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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Με το παρόν τεύχος του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση αναλαμβάνει τα καθήκοντα της η 
νέα Επιτροπή Σύνταξης. Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό, θα παρατηρήσετε ότι έχουν διατηρηθεί οι 
«κατακτήσεις» των προηγούμενων τευχών με τις μόνιμες μας στήλες «Ιστορικά Παραλειπόμενα», 
«Αναμνήσεις από την ζωή στο ΠΝ» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». 

Από την άλλη, κάναμε μια προσπάθεια- η οποία θα συνεχιστεί και στα επόμενα τεύχη-, να 
«ανοίξουμε» την θεματολογία του περιοδικού, ώστε να περιλαμβάνει και θέματα περισσότερο επί-
καιρα, όχι απαραίτητα αμιγώς ιστορικά. Αυτόν τον σκοπό έρχονται να εκπληρώσουν τα άρθρα του  
Πλωτάρχη (Ο) Παναγιώτη  Μπλάνου ΠΝ, του καθηγητή  του Παντείου Πανεπιστημίου Δρ. Γεράσιμου 
Καραμπελιά , του Ύποπλοιάρχου Αντωνίου Λιώνη ΠΝ και  του Πλωτάρχη Περικλή Σταμπουλή ΠΝ Το 
πρώτο, του Πλωτάρχη (Ο) Παναγώτη Μπλάνου ΠΝ, με θέμα που αφορά στα αποσχιστικά κινήματα 
στην Ευρώπη, έχει ειδικό ενδιαφέρον και για την χώρα μας, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή, τα 
Βαλκάνια, με έντονες εθνολογικές συγκρούσεις. Το δεύτερο άρθρο πραγματεύεται τα βιντεοπαι-
χνίδια πολέμου και το πώς αυτά χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιούνται μεθοδευμένα μέσα από την 
προπαγάνδα κυβερνήσεων διαφόρων χωρών του πλανήτη.

Το κείμενο του Δρα Καραμπελιά αναλύει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια  και  πως αυτά προωθούν 
τον Μιλιταρισμό στις νεότερες ηλικίες , ενώ του Ύποπλοιάρχου Αντωνίου Λιώνη ΠΝ ασχολείται με 
τα Όπλα Λέιζερ για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων οχημάτων. Το κείμενο του  Πλωτάρχη 
Περικλή Σταμπουλή ΠΝ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα μας καθώς εξετάζει την 
Θαλάσσια Ασφάλεια  στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα ιστορικά μας θέματα, κυριαρχεί το άρθρο για τον Τορπιλισμό της Έλλης του Ανθυποπλοι-
άρχου (Ε) Αλέξανδρου Μυλωνάκη ΠΝ και του Σημαιοφόρου (Ε) Ανδρέα Θεοφίλη, το οποίο εξετάζει 
το ζήτημα υπό το πρίσμα της πολιτισμικής / καλλιτεχνικής καταγραφής του, πώς δηλαδή αυτό το 
σημαντικό γεγονός, αποτυπώθηκε όχι μόνο στις εφημερίδες της εποχής, αλλά γενικότερα στην 
πολιτισμική μνήμη του Ελληνικού λαού. Την ιστορική μας ενότητα, συμπληρώνει το άρθρο των 
Ύποπλοιάρχου (Ο) Παναγιώτη Γέροντα ΠΝ και της Αρχικελευστή (ΔΙΑΧ) Νεκταρίας Δεσποτοπούλου, 



Ακολουθείστε μας στο facebook για να 
ενημερώνεστε έγκαιρα για τις δραστηριότητες 

και τις εκδηλώσεις της ΥΙΝ

το οποίο παραθέτει μετά από ιστορική τεκμηρίωση, την κρίσιμη αποστολή που ανέλαβε το Πολεμικό 
Ναυτικό εν όψει της Γερμανικής επέλασης στην πατρίδα μας, που αφορούσε  στη μεταφορά του 
χρυσού που φυλάσσονταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, από την Αθήνα στην Κρήτη και από εκεί 
στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής. Στην πρώτη φάση της εν λόγω μεταφοράς (από την Αθήνα στην 
Κρήτη) το Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε τα αντιτορπιλικά «Βασίλισσα Όλγα» και «Βασιλεύς Γεώργιος», 
τα οποία χάρη στη γενναιότητα και τον επαγγελματισμό των πληρωμάτων τους, μετέφεραν με 
ασφάλεια τον πλούτο της χώρας μας και τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος σε ασφαλέστερους 
τελικούς προορισμούς, διασφαλίζοντας έτσι τη δυναμική της μελλοντικής χρηματοδότησης της 
συντήρησης του απόδημου Ελληνικού στόλου, της επιβίωσης του λαού της υπόδουλης πατρίδας 
και τέλος του δύσκολου έργου της ανασυγκρότησης μετά τη λήξη της κατοχής .

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι για να διατηρηθεί το επίπεδο της 
Ναυτικής Επιθεώρησης, αλλά και να ανοίξουν νέοι ορίζοντες, η Επιτροπή Σύνταξης  χρειάζεται 
δίπλα της όλη την οικογένεια του Πολεμικού Ναυτικού. Η επισήμανση από τους αναγνώστες μας  
τυχόν λαθών ή παραλείψεων είναι σημαντική, όπως επίσης σημαντική, επιθυμητή και πάντα ευ-
πρόσδεκτη, είναι και η προώθηση στο περιοδικό για διερεύνηση δημοσίευσης, άρθρων προερχο-
μένων από στελέχη του ΠΝ. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, θεωρείται η κατάθεση 
γραπτών εμπειριών και αναμνήσεων από ναυτικές επιχειρήσεις και αποστολές, στις οποίες συμμε-
τείχαν ορισμένοι εκ των αξιότιμων  κ.κ αποστράτων του ΠΝ, οι οποίοι  παρακαλούνται από όλους 
εμάς που αποτελούμε τη νεώτερη γενιά του Πολεμικού μας Ναυτικού, να μας τις γνωστοποιήσουν 
και να μας κάνουν κοινωνούς κάθε πτυχής της νεώτερης ιστορίας μας. Η συμβολή όλων σας στο 
έργο μας, είναι  το απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης και εξέλιξης του περιοδικού κατά την πορεία 
του προς το μέλλον.
        
        Η Επιτροπή Σύνταξης 





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ





Την Παρασκευή 8 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η ετήσια άσκηση μεγάλης κλίμακας του Πολε-
μικού Ναυτικού, «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2018» που διεξήχθη στην περιοχή του κεντρικού, βορείου και 
βορειοανατολικού Αιγαίου Πελάγους. 

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση και προαγωγή του επιπέδου 
της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, η ανάπτυ-
ξη / διατήρηση ενιαίου πνεύματος συνεργασίας και η επίδειξη ισχυρής ναυτικής παρουσίας 
στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. 



MEDUSA 6 / 2018 
Διακλαδική άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου 

στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου





Κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού του ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» στην Προκεχωρημένη Ναυ-
τική Βάση της Σύρου στο πλαίσιο της Επιτήρησης και Προστασίας των Νήσων του Ανατ. 
Αιγαίου, μέλη του πληρώματος του πλοίου επισκέφθηκαν το εξωκλήσι του Αγίου Στεφάνου 
που βρίσκεται στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μέσα σε κοίλωμα βράχου, σε ύψος περί 
τα είκοσι μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η πρόσβαση ήταν εφικτή από τη θάλασσα από το εκεί μικρό προβλήτα και από ξηράς μέσω 
δύσβατου μονοπατιού. Λόγω της θέσης της εκκλησίας και της δυσκολίας πρόσβασης σε 
αυτήν ήταν δύσκολη και η συντήρησή της.

Με πρωτοβουλία του πληρώματος του πλοίου εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης ώστε να 
αναδειχθεί η σπάνια ομορφιά της εκκλησίας, αφού τα μέλη του πληρώματος προσέγγισαν 
με την πνευστή λέμβο του πλοίου, μεταφέροντας τα οικοδομικά υλικά που απαιτήθηκαν 
για τη συντήρησή της καθώς και του περιβάλλοντος χώρου.
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Στο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης του Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιηθήκαν από τη 
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού δύο συναυλίες στο Βόλο και στα Τρίκαλα την 13η  και την 
14η  Ιουνίου 2018, αντίστοιχα.

Σκοπός της ανωτέρω δράσης, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Περραι-
βία, ήταν η ενίσχυση του Σωματείου των Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» που 
εδρεύει στο Βόλο καθώς και της στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου των Τρικάλων.



Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος» το πολεμικό 
πλοίο ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» παρέλαβε από τις νήσους Ύδρα και Σπέτσες την λήκυθο με την 
καρδια του Ανδρέα Μιαούλη και το οστεοφυλάκιο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας.

Το πλήρωμα της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» παρέλαβε από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο τη λήκυθό 
όπου φυλάσσεται η καρδιά του Κωνσταντίνου Κανάρη.

Τα ανωτέρω κειμήλια μεταφέρθηκαν από την Φ/Γ «ΨΑΡΑ», στη νήσο Ψαρά, όπου είχε 
καθορισθεί τόπος πραγματοποίησης των κεντρικών εκδηλώσεων 
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Οι διατελέσαντες Αρχηγοί Στόλου την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, επισκέφτηκαν το Αρχηγείο 
Στόλου κατόπιν πρόσκλησης του  Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Ιωάννη Γ. Παυλόπουλου ΠΝ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ενημερώθηκαν για τις εν εξελίξει επιχειρήσεις των 
μονάδων του Στόλου καθώς και για τις δράσεις και τις προοπτικές του συγκροτήματος.



