερός, 
λόγω κυρίως της αμεσότητας και του μεγέθους 
της Τουρκικής ναυτικής απειλής,6 ήταν στην πα-
ραγγελία των θωρηκτών Βασιλεύς Γεώργιος και 
Βασίλισσα Όλγα που έγινε κατόπιν εισήγησής του 
προς το τέλος της μεγάλης Κρητικής Επανάστα-
σης. Τα πλοία αυτά κυβερνήθηκαν κατ’ επανάληψη 
από τον ίδιο. Ως κυβερνήτης τους απέδωσε ιδιαί-
τερη προσοχή στην υγιεινή διατροφή και ενδιαί-
τηση των πληρωμάτων τους και έλαβε μέτρα που 
κατέστησαν τα πλοία αυτά εξίσου αποτελεσματικά 
με τα αντίστοιχα των μεγάλων Δυνάμεων.7

Η ένταξη στον ελληνικό στόλο των δύο αυτών 
θωρηκτών αποτέλεσε και την τελευταία σημαντική 
αποδοχή εισηγήσεών του από το ελληνικό κράτος. 
Έκτοτε, η υψηλή στρατηγική της χώρας μας, η οικο-
νομική της στενότητα και η μετριότητα των προïστα-

5 οικονόμου, Δ., «Αναμνήσεις εκ του βίου του Λεωνίδα 
Παλάσκα», Ναυτική Επιθεώρησις, 171 (1938), σελ. 600. 

6 ςχετικά με την πολύ μεγαλύτερη ισχύ του Τουρκικού 
Ναυτικού την εποχή εκείνη βλέπε Sondhaus, L., Navies of 
Europe, 1815-2002 (Pearson Education Limited: Harlow, 
2002), σελ. 87-88.

7 Λυκούδης, «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού 
μας Ευεργέτη», σελ. 466. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν 
Βιογραφικόν Λεξικόν σελ. 199.

Η θωρακοβάρις «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος).
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μένων των ναυτικών της υπηρεσιών δεν υπήρξαν 
δεκτικές στις φιλότιμες προσπάθειές του.8 Το μάιο 
του 1877 ο πρωθυπουργός Δεληγιώργης, μη μνη-
σικακώντας για την αντιμαχία του με τον Παλάσκα 
κατά τη στάση της Κύθνου το 1862, του ανέθεσε το 
ύπουργείο των Ναυτικών. μετά το σχηματισμό οι-
κουμενικής Κυβέρνησης από τον Κανάρη στα τέλη 
του ίδιου μήνα, ο Παλάσκας διορίσθηκε Γενικός 
Γραμματέας του ύπουργείου αυτού. 

μεταξύ μαḯου και Ιουνίου του ίδιου έτους ο 
Παλάσκας υπέβαλε τρία σημαντικά υπομνήματα 
που αφορούσαν την άμεση ισχυροποίηση της 
ελληνικής ναυτικής ισχύος μεσούντος του Ρωσο-
τουρκικού πολέμου του 1877-1878.9 Αναφορικά 
με το ναυτικό πρόγραμμα της χώρας ο Παλάσκας 
επεσήμανε ότι τα Ελληνικά θωρηκτά Βασιλεύς Γε-
ώργιος και Βασίλισσα Όλγα δεν επαρκούσαν για 
εκ παρατάξεως ναυμαχία με τον Τουρκικό θωρη-
κτό στόλο. Πρότεινε λοιπόν την αγορά δύο ακόμη 
θωρακισμένων πλοίων του τύπου Βασιλεύς Γεώρ-
γιος με ισχυρότερη όμως θωράκιση και πυροβόλα 
μεγαλύτερου διαμετρήματος. 

8  Fotakis, Z. Greek Naval Strategy and Policy, 1910-1919 
(London and New York: Routledge, 2005), σελ. 3-4.

9  Ευσύνοπτη περιγραφή της μεγάλης Ανατολικής κρίσης του 
1875-1878 βρίσκεται στο Anderson, M. S., The Eastern 
Question, 1774-1923 (New York and London: St Martin’s 
Press, 1966), σελ. 178-219.

ο Ελληνικός στόλος χρειάζονταν κατά τον 
Παλάσκα και ταχέα καταδρομικά για τη διάσπα-
ση αποκλεισμών, για την προσβολή του αντίπα-
λου εμπορίου, για την αποβίβαση στρατευμάτων, 
όπλων και εφοδίων και για την διενέργεια επιδρο-
μών στα παράλια του αντιπάλου, ώστε να επέλ-
θει διασπορά των δυνάμεών του. Δεδομένου ότι 
υπήρχαν μερικά ταχύπλοα ατμόπλοια που θα μπο-
ρούσαν να μετασκευαστούν σε επιδρομικά ο Πα-
λάσκας πρότεινε την συμπλήρωσή τους με πέντε 
σιδηρένιους μονέλικους δρόμωνες ταχύτητας 12 
μιλίων κι εκτοπίσματος 1000 τόνων, ώστε να είναι 
δυνατή η ανέλκυσή τους στα Ελληνικά νεώλκια. 
Τα πλοία αυτά θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένα με 
τρία πυροβόλα Armstrong ένα στο πρόστεγο και 
ένα σε κάθε πλευρά για να μπορούν να βάλλουν 
με το σύνολο του οπλισμού τους προς πρώραν 
και με το ήμισυ αυτού εγκάρσια κατά την πρύμνη. 
Έπρεπε επίσης να διαθέτουν πολυβόλα και συρμά-
τινα δίκτυα για την προστασία τους από τα εχθρικά 
τορπιλοβόλα και τις τορπίλες τους. Πρότεινε ακόμα 
την προμήθεια 12 ατμοβαρίδων, τη βελτίωση του 
οπλισμού των ήδη υπαρχόντων πλοίων και την 
προμήθεια ναρκών και τορπιλοβόλων για την πα-
ράκτια άμυνα. 

Κατά τον Παλάσκα έπρεπε επίσης να δημιουργη-
θούν δύο ναύσταθμοι στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί 
ο ελληνικός στόλος να συνεχίσει τον πόλεμο, σε πε-

Ο θωρακοδρόμων «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος).
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ρίπτωση εχθρικής κατάληψης του ενός από αυτούς. 
Πρότεινε επίσης την προμήθεια πλωτής δεξαμενής 
και την προικοδότηση του ναυστάθμου της ςαλαμίνας 
με όλες τις απαιτούμενες υποδομές (αποθήκες καυ-
σίμων και πυρομαχικών, μηχανήματα κ.α.). 

οι προτάσεις του Παλάσκα προέβλεπαν επίσης 
την στελέχωση της ναυτικής εφεδρείας κυρίως 
από ναυτεργάτες, την εκπαίδευσή τους πάνω σε 
πλοία και την αποστολή των καλύτερων δοκίμων 
σε ναυτικές σχολές και πολεμικά πλοία των με-
γάλων Δυνάμεων. μετά την επιστροφή τους στην 
Ελλάδα θα μετέφεραν την γνώση τους στους συ-
ναδέλφους τους με την αλληλοδιδακτική μέθοδο. 
Το φθινόπωρο του 1877 ανατέθηκε επίσης στον 
Παλάσκα και σε τρεις ακόμα συναδέλφους του η 
σύνταξη διάφορων κανονισμών, οργανισμών και 
νομοσχεδίων. Όλη όμως αυτή η εργασία καθώς 
και τα σχέδια ναυτικής άμυνας της χώρας και θα-
λάσσιων επιχειρήσεων που εκπόνησε τότε δεν υι-
οθετήθηκαν από το ύπουργείο Ναυτικών, πιθανόν 
λόγω του σχετικά υψηλού κόστους τους.10 

O Λεωνίδας Παλάσκας υπήρξε πολύγλωσσος 
και βαθύς γνώστης ιστορικών και φιλοσοφικών 
θεμάτων, διατηρώντας στενή επαφή με το φημι-
σμένο Γάλλο ναύαρχο και ναυτικό ιστορικό Ζυριέν 
ντε λα Γκραβιέρ. Ήταν επίσης δεινός φιλόλογος, 
γεωδέτης, γεωλόγος, αστρονόμος και αρχαιολό-
γος, γνήσιος homo universalis. Απέδειξε ότι οι Αέ-
ρηδες στην Πλάκα αποτελούσαν αρχαίο ρολόι και 
όχι ναό του Αιόλου, όπως πιστεύονταν ως τότε. 
ςτην έγκριτη βοήθεια του βασίστηκε και ο φημι-
σμένος άγγλος αρχαιολόγος Penrose για τη μελέτη 
των αζιμουθίων των αρχαίων ναών κατά την επο-
χή της ανεγέρσεώς των.11 Η συμμετοχή του στη Δι-
εθνή Έκθεση της Βιέννης το 1873 και στο Διεθνές 
Γεωγραφικό ςυνέδριο στο Παρίσι το 1875 υπήρξε 
απόλυτα επιτυχής.12 Παρά τη μετριοφροσύνη του, 
όμως,13 πληγώθηκε από την σθεναρή αντίδραση 

10  Δημητρακόπουλος, Α., Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 
1874-1912, τόμ. Α, (Ναυτικό μουσείο της Ελλάδας: 
Πειραιάς, 2015), σελ. 102-109, 141. Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο 
Τρικούπη, Φάκελος 11, Έγγραφο 112. Αλεξανδρής, « 
Αναδρομή εις το Παρελθόν», σελ. 593.

11 Αλεξανδρής, « Αναδρομή εις το Παρελθόν», σελ. 591. 
Λυκούδης, «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού μας 
Ευεργέτη», σελ. 455-456. 

12 Λυκούδης, «ολίγα τινά διά τον μέγα του Ναυτικού μας 
Ευεργέτη», σελ. 466. 

13  ο. π., σελ. 454.

στις αναμορφωτικές προσπάθειές του, κάτι που 
έβλαψε την υγεία του.14 «Την τελευταίαν περίοδον 
του μαρτυρικού βίου του...παρέδιδεν εις το πυρ πο-
λύτιμα χειρόγραφα περιλαμβάνοντα αδημοσίευτα 
έγγραφά του οργανωτικά δια το ναυτικόν μας...».15 
Πέθανε σχεδόν πτωχός και απογοητευμένος.16 

Τη σκυτάλη του αναμορφωτικού έργου του Λε-
ωνίδα Παλάσκα ανέλαβε ο Ηλίας Κανελλόπουλος. 
Νεώτερος κατά πολύ του Παλάσκα, ο Κανελλόπου-
λος γεννήθηκε το 1844 σε μία από τις σημαντικό-
τερες Ναυπλιώτικες οικογένειες. Από πολύ νωρίς 
έδειξε δείγματα της ευφυḯας του, η συμμετοχή 
του όμως στη στάση του Ναυπλίου το 1862, και η 
προτίμηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στη 
στελέχωσή του από ύδραίους, ςπετσιώτες και τους 
Ψαριανούς δεν επέτρεψαν την εισαγωγή του στη 
ςχολή Ναυτικών Δοκίμων που τόσο πολύ ήθελε. 
Γράφτηκε τότε στη Νομική ςχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών που σύντομα εγκατέλειψε καθώς η έξωση 
του Όθωνα επέτρεψε την εισαγωγή του Κανελλό-
πουλου στη ςχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1863. 

Η επίδοσή του στη ςχολή επιδοκιμάστηκε από 
τον Παλάσκα, αποφοίτησε δε δεύτερος στην τάξη 
του.17 Το 1867 ονομάστηκε ανθυποπλοίαρχος και 
μέχρι το 1875 αποδύθηκε στην «αυτομόρφωσή» 
του. Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα το 1870 
ανέλαβε τη μετάφραση του σπουδαίου Γαλλικού 
έργου «Περί του εξαρτισμού και χειρισμού των 
ιστιοφόρων και ατμοκίνητων πλοίων» για την 
οποία και παρασημοφορήθηκε. Το έργο αυτό 
συμπλήρωσε το αντίστοιχο πόνημα των Παλά-
σκα-Κουμελά-Φιλίππου (1858) και χρησιμοποι-
ήθηκε πολύ από το ελληνικό πολεμικό και εμπο-
ρικό ναυτικό έως τη δημοσίευση του «Εγχειριδίου 
του χειριστού» των Γούδα και ματθαιόπουλου το 
1903. Η επιτυχία αυτή οδήγησε τον Κανελλόπουλο 
και στην ανάληψη της μετάφρασης του Διεθνούς 
ονοματολογίου από τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Το 
1875 προήχθη σε υποπλοίαρχο και συνέγραψε 
εγχειρίδιο ιστιοπλοḯας, ενώ τον επόμενο χρόνο 
έγινε δεκτός στο γαλλικό δίκροτο Ναυαρίνο με το 

14  ο. π., σελ. 461-462, 467.
15  ο. π., σελ. 467
16 Λυκούδης, «ολίγα τινά δια τον μέγα του Ναυτικού μας 

ευεργέτην», σελ. 569, 574.
17  Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, σελ. 186-

187. Γεωργέας, Π., «Αντιπλοίαρχος Ηλίας Κανελλόπουλος», 
Ναυτική Επιθεώρηση, 406 (1980), σελ. 382.
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οποίο έκανε τον περίπλου της γης. μετά το πέρας 
του μακρού αυτού πλου τοποθετήθηκε στην ελλη-
νική πρεσβεία των Παρισίων όπου συμπλήρωσε 
τις γνώσεις του στη ναυτική επιστήμη.18 Η παραμο-
νή του όμως εκεί είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. 
Όπως ο ίδιος ανέφερε: 

Πλειστάκις, κατά τας αποδημίας μου, 
γενόμενος μάρτυς ακούσιος της χλεύης και 
καταφρονήσεως του Έθνους ημών παρά των 
ξένων και μετά πόνου αναγκασθείς να καταπίω 
εν σιγή την λύσσαν, υφ’ ης καταλαμβάνεται πας 
τίμιος άνθρωπος αδυνατών να εκδικήση την 
υβριζομένην πατρίδα του...19 

Το 1879 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου του 
ανατέθηκε η σύνταξη της καταμέτρησης των 
πλοίων κατά τη μερτόνια μέθοδο καθώς και η 
διδασκαλία της στις ελληνικές λιμενικές αρχές. Την 
ίδια χρονιά έθεσε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για 
βουλευτής. Το 1880 διορίστηκε τμηματάρχης του 
ύπουργείου των Ναυτικών, αν και υποπλοίαρχος 
ακόμα, λόγω των γνώσεων και των δυνατοτήτων 
του. Ως πλωτάρχης ταξίδεψε το 1882 στο Παρίσι, 
στο Λονδίνο, στην Κοπεγχάγη στο Βερολίνο 

18  Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, σελ. 189-
200. Γεωργέας, «Αντιπλοίαρχος Ηλίας Κανελλόπουλος», σελ. 
383.

