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Το σημαντικότερο κατά την άποψή μας γεγονός του παρελθόντος τριμήνου για το Πολεμικό 
Ναυτικό ήταν η υλοποίηση, μετά 14 χρόνια, της μεθόρμισης για δεξαμενισμό και εργασίες συντήρησης 
του θρυλικού Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ». Η όλη «επιχείρηση» καλύφθηκε φωτογραφικά και κινηματογραφικά 
τόσο από το ΠΝ όσο και από εκατοντάδες ιδιώτες που είδαν έκπληκτοι το πλοίο να παραπλέει τις ακτές 
του Πειραιά μέχρι το Ναυπηγείο του Σκαραμαγκά. Επομένως και το εξώφυλλο του τεύχος μας δεν 
μπορούσε να έχει άλλη θεματολογία. 

Όπως έχετε ίσως ήδη αντιληφθεί, από τα τελευταία τεύχη του περιοδικού είναι σε εξέλιξη μια 
προσπάθεια ανανέωσης του περιεχομένου του με τρόπο ώστε, χωρίς να χάσει την επιστημονικότητά 
και τον προσανατολισμό του, να προσελκύσει μεγαλύτερο εύρος αναγνωστών, όλων των ηλικιών. 
Με αυτό το σκεπτικό, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε ύλη που απευθύνεται τόσο 
σε εκείνους που αγαπούν την ιστορία όσο και σε εκείνους που ενδιαφέρονται για τις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Υπάρχουν νέα και ειδήσεις από την καθημερινή ζωή της οικογένειας του ΠΝ αλλά και 
ειδήσεις που αφορούν στις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο των ναυτικών εξοπλισμών. Υπάρχει επίσης 
και μια έκπληξη για τους μικρούς μας φίλους. Το δεύτερο παραμύθι της σειράς «Ο πιο μικρός ήρωας 
του Ναυτικού», με τίτλο «Νικήτας, ο πιο μικρός πυρπολητής».

Αναλυτικότερα, στο τεύχος αυτό:

Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης βουλευτής Λακωνίας και πρώην Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης και 
ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ εξετάζουν την περιπετειώδη απόκτηση από 
το Πολεμικό Ναυτικό του πολεμικού πλοίου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ» της Σαβοΐας, το μετέπειτα «ΕΛΛΗ ΙΙ», στο 
πλαίσιο των ιταλικών επανορθώσεων προς την Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ο Υποπλοίαρχος Αντώνιος Λιώνης ΠΝ, Διευθυντής Ηλεκτρονικών της φρεγάτας «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ» πραγματεύεται την εξέλιξη των όπλων λέιζερ υψηλής ισχύος, τα οποία λόγω  των 
σημαντικών πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με τα υπάρχοντα συμβατικά όπλα ενδέχεται στο 
μέλλον να τα υποκαταστήσουν. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,
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Ακολουθείστε μας στο facebook για να 
ενημερώνεστε έγκαιρα για τις δραστηριότητες 

και τις εκδηλώσεις της ΥΙΝ

Η συγγραφέας και ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας κα Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου μας παρουσιάζει 
το θέμα των «ναυαγιστών», δηλαδή των ατόμων που από τις ακτές σκόπιμα προκαλούσαν ναυάγια 
προκειμένου να λεηλατήσουν το πλοίο και να πουλήσουν πλήρωμα και επιβάτες στα σκλαβοπάζαρα. 
Η ίδια είναι και η συγγραφέας του ένθετου παιδικού αναγνώσματος  το οποίο στοχεύει στο να φέρει 
τα παιδιά σε επαφή με τον Ναυτικό Αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε όπως πάντα τις μόνιμες στήλες μας «Φωτογραφίες – Εκδηλώσεις», 
«Δελτίο Ενημέρωσης», «Ιστορικά Παραλειπόμενα», «Αναμνήσεις από την ζωή στο ΠΝ» και «Ειδήσεις 
από το Περισκόπιο» (επιμέλεια Ι. Θεοδωράτος).

Τέλος η ενημέρωσή σας συμπληρώνεται με ένα έκτακτο φωτογραφικό αφιέρωμα στην 
μεθόρμιση και τον δεξαμενισμό του «ΑΒΕΡΩΦ» (επιμέλεια Ηλίας Νταλούμης). Με αυτήν την 
ευκαιρία ο Διευθυντής Σύνταξης ασχολείται με ένα από τα πολλά μυστικά που βρίσκεται στα ύφαλα 
του θρυλικού πλοίου. 

Το περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση φιλοδοξεί να είναι το «σημείο αναφοράς» για όλα τα στελέχη 
και τους φίλους του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας σας παρακαλούμε 
να συμβάλετε είτε αποστέλλοντας κείμενα και φωτογραφίες για δημοσίευση, είτε απλά αφήνοντας 
ένα σχόλιο ή παρατήρηση για την ύλη και την μορφή του περιοδικού.

                                                                                         Η Επιτροπή Σύνταξης
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Εκδηλώσεις
ΦΩΤοΓΡΑΦΙΕς
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Tην Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου 
Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό 
τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».
Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΣΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Νικόλαος Καφέτσης ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Κορακάκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Ευθύμιος Μικρός ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Σταύρος Μπάνος ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ 
Υποναύαρχος (Μ) Μαρίνος Δερμεντζούδης ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
Υποναύαρχος (ΥΙ) Αναστάσιος Σπανός ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Ο) Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ

Συνεδρίαση Νεοσυσταθέντος ΑΝΣ στο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ»
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Ο πιο μικρός Ο.Υ.Κ. του Πολεμικού Ναυτικού

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Make-A-Wish» 
επισκέφτηκε την Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), η οποία εδρεύει στο Ναυτικό 
Οχυρό Σαραμαγκά, με σκοπό την υλοποίηση της ευχής ενός παιδιού να γίνει μέλος των 
Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Διοικητής της Μονάδας, Πλοίαρχος Παναγιώτης Νικολαρέας ΠΝ υποδέχτηκε τον 
13χρονο Γιώργο, ο οποίος συνοδευόταν από την οικογένειά του, φίλους και εθελοντές 
του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στην Διοίκηση, παρακολούθηση εκπαίδευσης 
στον στίβο μάχης, επιβίβαση σε όχημα και σκάφος ανορθοδόξου πολέμου, καθώς και 
παρουσίαση τακτικών μάχης και μεθόδων απόκρυψης.

Δείτε το βίντεο της επίσκεψης
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Από την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).  Η ΜΙΥΑ 
συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας 
στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο ΝΝΑ με 
Διακλαδική Στελέχωση 

Ονοματοδοσία Χώρων ΣΜΥΝ
Την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) τελετή Ονοματοδοσίας Χώρων (Οδών, Πλατείας και Αμφιθεάτρου 
ΣΜΥΝ), παρουσία του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης, Αντιναυάρχου Α. Διακόπουλου ΠΝ.
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Την Κυριακή 16 Απριλίου 2017, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, με την ευκαιρία 
του εορτασμού του Πάσχα, επισκέφθηκε το Ναυτικό Σταθμό Κερκύρας (ΝΑΣΚΕ), όπου 
αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό.

Επίσκεψη Πρωθυπουργού στο Ναυτικό Σταθμό Κερκύρας 

Επίσκεψη ΥΕΘΑ στη Φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ» 
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο 
ΠΝ, πραγματοποιεί επίσκεψη στη Φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ», η οποία εκτελούσε καθήκοντα πλοίου 
επιχείρησης φυλακής σκοπούντος και στο πλαίσιο προετοιμασίας της προγραμματισμένης 
Άσκησης «ΑΣΤΡΑΠΗ 3/17».
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Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού σε Άσκηση Έρευνας - 
Διάσωσης Ελλάδας Κύπρου 

Την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, η πυραυλάκατος ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» συμμετείχε στην 
κοινή διμερή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης, με την ονομασία ΄΄ΣΑΛΑΜΙΣ - 02/17΄΄, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Κύπρου, εντός της 
περιοχής ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από Κυπριακής πλευράς συμμετείχε ένα ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της Πολιτικής 
Άμυνας Λάρνακας. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σε «Ναυτικό ατύχημα στην ανοιχτή 
θάλασσα», με κύριο στόχο την εκπαίδευση στην αεροδιακομιδή τραυματιών (MEDEVAC). 
Τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο των αεροναυτικών μέσων, που έλαβαν 
μέρος στην άσκηση, είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, 
σε συνεργασία με το ΓΕΝ.
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Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΝ στις Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της 
153ης Επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα 

Την Κυριακή 21 Μαΐου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος, Νικόλαος Τσούνης ΠΝ συμμετείχε ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ στις εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της 153ης Επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, στη ν. 
Κέρκυρα. 

Εκδήλωση Μνήμης για τη Βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΑ»

Την Κυριακή 30 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Μνήμης για τη βύθιση 
του αντιτορπιλικού «ΨΑΡΑ», στον όρμο Πάχης Μεγάρων, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ 
Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης κατέπλευσε στην 
Πάχη Μεγάρων η πυραυλάκατος «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ». Το αντιτορπιλικό «ΨΑΡΑ» βυθίσθηκε 
μαχόμενο, την Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου του 1941, στην περιοχή του κόλπου των 
Μεγάρων, όπου ήταν αγκυροβολημένο με άλλα πλοία του Στόλου, από επίθεση Γερμανικών 
βομβαρδιστικών, με συνολικές απώλειες 37 ανδρών του πληρώματος.



14  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 599-Τομος 177

Την Τρίτη 09 Μαΐου  2017 πραγματοποιήθηκε στον Κεντρικό Σταθμό Αυτοκινήτων Ναυτικού 
(ΚΣΑΝ) εκδήλωση εορτασμού στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου, παρουσία του Διοικητού 
ΔΔΜΝ Αντιναυάρχου (Μ) Ν. Καφέτση ΠΝ, του Γενικού Επιθεωρητή ΠΝ Υποναυάρχου (Μ) 
Μ. Δερμεντζούδη ΠΝ, του Διοικητού ΚΕΦΝ Αρχιπλοιάρχου (Ο) Α. Αβριωνίδη ΠΝ και του 
Διοικητή ΚΣΑΝ Πλοιάρχου (Μ) Π. Σταυριανάκου ΠΝ. 

 Εορτή Αγ. Χριστοφόρου

Τέλεση Αρχιερατικού Μνημόσυνου στο 
Μνημείο Υποβρυχίων στον Φλοίσβο 

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 τελέσθηκε  από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων 
αρχιερατικό μνημόσυνο στο μνημείο των Υποβρυχίων, στο πάρκο Φλοίσβου Παλαιού 
Φαλήρου, υπέρ των μελών των πληρωμάτων των Υποβρυχίων, που απωλέσθηκαν κατά 
την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην τελετή κατέθεσε στεφάνι  εκ μέρους του 
Πολεμικού Ναυτικού ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Ιωάννης Γ. Παυλόπουλος ΠΝ.   
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Εορτασμός Επετείου του Κινήματος του Ναυτικού το 

Tη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, εορτάσθηκε η 44η επέτειος του Κινήματος του Ναυτικού το 
Μάιο του 1973, στο Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (MAA) Α/Τ «ΒΕΛΟΣ», στο χώρο του 
Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, στο Φλοίσβο Φαλήρου. Στην τελετή παρέστησαν ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
κ. Δημήτριος Βίτσας, οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ή εκπρόσωποί τους, 
μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος, Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων 
Ασφαλείας (ΣΑ) ή εκπρόσωποί τους, πρώην Υπουργοί, Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, η οικογένεια του αείμνηστου Ναυάρχου Νικόλαου Παππά, 
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που έλαβαν μέρος στο Κίνημα, αντιπροσωπείες Αξιωματικών 
και Υπαξιωματικών από όλους τους κλάδους των ΕΔ και ΣΑ, εν αποστρατεία στελέχη του 
Πολεμικού Ναυτικού και αντιπροσωπείες μαθητών Στρατιωτικών Σχολών. Χαιρετισμό 
απηύθυναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσιος Χατζηδάκης και ο 
Κυβερνήτης του ΜΑΑ Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» Αρχιπλοίαρχος Σωτήριος Χαραλαμπόπουλος ΠΝ. Κύριος 
ομιλητής ήταν ο Επίτιμος Υποναύαρχος ΠΝ Γεώργιος Στράτος.

Μάιο του 1973 
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Άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 17» (31 Μαρτίου-02 Απριλίου)
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΝ – 
Άσκηση ΄΄ΑΣΤΡΑΠΗ 4/17΄΄ και ΄΄ΟΡΜΗ 3/17΄΄ 
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Ό σοι το πρωινό της Τετάρτης 26 Απριλίου 
2017 βρέθηκαν στο «παραλιακό μέτωπο» 

από τον Φλοίσβο, στο Παλιό Φάληρο, έως και το 
Πέραμα, είχαν την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα: Τον 
Αβέρωφ – το θρυλικό θωρακισμένο καταδρομικό 
– να ταξιδεύει! Βέβαια το «ταξίδι» γινόταν με τη 
βοήθεια τριών ρυμουλκών, από σχετικές ναυτικές 
εταιρείες, ενώ το ρυμουλκό του Ναυτικού Τιτάν 
Α443, παρακολουθούσε από κοντά την όλη 
διαδικασία. Όμως για ένα πλοίο, που βρίσκεται 
στο 107ο έτος(!) της ηλικίας του, ακόμα και η 
ρυμούλκηση είναι ένα σημαντικό γεγονός.

Ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε λίγο μετά 
τις 08.00. Τότε, που τα ρυμουλκά έφτασαν 
στο αγκυροβόλιο του Αβέρωφ στη μαρίνα του 
Φλοίσβου, ενώ το πλήρωμα είχε αρχίσει τις 
διαδικασίες για την άπαρση. ςτον προορισμό 

του ο Αβέρωφ – που δεν ήταν άλλος από τις 
εγκαταστάσεις των  Ελληνικών Ναυπηγείων 
ΑΕ, στον ςκαραμαγκά – έφτασε στις 11.30. ςτη 
συνέχεια έγιναν, από το προσωπικό των ΕΝΑΕ, οι 
διαδικασίες εισόδου στη δεξαμενή και γενικά όλα 
όσα απαιτούνται, προκειμένου ένα πλοίο να είναι 
έτοιμο να δεχτεί τις εργασίες, που εκτελούνται 
στους δεξαμενισμούς. 

Ποιες είναι αυτές οι εργασίες; Κατ’ αρχήν ο 
καθαρισμός των υφάλων του πλοίου. Εδώ πρέπει 
να θυμηθούμε ότι ο προηγούμενος δεξαμενισμός 
του Αβέρωφ έγινε πριν 13 χρόνια. Το 2004. 
οι εργασίες αυτές δεν θα είναι φυσικά και οι 
μόνες. Θα γίνουν συντηρήσεις και στα εξωτερικά 
καταστρώματα του πλοίου, αλλά και στοχευμένες 
αναβαθμίσεις σε διάφορους εσωτερικούς χώρους. 
Αυτές οι τελευταίες μπορεί να μην «ακούγονται» 
και «επείγουσες» είναι όμως αναγκαίες. Και 

Του Ηλία Νταλούμη, Δημοσιογράφου, ςυγγραφέως και Αρχισυντάκτη περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία  

Μεθόρμιση και Δεξαμενισμός του «ΑΒΕΡΩΦ»

Το πλήρωμα του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» απονέμει τιμές κατά 
την διέλευση του «ΑΒΕΡΩΦ» από τον δίαυλο του ΝΣ
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ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένα πλοίο–
μουσείο, όπως είναι ο Αβέρωφ, θα πρέπει να 
είναι ή τουλάχιστον να πλησιάζει, όσο γίνεται 
περισσότερο, στην κατάσταση που βρισκόταν, 
όταν ήταν «εν ενεργεία». Άλλωστε τέτοιες εργασίες 
ξεκίνησαν να γίνονται από την εποχή που ο 
Αβέρωφ προσορμίστηκε στον Φλοίσβο και έγινε 
προσβάσιμος στο κοινό το 1986 δηλαδή πριν 31 
χρόνια. 

Βεβαίως όλες αυτές οι εργασίες έχουν 
κόστος. Όμως αφενός έχουν εξασφαλιστεί 
χορηγίες που θα καλύψουν ένα μέρος του 
κόστους προμήθειας των απαιτουμένων υλικών 
και των σχετικών εργασιών. Αφετέρου, θα πρέπει 
όλοι να αντιληφθούμε ότι, εφόσον θέλουμε να 
δηλώνουμε υπερήφανοι για την ιστορία μας, θα 
πρέπει να είμαστε ικανοί και να την δείχνουμε. 
Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι για την διατήρηση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς – για να 
χρησιμοποιήσουμε μια συχνά χρησιμοποιούμενη 
φράση – πρέπει να αναλάβουμε και το σχετικό 
κόστος συντήρησης. Και δε νομίζουμε ότι υπάρχει 
άνθρωπος που να αμφισβητεί ότι ο Αβέρωφ 
αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Κι όχι μόνον του Ναυτικού!

Η ταυτότητα του Αβέρωφ

Όνομα: Αβέρωφ 

Τύπος: Θωρακισμένο καταδρομικό Pisa. 

Ναυπήγηση: Cantiere Navale Fratelli Orlan-
do, Livorno, Ιταλία. Έναρξη: 1907, Καθέλκυση: 
12.03.1910, Ένταξη: 16.05.1911. 

Διαστάσεις: 140.82 x 21.06 x 7.52 m. 

Εκτόπισμα: 9,960 t κανονικό, 10,118 t με πλήρη 
φόρτο. 

Πρόωση: 2 τετρακύλινδρες παλινδρομικές 
ατμομηχανές τριπλής εκτόνωσης, με 22 λέβητες 
Belleville και ισχύ 19,000 hp. Η κανονική 
χωρητικότητά του σε καύσιμο (άνθρακα) ήταν 660 
t και η μέγιστη 1,500 t. Έλικες: 2. Ταχύτητα: 22.5 
κόμβοι (16 το 1940). 

Οπλισμός: 1911-1926: Πυροβόλα: 4 (2x2) Arm-
strong των 9.2in(234mm) /45. 8 (2x4) Armstrong 
των 7.5in(190mm)/45. 16 Armstrong των 3in-
(76mm ή 14 pdr). 2 αντιαεροπορικά Vickers των 

3in(76mm). 8 αντιαεροπορικά Armstrong των 
47mm (1 pdr). 2 πολυβόλα Vickers (Maxim) των 
.5in. Τορπίλες: 3 τορπιλοσωλήνες υποβρύχιοι (2 
πλευρικοί και 1 πρυμναίος) των 18in(457mm). 
1926-1952: Πυροβόλα: 4 (2x2) Armstrong των 
9.2in(234mm)/45. 8 (2x4) Armstrong των 7.5in-
(190mm)/45. 8 Armstrong των 3in(76mm ή 
14 pdr). 5 αντιαεροπορικά Armstrong των 3in-
(76mm ή 14 pdr). 5 αντιαεροπορικά Vickers των 
3in(76mm). 7 αντιαεροπορικά Bofors των 40mm. 
6 αντιαεροπορικά Rheinmetall των 37mm/60. 
Προβολείς: 2 των 36in(91.44cm). 

Θωράκιση: ςτο σκάφος 8–20cm. ςτους πύργους/
γέφυρα 17.8cm. ςτις αναχορηγίες του κυρίου 
οπλισμού 25.3cm. 

Πλήρωμα: 670. 

Ιστορικό: Ξεκίνησε τη ζωή του ως σκάφος «χ». 
Ένα πλοίο όμοιο με τα Pisa και Amalfi, του Ιταλικού 
Ναυτικού, σχεδιασμένο από τον Giuseppe Orlan-
do. Η σύμβαση της αγοράς του υπογράφτηκε 
τον 10.1909, με αντίτιμο 950,000 χρυσές λίρες 
Αγγλίας ή 23,650,000 Δραχμές. Από το ποσόν 
αυτό οι 300,000 χρυσές λίρες προήλθαν από 
τη διαθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ – εξ ου και 
η ονομασία του – ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε 
από το Ταμείο Εθνικού ςτόλου και τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και, χωρίς υπερβολή, σ’ αυτόν οφείλεται 
η κυριαρχία του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο. Τότε 
ήταν που το πλήρωμά του έδωσε το παρατσούκλι: 
«ο Τυχερός μπάρμπα Γιώργης». Κατασχέθηκε από 
τους Γάλλους, στις 27.11.1916 και παροπλίστηκε 
στο Κερατσίνι. Επιστράφηκε στην Ελλάδα στις 
08.10.1918. ςτις 13.11.1918, ο Αβέρωφ 
κατέπλευσε μαζί με πλοία των άλλων συμμαχικών 
στόλων στην  Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε 
δεκτός με ενθουσιασμό από τους εκεί Έλληνες. 
ςυμμετείχε στις επιχειρήσεις στη νότια Ρωσία , 
στην ουκρανία και στη μικρασιατική εκστρατεία. 
Την περίοδο 16.11.1925 – 05.06.1927 
εκσυγχρονίστηκε στα ναυπηγεία Société des Forg-
es et Chantiers de la Méditerranée, στη La Seyne 
της Toulon, στη νότια Γαλλία, με κόστος περίπου 
£ 200,000. Τότε απέκτησε και τη σημερινή του 
εξωτερική όψη. ςυμμετείχε, ως πλοίο διοίκησης, 
στο κίνημα του 1935, όπου και βομβαρδίστηκε 
– χωρίς επιτυχία – από κυβερνητικά αεροσκάφη. 
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Την πρώτη περίοδο του Β΄ Παγκ. Πολέμου 
(28.10.1940–27.04.1941), όντας η έδρα του 
Αρχηγείου ςτόλου, ήταν αγκυροβολημένος στον 
κόλπο της Ελευσίνας. οι παλινωδίες της ηγεσίας 
του Ναυτικού, για το εάν ο Αβέρωφ έπρεπε να 
φύγει για τη μέση Ανατολή ή όχι, οδήγησαν το 
πλήρωμα στο να στασιάσει και να αποπλεύσει στις 
18.04.1941. Περνώντας μέσα από τα ναρκοπέδια 
του ςαρωνικού, χωρίς τους σχετικούς χάρτες, 
κατάφεραν να φέρουν τον Αβέρωφ με ασφάλεια 
στη ςούδα. Ήταν μια ακόμα επαλήθευση για το 
πόσο πετυχημένο ήταν το παρατσούκλι του. Τον 
09.1941 μεταστάθμευσε στη Βομβάη της Ινδίας, 
για να επιστρέψει στη μεσόγειο στις 23.11.1943. 
ςτις 17.10.1944 ο Αβέρωφ – μεταφέροντας τα 
μέλη της ελληνικής κυβέρνησης – αγκυροβόλησε 
στον προλιμένα του Πειραιά, όπου κι έγινε 
αντικείμενο προσκυνήματος για το λαό της 
πρωτεύουσας. Η τελευταία του αποστολή ήταν 
τον 05.1945, όταν μετέφερε τον αντιβασιλιά–
αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό στη Ρόδο. 

Παροπλίστηκε στις 02.07.1951. Παρέμεινε στο 
Ναύσταθμο ςαλαμίνας έως το 1957, οπότε και 
μεταφέρθηκε στον Πόρο, όπου έμεινε έως το 
1984. Τότε ρυμουλκήθηκε αρχικά στη Ζέα, στον 
Πειραιά, και τελικά στον Φλοίσβο, στο Φάληρο, 
όπου και βρίσκεται σήμερα. ο Γεώργιος Αβέρωφ – 
όπως είναι η πλήρης ονομασία του πλοίου – φέρει 
το όνομα του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ 
(15.08.1818–15.07.1899). Είναι το πρώτο πλοίο 
του Ναυτικού με αυτό το όνομα.

Η στιγμή του απόπλου. Εκτός από τον Αβέρωφ διακρίνονται (από κάτω προς τα πάνω): Η τριήρης Ολυμπιάς. Το αντιτορπιλικό 
Βέλος 16. Το πλοίο πόντισης καλωδίων Θαλής ο Μιλήσιος και το ιστιοφόρο Ευγένιος Ευγενίδης. Σχεδόν όλη η ναυτική 
ιστορία της Ελλάδας.

Δείτε τα βίντεο από τη 
μεθόρμιση και το δεξαμενισμό 

του Θ/Κ Αβέρωφ
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Το ταξίδι έχει μόλις αρχίσει.

Δεν είναι καθόλου παράξενο που όσα πλοία βρέθηκαν στην πορεία του Αβέρωφ έσπευσαν να παρακολουθήσουν ένα 
τμήμα της. Όσο τους επέτρεπαν φυσικά οι υποχρεώσεις τους.
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Το νεότερο πλοίο του ΠΝ ( ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» ) υποδέχεται το Αβέρωφ.

Στο ύψος του Ναυστάθμου Σαλαμίνας τον Αβέρωφ υποδέχτηκε, επιβαίνοντας στην άκατό του, ο Αρχηγός Στόλου 
Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος.
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Το ταξίδι έχει ολοκληρωθεί. Ο Αβέρωφ έχει φτάσει στα ΕΝΑΕ και μπαίνει στη δεξαμενή

Ε/Π AEGEAN HAWK συνόδευσε τιμητικά και φωτογράφησε το Αβέρωφ σε όλο τον πλου
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Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται με εντατικό ρυθμό
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Της Κρίστυ Εμίλιο - Ιωαννίδου, ςυγγραφέως – Ερευνήτριας Ναυτικής Ιστορίας (perialos.blogspot.gr)

Το φαινόμενο των «ναυαγιστών» στην 
Ελλάδα από την απότερη αρχαιότητα έως 
τον 19ο αιώνα.

Ναυάγιον. Ελαιογραφία (1759) του Claude Joseph 
Vernet (1714–1789). Groeningemuseum.

Κ ατά τη μακραίωνη περίοδο της ναυσιπλοίας, 
από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 
19ου αιώνος, οπότε αυτή εκτελείτο με ξύλινα 

ιστιοφόρα, οι κίνδυνοι της προσαράξεως ή του 
ναυαγίου στις ακτές ήταν αυξημένοι. Δραττώμενοι 
της ευκαιρίας ενός ναυαγίου, ορισμένοι κάτοικοι 
των ακτών προέβαιναν σε αρπαγή του φορτίου 
του πλοίου ή και των ιδίων των επιβατών. 

Η συνήθεια της συλήσεως των ναυαγισμένων 
πλοίων είχε ως αρχικά αίτια την πρωτόγονη τάση 
για εξασφάλιση ευκόλου κέρδους, το αίσθημα της 
αποστροφής προς τους αλλοδαπούς και το πνεύμα 
αντεκδικήσεως των πειρατών, που λυμαίνονταν τις 
ακτές. ορισμένοι από τους κατοίκους των παραλίων, 
οι οποίοι προκαλούσαν ναυάγιο σε διερχόμενο 
πλοίο με σκοπό την αρπαγή αγαθών και προσώπων 
για προσωπικό όφελος, χαρακτηρίστηκαν με τον 
αδόκιμο όρο «ναυαγιστές». 

ο  συγκεκριμένος όρος απουσιάζει από τα 
αρχαία κείμενα, αφού είναι επινόηση  επόμενων 
αιώνων. Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ασκούντο πρακτικές προκλήσεως ναυαγίων, 
μέσω παραπλανήσεως των Πλοιάρχων, ως 
προς τη γραμμή πλεύσεως. οι πρακτικές αυτές, 
που επέζησαν ως τα μέσα του προπερασμένου 
αιώνος, συνίσταντο στην τοποθέτηση φανών σε 
βραχώδεις ακτές, ιδίως κατά τις ομιχλώδεις και 
τρικυμιώδεις νύχτες1.  οι φανοί δημιουργούσαν 
στους Κυβερνήτες/Πλοιάρχους την εντύπωση 
ότι στο σημείο εκείνο υπήρχε λιμένας. ςτην 
προσπάθειά τους να καταπλεύσουν στον ασφαλή 
λιμένα, προσέκρουαν στα βράχια και το πλοίο 
τους καταστρεφόταν. Τότε παρουσιάζονταν οι 
προκαλέσαντες το ναυάγιο, οι «ναυαγιστές», για να 
το συλήσουν και να σκοτώσουν τους επιβαίνοντες 
ή να τους προωθήσουν σε σκλαβοπάζαρα. 

Περί του όρου «ναυαγιστής»
Παρά το γεγονός ότι ο όρος ναυαγιστής 

1  Α.μ. Αντάπαση, Θαλάσσια αρωγή και διάσωση, τ. 1, Αθήνα, 
Αντ. Ν. ςάκκουλα, 1992, σ. 28.
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δεν υπάρχει σε αρχαίο κείμενο εντούτοις 
ανακαλύπτουμε σε αυτά τον όρο  ναυφθόρος 
(<ναῦς + φθείρω)2,  που δηλώνει εκείνον 
ο οποίος φθείρει, καταστρέφει πλοία. Δεν 
γνωρίζουμε εάν ο ναυφθόρος ήταν ταυτοχρόνως 
ναυαγιστής, ενδέχεται όμως αμφότεροι οι όροι να 
παρουσίασαν πολλά κοινά στη ελληνική ναυτική 
Ιστορία.

ο όρος στην ελληνική προέρχεται από 
μετάφραση ξένων λέξεων. Ανατρέχοντας σε 
πηγές για την αρχαιότερη μνεία της λέξεως, 
ανακαλύπτουμε στον Λεξικογράφο του 19ου 
αιώνος H. N. Ulrich τον λατινικό όρο naufraga-
lis, ο οποίος σημαίνει «ο ναυαγίαν επιφέρων, 
ναυφθόρος».  Το λήμμα προέρχεται από τη 
λατινική λέξη naufragus (navis = ναῦς  + fran-
go = ἄγνυμι3)4.  ςτη μ. Βρετανία εμφανίζεται 
επισήμως από το 1820 με τον όρο wrecker (one 
who causeς a shipwreck in order to plunder it)5, 
ενώ στη Γαλλία το συναντούμε στο Λεξικό Larous-
se στο λήμμα naufrageur (Habitant des côtes qui, 
par de faux signaux, provoquait les naufrages, 
pour s’ emprarer des épaves)6.

Ιστορία και δράση
ο πρώτος ναυαγιστής στην ιστορία φέρεται να 

είναι ο Ναύπλιος, πατέρας του Παλαμήδη7 και εις 
εκ των Αργοναυτών:

[Αυτός, που έζησε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας 
στη θάλασσα, άναβε πυρσούς για να σκοτώνονται 
οι ναυτικοί. Συνέβη λοιπόν να πεθάνει κι ο ίδιος 

2  Mε τόνο στην προπαραλήγουσα, δηλ. «ναύφθορος», έχει 
την έννοια του ναυαγού. Ι. ςταματάκος, Λεξικόν της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα, Βιβλιοπρομηθευτική 1999 και 
Κ.Ε.Ιωαννίδου, Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών Ναυτικών Όρων, 
Αθήνα, Historical Quest 2014.

3  Το αρχαίο ρήμα άγνυμι σημαίνει: θραύω, συντρίβω, θρυμ-
ματίζω. Το συναντούμε ως β’ συνθετικό στις λέξεις: ναυάγι-
ον. (ναυς+ἄγνυμι) και κάταγμα (κατά+ἄγνυμι). 

4 H. N. Ulrich, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, εν Αθήναις, εκ της Βα-
σιλικής Τυπογραφίας, 1843, σ. 548

5  Douglas Harper, Online Etymology Dictionary, 2010. 
6  P. Larousse, Nouveau Larousse Illustré: dictionnaire 

universel encyclopédique 1817-1875, vol.6.
7  Κατά τον Τρωικό Πόλεμο, ο Παλαμήδης, λιθοβολήθηκε μέ-

χρι θανάτου εξαιτίας των μηχανορραφιών του οδυσσέως. 
Για να εκδικηθεί ο Ναύπλιος την εκτέλεση του γιου του, 
παραπλάνησε με το παραπάνω τέχνασμα πολλά ελληνικά 
καράβια στα βράχια του Καφηρέως ενώ εκείνα επέστρεφαν 
απ’ την Τροία. Όρα επόμενη σημείωση.

με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο, όταν πέθαιναν 
οι άλλοι…].

«οὗτος μακρόβιος γενόμενος, πλέων 
τὴν θάλασσαν, τοῖς ἐμπίπτουσιν ἐπὶ θανάτῳ 
ἐπυρσοφόρει, συνέβη οὖν καὶ αὐτὸν τελευτῆσαι 
ἐκείνῳ τῷ θανάτῳ ᾧπερ ἄλλων τελευτησάντων»8.

Παρόμοια τακτική ακολουθούσαν οι Θράκες 
που ζούσαν στη χώρα των μελινοφάγων9, κοντά 
στη ςαλμυδησό, όπως περιγράφει ο Ξενοφών:

[Στο σημείο αυτό συμβαίνουν πολλά ναυάγια 
και τα πλοία πέφτουν στην ξηρά, γιατί σε μεγάλη 
έκταση της θάλασσας τα νερά είναι αβαθή και 
οι Θράκες που κατοικούσαν στα μέρη αυτά 
είχαν τοποθετήσει στα όρια της ιδιοκτησίας 
τους στήλες και λήστευαν ό,τι τύχει να ξεπέσει 
(από τη θάλασσα) στη περιοχή του καθενός. 
Φημολογείτο μάλιστα ότι λίγο- πριν καθοριστούν 
με τις προαναφερθείσες στήλες οι ιδιοκτησίες 
τους- αλληλοεξοντώνονταν την ώρα που έκαναν 
τις λεηλασίες ].

«ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν 
πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι· τέναγος γὰρ 
ἐστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς θαλάττης. καὶ Θρᾷκες οἱ 
κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ καθ’ 
αὑτούς ἐκπιπτοντα ἕκαστοι λῄζονται· τέως δε 
ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολλούς ὑπ’ 
ἀλλήλων ἀποθνῄσκειν»10.

Η πρακτική των ναυαγιστών επέζησε κατά  την 
πάροδο των χρόνων, είτε σε μεμονωμένες ομάδες 
μικρής κλίμακος, είτε σε μεγαλύτερες και με τη 
συνεργασία των τοπικών αρχών. Για κάθε μία 
από τις παραπάνω περιπτώσεις δημιουργήθηκαν 
και ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες 
απαγόρευαν τέτοιου είδους ενέργειες και 
υποχρέωναν τους παραβάτες να εκτίσουν ποινές, 
σε ορισμένες δε περιπτώσεις,  επέβαλαν την ποινή 
του θανάτου.

Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους υπήρχε νόμος 

8  Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Β, 1, 5. ο Απολλόδωρος 
εσφαλμένως αναφέρει εδώ ότι πρόκειται για τον Ναύπλιο, 
τον υιό του Ποσειδώνος και της Αμυμώνης. Το διορθώνει 
όμως στην επιτομή του  VI, 7-11. Όρα επίσης: Απολλωνίου 
Ροδίου, Αργοναυτικά, Α, 133-138, Ευριπίδου, Ελένη, 766 
κ.ε., 1126 κ.ε.

9  Θρακικό φύλο που έλαβε το όνομά του εξ αιτίας της κυρίας 
τροφής τους που αποτελείτο από μελίνη (είδος κέγχρου).