Η Α. Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, συνοδευόμενος 
από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποί-
ησε επιθεώρηση του Στόλου εν πλω επί της φρεγάτας «ΣΑΛΑΜΙΣ», στον Σαρωνικό κόλπο.

Κατά την υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας και την επιθεώρηση, παρέστησαν ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Φώτης Κουβέλης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός 
ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύ-
αρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων Κώστας Δουζίνας και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμ-
βουλίου.
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Την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ επι-
σκέφθηκε τα περίπτερα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, της Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού 
της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού και της Σχολής Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου Εκπαί-
δευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ, με τα οποία το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει στη Διεθνή Ναυτιλιακή 
Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo (Διεθνής Αερο-
λιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»). Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε έτερα 
περίπτερα της Έκθεσης ενδιαφέροντος Πολεμικού Ναυτικού.



Την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, συμ-
μετείχε στην ημερίδα «Η Ελλάδα στον σύγχρονο κόσμο: Η Εθνική Ταυτότητα και οι Προ-
κλήσεις του 21ου Αιώνα» στο Μουσείο Ακρόπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και την «Παναθη-
ναϊκή» Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών.
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Την Κυριακή 22 Ιουλίου και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
για την 197η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Μονεμβασίας.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων κατέπλευσε στον όρμο Μονεμβασίας η πυραυ-
λάκατος «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» η οποία ήταν επισκέψιμη για το κοινό. Επίσης πραγματοποιήθηκε 
συναυλία και αποδόθηκαν τιμές από την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.



Tη Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η τελετή 
ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων ΠΝ τάξεως 2018. Τα ξίφη στους νέους Σημαιοφό-
ρους επέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.

Ορκίστηκαν συνολικά τριάντα τέσσερις (34) Σημαιοφόροι εκ των οποίων 24 μάχιμοι και 
10 μηχανικοί. Επίσης ορκίστηκαν τρείς (3) Σημαιοφόροι από την Κύπρο και ένας (1) από 
τη Νιγηρία.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος ως εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης, ο κ. Θοδωρής Δρίτσας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποί των Αρχηγών των 
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, των Θρησκευτι-
κών αρχών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσού-
νης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων 
Ασφαλείας (ΣΑ) ή εκπρόσωποί τους, ο Διοικητής Ναυτικού Κύπρου Πλοίαρχος Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους ΠΝ, Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, Ανώτα-
τοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες των ΕΔ και ΣΑ, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού 
Ναυτικού καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Σημαιοφόρων.
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Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μο-
νίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, η τελετή ορκω-
μοσίας των Κελευστών της 36ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ συνοδευ-
όμενος από τον Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχο Ευθύμιο Μικρό 
ΠΝ, μέλη του ΑΝΣ, ο Υποδιοικητής Ναυτικού Κύπρου Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Μασούρας 
ΠΝ, εκπρόσωπος του Προξενείου της Σενεγάλης στην Ελλάδα καθώς και συγγενείς και 
φίλοι των νέων Κελευστών.

Ορκίστηκαν συνολικά εβδομήντα επτά (77) Κελευστές διαφόρων ειδικοτήτων εκ των 
οποίων δέκα (10) Κελευστές από την Κύπρο και δύο (2) από τη Σενεγάλη



Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 τελέσθηκε ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας, στον ομώνυμο 
Ιερό Ναό της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ.

Στον εσπερινό της εορτής παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης 
Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
Αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης ΛΣ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και με-
γάλος αριθμός από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού καθώς 
και κατοίκων της περιοχής.



Στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της 78ης επετείου από τον 
τορπιλισμό του καταδρομικού «ΕΛΛΗ», κατέπλευσαν στο λιμένα Τήνου, από 14 έως 15 
Αυγούστου 2018, η φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ», το αρματαγωγό ΧΙΟΣ στο οποίο επέβαινε η Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και η πυραυλάκατος «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο οποίος 
κατέθεσε στεφάνι στο κενοτάφιο των πεσόντων στο χώρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελι-
στρίας Τήνου, ενώ πραγματοποίησε και ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού 
«ΕΛΛΗ» επιβαίνων επί της πυραυλακάτου «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». Τιμές απέδωσαν αγήματα 
της ΣΜΥΝ και η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.

        



Μνήμη, Ιστορία και αναπαραστασιακές 
λειτουργίες
Ο τομέας των σπουδών μνήμης (memory studies), 
ως διεπιστημονικό γνωστικό και ερευνητικό πεδίο, 
έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια πρωτόγνωρη 
άνθηση.1 Η  ανάπτυξη ορισμών για τις βασικές  
έννοιες στο χώρο αυτό είναι πολυδιάστατη. Ύπάρ-
χουν δύο βασικές σχολές στο πλαίσιο των οποίων 
έχουν αναπτυχθεί και άλλα εννοιολογικά συστή-
ματα και θεωρίες για τη μνήμη. Η πρώτη σχολή 
αποδίδει στη μνήμη ιδιωτικό χαρακτήρα και εστιά-
ζει στη σχέση της με το προσωπικό παρελθόν του 
φορέα των αναμνήσεων. Η δεύτερη υποστηρίζει 
ότι η μνήμη δεν βρίσκεται σε μία ατομική συνείδη-
ση, αλλά σε ένα συλλογικό υποκείμενο, δηλαδή σε 
μία ομάδα, σε μία κοινότητα  ή  σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Στις  κοινωνικές και ανθρωπι-

1 Βλ. σχετικά Kerwin Lee Klein, «On the Emergence of Memory 
in Historical Discourse», Representations, 2000, 69: 127-
150 και Susannah Radstone, Memory and Methodology, 
Oxford & New York, Berg, 2000.

στικές επιστήμες, η μνημη ως συλλογική διαδικα-
σία  προήλθε κατά κύριο λόγο από τη θεωρία περί 
«συλλογικής μνήμης» (collective memory) του 
Maurice Halbwachs O Halbwachs υποστήριξε ότι 
η μνήμη, αν και φαίνεται να απορρέει από τις δι-
εργασίες της ατομικής συνείδησης, εντούτοις ανα-
πτύσσεται μέσα στην κοινωνική ομάδα στην οποία 
ανήκει το υποκείμενο που ενθυμείται (Ηalbwachs, 
1980). 

Παρότι διατηρεί ως χρήσιμη την έννοια 
της «συλλογικής μνήμης» όπως την όρισε ο 
Halbwachs, ο Jan Assmann (2008:110-111) επι-
σημαίνει ότι ο όρος δεν αποδίδει αποτελεσματικά 
την μεταδοσιμότητα της μνήμης, μέσα από τις πα-
ραδόσεις και την κουλτούρα. Ο Assmann επινόη-
σε την «πολιτισμική μνήμη» (cultural memory) την 
οποία εξέλαβε ως μία μορφή θεσμού.  Η μνήμη 
αυτή είναι αποθηκευμένη σε συμβολικά συστήμα-
τα, τα οποία επηρεάζουν τη συλλογική ταυτότητα, 
καθώς μπορούν να μεταφερθούν από γενιά σε γε-
νιά και από μία κατάσταση σε μία άλλη (ibid.).  Ετσι, 

Των Αλέξανδρου Μυλωνάκη Ανθυποπλοιάρχου (Ε) ΠΝ και Ανδρέα Θεοφίλη Σημαιοφόρου (Ε) ΠΝ 

Iστορία, μνήμη και αναπαραστάσεις:  
Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στον Τύπο, 
τις Τέχνες και τα Γράμματα
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η πολιτισμική μνήμη διατρέχει τόσο  
είδη της πολιτιστικής παραγωγής 
όπως λογοτεχνικά βιβλία, ταινίες, 
θεατρικά δρώμενα, μουσική και άλ-
λα,  όσο και διάφορες τελετουργίες  
όπως οι αναμνηστήριες τελετές, οι 
επετειακές γιορτές, οι πανηγύρεις  
και οι τοπικές συνάξεις, θρησκευ-
τικού, πατριωτικού ή άλλου χαρα-
κτήρα.  

Στην παρούσα εργασία θα 
προσπαθήσουμε να καταδείξουμε 
κατά πόσο το ιστορικό γεγονός του 
τορπιλισμού της «Έλλης», το οποίο 
κατέχει  σημαντική θέση στη συλ-
λογική μνήμη, έχει αποτυπωθεί στο 
πολιτισμικό πεδίο μέσα από τον Τύ-
πο και μέσα από διάφορα προϊόντα 
πολιτισμού.

To ιστορικό γεγονός τoυ 
τορπιλισμού της «Έλλης»
Κατά την χρονική περίοδο πριν από την έναρξη του 
ελληνο-ιταλικού πολέμου, οι προκλητικές ενέρ-
γειες των Ιταλών υπήρξαν πολλές, ιδιαίτερα στο 
θαλάσσιο πεδίο: η αεροπορική επίθεση στο πλοίο 
φάρων «Ωρίων » και στο αντιτορπιλικό «Ύδρα», η 
επίθεση εναντίον των αντιτορπιλικών «Β. Γεώργι-
ος» και «Β. Όλγα» και υποβρυχίων στη Ναύπακτο, 
ήταν κάποιες από αυτές τις προκλήσεις (Γέροντας, 
2016:425). Η κορύφωση όμως των ιταλικών προ-
κλήσεων υπήρξε ο τορπιλισμός του καταδρομικού 
«Έλλη» στην Τήνο στις 15 Αυγούστου 1940. Το ξη-
μέρωμα του Δεκαπενταύγουστου του 1940, στις 
06.25, το εύδρομο καταδρομικό «Έλλη» αγκυρο-
βόλησε έξω από το λιμάνι της Τήνου, σε απόσταση 
περίπου 550 μέτρων από την ακτή (Καββαδίας, 
1950:145)2, ώστε να συμμετάσχει στους εορτα-
σμούς. Το πρωινό της 15ης Αυγούστου 1940 οι 
κάτοικοι του νησιού συγκεντρώνονταν στον Ιερό 
Ναό της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ στο βάθος 
η «Έλλη» σημαιοστολισμένη απέτινε φόρο τιμής 
στην Παναγία. Ήταν μια ευκαιρία για τους νησιώ-
τες, για τους προσκυνητές και για το πλήρωμα του 
καταδρομικού να ξεχαστούν από τις ειδήσεις που 

2 Ο αντιναύαρχος Ε. Καββαδίας ήταν Αρχηγός Στόλου κατά την 
περίοδο 1939-1942, ενώ ακολούθως διετέλεσε υφυπουργός 
Ναυτικών κατά τα έτη 1942-1943. 