19  Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, σελ. 200.

και στο Αμστερντάμ, επισκεπτόμενος τους εκεί 
ναυστάθμους και διερευνώντας τη δυνατότητα 
συγκρότησης ελληνικού θωρηκτού στόλου.

Η κορύφωση της προσφοράς του Ηλία 
Κανελλόπουλου στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό 
ήρθε με το διορισμό του ως διοικητή της ςχολής 
Ναυτικών Δοκίμων στις 22 Ιουνίου 1884. 
ςε αντίθεση με τη σθεναρή αντίδραση που 
αντιμετώπισε ο Παλάσκας λίγα χρόνια πριν, ο 
Κανελλόπουλος είχε την τύχη να αναλάβει τη 
διοίκηση της σχολής όταν πρωθυπουργός της 
Ελλάδας ήταν ο χαρίλαος Τρικούπης. Βαφτισιμιός 
του Ανδρέα μιαούλη, υιός του μεσολογγίτη 
ιστορικού της Επανάστασης ςπυρίδωνα 
Τρικούπη και γνώστης της Αγγλικής ναυτικής 
ισχύος από τα χρόνια που έζησε στη Βρετανία, 
ο χαρίλαος Τρικούπης, αξιοποίησε την ευνοïκή 
διεθνοπολιτική συγκυρία και δεκαπλασίασε τη 
δύναμη του ελληνικού στόλου. Ενός στόλου που, 
ολοκληρώνοντας τη μετάβασή του από το ιστίο 
στον ατμό, είχε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη 
επιστημονικά εκπαιδευμένου προσωπικού.20 

20 ςτο ίδιο. Φωτάκης, Ζ., «Η πολιτική ασφαλείας των 
Κυβερνήσεων Τρικούπη και το Πολεμικό Ναυτικό», Τετράδια 
πολιτικού διαλόγου έρευνας και κριτικής, 57-58 (2010), pp. 
155-165. Αδαμοπούλου-Παύλου, Κ., Πρασσά, Α., Ανδρέας 
Μιαούλης [1769-1835] Από την υπόδουλη στην ελεύθερη 
Ελλάδα (Βιβλιοπωλείο της Εστίας: Αθήνα, 2003), σελ. 154.

Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ 15-5-1905
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ςτο πλαίσιο αυτό ο χαρίλαος Τρικούπης στήριξε 
τις προσπάθειες του Ηλία Κανελλόπουλου 
που δεν υπήρξε μόνο διοικητής της ςχολής 
Ναυτικών Δοκίμων κατά την πρώτη εξαετία 
της λειτουργίας της, αλλά και συντάκτης του 
νομοσχεδίου της ίδρυσής της, του κανονισμού 
της και των βασιλικών διαταγμάτων λειτουργίας 
της. Ήταν επίσης καθηγητής και συγγραφέας 
δωδεκάδας συγγραμμάτων που θεράπευσαν 
τις διδακτικές ανάγκες της ςχολής αλλά κι 
αυτές του ελληνικού πολεμικού και εμπορικού 
ναυτικού, μιας και μόνο τρία σχετικά συγγράμματα 
υπήρχαν μέχρι τότε στα ελληνικά, που ήταν 
όμως μεταφράσεις παρωχημένων, Ευρωπαïκών, 
ναυτικών εγχειρίδιων. ο Κανελλόπουλος απέδωσε 
επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια της 
ναυτοσύνης των δοκίμων, ων ο ίδιος πρότυπο 
ναυτικών χειρισμών και υπολογισμών, αλλά και 
στην εξύψωση του ήθους των. Αναφέρεται ότι 
τιμώρησε κάποτε αυστηρά Δοκίμους που ανέβηκαν 
στην Αθήνα και δεν επισκέφθηκαν συνάδελφό 
τους που βρισκόταν άρρωστος στο σπίτι του.

Παράλληλα με τα πολλά του καθήκοντα στη 
ςχολή, ο Ηλίας Κανελλόπουλος συνέχισε να 
προσφέρει στην αναμόρφωση του ύπουργείου 
των Ναυτικών, συντάσσοντας τους νόμους περί 
καταστάσεως αξιωματικών και υπαξιωματικών 
και περί οργανώσεως του Ναυτικού και των 
υπηρεσιών του. Αξιομνημόνευτη υπήρξε επίσης η 
συμβολή του στην εύτακτη συγκρότηση σε σώμα 
των μηχανικών και των οικονομικών αξιωματικών 
του Πολεμικού Ναυτικού για πρώτη φορά από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους. Κυρίως όμως, 
ο ρόλος του στην ίδρυση της ςχολής Ναυτικών 
Δοκίμων και του Ναυτικού Προγυμναστηρίου στον 
Πόρο θεράπευσε σε μεγάλο βαθμό την έως τότε 
ποσοτική και ποιοτική υστέρηση των στελεχών του 
ελληνικού πολεμικού ναυτικού. 

Το 1890 ο Κανελλόπουλος προάχθηκε σε 
αντιπλοίαρχο παραδίδοντας τη διοίκηση της ςχολής 
Ναυτικών Δοκίμων και δύο χρόνια αργότερα 
εκλέχθηκε βουλευτής συνέχισε όμως να συμμετέχει 
σε σημαντικές επιτροπές του Πολεμικού Ναυτικού 
όπως αυτές που συγκροτήθηκαν το 1892 για 
την προμήθεια ανιχνευτικών και δύο μονίμων 
δεξαμενών και για την εγκατάσταση δευτερεύοντος 
οπλισμού στα τρία νεότευκτα ελληνικά θωρηκτά. Το 
1894 πέθανε από καρδιακό νόσημα, σε ηλικία μόλις 

πενήντα ετών. ο παρορμητικός και ευσυγκίνητος 
χαρακτήρας του, οι βαριές ευθύνες που ανέλαβε κατά 
την υπηρεσία, αλλά και ο αγώνας που χρειάστηκε 
να δώσει εναντίον αντιδραστικών κύκλων, παρά 
την στήριξη του Τρικούπη, μάλλον συνέβαλαν στην 
πρόωρη θανή του. Πλείστες αδημοσίευτες μελέτες 
του για τη ναυτική αναδιοργάνωση της Ελλάδας, για 
την παράκτια άμυνά της, για το ναύσταθμό της και το 
συνοικισμό του, για την επιβίβαση και την αποβίβαση 
στρατευμάτων και υλικών πολέμου, για τη θεωρητική 
και πρακτική ναυτική εκπαίδευση, κ.α. βρέθηκαν στο 
σπίτι του από τους κληρονόμους του.21

Το έργο του Κανελλόπουλου είχε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα από αυτό του Παλάσκα, 
λόγω κυρίως της στήριξης του Τρικούπη 
έλειπαν όμως τα υλικά μέσα που θα κύρωναν 
αμετάκλητα τη δικαίωσή του. Αυτά παρασχέθηκαν 
από δύο πτωχά, βουνίσια τέκνα του αλύτρωτου 
Ελληνισμού, του Πηλιορείτη Πανταζή Βασσάνη 
και του μετσοβίτη Γεώργιου Αβέρωφ.22 μεγάλοι 
παράγοντες και οι δύο των Αιγυπτιωτών Ελλήνων 
προσέφεραν το κεφάλαιο εκείνο στο οποίο 
στηρίχθηκε η οικοδόμηση των κτηρίων της ςχολής 
Ναυτικών Δοκίμων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
όλοι τους, και ο Παλάσκας, και ο Κανελλόπουλος, 
και ο Τρικούπης, και ο Αβέρωφ και ο Βασσάνης 
πέθαναν άγαμοι- τόσο πολύ δοσμένοι ήταν στην 
αποστολή τους και στην πατρίδα.

ςυμπερασματικά, η θεμελίωση της ναυτικής 
παιδείας στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, υπήρξε 
ουσιαστικά προïόν δύο μόλις ανθρώπων που 
παρά την επικουρία των Τρικούπη, Αβέρωφ και 
Βασσάνη, είχαν να αντιμετωπίσουν τη σθεναρή 
αντίδραση μεγάλου αριθμού ναυτικών και 
πολιτικών, μια αντίδραση τόσο σφοδρή, που 
προκάλεσε βλάβη στην υγεία του Παλάσκα 
και του Κανελλόπουλου. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
παραιτήθηκαν της προσπάθειας μα υπηρέτησαν με 
συνέπεια και μεθοδικά το όραμά τους, ορμώμενοι 
από φιλοπατρία και από το ομηρικό ιδεώδες της 
υστεροφημίας. 

21  Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, σελ. 201, 
203, 205, 206-207, 210, 215-216. Δημητρακόπουλος, 
Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 1874-1912, σελ. 121, 
130, 166, 212. 

22  ςταθάκης, Ν., Θ/Κ “Γ.ΑΒΕΡΩΦ”, Χρονικό του Θωρηκτού της 
Νίκης, (Εκδόσεις Πολεμικού Ναυτικού: Αθήνα, 1987), σελ. 
23-35. Φακίδης, Ι., Ιστορία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
1845-1973, σελ. 75.
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Η ομάδα Ναυτικής ςτρατηγικής και Θαλάσσιας 
Ασφάλειας αποτελεί τμήμα του τομέα Αμυντικών 
Θεμάτων (ΤΑΘ) του Ινστιτούτου Διεθνών ςχέσεων 
(ΙΔΙς). Δημιουργήθηκε το 2014 με σκοπό την 
μελέτη και ανάλυση θεμάτων που εξελίσσονται 
στο θαλάσσιο πεδίο και συσχετίζονται με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

Το σύγχρονο περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας 
του 21ου αιώνα όπως αυτό σχηματίστηκε μετά το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου χαρακτηρίζεται από τις 

συνεργατικές διακρατικές εμπορικές και οικονομικές 
σχέσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης εντός 
του οποίου οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών 
αποτελούν τον βασικό συνδετικό κρίκο με περίπου 
το 80% του παγκοσμίου εμπορίου να μεταφέρεται 
από τη θάλασσα και να εισάγεται στις οικονομικές 
αγορές μέσω λιμένων ανά την υφήλιο. Η έξαρση 
φαινομένων, όπως η πειρατεία στο Κέρας της 
Αφρικής και η παράνομη μετακίνηση προσώπων 
στην μεσόγειο, ανέδειξε την ευάλωτη φύση του 
θαλασσίου περιβάλλοντος ενώ η ανάγκη και η 
ανάληψη διεθνώς συντονισμένων ενέργειων για την 

καταπολέμησή αυτών των φαινομένων συγκέντρωσε 
την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και της 
διεθνούς κοινής γνώμης. Παράλληλα, η θάλασσα 
συνεχίζει να αποτελεί πεδίο έντονου διακρατικού 
ανταγωνισμού με την μορφή της αμφισβήτησης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες 
διάφορων περιοχών ανά την υφήλιο όπως στην Αν. 
μεσόγειο και την Νότια Κινεζική Θάλασσα.   

Η έρευνα της ομάδας Ναυτικής ςτρατηγικής και 
Θαλάσσιας Ασφάλειας περιλάμβανει δύο διακριτούς 
αλλά αλληλοσυμπληρούμενους θεωρητικούς 

πυλώνες. ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στην 
Ναυτική ςτρατηγική ως την, παραδοσιακά 
νοούμενη, στρατιωτική χρήση των ναυτικών 
δυνάμεων ενός κράτους προς εκπλήρωση 
των εθνικών αντικειμενικών σκοπών του. 
ο δεύτερος πυλώνας, αυτός της Θαλάσσιας 
Ασφάλειας, επικεντρώνεται στο σύνολο 
των απειλών που λαμβάνουν χώρα στο 
θαλάσσιο περιβάλλον (όπως η λαθραία 
μετακίνηση προσώπων και υλικών, η 
πειρατεία, η τρομοκρατία, το οργανωμένο 
έγκλημα και η υποβάθμιση του θαλασσίου 

περιβάλλοντος) και υπονομεύουν την αίσθηση 
κοινωνικής, οικονομικής και εσωτερικής ασφάλειας 
ενός κράτους. Η παράλληλη μελέτη των θεμάτων 
που εντάσσονται στους ανωτέρω δύο πυλώνες 
δίνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη 
επί των απειλών και προκλήσεων που προέρχονται 
ή διαδραματίζονται στο θαλάσσιο πεδίο ώστε να 
είναι εφικτή η εκπόνηση προτάσεων προς ένα πιο 
ασφαλές θαλάσσιο περιβάλλον. 

Οι σκοποί της ομάδας είναι:
• Η θεωρητική κατάρτιση των μελών στις έννοιες 

της Ναυτικής ςτρατηγικής και της Θαλάσσιας 

Γνωριμία με την ομάδα Ναυτικής 
Στρατηγικής & Θαλάσσιας 

Ασφάλειας του ΙΔΙΣ
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ασφάλειας. 
• Η εκπαίδευσή τους στην έρευνα πρωτογενών 

πηγών. 
• Η συγγραφή επιστημονικών κειμένων.
• Η δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής 

απόψεων για την προώθηση και αναβάθμιση 
των ερευνητικών πεδίων της Ναυτικής 
ςτρατηγικής και της Θαλάσσιας Ασφάλειας. 
ςτην ομάδα δύναται να ενταχθούν προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ, στελέχη των 
ΕΔ-ς.Α. οι οποίοι επιλέγονται με την διαδικασία 
συνεντεύξεως και με βάση το ενδιαφέρον, την 
γνώση, και  την συνάφεια των σπουδών τους με 
τα ερευνητικά αντικείμενα της ομάδας. Τα μέλη της 
ομάδας ανακηρύσσονται δόκιμοι ερευνητές του 
Ινστιτούτου και απολαμβάνουν προνόμια παρόμοια 
με σπουδαστές του Παντείου Πανεπιστημίου όπως 
έκπτωση στα σεμινάρια δια βίου μάθησης του ΙΔΙς 
και πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. 

Στις δραστηριότητες της Ομάδας 
περιλαμβάνονται:
• Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων. Ήδη 

στις 20-21 μαίου 2016 διοργανώθηκε από το 
ΙΔΙς υπό την αιγίδα της ςχολής Εθνικής Άμυνας 

το 3ο ετήσιο ςυνέδριο ύψηλής ςτρατηγικής 
με αντικείμενο τη Ναυτική ςτρατηγική και τη 
Θαλάσσια Ασφάλεια.