10  Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις, Ζ, 5, 12-13.
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που απαγόρευε την τοποθέτηση παραπλανητικών 
σημείων και φανών κοντά στις ακτές για την 
πρόκληση ναυαγίων και τη σύλησή τους:

“Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant 
navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eo-
que modo in periculum naves et qui in eis sunt 
deducant  sibique execrandam praedam parent 
(darent;) praesidis provinciae religiosa constatia 
efficiat”11  

μια βυζαντινή ρύθμιση αναφέρει ότι οι αρχές 
όφειλαν να λάβουν μέτρα: «τοῦ μὴ πῦρ ἔχει ἐν 
νυκτὶ τοὺς ἁλιείς καὶ κινδύνῳ περιβαλεῖν  τὰ πλοῖα 
καὶ τοὺς πλέοντας διὰ κέρδος ἑαυτών οἰομένους 
προσορμίζοντα  λιμένα»12.  

11 Dig. XLVII (47), 9, 10.
12 Βασιλικά, εκδ, Ι. Ζέπου, 1912.

Η νομοθεσία ήταν αυστηρή ακόμη και για 
κείνους οι οποίοι ομολογούσαν τις πράξεις τους 
μετανιωμένοι. Η έμπρακτη μετάνοια του δράστη 
δεν αναγνωριζόταν13.

Παρά τα κατά καιρούς διατάγματα, που 
απαγόρευαν τη σύληση ναυαγίων και τις 
σκληρές ποινές, οι παραβάτες πλήθαιναν 
σημαντικά. ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Κομνηνός 
είχε διατάξει τον απαγχονισμό των κλεπτών 
ναυαγίων στον ιστό του πλοίου ή στο πρώτο 
δένδρο της ακτής, μέτρο το οποίο τελικώς δεν 
απέφερε αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. 
Κατά τον 13ο  και 14ο αιώνα η σύληση ναυαγίων 
είχε αποτελέσει συνήθη πρακτική14.

Τον Αύγουστο του 1525 στην Κύπρο 
οι κάτοικοι συνεργάστηκαν με χριστιανούς 
πειρατές για την κατάληψη της γαλεάτσας του 
Ιμπραήμ πασά. με τη χρήση φωτιάς και σημάτων 
ειδοποίησαν τον πειρατή να πλησιάσει και όταν 
οι γενίτσαροι αποβιβάστηκαν, οι στρατιώτες 
της φρουράς του νησιού διενήργησαν επίθεση 
και τους απογύμνωσαν. Άρπαξαν από τον έναν 
εκατό και από τον άλλο διακόσια δουκάτα, τους 
προσέβαλαν ποικιλοτρόπως και τους ξύρισαν. Η 
οργή του σουλτάνου ήταν μεγάλη15.

Κατά τον 17ο αιώνα αναφέρονται οι κάτοικοι 
της μάνης ως κλέφτες περαστικών πλοίων, οι 
οποίοι φρόντιζαν με δικές τους ενέργειες να 
εξοκείλουν τα διερχόμενα πλοία στην περιοχή 
τους16.  Για τους μανιάτες ο περιηγητής John Cov-
el αναφέρει ότι, αφού προκαλούσαν ναυάγιο στα 
διερχόμενα πλοία, τους χριστιανούς ταξιδιώτες, 
που αιχμαλώτιζαν στις ακτές, τους πουλούσαν 
στους Τούρκους, για να δουλέψουν στις γαλέρες 
ή αλλού ως σκλάβους. με ανάλογο τρόπο 

13 Dig. XLVII (47), 8, 5.
14 Nicetas Choniates, Historia, ed. Van Dieten, pp. 326-329.
15 A. Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους 

χρόνους της Τουρκοκρατίας 1390-1538, Αθήνα, Βιβλιο-
πωλείον της Εστίας, 2014, σσ. 229, 230 και με αναφορά 
στο M. Sanuto, I Diarii di M.S. (1496-1533) dall’ autografo 
Marciano ital., Βενετία 1879-1903,  τ. μ στ. 23, 26, 58, 
82-84, 127, 515.

16 A. Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους μέσους χρό-
νους της Τουρκοκρατίας 1538-1699, Αθήνα, Βιβλιοπω-
λείον της Εστίας, 2014, σ. 289, 293 και με αναφορά στο 
J.B. Labat, Mémoires du Chevalier d’ Arvieux, envoyé ex-
traordinaire du Roi à la Porte, Paris, 1735, τ. 6, σσ. 33-34 
και Thevenot, Relation d’ un voyage fait au Levant, Paris, 
1665,  σσ. 23-24.

"ΝΑΥΑΓΙΣΤΕΣ" σχέδιο Γιάννης Νάκας, Αρχαιολόγος- MA in 
Maritime Archaeology
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μεταχειρίζονταν τους Τούρκους, τους οποίους 
πωλούσαν στον πρώτο χριστιανό δουλέμπορο17.

Το Γαλλικό Διάταγμα του 168118 (βιβλ. 
IV, άρθρο XLV) αναφέρει ότι, εκείνοι που 
τοποθετούσαν παραπλανητικά φώτα σε 
επικίνδυνες ακτές με σκοπό την προσάραξη των 
πλοίων, τιμωρούντο με την ποινή του θανάτου και 
το σώμα τους κρεμόταν από ιστό τοποθετούμενο 
στον τόπο του ναυαγίου19.

«Ναυαγιστές» δίχως πρακτική 
παραπλανήσεως.

Εκτός από την πρόκληση ναυαγίου με πυρσούς 
και σήματα, υπήρχαν κι εκείνοι που επωφελούντο 
των καιρικών συνθηκών και προέβαιναν σε 
λεηλασίες πλοίων, τα οποία εξαιτίας σφοδρών 
καταιγίδων προσέκρουαν σε απότομες ακτές 

17 Τζερμιάς, Π., «Έλληνες πειρατές και κουρσάροι στα μάτια 
ξένων παρατηρητών», Πειρατές και κουρσάροι, μονεμβασι-
ώτικος Όμιλος, Ι΄ ςυμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, 20-22 Ιου-
λίου 1997, Εστία, 2004, σ. 211. Αναφορά στον E. Eickhoff ( 
σε συνεργασία με τον R. Eickhoff ), Venedig, Wien und  die 
Osmanen, Umbruch in Sudosteuropa 1645-1700, μόναχο 
1970, ιδιαίτερα σ. 120 κ,ε.

18 οι προβλέψεις του εν λόγω διατάγματος για τα ναυάγια, 
τα ναυαγήματα και τις προσαράξεις είχαν ιδιαίτερη απή-
χηση στο διεθνές πεδίο. οι ρυθμίσεις του νόμου ΤϞΒ της 
29-10/17-11-1856 «περί ναυαγίων και ναυαγιαιρέσων»  
είχαν επηρεαστεί σημαντικά από το γαλλικό διάταγμα του 
1681.

19 Α.μ. Αντάπαση, τ.1, σ. 60.

ή ομάδες ληστών, που εκτελούσαν ληστρικές 
επιδρομές σε πλοία, τα οποία ναυάγισαν μετά από 
ναυμαχία ή απλώς τύχαινε να αγκυροβολήσουν. 
Παραδείγματα από τέτοιες περιπτώσεις βρίθουν 
στην ελληνική ιστορία. Ενδεικτικώς αναφέρουμε: 

Το 480 π.χ., μετά τη ναυμαχία της ςαλαμίνος, 
τα περσικά πλοία, που ναυάγισαν στην ακτή της 
ςηπιάδος, ήταν γεμάτα χρήματα και πολυτελή 
αντικείμενα. ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο 
Αμεινοκλής, ο υιός του Κρατίνου, περισυνέλεξε 
πολλά χρυσά και αργυρά ποτήρια καθώς 
και πλήθος πολυτίμων αντικειμένων κι έγινε 
πλουσιότατος20. 

Το 1516 φούστα τουρκική με προορισμό τη 
μέκκα αγκυροβόλησε στα Φρασκιά της Κρήτης. 
οι Κρητικοί λήστεψαν τους επιβάτες και άρπαξαν 
αποσκευές και χρήματα21.  

Η περίπτωση των κατοίκων της Ιθάκης 
φαίνεται, μεταξύ άλλων, να απασχόλησε αρκετά τις 
αρχές και τους ξένους περιηγητές τον 18ο αιώνα. 
Το 1769 ο Duc de la Praslin σε επιστολή του 
αναφέρει ότι πλοίο του cap. Manuel de St. Tropez 
λεηλατήθηκε και βυθίστηκε από ληστές σε έρημη 
ακτή του νησιού.  με το σπαθί στο χέρι άρπαξαν 

20 Ηροδότου, Ιστοριών, Ζ(7), 190.
21 A. Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους 

χρόνους της Τουρκοκρατίας 1390-1538, σ. 225 και με 
αναφορά στο M. Sanuto,  τ. ΚΓ στ. 385.
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κάσα με κοράλια22. ο Saint Sauveur αποκαλεί 
τους Ιθακησίους,  σε επιστολή του το 1783 προς 
τον Andrea Delfino, «πειρατές ξηράς», αφού 
κάποιο πλοίο υποχρεωνόταν από την τρικυμία να 
πλησιάσει την ξηρά, οι νησιώτες εμφανίζονταν 
στις ακτές όχι για να βοηθήσουν, αλλά για να 
κλέψουν τους άτυχους ναυτιλλομένους23 .  

Τον οκτώβριο του 1808 ο ύδραίος Αναστάσιος 
Κοκκίνης, εγκατεστημένος προσωρινά στα Κύθηρα, 
διαμαρτυρήθηκε στον Διοικητή του νησιού για τον 
καστελάνο του οχυρού Αγίου Νικολάου, Νικόλα 
μισιρλή, ότι καθημερινώς ξεγύμνωνε το πλοίο 
του, που ήταν αγκυροβολημένο στον Αυλέμονα. 
ο τελευταίος άρπαζε σχοινιά και κακοποιούσε το 
πλήρωμα. Τελικώς οι άνδρες εγκατέλειψαν το πλοίο, 
που κινδύνευε να πέσει έξω και να τσακιστεί24. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ναυαγιστές δεν 
παρουσίαζαν ουσιαστικές διαφορές με τους 
απλούς ληστές των ναυαγίων. Αμφότεροι είχαν 

22 A. Κραντονέλλη, Ελληνική πειρατεία και κούρσος, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998, σ. 46.
23 Ό.π, σσ. 125-126 καθώς και Ε. Γιαννακοπούλου, «Η λη-
στοπειρατεία στις κλειστές θάλασσες» Πειρατές και κουρσάροι, 
μονεμβασιώτικος Όμιλος, Ι΄ ςυμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, 20-
22 Ιουλίου 1997, Εστία, 2004, σ. 136.
24 Ό.π. σ. 241 με αναφορά στο Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères, CCC vol. 7 φ. 315.

ενεργό δράση, η οποία περιορίζετο σε επιχειρήσεις 
ξηράς. Η γνώση ναυτιλίας ή η χρήση πλοίου 
δεν ήταν απαραίτητες, γεγονός που καθιστούσε 
οποιοδήποτε κάτοικο νησιού ή παράκτιας 
περιοχής να ασκήσει τέτοιου είδους πρακτικές. 
ςυνεπώς, οι «ναυαγιστές» δεν θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν «πειρατές», αλλά ούτε και 
«πειρατές ξηράς». Αν επιθυμούμε να κινηθούμε 
εντός ορίων του επισήμου ορισμού της πειρατείας 
του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών25, τότε αυτοί οι 
άνθρωποι, που ενδέχεται να μην χρησιμοποιούν 
σε κάθε περίπτωση ούτε πλωτό αντικείμενο για τις 
ενέργειές τους, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν 
τίποτε άλλο από απλούς ληστές, με την σύγχρονη 
έννοια του όρου.

Από «ναυαγιστές» σε «ναυαγιαιρέτες»
με το πέρασμα των χρόνων η πρακτική 

της προκλήσεως ναυαγίου και η εν συνεχεία 

25 Κατά τον επίσημο ορισμό του οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, πειρατεία ονομάζεται κάθε πράξη βίας ή αιχμαλώτισης 
ή απόσπασης, η οποία διαπράττεται στην ανοιχτή θάλασσα ή τα 
διεθνή ύδατα από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ενός ιδιωτικού 
πλοίου ή αεροσκάφους (εάν πρόκειται για αεροπειρατεία), και 
στρέφεται εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησίας που μεταφέρο-
νται μ’ ένα άλλο σκάφος. οΗΕ, Convention on the law of the 
sea of 10 December 1982, άρθρο 101.

Robert Swain Gifford (1840–1905), "The Wreckers". New Bedford Free Public Library, USA
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σύλησή του ναυαγισθέντος πλοίου εξελίχθηκε 
σε ναυαγιαιρεσία, με την θετική σημασία του 
όρου. Εντύπωση προκαλεί η εξέλιξη ορισμένων 
ναυαγιστών σε πραγματικούς διασώστες, όπως 
στην περίπτωση των Καβύλων, κατοίκων των 
ακτών της Αλγερίας. Αναφέρεται ότι φύλαρχος των 
πρώην Καβύλων, από τα περίχωρα της μπουζέ, 
τιμήθηκε το 1868 από τον Βασιλέα Γεώργιο Α΄ της 
Ελλάδος με παράσημο του Τάγματος του ςωτήρος, 
για τη διάσωση ναυαγών26.

Η μετάλλαξη από ναυαγιστή σε διασώστη 
δεν θα πρέπει να εκπλήσσει, αφού από τα 
πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια υπήρξαν 
περιπτώσεις ναυαγιστών, οι οποίοι αναγκάζονταν 
να προβούν σε πράξεις διασώσεως, όταν η 
λεηλασία δεν μπορούσε να γίνει για κάποιους 
λόγους. Ενδεχομένως, η επί σειρά ετών και 
κατά ανάγκη παροχή βοηθείας σε ναυαγισμένο 
πλοίο δημιούργησε σταδιακά συνειδήσεις σε 
ομάδες ανθρώπων, τέτοιες, που να θέτουν ως  
προτεραιότητα τη διάσωση και το ανθρωπιστικό 
έργο και να ενδιαφέρονται δευτερευόντως για την 
όποια αμοιβή μπορούσε να προκύψει.

[τρέξανε οι ψαράδες με τα πλοιάριά τους 
για λεία. Και όταν είδαν κάποιους εκεί πάνω 
έτοιμους να υπερασπίσουν ό,τι τους είχε 
απομείνει μεταβάλανε την απανθρωπιά τους σε 
φιλανθρωπία]

«Procurrere piscatores parvulis expediti nav-
igiis  ad praedam  rapiendam. Deinde ut aliquos 
viderunt, qui suas opes defederent, mutaverunt 
crudelitatem in auxilium»27. 

 ςτην Ιουστινιάνεια νομοθεσία,  βλέπουμε 
το κράτος να επιτρέπει συνεταιριστικές σχέσεις 
κολυμβητών-δυτών (uniratores) για την 
ανεύρεση και την ανέλκυση ναυαγίων και αυτοί να  
αμείβονται για τα εμπορεύματα που ανέλκυαν28.

Επίλογος
ςταδιακά η πρόκληση ναυαγίων, μέσω 

παραπλανητικών φανών και σημάτων και η 
σύληση ναυαγισμένων πλοίων και φορτίων 
στις ακτές άρχιζε να παρουσιάζει κάμψη και 

26 Ed. Jurien De La Gravière, Les Corsairs Barbaresques et 
la Marine de Joliman le Grand, Paris, E. Plon, Nourit, et cie, 
1887, σ. 298.
27 Πετρώνιος, ςατυρικόν, 114.
28 Dig. XIV 2, 4, § 1.

από τα μέσα του 19ου αιώνα έπαψε να αποτελεί 
υπολογίσιμη πρακτική των κατοίκων νησιών και 
παραλίων. Η εξέλιξη στην ναυπήγηση των πλοίων 
(χρήση σιδήρου και χάλυβα) κατέστησε τα πλοία 
πιο ανθεκτικά, ενώ ταυτοχρόνως η εξέλιξη στις 
επικοινωνίες επέτρεψε την ταχύτερη παροχή 
βοηθείας. Επιπλέον από τις αρχές του ίδιου αιώνα 
η  νομοθεσία προέβλεπε αμοιβή για τη χορήγηση 
αρωγής σε πλοίο που διέτρεχε κίνδυνο να χαθεί ή 
να πάθει σοβαρές ζημιές29.
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Τ ο παρόν άρθρο ασχολείται με την απόκτηση 
από το Πολεμικό Ναυτικό, ως πολεμική 
επανόρθωση εκ μέρους των Ιταλών, του 

πολεμικού πλοίου Ευγένιου της Σαβοΐας. Θα ήταν 
το Έλλη ΙΙ και θα αντικαθιστούσε την απώλεια 
του προπολεμικού ευδρόμου Έλλη, το οποίο 
τορπιλίστηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Delfino, 
χωρίς προηγούμενη κήρυξη πολέμου. 

Αυτή η πρόσκτηση δεν ήταν εύκολη. ςε 
αυτό έπαιξαν ρόλο πολλά. Πρώτο η Ιταλία. μια 
χώρα καταστραμμένη από τον πόλεμο και ηθικά 
καταρρακωμένη. Δεύτερο, εμείς οι Έλληνες που 
συνηθίζουμε πολλές αποφάσεις να τις παίρνουμε 
στο πόδι1, χωρίς προετοιμασία και τρίτο η κοινή 
γνώμη, η οποία πολλές φορές δυναμιτίζεται από 
δημοσιεύματα εφημερίδων.

Για το θέμα, η έρευνα κινήθηκε πολύπλευρα. 
Κατ’ αρχάς, αναζητήθηκαν αρχεία από την 

1 ο ςταύρος Κοσμάτος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλη-
νική Αποστολή στην Διασυμμαχική Επιτροπή στο Παρίσι είχε 
ως μόνη πληροφόρηση για το Ευγένιος της Σαβοΐας το Jane’s 
Fighting Ships εκδ. 1939! 

ύπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού και στην συνέχεια 
από το ύπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι, σημαντικό ρόλο στην έρευνα 
έχουν οι αναμνήσεις του Επίτιμου Προξένου 
της Ιταλίας στην Κέρκυρα ςταύρου Κοσμάτου. ο 
ςταύρος Κοσμάτος2 μας φιλοξένησε στην οικία 

2 ο ςταύρος Κοσμάτος γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 18 Απρι-
λίου του 1927. ςπούδασε στα Πανεπιστήμιο Ρώμης, Πίζας κα-
θώς και στο Ε.μ.Π και είναι Δρ. μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. 
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ηλεκτρο-
τεχνικής Ενώσεως και της Αθηναϊκής Λέσχης. Εργάστηκε επί 
πενταετία στην Τεχνική Αποστολή του Γεν. Επιτελείου Ναυτικού 
στην Πρεσβεία της Ρώμης για τις πολεμικές επανορθώσεις/
αποζημιώσεις. ςταδιοδρόμησε στην ΔΕΗ μέχρι το 1980 όπου 
και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε Προσωπάρχης ΔΕΗ και Κε-
ντρικός Διευθυντής Γενικών ύπηρεσιών ΔΕΗ. Τα 1962-63 απε-
σπάσθη  στο ύπουργείο Βιομηχανίας ως ειδικός σύμβουλος και 
Δ/ντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου των ύπουργών Λ. μπουρνιά, Γ. 
Δροσόπουλου και του υπηρεσιακού Καθηγητού μ. Δένδια. Τον 
Απρίλιο του 1967 επεσπάσθη στο γραφείο του Πρωθυπουργού 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου και στον Γενικό Δ/ντή Προεδρίας, 
Ναύαρχο Α. ςπανίδη. Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας Επιτροπής Δη-
μοσίων ςχέσεων Δήμου Κερκυραίων και Επίτιμος Πρόξενος  
Ιταλίας στην Κέρκυρα τα 1989-2000. ςυμμετείχε επίσης και 
στην Διάσκεψη δια την ένταξη της Ελλάδος εις την Ε.ο.Κ το έτος 
1976, προσκληθείς από τον Πρόεδρο της Ε.ο.Κ, Xavier Ortoli. 

Το Έλλη ΙΙ εν πλω. 

Η Απόκτηση του Ευγένιου της ςαβοΐας. Η 
Δύσκολη Επανορθωση των Ιταλών για τον 
Τορπιλισμό της «Έλλης»

Των Αθανασίου Δαβάκη Βουλευτή Λακωνίας, π. ύφυπουργού Εθνικής Άμυνας  - Παναγιώτη Γέροντα ύποπλοίαρχου 
(ΕΦ/ο) ΠΝ, Επιτελούς ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού
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του και μας διηγήθηκε με αγάπη και θέρμη τα 
συμβάντα, τα οποία είχε ζήσει από πρώτο χέρι. 
Λόγω της εγγύτητας του προσώπου προς τα 
συμβάντα, οι συγγραφείς θεωρούν την μαρτυρία 
του άκρως αξιόπιστη. 

Τελικά, πέρα από την εξιστόρηση αυτής της 
δύσκολης παραλαβής από το Πολεμικό Ναυτικό, 
παράπλευρος σκοπός είναι να ζωντανέψει μια 
εποχή, η λεγόμενη αμέσως μεταπολεμική, κατά 
την οποία τα κράτη και οι κοινωνίες της Ευρώπης 
και του κόσμου προσπαθούν να συνέλθουν και να 
ανορθωθούν εκ νέου.

Θεωρείται όμως σκόπιμο να γίνει μια σύντομη 
αναφορά στον τορπιλισμό του πρώτου Έλλη στην 
Τήνο, στις 15 Αυγούστου του 1940, γιατί, παρ’ 
όλο που έχει εξιστορηθεί πολλές φορές και από 
πολλούς στο παρελθόν, παραμένει παράδειγμα 
ιταμού και απρόκλητου κτυπήματος μιας μεγάλης 
Δύναμης προς ένα μικρότερο κράτος και η 
αρχή της πολεμικής περιπέτειας της Ελλάδας. 
Η παραλαβή του Ευγένιος της Σαβοΐας ήταν η 
ελάχιστη ανταπόδοση όχι μόνο στα θύματα του 
τορπιλισμού αλλά και σε ολόκληρη στην ελληνική 
κοινωνία, η οποία τόσο υπέφερε από τον πόλεμο 
και την Κατοχή.

Ο τορπιλισμός της Έλλης 
Το εύδρομο ή ελαφρύ καταδρομικό Έλλη 

είχε ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ το 1912 – 1913 και 
αρχικά προοριζόταν για την κινέζικη κυβέρνηση. 
Η παραγγελία αυτή όμως ματαιώθηκε, λόγω της 
Εθνικιστικής Επανάστασης3. Το Έλλη αγοράστηκε 
τελικά από την Ελλάδα, αποτελώντας τμήμα ενός 
γενικά ατυχούς εξοπλιστικού προγράμματος. 
Εκείνη την περίοδο, όπως και στην επόμενη 
μέχρι και το 1935, οι αξιωματικοί του Πολεμικού 

Έλαβε τις εξής τιμητικές διακρίσεις: χάλκινο μετάλλιο της Εθνι-
κής Αντιστάσεως (ΕΔΕς), χρυσό ςταυρό Ιππότου της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, τον Ταξιάρχη και τον Ανώτερο χρυσό Ταξιάρχη.
3 Η Εθνικιστική Επανάσταση στην Κίνα το 1911 ξέσπασε λόγω 
της διείσδυσης των δυτικών οικονομικών συμφερόντων στην 
χώρα, η οποία προκάλεσε την λαϊκή αντίδραση. Η οικονομική 
ανάπτυξη της  Δύσης (και της Ιαπωνίας) και η αντίστοιχή καθυ-
στέρηση της Ουράνιας Αυτοκρατορίας κατέδειξε την αδυναμία 
του Κομφουκιανισμού ως σύστημα ιδεών αντιμετώπισης των 
νέων προκλήσεων. Η Εθνικιστική Επανάσταση οδήγησε στην 
ανατροπή της αυτοκρατορικής εξουσίας, στην εγκαθίδρυση 
δημοκρατίας με πρώτο  πρόεδρο τον ςουν Γιατ – ςεν (ο ορ-
γανωτής του κόμματος Κουόμινταγκ) και τελικά σε αιματηρές 
εμφύλιες συγκρούσεις. 

Ναυτικού δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη από τις 
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες και οι εξοπλιστικές 
κινήσεις θα ακολουθούν τις επιταγές της 
διπλωματίας, της οικονομίας και της πολιτικής.

Αποτέλεσμα ήταν, η οθωμανική Αυτοκρατορία, 
παρά την ναυτική της ήττα το 1912 – 1913, 
να βρεθεί εκ νέου να διαθέτει την υπεροπλία 
στο Αιγαίο με την απόκτηση των γερμανικών 
θωρηκτών Goeben (τύπου Magdeburg) και 
Breslau (τύπου Moltke), τα οποία με την ένταξή 
τους το 1914 στην οθωμανική υπηρεσία 
μετονομάστηκαν το  πρώτο, Yavuz Sultan Selim 
και το δεύτερο Midili. Η Ελλάδα θα απαντήσει με 
βεβιασμένες αγορές, όπως αυτές των θωρηκτών 
Κιλκίς και Λήμνος καθώς και αυτή της Έλλης. 
Το περίφημο Σαλαμίς η ελληνική κυβέρνηση θα 
το απορρίπτει με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε 
αντιδικία με τα γερμανικά ναυπηγεία Vulkan, η 
οποία έληξε το 1932, με σημαντική οικονομική 
ζημία του ελληνικού Δημοσίου4.

Εν τούτοις, το Έλλη αποτέλεσε ένα δραστήριο 
πλοίο του Ελληνικού ςτόλου, με συμμετοχή στην 
μικρασιατική Εκστρατεία και στα στρατιωτικά 
κινήματα του μεσοπολέμου. ςτις 15 Αυγούστου 
του 1940 θα λάβει χώρα ο τορπιλισμός της Έλλης 
από το ιταλικό υποβρύχιο Delfino. Το παρόν άρθρο 
δεν θα εξιστορήσει τα του τορπιλισμού· αυτό έχει 
γίνει επαρκώς σε πολλές πηγές· παρά θα εξετάσει 
το θέμα από πολιτική και διπλωματική σκοπιά. 

ο τότε πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα 
Emanuele Grazzi (Εμμανουέλε Γκράτσι) στα 
απομνημονεύματα του και σε ενυπόγραφο 
άρθρο του στην εφημερίδα Giornale del Mattino 
(19/8/1945) αποκαλύπτει σαφώς ότι, υπεύθυνος 
της απόφασης του τορπιλισμού του πλοίου ήταν ο 
ίδιος ο μουσολίνι και όχι ο De Vecchi (Ντε Βέκι), 

4 Το περίφημο θωρηκτό – που τελικά δεν πήραμε ποτέ – Σα-
λαμίς. Η ελληνική κυβέρνηση το παρήγγειλε το 1912. ςτα τέλη 
του 1912, διατυπώθηκαν απόψεις ότι έπρεπε η Ελλάδα να 
αποκτήσει ένα πραγματικό dreadnought. Έτσι, οι εργασίες ανε-
στάλησαν μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα χαρακτηριστικά του 
πλοίου, αλλά μέσα στο 1912, ξανάρχισαν για να σταματήσουν 
και πάλι τον Δεκέμβριο του 1914 λόγω του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τελικά, η ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε το πλοίο και 
οι οικονομικές διαφορές με τα γερμανικά  ναυπηγεία τακτοποι-
ήθηκαν πολύ αργότερα, για την ακρίβεια το 1932, με σοβαρή 
οικονομική ζημία για το ελληνικό δημόσιο, αφού έπρεπε να 
πληρωθούν άλλες 30.000 λίρες, εκτός από την προκαταβολή 
των 450.000 λιρών, που είχε ήδη καταβληθεί.
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όπως ισχυρίζεται ο υπουργός εξωτερικών και 
γαμπρός του δικτάτορα κόμης Γκαλεάτσο Τσιάνο5. 
ο Γκράτσι6 υποστηρίζει σαφώς, ότι ο Ντε Βέκι7 δεν 
θα μπορούσε να δράσει εν λευκώ και ότι ο ίδιος ο 
μουσολίνι έδωσε την διαταγή. με τα παραπάνω 
συμφωνεί και ο ςταύρος Κοσμάτος:

«Δια τον άναδρον τορπιλισμόν της Έλλης εν 
καιρώ ειρήνης, από προσφάτως δημοσιευθέντα 
αρχεία του ιταλικού Γ.Ε.Ν., θα πληροφορηθώμεν, 
ότι ωφείλετο σε προσωπικήν εντολήν του B. Mus-
solini προς τον Αρχηγόν του Ιταλικού Ναυτικού 
Ναύαρχον Domenico Cavagnari, συνιστών δια 
τορπιλισμόν ενός ελληνικού πολεμικού πλοίου 

5 ο Τσιάνο υποστηρίζει στο ημερολόγιό του ότι ο Duce και το 
περιβάλλον του δεν είχε ιδέα για την επιχείρηση, ποιό ελληνικό 
πλοίο ήταν που τορπιλίστηκε και ότι ο μουσολίνι έψαχνε τρόπο 
να λύσει το ζήτημα ειρηνικά! Γράφει στο ημερολόγιό του στις 
15 Αυγούστου του 1940: “È stata affondata da un sottoma-
rino che ancora non sapiamo che sia […]Per me c’ è sotto l’ 
intemperanza di DeVecchi. Conferisco col Duce che desidera 
risolvere pacificamente questo incidente del quqle si poteva 
fare a meno. Propongo di inviare una nota alla Grecia: ciò 
varrà a portare la polemica su un terreno diplomatico. ”(«Είχε 
βυθιστεί από ένα υποβρύχιο ένα πλοίο που ακόμα δεν ξέραμε 
ποιό ήταν. Για μένα η αιτία ήταν η ακράτεια του ΝτεΒέκι. ςυ-
σκέφθηκα με τον Ντούτσε, ο οποίος επιθυμούσε να λύσει το 
γεγονός ειρηνικά, ένα γεγονός αχρείαστο για αυτόν. Πρoτείνω 
να αποστείλουμε μια νότα στην Ελλάδα έτσι ώστε να φέρουμε 
την πολεμική σε ένα περιβάλλον διπλωματίας.») Ciano G., Dia-
rio 1937 – 1943, Edizione Integrale. 
6 ςυγκινητική είναι η περιγραφή του Ιωάννη μεταξά από τον 
Γκράτσι στα απομνημονεύματά του: «Η εμφάνιση του Έλλη-
να δικτάτορα δεν είχε απολύτως τίποτε το δικτατορικό και το 
στρατιωτικό. Βλέποντάς τον, μικρόσωμο μάλλον παχύ, ντυμένο 
πάντοτε πολιτικά, ακόμα και στις πιο επίσημες τελετές, χωρίς 
θεατρινισμούς, με ένα καλοκάγαθο χαμόγελο καλού οικογε-
νειάρχη και με μάτια που έλαμπαν πίσω από τα ασημένια του 
γυαλιά και που υγραίνοντο συχνά, γιατί ήταν πολύ ευσιγκίνη-
τος, κανείς δεν θα έλεγε ποτέ ότι ο άνθρωπος αυτός αυτός με 
την ήπια και ταπεινή εμφάνιση ήταν όχι μόνο ένας γενναίος 
στρατιώτης, αλλά και ένας άνθρωπος προικισμένος με σιδη-
ρά θέληση και ικανός να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο μιας 
εξαιρετικά δύσκολης καταστάσεως. Η ομιλία του και η έκφραση 
του προσώπου του ενέπνεαν μια εξαιρετική  ειλικρίνεια, για 
την ειλικρίνεια δε αυτή, τόσο σπάνια στους πολιτικούς άνδρες 
της Βαλκανικής, δεν μου έδωσε ποτέ αφορμή να αμφιβάλλω.» 
Γκράτσι (1980), Η αρχή του τέλους. Η επιχείρηση κατά της Ελ-
λάδος. Εκδ. Εστίας 32.
7 Παρ’ όλα αυτά ο Γκράτσι δεν παραλείπει να «στολίσει» τον 
ΝτεΒέκι για την καταπιεστική του πολιτική απέναντι στους Έλλη-
νες των Δωδεκανήσων: «Αντίθετα ο φασισμός μη γνωρίζοντας 
πώς να «βολέψει» τον Cesare – Maria DeVecchi, που ήταν μέ-
λος της τετρανδρίας, τον είχε στείλει στην Ρόδο ως Διοικητή και 
αυτός ο άνθρωπος, βλάκας και πείσμων με την νοοτροπία λο-
χία, είχε επιβάλει στο ελληνικό στοιχείο ένα καθεστώς μικρών 
καθημερινών καταπιέσεων, ιδίως στον θρησκευτικό τομέα, τον 
λεπτότερο από όλους.» Γκράτσι (1980) 42.

[…]. Τούτος μετεβίβασεν την εντολήν εις τον 
Ναυτικόν Διοικητήν Δωδεκανήσου Ναύαρχον Lui-
gi Biancheri, όστις και ανέθεσεν την εκτέλεσιν της 
εντολής στον κυβερνήτη του υποβρυχίου Delfino 
υποπλοίαρχο Giuseppe Aicardi.»

Από τα παραπάνω συνάγεται λοιπόν, ότι 
το έγκλημα του τορπιλισμού της Έλλης ήταν 
αποτέλεσμα της κλιμακούμενης επιθετικής 
διάθεσης της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος8, 
ενώ ήταν παράλληλα η κορύφωση μιας σειράς 
προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Ιταλίας εις 
βάρος της Ελλάδας.

Η Απόκτηση του Ευγένιος της Σαβοΐας
Λίγες εβδομάδες πριν την συμπλήρωση 

των 11 χρόνων από τον τορπιλισμό του ΄Ελλη, 
το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό απέκτησε, ως 
επανόρθωση, το ιταλικό καταδρομικό Ευγένιος 
της Σαβοΐας. Τα χαρακτηριστικά του πλοίου ήταν 
τα ακόλουθα:

• Εκτόπισμα: 8856/10660 τόνοι
• μήκος: 186 μέτρα
• Πλάτος: 17,5 μέτρα
• Βύθισμα: 5 μέτρα
• Πρόωση: Διπλέλικο, 6 λέβητες, ιππο-

8 ο Γκράτσι μας δίνει μα γλαφυρή εικόνα της κλιμακούμενης 
αυτής εχθρότητας με υπερπτήσεις ιταλικών αεροσκαφών, με 
βομβαρδισμούς ελληνικών πολεμικών πλοίων, με την υποκίνη-
ση θεμάτων αλβανικού αλυτρωτισμού στην Τσαμουριά καθώς 
και με εχθρικά δημοσιεύματα στον ιταλικό τύπο. Γκράτσι (1980) 
173 κ. εξ.

Το Έλλη ΙΙ εξερχόμενο από το λιμάνι του Τάραντα 
προκειμένου να εκτελέσει δοκιμές εν πλω. 
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δύναμη 110.000 BHP
• Ταχύτητα: 36 κόμβους
• οπλισμός: 8 πυροβόλα 6’’/53 σε 4 

δίδυμους πύργους, 6 πυροβόλα 100 
χιλιοστών / 47 σε 3 δίδυμους πύργους, 
16 πυροβόλα 40 χιλιοστών 6 Τ/ς 21’’ (2 
τριπλοί) και 2 αφετήρες Β.Β.