έρχονταν από την Ευρώπη όπου η κατάσταση όλο 
και χειροτέρευσε:  Οι Γερμανοί είχαν εισβάλει στην 
Πολωνία, το Λονδίνο δέχονταν ανελέητο βομβαρ-
δισμό και η τεράστια γερμανική μηχανή ετοιμάζο-
νταν να κατευθυνθεί ανατολικά προς τη Σοβιετική 
Ένωση. Ο πόλεμος φαινόταν να πλησιάζει. 

Εκείνη τη μέρα το νησί φιλοξενούσε πάρα πολ-
λούς πιστούς και η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική.  
Στις 8.25 το πρωί, και ενώ η λειτουργία είχε αρ-
χίσει, ισχυρότατη δόνηση τάραξε το καταδρομικό 
«Έλλη», κάνοντάς  το να αναπηδήσει ολόκληρο. 
Πολλοί νόμισαν ότι η έκρηξη οφείλονταν σε βόμβα 
η οποία είχε ριφθεί από αεροπλάνο που προηγου-
μένως είχε γίνει ορατό (Καββαδίας, 1950:145). 
Στην πραγματικότητα επρόκειτο για τορπίλη που 
εκτοξεύθηκε όπως έγινε γνωστό αργότερα, από το 
ιταλικό υποβρύχιο Delfino. Η τορπίλη προσέκρου-
σε στην «Έλλη», στη δεξιά της πλευρα,  ακριβώς 
κάτω από το μόνο εν λειτουργία λέβητά της. Το 
αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν η πρόκληση ρήγμα-
τος στο ύψος του β' λεβητοστασίου πλάτους περί 
τα 10 εκατοστά έως την ίσαλο. Παράλληλα, δημι-
ουργήθηκε οπή δύο περίπου μέτρων μεταξύ των 
δύο τσιμινιέρων του πλοίου ακριβώς πάνω από 
το σημείο της έκρηξης. Η έκρηξη είχε ως συνέπεια  
οκτώ μέλη του πληρώματος να χάσουν  τη ζωή 

Σημαία που έφερε το εύδρομο «Έλλη». Πηγή Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.



τους, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με 
τον αντιναύαρχο Καββαδία (1950), μέτρα αντε-
πιθέσεως στην διαρροή δεν ήταν εφικτά, αφού, 
όπως διαπίστωσε ο Κυβερνήτης Πλοίαρχος Άγγε-
λος Χατζόπουλος ΒΝ, είχαν καταστραφεί τα μέσα 
εξαντλήσεως των εισερχόμενων υδάτων. Ο Κυ-
βερνήτης έσπευσε να ζητήσει τη βοήθεια των πα-
ρακείμενων πλοίων και λέμβων. Παράλληλα, δέκα 
λεπτά μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, ακολούθη-
σαν δύο ακόμη εκρήξεις στην ξηρά, από δύο τορ-
πίλες που αστόχησαν γκρεμίζοντας μέρος του μώ-
λου του λιμανιού. Ο θόρυβος των εκρήξεων ήταν 
τρομακτικός. Το πλήρωμα παρά τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειές του δεν κατόρθωσε να αποσοβήσει 
τη βύθιση της Έλλης. Το καταδρομικό πήρε κλίση 
15 μοιρών και φλεγόμενο άρχισε να βυθίζεται μία 
ώρα και ένα τέταρτο μετά το χτύπημα. 

Σύσσωμη η ελληνική πολιτική και πολιτειακή 
ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη της για το συμβάν, χω-
ρίς πάντως να αναζητήσει ή να αποδώσει ευθύνες 
στους υπαιτίους. Χαρακτηριστική είναι η διαταγή  
του Ιωάννη Μεταξά, πρωθυπουργού και υπουρ-
γού των Ναυτικών προς το Βασιλικό Ναυτικό:

«Με βαθεία οδύνην αγγέλομεν την απώλειαν 
του ευδρόμου ΈΛΛΗ ηγκυροβολημένου εις τον όρ-
μον Τήνου, όπου είχε καταπλεύσει προς απόδοσιν 
τιμών εις την θαυματουργόν Εικόνα της θεομήτο-
ρος. Το πλοίον σημαιοστόλιστον εβλήθη διά τορ-
πιλλών αγνώστου εθνικότητος υποβρυχίου. Ερμη-
νέυων τα οδυνηρά αισθήματα του Ελληνικού Λαού 
απευθύνω θερμόν χαιρετισμό προς τον Κυβερνήτη, 
το Επιτελείο και το πλήρωμα της Έλλης, οίτινες 
έπραξαν το καθήκον τους συμφώνως προς τας 
παλαιάς ναυτικάς Ημών παραδόσεις και εκφράζω 
τη συμπάθειάν μου προς τα θύματα του αδοκήτου 
τούτου τορπιλλισμού.» (Ναυτική Επιθεώρηση, τεύ-
χος 186, Σεπτέμβριος 1940, σελ 4).

Στο ίδιος μήκος κύματος κινήθηκε και η επι-
στολή του  Γεωργίου Β’ προς τον Μεταξά :

«Κύριε πρωθυπουργέ, η όλως απροσδόκητος εί-
δησις περί του τορπιλλισμού και της βυθίσεως της 
ΈΛΛΗΣ με ελύπησε βαθύτατα. Συμμεριζόμενος δε 
την θλίψην την οποία  δοκιμάζει το Βασιλικόν Πο-
λεμικόν Ναυτικόν επί τη απωλεία ταύτη αλλά και 
Υπερήφανος διά την ευψηχίαν και την πειθαρχίαν 
την οποίαν επεδείξατο το πλήρωμα της ΕΛΛΗΣ, 
παρακαλώ Υμάς κύριε Πρωθυπουργέ, όπως εκφρά-
σητε προς το Β.Π.Ν., τους Αξιωματικούς, Υπαξι-

ωματικούς και Ναύτας της ΈΛΛΗΣ και ιδιαίτερα 
προς τας οικογενείας των θυμάτων του τορπιλλι-
σμού την θερμοτάτην μου συμπάθειαν  (Ναυτική 
Επιθεώρηση, τεύχος 186, Σεπτέμβριος 1940, σελ 4).

Η ελληνική κυβέρνηση κράτησε μία στάση ου-
δετερότητας, αποφεύγοντας να κατονομάσει τον 
εχθρό πίσω από την επίθεση, τουλάχιστον τον 
πρώτο διάστημα μετά το τραγικό γεγονός. Οι ανα-
παραστάσεις του γεγονότος στον Τύπο της εποχής, 
αντανακλούσαν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας.

Αναπαραστάσεις του ιστορικού γεγο-
νότος στον Τύπο, τα Γράμματα και τις 
Τέχνες
Η περιγραφή του Τύπου περιορίστηκε στην κατα-
γραφή του τορπιλισμού, χωρίς να γίνεται ουσια-
στική προσπάθεια ανεύρεσης είτε των υπευθύνων 
είτε των κινήτρων τους. Η στάση αυτή του τύπου 
ήταν σε πλήρη συμφωνία με την επίσημη ελληνι-
κή θέση. Όπως είδαμε προηγουμένως ο Ιωάννης 
Μεταξάς στη δήλωσή του μίλησε περί «αγνώστου 
εθνικότητος υποβρυχίου» το οποίο έβαλε την 
τορπίλη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι 
πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων της εποχής.

Η εφημερίδα «Ασύρματος», στο πρωτοσέλιδο 
της 16ης Αυγούστου 1940, αναφέρεται στον τορ-
πιλισμό, από άγνωστο υποβρύχιο, και στη βύθιση 
της «Έλλης» παρά τον ηρωισμό του πληρώματος. 
Παρόμοιο είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερί-
δας «Η Πρωΐα», στις 17 Αυγούστου, η οποία δίνει 
έμφαση στον άνανδρο τρόπο της επιθέσεως και 
ανακοινώνει έκτακτες ενέργειες από την ελληνική 
κυβέρνηση.

Η εφημερίδα «Έθνος», με έκτακτη έκδοση στις 
4 μμ της 16ης  Αυγούστου 1940, χαρακτηρίζει 
την πράξη εγκληματική, τονίζοντας και αυτή ότι 
η επίθεση έγινε από άγνωστο υποβρύχιο. Η δί-
στηλη αναφορά όμως του «Έθνους» στην Γερμα-
νική επίθεση στην Αγγλία, στο δεύτερο θέμα του 
πρωτοσέλιδου, αφήνει, κατά μία έννοια, ανοικτή 
τη σύνδεση του τορπιλισμού με το πολεμικό κλίμα 
της Ευρώπης, χωρίς πάντως να υποστηρίζεται ή 
και να υπονοείται από το περιεχόμενό τους  κάποια 
σύνδεση ανάμεσα στα δύο άρθρα.