• Η δημοσίευση άρθρων σε ιστοσελίδες με τις 
οποίες συνεργάζεται η ομάδα.

• Η εκπόνηση κείμενων επιστημονικής έρευνας 
και η δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του ΙΔΙς.

• Η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων στο πλαίσιο 
διαλόγου μέσω της σελίδας μας στο facebook   
(ΙΔΙς-ΤΑΘ - ομάδα Ναυτικής ςτρατηγικής και 
Θαλάσσιας Ασφάλειας), στην οποία μπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτήσει την εγγραφή του.

ςυντονιστής και ύπεύθυνος ομάδας: μαζαρά-
κης ςπύρος email: mazarakiss@yahoo.gr 

Βοηθός ςυντονιστή: μπαζίνης Θεόδωρος  
e-mail : bazf453@gmail.com
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Το κείμενο που παρουσιάζεται αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του 
Κώστα Αθανασόπουλου, «Ναύτες, Ναυτικό και Θάλασσα» που εκδόθηκε 
από τις Αχαϊκές Εκδόσεις το 1996. Περιγράφει την επίσκεψη της Σοφίας 
Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου στα ελληνικά πληρώματα και πλοία 
στη Μέση Ανατολή. Η θεατρική ομάδα της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη 
Τραϊφόρου συνέβαλλε απλόχερα στην τέρψη και την ανύψωση του ηθικού 
προσφέροντας μία ευχάριστη ανάπαυλα από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΚΑΙ Ο ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Την πρώτη επαφή με το εξόριστο Πολεμικό 
μας Ναυτικό είχε η ςοφία Βέμπο1 στη Βυρηττό, 
στη βάση των ελληνικών υποβρυχίων. Εκεί 
πρωτοτραγούδησε για τα εξόριστα ναυτάκια 
της πατρίδας, που τη σήκωσαν στα χέρια 
τους από τον ενθουσιασμό τους. «Η φωνή 
της “τραγουδίστριας της νίκης”, που ζέσταινε 
τους παγωμένους της Αλβανίας, γιόμιζε 
αγέρα ελληνικό τα εξόριστα ναυτάκια μας». 
ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος έγραψε στον 
Τραϊφόρο μόλις πέθανε η Βέμπο: «…Και είμαστε 
υπερήφανοι όλοι όσοι είχαμε την τύχη να την 

1 ςύμφωνα με την αφήγηση του ογδοντάχρονου σήμερα 
(εποχή συγγραφής βιβλίου) μίμη ΤραΙφόρου. Και ο 
αντιπλοίαρχος ε.α. Ν. Λάχανος έχει γράψει για τη ςοφία 
Βέμπο και το συγκρότημά της στο Α/Τ «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς» 
(περ. Ναυτική Ελλάς 594, Απρ. 1983). 

γνωρίσουμε από κοντά. Έτυχε να βρίσκομαι 
στη Βυρηττό όταν διέφυγε η ςοφία από την 
κατεχόμενη Ελλάδα. Εκεί περάσαμε μια έξοχη 
βραδιά επάνω στο “Κορινθία”, το πλοίο που ήταν 
η μάνα των υποβρυχίων μας. Τα εξόριστα ναυ-
τάκια μας την αποθέωσαν - και με το δίκιο τους…
Η θεατρική ομάδα της ςοφίας Βέμπο και του 
μίμη Τραϊφόρου έτρεχε παντού. Δεν άφησε 
καράβι για καράβι που να μην προσφέρει την 
ψυχαγωγία της και την αγάπη της, αλλά και όσα 
χρόνια έπαιζαν στην Αλεξάνδρεια η είσοδος 
του θεάτρου ήταν ελεύθερη για τους ναύτες.

ςτα 1943 επισκέφθηκαν το θρυλικό «Αβέ-
ρωφ» στο Πορτ ςάιντ. Το πλήρωμα με επικε-
φαλής το ναύαρχο ςακελλαρίου τους υπο-
δέχτηκε με συγκίνηση και ενθουσιασμό. Το 
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

πρόγραμμα ήταν πατριωτικού περιεχομένου 
και μαζί με τα γελαστικά επιθεωρησιακά νού-
μερα, γραμμένα από τον Τραϊφόρο, σκόρπισε 
τη συγκίνηση αλλά και το πλούσιο γέλιο στους 
ναύτες, που χειροκροτούσαν σαν τρελοί τον 
Τραϊφόρο, την Αλίκη Βέμπο, το Λιάκο, τον Κων-
σταντίνου, το Ζαφειρόπουλο, το ακορντεόν και 
το μαλωνιτσάκη για τις κρητικές μαντινάδες.

«Κι όταν ακούστηκε η πολεμική φωνή της τρα-
γουδίστριας της νίκης στο διθυραμβικό τραγού-
δι του Τραϊφόρου “Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά”, 
που στάθηκε ο ύμνος της Αλβανίας καθώς και 

στα σατιρικά τραγούδια που εξευτέλιζαν και 
ταπείνωναν το θερμοκέφαλο Ντούτσε και τους 
αστείους φρατέλους του, το χειροκρότημα και 
οι ζητωκραυγές απ’ τα συγκινημένα ναυτάκια 
μας αντηχούσαν σ’ όλο το λιμάνι του Πορτ 
ςάιντ, που εκείνο το αλησμόνητο πρωινό είχε 
ντυθεί κι αυτό στα γαλάζια  και είχε καταληφθεί 
απ’ το ανίκητο πολεμικό μας ναυτικό. Είχε 
γίνει για ένα πρωί το Πορτ ςάιντ ελληνικό!».

«Γεια σου αθάνατη Βέμπο! Έτσι θαρ-
ρείς και λέγαν τα περήφανα πρόσωπα, 
του ναύτη, του αξιωματικού, του ναυάρ-



60  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

κι οι νίκες του οι θρυλικές δεν έχουν προηγού-
μενο 
που βγήκαν απ’ το κάθε του ατίμητο κανόνι.
Στη μνήμη μας Αβέρωφ μου, θα ζεις χιλιάδες 
χρόνια 
κι αν μας πουλήσει τσαμπουκά κανένας μας 
εχθρός, 
θα πάψουν τα ναυτάκια μας τα γλέντια, τα 
καψόνια 
και θα τους βομβαρδίσουμε και πίσω κι από 
μπρος.

ο «Αβέρωφ» σείστηκε απ’ τα χειροκροτήματα 
κι από τα «ζήτω» και τις επευφημίες του πληρώ-
ματος. ο Τραϊφόρος και η Βέμπο αποθεώθηκαν. 

ο ναύαρχος ςακελλαρίου βαθιά 
συγκινημένος αγκάλιασε και 
φίλησε τον Τραϊφόρο, ενώ όλος ο 
θίασος με τη Βέμπο επικεφαλής 
και μ’ όλο το πλήρωμα τραγούδα-
γαν το «Κορόιδο μουσολίνι». Κα-
τόπιν έγινε στο θίασο μια σύντο-
μη ξενάγηση στο καράβι, βγήκαν 
αναμνηστικές φωτογραφίες και 
το συγκρότημα αναχώρησε κα-
τασυγκινημένο και γεμάτο όμορ-
φες εντυπώσεις ενώ οι ναύτες 
και οι αξιωματικοί εκδήλωναν με 
ενθουσιασμό τις επευφημίες τους. 

χου, που κυριολεκτικά την αποθέωσαν εκεί-
νο το γιομάτο Ελλάδα πρωινό πάνω στο 
κατάστρωμα του πιο δοξασμένου καραβιού». 

Το θέμα που έδωσαν οι ναύτες μέσα σε γέλια 
και χειροκροτήματα στο μίμη Τραϊφόρο ήταν «ο 
δοξασμένος Αβέρωφ», με λέξεις αναγκαστικές: 
πλεούμενο - στεφανώνει - προηγούμενο - κανόνι - 
χρόνια - εχθρός - καψόνια - εμπρός. Κι ο Τραϊφόρος 
μέσα σε πέντε λεπτά κατασκέυασε το οχτάστιχο:
 
Με περηφάνια μπήκαμε σε τούτο το πλεούμενο
που η δόξα η ελληνική χρόνια το στεφανώνει
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Η φωτογραφία αυτή είναι δημοσιευμένη στο βιβλιαράκι "Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων 1884-1930" που εκδόθηκε από τη ΣΝΔ τον Μάιο του 1930. Το εκκλησάκι 
που απεικονίζει, βρισκόταν στο μεσόδομο του κεντρικού κτιρίου, στην ανατολική 
πλευρά. Αντικαταστάθηκε αργότερα από το εκκλησάκι του Αβέρωφ και έκτοτε 
έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Όποιος τυχόν γνωρίζει κάτι παρακαλείται θερμά να το γνωστοποιήσει στην ΥΙΝ 
προκειμένου να εντοπιστεί η παρούσα θέση του.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος η παρουσίαση της νέας έκδοσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
«Μεθ' Ορμής Ακαθέκτου. Επίτομη Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 1821 – 
1945» του Υποπλοίαρχου (ΕΦ/Ο) Παναγιώτη Γέροντα ΠΝ. Την τελετή τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, ο 
Αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Επίτιμος Α/ΓΕΝ και 
πρωην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Ελευσινιώτης ΠΝ, 
ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ, ο Υπαρχηγός 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχος Γεώργιος Μπαρκατσάς ΛΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ 
καθώς και πλήθος αποστράτων στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Ι.Ν. 
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Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού την περίοδο Μαρτίου - Μαίου 2017 διοργανώνει 
στην νέα «Αίθουσα Αντιναυάρχου Δ. Φωκά», στις εγκαταστάσεις της στον Βοτανικό, 
κύκλο 5 διαλέξεων – συζητήσεων με ειδικούς πάνω σε θέματα  Ναυτικής Ιστορίας.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι αυτές οι διαλέξεις να αποτελέσουν πόλο έλξης 
για όλους όσους έχουν αγάπη για την Ναυτική Ιστορία και γενικότερα τον Ναυτικό 
Πολιτισμό. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η δημιουργία ενός δραστήριου πυρήνα ατόμων 
για την προαγωγή της ιστορικής έρευνας και την ανάδειξη της πολύτιμης κληρονομιάς

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό, κατόπιν εγγραφής για κάθε διάλεξη 
ξεχωριστά. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

(τηλ: 2103484245, Δευτ.-Παρ. 9:00-14:00).
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Το κείμενο που ακολουθεί πρωτοδημοσιεύθηκε τον 
Φεβρουάριο του 1952 στο περιοδικό «Το Ναυτικό μας» και 
συγκεκριμένα στο τεύχος 60. Το περιοδικό αυτό αποτελούσε 
μηνιαία έκδοση του Πολεμικού Ναυτικού και ξεκίνησε την 
κυκλοφορία του το 1947. Η θεματολογία του επικεντρωνόταν 
σε ευρύτερα θέματα ναυτικού ενδιαφέροντος και διανεμόταν 
δωρεάν στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων. Στους 
αρθρογράφους του περιοδικού συμπεριλαμβάνονταν ορισμένα 
από τα πιο γνωστά ονόματα των γραμμάτων και των τεχνών 
της εποχής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Ψαθάς, πολύ 
σημαντικός και με πλούσιο έργο χρονογράφος, δημοσιογράφος 
και θεατρικός συγγραφέας. Πολλά από τα έργα του μεταφέρθηκαν 
στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο με γνωστότερα 
«Το Στραβόξυλο», «Μαντάμ Σουσού», «Ο Φον Δημητράκης», 
«Ζητείται Ψεύτης» κ.α. Το θέμα που διαπραγματεύεται εδώ, με 
τον προσωπικό του χιουμοριστικό τρόπο, αφορά τη ναρκαλιεία 
ενεργών γερμανικών ναρκών από τις ελληνικές θάλασσες λίγα 
χρόνια μετά την απελευθέρωση. Στο κείμενο έχει διατηρηθεί η 
ορθογραφία και ο τονισμός της εποχής της δημοσίευσής του.
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Αναμνήσεις από
την ζωή στο ΠΝ
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ΗΠΑ

15 Οκτωβρίου 
Πραγματοποιήθηκε στη Βαλτιμόρη 
στο πλαίσιο της «Fleet Week» η τελετή 
επίσημης ένταξης σε ενεργό υπηρεσία 
του USS «Zumwalt» (DDG1000), 
του πλέον τεχνολογικά προηγμένου 
πολεμικού πλοίου του Αμερικανικού 
Ναυτικού αλλά και παγκοσμίως. To 
σκάφος είχε παραδοθεί στο Ναυτικό 
τον μάιο του 2016. To νέας γενιάς 
και κλάσεως αντιτορπιλικό έχει 
εγκαταστεθεί το καινοτόμο και πολλά 
υποσχόμενο ηλεκτρικό σύστημα 
πρόωσης. Επίσης ενσωματώνει 
προηγμένα χαρακτηριστικά μειωμένης 
παρατηρησιμότητας (stealth). ςτο 
«Zumwalt» έχουν ολοκληρωθεί τα 
τελευταίας γενιάς οπλικά συστήματα που διαθέτει 
το Αμερικανικό Ναυτικό, τα οποία θα συνεχίσουν 
να εξελίσσονται και να αναβαθμίζονται στο 
πλαίσιο των αρχικών προβλέψεων, φέρνοντας 
επανάσταση στο ναυτικό πυροβολικό. Η νέα 
κλάση φιλοδοξεί να επικαιροποιήσει τις έννοιες 
σχετικές με την «προβολή ισχύος» (projection 
of power). Το πλοίο διαθέτει δυνατότητα 
φιλοξενίας και υποδοχής στο κατάστρωμά του 
διαφόρων αεροσκαφών όπως MV-22 Osprey, 
ακόμη και κάθετης αποπροσνειώσεως τύπου 
F-35Β STOVL (Short Take Off Vertical Landing). 
ο τότε υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Ρέι 
μέιμπους, υπογράμμισε την προσπάθεια των 
ενόπλων δυνάμεων της χώρας συνολικότερα 

να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα, 
σημειώνοντας πως: «Το Ναυτικό να βρίσκεται 
ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο αποτρέποντας 
αντιπάλους, προσφέροντας αίσθημα ασφαλείας 

σε συμμάχους και παρέχοντας στην πολιτική 
ηγεσία επιλογές στη διάρκεια κρίσεων». Το 
πλοίο έλαβε τιμής ένεκεν το όνομά του διάσημου 
ναυάρχου Elmo R. Zumwalt, Jr.,ο οποίος 
διατέλεσε επικεφαλής ναυτικών επιχειρήσεων, 
βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, των 
πολέμων της Κορέας και του Βιετνάμ. ςτις 21 
Νοεμβρίου το «Zumwalt» καθώς διερχόταν 
τη διώρυγα του Παναμά στο πλαίσιο του πλου 
επιστροφής στον λιμένα του ςαν Νιτιέγκο, όπου 
είναι η επίσημη βάση του, διαπιστώθηκε σοβαρή 
βλάβη στο σύστημα προώσεως με αποτέλεσμα 
την έναρξη επισκευών και την διενέργεια 
σχετικής έρευνας με σκοπό την εξακρίβωση των 
αιτίων. 