• Θωράκιση: 4,2 – 10 εκ.

Από την ύψωση της ελληνικής ςημαίας τον 
Ιούνιο του 1951, έγινε η έδρα του Αρχηγού 
του ςτόλου. χρησιμοποιήθηκε για τις επίσημες 
επισκέψεις του Βασιλιά στην Κωνσταντινούπολη 
τον Ιούνιο του 1952, στη Γιουγκοσλαβία 
(Ντουμπρόβνικ) το ςεπτέμβριο του 1955, στη 
Γαλλία (Τουλόν) τον Ιούνιο του 1956 και στο 
Λίβανο το μάιο του 1958. Το 1959 αγκυροβόλησε 
στον όρμο της ςούδας και χρησιμοποιήθηκε σαν 
έδρα του Ναυάρχου Αρχηγού Κρητικού και Ιόνιου 
Πελάγους (ΑΚΙΠ)9. Παροπλίστηκε και πουλήθηκε 
στο εμπόριο στον όρμο Κερατσινίου.

9 Για ένα διάστημα υπήρχαν δύο επιχειρησιακοί Αρχηγοί στο 
Πολεμικό Ναυτικό: ο Αρχηγός Αιγαίου Πελάγους (ΑΑΠ) και ο 
Αρχηγός Κρητικού και Ιονίου Πελάγους (ΑΚΙΠ). ςτην δεκαετία 
του 60 εμφανίζεται ο Διοικητής ςτόλου για να επανέλθει αργό-
τερα ο Αρχηγός ςτόλου. 

ο ςταύρος Κοσμάτος μας πληροφορεί ότι το 
πλοίο είχε υποστεί αεροπορική επίθεση από τους 
Αμερικανούς το 1942, προκαλώντας του σοβαρές 
ζημιές που επιδιορθώθηκαν σε διάστημα 40 
ημερών. Τον Φεβρουάριο του 1944, μετά την 
παράδοση του Ιταλικού ςτόλου, το Ευγένιος της 
Σαβοΐας προσέκρουσε σε νάρκη της προστασίας 
της Ναυτικής Βάσης του Τάραντα. ο κυβερνήτης 
του σκάφους πλοίαρχος Romeo Oliva, αφού το 
προσάραξε στην αμμουδιά, διέταξε εγκατάλειψη 
του πλοίου, τοποθετώντας παράλληλα μια ομάδα 
καραμπινιέρι για την φύλαξή του.

ςτην ςυνθήκη Ειρήνης στο Παρίσι, η 
Διασυμμαχική Επιτροπή για την διανομή 
επανορθώσεων στους ςυμμάχους από τον Ιταλικό 
ςτόλο απεδέχθη την πρόταση της ελληνικής 
Αποστολής, της οποίας αρχηγός ήταν ο πλοίαρχος 
Π. Κώνστας, περί αποκτήσεως του Ευγένιος της 
Σαβοΐας. Τελικά, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ 
ελληνικής και ιταλικής πλευράς, σύμφωνα με 
την οποία η δεύτερη ανέλαβε την ολοκληρωτική 
επισκευή του πλοίου. Είναι άκρως ενδιαφέρον να 
δούμε το πώς επήλθε αυτή η συμφωνία: σε αυτό 
το στάδιο. Ακρως διαφωτιστικό είναι το ιστορικό 
αρχείο του ύπουργείου Εξωτερικών.

Δέον να αναφερθεί, ότι οι ςύμμαχοι 

Η στιγμή της μεγάλης δικαίωσης. Το Έλλη ΙΙ με το πλήρωμά της στην προβλήτα Έλλης στην Τήνο.
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Άποψη του Έλλη ΙΙ

επιδεικνύουν έναν σαφή σκεπτικισμό για την 
προοπτική απόκτησης ενός μεγάλου καταδρομικού 
του Ιταλικού ςτόλου από το ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό. ςε κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα 
προς το ύπουργείο Εξωτερικών (ελήφθη την 
21/2/1946) από την πρεσβεία στο Παρίσι10 με 
υπογραφή του πρέσβη Περικλή Αργυρόπουλου,11 
αναφέρεται ότι ο Γάλλος υπουργός των 
Εξωτερικών εξέφρασε τον σκεπτικισμό του σχετικά 
με την απόκτηση πολεμικών πλοίων του Ιταλικού 
ςτόλου από την Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ο διπλωμάτης 
εκτιμά ότι καλύτερα να απευθυνθούμε προς την 
Αγγλία και τις ΗΠΑ, που έχουν Ιταλικό ςτόλο, 
γιατί, «ο Ελληνικός Στόλος αποτελεί ουσιαστικώς 
τμήμα Αγγλικού Στόλου και έχει αναμφισβητήτως 
συμφέρον το Αγγλικόν Ναυαρχείον, όπως 
υποστηρίξη εν προκειμένω ελληνικάς απόψεις.»

ςτην συνέχεια, ακολουθεί έγγραφο της 
Διεύθυνσης οικονομικών Ζητημάτων του 
ύπουργείου Εξωτερικών12 (Αρ. Πρ: 16292, 
26/4/1946), με το οποίο ζητούνται από το 
ύπουργείο Ναυτικών περισσότερες πληροφορίες, 
σχετικά με τις απώλειες του Ελληνικού ςτόλου 
από ενέργειες του Ιταλικού Ναυτικού. Αυτό ήταν 
αναγκαίο, διότι η Ιταλική Κυβέρνηση απηύθυνε 
υπόμνημα προς το ςυμβούλιο Αναπληρωτών 
ύπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο οι 

10 Κεντρική ύπηρεσία, 1949, Αρ. Φακ 137, ύπ 1, Ευγένιος της 
Σαβοΐας, Ιταλικαί Επανορθώσεις 1946 – 1949/17. 
11 Είναι ο δεύτερος Περικλής Αργυρόπουλος (1881 – 1966) 
και όχι ο αξιωματικός του Ναυτικού. Είχε πλούσια πολιτική και 
διπλωματική καριέρα.
12 Όπως υποσημ. 10.

απώλειες του Ελληνικού «υπαιτιοτητι 
της Ιταλίας» περιορίζονται στην Έλλη 
«τορπιλλισθείσαν μυστηριωδώς» σε 
ένα τορπιλικό  και σε μια άλλη μικρή 
μονάδα.

Το παραπάνω θα προκαλέσει 
την κατατοπιστική και αναλυτική 
απάντηση του Πολεμικού Ναυτικού. 
ςε έγγραφο του Ναυαρχείου (ΓΕΝ/ Γ, 
Αρ. Πρ 1354, 27/4/ 1946), το οποίο 
υπογράφει ο Αρχηγός Γ. μεζεβίρης 
αναφέρονται τα ακόλουθα: Πρώτο, 
τα ελληνικά πολεμικά πλοία που 
χάθηκαν από ιταλικές ενέργειες είναι 

το καταδρομικό Έλλη, το τορπιλοβόλο Προύσσα 
καθώς και το υποβρύχιο Πρωτεύς. Δεύτερο και 
σημαντικότερο τονίζεται ότι, λόγω της ιταλικής 
επίθεσης, η Ελλάδα ενεπλάκη στον πόλεμο με την 
συνακόλουθη καταστροφική γερμανική επίθεση 
και κατοχή. Το έγγραφο καταλήγει: «…έχομεν 
παν δικαίωμα να ζητώμεν ταύτα εκ του Ιταλικού 
Στόλου.»

Έγγραφο του τμήματος Βαλκανικής της 
Διεύθυνσης Πολιτικών ύποθέσεων του ύπουργείου 
Εξωτερικών (Αρ Πρ 18853, 1/6/1946)13, το οποίο 
υπογράφεται από τον Ι.Δ. ςτεφάνου αναφέρει 
ότι ο Αρχηγός των Γάλλων εμπειρογνωμόνων 
θεωρεί τις ελληνικές απαιτήσεις υπερβολικές καθ’ 
όσον δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μονάδες 
του Ιταλικού ςτόλου, προσθέτοντας τελικά ότι 
«οπωσδήποτε Ελλάς λάβη μερίδιον εκ διανομής.» 
Ποιες όμως ήταν αυτές οι υπερβολικές ελληνικές 
απαιτήσεις; 

Το παραπάνω ερώτημα απαντάται από 
έγγραφο του ελληνικού Ναυαρχείου (ΓΕΝ/Γ Αρ Πρ 
164, 11/2/1946) προς την Διεύθυνση οικονομικών 
Ζητημάτων του ύπουργείου Εξωτερικών. ςε αυτό 
αναφέρονται τα ακόλουθα: Πρώτον, σύμφωνα με 
πληροφορίες από τον Έλληνα Ναυτικό Ακόλουθο 
του Λονδίνου, δεν πρόκειται οι Βρετανοί να 
παραχωρήσουν κάποιο εύδρομο (καταδρομικό) 
στο ελληνικό Ναυτικό. Δεύτερον, το ελληνικό 
Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται την απόκτηση ενός 
μεγάλου ευδρόμου για πολεμική εκπαίδευση, αλλά 
και απόκτηση «μεταπολεμικού γοήτρου». Τρίτον, 
το Ιταλικό και Γερμανικό Ναυτικό κατέστρεψαν 

13 Ό.π.
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ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού 
ςτόλου, όπως το θωρηκτό Κιλκίς 
και το καταδρομικό Έλλη.

Το έγγραφο καταλήγει ότι 
πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες 
για απόκτηση ιταλικού ευδρόμου 
8.000 τόνων και μόνο αν δεν 
υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης 
του παραπάνω, οι αξιώσεις του 
ελληνικού Ναυτικού «έδει να 
μετατραπούν εις την απόκτησιν 
μικρότερου τύπου ιταλικών 
ευδρόμων.» Αν δεν ευοδωθεί 
μάλιστα «κινδυνεύομεν να ιδώμεν 
τον Ελληνικόν Στόλον άνευ 
ευδρόμου, δεδομένου ότι ουδεμία 
άλλη πηγή παρουσιάζεται, εξης θα ηδυνάμεθα να 
το αποκτήσωμεν.»

Και οι ςοβιετικοί όμως εκφράζουν τις 
αντιρρήσεις τους, μέσω ενός δημοσιεύματος 
στην εφημερίδα «Ερυθρός ςτόλος»14. Αυτό το 
δημοσίευμα, που τιτλοφορείται «ο ςτόλος της 
Ελλάδος», αναφέρει ότι από τους Ιταλούς η Ελλάδα 
δεν έχασε κανένα άλλο πλοίο, πέρα από την 
Έλλη. Το δημοσίευμα στην συνέχεια αναφέρεται 
στην μεταστάθμευση του Ελληνικού ςτόλου 
στην Αλεξάνδρεια και μετά από απαρίθμηση των 
ελληνικών ναυτικών μονάδων, καταλήγει στο ότι 
«Ο Ελληνικός Στόλος παρά τις απώλειες βγήκε 
πολλαπλά ενισχυμένος», λόγω των ναυτικών 
μονάδων που απέκτησε από τους Βρετανούς. 

οι διπλωματικές προσπάθειες είχαν ευτυχές 
τέλος. Έγγραφο του ύπουργείου Εξωτερικών 
(Πολιτική Διεύθυνσις, Τμήμα Ι, Αρ Πρ 50752, 
25/ 9/ 1948) προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
κοινοποιεί τηλεγράφημα από την Ρώμη του 
μονίμου ύφυπουργού επί των Εξωτερικών 
Πιπινέλη, με το οποίο γνωστοποιούνται τα εξής:
• οι Ιταλοί αναλαμβάνουν να παραδώσουν το 

πλοίο, ολοκληρώνοντας τις επισκευές εντός 
10 μηνών.

• οι επισκευές θα αρχίσουν αμέσως, όπως 
και η κατασκευή του μειωτήρα. Κατασκευή 
μειωτήρα, τοποθέτησή του και ευθυγράμμιση 

14 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικών ύποθέσεων προς 
ύπουργείο Ναυτικών, ΓΕΝ και Διεύθυνση οικονομικών Ζητημά-
των Αρ Πρ 16555 με το οποίο κοινοποιείται τηλεγράφημα από 
την ελληνική πρεσβεία της μόσχας.

αυτού «βαρύνουν επανορθώσεις».
• Η επισκευή των πρωραίων στροβίλων, η 

οποία θα επιβαρύνει την Ιταλική Κυβέρνηση 
θα αρχίσει ευθύς αμέσως μόλις το πλοίο 
επανέλθει για τοποθέτηση μειωτήρα.

• Περιλαμβάνεται ρήτρα, σύμφωνα με την οποία 
η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να παραλάβει 
το πλοίο, όποτε το θελήσει, «παραιτουμένη 
περαιτέρω επισκευών.»

ο ςταύρος Κοσμάτος μας δίνει περισσότερες 
λεπτομέρειες, σχετικά με αυτήν την διαπραγ-
μάτευση: 

«Ανεπισήμως τότε είχε προταθεί όπως αντί του 
Ευγενίου της Σαβοΐας μας παραχωρηθεί εν εκ των 
δύο Υπερωκεανίων (το Vulcania και το Saturnia) 
που εκτελούσαν την γραμμήν Πατρών – Ν. Υόρκης, 
ή, εν μεγάλον Αντιτορπιλλικόν με δύο βοηθητικά 
του Στόλου καθώς και εν πλωτόν Συνεργείον. Ο 
αρχηγός του ΓΕΝ Ναύαρχος Π. Αντωνόπουλος και 
ο Μίλτων Ιατρίδης όμως ήσαν τελείως αντίθετοι. 
Υπεστήριζον ότι σ’ ένα Πολεμικόν Ναυτικόν 
πρέπει πάντοτε να υπάρχει και το μεγάλο πλοίον, 
που χρειάζεται, δια την περαιτέρω εκπαίδευσιν 
των αξιωματικών. Υπεστήριζον ότι, εάν εις τον 
Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον είχομεν εξαίρετους 
αξιωματικούς, αυτό ωφείλετο στον Αβέρωφ.»

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί η αναφορά 
του ςταύρου Κοσμάτου στις μύχιες σκέψεις 
του Ιατρίδη, τις οποίες του τις κοινοποίησε σε 
προσωπική συζήτηση. Θεωρούσε ότι ένα μεγάλο 
πλοίο θα μας χρειαστεί σύντομα, λόγω του 

Το Έλλη ΙΙ σε ελαιογραφία του Λέοντα Καλογερόπουλου
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επερχόμενου εθνικού ζητήματος, σχετικά με την 
Κύπρο, εξαιτίας (σ.σ ακολουθούν τα λόγια του 
Ιατρίδη) «αφελών πατριωτών που επιδιώκουν 
την Ένωσιν. Αλλά η Κύπρος χρειάζεται προς το 
παρόν στους Άγγλους και Αμερικανούς, οι οποίοι 
δεν αστειεύονται. Εδώ στον πόλεμον να μάθης, 
δεν επέτρεψαν στην οπισθοχώρησιν ούτε στον 
Βασιλέαν μας τον Γεώργιο τον Β΄ να εγκατασταθεί 
εκεί.»

Από τα παραπάνω, ίσως να μπορεί να εξαχθεί 
ο λόγος για τον οποίο οι ςύμμαχοι αντέδρασαν 
στην απόκτηση του Ευγενίου της Σαβοΐας εκ 
μέρους του ελληνικού Ναυτικού. Η αντίδραση της 
σοβιετικής πλευράς είναι η πιο εύκολα κατανοητή. 
Η Ελλάδα εντεταγμένη στον δυτικό συνασπισμό (το 
1951 μαζί με την Τουρκία εισήλθε στις δυνάμεις 
του ΝΑΤο) έθετε τις ένοπλες της δυνάμεις στην 
υπηρεσία των Αμερικανών και των Βρετανών. 
Λογικά λοιπόν, οι ςοβιετικοί δεν επιθυμούσαν την 
ενίσχυση του Ελληνικού ςτόλου. 

Η αντίδραση των Γάλλων όμως είναι πιο 
περίπλοκη στο να εξηγηθεί. Ενίσχυση της ναυτικής 
δύναμης της Ελλάδας πιθανόν να οδηγούσε 
σε ανταγωνισμό με τα δυτικά συμφέροντα. Η 
Γαλλία, ίσως στην πραγματικότητα να αντανακλά 
τις βρετανικές θέσεις. Πιθανώς η ενίσχυση του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού να επηρεάζεται 
στην προκειμένη περίπτωση και από την εκκίνηση 
του Κυπριακού. Όπως και να έχει η παραπάνω 
εξήγηση αποτελεί απλά μία υπόθεση και όχι μία 
αποδεδειγμένη αλήθεια. 

Το πλοίο τελικά ρυμουλκήθηκε στα ναυπηγεία 
Tosi του Τάραντα για την επισκευή του σκάφους 
και στα ναυπηγεία Ansaldo της Γένοβας (όπου 
ναυπηγήθηκε το πλοίο) ανετέθη η σύμβαση για 
την κατασκευή πρυμναίου μειωτήρα. ςτην Αθήνα 
παράλληλα σχηματίστηκε η Ναυτική Τεχνική 
Αποστολή Παρατηρητών (Ν.Τ.Α.Π.), στην οποία 
δόθηκε διπλωματική ιδιότητα. Αρχηγός της 
ήταν ο πλοίαρχος μίλτων (μιλτιάδης) Ιατρίδης 
(ο κυβερνήτης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 
υποβρυχίου Παπανικολής), ο αντιπλοίαρχος 
ναυπηγός μηχανικός Κώστας Αράπης (ο κύριος 
αυτουργός της διάσωσης του αντιτορπιλικού 
Αδρίας), ο πλωτάρχης μηχανικός Νώτης Τζιμέας 
και ο υποπλοίαρχος μηχανικός Κώστας Ζωτιάδης.

οι εργασίες στα ναυπηγεία Ansaldo της 

Γένοβας δεν προχωρούσαν με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς σε αντίθεση με τα αυτά στον Τάραντα. 
Η Ν.Τ.Α.Π. ενοχλούσε προφορικώς και εγγράφως 
για την επίσπευση των εργασιών. ςε έγγραφό του 
ύπουργείου Ναυτικών με θέμα «Καταδρομικόν 
Ευγένιος της ςαβοΐας15» τονίζεται ότι πρέπει να 
«να ρυθμισθώσιν οι λοιποί παράγοντες ώστε το 
πλοίον να ευρίσκεται υπό Ελληνικήν Σημαίαν το 
ταχύτερον μετά την 20η Απριλίου 1950», για να 
αναφέρει παρακάτω την ανάγκη διάθεσης ιταλικού 
τεχνικού προσωπικού, για να πλεύσει το πλοίο 
από ελληνικό λιμάνι στην Γένοβα. Αυτό δηλαδή 
το οποίο θα συνέβαινε είναι ότι, μόλις το πλοίο 
θα επισκευαζόταν από τα ναυπηγεία του Τάραντα, 
θα «περνούσε» σε ελληνικά χέρια και κατόπιν θα 
επανέπλεε στην Γένοβα, για να τοποθετηθεί ο 
πρυμναίος μειωτήρας.

Η απάντηση του ύπουργείου Εξωτερικών16 
προς το ύπουργείο των Ναυτικών έρχεται με 
συνημμένη την αναφορά του πρέσβη στην 
Ρώμη Δημητρίου Καψάλη. Αυτός αναφέρει ότι 

15 ύπουργείον Ναυτικών, Γραφείο ύπουργού προς ύπουργείον 
Εξωτερικών (Αρ. Πρωτ: 0010083/9/49, 28 Νοεμβρίου 1949). 
Το υπογράφει ο ύπουργός των Ναυτικών Γεράσιμος Βασιλει-
άδης, πρώην Αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού. Κεντρική 
ύπηρεσία, 1949, Αρ. Φακ 137, ύπ 1, Ευγένιος της Σαβοΐας, Ιτα-
λικαί Επανορθώσεις 1946 – 1949/17.
16 ύπουργείον Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνσις – Πολιτική, Τμήμα Ι 
(Αρ. Πρωτ: 57866, 17 Δεκεμβρίου 1949) προς ύπουργείον των 
Ναυτικών «Περί Ευγενίου της ςαβοΐας». Κεντρική ύπηρεσία… 

Ο Μιλτιάδης (Μίλτων) Ιατρίδης ως κυβερνήτης του 
υποβρυχίου Παπανικολής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
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έγινε συνάντηση μεταξύ του μίλτωνα Ιατρίδη, 
του Κώστα Αράπη και του ναυάρχου Luigi 
Rubartelli17. ςύμφωνα με τον Καψάλη ο Ιταλός 
ναύαρχος πρότεινε στους Έλληνες ιθύνοντες 
να συγχωνευτούν οι δύο φάσεις επισκευής 
και να μην υπάρξει κενό ανάμεσα στις δύο με 
επανάπλου του πλοίου στην Ιταλία. με αυτήν την 
πρόταση, ο Έλληνας πρέσβης συμφωνεί διότι:
• Δεν θα ήταν θεμιτό να διακοπούν οι εργασίες. 

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
καθυστέρηση παραδόσεως του πλοίου.

• ύπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος στα ελληνικά ναυπηγεία. 

• ο επανάπλους μιας αγαπημένης στους 
Ιταλούς μονάδας του Ιταλικού ςτόλου 
στην Ιταλία με την ελληνική ςημαία θα 
προκαλούσε δυσαρέσκεια, με πιθανή ύπαρξη 
προσκομμάτων στην ολοκλήρωση των 
επισκευών.

17 Τις σχέσεις αυτές με τον Rubartelli τις αναφέρει και ο Κο-
σμάτος. 

• μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του θέματος 
από την αντιπολίτευση («άκραν δεξιάν και 
άκρα αριστεράν»), με σκοπό τον ερεθισμό της 
κοινής γνώμης.

• Αν συγχωνευτούν οι δύο φάσεις, θα 
διακοπεί η δαπάνη παραμονής του ελληνικού 
πληρώματος, το οποίο αναμένει να παραλάβει 
το πλοίο μετά το πέρας της πρώτης φάσης και

• θα αποφευχθούν πιθανά επεισόδια και 
ταραχές, λόγω της κυκλοφορίας του ελληνικού 
πληρώματος σε μια πολυσύχναστη πόλη, 
όπως η Γένοβα.
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στην τέταρτη παράγραφο, 

με σκοπό να «φωτιστεί» περισσότερο η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα. Πράγματι λοιπόν, ένα ιταλικό περιοδικό 
της Ρώμης, ονόματι  Orizzonti, προχώρησε τον 
Φεβρουάριο του 1951 σε υβριστικά δημοσιεύματα 
εναντίον του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού18. 
ο αντιπλοίαρχος Γ. Καρβέλης, ο οποίος είχε 

18 Τομαή Φ., «Η αποκατάσταση της Έλλης. Το θιγμένο φιλότιμο 
και πώς ενήργησαν οι Ιταλοί.», Το Βήμα, 15/8/2009 (άρθρο 
στο διαδίκτυο).

Το Ευγένιος της Σαβοΐας κατά την διάρκεια των δοκιμών του στην πόλη του Τάραντα
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αντικαταστήσει στο μεταξύ τον Ιατρίδη στην αρχηγία της 
Ν.Τ.Α.Π, ζητεί με έγγραφο από τον πρέσβη στην Ρώμη 
Γ. Εξηντάρη «όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε κατά 
την κρίσιν σας ίνα επιστηθή η προσοχή του περιοδικού 
ΟRΙΖΖΟΝΤΙ (τεύχος 1ης Φεβρουαρίου 1951) επί της 
δημοσιεύσεως κακοβούλων δημοσιευμάτων με 
υβριστικάς φράσεις διά το Ελληνικόν Β.Ναυτικόν.19». ο 
Εξηντάρης σε κρυπτοτηλεγράφημα της 5ης μαρτίου 
του 1951 προς το ύπουργείο Εξωτερικών αναφέρει20: 

«Παρατηρώ ότι ημέτερος Τύπος δυστυχώς 
ασχολείται με ζήτημα “Ευγενίου Σαβοΐας” αποδίδων 
υστεροβουλίαν εις Ιταλίαν και προσθέτων 
άνευ λόγου σχόλια θίγοντα ιταλικήν φιλοτιμίαν. 
Θεωρώ καθήκον μου πληροφορήσω υμάς 
ότι κατά όσα αναφέρει ημετέρα Ναυτική 
Αποστολή εργασίαι επισκευής καταδρομικού 
συνεχίζονται πυρετωδώς χρησιμοποιουμένων και 
συνεργείων νυκτός, προβλέπεται δε ότι περί τα 
τέλη Απριλίου ή αρχάς Μαΐου θα είναι έτοιμον προς 
παράδοσιν. Επιπλέον, επιτραπήτω μοι εισηγηθώ 
όπως γίνουν δέουσαι συστάσεις εις Τύπον παύση 
οιανδήποτε επί του θέματος συζήτησιν καθ΄ όσον 
φοβούμαι μη πως προκληθησόμενος τυχόν παρά 
τω ιταλικώ Τύπω αντίλαλος δυσχεράνη υπόθεσιν. 
Ως και άλλοτε ανέφερον ενταύθα κίνησις 
νεοφασιστών κατέστη εσχάτως κάπως 
σοβαρωτέρα, η δε Κυβέρνησις εδέησε εισηγηθή 
Βουλήν λήψιν έναντι αυτών νομοθετικών μέτρων. 
Δεν αποκλείεται ούτοι επιζητήσουν αφορμήν, 
προκαλέσουν έξαψιν ενταύθα πνευμάτων τα 
οποία ως και τα ημέτερα είναι λίαν ευεπίφορα προς 
αισθηματισμόν (sic). Διά τον λόγον τούτον ορθόν 

19 ο.π.
20 ο.π.

νομίζω όπως κατά τας γενησομένας 
συστάσεις προς τον ημέτερον Τύπον 
τονισθή ιδιαιτέρως επιδεικνυομένη 
προθυμία ιταλικής Κυβερνήσεως 
και αφεθή ζήτημα εκτός δημοσίας 
συζητήσεως η οποία βλάπτει.» 

ο Κοσμάτος δείχνει να υποβιβάζει 
την σημασία του γεγονότος:

«Τότε μας ανεφέρθη ότι κάποιο 
άγνωστον περιοδικόν της Ρώμης 
ονόματι Orizzonti εδημοσίευσε 

δυσμενή σχόλια δια το Ελληνικόν Ναυτικόν 
και την άδικον παραχώρησιν του «ηρωϊκού 
καταδρομικού» […]. Από το γραφείον τύπου 
επληροφορήθημεν ότι το περιοδικόν τούτο 
εξεδίδετο από το νεοφασιστικό κόμμα της 
Ιταλίας, που ενεφανίσθη δειλά δειλά εκείνη 
την εποχήν, ήτο το Movimento Sociale Italiano 
με πρόεδρο τον G. Almirante […] ήτο δε πολύ 
περιορισμένης κυκλοφορίας. Περιέργως όμως 
δικοί μας δημοσιογράφοι το πήραν είδηση και 
εδημιούργησαν θέμα στην Αθήνα.»

Τελικά το καταδρομικό Ευγένιος της Σαβοΐας 
παρεδόθη στην Ελλάδα την νύχτα της 29ης προς 
30η Ιουνίου 1951. Τα όποια τελευταία ζητήματα 
ανέκυψαν ήταν μέσα στα λογικά πλαίσια του 
θιγμένου πατριωτισμού των Ιταλών21. ςτα αρχεία 
της ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού διασώζεται η 
ομάδα παραλαβής του πλοίου22.

Αντί επιλόγου
Αντί επιλόγου, οι συγγραφείς επέλεξαν 

να δώσουν τον τελευταίο λόγο στον ςταύρο 

21 Προκάλεσαν όμως μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή 
του πλοίου.
22 Αντιπλοίαρχος Γ. Καρβέλης, υποπλοίαρχος μηχαν. Κ. Ζω-
τιάδης, πλωτάρχης μηχαν. Π. Τζιμέας, αντιπλοίαρχος ναυ/γος 
Κ. Αράπης, υποπλοίαρχος Κ. μόσχος, σημαιοφόρος ηλεκτρ. Γ. 
Παπαμιχαήλ, σημαιοφόρος μηχαν. Ι. χρυσοχόος, αρχικελευστής 
Αρμ. χ. χειρόπουλος, αρχικελευστής πυρ. Κ. ςκιαδόπουλος, αρ-
χικελευστής τορπ. Γ. Τεβεκέλης, αρχικελευστής σημ. Δ. Γαλα-
νούδης, αρχικελευστής τηλ. Π. Νικολαράκος, αρχικελευστής μη-
χαν. Γ. Νικολαϊδης, αρχικελευστής μηχ. Κ. Αλεβίζος, κελευστής 
μηχαν. Γ. Τσιριγωτάκης, κελευστής μηχαν. Β. ςκιαδόπουλος, 
αρχικελευστής διαχ. Γ. Ήμελλος, αρχικελευστής ηλεκτροτεχν. Ι. 
Τουμπανιάρης, αρχικελευστής τεχν. πυρ. Ε. Αφεντούλης, αρχι-
κελευστής ΔΒ Θ. Πεφάνης, αρχικελευστής ΔΒ Π. ςακελλαρίου. 
ύπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Επάνδρωσις καταδρομικού Ευγέ-
νιου της Σαβοΐας.
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Κοσμάτο, που έζησε από κοντά τα γεγονότα:
«Η αναχώρησις του Ευγενίου της Σαβοΐας 

για την Ελλάδα καθωρίσθη δια την νύκτα 
της 29ης Ιουνίου 1951. Ημέρα εορτής των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου στην 
Ιταλίαν εορτάζονται με ιδιαιτέραν τελετουργίαν. 
[…] Την 29ην Ιουνίου μόλις νύκτωσε και η 
πόλις ηρέμησε (τούτο εγένετο εν καιρώ νυκτί 
για να μη θιγούν τα πατριωτικά συναισθήματα 
στον κόσμο του Τάραντα), συνεργείον του 
Ναυπηγείου μηχανοτεχνιτών οξυγονοκολλητών 
και μπογιατζίδων ήρχισεν την αποξύλωσιν των 
γλυπτών μπρούτζινων επιγραφών του ονόματος 
του πλοίου και τον αστέρα της Ιταλίας (που έχουν 
στην πλώρη άπαντα τα πολεμικά πλοία του 
Ιταλικού Ναυτικού).

Ευρισκόμην πλησίον της αποβάθρας με 
ενοικιασμένον αυτοκίνητον παρακολουθών την 
τελευταίαν εργασίαν περί μετά την δωδεκάτην. 
Με εντυπωσίασαν δύο γεροντάκια τεχνίτες 
την ώραν που τελείωσαν την αποξύλωσιν που 
συγκινηθέντες χαιρετόντες το πλοίον λέγοντες 
“Ciao Eugenio buona fortuna”.

Παρακολουθών από την αποβάθρα αυτούς 
τους αγαθούς ανθρώπους δια τον πόνον τους, 
μού ήρθε σκέψις…εάν εμείς χάναμε τον πόλεμον 
και μας έπαιρναν τον Αβέρωφ; Αλλά μετά 

Επί του Έλλη ΙΙ. Τα πυροβόλα του πλοίου. 

συνήλθα σκεπτόμενος την 15η Αυγούστου 1940 
και την Έλλη μας […]. Ευθύς ότε τα ρυμουλκά 
λάσκαραν το πλοίον, ανεχώρησα δια την κινητήν 
Γέφυραν στο κέντρο της πόλεως του Τάραντα 
αναμένοντας την έξοδον του καταδρομικού. Ήταν 
η ώρα 02.15 περίπου, της 30ης Ιουνίου 1951. 
Η νέα μας Έλλη εξήρχετο ήρεμα, διασχίζουσα 
τον γαλήνιον πορθμόν χωρίς φωτισμό προς 
το ανοικτό πέλαγος. Παρακολουθούσα την 
απομάκρυνση μέχρι που το Σκάφος  εχάθη στον 
νυκτερινό ορίζοντα […]. Θυμάμαι ακόμη μέχρις 
σήμερον, το θρόισμα του κυματισμού του ωραίου 
αυτού Σκάφους στην έξοδόν του, στην ησυχίαν 
της νυκτός, στο στενό της γέφυρας του Τάραντα.

Έτσι έληξε μια εποχή, μια ιστορία που 
τόσο συγκίνησε τον λαόν μας, ιδιαιτέρως τους 
αξιωματικούς και τα πληρώματα του Πολεμικού 
μας Ναυτικού που άρχισε τις 15 Αυγούστου του 
1940…    
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ίδεα της ανάπτυξης και χρήσης της 
τεχνολογίας των λέιζερ για στρατιωτικές 
εφαρμογές έχει τις ρίζες της στην 

δεκαετία του 1960, αμέσως μετά την κατασκευή 
της πρώτης συσκευής λέιζερ Ruby από τον T.H 
Maiman. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου 
κατά την οποία ο σοβιετικός ναύαρχος ςεργκέι 
Γκόρσκοφ δήλωνε ότι ‘ο επόμενος πόλεμος 
θα κερδηθεί από εκείνον που θα αξιοποιήσει 
το λεκτρομαγνητικό φάσμα [1]. Πράγματι, τις 
επόμενες δεκαετίες δαπανήθηκαν υπέρογκα 
ποσά και δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην 
έρευνα και ανάπτυξη όπλων λέιζερ, κυρίως 
από τις Η.Π.Α, με σκοπό της αξιοποίηση τους 
στο πεδίο της μάχης προς απόκτηση ποιοτικού 
πλεονεκτήματος έναντι του αντιπάλου. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των δοκιμών, χρησιμοποιήθηκαν 
διάφοροι τύποι λέιζερ (αερίων, χημικά, στερεά 

Η κατάστασης κ.α.), σε πολλά διαφορετικά σενάρια 
και αποστολές. 

Προγράμματα όπλων λέιζερ υψηλής ενέργειας 
περιλαμβάνουν την εγκατάστασή τους επί όλων 
των πιθανών ειδών πλατφόρμας σε θάλασσα, 
στεριά, αέρα και διάστημα, τόσο με επιθετικές όσο 
και αμυντικές ικανότητες.  

ςκοπός του παρόντος άρθρου είναι μια 
συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων επί 
θεμάτων όπλων λέιζερ, των βασικών κατηγοριών 
λέιζερ που ρησιμοποιούνται διεθνώς, των 
πλεονεκτημάτων και περιορισμών των όπλων 
λέιζερ και τέλος των πιθανών τρόπων εφαρμογής 
τους στην ελληνική πραγματικότητα. 

Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί των Όπλων 
Λέιζερ

Τα όπλα λέιζερ υπόσχοντα πολύ σημαντικά 

Του Αντώνιου Λιώνη ύποπλοιάρχου ΠΝ, Διευθυντή Ηλεκτρονικών Φ/Γ «Νικηφόρος Φωκάς»

Όπλα Λέιζερ Υψηλής Ενέργειας και Ελληνική 
Πραγματικότητα
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ποιοτικά πλεονεκτήματα στον χρήστη τους 
και αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν έχει 
εγκαταλειφθεί η προσπάθεια ανάπτυξης τους, 
παρά τις μεγάλες τεχνικές και οικονομικές 
δυσκολίες του εγχειρήματος. ςυγκεκριμένα τα 
όπλα λέιζερ υπόσχονται:
• Να προσδώσουν αμυντικές και επιθετικές μη-

κινητικές δυνατότητες καταστροφής στόχου. 
• Να χρησιμοποιηθούν ως πολλαπλασιαστές 

ισχύος, με πολύ ελκυστική σχέση κόστους - 
αποτελέσματος.

• Να προσδώσουν επιχειρησιακή ευελιξία.
οι παραπάνω ελπίδες, που γεννούν τα 

όπλα λέιζερ, απορρέουν από συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα, τα οποία διαθέτουν και είναι τα 
κάτωθι [5]:
• Πολύ χαμηλό κόστος ανά βολή: Τα όπλα 

λέιζερ μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά 
από πιθανούς στόχους, με πάρα πολύ χαμηλό 
κόστος ανά βολή. ςτην πραγματικότητα το 
μόνο που απαιτείται είναι η απαραίτητη 
ηλεκτρική ενέργεια για να βάλλει το όπλο, η 
οποία όπως χαρακτηριστικά λέγεται, κοστίζει 
λιγότερο από ένα δολάριο. Εύκολα επομένως 
μπορεί να γίνει η σύγκριση κόστους με 
κατευθυνόμενα βλήματα ή πυροβόλα, 
των οποίων το κόστος ανά βολή μπορεί 
να κοστίζει τουλάχιστον μερικές χιλιάδες 
δολάρια. Αυτό τα κάνει μία εξαιρετική επιλογή 
για αντιμετώπιση στόχων, το κόστος των 
οποίων είναι πολύ χαμηλότερο, σε σχέση με 
αυτό που απαιτείται για να καταστραφούν. 

• Μεγάλο απόθεμα πυρομαχικών: οποιαδή-
ποτε στρατιωτική πλατφόρμα (αεροσκάφος, 
πλοίο κ.α.) έχει περιορισμένη δυνατότητα 
μεταφοράς πυρομαχικών και βλημάτων. 
Παράλληλα όμως, μετά την χρήση των 
όπλων, συνήθως απαιτείται ένας ικανός 
χρόνος επαναγέμισης του, πριν να είναι έτοιμο 
εκ νέου για βολή. Αυτό αποτελεί έναν ακόμα 
εγγενή περιορισμό των συμβατικών όπλων, 
ο οποίος μπορεί να ξεπεραστεί με την χρήση 
όπλων λέιζερ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
το απαραίτητο ‘’πυρομαχικό’’ για ένα όπλο 
λέιζερ είναι η απαιτούμενη (ανάλογη της 
ισχύος εξόδου) ηλεκτρική ενέργεια με την 
οποία πρέπει να τροφοδοτήσουμε το όπλο. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, όσο η πλατφόρμα 

είναι σε θέση να παρέχει αυτήν την ηλεκτρική 
ενέργεια, το όπλο είναι διαθέσιμο για 
βολή, χωρίς να απαιτείται επιπλέον χρόνος 
επαναφόρτωσής του.

• Γρήγοροι χρόνοι εγκλωβισμού: Ένα όπλο 
λέιζερ κατευθύνει την ενέργεια, που θα 
καταστρέψει ή θέσει εκτός μάχης τον στόχο, 
με την ταχύτητα του φωτός. ςυνεπώς, δεν 
μεσολαβεί ο παραμικρός χρόνος μεταξύ βολής 
και καταστροφής του στόχου, παρά μόνο ό 
χρόνος που χρειάζεται, ώστε η μεταφερόμενη 
ενέργεια στην επιφάνεια του στόχου επιφέρει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό επιτρέπει σε 
μια πλατφόρμα όπλου λέιζερ, να μπορεί να 
αμυνθεί επιτυχώς έναντι πολλαπλών στόχων. 
Για παράδειγμα, ένα πλοίο επιφανείας μπορεί 
να δεχθεί ταυτόχρονη επίθεση ασύμμετρης 
απειλής από διαφορετικές διευθύνσεις 
και να απαιτείται η ταυτόχρονη και άμεση 
αντιμετώπισή τους.

• Δυνατότητα αντιμετώπισης δραστικώς 
μεταβαλλόμενων στόχων αέρος: ςε αντίθε-
ση με κατευθυνόμενα βλήματα, τα οποία 
έχουν ένα ανώτατο όριο ελιγμών, ένα όπλο 
λέιζερ μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένο 
και να βάλλει εναντίον στόχου, χωρίς να 
περιορίζεται από τους ελιγμούς του.   

• Μεγάλη ακρίβεια βολής – Περιορισμό 
παράπλευρων απωλειών: Τα όπλα λέιζερ 
θεωρούνται όπλα υψηλής ακρίβειας. Κατά 
κανόνα η καταστροφή που επιφέρουν στους 
πιθανούς στόχους προέρχεται από την 
πολύ στενή δέσμη που κατευθύνουν προς 
αυτούς, χωρίς να προξενούν καμία ζημιά 
σε παράπλευρους στόχους. ςυνεπώς, είναι 
ιδανικά για χρήση σε περιβάλλον αυξημένου 
κινδύνου παραπλεύρων απωλειών, όπως για 
παράδειγμα εντός κατοικημένων περιοχών.

• Επιπρόσθετες χρήσεις: Τα όπλα λέιζερ 
προσφέρουν το πλεονέκτημα εναλλακτικών 
– πλην καταστροφής στόχου – χρήσεων, 
όπως ανίχνευσης και παρακολούθησης 
στόχου καθώς και αντίστροφης παρεμβολής 
ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων. Παράλληλα 
έχουν την δυνατότητα βαθμιαίας χρήσης 
τους, ξεκινώντας από απλή προειδοποίηση, 
προχωρώντας σε παρεμβολή και καταλήγον-
τας σε καταστροφή.
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Πέραν των ανωτέρω πλεονεκτημάτων 
που διαθέτουν τα λέιζερ όπλα, υπόκεινται σε 
κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορούν να καταστήσουν το όπλο 
πλήρως μη επιχειρησιακό:
• Οπτικός ορίζοντας (Line of sight): Η μετάδο-

ση της ενέργειας από το όπλο λέιζερ προς 
τον στόχο γίνεται σε ευθεία τροχιά. ςυνεπώς, 
ένα όπλο λέιζερ δεν δύνανται να εμπλακεί με 
στόχο, ο οποίος καλύπτεται πίσω από κάποιο 
εμπόδιο. Για παράδειγμα, ένα μικρό σκάφος 
το οποίο καλύπτεται πίσω από το κύμα. 
Παρόλα αυτά θα είναι σε θέση να εμπλακεί 
άμεσα, όταν αυτό αποκαλυφθεί. Παλαιότερα 
είχαν δοκιμασθεί τεχνικές ομεταφερόμενων 
καθρεπτών, οι οποίοι να αντανακλούν την 
δέσμη του λέιζερ και να επιτρέπουν εμπλοκές 
στόχων πέραν του ορίζοντα. Αυτή η ιδέα 
τελικώς εγκαταλείφθηκε, για λόγους κόστους 
και τεχνικών δυσκολιών.

• Ατμοσφαιρική απορρόφηση και διάχυση: 
Η διάδοση της εκτρομαγνητικής ενέργειας 
από το όπλο στον στόχο υπόκεινται στο 
φαινόμενο της ατμοσφαιρικής απορρόφησης 
και διάχυσης. Αυτό συμβαίνει κυρίως με την 
ύπαρξη υδρατμών, αλλά και από σκόνης, 

άμμου ή καπνού, με αποτέλεσμα η τελικώς 
μεταφερόμενη ενέργεια στον στόχο να είναι 
σημαντικά μειωμένη και να μην επιφέρει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό 

ΣΧΗΜΑ 2. Διάγραμμα που απεικονίζει την εξάρτηση της 
ατμοσφαιρικής απορρόφησης και διάχυσης από το μήκος 
κύματος λειτουργίας του όπλου λέιζερ. Μπορούμε να 
εντοπίσουμε ένα τέτοιο ‘’παράθυρο’’ περί τα 1.064μm που 
είναι το σύνηθες μήκος κύματος λειτουργίας των λέιζερ 
στερεάς κατάστασης νεοδυμίου [8].

ΣΧΗΜΑ 1.  Το περίφημο LaWS (Laser Weapon System) επί του USS Ponce. Πρόκειται περί λέιζερ ινών ισχύος 33 kW και 
είναι το πρώτο επιχειρησιακό όπλο λέιζερ επί πολεμικού πλοίου, το οποίο σε επίπεδο δοκιμών έχει επιτυχώς καταστρέψει 
διάφορους στόχους (π.χ. UAV) [11].
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παράγοντα αντιμετώπισης αυτών των 
φαινομένων είναι η επιλογή του μήκους 
κύματος λειτουργίας του όπλου. Αυτό 
συμβαίνει καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα 
΄΄παράθυρα΄΄ (ςχήμα 2) στα οποία η 
ατμοσφαιρική απορρόφηση παίρνει πολύ 
χαμηλές τιμές, επιτρέποντας την καλύτερη 
λειτουργία του όπλου. Παράλληλα, υπάρχουν 
και άλλα φαινόμενα, όπως οι ατμοσφαιρικές 
διαταραχές και η θερμική αλλοίωση της 
δέσμης, τα οποία ελαττώνουν δραστικά την 
οτελεσματικότητα του όπλου (ςχήμα 3 και 4).
ο μηχανισμός καταστροφής του στόχου από 

την δέσμη λέιζερ, προϋποθέτει την διατήρηση 
της επί του στόχου, για ορισμένα δευτερόλεπτα, 

(dwell time) μέχρι η συσσωρευμένη ενέργεια να 
επιφέρει το επιθυμητό καταστρεπτικό αποτέλεσμα. 
ύπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν 
σημαντικά την απόδοση του όπλου με κυριότερη 
ίσως την ισχύ εξόδου του λέιζερ. με βάση λοιπόν 
αυτό το σχεδιαστικό χαρακτηριστικό, κάθε λέιζερ 
όπλου μπορεί να εκτιμηθεί προσεγγιστικά η 
φονική του δυνατότητα. Τυπικά παραδείγματα 
ισχύων εξόδου όπλων λέιζερ ξεκινούν από 
μερικά (~10) κιλοβάτ, των οποίων η δυνατότητες 
περιορίζονται στην αντιμετώπιση ‘’μαλακών’’ στόχων 
σε αποστάσεις περί τα 2 χιλιόμετρα και κινούμενα με 
χαμηλές ταχύτητες. Αυξάνοντας την ισχύ εξόδου 
του όπλου, μέχρι και το επίπεδο των μεγαβάτ 
(~ MW), οι δυνατότητες του όπλου μπορούν

ΣΧΗΜΑ 3.  Στο διάγραμμα απεικονίζεται η επίδραση των ατμοσφαιρικών διαταραχών επί της μορφής της δέσμης λέϊζερ 
επί του στόχου. Αριστερά με πολύ μικρές τιμές ατμοσφαιρικών διαταραχών και δεξιά με μεγάλες [7].

ΣΧΗΜΑ 4. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η επίδραση της θερμικής αλλοίωσης επί της δέσμης. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η 
ατμοσφαιρική απορρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της υπερθέρμανση των ατόμων του αέρα που περιβάλλουν την 
δέσμη που οδηγεί σε αλλαγή της πυκνότητας του αέρα και του δείκτη διάθλασης που οδηγεί σε διασπορά της δέσμης [12].
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να φτάσουν στην αντιμετώπιση υπερταχέως 
κινουμένων στόχων σε μεγάλες αποστάσεις 
(π.χ. βαλλιστικούς πυραύλους). ςτο ςχήμα 5 
παρουσιάζονται ενδεικτικά επίπεδα ισχύος και 
οι αντίστοιχοι τύποι στόχων που μπορούν να 
καταστραφούν. 

Υποσυστήματα Όπλου Λέιζερ
Ένα όπλο λέιζερ είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι 
υποσυστήματα (ςχήμα 6):
• Το υποσύστημα ενεργειακής υποστήριξης 

του λέιζερ. Η απαίτηση για παροχή τεράστιας 
ισχύος για πολύ λίγα δευτερόλεπτα δημιουργεί 
την ανάγκη αποθηκευμένης και διαθέσιμης 
ενέργειας (energy storage). 

• Το υποσύστημα λέιζερ (ςχήμα 7), όπου 

παράγεται και ενισχύεται η λεκτρομαγνητική 
δέσμη και αποτελείται από: α) τον ενισχυτή 
(gain medium), την πηγή άντλησης (pumping 
source), τον καθρέπτη ολικής ανάκλασης (high 
reflecting mirror) και τον καθρέπτη μερικής 
ανάκλασης (partially reflecting mirror).   

• Το υποσύστημα κατεύθυνσης και ελέγχου 
της δέσμης. Αποτελείται από τον καθοδηγητή 
δέσμης (beam director), το σύστημα υπόδειξης 
και εγκλωβισμού (pointing and tracking) και το 
σύστημα adaptive optics, το οποίο προσπαθεί 
να εξαλείψει τις αρνητικές συνέπειες του 
φαινομένου της ατμοσφαιρικής διάθλασης 
(turbulence).

Κατηγορίες Όπλων Λεϊζερ Υψηλής 
Ενέργειας

ο βασικός επινοητής της ιδέας της λειτουργίας 
του λέιζερ – εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός – 
είναι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1916. Όπως φαίνεται 
και στο ςχήμα 8, η εξαναγκασμένη εκπομπή ενός 
ατόμου συμβαίνει όταν ένα προσπίπτον φωτόνιο 
σε ένα άτομο, που βρίσκεται σε μία υψηλότερη 
ενεργειακή στάθμη, έχει ως αποτέλεσμα αυτό 
το άτομο να μεταπίπτει σε ενεργειακή στάθμη 
χαμηλότερης ενέργειας με ταυτόχρονη εκπομπή 
ενός νέου φωτονίου με ενέργεια, φάση και 
διεύθυνση ίδια με εκείνη του προσπίπτοντος 
φωτονίου. Η ομοιότητα αυτή του νέου φωτονίου 
έχει ως αποτέλεσμα να αλληλοεπιδρούν 
προσθετικά μεταξύ τους, αυξάνοντας έτσι την 
ένταση του παραγόμενου φωτός. Η λειτουργία 

ΣΧΗΜΑ 5. Στο διάγραμμα απεικονίζονται αντιπροσωπευτικά 
επίπεδα ισχύος και τύποι στόχων τους οποίους μπορούν να 
καταστρέψουν [5].

ΣΧΗΜΑ 6. Στο διάγραμμα απεικονίζονται τα βασικά 
συστατικά μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λέιζερ 
όπλου [12].

ΣΧΗΜΑ 7. Στο διάγραμμα απεικονίζονται τα βασικά μέρη 
ενός λέιζερ. Ενισχυτής (1), μέσο άντλησης (2), καθρέφτης 
ολικής ανάκλασης (3), καθρέφτης μερικής ανάκλασης (4), 
εξερχόμενη δέσμη λέιζερ (5) [12].
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του λέιζερ βασίζεται θεμελιωδώς σε αυτήν την 
εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων. 

Αρκετά αργότερα, επετεύχθη και η δημιουργία 
της πρώτης συσκευής λέιζερ, περί το 1960. 
Άμεσα γεννήθηκε και η ιδέα της χρήσης 
μιας τέτοιας συσκευής ως όπλο, το οποίο θα 
χρησιμοποιεί την κατευθυντική του ενέργεια, 
ώστε να καταστρέψει έναν πιθανό στόχο. Για την 
παραγωγή ενός τέτοιου όπλου, όλες αυτές τις 
δεκαετίες προσπαθειών, έχουν χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικά συστήματα λέιζερ,  οποία διαφέρουν 
ως προς τους μηχανισμούς παραγωγής του 
λέιζερ και συνεπώς έχουν και διαφορετικά 
εγγενή χαρακτηριστικά. οι βασικοί τύποι που 
έχουν αναπτυχθεί είναι α) τα χημικά λέιζερ, β) τα 
λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων και γ) τα λέιζερ 
στερεάς κατάστασης. Παρακάτω δίνεται μια 
σύντομη παρουσίαση του καθενός καθώς και τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. 

Χημικά Λέιζερ (Chemical Laser)
Τα χημικά λέιζερ μεταβάλλουν την 

αποθηκευμένη ενέργεια που βρίσκεται μέσα σε 
χημικούς δεσμούς σε μια σχεδόν μονοχρωματική 
λεκτρομαγνητική δέσμη. οι δύο πιο κοινοί τύποι 
χημικών λέιζερ είναι α) deuterium fluoride και β) 
chemical oxygen-iodine laser (COIL). ο πρώτος 

τύπος έχει μήκος κύματος λειτουργίας περί τα 
4 μm. ντιπροσωπευτικό παράδειγμα οπλικού 
συστήματος του τύπου αυτού, είναι το Mid-
Infrared Advanced Chemical Laser (MIRACL) 
που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1980. ο 
δεύτερος τύπος (COIL) λειτουργεί σε ένα μήκος 
κύματος περί το 1.3 μm και χρησιμοποιήθηκε στο 
περίφημο πρόγραμμα Airborne Laser (ABL), που 
αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση ενός χημικού 
λέιζερ, πολύ υψηλής ισχύος (~μW), σε ένα ειδικά 
διαμορφωμένο αεροσκάφος Boeing 747 (ςχήμα 
9), με αποστολή την κατάρριψη διηπειρωτικών 

ΣΧΗΜΑ 8.  Στο διάγραμμα απεικονίζεται η αρχή λειτουρ-γίας του λέιζερ που βασίζεται στην εξαναγκασμένη εκπομπή 
φωτονίων. Ένα προσπίπτον φωτόνιο εξαναγκάζει ένα διεγερμένο άτομο να μεταβεί σε στάθμη χαμηλότερης ενέργειας 
με ταυτόχρονη εκπομπή ενός φωτονίου, ίδιας ενέργειας, φάσης και διεύθυνσης [8].

ΣΧΗΜΑ 9. Το περίφημο Airborne Laser (ABL) της Boeing. 
Επετεύχθη η ενσωμάτωση ενός χημικού λέιζερ ισχύος 3 
ΜW, με αποστολή την κατάρριψη διηπειρωτικών πυραύλων 
στην αρχική φάση πτήσεώς τους (boost phase) [12].
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πυραύλων στην αρχική φάση πτήσεώς τους 
(boost phase). ςτα πλεονεκτήματα των 
χημικών λέιζερ συγκαταλέγονται η δυνατότητα 
απαλλαγής της παραγόμενης θερμότητας μέσω 
των εξαγωγών, η δυνατότητα επίτευξης πολύ 
υψηλής ισχύος εξόδου, η ώριμη τεχνολογία και 
η καλή παραγόμενη ποιότητα δέσμης λέιζερ. Τα 
μειονεκτήματα του τύπου είναι το μεγάλο βάρος 
και μέγεθος τους, η περιορισμένη δυνατότητα 
βολών, βάσει των αποθεμάτων της χημικής 
ουσίας και η υψηλή τοξικότητα των χημικών 
παραγώγων.

Λέιζερ Ελεύθερων Ηλεκτρονίων (Free 
Electron Laser)

Το λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων 
χρησιμοποιεί ελεύθερα ηλεκτρόνια για την 
παραγωγή του φωτός (ςχήμα 10). Τα ηλεκτρόνια 
αυτά επιταχύνονται σε υψηλές ταχύτητες σε έναν 
γραμμικό επιταχυντή και ακολούθως εισέρχονται 
στον undulator, στον οποίο εφαρμόζεται ένα 
διαρκώς εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο από μια 
διάταξη μαγνητών με ναλλασσόμενους πόλους. 
Αυτό έχει ως συνέπεια την κατακόρυφη ως προς 
την κατεύθυνσή τους ταλάντωση των ηλεκτρονίων, 
διαγράφοντας τελικά έτσι μία ημιτονοειδή πορεία. 
Αυτή η ταλάντωση των ηλεκτρονίων έχει ως 
αποτέλεσμα την εκπομπή μονοχρωματικής 
ακτινοβολίας [3]. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα 

του λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η 
δυνατότητα μεταβολής του μήκους κύματος 
λειτουργίας (εξαιρετικά σημαντικό για καλύτερη 
ατμοσφαιρική διάδοση ιδιαίτερα σε θαλάσσιο 
περιβάλλον), η καλή ποιότητα δέσμης του και 
η δυνατότητα επίτευξης πολύ υψηλής ισχύος 
εξόδου. Το μέγεθος, κόστος και η σχετικά πρώιμη 
τεχνολογία τους είναι προς το παρόν αποτρεπτικοί 
παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. 

Λέιζερ Στερεάς Κατάστασης (Solid State 
Laser)

Τα λέιζερ στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούν 
αυτό που ονομάζεται οπτική άντληση μέσω 
λάμπας φωτός ή διόδου. Επίσης χρησιμοποιούν 
ως μέσο ενίσχυσης κάποιο διηλεκτρικό υλικό, 
κρυσταλλικό ή απλό γυαλί, το οποίο φέρει 
προσμίξεις ιόντων [3]. Το σύνηθες μήκος κύματος 
λειτουργίας είναι 1.064 μm και σε αντίθεση με 
τους προηγουμένως αναφερθέντες τύπους, είναι 
πολύ μικρότερα σε μέγεθος και ελαφρύτερα. 
Παράλληλα είναι και πολύ πιο αποδοτικά, με 
την έννοια ότι το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας 
που εξάγεται σε σχέση με αυτό με το οποίο 
τροφοδοτήθηκε είναι μεγαλύτερο και κυμαίνεται 
περί το 25-30%. Επίσης, δεν παράγουν επιβλαβείς 
χημικές ουσίες ή ιονισμένη ακτινοβολία. Το 
κύριο μειονέκτημά τους είναι η χαμηλή θερμική 
αγωγιμότητα του μέσου ενίσχυσης, το οποίο 

ΣΧΗΜΑ 10. Σκαριφηματική απεικόνιση του λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων (FEL) [8].
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απαιτεί πολύ καλή διαχείριση της απορρίπτουσας 
θερμότητας, κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον 
απαιτούμενη ενέργεια. Επίσης, η επιστημονική 
κοινότητα θεωρεί ότι δεν μπορούν να φτάσουν 
σε πολύ υψηλά επίπεδα ισχύος εξόδου και 
συγκεκριμένα της τάξης των μεγαβάτ. μια λύση 
που χρησιμοποιείται για την αύξηση της ισχύος 
εξόδου ενός όπλου λέιζερ στερεάς κατάστασης, 
είναι ο συνδυασμός πολλαπλών δεσμών. Αυτή 
η μέθοδος όμως καθιστά πολύ δύσκολη την 
επίτευξη καλής ποιότητας δέσμης, παράγοντα 
πολύ σημαντικού για την απόδοση του. Ως τέτοιο 
παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το Maritime 
Laser Demonstrator (MLD), ενός πρωτοτύπου 
λέιζερ όπλου, το οποίο συνδυάζει εφτά δέσμες 
λέιζερ στερεάς κατάστασης, με 15kW ισχύ 
εξόδου το καθένα, επιτυγχάνοντας έτσι συνολική 
ισχύ 105 kW. 

μία ειδική κατηγορία λέιζερ στερεάς 
κατάστασης είναι τα λέιζερ οπτικών ινών (fiber 
laser). Αυτός ο τύπος λέιζερ διατηρεί παρόμοια 
σχεδίαση με το λέιζερ στερεάς κατάστασης με την 
διαφορά ότι, σαν μέσο ενίσχυσης, χρησιμοποιεί 
οπτική ίνα (fiber optic). Αυτό που τα κάνει 
ελκυστικά είναι η ευρεία εφαρμογή και χρήση 
τους σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 
Η ισχύς εξόδου που μπορούν να επιτύχουν είναι 
της τάξης των λίγων κιλοβάτ· επομένως είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός πολλών δεσμών, 

ώστε να επιτευχθεί ικανή ισχύς για στρατιωτικές 
εφαρμογές (>10kW). Όπως προαναφέρθηκε, 
αυτό θα έχει επίπτωση στην ποιότητα της δέσμης 
και συνεπακόλουθα στην απόδοση του όπλου. 
Όπως φαίνεται στο ςχήμα 12, το λέιζερ οπτικών 
ινών χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες διόδους ως 
μέσο άντλησης φωτός. Εφαρμόζεται η τεχνική της 
διπλής επένδυσης (εσωτερική-εξωτερική), όπου η 
εσωτερική έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από 
την εξωτερική (n1>n2). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
το προσπίπτον φως να εγκλωβίζεται στην οπτική 
ίνα, λόγω ολικής εσωτερικής ανάκλασης. Η 
μέγιστη γωνία πρόσπτωσης του εισερχόμενου 
φωτός (numerical aperture), για να συμβεί αυτό, 
καθορίζεται από τον νόμο του Snell: 

μεγαλύτερη μέγιστη γωνία διευκολύνει την 
εισδοχή του φωτός στο εσωτερικό της οπτικής 
ίνας, στο εσωτερικό της οποίας επιτρέπεται 
η διάδοση μόνο διακριτών ρυθμών. Για να 
πετύχουμε καλύτερη ποιότητα δέσμης, πρέπει η 
οπτική ίνα να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να υπάρχει διάδοση μόνο ενός ρυθμού. Αυτό 
απαιτεί την χρήση διπλής επένδυσης όπου μαζί 

ΣΧΗΜΑ 11. Το Maritime Laser Demonstrator (MLD) με τα επιμέρους υποσυστήματα που το απαρτίζουν [11].

( ) 2 2
max 1 2sin n n NAθ = − ≡
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με τον πυρήνα δημιουργούν τρία στρώματα. ο 
πυρήνας έχει τον μέγιστο δείκτη διάθλασης κι έτσι 
πετυχαίνουμε μεγάλη μέγιστη γωνία πρόσπτωσης 
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης. 
Αυτό διευκολύνει την άντληση στην οπτική ίνα και 
την ύπαρξη ενός μόνο ρυθμού μεταξύ πυρήνα 
και εσωτερικής επένδυσης κι έτσι πετυχαίνουμε 
καλύτερη ποιότητα δέσμης. 

Εφαρμογές Όπλων Λεϊζερ
Τα όπλα λέιζερ έχουν την δυνατότητα 

να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν από 
πλατφόρμες τόσο στην στεριά, την θάλασσα, 
τον αέρα ακόμα και το διάστημα. ο βασικός 
παράγοντας που καθορίζει την σχεδίαση του 
όπλου είναι η επιθυμητή αποστολή του και 
κατ’ επέκταση η φονική του δυνατότητά. οι 
βασικές παράμετροι που καθορίζουν την φονική 
δυνατότητα ενός όπλου λέιζερ και σχετίζονται με 
την σχεδίαση του είναι: α) η ισχύς εξόδου του, β) 
η ποιότητα της δέσμης λέιζερ (beam quality), γ) 
το μήκος κύματος λειτουργίας, και δ) η διάμετρος 
του καθοδηγητή της δέσμης (beam director). Για 
την καλύτερη απόδοση του όπλου χρειαζόμαστε 
την μεγαλύτερη δυνατή ισχύ, την χαμηλότερη 
δυνατή ποιότητα δέσμης (ίση με την μονάδα 
η βέλτιστη τιμή), μήκος κύματος λειτουργίας 
εντός κάποιου ‘’παραθύρου’’ μειωμένης 
ατμοσφαιρικής απορρόφησης (βλ. ςχήμα 2) και 
μεγαλύτερη διάμετρο καθοδηγητή. Παρόλα αυτά, 
η βελτιστοποίηση των παραπάνω παραμέτρων, 
πέραν των όποιων τεχνολογικών δυσκολιών, 
αυξάνει κατά πολύ το κόστος, βάρος, μέγεθος και 
τις ενεργειακές ανάγκες του όπλου.

Παράλληλα υπάρχουν πολύ άλλοι εξωτερικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός λέιζερ 
όπλου, όπως διάφοροι ατμοσφαιρικοί παράγοντες 
(βροχή, ομίχλη, υγρασία, σκόνη κ.α.), η απόσταση του 
στόχου, η διάρκεια ‘’φωτισμού’’ του στόχου (dwell time) 
και τέλος η σταθερότητα της δέσμης λόγω της κίνησης 
ή των κραδασμών της πλατφόρμας (platform jitter). 

Ναυτικές Εφαρμογές Όπλων Λέιζερ
Τα μεγάλα σκάφη επιφανείας του πολεμικού 

ναυτικού (ΦΓ, ΠΓύ) μπορούν να θεωρηθούν 
κατάλληλες πλατφόρμες για ενσωμάτωση ενός 
όπλου λέιζερ, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων 
τους σε παροχή επαρκούς ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και της δυνατότητάς τους να 
ενσωματώσουν ένα όπλο λέιζερ από άποψης 
βάρους και μεγέθους. Ενδεικτική τάξη μεγέθους 
του βάρους ενός όπλου λέιζερ συναρτήσει 
της ισχύος εξόδου του είναι περί τα 50kg/kW, 
κάτι που στο προσεχές μέλλον αναμένεται να 
μειωθεί κατά πολύ, επιτρέποντας έτσι και την 
ενσωμάτωση τους σε ιπτάμενες πλατφόρμες. 
ςυγκεκριμένα, έχει τεθεί ως στόχος η επίτευξη 
λόγου βάρους προς ισχύ να αγγίξει το 5!  

Επίσης, το υφιστάμενο αντιπυραυλικό 
σύστημα εγγύς προστασίας (Phallanx) των 
φρεγατών θα μπορούσε να παρέχει την βάση 
του καθοδηγητή (beam director) της δέσμης 
λέιζερ και παράλληλα να γίνει εκμετάλλευση 
του υφιστάμενου συστήματος υπόδειξης και 
εγκλωβισμού, ώστε να αποφευχθεί η χρήση 
ξεχωριστού συστήματος για αποκλειστική χρήση 
από το λέιζερ όπλο, κάτι το οποίο θα ανέβαζε 
κατά πολύ το κόστος και τις τεχνικές δυσκολίες 

ΣΧΗΜΑ 12. Σκαριφηματική απεικόνιση ενός λέιζερ οπτικών ινών δύο επενδύσεων. Στην αριστερή πλευρά διακρίνεται η 
μέγιστη γωνία πρόσπτωσης του εισερχόμενου φωτός, ώστε να εγκλωβιστεί εντός της οπτικής ίνας. Στο κέντρο διακρίνεται 
ο πυρήνας, που είναι το αποτελεί το μέσο κέρδους του λέιζερ [8]
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του εγχειρήματος.
Τέλος, η ύπαρξη ευρέως διαδεδομένων 

συστημάτων λέιζερ στο εμπόριο, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 
στρατιωτικές εφαρμογές, επιτρέπει την άμεση 
εκμετάλλευση τους για την παραγωγή ενός 
πρωτοτύπου λέιζερ όπλου σε πειραματικό στάδιο 
στα πρότυπα του αμερικανικού Laser Weapon 
System (LaWS), το οποίο χρησιμοποιεί συνολικά 
πέντε λέιζερ οπτικών ινών από το εμπόριο, 
κατασκευασμένα για βιομηχανικές εφαρμογές, 
ισχύος 5.5kW έκαστο, επιτυγχάνοντας έτσι 
συνολική ισχύ 33kW. 

Συμπεράσματα
Η συνεχώς αυξανόμενη έρευνα και ανάπτυξη 

στον χώρο των όπλων λέιζερ τα έχει καταστήσει 
πολύ ελκυστικά για τις περισσότερες προηγμένες 
τεχνολογικά χώρες του κόσμου. με πρωτοπόρες 
τις Η.Π.Α και τις Ρωσία, Βρετανία, Γερμανία, 
Ισραήλ, Κίνα και Ινδία να ακολουθούν, τα όπλα 
λέιζερ και οι δυνατότητές τους πλέον γνωρίζουν 
όλο και αυξανόμενη αναγνώριση και η πλήρης 
επιχειρησιακή τους αξιοποίηση στο πεδίο της 
μάχης δεν είναι μακριά. 

Η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να ακολουθήσει 
αυτήν την προοπτική εντάσσοντας στο οπλοστάσιο 
της ένα όπλο που αλλάζει τους κανόνες του 
παιχνιδιού στην περιοχή μας και αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για την αντιμετώπιση 
ασύμμετρων απειλών και ‘’μαλακών’’ στόχων 
σε ένα πιθανώς πολύ κορεσμένο θέατρο 
επιχειρήσεων στην περιοχή του Αιγαίου 
Πελάγους. Επιπλέον, οι δυνατότητες των όπλων 
λέιζερ τα καθιστούν ιδανικά για αντιμετώπιση 
μικρών και ελαφρών κατευθυνόμενων 
αεροχημάτων, τα οποία από την μία πλευρά 
συνιστούν δυνητική απειλή για ευαίσθητες 
εγκαταστάσεις, αλλά που το μέγεθος τους 
και η ύπαρξη κατοικημένων περιοχών δεν 
επιτρέπουν την χρήση πυροβόλων όπλων ή 
κατευθυνόμενων βλημάτων. 
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Σ το πλαίσιο της 
προετοιμασίας ενός 

φωτογραφικού αφιερώματος 
του περιοδικού μας για την 
ρυμούλκηση και τις εργασίες 
συντήρησης του «ΑΒΕΡΩΦ», 
επισκέφτηκα το πλοίο ενώ 
αυτό βρισκόταν δεξαμενισμένο 
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 
Μη έχοντας ποτέ πριν την 
ευκαιρία να εξετάσω από 
κοντά τα ύφαλα του πλοίου 
κατέβηκα στο δάπεδο της 
δεξαμενής και αντίκρισα με δέος τον ατσάλινο γίγαντα. Είχε ολοκληρωθεί η υδροβολή και η 
αμμοβολή, είχε απομακρυνθεί η στρειδώνα και η σκουριά, είχε αποκαλυφθεί η καθαρή λαμαρίνα 
του σκάφους αλλά έκπληκτος διαπίστωσα ότι είχε αποκαλυφθεί και κάτι άλλο, για μένα ανεξήγητο. 
Στο κάτω μέρος του πρωραίου τμήματος του πλοίου, κάτω από την περιοχή που αποκαλούμε 
«στείρα», όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, υπήρχαν εμφανέστατα και αφύσικα σημάδια 
αποκοπής τμήματος ελάσματος της γάστρας, το οποίο μάλιστα δεν ήταν κατασκευαστικό έλασμα 
αλλά επίθεμα μεταγενέστερο της ναυπήγησης του πλοίου. 