Η φιλοβασιλική εφημερίδα «Ελληνικό Μέλ-
λον», στις 17 Αυγούστου 1940, σημειώνει το πα-
νελλήνιο πένθος  «διά την εθνικήν απώλειαν». Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις 17 Αυγούστου 
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οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς και τους 
τραυματίες είναι συγκεχυμένες. Ενώ η εφημερί-
δα «Πρωΐα», στο πρωτοσέλιδό της, αναφέρει τον 
τραυματισμό 29 ατόμων, την ίδια μέρα το «Ελλη-
νικό Μέλλον» αναφέρεται σε 31 τραυματισμένους 
και 4 αγνοούμενους. 

Η εφημερίδα «Καθημερινή», σε άρθρο της στις 
18 Αυγούστου, δίνει αναλυτικότερες πληροφορίες 
για τους τραυματίες. Αναφέρεται σε 35 συνολικά 
τραυματισμένους, από τους οποίους οι 14 μετα-
φέρθηκαν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, 15 
στο νοσοκομείο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ενώ 
6 παρέμειναν στην Τήνο, καθώς η κρισιμότητα 
της κατάστασής τους δεν επέτρεπε τη μετακίνη-
σή τους. Ο τελικός απολογισμός των θυμάτων 
από τον τορπιλισμό ανέρχεται σε 8 άτομα (Λάχα-
νος,1991:34). Από το ίδιο άρθρο  πληροφορού-
μαστε ότι ο αρχικελευστής της ομοχειρίας των 
αντιαεροπορικών πυροβόλων της  «Έλλης» είχε 
αντιληφθεί  τον πυργίσκο του υποβρυχίου και την 
τροχιά της τορπίλης· η φωνή του όμως – «τορπίλη 
δεξιά!» –χάθηκε μέσα στο θόρυβο της έκρηξης. 
Η εβδομαδιαία επιθεώρηση «Νέος Κόσμος», στις 
22 Αυγούστου παρείχε εικονογραφημένη κάλυψη 
των γεγονότων.

Ενώ ο ελληνικός Τύπος και η ελληνική πολιτική 
ηγεσία αναφέρονται σε άγνωστο υποβρύχιο, η κυ-
πριακή εφημερίδα «Νέος Κυπριακός Φύλαξ», στις 
16 Αυγούστου σχεδόν ονοματίζει τους υπαίτιους: 
χρησιμοποιώντας την λέξη «αγνώστου» εντός ει-

σαγωγικών, σημειώνει ότι ο ελληνικός Τύπος απα-
ντά με «αξιοπρέπειαν και θάρρος εις τας συνεχι-
ζόμενας ιταλ. προκλήσεις». Άξιο προσοχής είναι το 
γεγονός ότι ακόμη και αυτή η εφημερίδα, η οποία 
κάνει ένα βήμα παραπάνω στον καταλογισμό της 
ευθύνης για τον τορπιλισμό, επιλέγει να χρησι-
μοποιήσει τη σύντμηση «ιταλ.», για να αποδώσει  
αυτό που εννοεί.

Από τη μεριά του ιταλικού Τύπου, ο τορπιλι-
σμός της «Έλλης» αποδόθηκε σε αγγλική ενέργεια 
και η όλη αρθρογραφία στόχευε στην επιδείνωση 
της ελληνοϊταλικής έντασης. Για παράδειγμα, η «La 
Stampa» σε άρθρο του ανταποκριτή της (Stefani) 
στην Αθήνα στις 16 Αυγούστου 1940, αναφέρθη-
κε σε προβοκάτσια εις βάρος των Ιταλών.

Η στάση του ελληνικού Τύπου άλλαξε άρδην 
μετά τις 28 Οκτωβρίου 1940 και το ξέσπασμα του 
ελληνοϊταλικού πολέμου. Το «Ελληνικό Μέλλον», 
στις 30 Οκτωβρίου 1940 , ζητά από το Ναυτικό 
εκδίκηση για την «Έλλη», αφού πλέον, με την εύ-
ρεση θραυσμάτων της τορπίλης, «ανασύρθηκε 
το προσωπείο των δειλών δολοφόνων”, όπως 
αναφέρεται. Την ίδια μέρα και η εφημερίδα «Νέα 
Ελλάς» γράφει για αποκάλυψη των δολοφόνων, 
αναφερόμενη σε ιταλικό υποβρύχιο, βάσει των 
θραυσμάτων της τορπίλης. Από τα πρωτοσέλιδα 
του Τύπου γίνεται εμφανής η προσπάθεια να κρα-
τηθούν χαμηλοί τόνοι κατά τις πρώτες μέρες μετά 
τον τορπιλισμό, όσον αφορά την ταυτότητα των 

Το ρήγμα που προξενήθηκε από την αριστερή πλευρά της «Έλλης» από την δολοφονική τορπίλη
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επιτιθέμενων3. Οι λόγοι για τους οποίους έγινε 
αυτή η προσπάθεια εξέλειπαν μετά την κήρυξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου, οπότε πλέον ο ελ-
ληνικός Τύπος ονομάτισε ευθέως τους υπευθύ-
νους. 

Oι σχέσεις ανάμεσα σε ένα σημαντικό ιστορι-
κό γεγονός και στις πολιτισμικές αναπαραστάσεις 
του είναι κομβικής σημασίας: το ιστορικό γεγονός 
«ταράζει τις συνειδήσεις, γεννά νέες ιδέες, δημι-
ουργεί αλυσιδωτές κοινωνικές αντιδράσεις που 
επηρεάζουν τους συγγραφείς, ακόμη και αν δεν 
έχουν οι ίδιοι βιώσει το αρχικό ιστορικό γεγονός» 
(Αποστολίδου, 2010). Ύπήρχαν συγγραφείς και 
εικαστικοί που επηρεάστηκαν άμεσα από ιστορι-
κά γεγονότα χωρίς να έχουν προσωπικά βιώματα. 
Για παράδειγμα, πολλοί συγγραφείς  «δεν είχαν 
άμεση εμπειρία του πολέμου και κανείς τους δεν 
έγραψε πολεμικό ποίημα ή μυθιστόρημα. Αφομοί-
ωσαν όμως τον πόλεμο αισθητικά και μορφικά, ως 
μέρος της αντίληψής τους για την ιστορία και την 
πραγματικότητα» (Τζιόβας, 2011:73).

Η αναπαράσταση του τορπιλισμού της «Έλ-
λης» στις  Τέχνες και τα Γράμματα είναι αρκετά 
περιορισμένη, αν και το γεγονός αυτό καθ’ εαυτό 
συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Ο ελληνοϊταλι-
κός πόλεμος, η  τραυματική εμπειρία της Κατοχής, 

3  Αυτό προκύπτει από τα πρωτοσέλιδα του τύπου της εποχής. 
Πηγή http://www.pemptousia.gr/2017/08/o-antiktipos-
stin-kipro-apo-ton-torpilismo-tis-ellis-avgoustos-1940/, 
ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

οι αγώνες της Αντίστασης αλλά και  ο εμφύλιος  
πόλεμος σημάδεψαν τη μετάβαση της χώρας 
από τον πόλεμο στη μεταπολεμική περίοδο, ενώ 
υπήρξαν και καθοριστικής σημασίας για το σύνο-
λο των πολιτικών και πολιτισμικών διεργασιών 
που έλαβαν χώρα στη νεοελληνική κοινωνία. Η 
λογοτεχνία και οι Τέχνες, προνομιακοί χώροι των 
ιδεολογικών χρήσεων της Ιστορίας, εστίασαν στα 
γεγονότα αυτά, αφήνοντας το θλιβερό περιστατικό 
του τορπιλισμού της «Έλλης» στο περιθώριο των  
αναπαραστάσεων . 

Στην περιθωριοποίηση του ιστορικού συμβά-
ντος της «Έλλης» αναφορικά με τις πολιτισμικές 
αναπαραστάσεις, συντέλεσε επίσης,  αφενός η 
βαθύτατη θλίψη που προκάλεσε στον κόσμο το 
γεγονός αυτό με αποτέλεσμα να απωθείται από το 
συλλογικό φαντασιακό,  και αφετέρου η προσπά-
θεια της ελληνικής κυβέρνησης να υποβαθμίσει 
τους υπευθύνους της επίθεσης. Η Ελλάδα βρισκό-
ταν υπό το καθεστώς της δικτατορίας της 4ης Αυ-
γούστου του Ιωάννη Μεταξά, οπότε την επίσημη 
θέση της  κυβέρνησης την ενστερνίζονταν άμεσα, 
όπως είδαμε,  ο Τύπος της εποχής, είτε λόγω λο-
γοκρισίας είτε λόγω ηθελημένης σύμπλευσης με 
το καθεστώς. 