Το USS «Zumwalt» (DDG1000) κατά τη διάρκεια δοκιμών αποδοχής 
συστημάτων.
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Ειδήσεις από το
Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

20 Οκτωβρίου 
Η Lockheed Martin εκτόξευσε, με τη βοήθεια 
κανίστρου ειδικής σχεδίασης το UAV Vector 
Hawk από το αυτόνομης λειτουργίας μη 
επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα Marlin Mk 
2 από την επιφάνεια της θάλασσας στον 
κόλπο Narragansett. Η επιτυχής δοκιμή 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τριήμερης 
άσκησης επίδειξης τεχνολογίας Annual Navy 
Technology Exercise (ANTX), που διοργανώθηκε 
από το Αμερικανικό Ναυτικό. με βάρος 1,8 κιλά 
το Vector Hawk έχει αυτονομία πτήσης περίπου 
70 λεπτά σε αποστάσεις έως και 15 χιλιόμετρα. 
μάλιστα ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει και 
εκ νέου εκτοξεύσει (αφού έχει αλλάξει τον 
συσσωρευτή) το αερόχημα εντός ελάχιστων 
λεπτών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
εκτόξευσης μετείχε και το μη επανδρωμένο 
υποβρύχιο όχημα USV Submaran, (που έχει 
αναπτυχθεί από την Ocean Aero), το οποίο 
παρείχε επιτήρηση και αναγνώριση επιφανείας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Submaran κινείται 
με την βοήθεια πάνελ εντός των οποίων 
αποθηκεύεται ηλιακή ενέργεια και μέσω 
αυτής επαναφορτίζουν συσσωρευτές ιόντων 
λιθίου με τη βοήθεια ιστίου που αναπτύσσεται 
όταν πνέουν οι κατάλληλοι άνεμοι. Το μη 
επανδρωμένο αερόχημα Vector Hawk είναι 
ανοικτής αρχιτεκτονικής για να μπορεί να 
εξελίσσεται και να αναβαθμίζεται και έχει 
σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εκτοξεύεται από 
κάνιστρο ή ακόμη και με το χέρι, σε ναυτικά 
περιβάλλοντα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με 
σκοπό την συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση 
και αναγνώριση ISR (Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance). Διαθέτει δυνατότητα πλήρους 
αυτόνομης πτήσης και προσνηώσεως. 

5 Νοεμβρίου 
Το ViDAR (Visual Detection and Ranging) 
είναι ένα σύστημα οπτικού εντοπισμού 
και καθορισμού της απόστασης, το οποίο 
επιδείχθηκε στην Αμερικανική Ακτοφυλακή 
από την αυστραλιανή εταιρία SentientVision. 
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 
του ακρωτηρίου Cod της μασαχουσέτης. 
Κατά τη διάρκειά της χρησιμοποιήθηκε ένα 
μικρό UAV εξοπλισμένο με το ViDAR, το οποίο 
στη συνέχεια εκτέλεσε σειρά αποστολών με 
στόχο τον εντοπισμό σκαφών επιφανείας και 
αντικειμένων που βρίσκονταν στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Το ViDAR εντόπισε ταχύπλοο 
σε απόσταση 17,7 ναυτικών μιλίων καθώς και 
σχεδία που έπλεε σε απόσταση 3,7 ναυτικών 
μιλίων, άνθρωπο στη θάλασσα σε απόσταση 
1,9 ναυτικά μίλια και ένα εμπορικό σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 33 ναυτικών.

10 Οκτωβρίου 
Το Γερμανικό Ναυτικό (Bundesmarine) ενέταξε 
σε υπηρεσία το έκτο υποβρύχιο κλάσεως Type 
212A (U36) στην 1η μοίρα ύποβρυχίων. ςτην 
τελετή παρέστη ο αναπληρωτής επιθεωρητής 
(αντίστοιχος του υπαρχηγού ΓΕΝ) αντιναύαρχος 
μπρίνκμαν. ο υποβρύχιος στόλος αποτελείται 
αποκλειστικά από υποβρύχια Type 212A 
καθώς όλα τα Type 206 έχουν παροπλιστεί (τα 
τρία τελευταία από τα συνολικά 18 υποβρύχια 

Γερμανία
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παροπλίστηκαν το 2011). Το U36 ανήκει 
στην  βελτιωμένη έκδοση Batch 2 (μαζί με 
το U35, αμφότερα παραγγέλθηκαν το 2006), 
με σημαντικότερη οπτική διαφορά την αύξηση 
του μήκους του σκάφους κατά 1,2μ σε σχέση 
με τα ύ/Β του Batch 1. Η κλάση Type 212A 
ναυπηγείται από το German Submarine 
Consortium στις εγκαταστάσεις της Thyssen 
Nordseewerke στο Εμντεν και στα ναυπηγεία 
της HDW στο Κίελο.

2 Νοεμβρίου 
Η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε 
απόφαση προμήθειας επιπλέον πέντε 
κορβετών κλάσεως Braunschweig «K130» 
κόστους 1,5 δις ευρώ. Το πρόγραμμα 
ναυπηγήσεως θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017 
και υλοποιείται εξαιτίας των καθυστερήσεων 
που έχουν διαπιστωθεί στο πολλά υποσχόμενο 
πρόγραμμα αναπτύξεως φρεγατών πολλαπλού 
ρόλου τύπου «MKS 180». ο οπλισμός τους 
περιλαμβάνει ένα πυροβόλο των 76 χλστ, δύο 
πυροβόλα των 27 χλστ, τέσσερις πυραύλους 
NSM, δύο συστήματα RAM, καθώς και το μΕΕ 
Camcopter S-100. ςτον τομέα των αισθητήρων 
η κλάση φέρει το ραντάρ TRS-3D, δύο 
ηλεκτροπτικά Mirador, συστήματα αντιμέτρων 
και σύστημα μάχης CWCS. Τα δύο πρώτα πλοία 
θα παραδοθούν το 2019 και τα υπόλοιπα με 
ορίζοντα το 2023. Το Γερμανικό Ναυτικό διαθέτει 
πέντε κορβέτες τύπου K130.

15 Φεβρουαρίου 
μετά από αναβολές και παλινωδίες η 
γερμανική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να 
προχωρήσει στην ναυπήγηση  των έξι αντί 
τεσσάρων «πλοίων μάχης πολλαπλών ρόλων» 
τύπου MKS 180 (Mehrzweckkampfschiff 
MKS 180, ή «Korvette 131»), εκτοπίσματος 
8.000 τόνων. Η τελική συμφωνία για την 
έναρξη του εξαιρετικά φιλόδοξου και αρκετά 
δαπανηρού προγράμματος (η εκτίμηση ήταν 
3,9 δις ευρώ για τέσσερα σκάφη) αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του έτους.

20 Αυγούστου 
Επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
των οπλικών συστημάτων του Ρωσικού 
Ναυτικού με 13 εκτοξεύσεις πυραύλων 
τύπου cruise 3M14TE Kalibr-NK. Τα βλήματα 

προσέβαλαν στόχους στην ΒΔ ςυρία στην 
περιοχή του χαλεπίου. Εκτοξεύθηκαν από 
τις κορβέτες κλάσεως «Buyan-M» (Project 
21631), «Zelenyy Dol» και «Serpukhov» του 
ςτόλου της Βαλτικής, οι οποίες έπλεαν στην 
Ανατολική μεσόγειο πλησίον των συριακών 
ακτών. Η πρώτη χρήση των βλημάτων Κalibr 
σημειώθηκε στις 7 οκτωβρίου 2015 όταν 
πλοία από την Κασπία έβαλλαν 26 Kalibr-NK 
3M14T. Ακολούθησαν και άλλες εκτοξεύσεις 
ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στις 9 Δεκεμβρίου 
2015 εκτοξεύθηκαν αριθμός 3μ14Κ Kalibr-PL 
από το υποβρύχιο «Rostov-on-Don» (B237) 
με στόχο την Ράκα. Τον Νοέμβριο του 2016 
το Ρωσικό Ναυτικό ανακοίνωσε την απόφαση 
ναυπηγήσεως και άλλων κορβετών τύπου 
Buyan-M στα ναυπηγεία Zelenodolsk», από 
όπου καθελκύστηκαν οι εννέα κορβέτες του 
τύπου, οι οποίες έχουν εκτόπισμα 1.047 τόνων, 
μήκος 62 μέτρων και μπορούν να αναπτύξουν 
ταχύτητα έως 25 κόμβους. Το βλήμα Kalibr 
(NATO SS-N-27 Sizzler) είναι ένα βλήμα 
που παράγεται σε εκδόσεις AShM (Anti Ship 
Missile), LACM (Land Attack Cruise Missile) και 
σε διάφορους τύπους, με εμβέλειες από 300 
έως 2.500 χλμ ενώ φέρει συμβατική κεφαλή 

Νέες κορβέτες τύπου Κ130 για το Γερμανικό Ναυτικό, όπως η 
εικονιζόμενη «Magdeburg» (F261) που τέθηκε σε υπηρεσία 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.

ΡΩΣΙΑ
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βάρους 500 κιλών ή πυρηνική.

24 Νοεμβρίου 
Η Ρωσική ομοσπονδία προχωρά στην ανανέωση 
και ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
του στόλου των υποβρυχίων. Το πυρηνοκίνητο 
υποβρύχιο «Vladimir ΙΙ Monomakh» (Κ551) 
τύπου Borei (Project 955) κλάσεως «Yury 
Dolgorukiy» (Κ535, το πρώτο υ/β του τύπου), 
αποτελεί την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα 
εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων Bulava (SS-
N-32) του Ρωσικού Ναυτικού. ςτην χερσόνησο 
Καμτσάκα στην βορειοανατολική Ρωσία 
βρίσκεται η βάση της νέας γενιάς υποβρυχίων 
του ςτόλου του Ειρηνικού. Tα τύπου «Borei» 
αντικαθιστούν σταδιακά τα παλαιότερα τύπων 
Delta III, Delta IV και Typhoon. Ήδη βρίσκεται 
σε εξέλιξη το πρόγραμμα ναυπηγήσεως πέντε 
νέων υποβρυχίων τύπου Borei II (Project 
955A). Το πρώτο από αυτά θα ονομαστεί «Knyaz 
Vladimir», θα καθελκυστεί το 2017 και θα φέρει 
τους νέους Bulava (RSM-56, SS-NX-32). ςτα 
συμβατικά υποβρύχια ο Ρωσικός ςτόλος ενέταξε 
στη δύναμή του δύο νέα σκάφη κλάσεως 
«Improved Kilo» (Project 636). Πρόκειται για τα 
«Veliky Novgorod» (Β268) το προστέθηκε στη 
δύναμη του Ρωσικού στις 25 οκτωβρίου 2016 
και το «Kolpino» (Β271) το οποίο εντάχθηκε σε 
υπηρεσία στις 24 Νοεμβρίου. ςε παράλληλη 
εξέλιξη το Ρωσικό Ναυτικό προχωρεί στην 
σχεδίαση και ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 
τορπιλών με την ονομασία Khishchnik. Τα νέα 
όπλα θα αντικαταστήσουν την γνωστή υπερ-
τορπίλη VA-111 Shkval, η ύπαρξη της οποίας 
γνωστοποιήθηκε το 1977 όταν εισήχθη σε 
υπηρεσία με το ςοβιετικό Ναυτικό. Πρόκειται 
για ένα για ένα άκρως απόρρητο πρόγραμμα, 
το οποίο αναπτύσσεται από το σχεδιαστικό 
γραφείο Elektropribor, το οποίο ειδικεύεται 
στην αεροπορική τεχνολογία. ςύμφωνα με 
αμερικανικές πηγές η νέα τορπίλη κινείται όπως 
ένας «υποβρύχιος πύραυλος» με δυνατότητα 
ανάπτυξη υπερ-υψηλών ταχυτήτων της 
τάξεως των 370 χλμ./ώρα (χρησιμοποιώντας 
το φαινόμενο της υπερσπηλαίωσης) και 
εμβέλειας 7 χιλιομέτρων. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι ο κινητήρας της Shkval χρησιμοποιεί στερεά 
καύσιμα, δημιουργεί θόλο αέρα στο εμπρόσθιο 

μέρος, με αποτέλεσμα την απώθηση του νερού, 
εκμηδενίζοντας τις αντιστάσεις. Η Shkval όμως 
εντοπίζεται λόγω της παραγωγής υψηλής 
έντασης ηχητικών κυμάτων και συνεπώς ο 
εντοπισμός της είναι εύκολος, γεγονός που 
οδήγησε τους Ρώσους τεχνικούς να αναπτύξουν 
τη νέα γενιά υπερ-τορπιλών Khishchnik. 

23 Νοεμβρίου 
ςκάνδαλο που συνδέεται με τη ναυπήγηση τριών 
επιπλέον υποβρυχίων τύπου Dolphin (Type 212) 
ύψους 1,3 δις δολαρίων για τις ανάγκες του 
Ισραηλινού Ναυτικού, δημιουργεί προβλήματα 
στην κυβέρνηση του Τελ Αβίβ. Τα υ/β σύμφωνα 
με πληροφορίες θα έχουν την επιχειρησιακή 
ικανότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων 
με πυρηνικές κεφαλές. Τα τρία σκάφη 
προορίζονται να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα 
του προγράμματος Dolphin τα οποία εντάχθηκαν 
το 1999. ςημειώνεται ότι το τελικό κόστος των 
εν λόγω ύ/Β της νέας παραγγελίας αναμένεται 
να συμπιεστεί σημαντικά από τη γερμανική 
κυβέρνηση λόγω του ολοκαυτώματος.Το 
Ισραηλινό Ναυτικό θα προμηθευτεί έξι υ/β 
Dolphin το τελευταίο από τα οποία αναμένεται να 
παραδοθεί το 2017. Τα πρώτα τρία («Dolphin», 
«Leviathan», «Tekumah») είναι τύπου Dolphin 
και τα υπόλοιπα τύπου Dolphin II AIP («Tanin», 
«Rahav», «Dakar») το τελευταίο δε αναμένεται 
να τεθεί σε υπηρεσία το 2018. 