Το Μυστηριώδες Εξόγκωμα στα Ύφαλα του  «ΑΒΕΡΩΦ»
Του Διευθυντού Σύνταξης

Έ να μέλος του πληρώματος του «ΑΒΕΡΩΦ», πολιτικός υπάλληλος με ειδικότητα αρμενιστή, 
ο οποίος είχε παρακολουθήσει τον δεξαμενισμό του πλοίου το 1986 στην Ελευσίνα (τότε 

είχε ουσιαστικά μετατραπεί σε Πλωτό Ναυτικό Μουσείο), θυμόταν αμυδρά ότι εκεί υπήρχε ένα 
«εξόγκωμα», το οποίο κόπηκε τότε γιατί για κάποιο λόγο ενοχλούσε
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Α πό έλεγχο φωτογραφιών από την καθέλκυση του πλοίου, αλλα και από τα αρχικά ναυπηγικά 
σχέδια δεν εντοπίστηκε λόγος ύπαρξης αυτών των σημαδιών σε αυτό το σημείο.
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Κ ατά ευτυχή σύμπτωση λίγες μέρες μετά περιήλθε στην κατοχή της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο του Αντιπλοιάρχου (ε.α.) Γεωργίου Βαζάκα, ο 

οποίος είχε υπηρετήσει στο «Αβέρωφ» την περίοδο 1940-41. Μέσα στο πλήθος των θαυμάσιων 
φωτογραφιών ανακάλυψα έκπληκτος μια που επεικόνιζε το μυστηριώδες «εξόγκωμα»! Επρόκειτο 
για μεταλλική πυραμιδοειδή κατασκευή από την οποία μάλιστα κρέμονταν και αλυσίδες οι οποίες 
κατέληγαν στο κατάστρωμα της πλώρης. 
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Π αρόλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται ο προβληματισμός: Γιατί απεκόπη 
κατά τις εργασίες μετατροπής του πλοίου σε Πλωτό Ναυτικό Μουσείο το 

1986; Παρακαλούμε αν κάποιος γνωρίζει λεπτομέρειες για αυτό το θέμα να μας 
ενημερώσει.                  

           ε βάση αυτό το εύρημα, προσέφυγα στο Μητρώο του Πλοίου όπου βρέθηκε η λύση του 
προβλήματος:  Η κατασκευή αυτή ήταν ένα «σύστημα αρτήσεως παραπλωτήρων» το οποίο 
αποσκοπούσε στην αλιεία ναρκών.Τοποθετήθηκε στο πλοίο την περίοδο Οκτωβρίου – 

Νοεμβρίου 1928, περίοδο κατά την οποία (σύμφωνα και με τα ημερολόγια του πλοίου εκτελέσθηκε 
δεξαμενισμός στις μόνιμες δεξαμενές του λιμένα Πειραιά). Η προσπάθεια για απόκτηση ικανότητας 
ναρκαλιείας από το πλοίο είχε ξεκίνησε από το 1922, με κάποιες ιδιοκατασκευές, αλλά ουσιαστικά 
ποτέ δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η χρήση του ατόνησε τόσο που… ξεχάστηκε ακόμα 
και η ύπαρξή του.

Μ
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και 3μ πλάτος και αναρτάται σε μηχανισμό τύπου 
«αράχνη». Τα banners κατά τη μεταφορά τους 
τυλίγονται και φυλάσσονται μέσα σε ειδικές θήκες 
τύπου σωλήνα, ενώ οι “αράχνες” συμπτύσσονται 
και φυλάσσονται σε μικρές υφασμάτινες βαλίτσες. 
Η έκθεση συνοδεύεται από εκπαιδευτικά βίντεο 
και μουσική, εφόσον υπάρχει στο χώρο έκθεσης 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολικό μηχάνημα 
(ή τηλεόραση μεγάλης οθόνης). Διατίθεται και 
έντυπο – οδηγός για τους επισκέπτες.

H έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό 
από τις 7 μαρτίου έως τις 25 μαΐου στο Ναυτικό 
μουσείο της Ελλάδος στον Πειραιά. οι επόμενοι 
προορισμοί είναι η Αλεξανδρούπολη (27 μαίου 
– 1 Ιουνίου), Καρλόβασι ςάμου (10-16 Ιουλίου), 
χανιά (29 Ιουλίου-31 Αυγούστου), ςκιάθος (11-17 
ςεπτεμβρίου), Λέρος (23-27 ςεπτεμβρίου), Πάτμος 
(29 ςεπτεμβρίου – 1 οκτωβρίου) και Θεσσαλονίκη 
(26-28 οκτωβρίου). 

H ύπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ύΙΝ) έχει 
δημιουργήσει μια φορητή έκθεση με θέμα 

την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού από το 1821 
μέχρι το 1945. ο τίτλος της έκθεσης είναι “μεθ’ 
ορμής Ακαθέκτου” και προέρχεται από το ιστορικό 
σήμα του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη 
προς τον Ελληνικό ςτόλο λίγο πριν την έναρξη 
της ναυμαχίας της Έλλης (3 Δεκ. 1912): “με την 
βοήθεια του Θεού και τας ευχάς του Βασιλέως και 
εν ονόματι του Δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου 
και με την πεποίθησιν της νίκης κατά του εχθρού 
του Γένους”. Η αφηγηματική ροή της έκθεσης 
βασίζεται στην πρόσφατη έκδοση της ύΙΝ “μεθ’ 
ορμής Ακαθέκτου. Επίτομη Ιστορία του Πολεμικού 
Ναυτικού 1821 – 1945” του ύποπλοιάρχου (ΕΦ/ο) 
Παναγιώτη Γέροντα ΠΝ. Η έκθεση αποτελείται 
από δέκα banners στα οποία απεικονίζονται με 
σύγχρονο και ευχάριστο οπτικά τρόπο τα ιστορικά 
γεγονότα χωρισμένα σε χρονικές περιόδους. Κάθε 
banner έχει διάσταση (σε πλήρη ανάπτυξη) 2μ ύψος 

Πρώτη παρουσίαση έκθεσης στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.

Φορητή εκπαιδευτική έκθεση 
για την Ιστορία του Πολεμικου Ναυτικου 
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Δεύτερη παρουσίαση της έκθεσης στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο εκδηλώσεων ''Μέγα το τις θαλάσσης κράτος''.

Ξενάγηση στα εγκαίνια της έκθεσης στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.
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Α πό τον παρελθόντα μάρτιο η ύπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού διεξάγει απογευματινές 

διαλέξεις ανοικτές στο κοινό, με θέματα 
σχετιζόμενα με την ναυτική ιστορία. οι διαλέξεις 
πραγματοποιούνται στην νέα αίθουσα εκδηλώσεων 
/ βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο που φέρει το όνομα 
του ουσιαστικού ιδρυτή της ύΙΝ και σημαντικού 
συγγραφέα και ερευνητή της ιστορίας του 
Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου 
Φωκά. ςκοπός αυτών των εκδηλώσεων της ύΙΝ 
ήταν να αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους όσους 
έχουν αγάπη για την Ναυτική Ιστορία και γενικότερα 
τον Ναυτικό Πολιτισμό, καθώς επίσης να επιδιωχθεί 
η δημιουργία ενός δραστήριου πυρήνα ατόμων 
για την προαγωγή της ιστορικής έρευνας και την 
ανάδειξη της πολύτιμης κληρονομιάς.

ς τον 1ο κύκλο διαλέξεων (5 εκδηλώσεις 
από μάρτιο έως μάιο 2017) καταξιωμένοι 

ομιλητές κάλυψαν πληθώρα σημαντικών 
ζητημάτων της ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού 
αλλά και της γενικότερης ναυτικής ιστορίας 
όπως την εξέλιξη από την αθηναϊκή τριήρη στον 
βυζαντινό δρόμωνα, τον ναυτικό πόλεμο της 
Επανάστασης του 1821, την ναυτική εποποιία του 
1912 – 1913, την δράση του Πολεμικού Ναυτικού 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδρυση του 
Κυπριακού Ναυτικού. Η συμμετοχή του κοινού στο 
σύνολο των διαλέξεων, τόσο αριθμητικά όσο και 
ποιοτικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δίνοντας έτσι 
το κίνητρο στην ύπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού για τη 
διοργάνωση του 2ου Κύκλου Διαλέξεων Ναυτικής 
Ιστορίας από το προσεχές φθινόπωρο.

Διαλέξεις με θέμα την Ναυτική Ιστορία στην αίθουσα 
«Αντιναύαρχος Δημήτριος Φωκάς» 
στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Το έγγραφο που παραθέτουμε παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποτυπώνει με τον πλέον 

παραστατικό τρόπο το «κλίμα» της εποχής του. Πρόκειται για κείμενο που απευθύνεται 

στην οικογένεια των νέων Ναυτικών Δοκίμων και έφερε 

ως τίτλο «Οδηγίαι προς Κηδεμόνας Νέων Δοκίμων». Σε 

αυτό αναλύονται στοιχεία, ως προς την εν γένει αγωγή 

και συμπεριφορά των μελλοντικών αξιωματικών του 

τότε Βασιλικού Ναυτικού, αλλά και διαδικαστικά θέματα, 

όπως η πληρωμή των διδάκτρων (η φοίτηση τότε δεν 

ήταν δωρεάν) και η διαμονή τους κατά τις εξόδους τους. 

Το συγκεκριμένο έγγραφο προέρχεται από το προσωπικό 

αρχείο του Πλοιάρχου (Μ) Γεωργίου Οικονομόπουλου, που 

εισήλθε στη ΣΝΔ στις 15 Ιουλίου 1937 και αποφοίτησε την 

1 Νοεμβρίου 1940 ως σημαιοφόρος μηχανικός.
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μία διαφορετική άνοιξη 

Μια άνοιξη του 1970 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από τον τότε  Ν. Δόκιμο Πρώτης Τάξης  Γ. Δ. Κανάκη   

ο ναύτης του πυραρχείου  άνοιξε σιγά σιγά 
την πράσινη  πόρτα του θαλάμου και έριξε μια 
διερευνητική ματιά. Το μπλε φως του λαμπτήρα 
εφοδείας  που άναβε άσβεστο όλη τη νύχτα του 
έδινε μια απόκοσμη σιλουέτα σαν ένα εφιαλτικό 
ολόγραμμα που κινιόνταν προς τα κρεβάτια.  Τα 
απλωμένα μάκτρα στις μεταλλικές βάσεις των 
κρεβατιών πρόβαλλαν με την λευκότητά τους 
και έκαναν το έργο του εύκολο. Ένα σκούντημα 
και μια ανάσα που μύριζε αφόρητη τσιγαρίλα  
συνόδευε μια φωνή: «Κύριε Δόκιμε έγερση για 
ποινή» 

με την απορία τι  ήθελε τον επιθετικό 
προσδιορισμό  κύριε ανασηκώθηκα και έτριψα 
τα μάτια μου. ο ύπνος στη σχολή δεν ήταν ποτέ 
αρκετός και δεν τον χορταίναμε, αλλά έπρεπε  
να υπερνικήσω τον νευτώνειο  κανόνα της 
βαρύτητας και με χίλια ζόρια πετάχτηκα από 
το κρεβάτι. με μηχανικές κινήσεις πατώντας 
ξυπόλητος στο παγωμένο μωσαϊκό του 
δαπέδου έβγαλα το παντελόνι της πιτζάμας και 
γρήγορα, στο φτερό που λένε, έπιασα δια της 

αφής  το σώβρακο που ήταν διπλωμένο κάτω 
από τη φανέλα του ναύτου και το φόρεσα. 
Τα κορδόνια, οι μούδες που ήταν δεξιά και 
αριστερά δεν χρειαζόταν να τα δέσω έτσι κι 
αλλιώς ήταν τελείως άχρηστες μια και από τα 
πολλά πλυσίματα το σώβρακο είχε ξεχειλώσει 
και έπλεα μέσα. Κούμπωσα το μπροστινό 
πάνω πάνω κουμπί και χάρις στον κόμπο 
που είχα δέσει πίσω και αντιδιαμετρικά επί 
μονίμου βάσεως ως δια μαγείας το εσώρουχο 
στερεώθηκε στη μέση μου. Η φανέλα υγρή από 
την υγρασία φορέθηκε και στη συνέχεια το 
παντελόνι που τραβήχτηκε κάτω από τη πίσω 
δεξιά γωνιά του στρώματος. Η ζώνη ναύτου 
που πάνω της ήταν τυλιγμένη η λιγαδούρα 
πέρασε και κουμπώθηκαν τα δυο κουμπιά της 
μπουκαπόρτας. Η κολαρίνα περάστηκε και η 
μπελαμάνα φορέθηκε σχεδόν  ασυναίσθητα 
μαζί με  τη λιγαδούρα. Ακροπατώντας στις καφέ 
πλαστικές παντόφλες άνοιξα την πόρτα και 
εντόπισα τις αρβύλες με τις κάλτσες. Καθισμένος 
στην άκρη του κρεβατιού πέρασα με δυσκολία 
τις μάλλινες κάλτσες που ήταν νοτισμένες από 
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Αναμνήσεις από
την ζωή στο ΠΝ

την υγρασία, οι αρβύλες φορέθηκαν εύκολα 
μιας από το τρέξιμο είχαν πάρει το σχήμα των 
ποδιών μου. Πιάνοντας το μπρελόκ με τα κλειδιά 
που ήταν κάτω από τον μαύρο πιλίσκο, άνοιξα 
αθόρυβα την αριστερή πόρτα του μεταλλικού  
ερμαρίου και στο κάτω μέρος τράβηξα τις χακί 
εξαρτήσεις. μαζεύοντας τα παντζάκια έβαλα 
τις γκέτες και γρήγορα κάνοντας δυο πιέτες 
στο πίσω μέρος της μπελαμάνας ζώστηκα τη 
ζώνη με τη ξιφολόγχη. Κλείδωσα μηχανικά 
τη ντουλάπα προσέχοντας να μη ξεχάσω τα 
κλειδιά και ποντίσω, βάζοντάς τα στην αριστερή 
εσωτερική τσέπη της μπελαμάνας και παίρνοντας 
τον πιλίσκο βγήκα από τον θάλαμο. 

Κατεβαίνοντας τα σκαλιά από τον όροφο του 
μεσοδόμου αναρωτήθηκα πόσες φορές τα είχα 
ανέβει με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου, 
αλλά και πόσες φορές τα είχα κατέβει τρέχοντας 
ανάποδα. με κλειστά λοιπόν μάτια  κατέβηκα και 
οδηγήθηκα στο υπόγειο προς τη δεξιά πλευρά 
που ήταν η αποθήκη φορητού οπλισμού. Εκεί 
μπαίνοντας κατευθύνθηκα στην οπλοδόκη στο 
νούμερο 161 και πήρα το μ1. 

Έξω από την βόρεια πύλη του μεσοδόμου 
συγκεντρώνονταν οι γνωστοί σεσημασμένοι 

της ποινής 3. με μηχανικές σχεδόν αυτόματες 
κινήσεις κάτι ανάμεσα σε βάδην και τροχάδην 
μαζευόντουσαν φορώντας ταυτόχρονα το 
καπιτσάλι του πιλίσκου. οι φωνές σώπασαν 
μονομιάς όταν εμφανίστηκε ο Δόκιμος 
ύπηρεσίας και αμέσως άρχισε η εκφώνηση του 
καταλόγου. με το που ακούγονταν το όνομα ο 
κάθε τιμωρημένος απαντούσε με «παρόν» και 
ταυτόχρονα σουστάριζε. ο γδούπος της σούστας 
ήταν αντιστρόφως ανάλογος με τη τάξη, οι 
μούλοι κτυπιόντουσαν, οι κούρδοι μια οκτάβα 
κάτω, οι βαρόνοι ίσα που ακούγονταν…

Λόγω εποχής μόνο ένας τεταρτοετής ήταν 
τιμωρημένος αλλά τον ακολουθούσε η φήμη 
του καγκουράρχη συνεπώς στο πίσω μέρος του 
μυαλού μου επικράτησε η λογική άποψη ότι η 
ποινή θα ήταν δείγμα  στρατιωτικής εβδομάδας, 
έτσι λοιπόν προετοιμάστηκα ψυχικά, όσο αυτό 
ήταν δυνατό κάνοντας την απλή σκέψη …και 
αυτό θα περάσει….   

ο επικεφαλής του ουλαμού της ποινής αφού 
έδωσε τα σχετικά παραγγέλματα μας οδήγησε 
προς το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της πορείας 
έδινε το παράγγελμα «ένα στο δεξιό» και εναλλάξ 
το «ένα στο αριστερό» με προφανέστατο σκοπό 
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με τη φασαρία να ξυπνήσουν οι σπασίκλες   που 
συνέχιζαν να κοιμούνται στους θαλάμους. με το 
που φτάσαμε στην είσοδο του γηπέδου αρχίσαμε 
να βαδίζουμε  στον στίβο που ήταν στρωμένος 
με καρβουνόσκονη.  Όλοι μας καταλάβαμε τη 
σκοπιμότητα, σε λίγο θα άρχιζε το τροχάδην. 
Όντως με το παράγγελμα «αλτ» προχώρησε και 
στάθηκε στο κέντρο και έδωσε το αναμενόμενο 
«εμπρός τροχάδην άγε!».  με μιας αρχίσαμε 
το τρέξιμο κατά την φορά των δεικτών του 
ωρολογίου και θέλοντας και μη ζωηρέψαμε 
γιατί ο κίνδυνος περαιτέρω ποντίσματος ήταν 
παραπάνω από ορατός. 

Η διαταγή «άλτ» ακούστηκε λυτρωτική 
αλλά η χαρά ήταν στιγμιαία μιας και όλα τα 
καλά πράγματα στη ζωή διαρκούν ελάχιστα 
ή όπως λένε οι αγγλοσάξονες “ to nice to 
be true..” γιατί η όλο σαρκασμό φωνή του 
επικεφαλής επιβεβαίωσε τους μύχιους φόβους 
μου. «Κάντε αντίθετες βερίνες να σβήσετε τις 
προηγούμενες… εμπρός τροχάδην άγε!» Εμείς 

αρχίσαμε να τρέχουμε με τον ρυθμό του εν δυό, 
εν δυό βλαστημώντας  τη ριμάδα τη τύχη μας. 
Κάποια στιγμή ο επικεφαλής βαρέθηκε να δίνει 
παραγγέλματα και με ένα «κατ επίκωπον» μας 
άφησε να βολοδέρνουμε προσπαθώντας να 
σβήσουμε τις δεξιόστροφες βερίνες. 

μετά από αρκετά λεπτά που φαινόντουσαν 
αιώνες  ο επικεφαλής ικανοποιήθηκε ότι οι 
βερίνες σβήστηκαν και με το παραπάνω, και τότε 
δέησε να μας σταματήσει και αφού συνήρθαμε, 
έδωσε την εντολή της επιστροφής. 

ςτην παράλλαξη του οικήματος του 
Διευθυντή ςπουδών πάνω από το λεμβαρχείο 
στην αριστερή πλευρά άρχιζε μια ανηφόρα 
με αυξανόμενη κλίση.  Η διαταγή «άλτ» μας 
ξάφνιασε και όλοι διερωτηθήκαμε τι στην ευχή 
θα ακολουθήσει στη συνέχεια.    

Η διαταγή «κάθισμα βαθύ…το όπλο 
προτείνατε» μας προσγείωσε στην 
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πραγματικότητα. Η πρόθεσή του ήταν 
περισσότερο από προφανής, ήθελε να ανέβει την 
ανηφόρα ο ουλαμός της ποινής καγκουράροντας  
και σε τριάδες! Θέλοντας και μη αρχίσαμε να 
ανεβαίνουμε με χίλια ζόρια. Η κόπωση όσο 
και να είναι κάποιος νέος και σε καλή φυσική 
κατάσταση δεν άργησε να εμφανιστεί. Αυτοί που 
ήταν στην πρώτη τριάδα άρχισαν να ζορίζονται 
και να καθυστερούν με αποτέλεσμα οι επόμενοι 
να πέφτουν πάνω τους και όλος ο ουλαμός να 
γίνει ένα κουβάρι πεσμένων δοκίμων. Από το 
μπάχαλο που δημιουργήθηκε  ο επικεφαλής 
εκών άκων σταμάτησε το μαρτύριο του 
καγκουρό και αφού η καρδιές μας ηρέμησαν, 
έδωσε το παράγγελμα «εμπρός μαρς». 

Βρισκόμουν  κάπου στο μέσον και στο 
αριστερό της τριάδας, όταν τελείως αφηρημένος  
τα αφτιά μου συνέλαβαν  βουητό από μέλισσες. 
Αυτόματα και τελείως ασυναίσθητα το βλέμμα 
μου έπεσε στο παρακείμενο παρτέρι με τα  
καταπράσινα μπουζάκια με τους ολόδροσους 

σαρκώδεις βλαστούς  και τα μωβ λουλούδια τους  
και  ένα σμάρι  μέλισσες να  σβουρίζουν πάνω 
τους. Από μέσα μου σιχτίρισα τον εαυτό μου που 
τέτοιες ώρες ρέμβαζα. Βέβαια τότε δεν ήξερα 
το ψυχολογικό φαινόμενο της προβολής κατά το 
οποίο το υποκείμενο προβάλει  συναισθήματα 
κάτω από βίαιες ψυχολογικές καταστάσεις που 
ενδεχόμενα να μην ισχύουν και είναι στον κόσμο 
της φαντασίας. Έτσι λοιπόν χωρίς δεύτερη σκέψη 
επανήλθα στην πραγματικότητα του βάδην.

Όταν φτάσαμε στο μισό των γηπέδων του 
τένις και του βόλεϊ, ο επικεφαλής έδωσε το 
παράγγελμα «αριστερά» και αμέσως στρίψαμε 
προς τον δρόμο που ήταν κάτω από το Κεντρικό 
Κτήριο. ςυντεταγμένοι βαδίζαμε με τις σκέψεις 
και τις αισθήσεις σε ερυθρό συναγερμό για 
τι άλλες εκπλήξεις θα μας επιφύλασσε το 
ρεπερτόριο του επικεφαλής

Η άσφαλτος αντηχούσε τον ήχο από τον 
ρυθμικό βάδην του ουλαμού της ποινής 
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που προχωρούσε συντεταγμένα. Από 
αριστερά φαίνονταν τα επιβατηγά πλοία που 
μπαινόβγαιναν στις προσβάσεις του λιμανιού και 
στο βάθος στο μπλε βαθύ χρώμα της γραμμής 
του ορίζοντα πρόβαλε το γκριζωπό των νησιών 
καλυμμένο σε μια ροζ αχλή σαν μια όμορφη 
ακουαρέλα ζωγραφισμένη βιαστικά λες και ο 
ζωγράφος ήθελε να πιάσει τη στιγμή αμέσως 
πριν την ανατολή. Δεξιά μας άρχιζαν οι κήποι 
της σχολής με τα αιωνόβια πεύκα να γέρνουν 
τα κλαριά τους και οι πευκοβελόνες τους να 
λαμπιρίζουν από την πρωινή δροσιά. Πιο πέρα 
η μικρή λιμνούλα με τα χρυσόψαρα ακύμαντη 
συμπλήρωνε το  ειδυλλιακό τοπίο. 

ςτο ύψος του ιστού εκεί που αναπαυόταν ο 
Ναύαρχος μιαούλης ο επικεφαλής έδωσε «αλτ» 
και αμέσως μετά το παράγγελμα «κλείνατ  επ 
αριστερά» και στη συνέχεια «παραπόδα αρμ» και 
«ημι άνας». χωρίς να περιμένουμε τη διαταγή 
«ανας» αρχίσαμε αμήχανα να προσπαθούμε 
να επικοινωνήσουμε με τα μάτια  και μερικοί  
πιασαν τη κουβέντα ψιθυρίζοντας φοβούμενοι 

τι άλλο θα μας επιφύλασσε η φαντασία του. 
ο επικεφαλής λες και δεν τον ενοχλούσε που 
μιλάγαμε έδωσε  τότε την απίθανη διαταγή 
«αναπνευστικές κινήσεις κατά βούληση»! 

ςτο λίγο χρονικό διάστημα που είχα στη σχολή 
κάτι τέτοιο ήταν αναπάντεχο. ο καγκουράρχης 
επικεφαλής μας είχε πιάσει εξ απήνης. Πριν 
λίγο μας είχε λύσει τον αφαλό στο καψόνι και 
τώρα μας χαλάρωνε και με διαταγή! ο καθένας 
μας ακολουθώντας κατά γράμμα την εντολή 
εισέπνεε την θαλασσινή αύρα και μετά εξέπνεε 
και το αίσθημα της χαλάρωσης σαν μαγικό 
φίλτρο άρχισε να επενεργεί στο κουρασμένο 
σώμα μας. Παραδόξως ο καιρός ήταν τέτοιος 
που δεν έφερνε τον κίτρινο δυσώδη καπνό που 
μύριζε θειάφι από τα φουγάρα του εργοστασίου 
λιπασμάτων. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η 
κατάσταση αλλά με κρύα καρδιά ξεκινήσαμε για 
να επιστρέψουμε. 

Βαδίζοντας για να γυρίσουμε, στο ρείθρο 
του δρόμου ήταν απλωμένη μια πρασινοκίτρινη 
σκόνη λες και κάποιος ανέμελα την πασπάλισε 
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απλόχερα με σκοπό να βασανίσει τους 
κηπουρούς, που είχαν σε καθημερινή βάση 
τα παρτέρια άψογα. Τότε ήταν που άρχισα να 
υποψιάζομαι ότι κάτι άλλαζε και αυτό ήταν 
η επερχόμενη άνοιξη. Να πω την αλήθεια 
ακόμα και τότε δεν έδωσα σημασία, άλλα με 
απασχολούσαν…

ςτην παράλλαξη του round about, της μικρής 
κυκλικής πλατειούλας στην οποία  καταλήγει 
ο δρόμος εισόδου της κεντρικής πύλης μια 
απίθανη ευωδία ρίπιζε την ατμόσφαιρα. οι 
αισθητήριοι κάλυκες στο εσωτερικό της μύτης 
μας συνέλαβαν και αντανακλαστικά σχεδόν 
αυτόματα ανέλυσαν το ποιόν και την προέλευσή 
της. μια  πνοή από μυρουδιές των ανθισμένων 
νεραντζιών του περίβολου του θεραπευτηρίου 
ανακατεμένη με την ευωδία των τριανταφυλλιών 
που ρόδιζαν στα παρτέρια κατηφόριζε. Ήταν η 
ανάσα της άνοιξης που είχε τρυπώσει από την 
κεντρική πύλη και μας έμπλεξε στα δίχτυα της 
και μείς μαγεμένοι ρουφούσαμε άπληστα τους 
χυμούς της. 

ο ουλαμός κατέληξε μπρος από τις σκάλες 

της βόρειας πύλης των Κεντρικών Κτηρίων 
και ο επικεφαλής τηρώντας κατά γράμμα 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες έδωσε το 
παράγγελμα «αλτ», μετά φώναξε «τους ζυγούς 
λύσατε » και μείς κλείνοντας επ αριστερά 
και σουστάροντας διαλυθήκαμε τρέχοντας 
στην αποθήκη φορητού οπλισμού για να 
παραδώσουμε το μ1 και να προλάβουμε την 
πρωινή προετοιμασία για γυμναστική. 

Ανεβαίνοντας τις σκάλες είχα στο πρόσωπό 
μου ένα μεγάλο χαρούμενο χαμόγελο που 
ένας τριτοετής που κατέβαινε μουρτζούφλης 
για γυμναστική κοιτάζοντάς με μου είπε 
παραξενεμένος: «Ρε μούλε πολύ γελαδερός 
είσαι… έλα να με βρεις μετά το προάριστο!».

Που να ήξερε, ότι είχε μπει η άνοιξη….    

  



70  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 599-Τομος 177

27 Μαρτίου – 7 Απριλίου 
Διεξήχθη η άσκηση Deniz Yildizi 2017 (Αστερίας) 
σε περιοχές της Θάλασσας του μαρμαρά και του 
Ευξείνου Πόντου από το TDK. ςτο πλαίσιο της 
άσκησης πραγματοποιήθηκε στις 31 μαρτίου για 
πρώτη φορά βολή κατευθυνόμενου βλήματος Sub 
Harpoon από το υποβρύχιο «Canakkale» (S358).

14 Απριλίου
ςε υπηρεσία εισήλθε το πρώτο αρματαγωγό 
πλοίο (LST) «Bayraktar» (L402) της ομώνυμης 
κλάσης, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των 
δοκιμών αποδοχής εν πλω (Sea Acceptance Tests 
- SAT). Όπως είναι γνωστό η Διοίκηση Ναυτικών 
Δυνάμεων (TDK) θα παραλάβει δύο μονάδες 
του τύπου στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης 
ύψους 370 εκατ ευρώ, η οποία ανατέθηκε στις 
11 μαΐου 2011 στα ναυπηγεία ADIK (Anado-
lu Deniz İnşaat Kızakları Limited). To ποσοστό 
συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας (σκάφος, 
συστήματα, αισθητήρες) ανήλθε στο 70%. Το 
πλοίο παραδόθηκε εντός 34 μηνών σύμφωνα 
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το δεύτερο 
αρματαγωγό «Sancaktar» (L403) έχει καθελκυστεί 
και οι εργασίες ολοκλήρωσης των επιμέρους 
συστημάτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
και αναμένεται να παραδοθεί τον προσεχή 
οκτώβριο. Η νέα κλάση  «Bayraktar» έχει εκτόπισμα 
7.254 τόνων, το σύστημα πρόωσης αποτελείται 
από τέσσερις κινητήρες diesel απόδοσης 2.880 
kW, αναπτύσσει ταχύτητα 18 κόμβων, διαθέτει 
πλήρωμα 129 ατόμων (12 αξιωματικοί, 51 υπαξ/
κοί και 66 ναύτες) και ενδιαιτήσεις φιλοξενίας 
17 αξ/κών και 350 πεζοναυτών. Τα πλοία 

φέρουν σύγχρονο σύστημα ΠΒχ προστασίας, δύο 
κέντρα διοίκησης και ελέγχου, ενώ στους δύο 
χώρους μεταφοράς οχημάτων (ενός κλειστού, 
εμβαδού 1.100 τετραγωνικών μέτρων και ενός 
ανοικτού, εμβαδού 690 τετραγωνικών μέτρων) 
μπορούν να μεταφερθούν 20 άρματα και ένας 
αριθμός 24 έως 60 οχημάτων διαφόρων τύπων 
(ΤομΠ,ΤομΑ, αμφιβίων, ειδικοποιημένων, γενικής 
χρήσης). Επίσης φέρει τέσσερις αποβατικές 
ακάτους τύπου LCVP,  ένα σκάφος τύπου RHIB 
και τρεις αυτοπροωθούμενες πλατφόρμες 
μεταφοράς υλικού. Για την προστασία του 
χρησιμοποιεί δύο πυροβόλα OTO Melara των 
40 χλστ (fast forty), δύο συστήματα Mk 15 Pha-
lanx CIWS, δύο πολυβόλα Aselsan 12,7 χλστ επί 
σταθεροποιημένων τηλεχειριζόμενων σταθμών 
οπλισμού, ενώ επίσης διαθέτει και συστήματα 
αντιμέτρων κατά τορπιλών. ςε επίπεδο αισθητήρων 
φέρει το τρισδιάστατο ραντάρ έρευνας αέρος – 
επιφανείας Smart MK 2 3D, δύο ηλεκτρο-οπτικά 
συστήματα διεύθυνσης βολής AselFLIR 300D Εο 
και δέκτες προειδοποίησης καταύγασης λέιζερ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αισθητήρες και τα 
οπλικά συστήματα είναι ολοκληρωμένα επί του 

Τουρκία

Η ένταξη του «Bayraktar» (L402) αναβαθμίζει τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες του Tουρκικού Ναυτικού. 
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

τουρκικής σχεδίασης συστήματος διαχείρισης 
μάχης (CMS: Combat Management System) 
GENESIS με πέντε σταθμούς εργασίας. Η κλάση 
διαθέτει και ελικοδρόμιο για απο-προσνήωση ενός 
ελικοπτέρου S-70B. Το «Bayraktar» θα καταλάβει 
τη θέση του παροπλισθέντος αρματαγωγού 
«Ertogrul» (L401) κλάσης Terrebonne Parish. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές Απριλίου 
παροπλίστηκε το σύνολο των 16 παλαιών 
αποβατικών (LCM) τύπου Ç302, τα οποία είχαν 
ναυπηγηθεί τη δεκαετία του εξήντα στην Τουρκία.

9-12 Μαΐου
 ςτην Κωνσταντινούπολη τελέσθηκαν τα εγκαίνια 
της διεθνούς έκθεσης αμυντικών συστημάτων 
IDEF 2017, η οποία διοργανώνεται στην Τουρκία 
κάθε δύο χρόνια. Η έκθεση διήρκησε έως τις 
12 μαΐου και στο πλαίσιό της επιδείχθηκαν 
σειρά οπλικών συστημάτων, σχεδιάσεων και 
αισθητήρων, τα οποία αναπτύχθηκαν από την 
εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Το περιοδικό 
«Ναυτική Επιθεώρηση» θα παρουσιάσει εν 
συντομία μερικά από τα πλέον ενδιαφέροντα 
δρώμενα, τα οποία αφορούν τον χώρο των 
ναυτικών εξοπλισμών. 
Η μεγαλύτερη εξαγωγική επιτυχία της Τουρκίας 
ήταν η αρχική συμφωνία προμήθειας τεσσάρων 
κορβετών MilGem (κλάση Ada) στο Πακιστανικό 
Ναυτικό. Παρουσία του Τούρκο υπουργού Άμυνας 
Φικρί Ισίκ, του υφυπουργού Αμυντικής Βιομηχανίας 
(SSM) Ισμαήλ Ντεμίρ και του Πακιστανού 
υπουργού Τανβίρ χουσεΐν ανακοινώθηκε ότι 
μετά από συνομιλίες, δύο εκ των τεσσάρων 
κορβετών θα ναυπηγηθούν στο Πακιστάν, ενώ 
στην συμφωνία υπάρχει πρόβλεψη διατηρήσεως 
των όπλων και συστημάτων τουρκικής σχεδίασης 
και κατασκευής. Η συμφωνία συνιστά σημαντική 

πρόοδο της διμερούς συνεργασίας στον τομέα 
των ναυπηγήσεων, καθώς πρόκειται για το τρίτο 
κατά σειρά ναυπηγικό πρόγραμμα που ανατίθεται 
από το Πακιστάν στην Τουρκία. Τουρκικές εταιρείες 
ανέλαβαν τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων 
κλάσης Agosta και στη συνέχεια ακολούθησε 
η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια ενός 
πλοίου διάσωσης υποβρυχίων. Επίσης έγινε 
γνωστό ότι και η ςαουδική Αραβία συζήτησε το 
ενδεχόμενο προμηθείας πέντε φρεγατών κλάσης 
ISTIF (Istanbul F), σχεδίαση που αποτελεί εξέλιξη 
της κλάσης Ada (G-MilGem). Αξίζει να επισημανθεί 
ότι τα τουρκικά ναυπηγεία STM κατέθεσαν 
προτάσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα απόκτησης 
τεσσάρων  φρεγατών για το Κολομβιανό Ναυτικό 
«Plataforma Estratégica de Superficie» (PES) στο 
πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης Colombiamar 
2017, προσφέροντας την κλάση ΙSTIF (G-MilGem). 
To Τουρκικό Ναυτικό διαθέτει δύο κορβέτες 
κλάσης Ada, τις «Heybeliada»( F511) και «Büyüka-
da»( F512). Το τρίτο σκάφος του τύπου «Burgaza-
da» (F513) καθελκύστηκε στις 18 Ιουνίου 2016 
και αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία το 2018. 
ςε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης βρίσκεται και 
η τέταρτη κορβέτα «Kinaliada» (F514), η τρόπιδα 
της οποίας τοποθετήθηκε στις 8 οκτωβρίου 2015 
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ενταχθεί 
σε υπηρεσία το 2019. 