Παρόλα αυτά υπήρξε μία περιορισμένη καλλι-
τεχνική και λογοτεχνική παραγωγή σχετική με το 
ιστορικό γεγονός της «Έλλης». Ο ποιητής Άγγελος 
Σικελιανός, επηρεασμένος από τα διεθνή γεγονότα 
που είχαν προηγηθεί της ιταλικής εισβολής στην 

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» 



Ελλάδα και τον τορπιλισμό της « Έλλης» τον Δεκα-
πενταύγουστο του 1940, έγραψε εκείνον τον Αύ-
γουστο την τραγωδία του «Σίβυλλα». Η «Σίβυλλα», 
που δημοσιεύθηκε το 1944, αν και δεν περιέχει 
ευθείες αναφορές στον τορπιλισμό, εν τούτοις εί-
ναι επηρεασμένη από αυτόν: «Η Αισθαντικότητά  
μου,  κατά  το  χρόνο  εκείνο, με  υποχρέωνε [ .. ,] 
να  επιδιώξω μια  ορισμένη  ιστορική  πνευματική  
σκοπιά,  απ’  όπου  έβλεπα  κιόλας  το  κινούμενο  
έναντι  μας  μέλλον», γράφει ο Σικελιανός στην ει-
σαγωγή της τραγωδίας του (Λαδογιάννη-Τζούφη, 
2001:156). 

Αναφορά στην «Έλλη» σώζεται  στο κείμενο 
του Άγγελου Σικελιανού, το οποίο προσφέρθηκε 
στο  περιοδικό Νέα Εστία από τον Κωνσταντίνο 
Δημαρά και δημοσιεύτηκε σε αυτό την 1η Αυγού-
στου 1945, με  τίτλο «Δεκαπενταύγουστος του 
1940»4. 

«Τον όρθρο του Δεκαπενταύγουστου τού 1940, 
στη Φτέρη του Αιγίου[…]Και να, στη μυστικότατη, 
στην υπερούσιαν αυτήν ώρα της μετάστασης των 
πάντων προς τις σφαίρες  του υπέρτατου αγνισμού 
και λυτρωμού που μας προσφέρει η Κοίμηση της 
Χάρης της, ὁ Ιταλός, σα νάθελε να πλήξει αντάμα 
με το ακήρατό της σώμα, και το σώμα της βαθιά 
συναγιασμένης τη στιγμή εκείνη Ελλάδα, ξαφνι-
κά χτυπάει την Τήνο, δολοφονικά και καίρια, το 
ιερό απ’ την ώρα αυτή πολεμικό καράβι μας, την 
«Έλλη…».

Στην πρόσφατη λογοτεχνική παραγωγή, γίνο-
νται συχνά αναφορές στον τορπιλισμό της «Έλ-
λης», χωρίς όμως το ιστορικό  συμβάν να αποτελεί 
το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο εξελίσσεται 
η πλοκή.5  

Το τραγικό αυτό γεγονός καθώς χαράχτηκε 
στο συλλογικό φαντασιακό ως μία εικόνα θλιβερή 

4 Διαθέσιμο στο http://www.ekebi.gr/magazines/flipbook/
showissue.asp ? file=71917&code=0382. Ανακτήθηκε 
στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

5 Για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα  Πρόβα Νυφικού της 
Ντόρας Γιαννακοπούλου (1994), η συγγραφέας αναφέρει: 
«…Κι έγινε ο τορπιλισμός της «Έλλης». Προχτές. Βούιξε ο 
τόπος… κι είχε και ένα σωρό θύματα, είπε το ραδιόφωνο….
Ποπό! Ο τορπιλισμός της «Έλλης»…» (σ.163). Και άλλοι 
συγγραφείς, όπως η Ζωρζ Σαρή και η Λιλίκα Νάκου, 
αναφέρονται στο γεγονός αυτό είτε στα έργα τους, είτε 
στην αλληλογραφία ή στις συνεντεύξεις τους, πάντα όμως 
κάτω από την ίδια οπτική: το ιστορικό γεγονός της «Έλλης» 
αποτελεί τμήμα του καμβά της ιστορίας και όχι κύριο στοιχείο 
της  αφήγησης.

και επαίσχυντη, δεν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
ούτε για τη φιλμική γραφή, ούτε για το θέατρο και, 
πολύ περισσότερο, για την Επιθεώρηση. Ελάχιστα 
είναι τα παραδείγματα που αφορούν την «Έλλη»: 
Το τραγούδι foxtrot του 1935 «Πιτσιρίκα», σε 
μουσική Γιάννη Σπάρτακου και στίχους Ηλία Βρα-
χνά, διασκευάστηκε  με αναφορές στην «Έλλη». 
Το πρωτοτραγούδησαν οι αδελφές Μπελλίνι στο 
καμπαρέ «Αρζεντίνα» της οδού Φιλελλήνων. Μετά 
το 1940  δημιουργήθηκε η εξής παραλλαγή: 

«Πιτσιρίκα μη σε μέλει, κι αν σου βούλιαξαν 
την Έλλη, τον Ιταλικό τον Στόλο θα τους τον βου-
λιάξουμ’ όλο».

 Η «Πιτσιρίκα» στη νέα της εκδοχή τραγου-
δήθηκε και από την  Άννα Παναγιωτοπούλου, το 
Σταμάτη Φασουλή και την  Ύβόννη Μαλτέζου στο 
πλαίσιο της εκπομπής της ΕΡΤ « Μουσική βραδιά», 
το 19766.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το 1996 επιμε-
λήθηκε μία έκδοση με εικαστικά έργα  που αφο-
ρούν την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Στoν 
τόμο αυτό  συναντάμε το έργο «Ο τορπιλισμός 
της Έλλης» του Λέοντα  Καλογερόπουλου (1928-
2002), που ανήκει στη συλλογή του  Ίωνα Βορρέ. 
Σε αυτόν το εικαστικό έργο η οπτική του ζωγρά-
φου, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με θαλασσι-
νή θεματική7, καλύπτει την πρύμνη της «Έλλης» 
και όλο τον κόλπο της Τήνου. Στην έκδοση αυτή 
υπάρχει και το έργο «Ο Τορπιλισμός της Έλλης», 
αγνώστου καλλιτέχνη, που αναπαριστά τη στιγμή 
της έκρηξης. Η «Έλλη» εμφανίζεται σημαιοστολι-
σμένη, ενώ το πλήρωμα στο  κατάστρωμα τρέχει 
εναγωνίως· ένας ναύτης πέφτει στη θάλασσα, ενώ 
το μαύρο του καπνού των φουγάρων πνίγει τον 
καταγάλανο ουρανό.  Μία τρίτη εικαστική δημιουρ-
γία, αγνώστου καλλιτέχνη επίσης, φέρει τον τίτλο 
«Ο άνανδρος τορπιλισμός του ενδόξου πολεμικού 
μας Έλλη την 15η Αυγούστου 1940». Στον πίνακα 
εγγράφονται και τέσσερα μικρότερα έργα, τοποθε-
τημένα στις γωνίες, τα οποία, καθώς περιλαμβά-
νουν  σκηνές που εστιάζουν σε διάφορες στιγμές 
της ημέρας εκείνης, επιτείνουν τη δραματικότητα 
του αναπαριστώμενου συμβάντος.

6 Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v= enuxubg 
SGiU (στο 1:04 ως 1:18), Ανάκτηση στις 9 Φεβρουαρίου 
2017.

7  Ο ίδιος  ζωγράφος έχει φιλοτεχνήσει  και την ελαιογραφία 
«Έλλη, ναυαρχίδα του Ελληνικού Ναυτικού 1951-1964» 
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Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι θα μπορούσε να λεχθεί ότι τορπιλι-
σμός της «Έλλης» κατέχει μέχρι και σήμερα σημα-
ντική θέση στη συλλογική μνήμη όπως φαίνεται 
και από τις συνεχείς αναφορές στον Τύπο, στα 
σχολικά περιβάλλοντα αλλά και στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, ιδιαίτερα την εποχή των εκδηλώσε-
ων μνήμης της 15ης Αυγούστου. Το γεγονός του 
τορπιλισμού του πλοίου και της απώλειας ναυτών 
και αξιωματικών, ως θλιβερό ιστορικό συμβάν, 
αποτέλεσε ένα τραύμα στην κοινωνική και τη συλ-
λογική μνήμη και ως τέτοιο, εμφανίζεται στις επε-
τειακές αναφορές: ένα δια-γενεολογικό τραύμα 
(transgenerational trauma) το οποίο, περνάει από 
γενιά σε γενιά και αφήνει τα αποτυπώματά του 
(Caruth, 1996; Thomas, 2010)8. Ως τραυματικό 
γεγονός όμως, ο τορπιλισμός της «Έλλης» ενώ 
εγγράφεται στη συλλογική μνήμη,  η παρουσία 
του στο πεδίο του φαντασιακού είναι περιορι-
σμένη. Έτσι, αν και στον Τύπο της εποχής εκείνης 
το ιστορικό αυτό συμβάν έτυχε μεγάλης προβο-
λής, δεν συνέβη το ίδιο με την αποτύπωσή του 
στις Τέχνες και τα Γράμματα. Η ιστορική μνήμη 
εντάχθηκε στην ιδεολογική, πολιτική και πολιτι-
σμική αρένα της κατοχικής, της εμφυλιακής και 
της μετεμφυλιακής περιόδου, αφήνοντας το ση-
μαντικό αυτό ιστορικό γεγονός στο περιθώριο 
των συλλογικών μνημονικών  αναπαραστάσεων  
στο πολιτισμικό πεδίο. 
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Του Παναγιώτη Μπλάνου Πλωτάρχη (Ο) ΠΝ

««Αποσχιστικά Κινήματα στην Ευρώπη. 
Επιπτώσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ»

Σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία, ο 19ος 
αιώνας αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα γένε-
σης των εθνικών κρατών. Πιο συγκεκριμένα, 
όμως, η απαρχή της ιδέας του οριοθετημένου 
έθνους-κράτους τοποθετείται στη Συνθήκη της 
Βεστφαλίας (1648)1, ενώ η Γαλλική Επανάσταση 
(1789) θεωρείται η μήτρα της, καθόσον «…κα-
τέλυσε την παραδοσιακή δομή της εξουσίας στη 
Γαλλία και στα εδάφη που κατέκτησε ο Ναπολέ-
οντας· οι επαναστατικοί στρατοί δεν υιοθετούσαν 
μόνο το σύνθημα «ελευθερία, ισότητα, αδελφότη-
τα», αλλά και τις ιδέες […] του εθνικού αυτοπροσ-
διορισμού…»2. 