1 Οκτωβρίου 
μια εντυπωσιακή και άκρως καταστροφική 
επίθεση με κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας-
επιφανείας σημειώθηκε στα παράκτια ύδατα 
της ύεμένης, όπου εξελίσσονται στρατιωτικές 
επιχειρήσεις των υποστηριζόμενων από 
το Ιράν σιιτών ανταρτών χούθι κατά της 
κυβέρνησης που υποστηρίζεται από την 
ςαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου. 
ςυγκεκριμένα ταχύπλοο καταμαράν μεταγωγικό 
του Ναυτικού των ΗΑΕ κλάσεως HSV-2 Swift 

ΗΑΕ

Ισραήλ
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προσεβλήθη ενώ έπλεε τις πρώτες πρωινές 
ώρες έξω από την πόλη Mohka στην Ερυθρά 
Θάλασσα από βλήμα επιφανείας-επιφανείας 
C-802 και κατεστράφη ολοσχερώς χωρίς να 
βυθιστεί. Πρόκειται για το πρώην αμερικανικό 
σκάφος το οποίο πωλήθηκε (07/2015) στην 
εταιρεία των ΗΑΕ National Marine Dredging 
Company προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
για την μεταφορά δυνάμεων των ΗΑΕ στην 
ύεμένη. Το ταχύπλοο μεταγωγικό τύπου 
καταμαράν έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 
για πρώτη φορά το Καλοκαίρι του 2015 με 
αποστολή την μεταφορά τεθωρακισμένων 
της ταξιαρχίας που τα ΗΑΕ απέστειλαν στην 
περιοχή κατά των χούθι. Τα σκάφη του τύπου 
διαθέτουν πλήρωμα 35 ατόμων με δυνατότητα 
μεταφοράς 107 στρατιωτών. Τα τύπου HSV-2 
Swift έχουν εκτόπισμα 1695 τόνων, μήκος 98 
μέτρα, πλάτος 27 μέτρα αναπτύσσουν ταχύτητα 
έως 45 κόμβους. Έχουν ικανότητα μεταφοράς 
φορτίου 615 τόνους ενώ η εμβέλεια τους 
αγγίζει τα 3.500 ναυτικά μίλια. Το βλήμα C-802 
(CSS-N-8 Saccade) αποτελεί την εξαγωγική 
έκδοση του κινεζικού βλήματος επιφανείας 
επιφανείας YJ-8 (σ.σ. ύπάρχει σύγχυση με το 
βλήμα YJ-82, το οποίο όμως εκτοξεύεται από 
υποβρύχια και δεν εξάγεται). Έχει εμβέλεια 120 
χλμ και φέρει κεφαλή βάρους 165 κιλών. Το 
Ναυτικό της ύεμένης είχε αποκτήσει αριθμό 
βλημάτων του τύπου, αλλά μετά από την έναρξη 
του εμφυλίου οι αντάρτες χούθι απέσπασαν 
άγνωστη ποσότητα βλημάτων, τα οποία στη 
συνέχεια τοποθέτησαν επί οχημάτων με σκοπό 
να αποτρέψουν και να απαγορεύσουν την άφιξη 
ενισχύσεων δια θαλάσσης. ο συγκεκριμένος 
τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά κατά ναυτικών στόχων από τη 
χεζμπολά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
των Ισραηλινών στο Λίβανο το 2006. 
ςυγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου 2006 αριθμός 
βλημάτων εκτοξεύτηκε κατά σκαφών του 
Ισραηλινού Ναυτικού, εκ των οποίων επλήγη 
η κορβέτα κλάσεως Sa’ar 5 «Hanit», η οποία 
παρότι υπέστη ζημίες δεν βυθίστηκε. με την 
δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του HSV-2 
μετά από την επίθεση Swift, κατέστη γνωστή η 
καταστρεπτική ικανότητα του βλήματος C-802/
YJ-8. ςημειώνεται πως το πλοίο ανήκε στη 

δύναμη του Αμερικανικού Ναυτικού (2003-
2013) και είχε δοθεί με την μέθοδο leasing 
στο Ναυτικό των ΗΑΕ. Επίσης το Ιράν σύμφωνα 
με πληροφορίες φέρεται να έχει προμηθευτεί 
μετά το 1991 έως 60 πυραύλους του τύπου 
YJ-8, με σκοπό τον έλεγχο των ςτενών του 
ορμούζ, τους οποίους έχει αναπτύξει στη 

νήσο Qeshm, η οποία βρίσκεται στο βόρειο 
άκρο των στενών. μετά από το συμβάν τρεις 
ναυτικές μονάδες του Αμερικανικού Ναυτικού 
αναπτύχθηκαν στην περιοχή της ύεμένης. 
Πρόκειται για τα κλάσεως Arleigh Burke 
«Mason» (DDG87), «Nitze» (DDG94), καθώς 
επίσης και το κλάσεως Austin πλοίο αμφιβίων 
επιχειρήσεων «Ponce» (LPD15). ςτις 9, 12 και 
στις 15 οκτωβρίου τα «Mason» και «Ponce» 
ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν με επιτυχία 
χρησιμοποιώντας ενεργά και παθητικά μέσα 
αμύνης, παρόμοια επίθεση από κατευθυνόμενο 
βλήματα, η οποία προήλθε από την ελεγχόμενη 
από τους χούθι ακτή της ύεμένης στην περιοχή 
του Διαύλου μπαμπ Ελ μαντεμπ.

10 Νοεμβρίου 
Το Βασιλικό ςαουδαραβικό Ναυτικό ανέθεσε 
στα ισπανικά ναυπηγεία της Navantia, την 
κατασκευή τεσσάρων κορβετών τύπου 
Avante 2200, οι οποίες θα αντικαταστήσουν 

Αποκαλυπτική εικόνα του πληγέντος HSV-2 Swift των ΗΑΕ 
από βλήμα C-802/YJ-8 στην Υεμένη.

Σαουδική Αραβία
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τις κορβέτες τύπου Badr που επιχειρούν 
στον Κόλπο. Η συμφωνία είναι ύψους 3,3 δις 
δολαρίων. ςτο πλαίσιο αυτής προβλέπεται 
επίσης η κατασκευή μιας νέας σύγχρονης 
ναυτικής βάσης στην ςαουδική Αραβία. ο 
τύπος Avante 2200 αποτελεί παραλλαγή των 
περιπολικών σκαφών ανοιχτής θαλάσσης 
«Patrulleros Oceánicos de Vigilancia» τις οποίες 
αρχικά ναυπηγήθηκαν για τη Βενεζουέλα. Έχουν 
εκτόπισμα 2.450 τόνων, μήκος 98,5 μέτρα και 
πλήρωμα 72 ατόμων. Η αυτονομία τους είναι 
3.500 νμ, ενώ αναπτύσσουν ταχύτητα έως 18 
κόμβων. Η ναυπήγηση θα πραγματοποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις της Navantia στο San 
Fernando and Ferreol στη νότια Ισπανία 
θα διαρκέσει πέντε έτη, ενώ αναμένεται να 
εξασφαλίσει 2.000 θέσεις εργασίας. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η ςαουδική Αραβία συζητούσε 
την προμήθεια έξι σκαφών εκτοπίσματος 
3.500 τόνων από την αμερικανική Lockheed 
Martin αξίας 11,25 δις δολαρίων, η οποία δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω κόστους.

14 Φεβρουαρίου 
Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα η τελετή 
παραλαβής του πλοίου γενικής υποστήριξης 
«Αλάσια» (σ.σ. Η αρχαιότερη ονομασία της 
Κύπρου), το οποίο παραχωρήθηκε από τον 
σουλτάνο του ομάν στην Κύπρο. ο υπουργός 
Άμυνας χριστόφορος Φωκαΐδης παρουσία 
του Διοικητού Ναυτικού της ΕΦ, εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του για την δωρεά τονίζοντας ότι: 
«ανεξαρτήτως λύσης ή όχι του Κυπριακού, η 
γεωγραφία της Κύπρου δεν θα αλλάξει ούτε και 
οι νέου τύπου απειλές που την περιβάλλουν». 
Το πρώην «Al Salam» ναυπηγήθηκε το 1970 
και αρχικά ήταν θαλαμηγός της βασιλικής 
οικογένειας προτού μετατραπεί σε περιπολικό. 
ςημειώνεται ότι στις 7 Φεβρουαρίου το Τουρκικό 
Ναυτικό παραχώρησε στο ψευδοκράτος δύο 
μικρά αποβατικά τύπου C-302 με πλευρικούς 
αριθμούς KKTCSG-301 και KKTCSG-302. Τα 
σκάφη αναπτύσσουν ταχύτητα 10 κόμβων 
και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 60 
τόνων ή 140 ατόμων.

29 Ιανουαρίου
 Το Τουρκικό Ναυτικό (TDK) έθεσε επίσημα σε 
υπηρεσία το νέο πλοίο διάσωσης υποβρυχίων 
(MOSHIP) «Alemdar» (A582). Πρόκειται 
για το πλέον σύγχρονο και αρτιότερο σε 
εξοπλισμό και επιχειρησιακές δυνατότητες 
πλοίο του τύπου, το οποίο σήμερα βρίσκεται 
σε υπηρεσία στην Ανατολική μεσόγειο και την 
ευρύτερη περιοχή της μαύρης Θάλασσας. Το 
μητρικό πλοίο MOSHIP μπορεί να εκτελέσει 
αποστολή διάσωσης υποβρυχίου ακόμη και 
αν αυτό βρίσκεται σε βάθος μέχρι και 600 
μέτρων σύμφωνα με τα νατοϊκά πρότυπα. 
Τα πληρώματα των τουρκικών υποβρυχίων 
αισθάνονται πλέον περισσότερο ασφαλή, 
καθώς η χώρα τους φρόντισε και απέκτησε 

ειδικό σκάφος με κατάλληλο εξοπλισμό 
προκειμένου να προστατέψει τις πολύτιμες 
ζωές τους εάν κάποτε παρουσιαστεί ατύχημα ή 
προκληθεί ανάγκη σε περίοδο πολέμου. 

Κύπρος

Τουρκία
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Πεπραγμένα Ταμείων Μέριμνας

Συνδρομές



79  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 598-Τομος 177

Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Πεπραγμένα Ταμείων Μέριμνας

Συνδρομές Δελτίο
Ενημέρωσης
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Aντιναύαρχος ε.α.
Χρήστος Τσουτσάνης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Το 1948 

εισήλθε στη ςΝΔ, το 1952 αποφοίτησε ως 

μάχιμος ςημαιοφόρος, το 1955 προήχθη σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1959 σε ύποπλοίαρχο, το 

1964 σε Πλωτάρχη, το 1968 σε Αντιπλοίαρ-

χο, το 1974 σε Πλοίαρχο, το 1979 σε Αρχι-

πλοίαρχο, το 1981 σε ύποναύαρχο, το 1982 

σε Αντιναύαρχο  και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 

αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Ναπολέων Γενοβέλης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Νοεμβρίου 2016. 

Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Το 1957 

εισήλθε στη ςΝΔ, το 1961 αποφοίτησε ως 

ςημαιοφόρος μάχιμος, το 1964 προήχθη σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1968 σε ύποπλοίαρχο, 

το 1973 σε Πλωτάρχη το 1979 σε 

Αντιπλοίαρχο, το 1985 σε Πλοίαρχο, το 1987 

σε Αρχιπλοίαρχο, το 1990 σε ύποναύαρχο και 

το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1932 στον Ν. μεσσηνίας. Το 

1950 εισήλθε στη ςΝΔ, το 1954 αποφοίτησε 

ως ςημαιοφόρος μηχανικός, το 1957 προήχθη 

σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1961 σε ύποπλοίαρχο, 

το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1970 σε 

Αντιπλοίαρχο, το 1975 σε Πλοίαρχο, το 1981 

σε Αρχιπλοίαρχο, το 1983 σε ύποναύαρχο και 

το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Δημήτριος Στάθης  ΠΝ
Απεβίωσε την 1η ςεπτεμβρίου 2016. Γεννήθηκε 

το 1930 στα Κύθηρα Ν. Αττικής. Το 1947 

εισήλθε στη ςΝΔ, το 1952 αποφοίτησε ως 

ςημαιοφόρος μάχιμος, το 1955 προήχθη σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1959 σε ύποπλοίαρχο, το 

1965 σε Πλωτάρχη, το 1968  σε Αντιπλοίαρχο 

το 1974 σε Πλοίαρχο, το 1980 σε Αρχιπλοίαρχο 

και το 1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Γρηγόριος Παυλάκης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 22α Ιανουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1921 στην ν. Πάτμο. Το 1937 

εισήλθε στη ςΝΔ, το 1940 αποφοίτησε ως 

ςημαιοφόρος μάχιμος, το 1941 κατήλθε εις 

μ. Ανατολήν επιβαίνων του Α/Τ «ςΠΕΤςΑΙ» 

προερχόμενος εξ Ελλάδος, το 1943 προήχθη 

σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1945 σε ύποπλοίαρχο, 

το 1951 σε Πλωτάρχη, το 1958 σε 

Αντιπλοίαρχο, το 1965 προήχθη σε Πλοίαρχο 

και το 1966 τέθηκε σε αποστρατεία. . Ήταν ο 

τελευταίος Έλληνας επιζών αξιωματικός του 

ΠΝ, ο οποίος είχε λάβει μέρος στη Νορμανδία, 

στη μεγαλύτερη συμμαχική απόβαση του Β΄ΠΠ 

ως ύπαρχος της κορβέτας «ΚΡΙΕΖΗς».