10 Μαΐου 
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει 
πραγματοποιήσει άλματα τα τελευταία δέκα έτη, 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες τις οποίες παρείχε 
το κράτος ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων και 
ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ένα 
από τα σημαντικότερα προγράμματα είναι η 
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εγχώρια σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος 
αναερόβιας πρόωσης (ΑΙΡ) από την εταιρεία Ide-
aLab, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο τεχνολογικό 
πάρκο (Teknopark) στην Κωνσταντινούπολη. 
Το εν λόγω σύστημα αναπτύσσεται με στόχο 
μελλοντικά να ολοκληρωθεί στα νέα κλάση 
υποβρυχίων MilDen (Milli Denizaltı). Η Τουρκία 
πλέον έχει εισέλθει στον κατάλογο των χωρών 
που διαθέτουν το δικό τους σύστημα ΑΙΡ. Η 
αποκάλυψη της πρόθεσης του TDK να προχωρήσει 
στην εγχώρια σχεδίαση και ανάπτυξη νέας κλάσης 
υποβρυχίων – πέραν των έξι Type 214TN  Piri 
Reis –  πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 
2015 από τον αρχηγό του Τουρκικού Ναυτικού 
ναύαρχο μποστάνογλου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών έναρξης της εγχώριας ναυπήγησης του 
πρώτου υποβρυχίου Type 214 στα ναυπηγεία 
Gölçük. H κρατική εταιρεία μηχανολογικών 
μελετών STM παρουσίασε το πρόγραμμα MilDen 
που κωδικοποιείται ως TS1700. Η νέα σχεδίαση 
εξωτερικά μοιάζει με το υποβρύχιο Type214 
καθώς οι σχεδιαστές της τουρκικής εταιρείας 
εκπαιδεύτηκαν για δύο χρόνια στην Γερμανία. Η 
νέα κλάση προβλέπεται να έχει μήκος 60,14 μέτρα, 
διάμετρο 6,5 μέτρα, εκτόπισμα 1.740 τόνους, 
πλήρωμα 25 ατόμων (!) γεγονός που υποδεικνύει 
υψηλό ποσοστό αυτοματισμού, ενώ θα μπορεί να 
φιλοξενεί μέχρι και έξι βατραχανθρώπους. Από 
πλευράς οπλισμού θα φέρει 8 τορπιλοσωλήνες 
(σ.σ. οι 4 θα έχουν ικανότητα εκτόξευσης 
πυραύλων), ενώ το υποβρύχιο θα μπορεί να 
μεταφέρει συνολικά 16 τορπίλες και πυραύλους. 
Το τουρκικό υποβρύχιο θα εξοπλιστεί με κινητήρα 
ΑΙΡ ισχύος 3MW και δύο γεννήτριες diesel των 
1.000kW. Το  υποβρύχιο σύμφωνα με τα όσα 
ανακοινώθηκαν στην IDEF θα μπορεί να πλέει 
σε κατάδυση με μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβων 
και να επιχειρεί χωρίς ανεφοδιασμό για 90 
ημέρες. Επίσης θα διαθέτει: α) ραντάρ LPI, β) 
σύστημα Διαχείρισης μάχης, γ) sonar, δ) σύστημα 
αντιμέτρων τορπιλών, ε) σύστημα ηλεκτρονικού 
πολέμου και στ) περισκόπια έρευνας και επίθεσης, 
όλα τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής. Η πολλά 
υποσχόμενη κλάση MilDen βρίσκεται στην φάση 
ολοκλήρωσης των τεχνικών και των λοιπών 
επιχειρησιακών προδιαγραφών, η οποία θα λήξει 
το 2018 μετά από την περάτωση της μελέτης 
σκοπιμότητας. ςτόχος της τουρκικής πλευράς 

είναι το 2021-22 να ξεκινήσει η φάση της 
σχεδίασης και ενώ θα έχουν παραδοθεί τρία από 
τα νέα Type 214ΤΝ.  Για την δοκιμή του τουρκικής 
σχεδίασης AIP θα χρησιμοποιηθούν υποβρύχια της 
κλάσης Atilay (Type 209/1200) εκ των οποίων 
τα Atilay (S347) και Saldiray (S348) τέθηκαν 
εκτός υπηρεσίας στις 30 Νοεμβρίου 2016 και 14 
Νοεμβρίου 2014 αντίστοιχα.

11 Μαΐου. 
Η εταιρεία Aselsan παρουσίασε το σύστημα LSS 
(Lazer Savunma Sistemi). Πρόκειται για εγχώριας 
σχεδίασης και ανάπτυξης σύστημα λέιζερ 
μάχης το οποίο προορίζεται για την προσβολή 
και καταστροφή mini UAV, UCAV και μικρών 
τηλεχειριζόμενων σκαφών επιφανείας (USV). 
Αποτελείται από μια τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα 
πλήρους περιστροφής 360ο και ανύψωσης 
προκειμένου να εκπέμψει την φονική δέσμη λέιζερ 
με σκοπό την καταστροφή των προαναφερόμενων 
στόχων σε αέρα και θάλασσα. Το συγκρότημα 
αισθητήρων και φονικού λέιζερ αποτελείται από: 
α) Κάμερα ημέρας τεχνολογίας CCD ή CMDS με 
δυνατότητα μεγέθυνσης x12, β) θερμική κάμερα 
με αισθητήρα υψηλής ευκρίνειας 640×512 
pixels με δυνατότητα μεγέθυνσης x2, x4, γ) 
αποστασιόμετρο λέιζερ με εμβέλεια 20 χλμ, και 
δ) το πυροβόλο λέιζερ με εμβέλεια 50-500 μέτρα 
ισχύος 1Kw.οι επιχειρησιακές δυνατότητες του 
εν λόγω συστήματος είναι σχετικά περιορισμένες 
αλλά μπορεί να εντοπίσει και να καταστρέψει 
τους στόχους αυτόματα είτε με παρέμβαση του 
χρήστη. οι πρώτες δοκιμές εκτελέσθηκαν με 
επιτυχία και αναμένονται περεταίρω αποφάσεις 

Μακέτα του υποβρυχίου TS1700 του προγράμματος 
MilDen, το οποίο θα ολοκληρώνει τουρκικής σχεδίασης 
και ανάπτυξης σύστημα ΑΙΡ.
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για την περαιτέρω πορεία του προγράμματος, το 
οποίο προς το παρόν προβάλλεται ως πρόγραμμα 
επίδειξης τεχνολογίας.

15 Μαΐου. 
Άσκηση Deniz Kurdu 2017. Η άσκηση 
«Θαλασσόλυκος» η οποία διεξήχθη σε περιοχές 
του Αιγαίου, της Θάλασσας του μαρμαρά και 
στην Ανατολική μεσόγειο από 13 έως 26 
μαΐου, έδωσε την ευκαιρία στις Τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις να πραγματοποιήσουν σωρεία 
προκλητικών ενεργειών. ο Αρχηγός ςτόλου 
αντιναύαρχος Κοσελέ είχε την ευθύνη και σε 
αυτήν μετείχε το σύνολο σχεδόν του ςτόλου και 
συγκεκριμένα εννέα υποβρύχια, 14 φρεγάτες, έξι 
κορβέτες, 17 πυραυλάκατοι, έξι ναρκοθηρευτικά, 
τέσσερα παράκτια περιπολικά, 13 πλοία γενικής 
υποστήριξης, τέσσερα αεροσκάφη ναυτικής 
συνεργασίας (ΑΦΝς), 19 Ελικοπτέρων . Επίσης 
συμμετείχαν ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης, 
οκτώ ακταιωροί και ένα ελικόπτερο της Τουρκικής 
Ακτοφυλακής. Ωστόσο το μεσημέρι της 15 μαΐου 
δύο τουρκικές πυραυλάκατοι προσέγγισαν το 
Αγαθονήσι από διαφορετικές κατευθύνσεις 
σε μικρή απόσταση  0,1 και 0,6 ναυτικών 
μιλίων (στις βραχονησίδες Νερά και Γλάρος), 

παραβιάζοντας τα χωρικά ύδατα για διάστημα 
22 λεπτών περίπου. Το παράκτιο περιπολικό 
«Κύκνος» (Ρ198), η πυραυλάκατος «Ντεγιάννης» 
(Ρ26) και η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» (Ρ267) 
έσπευσαν στην περιοχή. ςτις  23 μαΐου ήταν 
η VIP ημέρα των Διακεκριμένων Επισκεπτών, 
πραγματοποιήθηκε επιχείρηση κατάληψης νήσου 
[στην περιοχή Yılancık (Φιδάκι)], η οποία βρίσκεται 
βορειοανατολικά της Ρόδου. Αξίζει να αναφερθεί 
η για πρώτη φορά εκτέλεση βολής κατά στόχου 
από ελικόπτερο Seahawk, το οποίο χρησιμοποίησε τον 
τουρκικής σχεδίασης και ανάπτυξης πύραυλο Temren. 

8 Μαΐου. 
Το Ρωσικό Ναυτικό ενέταξε στη δύναμή του 
ςτόλου της μαύρης Θάλασσας δύο περιπολικά 
τύπου Raptor (P415 και P425), ανεβάζοντας τον 
συνολικό αριθμό σε οκτώ. Πρόκειται για το υψηλών 
ταχυτήτων περιπολικό (Project 03160), το οποίο 
σχεδιάστηκε και ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Open 
JSC Pella στην Αγία Πετρούπολη. Η κλάση Rap-
tor μπορεί να εκτελέσει ευρύ φάσμα αποστολών 
συμπεριλαμβανομένων της περιπολίας, έρευνας 
και διάσωσης, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις 
και αντιμετώπισης δολιοφθοράς. Διαθέτει 
διμελές πλήρωμα και χώρους μεταφοράς 22 
ατόμων (ειδικών δυνάμεων, δυτών, προσωπικού 
διάσωσης, ναυαγών ή αγημάτων νηοψίας). Το 
μήκος τους ανέρχεται σε 17 μέτρα, πλάτος 4 
μέτρα, ύψος 3,5 μέτρα και βύθισμα σε 0,90 μέτρα. 
Η κλάση ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα 
ναυτιλίας, επικοινωνιών και ραντάρ. Η γέφυρα των 
Raptor διαθέτει σταθμούς εργασίας για την πλεύση 
και για την άσκηση διοίκησης και ελέγχου. Για την 
προστασία του φέρει: α) Τηλεχειριζόμενο σταθμό 
οπλισμού με βαρύ πολυβόλο διαμετρήματος 14,5 
χλστ. (δραστικού βεληνεκούς 2.000 μέτρων) και 
ενσωματωμένο ηλεκτρο-οπτικό με δυνατότητα 
εντοπισμού στόχων σε αποστάσεις έως τα 3.000 
μέτρα, β) δύο πολυβόλα διαμετρήματος 7,62 
χλστ. 6P41 Pecheneg (δραστικό βεληνεκές 1.500 
μέτρα, ταχυβολία 600 έως 800 φυσίγγια ανά 
λεπτό) επί εστόρων στην πρύμνη του σκάφους. 
Η κλάση Raptor διαθέτει προστασία (επιπέδου 5 
και 5A) από πυρά και αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες 

Το σύστημα λέιζερ LSS της Aselsan.

Για πρώτη φορά εκτελέσθηκε βολή του πυραύλου Temren 
κατά στόχου επιφανείας από ελικόπτερο Seahawk του TDK

Ρωσία
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πάχους 39 χλστ. Για την πρόωση χρησιμοποιεί 
κινητήρα ισχύος 2.000 ίππων και αναπτύσσει 
μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβων. Η αυτονομία του 
ανέρχεται σε 160 χιλιόμετρα.

28 Απριλίου. 
Η αρχή αμυντικών προμηθειών της Νότιας Κορέας 
(Defense Acquisition Program Administration - 
DAPA) ανακοίνωσε  ότι ξεκινά η ναυπήγηση του 
δεύτερου πλοίου αμφιβίων επιχειρήσεων «Mara-
do» (LPH6112) κλάσης Dokdo. Η παραδοσιακή 
κοπή του ελάσματος οδηγού του πλοίου 
πραγματοποιήθηκε στο μπουσάν στα ναυπηγεία 
της Hanjin Heavy Industries & Construction Co. 
Η καθέλκυση του σκάφους προγραμματίζεται για 
τον Απρίλιο του 2018, ενώ η ένταξη στον στόλο 
αναμένεται να γίνει το 2020 μετά την ολοκλήρωση 
των δοκιμών. Η κλάση Dokdo αποτελεί ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα της Νότιας Κορέας καθώς 
απέδωσε σκάφη μήκους 199 μέτρων γεγονός 
που τα κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων 
ναυτικών μονάδων του τύπου στο Θέατρο του 
Ειρηνικού. μεταφέρει 720 πεζοναύτες συν 300 
μέλη πληρώματος, δύο αερόστρωμνα LCAC, 10 

άρματα, επτά αμφίβια τεθωρακισμένα οχήματα, 
10 οχήματα και 10 ελικόπτερα. Ωστόσο το νέο 
στοιχείο αφορά την δυνατότητα υποστήριξης πέντε 
αεροσκαφών κλίνοντος στροφείου V-22 Osprey. 
μελλοντικά η υποδομή μπορεί να φιλοξενήσει 
F-35B VSTOL εφόσον αποκτηθούν από την Νότια 
Κορέα. Το «Dokdo» (LPH 6111) καθελκύστηκε 
το 2005 και μετά από δύο έτη εντάχθηκε στο 
Νοτιοκορεατικό Ναυτικό.

8 Μαΐου. 
Παραδόθηκε στο Αμερικανικό Ναυτικό μετά από 
τέσσερα χρόνια εργασιών (σ.σ. Από τον μάρτιο 
του 2013) στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 
μακροχρόνιας ακινησίας, το αεροπλανοφόρο 
«Abraham Lincoln» (CVN72). ςυγκεκριμένα το 
πέμπτο σκάφος της κλάσης Nimitz ολοκλήρωσε 
τη διαδικασία ανεφοδιασμού (με πυρηνικό 
καύσιμο) και σύνθετης γενικής επισκευής 
(RCOH: Refueling and Complex Overhaul) στις 
εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Newport News. 
Το αεροπλανοφόρο ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τις δοκιμές των επιμέρους συστημάτων και 
υποσυστημάτων, καθώς είχαν εκτελεσθεί αρκετές 
αναβαθμίσεις των μηχανικών, οπλικών και των 
συστημάτων του καταστρώματος πτήσεων, ενώ 
πραγματοποίησε τις τελικές δοκιμές εν πλω 
(2-7 μαΐου) εκτελώντας σειρά προβλεπόμενων 
ελιγμών με υψηλή ταχύτητα και γενικής δοκιμής 
συστημάτων (fast cruise). Το Αμερικανικό Ναυτικό 
κατέγραψε κατά τα τέσσερα έτη την εκτέλεση 2,5 
εκατομμυρίων εργατοωρών που απαιτήθηκαν 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά από 
την οποία το σκάφος θα συνεχίσει να διαγράφει 
κύκλο υπηρεσίας 25 ετών έως την επόμενη 
RCOH. Το «Abraham Lincoln» αποτελεί πλέον το 
πλέον σύγχρονο και τεχνολογικώς προηγμένο 
αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz.    

16 Μαΐου. 
Το Ναυτικό της ςιγκαπούρης θα προμηθευτεί δύο 
επιπλέον υποβρύχια Type 218SG γερμανικής 

Οκτώ περιπολικά υψηλής ταχύτητας τύπου Raptor 
επιχειρούν με τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας. 

To «Dokdo» κατά τη διάρκεια δοκιμών αποδοχής. 

Νότιος Κορέα

Σιγκαπούρη

ΗΠΑ
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σχεδίασης (Thyssenkrupp Marine Systems - 
TKMS), ασκώντας το αρχικό δικαίωμα προαίρεσης 
και διπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 
τέσσερα. Η απόφαση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο 
της διεθνούς αμυντικής εκθέσεως IMDEX Asia 
2017, η οποία πραγματοποιείται στην ςιγκαπούρη. 
Η επιλογή του τύπου οριστικοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2013, ενώ τα δύο πρώτα υποβρύχια 
ναυπηγούνται στα ναυπηγεία της TKMS (πρώην 
HDW) στο Κίελο με χρονοδιάγραμμα έναρξης 
των παραδόσεων τη διετία 2020-21. Τα δύο νέα 
υποβρύχια θα παραδοθούν τη διετία 2024-25 
και σύμφωνα με τη σύμβαση θα ολοκληρώνουν 
αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες 
εξελίξεις. Το ύψος προμήθειας των νέων μονάδων 
αναμένεται να είναι χαμηλότερο από αυτό της 
αρχικής σύμβασης. Πηγές της TKMS ανέφεραν ότι 
το κόστος της νέας αγοράς θα είναι μικρότερο από 
την αρχική παραγγελία.

12 Μαΐου.
 ςοβαρά προβλήματα παρουσιάζουν οι πολλά 
υποσχόμενες νέες φρεγάτες F125 του Γερμανικού 
Ναυτικού, η ναυπήγηση τριών εκ των οποίων έχει 
ολοκληρωθεί. ςύμφωνα με εμπιστευτική αναφορά, 
η οποία διέρρευσε στον Τύπο, η νέα σχεδίαση 
(των ThyssenKrupp και Luerssen) υποφέρει 
από «υπερβολικό» εκτόπισμα και παρουσιάζει 
ασυνήθιστη κλίση 1,3ο , η οποία επηρεάζει την 
ευστάθεια του σκάφους. Το Ναυτικό σχεδιάζει να 
παραλάβει συνολικά τέσσερις φρεγάτες του τύπου, 
οι οποίες θα αντικαταστήσουν οκτώ τύπου F122 
(κλάση Bremen) εκ των οποίων οι πέντε έχουν 
ήδη τεθεί εκτός υπηρεσίας. Το πλοίο οδηγός, η 
φρεγάτα «Baden- Württemberg» (F222) βρίσκεται 
στη φάση ολοκλήρωσης των δοκιμών του οπλικού 
συστήματος και αναμενόταν να ενταχθεί σε 
υπηρεσία το 2017. Η δεύτερη «Nordrhein-West-
falen» (F223) ολοκλήρωσε την πρώτη φάση 
δοκιμών. ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε 
την ένταξη των τεσσάρων ναυτικών μονάδων το 
Καλοκαίρι του 2019. Η κλάση έχει εκτόπισμα 7.200 
τόνους, μήκος 149,52 μέτρα, πλάτος 18,8 μέτρα 
και βύθισμα 5 μέτρα, γεγονός που κατατάσσει τα 

πλοία της στις μεγαλύτερες μονάδες επιφανείας 
του ομοσπονδιακού Πολεμικού Ναυτικού.

9 Μαΐου. 
Το Βασιλικό Καναδικό Ναυτικό (RCN) θα πρέπει 
να προχωρήσει σε διαγωνισμό με σκοπό τη 
ναυπήγηση 12 υποβρυχίων, τα οποία θα φέρουν 
σύστημα αναερόβιας πρόωσης (Air Independ-
ent Propulsion – ΑΙΡ) και θα επιχειρούν σε 
δύο ζεύγη των έξι από βάσεις στον Ατλαντικό 
και στον Ειρηνικό αντίστοιχα, σύμφωνα με 
πόρισμα κυβερνητικής επιτροπής που δόθηκε 
τον μάιο στην δημοσιότητα, η οποία λαμβάνει 
υπόψη νέα δεδομένα και προτείνει σημαντικές 
αλλαγές στο ναυτικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. ςτο 
επικαιροποιημένο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα 
στο πρόγραμμα ναυπήγησης νέων περιπολικών 
για την Αρκτική. H κλάση Harry DeWolf ξεκίνησε 
να ναυπηγείται τον ςεπτέμβριο του 2014 και τα 
πρώτα δύο πλοία αναμένεται να παραδοθούν 
το 2018.Τα σκάφη σύμφωνα με το πόρισμα δεν 
διαθέτουν ικανή ταχύτητα, ενώ επισημαίνεται 
ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν 
κληθούν να επιχειρήσουν σε συνθήκες πάγου 
πάχους μεγαλύτερου του ενός μέτρου. Λόγω 
του προβλήματος μπορούν να επιχειρούν 
μόνον μεταξύ Ιουνίου και οκτωβρίου και για 
την ασφάλειά τους απαιτείται επίσης συνοδεία 
σκάφους της Ακτοφυλακής κατά την περιπολία 
στην αρκτική. Το πόρισμα προτείνει επίσης 
την προμήθεια του συστήματος Aegis ή ενός 
παρόμοιου, προκειμένου να αυξηθούν και να 
αναβαθμιστούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του 
RCN. Το πόρισμα αποτελεί απόρροια της έκθεσης 
με τίτλο « Reinvesting in the Canadian Armed 
Forces: A plan for the future » (Επανεπενδύοντας 
στις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις: Ένα σχέδιο για 
το μέλλον) η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα στις 
19 οκτωβρίου 2011 από την αρμόδια επιτροπή 
του καναδικού κοινοβουλίου. μεταξύ των τότε 
αρχικών προτάσεων περιλαμβανόταν η σημαντική 
αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής ισχύος του 
ςτόλου της χώρας για τις ανάγκες του οποίου θα 
διατίθεντο 38 δις δολάρια. Η έκθεση έδινε έμφαση 

Γερμανία

Καναδάς
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στον ριζικό εκσυγχρονισμό και του στόλου 
επιφανείας προτείνοντας την δαπάνη 30 δις 
δολαρίων για την προμήθεια 21 νέων ναυτικών 
μονάδων και συγκεκριμένα: α) 15 φρεγατών οι 
οποίες θα αντικαταστήσουν τις κλάσεις Halifax και 
Iroquois σύμφωνα με το πρόγραμμα Single Class 
Surface Combatant Project, β) έξι περιπολικών 
APOS (Arctic Patrol Offshore Ship) για τον Αρκτικό 
Ωκεανό [σ.σ. Πρόκειται για την κλάση Harry De-
Wolf (AOPV 430)] . Επιπλέον 8 δις δολάρια θα 
δαπανηθούν για την προμήθεια 17 σκαφών 
όπως: α) δύο ναυτικές μονάδες σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Joint Support Ship Project, β) ένα 
αρκτικό παγοθραυστικό (σ.σ. Πρόκειται για το 
John G. Diefenbacker το οποίο θα ενταχθεί σε 
υπηρεσία το 2020), γ) ένα σκάφος σύμφωνα με 
το πρόγραμμα Offshore Oceanographic Science 
Vessel Project, δ) τρία σκάφη για το πρόγραμμα 
Offshore Fisheries Science Vessels Project, ε) 
πέντε περιπολικά ανοικτής θαλάσσης και στ) πέντε 
βοηθητικά πλοία. 

21 Απριλίου. 
μια πολύ σημαντική συμφωνία υπεγράφη στο Νέο 
Δελχί μεταξύ Ινδίας και Νοτίου Κορέας, απόρροια 
της ειδικής σχέσης (στρατηγικού επιπέδου), η 
οποία δρομολογήθηκε τον μάιο του 2015. Το 
μνημόνιο κατανόησης (MoU) για την «αμυντική 
βιομηχανική συνεργασία στη ναυπήγηση» 
υπεγράφη από τον Ashok Kumar Gupta, 
γραμματέα αμυντικής παραγωγής του υπουργείου 
Άμυνας της Ινδίας και τον Chang Myoung-
jin, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης 
προγραμμάτων αμυντικών προμηθειών (DAPA) 
της Νοτίου Κορέας. Βάσει της συμφωνίας τα 
ναυπηγεία Hindustan Shipyard Limited (HSL) 
θα συνεργαστούν με νοτιοκορεατικό ναυπηγείο, 
προκειμένου να ξεκινήσουν ναυπηγήσεις 
πολεμικών πλοίων. Η συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών περιλαμβάνει μέχρι στιγμής: α) Τη 
ναυπήγηση πέντε πλοίων γενικής υποστήριξης 
συνολικού κόστους 1,5 δις δολαρίων και δύο 
μονάδων στρατηγικών επιχειρήσεων (Midg-
ets) κόστους 450 εκατ δολαρίων, στο πλαίσιο 
προγράμματος συνεργασίας της HSL και της 

Hyunday Heavy Industries, β) Τη ναυπήγηση 12 
πλοίων ναρκοπολέμου ύψους 5,5 δις δολαρίων, 
προϊόν συνεργασίας του ναυπηγείου Goa Ship-
yard Limited και της Kangnam Corporation (σ.σ. η  
Kangnam παρέχει στους Ινδούς συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, καθώς και σχεδιαστική,  τεχνολογική 
βοήθεια ύψους ενός δις δολαρίων).

26 Απριλίου. 
ςτα ναυπηγεία Νταλιάν της επαρχίας Λιαονίνγκ 
καθελκύστηκε το δεύτερο αεροπλανοφόρο του 
Λαϊκού Ναυτικού της Κίνας (PLAN) εκτοπίσματος 
60-65.000 τόνων.  Πρόκειται για το «Shandong» 
(σ.σ. σχεδιαστικά αναφέρεται ως Type 001A), 
το οποίο ναυπηγήθηκε εγχώρια και μάλιστα σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα πέντε ετών. 
Το ναυπηγικό γραφείο που έχει την ευθύνη 
σχεδίασης προέβη σε σημαντικές παρεμβάσεις 
προκειμένου το δεύτερο αεροπλανοφόρο 
να πληροί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του 
Ναυτικού. ςυνέπεια αυτών αυξήθηκε ο αριθμός 
των φιλοξενούμενων αεροσκαφών κατά 10 (σ.σ. 
Αφορά τα J-15) αλλά και των ελικοπτέρων, με 
προοπτική από το κατάστρωμά του να επιχειρούν 
έως 40-50 αεροσκάφη/ελικόπτερα. Το μήκους 
315 μέτρων πλοίο μετά την αποπεράτωση των 
απαραίτητων εργασιών, θα ξεκινήσει δοκιμές 
εν πλω περί το 2020. ςημειώνεται ότι η Κίνα 
είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της προς την 
απόκτηση αεροπλανοφόρων από την δεκαετία 
του εβδομήντα. Προκειμένου να αποκτήσουν 
εμπειρία προμηθεύτηκαν το πρώην HMAS «Mel-
bourne» (R21), καθώς και τα πρώην σοβιετικά 
Minsk, Kiev και Varyag. Τον ςεπτέμβριο του 2012 
τέθηκε σε υπηρεσία το πρώτο αεροπλανοφόρο 
«Liaoning» (σ.σ. Πρόκειται για το πρώην κλάσης 
Kuznetsov «Riga» που μετονομάστηκε σε «Var-
yag», πωλήθηκε από την ουκρανία και το 1998 
κατέληξε στην Κίνα), το οποίο όμως μόλις το 
Νοέμβριο του 2016 έλαβε το τελικό πράσινο φως 
καταλληλότητας για συμμετοχή σε επιχειρήσεις. 
ςυνολικά μεταφέρει 36 αεροσκάφη (24 μαχητικά 
J-15 Shenyang, έξι ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα 
Ζ-18F Changhe, τέσσερα ελικόπτερα έγκαιρης 
προειδοποίησης Z-18J και δύο ελικόπτερα 

Ινδία

Κίνα
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έρευνας και διάσωσης Z-9 Harbin). Περισσότερες 
πληροφορίες για τιε επιχειρησιακές δυνατότητες 
του νέου αεροπλανοφόρου θα γίνουν γνωστές 
εντός του έτους.

20 Απριλίου. 
ςτο Ιταλικό Ναυτικό παραδόθηκε από τα ναυπηγεία 
Fincantieri στο μουγκιάνο (Muggiano, La Spez-
zia), η έκτη κατά σειρά φρεγάτα πολλαπλών 
ρόλων τύπου FREMM. Πρόκειται για την «Luigi 
Rizzo»(F595), η οποία αποτελεί μετά την «Carlo 
Bergamini»(F590) που εντάχθηκε σε υπηρεσία το 
2012, το δεύτερο σκάφος που παραλαμβάνεται 
στην διαμόρφωση πολλαπλών ρόλων. οι 
συνολικά 10 φρεγάτες FREMM θα ναυπηγηθούν 
για τις ανάγκες του Ιταλικού Ναυτικού στο πλαίσιο 
κοινού (2002) προγράμματος Γαλλίας (σ.σ. Ar-
maris, κοινοπραξία μεταξύ Thales και DCNS) και 
Ιταλίας (σ.σ. Πρόκειται για την κοινοπραξία Oriz-
zonte Sistemi Navali,  η οποία συγκροτείται από 
την Fincantieri και από την Leonardo). Τα σκάφη 
του τύπου έχουν εκτόπισμα 6.700 τόνων και είναι 
μήκους 144 μέτρων. Αναπτύσσουν ταχύτητα 27 
κόμβων και διαθέτουν πλήρωμα 200 ατόμων. με 
την ολοκλήρωση των ναυπηγήσεων το Ιταλικό 
Ναυτικό θα αντικαταστήσεις τις παλαιότερες 
κλάσεις Lupo και Maestrale. 

31 Μαρτίου. 
Το ύπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας ανακοίνωσε 
ότι προχωρεί στην τελική φάση του προγράμματος 
προμήθειας νέων φρεγατών ύψους 35 δις 

δολαρίων. Κατατέθηκε αίτημα υποβολής 
προσφορών (Request for Tender - RfT) προς 
τις διαγωνιζόμενες εταιρίες, η απάντηση στο 
οποίο θα αξιολογηθεί προς το τέλος του έτους. 
ςυνολικά θα αποκτηθούν οκτώ μονάδες, οι οποίες 
θα αντικαταστήσουν ισάριθμες της κλάσης An-
zac από το 2020. μετά από την αξιολόγηση των 
προσφορών που είχαν κατατεθεί η απόφαση θα 
ληφθεί μεταξύ των τριών υποψηφίων εταιρειών – 
από τις έξι αρχικές – και συγκεκριμένα των α) BAE 
(προσφέρει την σχεδίαση Type 26 Global Combat 
Ship), β) Navantia (προσφέρει την F105) και γ) 
Fincantieri (προσφέρει την FREMM πολλαπλών 
ρόλων). οι τρεις εταιρείες συνεργάζονται από 
τον Απρίλιο του 2016 με το Βασιλικό Ναυτικό της 
Αυστραλίας (RAN) προκειμένου να τροποποιήσουν 
– όπου απαιτείται – τις σχεδιάσεις ώστε να 
πληρούν τις επιχειρησιακές προδιαγραφές. με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πρόκειται για το 
μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα (επιπέδου 
φρεγατών) στην υφήλιο, ο νικητής του οποίου 
θα ανακοινωθεί το 2018 και με προοπτική οι 
διαδικασίες ναυπήγησης να ξεκινήσουν δύο 
έτη αργότερα. Επισημαίνεται ότι το Βασιλικό 
Αυστραλιανό Ναυτικό θα δαπανήσει συνολικά 
89 δις δολάρια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
ναυτικών επιχειρησιακών ικανοτήτων σε μονάδες 
επιφανείας και υποβρύχια. οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται αποτελούν υλοποίηση των 
κατευθύνσεων που περιγράφονται στην Λευκή 
Βίβλο που εκδόθηκε το 2009 και προσδιορίζει τις 
αποστολές και τον ρόλο που θα πρέπει να έχει το 
RAN τις επόμενες δεκαετίες (Defending Australia 
in Asia Pacific Century: Force 2030). Ήδη το πρώτο 
σκέλος που αφορούσε την προμήθεια 12 νέων 
υποβρυχίων, τα οποία θα αντικαταστήσουν την 
κλάση Collins, ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Απρίλιο 
με την επιλογή του Shortfin Barracuda Block 1A 
της γαλλικής DCNS. Τον Ιούνιο ξεκινά η παράδοση 
του πρώτου εκ των τριών αντιτορπιλικών 
κατευθυνομένων βλημάτων αντιαεροπορικής 
άμυνας περιοχής (AAW) κλάσης Hobart (HMAS 
«Hobart» DDGH39), ενώ ήδη έχουν ενταχθεί 
στη δύναμη του RAN τα δύο πλοία αμφιβίων 
επιχειρήσεων με δυνατότητα προσαπονήωσης 
ελικοπτέρων και αεροσκαφών τύπου VSTOL 
κλάσης Canberra (σ.σ. ύπενθυμίζεται ότι το 
τουρκικό «Anadolu» είναι της ίδιας σχεδίασης). 

Στιγμιότυπο από την τελετή καθέλκυσης του πρώτου 
εγχώριας ναυπήγησης αεροπλανοφόρου και του δεύτερου 
κατά σειρά σκάφους του τύπου για το Κινεζικό Ναυτικό 
(PLAN).

Ιταλία

Αυστραλία
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές

Δελτίο
Ενημέρωσης
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  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

  Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

Αντιναύαρχος ε.α.
Γεώργιος Ψαλλίδας ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 2α  μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1920 στο Ν. μεσσηνίας. Το 1937 εισήλθε 
στη ςΝΔ, το 1940 αποφοίτησε ως μάχιμος 
ςημαιοφόρος. Το 1941 κατήλθε εις μέσην 
Ανατολήν προερχόμενος εξ Ελλάδος επιβαίνων 
του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ». Το 1943 προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1945 σε ύποπλοίαρχο, το 
1950 σε Πλωτάρχη, το 1953 σε Αντιπλοίαρχο, 
το 1964 σε Πλοίαρχο, το 1967 σε Αρχιπλοίαρχο-
ύποναύαρχο, το 1975 σε Αντιναύαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιναύαρχος (Αναθεωρητής Α΄) ε.α.
Γεώργιος Μαυρογιάννης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1929 στη ν. Κέρκυρα. Το 1952 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1953 ονομάσθηκε 
Επίκουρος ςημαιοφόρος οικονομικός και 
τον ίδιο χρόνο απελύθη από τις τάξεις του 
ΠΝ. Το 1962 επαναφέρθη ως ύποπλοίαρχος 
Δικαστικός, το 1967 προήχθη σε Πλωτάρχη 
Δικαστικό σύμβουλο Β΄ τάξεως,   το 1974 στο 
βαθμό του Δικαστικού ςυμβούλου Α΄ τάξεως, το 
1978 στο βαθμό του Αναθεωρητού Γ΄ τάξεως, 
το 1979 στο βαθμό του Αναθεωρητού Β΄ 
τάξεως και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Αντιναυάρχου Αναθεωρητού Α΄.

Αντιναύαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Ζωγράφος ΠΝ
Απεβίωσε την 7η   μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1930 στη Νέα ύόρκη. Το 1947 εισήλθε στη 
ςΝΔ, το 1951 αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος 
μάχιμος, το 1954 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1958 σε ύποπλοίαρχο, το 1963 σε 
Πλωτάρχη, το 1967 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1973 σε Πλοίαρχο, το 1977 σε Αρχιπλοίαρχο, 
το 1981 σε ύποναύαρχο και Αντιναύαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Σοφοκλής-Γεώργιος Μιχαήλ ΠΝ
Απεβίωσε την 3η  μαρτίου 2017. Γεννήθηκε το 
1934 στην Αθήνα. Το 1950 εισήλθε στη ςΝΔ, το 
1954 αποφοίτησε ως μάχιμος ςημαιοφόρος, το 
1957 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1961 
σε ύποπλοίαρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 
1970 σε Αντιπλοίαρχο, το 1976 σε Πλοίαρχο, το 
1982 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1983 σε ύποναύαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Μιχαήλ Σώχος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η  μαΐου 2017. Γεννήθηκε 
το 1936 στη Θεσσαλονίκη. Το 1953 
εισήλθε στη ςΝΔ, το 1958 αποφοίτησε ως  
ςημαιοφόρος μηχανικός, το 1961 προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 σε ύποπλοίαρχο, το 
1970 σε Πλωτάρχη, το 1974 σε Αντιπλοίαρχο, 
το 1982 σε Πλοίαρχο, το 1983 σε Αρχιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (ΔΔ) ε.α.
Ιωάννης Αγγελόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2017. 
Γεννήθηκε το 1930 στο μεγαλοχώρι - 
Τροιζηνίας Ν. Αττικής.  Το 1953 κατετάγη στο 
ΠΝ ως μόνιμος Αρχικελευστής Διδάσκαλος 
επιτυχών σε διενεργηθέντα διαγωνισμό. Το 
1957 προήχθη σε ςημαιοφόρο, το 1960 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε ύποπλοίαρχο, το 
1969 σε Πλωτάρχη, το 1979 σε Αντιπλοίαρχο, 
το 1983 σε Πλοίαρχο, το 1985 σε Αρχιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αρχιπλοίαρχος (Σ) ε.α.
Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Φεβρουαρίου 2017. 
Γεννήθηκε το 1930 στο Ν. Αττικής. Το 1952 
κατετάγη στο ΠΝ ως ναύτης και στη συνέχεια 
ονομάσθηκε  Έφεδρος  μάχιμος  ςημαιοφόρος. Το 
1956 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο απελύθη από τις τάξεις του ΠΝ. Το 1959 
επαναφέρθη ως μόνιμος Ανθυποπλοίαρχος, 
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το 1963 προήχθη σε  ύποπλοίαρχο, 1969 
σε Πλωτάρχη, το 1973 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1977 σε Πλοίαρχο, το 1986 σε Αρχιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Γεώργιος Τσόκας ΠΝ
Απεβίωσε την 29η μαρτίου 2017. Γεννήθηκε το 
1958 στο Ν. Αττικής. Το 1977 εισήλθε στη ςΝΔ, το 
1981 αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος μηχανικός, 
το 1984 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1988 
σε ύποπλοίαρχο, το 1993 σε Πλωτάρχη, το 
1997 σε Αντιπλοίαρχο, το 2002 σε Πλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Σολωμός  ΠΝ
Απεβίωσε την 9η μαΐου 2017. Γεννήθηκε το 1966 
στην Αθήνα. Το 1983 εισήλθε στη ςμύΝ, το 1986 
προήχθη σε Κελευστή, το 1988 σε Επικελευστή, 
το 1991 σε Αρχικελευστή, το 1997 σε 
Ανθυπασπιστή, το 2004 σε ςημαιοφόρο, το 2007 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2010 σε ύποπλοίαρχο, 
το 2012 σε Πλωτάρχη, το 2014 σε Αντιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Πέτρος Λιώσης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η μαΐου 2017. Γεννήθηκε το 
1946 στο Ν. Αττικής. Το 1960 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1963 ονομάσθηκε Δίοπος 
(μΗχ), το 1967 προήχθη σε Κελευστή, το 1970 
σε Επικελευστή, το 1973 σε Αρχικελευστή, το 
1979 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε ςημαιοφόρο, 
το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο και ύποπλοίαρχο, 
το 1992 σε Πλωτάρχη, το 1995 σε Αντιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Πέτρος Αναστασίου ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Φεβρουαρίου 2017. 
Γεννήθηκε το 1951 στη ςαλαμίνα. Το 1969 
εισήλθε στη ςΔύΗΝ ως Δίοπος (ΗΝ/Ας), το 1971 
προήχθη σε Κελευστή, το 1974 σε Επικελευστή, 
το 1977 σε Αρχικελευστή, το 1983 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1988 σε ςημαιοφόρο, το 1991 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1995 σε ύποπλοίαρχο, 
το 2000 σε Πλωτάρχη, το 2003 σε Αντιπλοίαρχο 

και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Απόστολος Κόνιαρης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η μαΐου 2017.  Γεννήθηκε το 
1950 στο Ν. ςερρών. Το 1966 κατετάγη στο 
ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης, το 1968 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α’ (ΛΕΒ), το 1971 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1974 σε Επικελευστή, το 1977 
σε Αρχικελευστή, το 1983 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1987 σε ςημαιοφόρο, το 1991 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1994 σε ύποπλοίαρχο, το 
1999 σε Πλωτάρχη, το 2001 σε Αντιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Πολίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2017. 
Γεννήθηκε το 1929 στο Ν. μεσσηνίας. Το 
1947 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1951 
ονομάσθηκε Δίοπος (ΤΗΛ), το 1953 προήχθη 
σε ύποκελευστή Β’, το 1956 σε ύποκελευστή 
Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 1965 σε 
Αρχικελευστή, το 1969 σε ςημαιοφόρο, το 1970 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε ύποπλοίαρχο, 
το 1980 σε Πλωτάρχη, το 1982 σε Αντιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Βασίλειος Διαβάτης ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Απριλίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1934 στη ν. Κέρκυρα. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1954 προήχθη σε 
μόνιμο ύποκελευστή Β’ (ΠύΡοΒ), το 1961 
σε  ύποκελευστή Α’, το 1963 σε Κελευστή, 
το 1965 σε Ανθυπασπιστή, το 1969 σε 
ςημαιοφόρο, το 1972 σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1976 σε ύποπλοίαρχο, το 1982 σε 
Πλωτάρχη και  το 1983 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Ταξιάρχου ΠΝ
Απεβίωσε την 5η μαΐου 2017. Γεννήθηκε το 
1928 στο Ν. Φθιώτιδος. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1951 προήχθη σε Δίοπο 
(ΤΗΛ), το 1953 σε ύποκελευστή Β’, το 1957 σε 
ύποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 1965 σε 
Αρχικελευστή, το 1969 σε ςημαιοφόρο, το 1973 
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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.

σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1978 σε ύποπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Κομιανός ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Απριλίου 2017. Γεννήθηκε το 
1966 στο Ν. Αττικής. Το 1982 εισήλθε στη ςμύΝ, 
το 1985 προήχθη σε Κελευστή, το 1987 σε 
Επικελευστή, το 1990 σε Αρχικελευστή, το 1996 σε 
Ανθυπασπιστή, το 2003 σε ςημαιοφόρο, το 2006 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2010 σε ύποπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Ζερβός ΠΝ
Απεβίωσε την 20η μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1967 στη ν. Κέρκυρα. Το 1986 εισήλθε στη 
ςμύΝ, το 1989 προήχθη σε Κελευστή, το 1991 
σε Επικελευστή, το 1994 σε Αρχικελευστή, το 
2000 σε Ανθυπασπιστή, το 2007 σε ςημαιοφόρο, 
το 2010 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2012 σε 
ύποπλοίαρχο και το 2013 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αριστείδης Παπαθανασίου  ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Απριλίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1968 στον Πειραιά. Το 1984 εισήλθε στη 
ςμύΝ, το 1988 προήχθη σε Κελευστή, το 1990 
σε Επικελευστή, το 1993 σε Αρχικελευστή, το 
1999 σε Ανθυπασπιστή, το 2005 σε ςημαιοφόρο, 
το 2008 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2010 σε 
ύποπλοίαρχο και το 2011 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Καρύδης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η  μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1929 στη ν. Κερκύρα. Το 1948 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης , το 1950 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α’ (ΑΡμ), το 1953 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1956 ύποκελευστή Β’, το 1960 σε 
ύποκελευστή Α΄, το 1964 σε Κελευστή, το 1967 
σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε ςημαιοφόρο, 
το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε 
ύποπλοίαρχο και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος  (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Πίκουλας ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Απριλίου 2017. Γεννήθηκε 

το 1932 στη ν. Κέρκυρα. Το 1951 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1952 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α’ (μούς), το 1955 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1958 σε μόνιμο ύποκελευστή Β’, 
το 1962 σε  ύποκελευστή Α’, το 1966 σε 
Κελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 
σε ςημαιοφόρο, το 1980 σε Ανθυποπλοίαρχο 
και το 1981 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος-Μιχαήλ Μονοκρούσος ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Φεβρουαρίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1947 στο μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης, το 1965 
ονομάσθηκε Δίοπος (Τ/χύΤ), 1969 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1972 σε Επικελευστή, το 1975 σε 
Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1986 
σε ςημαιοφόρο, το 1991 σε Ανθυποπλοίαρχο 
και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Αλεξιάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η  μαρτίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1940 στο Ν. Αττικής. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης, το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος 
(ΛΕΒ), 1964 προήχθη σε ύποκελευστή Β’, το 
1967 σε Επικελευστή, το 1970 σε Αρχικελευστή, 
το 1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1982 σε 
ςημαιοφόρο και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

ςτο τελευταίο τεύχος του περιοδικού 
αναφέρθηκε εσφαλμένα, για τον αείμνηστο 
βετεράνο του Β΄Παγκοσίου Πολέμου 
Πλοίαρχο Γρηγόριο Παυλάκη ότι ήταν ο 
τελευταίος  Έλληνας επιζών από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας 
τον Ιούνιο 1944. Αυτό, δεν είναι ακριβές 
όπως είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει 
ο ύποναύαρχος (ε.α) Θ. Λυμπεράκης ΠΝ 
ο οποίος συμμετείχε στην Απόβαση της 
Νορμανδίας με την κορβέτα «ΤομΠΑΖΗς». 
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• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία 
τους» οι παρακάτω Αντιναύαρχοι:
Μάχιμοι: Δημοσθένης χέλμης, Βασίλειος   
Θεολογίτης, Αθανάσιος Νασόπουλος
Μηχανικός: Κωνσταντίνος μανωλιουδάκης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
«Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία 
του» ο Υποναύαρχος Μάχιμος Ιωάννης 
Αγγελόπουλος

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλοίαρχος (Ο) Εμμανουήλ μπριλάκης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτηση 
τους οι Αντιπλοίαρχοι (Ε): Θεόδωρος 
Κωστέας, Ευάγγελος μπιτζηλαίος.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτηση 
του ο Πλωτάρχης (ΥΙ) χρήστος ςτάμου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο 
Πλωτάρχης (Ε) Γεώργιος μπούτσης. 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η 
Πλωτάρχης (Ε) Καλλιόπη Παυλίδου

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή του ο Υποπλοίαρχος (ΥΙ) χρήστος 
Φούντζηλας.

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 

ο Σημαιοφόρος (Ε) Δημήτριος Λαδάκης, 
αποστρατεία λογιζομένη από 6 οκτωβρίου 
2017, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Αντώνιος 
χαραλάμπους.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Ανθυπασπιστής (ΗΛ/ΗΤ) Αθανάσιος 
μπαλαφούτης, αποστρατεία λογιζομένη από 
16 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την 
οποία απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
η Ανθυπασπιστής (ΤΗΛ) Όλγα ΄Ανθη. 
Η αποστρατεία της λογίζεται από την 29 
Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αρχικελευστής (ΤΗΛ) Ευστάθιος 
Βιέννας

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.   Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

■   Aπό 27 έως 28 Φεβρουαρίου, το ΝΘΗ «ΚΑΛ-
ΛΙςΤΩ» και ένα Ε/Π S-70 συμμετείχαν σε συνεκ-
παίδευση (PASSEX) με την μόνιμη Νατοϊκη δύναμη 
SNMCMG 2 στην περιοχή του ςαρωνικού κόλπου. 
Την δύναμη αποτελούσαν τα ΠΓύ K.X.CZERNICKI 
(ΠοΛΩΝΙΑ), ΝΘΗ DUERO (ΙςΠΑΝΙΑ) και ΝΘΗ 
ROTTWEILL (ΓΕΡμΑΝΙΑ).

■ ςτις 27 Φεβρουαρίου ένα Ε/Π ΑΒ-212 
συμμετείχε σε συνεκπαίδευση (PASSEX) με τη 
Φ/Γ SACHSEN (ΓΕΡμΑΝΙΑ), στην περιοχή του 
ςαρωνικού κόλπου.

■ ςτις 05 μαρτίου η Φ/Γ «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς» 
εκτέλεσε γυμνάσιο PASSEX με μονάδες της 
Ναυτικής Δύναμης των ΗΠΑ Carrier Strike 
Group 2 στη θαλάσσια περιοχή Κρητικού 
μυρτώου Πελάγους όπου και συμμετείχαν το 
Αεροπλανοφόρο USS GEORGE H. W. BUSH, το 
καταδρομικό USS PHILIPPINE SEA και τα Α/Φ και 
Ε/Π αυτών.

■ Από 05 έως 14 μαρτίου το ΝΘΗ «ΕύΡΩΠΗ» 
συμμετείχε στην άσκηση «ΠοςΕΙΔΩΝ 17» που 
διεξήχθη στη μαύρη Θάλασσα Κωστάντζα 
Ρουμανίας.

■ ςτις 11 μαρτίου διεξήχθη η Άσκηση «Ε-Δ 
CYPGRE 01/17» με συμμετοχή του ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙοΛος» και των ΕΔ Κύπρου, στη θαλάσσια 
περιοχή Νοτιοδυτικά Κύπρου.

■  Από 13 έως 24 μαρτίου διεξήχθη η Άσκηση 
«DYNAMIC MANTA 17» με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑς» (με ο/Γ Ε/Π), ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚοΛΗς» στη 
θαλάσσια περιοχή Νότια-Ανατολικά ςικελίας, 
Κατά τον πλου προς και από τη ςικελία οι μο-
νάδες συμμετείχαν στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAΝ» σε ρόλο «Αssociated Support».

■  Από 22 μαρτίου έως 06 Απριλίου διεξήχθη 
η διακρατική άσκηση «NOBLE DINA 2017» 
στη θαλάσσια περιοχή Νοτίου Αιγαίου, ν. 
Κρήτης, Ανατολικής μεσογείου, Ακτών Ισραήλ 
και Λ. χάιφας. ςτην άσκηση συμμετείχαν, από 
Ελληνικής πλευράς τα Π.Π  Φ/Γ «ΛΗμΝος», 
ΤΠΚ «ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς», ύ/Β «ΠοΝΤος», ενώ 
από Ισραηλινής πλευράς τα Π.Π INS HANIT, INS 
ROMACH και INS KECHET.

■ ςτις 30 μαρτίου, η Φ/Γ «ΘΕμΙςΤοΚΛΗς» και 
Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝοΝ» συμμετείχαν σε συνεκπαί-
δευση (PASSEX) με την μόνιμη Νατοϊκή 
δύναμη SNMG 2, καθώς και με ΑΦη της ΠΑ, 
στην θαλάσσια περιοχή ν. μήλου. Την δύναμη 
αποτελούσαν τα Φ/Γ ESPS MENDEZ NUMEZ 
(Ισπανίας) - ΠΓύ ESPS PATINO (Ισπανίας), Φ/Γ 
HMCS ST JOHN’S (Ηνωμένου Βασιλείου). 

■ Από τις 31 μαρτίου έως τις 07 Απριλίου διεξήχθη 
η Διακρατική Αντιναρκική άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 17» 
στη θαλάσσια περιοχή Ιονίου Πελάγους, Πατραϊκού 
Κόλπου και εγγύς ακτών Πελοποννήσου. ςτην 
άσκηση συμμετείχαν, από Ελληνικής πλευράς η Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝοΝ», τα Ν/ΘΗ «ΚΑΛύΨΩ», «ΕύΡΩΠΗ», 
«ΚΑΛΛΙςΤΩ», η Κ/Φ «ΠοΛΕμΙςΤΗς», μια (1) ομάδα 
οΕΝ, ένα (1) Τ/χ ΑΕΤος,   τα συμμαχικά Π. Πλοία FS 
LYRE (Γαλλίας), NRV ALLIANCE (πλοίο επιστημονικών 
ερευνών συμφερόντων ΝΑΤο),  SLT ALEXANDRU 
AXENTE (Ρουμανίας), ESPS DUERO (Ισπανίας),  ENS 
ELSEDEEQ (Αιγύπτου), η μόνιμη ΝΑΤοΪΚΗ Αντι-
ναρκική δύναμη SNMCMG-2, αποτελούμενη από 
τα Π. Πλοία ORP K.X. CZERNICKI (Πολωνίας), FGS 
ROTTWEIL (Γερμανίας), TCG ALANYA (Τουρκίας), και 
ESPS TAJO (Ισπανίας), καθώς και μια (1)  οκταμελής 
οΕΝ  από την Τουρκία.

■  ςτις 06 Απριλίου, η Φ/Γ «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς» 
πραγματοποίησε συνεκπαίδευση PASSEX με την 
Γαλλική Φρεγάτα FS LA FAYETTE στη θαλάσσια 
περιοχή Βορείου Αιγαίου.

■ ςτις 08 Απριλίου, η Φ/Γ «ΛΗμΝος»  

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Α3
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συμμετείχε σε συνεκπαίδευση (PASSEX) με 
την μόνιμη Νατοϊκη δύναμη SNMG 2, καθώς 
και με ΑΦη της ΠΑ, στην θαλάσσια  περιοχή 
Κρητικού Πελάγους. Την δύναμη αποτελούσαν 
τα Φ/Γ ESPS MENDEZ NUMEZ (Ισπανίας) - ΠΓύ 
ESPS PATINO (Ισπανίας), Φ/Γ HMCS ST JOHN’S 
(Ηνωμένου Βασιλείου). 

■ ςτις 12 Απριλίου διεξήχθη η άσκηση 
«ςΑΛΑμΙς» 2/17»  με συμμετοχή της ΤΠΚ 
«ΤΡούΠΑΚΗς» και ενός (1) Ε/Π των ΕΔ της 
Κύπρου σε θαλάσσια περιοχή νότια Ν. Κύπρου.

■   ςτις 13 Απριλίου η Φ/Γ «ςΑΛΑμΙς» συμμετείχε 
σε συνεκπαίδευση (PASSEX) με πλοία μαροκινού 
ΠΝ σε περιοχή ςαρωνικού Κόλπου. Τα πλοία του 
μαροκινού ΠΝ αποτελούσαν οι Κορβέτες  SUL-
TAN MOULAY ΙSMAIL - TARIK BEN ZIYAD .

■  ςτις 20 Απριλίου η Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗς» συμμετείχε 
σε συνεκπαίδευση (PASSEX) με πλοία του 
Ινδικού ΠΝ στην περιοχή προσβάσεων Κόλπου 
ςούδας και Κρητικού Πελάγους. Τα πλοία του 
Ινδικού ΠΝ αποτελούσαν το Α/Τ  INS MUMBAI, 
οι Φ/Γ INS TARKASH και INS TRISHUL, καθώς 
και το ΠΓύ INS ADITYA.   

■   ςτις 12 μαΐου διεξήχθη η Άσκηση «Ε-Δ CYP-
GRE 03/17» με συμμετοχή της ΤΠΚ «ςΤΑΡΑΚΗς» 
και των ΕΔ Κύπρου, στη θαλάσσια περιοχή 
Νοτιοδυτικά Κύπρου.              

2.   Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

■   ςτις 24 Φεβρουαρίου, οι διοικητές εν πλω 
των μονίμων Νατοϊκών Ναυτικών Δυνάμεων 
SNMG 2 και SNMCMG 2 πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στον Ναύσταθμο ςαλαμίνας. οι 
διοικητές μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν το 
Αρχηγείο ςτόλου, όπου και έγιναν δεκτοί από 
τον Αρχηγό ςτόλου, τα Π. Π Φ/Γ «ςΑΛΑμΙς», ΤΠΚ 
«ΡΙΤςος» και ύ/Β «μΑΤΡΩΖος», και διάφορες 
εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου.

■    Aπό 6 έως 8 μαρτίου διεξήχθη στο ΓΕΝ η 14η 
ςύνοδος της Αδριατικής - Ιόνιας Πρωτοβουλίας 
(Adriatic - Ionian Initiative - ADRION), κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 

μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering 
Group - SG) της Πρωτοβουλίας με συμμετοχή 
ΓΕΝ/ΔΚΑ και Διευθυντού ΓΕΝ/Α1.

■  Από 30 μαρτίου έως 2 Απριλίου ο Διοικητής 
Ναυτικών Δυνάμεων ΝΑΤο (μΑRCομ) στην 
Ευρώπη πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Αθήνα. ςτις 30 μαρτίου επισκέφθηκε το 
ςτρατόπεδο Παπάγου όπου και συναντήθηκε 
με τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ. Εν συνεχεία 
μετέβει στην ν. ςαλαμίνα για επίσκεψη στον 
Ναύσταθμο. Εκεί, ο Διοικητής συναντήθηκε με 
τον Αρχηγό ςτόλου στο Ας, ενώ περιηγήθηκε σε 
διάφορα ελλιμενισμένα πλοία και χώρους του 
Ναυστάθμου.

■ Aπό 03 έως 05 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη αντιπροσωπείας του Τουρκικού Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, τεσσάρων (4) Αξιωματικών  με 
επικεφαλής τον Διευθυντή Πολιτικής και ςχεδίων του 
Τ/ΓΕΝ, στην Αθήνα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 
κατόπιν ημέτερης πρόσκλησης, στο πλαίσιο των 
μέτρων οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (μοΕ) 
Ελλάδος - Τουρκίας έτους 2017.

■   ςτις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσημη 
επίσκεψη της Πρέσβεως της Δημοκρατίας της 
Αργεντινής στο ΓΕΝ, όπου και συναντήθηκε με 
τον Αρχηγό του επιτελείου.

3.    Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α.   Επιχείρηση UNIFIL MAROPS    

■ Από 07  Φεβρουαρίου έως 11 μαρτίου 
η ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» συμμετείχε στην 
επιχείρηση «UNIFIL MAROPS», στη θαλάσσια 
περιοχή Λιβάνου. 11 μαρτίου αντικαταστάθηκε 
από την ΤΠΚ «ΔΑΝΙοΛος». Τα δύο πλοία, κατά 
τη διάρκεια των πλόων τους προς και από ν. 
Κύπρο συμμετείχαν στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAN» σε ρόλο «Αssociated Support».

■  Από 11 μαρτίου έως 12 Απρίλιου η ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙοΛος» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNI-
FIL MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. 
Την 12 Απριλίου αντικαταστάθηκε από την ΤΠΚ 
«ΤΡούΠΑΚΗς».Τα δύο πλοία, κατά τη διάρκεια 
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των πλόων τους προς και από ν. Κύπρο 
συμμετείχαν στην επιχείρηση «SEA GUARDIAN» 
σε ρόλο «Αssociated Support».

■ Από 12 Απριλίου έως 12 μαΐου  η ΤΠΚ 
«ΤΡούΠΑΚΗς» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«UNIFIL MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου. Την 12 μαϊου αντικαταστάθηκε από 
την ΤΠΚ «ςΤΑΡΑΚΗς». Τα δύο πλοία, κατά τη 
διάρκεια των πλόων τους προς και από ν. Κύπρο 
συμμετείχαν στην επιχείρηση «SEA GUARDIAN» 
σε ρόλο «Αssociated Support».

■ Από 12 μαΐου, η ΤΠΚ «ςΤΑΡΑΚΗς»  
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 Φεβρουαρίου έως 31 μαρτίου, εν 
όρμω Νς, με την ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΛούΔΗς».

• Από 13 έως 30 Απριλίου, εν όρμω Νς, με 
την ΤΠΚ «ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς».

• Από 01 Φεβρουαρίου έως 01 Απριλίου, με 
την ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΛούΔΗς»,  εν όρμω   Νς.    

• Από 01  έως 13 Απριλίου, με την ΤΠΚ 
«ΡΙΤςος»,  εν όρμω  Νς.    

• Από 13  έως 30 Απριλίου, με την ΤΠΚ 
«ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς»,  εν όρμω   Νς.  

• Από 01 μαίου, με την ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΛούΔΗς», 
εν όρμω Νς.  

• Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση οΑΕ με 
1 ύ/Β εν πλω ανά δίμηνο  για 15 ημέρες, 
καθώς και με Φ/Γ ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα σε FOCUSED OPERATIONS. 
Για  την τρέχουσα τριμηνία, διατέθηκαν οι 
ακόλουθες μονάδες:

• Από 05 έως 19 Φεβρουαρίου, η Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝο», στη θαλάσσια περιοχή 
Ανατολικής μεσογείου, σε  Focused Oper-
ations.

• Από 13 Φεβρουαρίου έως 02 μαρτίου, 
το ύ/Β «ΠοςΕΙΔΩΝ», σε συνδυασμό με 
την συμμετοχή  στην επιχείρηση «EUNAV-
FORMED - OP.SOPHIA», στη θαλάσσια 
περιοχή Κεντρικής μεσογείου.

• Από 14 Απριλίου έως 30 Απριλίου, η Φ/Γ 
«ςΑΛΑμΙς» σε FOCUSED OPERATIONS, στη 
περιοχή Ανατολικής- Κεντρικής μεσογείου. 
Η Ελλάδα είχε αναλάβει παράλληλα την 
τακτική Διοίκηση της συγκεκριμένης 
Επιχείρησης, υπό τον Διοικητή Δεύτερης 
μοίρας Φρεγατών, με το επιτελείο του.

• Από 27 Απριλίου έως 17 μαΐου, το ύ/Β 
«ΑμΦΙΤΡΙΤΗ», σε ρόλο DIRRECT SUP-
PORT, στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικής 
μεσογείου.

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 
Δυνάμεις ΝΑΤΟ

■  Από τις 17 Φεβρουαρίου η Δύναμη SNMG-
2 διεξάγει περιπολίες στη θαλάσσια περιοχή 
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 /
συμμετέχουν στην Νατοϊκή ςυμμαχική Δύναμη 
«SNMG-2». 

• Από 24 Φεβρουαρίου έως 28 μαρτίου, η 
ΤΠΚ «ΡΙΤςος».

• Από 28 μαρτίου  έως 29 Απριλίου, η ΤΠΚ  
«ΡούςςΕΝ».
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• Από  29 μαρτίου, η ΤΠΚ «ΡΙΤςος».  

■  οι παρακάτω μονάδες  στο πλαίσιο υποστή-
ριξης ανωτέρω επιχείρησης, επιχείρησαν-ουν 
υπό την τακτική διοίκηση του Διοικητή SNMG-2 
ως ακολούθως:

• Από 22 Φεβρουαρίου έως 14 μαρτίου, η 
Κ/Φ «ΠοΛΕμΙςΤΗς».

• Από 28 Φεβρουαρίου έως 29 μαρτίου, η 
Κ/Φ «ΝΑύμΑχος».

• Από 14 μαρτίου έως 27 Απριλίου, η Κ/Φ  
«ΚΑςος». 

• Από 29 μαρτίου έως 11 μαΐου η Κ/Φ 
«ΑΡμΑΤΩΛος».

• Από 27 Απριλίου, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤος».

■ ςτην Δύναμη SNMG-2 συμμετέχουν ή 
συμμετείχαν  τα κάτωθι  πλοία:

• Φρεγάτα SACHSEN (Γερμανία (Πλοίο έδρας 
Διοικητού) (από 26 Δεκεμβρίου έως 01 
Απριλίου

• Φρεγάτα FGS BRANDENBURG (Γερμανία), 
(Πλοίο έδρας Διοικητού), από 01 Απριλίου.

• ΑLS ORIKU, (Αλβανία), από 23 Νοεμβρίου.

• Κορβέτα BODRUM, (Τουρκίας), από 15 
Φεβρουαρίου έως και την 3η  μαρτίου.

• Περιπολικό πλοίο KARABURUN Τουρκίας, 
από 3 έως την 27 μαρτίου.

• Περιπολικό πλοίο KUSADASI Τουρκίας, από 
27  μαρτίου έως την 18 Απριλίου.

 
• Περιπολικό πλοίο TUZLA Τουρκίας, από 18 

Απριλίου
   
δ.   Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρω-
παϊκής Ενώσεως

■ Από 13 Φεβρουαρίου έως 02 μαρτίου, το 
ύ/Β «ΠοςΕΙΔΩΝ» συμμετείχε στην επιχείρηση 

«EUNAVFORMED - 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 28 Φεβρουαρίου έως 06 μαρτίου, 
διεξήχθη το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
Αναβαθμισμένης Δυνατότητας σε νήσους του Αν. 
Αιγαίου, με συμμετοχή του ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς» 
και μιας (1) Διακλαδικής ύγειονομικής ομάδας 
δώδεκα (12) Ιατρών και Νοσηλευτών (ειδικότητες 
ιατρών και νοσηλευτών: Παθολόγος, Ακτινολόγος, 
Παιδίατρος, δύο Βοηθοί Νοσηλευτή, Βοηθός 
μικροβιολογικού, ΩΡΛ, οδοντίατρος, Βοηθός 
Ακτινολογικού, Δερματολόγος, ορθοπεδικός, 
χειρουργός), η οποία επιβαίνει επί του πλοίου. 
ςτο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, το ΠΓύ 
«ΠΡομΗΘΕύς», κινήθηκε ως ακολούθως:

• ςτις 03 μαρτίου, κατέπλευσε στο Εύδηλο 
Ν. Ικαρίας, όπου εξετάστηκαν συνολικά 83 
κάτοικοι.

• ςτις 04 μαρτίου, κατέπλευσε στις Ν. 
Φούρνοι, όπου εξε-τάστηκαν συνολικά 85 
κάτοικοι.

• ςτις 05 μαρτίου, κατέπλευσε στη Ν. Ανάφη, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 29 κάτοικοι. 

■  ςτις 09 Απριλίου η Κ/Φ «οΡμΗ» μετέφερε 
την δεκαεννιαμελή (19) αποστολή σωματείου 
«ΑΝοΙχΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» καθώς και φαρμακευτικού 
υλικού στο πλαίσιο Προληπτικής Ιατρικής στη Ν. 
Νίσυρο -  Ν. Κω.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

Oυδέν.

γ.  Έρευνα – Διάσωση

■ ςτις 30 μαρτίου, μεσημεριανές ώρες, 
διατέθηκε το Ε/Π S-70  ΠΝ-60  για μεταφο-
ρά ασθενούς μέλους του πληρώματος  του 
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φορτηγού πλοίου «JUNO», σημαίας μΠΑχΑμΕς, 
από τη θαλάσσια περιοχή στενού Καφηρέα στο 
Ε-Δ Κοτρωνίου.

■ ςτις 01 Απριλίου, μεσημεριανές ώρες, 
διατέθηκε το Ε/Π S-70  ΠΝ-57  για μεταφορά 
ασθενούς μέλους του πληρώματος του 
δεξαμενόπλοιου «RS TARA», σημαίας MAR-
SHALL ISLANDS, από τη θαλάσσια περιοχή 
νοτίως ςαλαμίνας στο αεροδρόμιο ςαλαμίνας.

■ ςτις 19 Απριλίου, πρώτες πρωινές ώρες, 
διατέθηκε Ε/Π S-70 στην επιχείρηση Ε-Δ  
αγνοούμενου υποβρύχιου αλιέα στη θαλάσσια 
περιοχή  της Άκρας Προμύρι (μαγνησία). 

■  ςτις 25 Απριλίου, πρωινές ώρες, διατέθηκε  
Ε/Π S-70 για μεταφορά ασθενούς επιβάτη του 
κρουαζιερόπλοιου «μΕΙΝ SCHEIFF 3», σημαίας 
μΑΛΤΑς, από τη θαλάσσια περιοχή Νοτίως 
Πελοποννήσου στο Α-Δ Καλαμάτας.

δ. Αεροδιακομιδές

ουδεμία

5.   Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■   Από 20 έως 22 Φεβρουαρίου, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο 
συμμετοχής του στο  Διεθνές ςυνεδρίο Έκθεσης 
Αμυντικού ύλικού «INTEX 2017».  

■  ςτις 27 Φεβρουαρίου, ο κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία του πληρώματος της ΤΠΚ 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς», η οποία είχε καταπλεύσει στην 
Βηρυτό για αυτόν τον σκοπό, παραβρέθηκαν 
στην τελετή αντικατάστασης του Διοικητή μΤF 
UNIFIL.

■ ςτις 03 μαρτίου ο Διοικητής Ναυτικής 
Δύναμης MTF της επιχείρησης UNIFIL MA-
ROPS πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΤΠΚ 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» στον λιμένα Λεμεσού Κύπρου στο 
πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης και ενημέρωσης.

■  ςτις 06 μαρτίου ο Κυβερνήτης της ΤΠΚ 

«ΒοΤςΗς» πραγματοποίησε επίσκεψη στην 
γαλλική Φ/Γ MONTCALM στο λιμένα Ρόδου στο 
πλαίσιο επίσκεψης ξένων πλοίων σε ελληνικούς 
λιμένες

■  ςτο πλαίσιο συμμετοχής του ΝΘΗ «ΕύΡΩΠΗ» 
στην άσκηση «ΠοςΕΙΔΩΝ 17» η οποία 
διεξήχθη στη μαύρη Θάλασσα , το πλοίο από 
05 έως 08 μαρτίου κατέπλευσε στο λιμένα 
Κωστάντζα Ρουμανίας όπου την 06 μαρτίου 
πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

• οκτώ (8) μέλη του πληρώματος συμμετείχαν 
σε αγώνες πετοσφαίρισης εναντίον ομάδων 
Τούρκικου και Βουλγάρικου ΠΝ.

• Πρωινές ώρες ο Κυβερνήτης, ο Ύπαρχος 
και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του 
πλοίου συμμετείχαν στην τελετή έναρξης 
ασκήσεως «ΠοςΕΙΔΩΝ 2017».

• μεσημβρινές ώρες ο Κυβερνήτης και 
ο Ύπαρχος του πλοίου συμμετείχαν σε 
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις και επισκέφτηκαν 
τον Αρχηγό ςτόλου Ρουμανικού ΠΝ 
και  κατόπιν τον Δήμαρχο Κωστάντζας 
ανταλλάσοντας αναμνηστικά.

• ο ΑΚΑμ Βουκουρεστίου επισκέφθηκε το 
πλοίο.