Το φιλοσοφικό υπόβαθρο του εθνικισμού, 

1 «Αι αραβικαί εξεγέρσεις και η αναδιαμόρφωσις του αραβοϊσ-
ραηλινού κόσμου» / έκδοση συνεδρίου, με επιμέλεια Ι. Μάζη 
– Κ.Θ. Νικολάου - Πατραγά (εκδ.Λειμών/2013) / σελ.122.

2 «Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας» / Richard Overy / έκδοση 
Times Books (2007) / σελ.236.

δηλαδή του συναισθήματος «…που προκύπτει από 
ένα ευρύ φάσμα […] περιστάσεων και χαρακτηρί-
ζεται από τη συνείδηση των μελών μιας ομάδας 
ότι ανήκουν σε μια παράδοση που απορρέει από 
αυτές τις περιστάσεις και διαφέρει από τις παρα-
δόσεις άλλων ομάδων…»3, εντοπίζεται στον Γκέ-
οργκ Χέγκελ (1770-1831), ο οποίος πρέσβευε ότι 
«…καθώς η πίστη στον ηγέτη και τη θρησκεία ατο-
νούσαν, το εθνικό αίσθημα ήταν βασικός παράγο-
ντας συνοχής της κοινωνίας». Κοινωνικός φορέας 
της πρωτοπορίας του εθνικισμού στο 19ο αιώνα 
ήταν η ανερχόμενη αστική τάξη, καθώς η δράση 
της σε πλαίσιο εθνικού κράτους εξυπηρετούσε, 
πέρα από τα συναισθήματα, και συμφέροντά της.

Η πρακτική εκδήλωση του εθνικισμού έλαβε 
χώρα μέσα από εθνικά κινήματα. Ως εθνικό κί-

3 «Ευρωπαϊκή Ιστορία, ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι» 
/ E. M. Burns / εκδόσεις Επίκεντρο / έκδοση Δ’ (2006) / 
σελ.599.

Η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί τη μήτρα τής 
ιδέας τού εθνικού κράτους
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νημα νοείται «…κάθε οργανωμένη προσπάθεια 
ενός ανθρωπίνου συνόλου, με σκοπό την από-
κτηση όλων των ιδιοτήτων ενός ολοκληρωμένου 
ανεξάρτητου έθνους…»4.  Ανεξάρτητα από κατά 
περίπτωση ιδιαιτερότητες, στα εθνικά κινήματα 
μπορεί να καταταγεί και η Ελληνική Επανάσταση 
(1821-1828). Απότοκο εθνικών κινημάτων ήταν 
–ενδεικτικά- στην Ευρώπη ο σχηματισμός των 
ενοποιημένων Ιταλίας (1859-1861) και Γερμανί-
ας (1871-1878). Η δύση των πολυεθνικών αυτο-
κρατοριών σηματοδοτείται από τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1914-1918). Στον 20ό αιώνα, το εθνικό 
κράτος αποτελεί πλέον το βασικό υποκείμενο των 
διεθνών σχέσεων. Οι τελευταίες επιβιώσεις αυτο-
κρατοριών έσβησαν με τον αντιαποικιακό αγώνα 
των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμε-
ρικής (1950-1975). Η εθνοτική συγκρότηση των 
κρατών ενισχύθηκε περαιτέρω με τη διάσπαση 
της ΕΣΣΔ, της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλο-
βακίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ωστόσο, τα ιστορικά γεγονότα πόρρω απέχουν 
από το να συνθέτουν τον παγκόσμιο χάρτη κατά 
τρόπο οριστικό. Ο εθνικισμός, ως συναίσθημα, 
χαρακτηρίζεται αναπόδραστα από εξάρσεις και 
υφέσεις, συνεπεία πληθώρας παραγόντων. Επο-
μένως, η εκδήλωση εθνικών κινημάτων, πρακτι-
κά εμφανιζόμενων ως αποσχιστικών κινημάτων 
από υφιστάμενες κρατικές οντότητες, δεν παύει 
να απασχολεί.

Tο διεθνές Δίκαιο για την Κρατική Κυρι-
αρχία και την Αυτοδιάθεση
Η πρώτη έννοια, που χρήζει εξέτασης για τον 
επιδιωκόμενο από το παρόν υποκεφάλαιο σκο-
πό, είναι η αυτοδιάθεση. Ως τέτοια, νοείται «…
το δικαίωμα ενός έθνους ή λαού να αποφασίζει 
αυτοδύναμα για το διεθνές status της επικράτειάς 
του και για τα ζητήματα, που σχετίζονται άμεσα με 
αυτό…» και ερείδεται στο όραμα του Αμερικανού 
Προέδρου Ουίλσον (1918)5.

Στην πράξη, η αρχή της αυτοδιάθεσης υιο-
θετήθηκε αρχικά στη Διάσκεψη των Παρισίων 

4 «Σύγχρονα κοινωνικά κινήματα» / Διάλεξη Ύπχου Ε.Σ. 
Τσαγκαράκη ΠΝ στη 14/99 ΝΣΠ / σελ.8.

5 «Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια 
μεταβαλλόμενη Ευρώπη» / Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών 
Μελετών / Χ. Ροζάκης / εκδ.Σάκουλα 1994 / Κεφάλαιο 1ο 
/ σελ.33

(1919) μόνο στο βαθμό που αποσκοπούσε στο 
διαμελισμό των ηττημένων δυνάμεων της Αυ-
στροουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, ωστόσο «…δεν ακολουθήθηκε πιστά από τους 
«κατασκευαστές» της Συνθήκης των Βερσαλλιών 
(1918) …[και]… πολλές διανομές [εδαφών] έγιναν 
με διαφορετικής τάξης κριτήρια και … οδήγησαν 
στον εγκλωβισμό πληθυσμών … σε κράτη με δια-
φορετικές εθνικές πλειοψηφίες…»6. 

Ακολούθως, στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αρχή 
της αυτοδιάθεσης περιλήφθηκε στο «Χάρτη του 
Ατλαντικού» (1941) ως συνεπαγόμενη «…σεβα-
σμό όλων των λαών να επιλέγουν τη μορφή δια-
κυβέρνησης, υπό την οποία θέλουν να ζήσουν…»7. 

Η προϊούσα σύγχυση περί το περιεχόμενο 
της έννοιας της αυτοδιάθεσης δεν θεραπεύτηκε 
στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στην πρακτική 
του ΟΗΕ, η  αρχή εφαρμόστηκε κυρίως στη συ-
νέχεια εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των 
λαών υπό αποικιοκρατία ή ρατσιστικό/ξένο ζυγό. 
Η θεραπεία ανωτέρω αντίφασης έχει εν μέρει 
συντελεστεί στην πράξη, μέσω ορισμένων ακο-
λουθηθεισών πρακτικών, περιπτώσεων όπως η 
επιτυχής απόσχιση του Μπαγκλαντές (1971), από 
τις οποίες προκύπτει μια σειρά προϋποθέσεων 
«νομιμοποίησης»/αποδοχής από τη διεθνή κοινό-
τητα μιας απόσχισης, ως εξής8:
α. Βάσει της χρήσης βίας: θετικά, όταν το έδαφος 
ενός έθνους προσαρτήθηκε βίαια και παράνομα 
από άλλο κράτος (π.χ. Βαλτικές χώρες)· αποθετικά, 
όταν η απόσχιση είναι προϊόν παράνομης χρήσης 
βίας (π.χ. Βόρεια Κορέα).
β. Όταν υφίσταται ιστορική σχέση του λαού/
έθνους με το υπό αυτοδιάθεση έδαφος.
γ. Όταν ο πληθυσμός της επίμαχης περιοχής 
αποτελεί πλειοψηφία, χωρίς να έχει προηγηθεί 
τεχνητή αλλοίωση (π.χ. με εποικισμό, όπως Βό-
ρεια Κύπρος) και χωρίς να καθορίζεται ελάχιστος 
αριθμός του.

6 «Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια 
μεταβαλλόμενη Ευρώπη» / Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών 
Μελετών / Χ. Ροζάκης / εκδ.Σάκουλα 1994 / Κεφ. 1ο / 
σελ.33 &  υποσημ. 4).

7  «Κόσοβο, ανατρέποντας τη διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση 
και απόσχιση εθνοτήτων στον 21ο αιώνα» / Σ. Περράκης / 
εκδ.Ι.Σιδέρης (2008) /σελ.19.

8 «Τα δικαιώματα των λαών και των μειονοτήτων, μια 
προβληματική σε εξέλιξη» / Σ. Περράκης / εκδ. Σάκκουλα 
(1993) / σελ.65.



δ. Όταν επιτρέπεται συνταγματικά (π.χ. περιπτώ-
σεις Σλοβενίας/Κροατίας το 1991 και Ερυθραίας 
το 1993).