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ιωάννης Μιχελιουδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Δεκεμβρίου 2016. Γεννήθηκε 

το 1960 στην Αθήνα. Το 1986 εισήλθε στη 
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ςΝΔ, το 1987 ονομάστηκε ςημαιοφόρος 

οικονομικός, το 1989 προήχθη σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1995 σε ύποπλοίαρχο, το 

1999 σε Πλωτάρχη, το 2007 σε Αντιπλοίαρχο, 

το 2013 σε Πλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 

σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αριστείδης Γρηγοράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιανουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1940 στο Ν. Λακωνίας. Το 

1956 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1958 

ονομάσθηκε Ναύτης Α΄ Τεχνίτης Ναρκών 

και το 1960 Δίοπος, το 1964 προήχθη σε 

ύποκελευστή Β΄, το 1967 σε ύποκελευστή 

Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 1976 σε 

Ανθυπασπιστή, το 1982 σε ςημαιοφόρο, 

το 1985 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε 

ύποπλοίαρχο, το 1988 σε Πλωτάρχη, το 1991 

σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 

Αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αδαμάντιος Ψύχας ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Δεκεμβρίου 2016. 

Γεννήθηκε το 1919  στη Θήρα Ν. Κυκλάδων. 

Το 1937 κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 

1941 προήχθη σε ύποκελευστή Β΄,  το 1943 

σε ύποκελευστή Α΄, το 1946 σε Κελευστή, 

το 1952 σε Αρχικελευστή, το 1961 σε 

ςημαιοφόρο, το 1964 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 

1968 σε ύποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη 

και το 1971 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μελανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1930 στη ν. Πάρο. Το 1948 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης πρότακτος, το 

1949 ονομάσθηκε Ναύτης (ΤΗΛ), το 1952 απο-

λύθηκε. Το 1954 εισήλθε στο ΠΝ ως μόνιμος 

ύποκελευστής Β΄ (ΔΙΑχ), το 1956 προήχθη 

σε ύποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, 

το 1965 σε Αρχικελευστή, το 1970 σε 

ςημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 

1974 σε ύποπλοίαρχο, το 1980 σε Πλωτάρχη 

και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Μιχαήλ-Παναγιώτης Γουνελάς ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Το 1954 

εισήλθε στο ΠΝ, ως ύποκελευστής Β΄(ΔΙΑχ), το 

1956 προήχθη σε ύποκελευστή Α΄, το 1961 σε 

Κελευστή, το 1965 σε Αρχικελευστή, το 1971 

σε ςημαιοφόρο, το 1972 σε Ανθυποπλοίαρχο, 

το 1976 σε ύποπλοίαρχο, το 1982 σε Πλωτάρχη 

και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Πουλόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1950 στο Ν. μεσσηνίας. Το 1963 

κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1966 ονο-

μάσθηκε Δίοπος (Ρ/Ε), το 1972 προήχθη σε 

Επικελευστή, το 1979 σε Αρχικελευστή, το 

1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1985 σε ςημαιο-

φόρο, το 1988 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1989 

σε ύποπλοίαρχο, το 1994 σε Πλωτάρχη και το 

1994 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Φαφιτας ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1941 στο Ν. Αττικής. Το 1961 

εισήλθε στο ΠΝ ως μόνιμος ύποκελευστής Β΄ 
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(μΗχ), το 1966 προήχθη σε ύποκελευστή Α΄, 

το 1969 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυ-

πασπιστή, το 1979 σε ςημαιοφόρο, το 1982 σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε ύποπλοίαρχο, το 

1988 σε Πλωτάρχη το 1991 σε Αντιπλοίαρχο 

και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μοναστηριώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1945 στη ν. Κέρκυρα. Το 1959 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1962 ονο-

μάσθηκε Δίοπος (ΗΛ), το 1966 προήχθη σε 

ύποκελευστή Β΄, το 1969 σε Επικελευστή, το 

1972 σε Αρχικελευστή, το 1978 σε Ανθυπα-

σπιστή, το 1983 σε ςημαιοφόρο, το 1986 σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε ύποπλοίαρχο και 

τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Αντωνίου ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Δεκεμβρίου 2016. 

Γεννήθηκε το 1956 στο Αγκίστρι Ν. Πειραιώς. 

Το 1969 εισήλθε στη ςΔύΝ ως Ναυτόπαις, το 

1972 προήχθη σε Δόκιμο Κελευστή, το 1974 

σε Κελευστή, το 1977 σε Επικελευστή, το 1980 

σε Αρχικελευστή, το 1986 σε Ανθυπασπιστή, 

το 1992 σε ςημαιοφόρο, το 1995 σε Ανθυπο-

πλοίαρχο και το 1997 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Μιχαηλάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Δεκεμβρίου 2016. 

Γεννήθηκε το 1962 στο Ν. χανίων ν. Κρήτης. 

Το 1977 εισήλθε στη ςΔύΤΕΝ ως Δόκιμος 

ύπαξιωματικός, το 1980 προήχθη σε Δόκιμο 

Κελευστή, το 1982 σε Κελευστή, το 1985 σε 

Επικελευστή, το 1989 σε Αρχικελευστή, το 

1995 σε Ανθυπασπιστή, το 1999 σε ςημαιο-

φόρο, το 2002 σε Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο 

χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Άγγελος Βατίκαλος ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1972 στο Ν. Ευβοίας. Το 1990 

εισήλθε στη ςμύΝ και το 1991 αποφοίτησε 

ως Δόκιμος Κελευστής, το 1993 προήχθη σε 

Κελευστή, το 1995 σε Επικελευστή, το 1998 

σε Αρχικελευστή, το 2004 σε Ανθυπασπιστή, 

το 2010 σε ςημαιοφόρο, το 2014 σε Ανθυ-

ποπλοίαρχο. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 

στη μΕΝ-2.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Αλεπούς ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1943 στο Ν. Αττικής. Το 1958 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης μαθητής Τεχνίτης 

Φάρων, το 1960 προήχθη σε Ναύτη Α΄, το 

1962 σε Δίοπο, το 1966 σε ύποκελευστή Β’, το 

1969 σε Επικελευστή, το 1972 σε Αρχικελευ-

στή, το 1978 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε ςη-

μαιοφόρο και το 1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Δεσποτάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιανουαρίου 2017. Γεννήθηκε 

το 1948 στο Ν. Θεσσαλονίκης. Το 1963 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1967 ονο-

μάσθηκε Δίοπος (μΗχ), το 1969 προήχθη σε 

Κελευστή, το 1972 σε Επικελευστή, το 1975 

σε Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, 

το 1987 σε ςημαιοφόρο και το 1989 τέθηκε 

σε αποστρατεία.
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Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Κουλούρης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Ιανουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1961 στο Ν. Λακωνίας. Το 1955 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1958 

ονομάσθηκε Ναύτης Β’ (ςΗμ), το 1959 σε 

Ναύτη Α’ και Δίοπο, το 1961 σε ύποκελευστή 

Β’, το 1966 σε ύποκελευστή Α’, το 1967 σε 

Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, το 

1981 σε ςημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 

σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Νικόλαος Κολιδάς ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Δεκεμβρίου 2016. Γεννήθη-

κε το 1963 στην Αθήνα. Το 1982 εισήλθε στη 

ςμύΝ ως Δόκιμος ύπαξιωματικός και τον ίδιο 

χρόνο προήχθη σε Δόκιμο Κελευστή, το 1985 

σε Κελευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 

σε Αρχικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή και 

το 2006 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (ΤΗΛ) ε.α.
Όλγα Ανθή
Απεβίωσε την 29η Ιανουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Το 1989 

κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 1991 προήχθη 

σε Κελευστή, το 2000 σε Επικελευστή, το 2008 

σε Αρχικελευστή και το 2015 σε Ανθυπασπιστή. 

Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΓΕΝ/ΔΚΒ.

Αρχικελευστής (ΗΛ/ΗΤ) ε.ε.
Αθανάσιος Μπαλαφούτης
Απεβίωσε την 16η Δεκεμβρίου 2016. 

Γεννήθηκε το 1986 στην Καλαμάτα Ν. 

μεσσηνίας. Το 2004 εισήλθε στην ςμύΝ, 

το 2006 προήχθη σε Κελευστή, το 2009 σε 

Επικελευστή και το 2012 σε Αρχικελευστή. 

Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στην Κ/Φ 

«ΑΡμΑΤΩΛος».

Επικελευστής (ΜΗΧ) ε.ε.
Λεωνίδας Δεπάστας
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2017. 

Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Το 2002 

κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης, το 2003 προήχθη 

σε Δίοπο (μΗχ), το 2008 σε Κελευστή, το 2016 

σε Επικελευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-

τούσε στο Ν/ΘΗ  «ΚΑΛΛΙςΤΩ».

Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού 
εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια
προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των 

εκλιπόντων.
Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει 

παρηγορία και δύναμη ψυχής.
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Μάχιμος Γεώργιος 
Γιακουμάκης. Του απενεμήθη ο τίτλος του 
επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης. 
Του απενεμήθη ο  τίτλος του επίτιμου Αρχηγού 
ςτόλου

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Μηχανικός μιχαήλ 
Καούτσκης. Του απενεμήθη ο τίτλος του 
επίτιμου Διοικητή Διοίκησης Διοικητικής 
μέριμνας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία ο Πλοίαρχος 
Μάχιμος Αριστείδης Παπαποστόλου, 
αποστρατεία λογιζομένη από 7 Νοεμβρίου 
2016 ημερομηνία που είναι η προηγούμενη 
του θανάτου του 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Πλοίαρχος Μηχανικός μιχαήλ Δήμας 

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

Μάχιμος: Βασίλειος ςμυρναίος
Οικονομικού: Θωμάς Βλαχοστέργιος
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ελευθερία 
Ασημίνα

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:   
 Μάχιμος: ςτέφανος ςπύρου

Μηχανικός: Παναγιώτης μιχαλόπουλος
Οικονομικού: Πέτρος μπουραζάνης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι 
(Ε): Δημήτριος Τρασάνης, Ευάγγελος 
Λοΐζος, Αναστάσιος Δημητρίου, Ευστράτιος 
Βλαστέλλης, Ιγνάτιος μαρίνος, Νικόλαος 
μιχελάκης, Δημήτριος Κοκλιώτης, Φώτιος 
Αντωναράκης, Κωνσταντίνος Δελχάς, 
Δημήτριος χριστοφοράτος, Νικόλαος Πίσ-
σας, Αριστείδης Φιλοδήμας, Παναγιώτης 
Νυχάς, Διονύσιος Κυπριώτης, Αναστάσιος 
χατζηγεωργίου 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλωτάρχης Μηχανικός Δημήτριος 
ςταύρου

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσασα τη σταδιοδρομία της η 
Πλωτάρχης (Ε) Ασημίνα Δημητριάδου

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
της η Πλωτάρχης (Ε) Κυριακή χειράκη

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι 
Υγειονομικού/Ιατροί: Νικόλαος Γκέκας, 
Αθανάσιος Καλογερόπουλος, Παρασκευή 
ςακελλαρίου

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Αθανάσιος 
Ντάτσας

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του 
ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δημήτριος μπότης
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• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) (ΕΟΘ) Παράσχος 
μάνσαλης

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπο-
πλοιάρχου και τέθηκε σε αποστρατεία ο 
Σημαιοφόρος (Ε) Πασχάλης Αλεξούδης. Η 
προαγωγή του λογίζεται από 8 Ιουλίου 2016, 
ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του 
θανάτου του

• Tέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή του ο Σημαιοφόρος (Ε) Βασίλειος 
Γκαρτζονίκας - Πάππος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: ςτέφανος 
Καρλέτσης (μΗχ), Ελένη Διαμαντή (ΤΗΛ), 
Παναγιώτης μαργαρώνης (μΗχ), Νικολέτα 
Γαλυφαλάκη (ΤΗΛ), Αγγελική ςταματοπούλου 
(ΤΗΛ), Ιωάννης Ταβανίδης (ΗΛ/ΗΤ), Βασιλική 
Νίκα (ΤΗΛ), Κωνσταντίνος Κόκκινος (ΑΡμ), 
Νικήτας ςκοπελίτης (ςύΓΚ), Παναγιώτης 
ςταματελάτος (μΗχ), Αικατερίνη Δαϊναβά 
(ΔΙΑχ/Ηύ)

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του με το βαθμό του Ανθυπασπιστή 
ο Αρχικελευστης (ΗΝ/ΡΕ) ςτυλιανός 
μπινιάρης 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή 
οι παρακάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: 
Παναγιώτης Αγλαμίσης (μΗχ), χαράλαμπος 
Ιερεμίας (μΗχ), Παύλος Διακουμάκος (ΑΡμ), 
χρήστος Πάσχος (ΑΡμ), Αναστάσιος Τσάκαλος 
(μΗχΝ) 

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
ο Αρχικελευστής (ΗΛ/ΗΤ) Αθανάσιος 
μπαλαφούτης από 15 Δεκεμβρίου 2016 
(προηγούμενη της ημερομηνίας του θανάτου 
του)

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
της με το βαθμό του Αρχικελευστή η 
Επικελευστής (Ρ/Ε), Ηλέκτρα Γανωτή 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του με το βαθμό του Αρχικελευστή 
ο Επικελευστής ΕΠ.ΟΠ. (Ρ/Ε) Ρίζος 
ςκανδάλης 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Επικελευστής ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ)  
Βιλλαλόν χοσέ - Αντώνιο 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του με το βαθμό του Επικελευστή ο Κελευστής 
ΕΠ.ΟΠ. (ΜΟΥΣ) ςωτήριος Ζιώγας 

• Προήχθη στο βαθμό του Επικελευστή ο 
Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (Τ/ΠΒ) Ευστάθιος Λιόντος 
ο οποίος διεγράφη από τα εν ενεργεία στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού την 20η οκτωβρίου 
2016, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε. 

• Προήχθη στο βαθμό του Επικελευστή 
ο Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΗΛ/ΗΤ) Νικόλαος 
Λασκαρίδης ο οποίος διεγράφη από τα εν 
ενεργεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού 
την 9η Νοεμβρίου 2016, ημερομηνία κατά 
την οποία απεβίωσε. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις
■ Από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση ́ ΄RAMSTEIN GUARD 12΄΄ με συμμετοχή 
τεσσάρων (4) Φ/Γ, μίας (1) ΠΓύ, μία (1) Κ/Φ, μία 
(1) ΤΠΚ, ένα (1) Α/Φ ΠΑ, ένα (1) Α/Φ ΗΠ, ένα (1) 
ύ/Β, στη περιοχή ςαρωνικού, Κεντρικού Αιγαίου και 
Κυκλάδων.

■ Από 25 Νοεμβρίου έως 05 Δεκεμβρίου 2016, διε-
ξήχθη η άσκηση ́ ΄NUSRET 16΄΄ με συμμετοχή των 
πλοίων της δύναμης SNMCμG 2  (ΠΓύ «ΑΛΙΑΚμΩΝ» 
και ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙςΤΩ» από Ελληνικής πλευράς) και 
Τούρκικων Π.Π.