ςτις 07 μαρτίου, πραγματοποιήθηκε από τον 
κυβερνήτη του πλοίου και δέκα (10) μέλη 
πληρώματος εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΠΓύ  
CZERNICKI (Πολωνία), στο πλαίσιο εορτασμού 
των δεκαοκτώ (18) χρόνων ενσωμάτωσης της 
Πολωνίας στο ΝΑΤο.

■  ςτις 13 μαρτίου ο Διοικητής εν πλω της 
δύναμης που επιχειρεί στα πλαίσια της UNI-
FIL MAROPS (TG448.03), πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην ΤΠΚ «ΔΑΝΙοΛος», το οποίο 
βρισκόταν παραβεβλημένο σε λιμένα Λεμεσού 
Κύπρου, στο πλαίσιο της ανωτέρω επιχείρησης. 
ο Διοικητής ξεναγήθηκε σε διάφορους χώρους 
του πλοίου, καθώς και ενημερώθηκε για τις 
επιχειρησιακές του δυνατότητες.
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■  ςτις 20 μαρτίου ο ύΕΘΑ, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Αρχηγό ςτόλου, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στη Φ/Γ «ΛΗμΝος» 
η οποία, στα πλαίσια φυλακής σκοπούντος 
ήταν αγκυροβολημένη στον όρμο Αλυκές ν. 
Πάρου. O Yπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους του 
πλοίου, ενημερώθηκε  για τις επιχειρησιακές 
του δυνατότητες  και συνομίλησε με μέλη του 
πληρώματος

■ ςτο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων 
Εθνικής επετείου 25ης μαρτίου 17, διατέθηκαν:

• Από 24 έως 26 μαρτίου,  τα Π.Π, Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ», ΤΠΚ «ΤΡούΠΑΚΗς» και ύ/Β 
«ΠοςΕΙΔΩΝ» στο λιμένα Πειραιώς. Τις 
25 και 26 μαρτίου,  πραγματοποιήθηκε 
επισκεπτήριο κοινού στα πλοία, με συνολικά 
10.940 επισκέπτες (4.740 στη Φ/Γ «ΨΑΡΑ», 
3680 στην ΤΠΚ «ΤΡούΠΑΚΗς» και 2.520 στο 
ύ/Β «ΠοςΕΙΔΩΝ»).

• ςτις 25 μαρτίου, τα Ε/Π S-70 ΠΝ 52,60,61, 
καθώς και το Ε/Π AB-212 ΠΝ 25, για 
συμμετοχή στην επίσημη στρατιωτική 
παρέλαση της πόλης των Αθηνών.

• ςτις 25 μαρτίου, το Κ/Φ «ΚΑςος» στο λιμένα 
μύρινα Λήμνου, όπου αντιπροσωπεία του 
πληρώματος συμμετείχε  στις εορταστικές 
εκδηλώσεις.

■  ςτο  πλαίσιο διεξάγωγής  της Διακρατικής 
Αντιναρκικής άσκησης «ΑΡΙΑΔΝΗ 17», πραγματο-
ποιήθηκε την 1η Απριλίου επισκεπτήριο επί της Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝο», (διακόσιοι δέκα (210) επισκέπτες) 
στον λιμένα των Πατρών, ενώ αντιπροσωπείες 
των πληρωμάτων των Ελληνικών συμμετεχόντων 
πλοίων επι-σκέφθηκαν το αποστακτήρα της 
«ΑCHAIA CLAUSS» την ίδια μέρα. Την 05 Απριλίου 
ο τακτικός διοικητής της άσκησης και διοικητής 
Ναρκοπολέμου, συνοδευόμενος από τον διευθυ-
ντή ΓΕΝ/Α5, επισκέφθηκαν το αιγυπτιακό 
Ναρκοθηριευτικό  ENS EL SEDEEQ.

■   ςτο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων 

191ης Επετείου από την Έξοδο του 
μεσολογγίου, διατέθηκε η ΤΠΚ «ΠΕΖοΠούΛος» 
από 08 έως 09 Απριλίου στο λ. μεσολογγίου. 
Κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στο 
λιμένα, πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού 
με συνολικά 426 άτομα.  Το πλοίο επισκέφθηκε 
και ο Αρχηγός ςτόλου.

■  ςτις 12 Απριλίου το ύ/Β «ΠΙΠΙΝος» 
κατέπλευσε στον όρμο Καλαμίτσας ν. ςκύρου 
στο πλαίσιο συμμετοχής του σε  εορταστικές  
εκδηλώσεις εορτής Πάσχα.  

■  ςτις 16 Απριλίου, στο πλαίσιο εορτασμού του 
Άγιου Πάσχα, ο Πρωθυπουργός, επισκέφθηκε 
τον Ναυτικό ςταθμό Κέρκυρας. Κατά την διάρκεια 
της επίσκεψης, έγινε ξενάγηση σε διάφορους 
χώρους του Ναυτικού ςταθμού, καθώς και 
ανταλλαγή ευχών με μέλη του προσωπικού.

■  ςτις 25 και 26 Απριλίου ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
συνοδευόμενος από  τον Διοικητή  ΔΔμΝ, 
επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου 
Κρήτης και του ΚΕΝΑΠ, όπου και ενημερώθηκε 
επί διαφόρων θεμάτων.

■  ςτις 30 Απριλίου διατέθηκε η ΤΠΚ 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» για συμμετοχή στις επετειακές 
εκδηλώσεις για τη βύθιση του Α/Τ «ΨΑΡΑ», που 
πραγματοποιήθηκαν στην Πάχη μεγάρων.

6.   Διάφορα Θέματα

■ Από 28 Φεβρουαρίου έως 02 μαρτίου 
διεξήχθη η άσκηση «οΡμΗ 2/17» με συμμετοχή 
επτά (7) ΤΠΚ, της Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και ενός  (1) 
Ε/Π στη θαλάσσια περιοχή κεντρικού - νοτιο-
ανατολικού Αιγαίου.

■ Από 08 έως 09 μαρτίου διεξήχθη η 
άσκηση «ΠΕΡΙςΚοΠΙο 4/17» με συμμετοχή ύ/Β 
«ΤΡΙΤΩΝ», ΠΑΤ «ΝΕςΤος» σε περιοχή Διαπορίων 
Κόλπου μεγάρων.

■  Από 21 έως 22 μαρτίου διεξήχθη η άσκηση 
«ΑςΤΡΑΠΗ 3/17» με συμμετοχή των Φ/Γ 



90  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 599-Τομος 177

«ςΠΕΤςΑΙ», «ΘΕμΙςΤοΚΛΗς», «ΝΙΚ. ΦΩΚΑς», 
«ΛΗμΝος», του ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς», του 
ύ/Β «ΤΡΙΤΩΝ», των ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡοΠούΛος», 
«ΚΑΒΑΛούΔΗς», της Κ/Φ «μΑχΗΤΗς», δυο (2) 
ςΑΠ/ΔύΚ, ο/Γ Ε/Π, καθώς και Α/Φων της Π.Α.

■  Από 28 έως 30 μαρτίου διεξήχθη η άσκηση 
«ΠΕΡΙςΚοΠΙο 5/17» με συμμετοχή των ύ/Β 
«ΠοςΕΙΔΩΝ» και «ΠΙΠΙΝος», Τού ΠΑΤ «ΕύΡΩΤΑς» 
και της Κ/Φ «ΑΡμΑΤΩΛος» στη θαλάσσια περιοχή 
ν. Ύδρας.

■  Από 1 έως 2 μαρτίου  διοργανώθηκε από 
το MARCOM στο Ην. Βασίλειο σύσκεψη των 
Αρχηγών ςτόλου / Επιχειρησιακών Διοικητών 
των Ναυτικών του ΝΑΤο («NATO'S MARI-
TIME OPERATIONAL COMMANDERS‘CONFER-
ENCE 2017 - MOCC17») για θέματα ναυτικών 
επιχειρήσεων, με συμμετοχή  από Ελληνικής 
πλευράς των ύπαρχηγού ςτόλου και Διευθυντού 
ΓΕΝ/Α1.

■ Από 03 έως 07 Απριλίου διεξήχθη η 
άσκηση «οΡμΗ 03/17» στη θαλάσσια περιοχή 
βορείου - κεντρικού - νοτιοανατολικού 
Αιγαίου, με συμμετοχή των ΤΠΚ  «ςΤΑΡΑΚΗς», 
«ΓΡΗΓοΡοΠούΛος», «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς», «ςΙμΙΤΖο-
ΠούΛος»,  «ΡΙΤςος»,  «μύΚοΝΙος», «ΚΑΒΑ-
ΛούΔΗς»  και «ΤΡούΠΑΚΗς».

■ Από 04 έως 06 Απριλίου διεξήχθη η άσκηση 
«ΑςΤΡΑΠΗ 4/17» στη θαλάσσια περιοχή 
ςαρωνικού κόλπου - μυρτώου πελάγους - 
Ν.Α  Πελοποννήσου, με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑς», «ΝΙΚ.ΦΩΚΑς»,  «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς», 
«ΘΕμΙςΤοΛΗς», των ύ/Β «ΠΙΠΙΝος», «ΠΡΩΤΕύς», 
του  Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ»,  δυο (2) ςΑΠ, ο/Γ Ε/Π. ςτο 
πλαίσιο της ασκήσεως τα πλοία εκπαιδεύτηκαν 
σε διάφορα τεχνικά και τακτικά αντικείμενα, ενώ  
πραγματοποιήθηκε επίσης συνεκπαίδευση με 
Α/Φ της ΠΑ, τα οποία συμμετείχαν στην άσκηση 
της Π.Α  «ΗΝΙοχος 4/17».

■ Πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα Ας/ΔΕΠΑ, 
Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις, ως ακολούθως:                        

• ςτο ΝΘΗ «ΚΑΛύΨΩ» ΒEMΙ από 23 έως 24 
Ιανουαρίου 17.

• ςτο ύ/Β «ΑμΦΙΤΡΙΤΗ» ΒΕμΙ από 25 έως 
26 Ιανουαρίου 17 στο πλαίσιο ασκήσεως 
Περισκόπιο 2/17.

• ςτην ΤΠΚ «ΤΡούΠΑΚΗς» ΕμΑ από 23 έως 
24 Ιανουαρίου 17 και ΠΕμΙ 30 έως 31 
Ιανουαρίου 17.

• ςτην ΤΠΚ «μύΚοΝΙος» ΕμΑ  από 25 έως 
26 Ιανουαρίου 17 και ΒΕμΙ από 30 έως 31 
Ιαν 17.

• ςτην Κ/Φ «ΑΗΤΗΤος» ΕμΑ  την 2 και 7 
Φεβρουαρίου 17 και ΠΕμΙ  από 20 έως 
21 Φεβρουαρίου 17 στο πλαίσιο ασκήσεως 
Βροντή 1/17.

• ςτο ύ/Β «μΑΤΡΩΖος» ΕμΑ την 3 και 6 
Φεβρουαρίου 17 και ΠΕμΙ από 7 έως 8 
Φεβρουαρίου 17 στο πλαίσιο ασκήσεως 
Περισκόπιο  3/17.

• ςτο ΠΓύ «ΑΞΙος» ΕμΑ την 8 Φεβρουαρίου 
17. 

• ςτο Ν/ΘΗ «ΕύΡΩΠΗ» ΕμΑ από 13 έως 14 
Φεβρουαρίου 17. 

• ςτην ΤΠΚ «ΡούςςΕΝ» ΕμΑ την 9,13 και 15  
Φεβρουαρίου 17. 

• ςτην Κ/Φ «ΚΑςος» ΕμΑ την 17 Φεβρουαρίου 
17.

• ςτη Φ/Γ «ΨΑΡΑ» ΕμΑ την 21 Φεβρουαρίου 
17 στο πλαίσιο ασκήσεως Αστραπή 2/17.  

• ςτο ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕΑς» ΒΕμΙ EMA την 28 
Φεβρουαρίου 17 και ΒΕμΙ από 21 έως 23 
μαρτίου 17 στο πλαίσιο ασκήσεως ΑςΤΡΑΠΗ 
3/17.

• ςτην Κ/Φ «ΚΑςος» ΒΕμΙ την 1 μαρτίου 17.
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• ςτην ΤΠΚ «ΡούςςΕΝ» ΠΕμΙ  από 28 
Φεβρουαρίου έως 2 μαρτίου 17 στο 
πλαίσιο ασκήσεως οΡμΗ 2/17.

• ςτο ΠΦΑ «ΚΑΡΑΒοΓΙΑΝΝος» ΕμΑ την 6,8 
μαρτίου 17 και ΕμΙ την 10 μαρτίου 17.

• ςτο Α/Γ «χΙος» ΕμΑ από 8 έως 9 μαρτίου 
17 και ΠΕμΙ από 16 έως 17 μαρτίου 17.

• ςτην ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛούΔΗς»  ΕμΑ την 7,9 και 
14 μαρτίου 17 και ΠΕμΙ από 21 έως 22 
μαρτίου 17.

• ςτη Φ/Γ «ΛΗμΝος» ΕμΑ από 21 έως 22 
μαρτίου 17.         

• ςτη Φ/Γ «ΚούΝΤούΡΙΩΤΗς»,  ΕΕμΙ από 4 
έως 6 Απριλίου, στο πλαίσιο ασκήσεως 
ΑςΤΡΑΠΗ 7/17.

• ςτην Κ/Φ «ΝΙΚΗΦοΡος», ΕμΑ την 3 και 6 
Απριλίου.

Μεθ' Ορμής Ακαθέκτου
video παραγωγής ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 15 / 3 / 2017
ςτη θαλάσσια περιοχή περιοχή Όρμου Αμμουσών Ν. Λευκάδας

2 16 / 3 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Θόλη μεσολογγίου

3 26 / 4 / 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Ταυρωνίτη χανιών ν. Κρήτης 

4 27 / 4 / 2017 ςτη θαλάσσια περιοχή μαλλίων ν. Κρήτης

5 15- 18 / 5 / 2017 ςτη θαλάσσια περιοχή Κόλπου Ηρακλείτσας Ν. Καβάλας
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ανελκύοντας την Ιστορία»  Κώστας Θωκταρίδης, Άρης Μπιλάλης.  

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Κυριακίδη το 
νέο βιβλίο των Κώστα Θωκταρίδη και Άρη μπιλάλη, που 
πραγματεύεται το θέμα της ανέλκυσης των ναυαγίων μετά 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έχοντας διατρέξει ένα 
πλήθος αρχείων, προφορικών μαρτυριών και άλλων πηγών, 
φωτίζουν μία πτυχή της νεότερης ναυτικής μας ιστορίας, που 
δεν έχει αναδεχθεί έως τώρα στη διάσταση που του αναλογεί. 

Το έργο του καθαρισμού των ελληνικών θαλασσών 
μεταπολεμικά και της ανέλκυσης των ναυαγίων αποτέλεσε 
πραγματικά έναν άθλο, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζεται 
από τους δύο συγγραφείς. Προς επίρρωση του παραπάνω  
χαρακτηρισμού, σημειώνονται τα περιορισμένα μέσα και η 

έλλειψη εξειδικευμένου προς αυτό προσωπικού που να διαθέτει βασικές τεχνολογικές και ναυπηγικές 
γνώσεις. Το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο που συνοδεύει το κείμενο και οι συγκεντρωτικοί πίνακες 
στο τέλος του βιβλίου αποτυπώνουν τη μεθοδολογική επάρκεια των δημιουργών του παρόντος 
τόμου και διευκολύνουν τον αναγνώστη να διαχειριστεί και συγκροτήσει ορθά το πλήθος των 
στοιχείων που παρουσιάζονται, πολλά εξ αυτών μοναδικά και που για πρώτη φορά αναδεικνύονται 
τόσο εμπεριστατωμένα. Πρόκειται για ένα νέο σύγγραμμα πολύτιμο για τη βιβλιοθήκη καθενός που 
ενδιαφέρεται για τη ναυτική μας ιστορία. 

Από την Ιερά μητρόπολη Κεφαλληνίας εκδόθηκαν, σε 
μετάφραση από τη ρωσική γλώσσα, οι «ςημειώσεις» του 
υποπλοιάρχου Γιεγκόρ μεταξά, που πρωτοδημοσιεύτηκαν 
στην Πετρούπολη το 1915, έναν αιώνα περίπου μετά την 
ολοκλήρωση της συγγραφής τους (δεκαετία 1820). Τη 
μετάφραση και την επιμέλεια του κειμένου είχαν η κα Ναταλία 
Νικολάου και οι κοι Κώστας Δελληγιώργης και Πέτρος 
Καλογερόπουλος, ενώ η επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον 
π. Γεώργιο Αντζουλάτο. Το βιβλίο τυπώθηκε με την ευγενική 
δωρεά της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού 
και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑς». 

ςτις «ςημειώσεις» αυτές εμπεριέχονται τα απομνημονεύματά του ελληνικής καταγωγής υποπλοιάρχου 
του ρωσικού ναυτικού, που συμμετείχε στη ρωσική ναυτική δύναμη υπό την ηγεσία του αντιναυάρχου 
Φιόντορ ουσακώφ. Ρωσικές και οθωμανικές ναυτικές δυνάμεις συνέπραξαν και εκδίωξαν από τα 
Επτάνησα τις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Πρόκειται για μία πολύτιμη πηγή που αποτυπώνει τα γεγονότα 
της περιόδου και τη στάση σημαντικών προσώπων, όπως του ρώσου ναυάρχου ουσακώφ και του Αλή 
Πασά των Ιωαννίνων. Περιγράφει, επίσης, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων των Ιονίων Νήσων και τις 
εμπορικές και οικονομικές τους δραστηριότητες. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, τα ναυτικά γεγονότα του τέλους του 18ου αιώνα.      

«Σημειώσεις» του Υποπλοιάρχου του Ρωσικού Στόλου Γιεγκόρ Μεταξά, Η Ρωσική Ναυτική 
Μοίρα στα Ιόνια Νησιά 1798-1799.
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Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις της “ΕςΤΙΑς” η 
ένατη αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του μ. Καραγάτση 
“Βασίλης Λάσκος”, σε πρόλογο του Γιώργου ςκαρμπαδώνη. 
Η νέα αυτή έκδοση είναι διανθισμένη με φωτογραφίες από 
το Φωτογραφικό Αρχείο της ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. 

“ο Βασίλης Λάσκος υπήρξε πραγματικό πρόσωπο 
και τιμημένος αξιωματικός του Ναυτικού που, η ζωή, οι 
περιπέτειες, ο άμετρος πατριωτισμός και το τέλος του 
υπήρξαν ήδη μια σειρά από μυθιστορηματικά κατορθώματα, 
πριν γίνουν μυθιστορηματική βιογραφία από τον μ. 
Καραγάτση. ύπήρξε από τους ήρωες που, λογικά, σχεδόν 
αναπόφευκτα, ενέπνευσαν τον συγγραφέα, όπως ο 

Γιούγκερμαν και ο Λιάπκιν. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία της δωρεάς σε υπερβολικό βαθμό, είναι ξεχωριστός, 
στα όρια σχεδόν του υπερανθρώπου – αλλά και τις αδυναμίες του: είναι προληπτικός, ξεροκέφαλος, έντιμα 
αφελής, γενναιόδωρος, που σπαταλάει τον εαυτό του, τις μέρες και τη ζωή με τρόπους απλόχερους και 
ασυλλόγιστους, σε βαθμό εξάντλησης και απόλυτης φθοράς, σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι πληθωρικά 
ερωτικός και γυναικάς, με άγριες επιδόσεις στο ποτό και στο γλέντι, στη χαρτοπαιξία και στον τζόγο, σε βαθμό 
αυτοκαταστροφής. Ελάχιστα υπολογιστής και ποτέ οπισθόβουλος, αναλίσκεται ολοκληρωτικά σε κάθε 
εκδήλωση και έκφανση της ζωής, είτε αυτό είναι ο έρωτας, το ξενύχτι, η περιπέτεια, ο τυχοδιωκτισμός, 
το αλκοόλ, είτε, κυρίως ο πόλεμος”. [Από τον Πρόλογο του Γιώργου ςκαμπαρδώνη]

«Βασίλης Λάσκος»  Μ. Καραγάτσης

Το βιβλίο οι Πειρατές της 33ης μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού / Ε.Β.Α και 
το ελαφρύ βομβαρδιστικό Fairey Battle (εκδόσεις ΑΩ, ISBN: 978-960-9484-
40-4) του συγγραφέα αεροπόρου Γεωργίου Δ. μέρμηγκα είναι ένα πόνημα, το 
οποίο έλειπε από την ελληνική ιστοριογραφία, καθώς η δράση της Ελληνικής 
Βασιλικής Αεροπορίας κατά τον πόλεμο του 1940 – 1941 είναι ελάχιστα 
γνωστή εν συγκρίσει με αυτή του ςτρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. 
ο Γ. Δ. μέρμηγκας εξιστορεί την συγκρότηση και την δράση μιας από τις πιο 
σημαντικές ελληνικές Αεροπορικές μοίρες, η οποία ήταν η μοναδική που διέθετε 
βομβαρδιστικά αεροπλάνα κάθετης εφορμήσεως Fairey Battle. Πέρα όμως από 
την εξιστόρηση της 33ης μοίρας, ο συγγραφέας έχει αφιερώσει ένα μεγάλο 
μέρος του βιβλίου στις προσωπικές ιστορίες των ανδρών της, είτε αυτοί ήταν 

χειριστές και πληρώματα των αεροσκαφών, είτε στελέχη του προσωπικού εδάφους. Βιβλίο πραγματική 
προσφορά στην στρατιωτική ιστορία του τόπου μας.

«Οι Πειρατές της 33ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού / Ε.Β.Α και το ελαφρύ 
βομβαρδιστικό Fairey Battle»  Γεώργιος Δ. Μέρμηγκας.

Αποτελεί ευχάριστη είδηση η βράβευση του 
δίτομου έργου του αντιναυάρχου ε.α. Κωνσταντίνου 
μεταλληνού ΠΝ από την Ακαδημία Αθηνών. Το 
σημαντικό αυτό έργο για το ναυτικό πόλεμο κατά 
την Ελληνική Επανάσταση τα έτη 1821-1829 
τιμήθηκε με το βραβείο «Ευτυχίας Ευταξιοπούλου» 
που έχει καθιερωθεί στη μνήμη του αντιπλοιάρχου 
Κωνσταντίνου Ν. Ευταξιοπούλου. ςυγχαίρουμε τον 

συγγραφέα τόσο για την συγκεκριμένη βράβευση όσο και για την γενικότερη συνεισφορά του 
στην καταγραφή της Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδος.
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Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε τις ακόλουθες σημαντικές δωρεές

Δωρεές Κειμηλίων- Αρχειακού Υλικού 
Χορηγίες

• Ο κος Δημήτριος Ροκάς μας προσέφερε ιστορικής αξίας αυθεντικό ομόλογο του 1906 
εκδιδόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση των νησιών Ύδρας, Σπετσών 
και Ψαρών. 

• Ο Αντιναύαρχος ε.α Ιωσήφ Μανουσογιαννάκης ΠΝ μας προσέφερε το πεντάτομο δυσεύρετο 
έργο του Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Ν.Δ. Πετρόπουλου Αναμνήσεις και Σκέψεις 
ενός Παλαιού Ναυτικού. 

• Ο Αντιναύαρχος ε.α Ξενοφών Μαυραγάνης ΠΝ μας προσέφερε τα ακόλουθα βιβλία: 
 α. Έμπλεοι πάσης τιμής του Υποπλοιάρχου Μενελάου Χριστόπουλου ΠΝ 
 β. Operators' Wireless Telegraph 
 γ. Taschenbuch der Kriegsflotten 1915. 

• Ο κος Νικόλαος Βαζάκας δώρισε στην ΥΙΝ ψηφιακά αντίγραφα του πλούσιου 
φωτογραφικού αρχείου του Αντιπλοιάρχου Γεωργίου Βαζάκα ΒΝ, ο οποίος υπηρέτησε 
σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού (Γεώργιος Αβέρωφ, Κανάρης, Αετός, Κριεζής), στη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

• Η κα Ειρήνη Χανδράκη προσέφερε στην υπηρεσία το τρικαντό και τις επωμίδες (εποχής 
Μεσοπολέμου) του Πλοιάρχου (Μ) Μ. Χανδράκη ΠΝ καθώς και μία φωτογραφία Της 
Σχολής Ηλεκτροτεχνιτών Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

• Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α Γεώργιος Βασιλάκης ΠΝ μας δώρισε τέσσερεις δικής του 
δημιουργίας ζωγραφικούς πίνακες εμπνευσμένους από την ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό.

• Ο ιστορικός ερευνητής Γεώργιος Αθανασίου μας προσέφερε τεύχη Ναυτικής 
Επιθεώρησης παρελθόντων ετών. 

• Ο ιστορικός ερευνητής Παναγιώτης Φουράκης εμπλούτισε την βιβλιοθήκη της 
Υπηρεσίας με τα δύο συγγράμματά του Περικλής Αργυρόπουλος, ο θεμελιωτής της 
ελληνικής ναυτικής ισχύος και Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος.

Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την συγκέντρωση 
ιστορικών αρχείων και κειμηλίων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό την συντήρηση, 
μελέτη και κατά περίπτωση διάθεση / έκθεσή τους στο ευρύτερο κοινό. Παράλληλα 
ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης μας αποτελεί μόνιμο στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρακαλούνται θερμά όσοι έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, φωτογραφίες, 
αντικείμενα ή βιβλία σχετικά με την ιστορία του ΠΝ, τα οποία επιθυμούν να διαθέσουν 
για τον παραπάνω σκοπό, να τα παραδώσουν στην ΥΙΝ με την επίγνωση ότι θα 
τύχουν του απαιτούμενου σεβασμού, αγάπης και επιστημονικής αξιοποίησης. 
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Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά.

• Ο κος Γεώργιος Μέρμηγκας μας προσέφερε άλμπουμ φωτογραφιών (αρχείο 
Μεγαλοικονόμου) καθώς και το πόνημα του ιδίου, Οι πειρατές της 33ης Μοίρας 
Ελαφρού Βομβαρδισμού/ Ε.Β.Α. και το ελαφρύ βομβαρδιστικό «Fairey Battle». 

• Η κα Μαρίκα Μερσυνία δώρισε στην βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας το βιβλίο Σημειώσεις 
του Υποπλοιάρχου του Ρωσικού Στόλου Γιεγκόρ Μεταξά. Η Ρωσική Μοίρα στα Ιόνια 
Νησιά 1798 – 1799. 

• Ο κος Γεώργιος Γιαγκάκης μας δώρισε τέσσερα δικά του συγγράμματα προς 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας: Αναλυτικό Νησιολόγιο Αν. Σποράδων, Το Πολύνησο 
Μυκόνου – Δήλων – Σταποδίων, Συγκεντρωτικοί πληθυσμιακοί πίνακες (κατά νησί) 
της Ελληνικής Πολυνησίας (1896 – 2011) και Τα Βόδια του Αιγαίου Πελάγους και οι 
Μεγάλοι Σκόπελοι.

• Ο Πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νίκος Καραπιδάκης μας προσέφερε το 
βιβλίο 100 Χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους, 500 χρόνια ιστορίας.

• Ο κος Βασίλης Ιατρίδης, ανηψιός του θρυλικού κυβερνήτη του υποβρυχίου Παπανικολής 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Μιλτιάδη (Μίλτωνα) Ιατρίδη μας δώρισε δύο προσωπικά 
του βιβλία Ματωμένες Θάλασσες και Οδός Αριστοτέλους 142

Σημαντική βοήθεια για την λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη της ΥΙΝ, στη 
σημερινή οικονομική συγκυρία, αποτελεί η κάθε μορφής χορηγία (χρηματική, σε 
είδος, επικοινωνίας). 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι κατά το τελευταίο 6μηνο 
έγιναν οι ακόλουθες χορηγίες στην Υπηρεσία μας:

• Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» κος Πάνος Λασκαρίδης χορήγησε 
στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού χρηματικό ποσόν χάρη στο οποίο κατέστη δυνατή η 
προμήθεια ενός σύγχρονου ψηφιακού εκτυπωτηρίου για την κάλυψη των αναγκών του 
Τυπογραφείου της ΥΙΝ.

• Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil Ελλάς, κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης 
χορήγησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού χρηματικό ποσόν χάρη στο οποίο κατέστη δυνατή 
η πολυτελής έκδοση του βιβλίου «Μεθ' Ορμής Ακαθέκτου. Επίτομη Ιστορία του Πολεμικού 
Ναυτικού 1821 – 1945». 

• Η εταιρεία KNAUF πρόσφερε στην Υπηρεσία προϊόντα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, 
ψευδοροφές με τα παρελκόμενα υλικά συναρμογής τους)  τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή και αναδιαμόρφωση πολλών νέων χώρων στο κτίριο της ΥΙΝ. 

Φωτογραφία - Σύνθεση 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γ. Μαστρογεωργίου ΠΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ
0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 500,00 0,00 -500,00
0431 Αμοιβές και προμήθειες Τράπέζών 1.000,00 0,00 -1.000,00

0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
2.000,00 0,00 -2.000,00

0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 3.000,00 95,90 -2.904,10

0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό
2.000,00 30,28 -1.969,72

0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 1.000,00 0,00 -1.000,00
0831 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 0,00 -500,00
0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 3.000,00 1.851,50 -1.148,50
0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 12.788,90 -2.211,10
0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση 45.000,00 37.279,69 -7720,31
0849 Λοιπές δαπάνες (καθαριότητας) 20.000,00 17.722,85 -2.277,15
0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 61,08 -438,92
0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 430.500,00 287.481,14 -143.018,86
0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00 0,00 -1.000,00
0882 Συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων-δεξαμενών 500,00 0,00 -500,00
0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 492,00 -2.508,00
0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.922,89 922,89
0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. 15.000,00 7.600,00 -7.400,00
0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 2.939,32 -60,68
0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ. 3.000,00 472,50 -2.527,50
0899 Λοιπές δαπάνες 30.000,00 28.126,68 -1.873,32

Σύνολο πληρωμών για υπηρεσίες 580.500,00 398.864,73
1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 500,00 0,00 -500,00

1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 500,00 0,00 -500,00
1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 5.500,00 2.489,67 -3.010,33
1311 Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 -10.000,00

1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και 
λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 5.702,42 -1.297,58

1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 17.000,00 8.157,03 -8.842,97
1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.000,00 9.707,48 2.707,48

Σύνολο προμηθειών αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 47.500,00 26.056,60

628.000,00 424.921,33

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΑποκλίσειςΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ    (€)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Που προϋπολογίσθηκαν Που πραγματοποιήθηκαν

Ε Ξ Ο Δ Α

Σελίδα 1 από 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

                                                       

A/A ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ A/A ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ

1 Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα 13.075.664,68 13.075.664,68
2 Εξοπλισμός 76.839,29 72.373,16 1 Μακροπρόθεσμα δάνεια
3 Ακινητοποιήσεις υπό εκμετάλλευση 2 Λοιπές προβλέψεις

4 Μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές επενδύσεις 9.591.593,44 9.234.289,50 3 Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις
α. Μετοχές 880.432,51 928.614,03
β. Ομόλογα 2.460.385,00 2.460.385,00 1 Πιστωτές 110.055,37 128.608,22
γ. Μερίδια  Κοινού Κεφαλαίου 
Τράπεζας Ελλάδος 6.250.775,93 5.845.290,47 2 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0,00 0,00

γ(1). Μερίδια  Κοινού Κεφαλαίου 
Τράπεζας Ελλάδος (τιμή κτήσης) 14.214.482,87 14.214.482,87 3 Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων 

δανείων 0,00 0,00

γ(2). Μερίδια  Κοινού Κεφαλαίου 
Τράπεζας Ελλάδος   (προβλέψεις 
υποτιμήσεως)

-7.963.706,94 -8.369.192,40 4 Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0,00 0,00

6 Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 0,00 5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 32.671,63 51.718,65

7 Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης 0,00 α.Ανεξόφλητες υποχρεώσεις 
απόδοσης κρατήσεων 32.248,13 51.718,65

8 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 0,00 β. Ανείσπρακτες Οφειλές 2014 423,50

α. Χρυσά Νομίσματα & πλάκες 
Χρυσού 395.191,82 401.494,42 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 142.727,00 180.326,87

1 Χρεώστες 0,00
2 Επισφαλείς Χρεώστες 0,00
3 Προκαταβολές 0,00

4 Βραχυπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές επενδύσεις 0,00

5 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 0,00

α. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
(πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου) 114.414,15 39.260,78

6 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
α.Τράπεζα Ελλάδος / Ταμειακός 
Λογαριασμός με αριθμό 026810/2 1.298.469,10 1.025.480,82 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 24.409.445,48 23.668.236,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.552.172,48 23.848.563,36
ΕΞΙΣΩΣΗ 24.552.172,48 23.848.563,36 ΕΞΙΣΩΣΗ 24.552.172,48 23.848.563,36

ΠΟΣΑ 2015     (€)Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ 2014     (€)

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Υποχρεώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ   2015     (€) ΠΟΣΑ    2014     (€)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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ΤΑΚΤΙΚΑ
3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
3195 Έσοδα από δικαιώματα χρήσης μηχανικών μέσων μεταφοράς 500,00 0,00 -500,00
3197 Έσοδα δεξαμενισμού πλοίων 500,00 0,00 -500,00
3199 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 50.000,00 87.073,17 37.073,17
3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου υλικού 20.000,00 125.800,94 105.800,94
3411 Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 838.000,00 718.803,51 -119.196,49
3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 1.000,00 50.217,47 49.217,47
3521 Τοκομερίδια 1.000,00 19.985,52 18.985,52
3523 Μερίσματα 40.000,00 36.271,79 -3.728,21
3529 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 240.000,00 0,00 -240.000,00

Σύνολο εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. 1.191.000,00 1.038.152,40
4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 2.000,00 1.714,26 -285,74

Σύνολο εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 2.000,00 1.714,26
Σύνολο Τακτικών Εσόδων 1.193.000,00 1.039.866,66
ΕΚΤΑΚΤΑ  

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ
6434 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 1.000,00 0,00 -1.000,00
6452 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 1.000,00 0,00 -1.000,00
6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 100.000,00 12.678,04 -87.321,96
6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 5.000,00 0,00 -5.000,00

Σύνολο εκτάκτων εσόδων 107.000,00 12.678,04

Σύνολο Τακτικών Εσόδων 1.193.000,00 1.039.866,66
Σύνολο Εκτάκτων Εσόδων 107.000,00 12.678,04

Σύνολο Εσόδων 1.300.000,00 1.052.544,70 -247.455,30
Σύνολο Εξόδων 1.300.000,00 758.097,55 541.902,45
Πλεόνασμα Χρήσεως 294.447,15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ    (€) ΑποκλίσειςΠου προϋπολογίσθηκαν Που πραγματοποιήθηκανΚΩΔ. ΑΡΙΘ.
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

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 ΠΝ. 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 καταθέτουν την ετήσια συνδρομή 
τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022  Alpha Τράπεζας (χωρίς 
χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 061404370437002001000022, 
δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα στοιχεία τους και αποστέλλουν 
την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης 
συνδρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

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

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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