Στο επίπεδο της ΕΕ, η διάλυση της Γιουγκο-
σλαβίας προκάλεσε μια σειρά αποφάσεων οργά-
νων, που ουσιαστικά συνιστούν «νομιμοποίηση»/
αποδοχή αποσχίσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Μη αποδοχή της βίας ως μέσου επίτευξης αυ-
τοδιάθεσης.
β. Συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών, με απο-
φυγή μονομερών ενεργειών αλλαγής συνόρων.
γ. Προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
δ. Ύπαρξη πλειοψηφίας του ενδιαφερόμενου πλη-
θυσμού στα υπό συζήτηση εδάφη.
ε. Η αποφυγή προσάρτησης αποσχιζόμενων εδα-
φών σε έτερο κράτος.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομιμοποι-
ητική βάση των αποσχίσεων ακολουθεί μεν ορι-
σμένες παραδοχές, ωστόσο χαρακτηρίζεται από 

εγγενή υποκειμενισμό, ιδίως εντοπιζόμε-
νο σε δύο σημεία:
α. Από ποιο σημείο και έπειτα η χρήση βίας 
από μια μειονότητα νομιμοποιεί απόσχιση, 
ως ανταπόδοση προασκηθείσας κρατικής 
βίας; Τυγχάνει εφαρμοστέα η αρχή της 
αναλογικότητας και πόσο είναι θεμιτό να 
περιορίζεται από την αρχή της κρατικής 
κυριαρχίας;
β. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί θεμιτή/μη βίαιη η μεταβολή σύνθεσης 
του πληθυσμού μιας περιοχής; Νοείται μέ-
γιστος αποδεκτός ρυθμός μεταβολής;

Επειδή το διεθνές δίκαιο και η εξ αυτού 
πρακτική δεν απαντούν μονοσήμαντα στα 
ανωτέρω επίμαχα θέματα, συνάγεται ότι 
η αντιμετώπιση αποσχιστικών ζητημάτων 
στο προβλέψιμο μέλλον πιθανότατα θα 
επισυμβαίνει περιπτωσιολογικά, επομέ-
νως βάσει και του εκάστοτε υφιστάμενου 
συσχετισμού ισχύος των εμπλεκόμενων 
μερών. Αναπόφευκτα, ως αυτοτελής λόγος 
εκδήλωσης αποσχιστικών κινημάτων θα 
εμφανίζεται και η ευθυγράμμιση συμφε-
ρόντων τους με τις εκάστοτε «Μεγάλες Δυ-
νάμεις», που πάντοτε θα ασκούν επιρροή 
στις διεθνείς υποθέσεις, στο πλαίσιο μιας 
προσέγγισης, που έλκει το σκεπτικό της 

από τις βασικές αρχές των θεωριών του ρεαλι-
σμού9 και της θουκυδίδειας ισορροπίας ισχύος10 
στις διεθνείς σχέσεις.

1. Αποσχιστικά Κινήματα στην Ευρώπη
Βάσει των ανωτέρω, η μελέτη ευρωπαϊκών απο-
σχιστικών κινημάτων θα λάβει χώρα περιπτωσι-
ολογικά. Για λόγους ευχερέστερης προσέγγισης, 
η ομαδοποίηση των κινημάτων έγινε βάσει των 
–ρητών ή άρρητων- στόχων τους, ως ακολούθως:
α. Κινήματα με σκοπό δημιουργία χωριστού κρά-
τους,

9 Ιδίως ως προς το ότι οι κανόνες δικαίου και οι διεθνείς 
οργανισμοί διαδραματίζουν ορισμένο ρόλο μόνο (ή 
κυρίως) όταν αποτελούν «εργαλείο» ισχυρών κρατικών 
δρώντων [Παρουσίαση «Διεθνείς Σχέσεις» Κ. Ζάρρα στο 
ΣΔΙΕΠΝ 27/17 (διαφάνειες 33 κεξ.)].

10 «Αι αραβικαί εξεγέρσεις και η αναδιαμόρφωσις του 
αραβοϊσραηλινού κόσμου» / έκδοση συνεδρίου, επιμέλεια 
Ι. Μάζη – Κ.Θ. Νικολάου-Πατραγά (εκδ.Λειμών/2013) / 
σελ.125 & υποσημ.11.

Προπαγανδιστικό φυλλάδιο του «Χάρτη του Ατλαντικού» 
(1941). Ο «Χάρτης τού Ατλαντικού» κατοχύρωσε την αρχή της 
αυτοδιάθεσης των λαών.
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β. Κινήματα με σκοπό δημιουργία 
χωριστού κράτους και προσάρτησή 
του σε έτερο και
γ. Κινήματα με σκοπό αύξηση βαθ-
μού αυτονομίας, στο πλαίσιο του 
κράτους, στο οποίο ήδη βρίσκονται.

Η εξιστόρηση θα λάβει χώρα 
κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότη-
τας.

1.1 Ευρωπαϊκά Αποσχιστικα 
Κινήματα με σκοπό Ενσωμά-
τωση σε Έτερο Κράτος

1.1.1 «Μεγάλη Αλβανία»
Στην πολύπαθη Βαλκανική, το ση-
μαντικότερο τρέχον αφήγημα ανα-
διάταξης συνόρων είναι η «Μεγάλη 
Αλβανία». Η ιστορία του αλβανικού 
εθνικισμού εκκινεί πριν τη συγκρό-
τηση αλβανικού κράτους (1913), 
ωστόσο, για τις ανάγκες του πα-
ρόντος υποκεφαλαίου, η ανάλυση 
θα περιοριστεί στις δύο σοβαρό-
τερες, ορατές αποσχιστικές τάσεις 
που αιμοδοτεί στις παρυφές των συνόρων του 
αλβανικού κράτους, το Κοσσυφοπέδιο (Σερβία) 
και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (πΓΔΜ). 

1.1.1.1 Κοσσυφοπέδιο
Το Κοσσυφοπέδιο ή Κόσοβο (έκταση 10,9 
χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 1,8 εκατ.) αποτελεί περιοχή 
στη ΝΔ Σερβία, από την οποία κήρυξε μονομερώς 
το 2008 μια μερικώς αναγνωρισθείσα διεθνώς 
ανεξαρτησία. Η περίπτωσή του αποτελεί τη χα-
ρακτηριστικότερη αποσχιστική τάση στην Ευρώ-
πη από πλευράς ιστορικότητας, σοβαρότητας και 
επιπτώσεων στην περιφερειακή ασφάλεια και 
δικαιϊκή τάξη. 

Η περιοχή αποτελεί ιστορικά λίκνο του σερ-
βικού λαού, αρχής γενομένης από την ομώνυμη 
μάχη (1389), από την οποία οι Σέρβοι, μολονότι 
ηττηθέντες από τους Οθωμανούς, αντλούν έως 
σήμερα ισχυρό αίσθημα αυτοπροσδιορισμού και 
υπερηφάνειας. 

Το 1912, στο πλαίσιο του Α’ Βαλκανικού Πο-

λέμου, το Κοσσυφοπέδιο απελευθερώθηκε από 
τους Σέρβους και αποτέλεσε τμήμα του ανακηρυ-
χθέντος το 1918 «Βασιλείου Σέρβων, Κροατών 
και Σλοβένων» (μετέπειτα ενιαίας Γιουγκοσλα-
βίας), προς απογοήτευση των γηγενών Αλβα-
νών, ενώ ακολούθως εποικίστηκε μερικώς από 
Σέρβους/Μαυροβούνιους. Κατά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1939-1945), οι Αλβανοί του Κοσόβου 
συντάχθηκαν με τον Άξονα ο οποίος ενθάρρυνε 
τις εδαφικές επιδιώξεις τους στη Βαλκανική-, εκ-
δικούμενοι τους Σέρβους με βιαιότητες.

Στη μεταπολεμική ομοσπονδιακή σοσιαλιστική 
Γιουγκοσλαβία, το Κόσοβο εντάχθηκε στη Σοσι-
αλιστική Ομόσπονδη Δημοκρατία (ΣΟΔ) Σερβίας, 
με έντονες διεκδικήσεις από τους Αλβανούς των 
δικαιωμάτων τους, οι οποίες σταδιακά απέδωσαν 
καρπούς: τη δεκαετία του 1980 η αλβανική κα-
τέστη ουσιαστικά επίσημη γλώσσα της επαρχίας, 
τα ΜΜΕ και οι αρχές (αστυνομία, δικαστήρια κ.ά.) 
κυριαρχούνταν από Αλβανούς και η ισορροπία 
δυνάμεων ανατράπηκε εκ νέου υπέρ των μου-
σουλμάνων Αλβανών και κατά των ορθοδόξων 
Σέρβων/Μαυροβούνιων, βοηθούσης και της δια-
φοράς ρυθμού γεννήσεων των δύο κοινοτήτων. 

Χάρτης των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας (σε πλαίσιο το Κοσσυ-
φοπέδιο).



Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου της Πρίστινα σε 
φυτώριο εθνικιστών και η καθήλωση της επαρχί-
ας στη θέση της πτωχότερης της Γιουγκοσλαβίας, 
ώθησε περαιτέρω εκδηλώσεις αλβανικού εθνικι-
σμού στην περιοχή.

Στη δεκαετία του 1990, ήταν η σειρά των 
Σέρβων να πάρουν τη «ρεβάνς» σε αυτήν τη μοι-
ραία ιστορική διελκυστίνδα, με απολύσεις Αλβα-
νών αστυνομικών/δημοσίων υπαλλήλων από τις 
κυβερνήσεις Μιλόσεβιτς και άλλα κατασταλτικά 
μέτρα. Η αντίδραση των Αλβανών εκδηλώθηκε 
με τη δημιουργία σκιώδους αυτόνομου κράτους 
υπό τον Ιμπραήμ Ρουγκόβα (1990) και την ίδρυ-
ση του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου 
(UCK-1992).