■ Την 03 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
συνεργασία μεταξύ ημέτερης ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛούΔΗς» 
και Κυπριακών Ναυτικών δυνάμεων στη θαλάσσια 
περιοχή Νότια Δυτικά Ν. Κύπρου.

■ Από 04 έως 08 Δεκεμβρίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση΄΄MEDUSA 3/16΄΄ στη θαλάσσια περιοχή 
Νότια Νοτιοανατολικά Ν. Καρπάθου με συμμετοχή 
τεσσάρων (4) πλοίων του ΠΝ, τριών (3) πλοίων του 
Αιγυπτιακού ΠΝ και ομάδα Ειδικών Δυνάμεων έξι (6) 
έως δέκα (10) ατόμων.       

■ Την 22α Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
συνεργασία PΑSSEX  ανάμεσα σε Φ/Γ «ΛΗμΝος» 
και την Φ/Γ FGS DE RUYTER στη θαλάσσια περιοχή 
Κεντρικού Αιγαίου.

■ Την 31η  Ιανουαρίου 2017, η Κ/Φ «οΡμΗ» συμ-
μετείχε σε γυμνάσιο με Α/Φ  της Π.Α και της Π.Α των 
Η.Π.Α (USAF), στην περιοχή νοτιοανατολικά ν. Ρόδου.  

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
   
Την 10η  Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε επί-
σημη συνάντηση Αρχηγού ΓΕΝ με το Διοικητή  της 
Δύναμης του ΝΑΤο SNMG-2 στο ΓΕΝ.         
            
3.  Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
α.   Επιχείρηση UNIFIL MAROPS  

 ■ Από 03 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2016, 
το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΛούΔΗς» συμμετείχε στην επιχεί-
ρηση ́ ΄UNIFIL MAROPS΄΄, στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου. Την  03 Δεκεμβρίου 2016,  αντικαταστά-
θηκε στην εν λόγω επιχείρηση από το Κ/Φ «μΑ-
χΗΤΗς». Τα δύο πλοία κατά το  πλου τους από και 
προς Νς αντίστοιχα συνέδραμαν παράλληλα στην 
επιχείρηση ΄΄ΑCTIVE ENDEAVOUR΄΄ σε ρόλο 
΄΄Αssociated Support΄΄.

■ Από 03 Δεκεμβρίου 16 έως 04 Iανουαρίου 
2017, το  Κ/Φ «μΑχΗΤΗς» συμμετείχε στην επιχεί-
ρηση ́ ΄UNIFIL MAROPS΄΄, στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου.  Την  04 Iανουαρίου 2017, αντικαταστά-
θηκε στην εν λόγω επιχείρηση από το ΤΠΚ «ΚΡύ-
ςΤΑΛΛΙΔΗς».  Τα δύο πλοία κατά το  πλου τους από 
και προς Νς αντίστοιχα συνέδραμαν παράλληλα 
στην επιχείρηση ΄΄ΑCTIVE ENDEAVOUR΄΄ σε ρό-
λο ΄΄Αssociated Support΄΄.        

■ Από 04 Iανουαρίου έως 07 Φεβρουαρίου 
2017, το ΤΠΚ «ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς» συμμετείχε στην 
επιχείρηση ΄΄UNIFIL MAROPS΄΄, στη θαλάσσια 
περιοχή Λιβάνου. Την  07 Φεβρουαρίου αντικατα-
στάθηκε από το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς». Τα δύο πλοία 
κατά το  πλου τους από και προς Νς αντίστοιχα συ-
νέδραμαν παράλληλα στην επιχείρηση ΄΄ΑCTIVE 
ENDEAVOUR΄΄ σε ρόλο ́ ΄Αssociated  Support΄΄.

■ Από 07 Φεβρουαρίου, το  ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» 
συμμετέχει στην επιχείρηση ΄΄UNIFIL MAROPS΄΄, 
στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου.
                 
β.   Επιχείρηση   «SEA GUARDIAN» (ΠΡΩΗΝ  
΄΄ACTIVE ENDEAVOUR΄΄) (ΟΑΕ)

■ Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση ΄΄SEA 
GUARDIAN΄΄  με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος 
(με έδρα το Νς υπό 12ωρη ετοιμότητα).  
ςυμμετέχουσες μονάδες:

■ Από 01 Αυγούστου έως 23 Δεκεμβρίου 2016, 
με το ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡοΠούΛος», εν όρμω Νς. 
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■ Από 23 Δεκεμβρίου 2016 έως 01 Φεβρουαρίου 
2017, με το ΤΠΚ «ςΙμΙΤΖοΠούΛος», εν όρμω Νς.  
 
■ Από 01 Φεβρουαρίου  έως 01 Απριλίου 2017, με 
το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΛούΔΗς», εν όρμω Νς. 
   
■ Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση οΑΕ με 1 ύ/Β 
εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. Για  το τρέ-
χον διάστημα, από τις 5 Φεβρουαρίου 2017, η Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝο» συμμετέχει στην επιχείρηση σε ρόλο  
΄΄FOCUSED OPERATIONS΄΄, στην περιοχή της Ανα-
τολικής μεσογείου.

                            
γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ                  

■ Από τις 17 Φεβρουαρίου 2017, 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΄΄. 

■  οι παρακάτω μονάδες συμμετείχαν/συμμετέ-
χουν στην Νατοϊκή ςυμμαχική Δύναμη SNMG-2. 
• Από 13  έως 18 Νοεμβρίου, το ΤΠΚ «ΤΡού-

ΠΑΚΗς»
• Από 18 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου 2016, 

το ΤΠΚ «ΔΑΝΙοΛος».
• Από 27 Δεκεμβρίου 2016 έως 22 Ιανουαρίου 

2017, το ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡοΠούΛος»
• Από 22 Ιανουαρίου  το ΤΠΚ «ΔΑΝΙοΛος»                   

■ οι παρακάτω μονάδες  στο πλαίσιο υποστήριξης 
ανωτέρω επιχείρησης, επιχείρησαν-ουν υπό την 
τακτική διοίκηση του Διοικητή SNMG-2 ως ακο-
λούθως:
• Από 02 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου 2016, 

το Κ/Φ  «ΚΡΑΤΑΙος».
• Από 11 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου 2016, 

το Κ/Φ «μΑχΗΤΗς».
• Από 08  έως 27  Δεκεμβρίου 2016, το Κ/Φ 

«ΑΗΤΤΗΤος».
• Από 02 Δεκεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 

2016, το Κ/Φ «ΝΙΚΗΦοΡος».
• Από 27 Δεκεμβρίου 2016 έως 28 Ιανουαρίου 

2017, το Κ/Φ «ΠοΛΕμΙςΤΗς».

• Από 28 Δεκεμβρίου 2016 έως 28 Ιανουαρίου 
2017,  το ΝΘΗ «ΕύΡΩΠΗ».

• Από 28 Ιανουαρίου 2017 το Κ/Φ «ΑΡμΑΤΩ-
Λος».

• Από 28 Ιανουαρίου 2017 το ΝΘΗ «ΚΑΛύΨΩ».

■  ςτην Δύναμη SNMG-2 συμμετέχουν-χαν τα 
κάτωθι  πλοία:

• Φρεγάτα FGS «DE RUYTER» (Πλοίο έδρας 
Διοικητού) (από 01 ςεπτεμβρίου έως 26 
Δεκεμβρίου 2016).

• Φρεγάτα  «SACHSEN» (Γερμανία (Πλοίο 
έδρας Διοικητού) (από 26 Δεκεμβρίου 
2016).

• Κορβέτα «MERSΕY» Ην. Βασίλειο (από 21 
Ιουλίου 2016 έως 27 Ιανουαρίου 2017)

• ΑLS «ORIKU» (Αλβανία), από 23 Νοεμβρίου 
2016.

• ΤΠΚ «BEYKOZ» Τουρκίας, από 29 ςεπτεμ-
βρίου έως 14 Νοεμβρίου 2016, οπό-
τε και αντικαταστάθηκε από τη Κορβέτα 
«BARTIN».

• Κορβέτα «BARTIN» (Τουρκίας), από 14 Νο-
εμβρίου έως και την 31 Δεκεμβρίου 2016, 
οπότε και αντικαταστάθηκε από την Κορβέ-
τα «BANDIRMA».

■ Από 29 Ιουλίου 2016 έως 16 Ιανουαρίου 2017, 
η Ελλάδα είχε αναλάβει την διοίκηση της μόνιμης 
Νατοϊκής  Αντιναρκικής Δύναμης SNMCNG 2 με 
Διοικητή τον Πλοίαρχο Π. Παπαγεωργίου ΠΝ. ςτην 
δύναμη συμμετείχαν, το ΠΓύ «ΑΛΙΑΚμΩΝ» ως 
πλοίο διοικήσεως, το  Γερμανικό Ναρκοθηρευ-
τικό «FULDA» και το Τουρκικό Ναρκοθηρευτικό 
«AMASRA». Η δύναμη, μεταξύ άλλων, κατέπλευσε 
στους κάτωθι λιμένες: 

■ Από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2016 σε λιμένα 
Πάτρας

■ Από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2016 και από 2 έως 
5 Δεκεμβρίου 2016, σε λιμένα ςμύρνης (Τουρκία)

■ Από 06 έως 13 Δεκεμβρίου 2016, σε λιμένα 
ςούδας. (χανιά).

■ Την 16η Δεκεμβρίου 2016 σε Νς.
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■ Την 16η  Ιανουαρίου το ΠΓύ «ΑΛΙΑΚμΩΝ» πα-
ρέδωσε καθήκοντα πλοίου διοικήσεως της Δύνα-
μης στο  Π. Π Πολωνίας  ΠΓύ «οRP X. CZERNICKI», 
ενώ την 17η  Ιανουαρίου ο Πλοίαρχος Π. Παπα-
γεωργίου ΠΝ παρέδωσε καθήκοντα Διοικητού 
της δύναμης σε επίσημη τελετή, που παρατέθηκε 
στην βάση του Πολωνικού Πολεμικού Ναυτικού 
στο Swinoujscie της Πολωνίας
                                           
δ.   Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως
 
■ Από 13 Φεβρουαρίου 2017, το ύ/Β «ΠοςΕΙ-
ΔΩΝ» συμμετέχει στην επιχείρηση ́ ΄EUNAVFOR  
MED-οP SOPHIA΄΄, με σκοπό την αποτροπή 
των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών 
στην περιοχή της Κεντρικής μεσογείου.

       
4.   Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων
α.   Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

■ Από 20 έως 28 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη 
το  Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμι-
σμένης Δυνατότητας σε νήσους του Αν. Αιγαίου, 
με συμμετοχή του ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς»  και μιας 
Διακλαδικής ύγειονομικής ομάδας δώδεκα (12) 
Ιατρών και Νοσηλευτών (ορθοπεδικός, Γυναικο-
λόγος, Ακτινολόγος, οδοντίατρος, Παθολόγος, Γε-
νικός χειρουργός Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Νοση-
λευτής,  Βοηθ. Νοσηλευτή, Βοηθ. μικροβιολόγου 
και Βοηθ. Ακτινολόγου), η οποία επέβαινε επί του 
πλοίου.  ςτο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, 
το ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς» κινήθηκε ως ακολούθως:
 
■ Από 21 έως 22 Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. 
ςύμη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 98 κάτοικοι.

■ Την 23η Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. Λειψοί, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 54 κάτοικοι.

■ Την 24η Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. Θύμαι-
να, όπου εξετάστηκαν συνολικά 25 κάτοικοι.

■ Την 25η Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. Κου-
φονήσια, όπου εξετάστηκαν συνολικά 32 κάτοικοι.

■ Από 26 έως 27 Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. 
Φολέγανδρο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 67 κά-
τοικοι               

■ Από την 10η  Ιανουαρίου έως την 14η Φε-
βρουαρίου 2017, διατέθηκε το Α/Γ «ΛΕςΒος» για 
συνδρομή του στη προσφυγική κρίση σε λιμένα 
μυτιλήνης Ν. Λέσβου. 
  
β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – Επι-
τήρηση

Oυδεμία
      
γ.   Έρευνα – Διάσωση

■ Την 23η Δεκεμβρίου 2016, απογευματινές 
ώρες, διατέθηκε το Φ/Γ «ΛΗμΝος» για συμμετοχή 
του σε επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης αγνοούμε-
νου Ναυτικού του Ε/Γ-ο/Γ «ΕΛύΡος», στη θαλάσ-
σια περιοχή μυρτώου Πελάγους.

■ Την 24η Δεκεμβρίου 2016, πρωινές ώρες, δια-
τέθηκε Ε/Π S-70 για συμμετοχή του σε επιχείρηση 
Έρευνας-Διάσωσης του  εννεαμελούς πληρώμα-
τος φορτηγού πλοίου “M/V CABRERA”, το οποίο 
προσάραξε σε περιοχή βόρεια ν. Άνδρου.

■ Την 10η  Ιανουαρίου 2017, Ε/Π S-70 συμμε-
τείχε σε Έρευνα – Διάσωση δύο ηλικιωμένων σε 
ορεινή περιοχή Κύμη  - Ευβοίας.

■ Την 24η  Ιανουαρίου 2017, βραδινές ώρες, δι-
ατέθηκε Ε/Π S-70 σε επιχείρηση Ε-Δ αγνοούμενου 
ανθρώπου στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή 
νοτιοδυτικά της Πελλοπονήσου.

δ.   Αεροδιακομιδές

ουδεμία.
     
5.   Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Την 18η Νοεμβρίου 2016, μεσημβρινές ώρες, 
πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη Διοικητή 
SNMCMG2 και Κυβερνητών πλοίων Δύναμης σε 
Ναυτική Διοίκηση Ιονίου (ΝΔΙ). 
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■ Την 25η Νοεμβρίου 2016 πρωινές ώρες πραγ-
ματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη Διοικητή 
SNMCMG2 και Κυβερνητών πλοίων Δύναμης σε 
τοπικές πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές της 
ςμύρνης.

■ Την 25η Νοεμβρίου 2016, βραδινές ώρες, 
παρατέθηκε επίσημη δεξίωση από τις Τούρκικες 
αρχές σε Διοικητή SNMCMG2 και κυβερνήτες και 
αντιπροσωπείες πληρωμάτων πλοίων της Δύνα-
μης.

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
στη ςΝΔ τελετή εορτασμού προστάτη Πολεμικού 
Ναυτικού Αγίου Νικολάου και Επετείου Νικηφό-
ρων Ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-
1913. ςτην τελετή παρέστη ο Α. Ε. ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο μητροπολίτης Θηβών και Λεβα-
δείας, ο μητροπολίτης Πειραιώς, ο ύΕΘΑ, ο ΑΝύ-
ΕΘΑ, ύπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, μέλη της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι πολιτικών 
κομμάτων, εκπρόσωποι Αρχηγών ξένων Κρατών, 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αρχηγοί Γ.Ε., ο Δήμαρχος Πειραιά, 
οι τοπικές Πολιτικές, Νομαρχιακές και Πολιτειακές 
Αρχές, τέως υπουργοί, επίτιμοι Αρχηγοί,  μέλη 
του Α.Ν.ς εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού 
Ναυτικού, μέλη της ευρύτερης Ναυτικής και Ναυ-
τιλιακής κοινότητας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών 
και ύπαξιωματικών από όλους τους κλάδους των 
Ε.Δ και ς.Α και αντιπροσωπείες μαθητών ςτρατι-
ωτικών ςχολών Ε.Δ και ς.Α και αντιπροσωπείες 
μαθητών ςτρατιωτικών ςχολών.

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2016 η μπάντα του ΠΝ 
συμμετείχε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 
ογκολογικής μονάδας Παίδων μαριάννα Βαρδι-
νογιάννη  - ΕΛΠΙΔΑ στο πλαίσιο εορτασμού Αγίου 
Νικολάου.

■ ςτα πλαίσια του εορτασμού του προστάτη του 
Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της επε-
τείου των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών 
Πολέμων 1912-13, Πολεμικά Πλοία κατέπλευ-
σαν σε λιμένες νήσων του Αιγαίου, στο πλαίσιο 
της αποστολής τους και συμμετείχαν στις τοπικές 
εορταστικές εκδηλώσεις, παρέχοντας παράλληλα 
την ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί. ςτο πλαί-

σιο ανωτέρων εκδηλώσεων συμμετείχαν και τα 
παρακάτω πλοία:

■ Από 02 έως 04 Δεκεμβρίου 2016, κατέπλευσε 
στο λιμένα Πειραιά η ΤΠΚ «ΡούςςΕΝ», όπου και 
πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού (1260 
άτομα). 

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2016, η TΠΚ «ΔΑΝΙοΛος» 
στο λιμένα μύρινας ν. Λήμνου, όπου κυβερνήτης 
και αντιπροσωπεία πλοίου παρευρέθησαν σε επί-
σημη δοξολογία στην Ιερά μητρόπολη Ν. Λήμνου 
καθώς επίσης και σε εορταστική εκδήλωση που 
έλαβε χώρα στη λέσχη Αξιωματικών φρουράς 
μύρινας.

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2016, το ΠΠ «ΤοΞοΤΗς» 
στο λιμένα Πλωμαρίου ν. Λέσβου, όπου Κυβερ-
νήτης και αντιπροσωπεία προσωπικού πλοίου 
παρέστησαν στη δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου 
Νικολάου.

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2016, το Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙος» 
στο λιμένα ν. οινουσσών, όπου Κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία προσωπικού πλοίου συμμετείχαν 
στη θεία λειτουργία σε Ι.Ν Αγίου Νικολάου και σε 
περιφορά ιερών λειψάνων Αγ. Νικολάου. Πραγμα-
τοποιήθηκε επί του πλοίου επίσκεψη από τοπικές 
αρχές και επίσκεψη  κοινού (13 επισκέπτες). 

■ Από 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2016,  διεξήχθη ο 
10ος  Κύκλος ςυνομιλιών μεταξύ του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού και Ισπανικού Ναυτικού στη 
μαδρίτη με συμμετοχή του Διευθυντή Α Κλάδου, 
Διευθυντή Α1 και Επιτελή Α1-Ι .

■ Την 13η Δεκεμβρίου 2016, ο ύπουργός ΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από  τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον 
Αρχηγό ΓΕΝ, επισκέφτηκαν το αεροπλανοφόρο 
USS Dwight Εisenhower, το οποίο συμμετέχει σε 
ναυτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική μεσόγειο.
Την 14η Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη Διοικητού του 6ου ςτόλου, Αντιναυάρχου 
Christopher W. Grady USN στο Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού και στο Αρχηγείο ςτόλου.

■ Την 15η Δεκεμβρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
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πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχηγείο ςτόλου, 
Ναύσταθμο ςαλαμίνας, σε πολεμικά πλοία, καθώς 
και  Ναυτικές ύπηρεσίες του Ναυστάθμου ςαλαμί-
νας και Αμφιάλης για ανταλλαγή ευχών.

■ Την 20η Δεκεμβρίου 2016,  ο ΑΝύΕΘΑ συ-
νοδευόμενος από τον Διοικητή του Γ΄ ςώματος 
ςτρατού, πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΝΔΒΕ 
για ενημέρωση και ανταλλαγή ευχών στο πλαίσιο 
εορτών χριστουγέννων.

■ Την 21η Δεκεμβρίου 2016, ο ύΕΘΑ συνοδευ-
όμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ και τον Αρχηγό ΓΕΑ  
επισκέφθηκαν την  Φ/Γ «ΛΗμΝος» στην ν. ςκύρο  
για ανταλλαγή ευχών στο πλαίσιο εορτών χρι-
στουγέννων.

■ Την 20η Δεκεμβρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ στο 
πλαίσιο εορτών χριστουγέννων, επισκέφθηκε το 
ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙού» στο λιμένα της ν. Κω και Κ/Φ 
«οΡμΗ» στο λιμένα ν. Ρόδου για ανταλλαγή ευχών 
στο πλαίσιο εορτών χριστουγέννων.

■ Την 22α Δεκεμβρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέ-
φθηκε το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, για ανταλλαγή 
ευχών στο πλαίσιο εορτών χριστουγέννων.

■ Την 06  Ιανουαρίου 2017, το ΝΘΗ «ΚΑΛύΨΩ» 
και το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙςΤΩ», στο πλαίσιο συμμετοχής 
τους στην τελετή Αγιασμού των υδάτων, κατέ-
πλευσαν στο λιμένα Πειραιώς . ςτις εορταστικές 
εκδηλώσεις παρέστη και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

■ Την 06 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
η τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο ΠΝ του 
νέου βοηθητικού πλοίου βάσεως (ΒΒ) «ΑμμΩ-
ΝΙΑς». ςτην τελετή παρέστησαν ο Δήμαρχος Πε-
ράματος (Ανάδοχος του Πλοίου). ο αναπληρωτής 
ύπουργός Εθνικής Αμύνης, μέλη του κοινοβουλίου, 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, τοπικές αρχές, 
επίτιμοι αρχηγοί, μέλη ανώτατου ναυτικού συμ-
βουλίου και εν αποστρατεία στελέχη του ΠΝ.

■ Την 07 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων ναυτικής αεροπορίας 
στην ΔΕΝ. ςτην τελετή παρέστησαν ο ύΕΘΑ, ΑΝύΕ-
ΘΑ, ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο Α/ΓΕΝ, οι αρχηγοί των ΓΕ ςΞ,ΠΑ, 

ο Αρχηγός Λς-ΕΛΑΚΤ, τα μέλη του ανώτατου ναυ-
τικού συμβουλίου και οι συγγενείς των πεσόντων.

■ Την 09 Φεβρουαρίου 2017  πραγματοποιή-
θηκε κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πλωτού 
Ναυτικού μουσείου «Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ».ςτην τελετή 
τιμήθηκαν οι χορηγοί που συνέβαλαν στην ανα-
παλαίωση αυτού του ιστορικού πλοίου, παρουσία  
Αρχηγού ΓΕΝ.

■ Την 11 και 12 Φεβρουαρίου 2017, πραγματο-
ποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των Αξι-
ωματικών του ΠΝ, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο δυστύχημα 
της 11ης Φεβρουαρίου 16 στην ν. Κίναρο.  
       
6.   Διάφορα Θέματα

■ Από 10 έως 19 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση ΄΄ΑΝΑΠΝΕύςΤΗΡ 2/16΄΄ με συμμετοχή 
έξι (6) ύ/Β , τεσσάρων (4) Φ/Γ και δύο (2) Ε/Π στη 
περιοχή μυρτώου και Ν.Α Αιγαίου.

■ Από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση ΄΄οΡμΗ 5/16΄΄, με συμμετοχή επτά (7) 
ΤΠΚ στην περιοχή Κεντρικού Αιγαίου.      

■ Από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2016,  αντιπροσω-
πεία Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισκέφθηκε την 
Τουρκία στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης (μοΕ). 

■ Την 12η Δεκεμβρίου 2016, υπεβλήθη ςχέδιο 
Π.Δ. για την τροποποίηση των ορίων απαγορευ-
μένης ζώνης Ν.ο. ςούδας κατόπιν αποδέσμευσης 
του κτηριακού συγκροτήματος φρουρίου ΙΝΤΖΕ-
ΔΙΝ, το οποίο ευρίσκεται στον κ.ύΕΘΑ.

■ Από 29 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ, συνοδευόμενος από τον 
ΔΚΑ/ΓΕΝ και τον ΔΑ1/ΓΕΝ, πραγματοποίησε επί-
σημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο του δεύ-
τερου κύκλου συνομιλιών μεταξύ των Ναυτικών 
των δύο χωρών.  
■ Από 31 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2017, διεξήχθη η άσκηση ΄΄ΑςΤΡΑΠΗ 1/17΄΄ 
στην θαλάσσια περιοχή Κεντρικού-Ανατολικού Αι-
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γαίου με συμμετοχή των Φ/Γ «ΛΗμΝος», «ΨΑΡΑ», 
«ΘΕμΙςΤοΚΛΗς», «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς», «ΝΙΚΗΦο-
Ρος ΦΩΚΑς»,  ΠΓύ «ΑΞΙος», των ύ/Β «ΠΡΩΤΕύς» 
και «ΤΡΙΤΩΝ», ο/Γ Ε/Π, καθώς και των  Κ/Φ «ΚΡΑ-
ΤΑΙος» και «ΚΑςος»

■ Την 31 Ιανουαρίου 2017, διεξήχθη η άσκηση 
΄΄οΡμΗ 1/17΄΄ στην θαλάσσια περιοχή ςαρω-
νικού-μυρτώου, με συμμετοχή των ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓοΡοΠούΛος», «ΠΕΖοΠούΛος», «μΠΛΕςςΑς», 
«ΤΡούΠΑΚΗς», «ΡΙΤςος», «ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς», «ΔΑ-
ΝΙοΛος».

■ Από 31 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2017, διεξήχθη η άσκηση ΄΄ΑΙΓΙΑΛος 1/17΄΄ 
στην θαλάσσια περιοχή ςαρωνικού - Παγασητικού 
με συμμετοχή των Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» - Α/Γ «ΡοΔος» - 
Α/Γ «ΛΕςΒος».

■ Από 07 Φεβρουαρίου έως 08 Φεβρουαρίου 
2017, διεξήχθη η άσκηση ́ ΄ΠΕΡΙςΚοΠΙο 3/17΄΄, 
με συμμετοχή του ύ/Β «μΑΤΡΩΖος», ύ/Β «ΠΑΠΑ-
ΝΙΚοΛΗς», Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗς», Φ/Γ «ΑΙΓΑΙοΝ», ο/Γ  
Ε/Π,  και του  ΠΑΤ  «ΕύΡΩΤΑς»  (Ε) ΝΕςΤος στη 
θαλάσσια περιοχή νήσων Ύδρας  και ςπετσών

■ Από 29 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ, συνοδευόμενος από τον 
ΔΚΑ/ΓΕΝ και τον ΔΑ1/ΓΕΝ, πραγματοποιεί επίσημη 
επίσκεψη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο του δεύτερου 
κύκλου συνομιλιών μεταξύ των Ναυτικών των 
δύο χωρών.  

■ Πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα Ας/ΔΕΠΑ, Επι-
χειρησιακές Αξιολογήσεις, ως ακολούθως:                    
ΤΠΚ «ΡΙΤςος»: 
• ΠΕμΙ από 16 έως 17 Νοεμβρίου 2016 στο 

πλαίσιο ασκήσεως οΡμΗ 5/16.
• EMA στο Φ/Γ «ΘΕΤΙς» την 12 Ιανουαρίου 

2017.
• ΕμΑ στο ΝΘ/Η «ΚΑΛύΨΩ» την 12 Ιανουαρίου 

2017.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 23 - 24 / 11 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή  Νότια Ν. ςτρογγυλής ν. Λέρου.
 

2 24 - 25 / 11 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Καστελλία Αμοόνης ν. Καρπάθου.

3 7 - 8 / 12 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Πρίνου ν. Θάσου.

4 8 - 9 / 12 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή νότια νησίδας μεγάλο Αδέλφι ν. Αλόνησου. 

5 13 / 1 / 2017 ςτη θαλάσσια περιοχή Λ. Καμαριώτισας ν. ςάμου.

6 20 / 1 / 2017 ςτη θαλάσσια περιοχή Πρώτης  Ν. μεσσηνίας.
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Τα πεπραγμένα κάθε έτους των Ταμείων Μέριμνας σύμφωνα με την 
ΠαΔ 0-3/98/ΓΕΝ, δημοσιεύονται στο περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση.
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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_sindromes@navy.mil.gr 
             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

ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού απευθύνει θερμή πρόσκληση προς τους αναγνώστες 

του περιοδικού "Ναυτική Επιθεώρηση", για συνδρομή στο έργο της.
Αν έχετε χρόνο και διάθεση για εθελοντική εργασία, θα είναι τιμή και χαρά μας να 

συνεργαστούμε για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ΥΙΝ. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους τομείς συνεργασίας:
- Οργάνωση βιβλιοθήκης ΠΝ
- Οργάνωση αρχείων ΠΝ
- Ψηφιοποίηση - τεκμηρίωση εγγράφων και φωτογραφικού αρχείου ΠΝ
- Γραφικές τέχνες - σχεδίαση εντύπων - τυπογραφία - βιβλιοδεσία 
- Συντήρηση εγκαταστάσεων / επισκευές.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων παρακαλούμε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-3484233, fax 210-3484234, e-mail 
yin_naftep@navy.mil.gr. 

      Σας περιμένουμε στην ομάδα!
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