Μετά την ενίσχυσή του με εξαχθέντα από την 
Αλβανία κατά τις αναταραχές του 1997 οπλισμό, 
ο UCK κατέστη για τις ΗΠΑ συνομιλητής ισότιμος 
με το Βελιγράδι. Η περιφρόνηση από πλευράς Μι-
λόσεβιτς των διεθνών πιέσεων για παραχώρηση 
αυτονομίας στην επαρχία, καθώς και αμερικανικά 
συμφέροντα στην περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα 
στις 24/03/1999 να εκκινήσουν βομβαρδισμοί 
του ΝΑΤΟ στη Σερβία, που τερματίστηκαν τον 
Ιούνιο του ίδιου έτους, με τρομακτικές συνέπειες 
για αμφότερες τις κοινότητες (νεκρούς, τραυματί-
ες, οικονομική καταστροφή, μόλυνση περιβάλλο-
ντος, πρόσφυγες κ.ά.) και έκδοση του ψηφίσματος 
1244 του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο η επαρχία 
θα διοικείτο από αυτόν. Το 2007, ο Φινλανδός 
διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Αχτισάαρι εισηγείται 
σχέδιο ανεξαρτησίας του Κοσόβου, με εγγυήσεις 
προστασίας της σερβικής μειονότητας, το οποίο 
–αναμενόμενα- γίνεται δεκτό από τους Αλβανούς 
και απορρίπτεται από τους Σέρβους. 

 Το 2008, η επαρχία κηρύσσει μονομερώς 
ανεξαρτησία, αναγνωρισμένη σήμερα από 109 
κράτη του ΟΗΕ, πλην όχι από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας (ΣΑ), λόγω αρνησικυρίας Ρωσίας-Κίνας. Η 
Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ανεξαρτησία του Κοσό-
βου· υποστηρίζει απλώς την υπό την αιγίδα της 
ΕΕ διαδικασία διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας.

Αμέσως μετά τη μονομερή πράξη των Κο-
σοβάρων, η Σερβία προσέφυγε στον ΟΗΕ και 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ)· η συμ-
βουλευτικής φύσεως απόφαση του τελευταίου 
υπολαμβάνει ότι η ανεξαρτησία του Κοσόβου 

δεν αντίκειται σε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, 
εφόσον οι συντάκτες της διακήρυξης ανεξαρτη-
σίας ενήργησαν ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του 
κοσοβάρικου λαού, ωστόσο δεν δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί ως δεδικασμένο.             

Τόσο η αποφυγή περιβολής της ανωτέρω 
απόφασης με δεσμευτικό χαρακτήρα όσο και η 
σπουδή να χαρακτηριστεί ως μη δυνάμενη να 
αποτελέσει δεδικασμένο καταδεικνύουν ορισμένη 
«αγωνία» του ΔΔΧ να μην ανοίξει τον ασκό του Αι-
όλου στην ενθάρρυνση αποσχιστικών κινημάτων. 
Ακόμα και μετριοπαθείς γραφίδες παραδέχονται 
ότι «…ενώ η Δύση ομιλεί για οικοδόμηση στο Κό-
σοβο πολυεθνικής/πολυπολιτισμικής δημοκρα-
τικής κοινωνίας, η πραγματικότητα τη διαψεύδει 
καθημερινά, με το εθνοτικό μίσος να παραμένει 
στα ύψη, την ανεξαρτησία να ισοδυναμεί με πλήρη 
εξαλβανισμό της περιοχής και τη μετατροπή της 
σε «μαφιόζικο κράτος», που εξάγει τρομοκρατία 
στη Δύση»11.

Στις υποστηρίζουσες τους Αλβανοκοσοβάρους 
πλευρά συγκαταλέγεται η τουρκική, στο πλαίσιο 
εκδηλωμένης πολιτικής αυτοανακήρυξής της ως 
προστάτιδας των απανταχού μουσουλμάνων. Στην 
περιοχή του Κοσσυφοπεδίου εντοπίζονται σήμερα 
θύλακες ακραίου ισλαμικού φανατισμού, γεγονός 
με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερει-
ακή/ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

Ανεξάρτητα από την ασίγαστη εθνοθρησκευτι-
κή αντιπαράθεση, η υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου 
υποκρύπτει και οικονομικά κίνητρα: τη δεκαετία 
του 1990, πολλές –όχι ακραίες- σερβικές φωνές 
υπερθεμάτιζαν διάσπαση της επαρχίας, προσάρ-
τηση του πλούσιου σε μνημεία και ορυκτά βόρειου 
τμήματός της στη Σερβία και απόσχιση του νότιου.

Η σημερινή ισορροπία δυνάμεων στη Σερβία 
διατηρείται, στο πλαίσιο  συμφωνίας αναγνώρι-
σης από τη Σερβία της αυτοτελούς συμμετοχής 
του Κοσόβου σε περιφερειακούς οργανισμούς 
(π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα), σε αντάλλαγμα με την 
επίδοση στη Σερβία από την ΕΕ καθεστώτος υπο-
ψήφιας προς ένταξη χώρας.

 
1.1.1.2 Αλβανοί ΠΓΔΜ (Τέτοβο)

11 Σ. Λυγερός, στο πλαίσιο του «Κόσοβο, ανατρέποντας τη 
διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και απόσχιση εθνοτήτων 
στον 21ο αιώνα» / Σ. Περράκης / εκδ. Ι. Σιδέρης (2008) / 
σελ.140.
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Στην πΓΔΜ, το 25% του πληθυσμού είναι αλβανι-
κής καταγωγής12,  συγκεντρώνεται κυρίως στο ΒΔ 
τμήμα της χώρας -στα σύνορα με Αλβανία, στην 
περιοχή των πόλεων Τέτοβο/Γκόστιβαρ-, αλλά 
αποτελεί και το 20% του πληθυσμού της πόλης 
των Σκοπίων.

Κατ’ αναλογία των εκτεθέντων παραπάνω 

12 Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2002 Κρατικής Στατιστικής 
Ύπηρεσίας πΓΔΜ (“Census of Population, Households and 
Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002 – Book XIII, 
Skopje, 2005”, όπως ανακτήθηκε από το www.stat.gov.mk/
pdf/kniga_13.pdf (23-03-2018)).

για τους Αλβανούς του Κοσόβου, οι Αλβανοί που 
κατοικούσαν το 1913 στην περιοχή του Τέτοβο 
είδαν τα εδάφη τους να μην περιλαμβάνονται στο 
νεοσύστατο αλβανικό κράτος, να περιέρχονται στο 
Βασίλειο Σέρβων, Σλοβένων και Κροατών / ενιαία 
Γιουγκοσλαβία και να αποτελούν αρχικά τμήμα της 
νότιας Σερβίας/«Μπανόβινα Βαρντάρσκα», ακο-
λούθως της «ΣΟΔ Μακεδονίας»13 και τέλος της 

13 Σύμφωνα με τη Συντακτική Συνέλευση της ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας, που έλαβε χώρα στις 29/11/1945, η 
σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία ανακηρύχθηκε ως ομοσπον-
διακό κράτος, αποτελούμενο από έξι (6) αυτόνομες 

Χάρτης εθνοτικών ομάδων της πΓΔΜ. Με ροζ διαγράμμιση απεικονίζονται οι περιοχές κυρίως στα ΒΔ τής χώρας, 
όπου συγκεντρώνονται οι αλβανόφωνοι πληθυσμοί



σημερινής πΓΔΜ.
Συνεπώς, οι Αλβανοί της περιοχής ήλθαν –με-

τά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- αντιμέτωποι με τη 
σταδιακή ενίσχυση της «μακεδονικής» ταυτότητας 
των σλαβόφωνων από το τιτοϊκό καθεστώς, στο 
πλαίσιο ανάσχεσης του βουλγαρικού εθνικισμού. 
Σε αυτές τις συνθήκες, τα περιθώρια προώθησης 
αλβανικών επιδιώξεων στα Σκόπια ήταν ανύπαρ-
κτα. 

Το 1968, οι Αλβανοί της «ΣΟΔ Μακεδονίας» 
διεκδικούσαν με ογκώδεις διαδηλώσεις δημι-
ουργία διακριτής, έβδομης ΣΟΔ, στο πλαίσιο της 
ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας, που να περιλαμ-
βάνει το Κοσσυφοπέδιο και τη δυτική περιοχή 
της «ΣΟΔ Μακεδονίας». Οι εν λόγω διεκδικήσεις 
ελήφθησαν ελάχιστα υπόψη στο γιουγκοσλαβικό 
Σύνταγμα του 1974.  

Το 1991, με την απόσχιση της «ΣΟΔ Μακεδο-
νίας» από τη Γιουγκοσλαβία, οι αρχικές βλέψεις 
των Αλβανών για δημιουργία, στο πλαίσιο του νέ-
ου κράτους, ομόσπονδης οντότητας με την επω-
νυμία «Ιλλυρίδα» προσέκρουσε στις δυσκολίες 
αναγνώρισης της χώρας από τη διεθνή κοινότητα 
με τη συνταγματική της ονομασία. Ως συνέπεια, 
η πρόταξη της ανάγκης για χειραφέτηση από το 
Βελιγράδι, ώθησε τους Αλβανούς της πΓΔΜ σε 
στήριξη των Σλαβομακεδόνων, με πρώτιστο σκο-
πό τη σταθεροποίηση του νέου κράτους. Στο ίδιο 
πλαίσιο, κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης 
του έμπειρου Κίρο Γκλιγκόροφ (δεκαετία 1990) 
εμπεδώθηκε στη χώρα ένα πολιτικό σύστημα διτ-
τού δικομματισμού (2 σλαβομακεδονικά-2 αλβα-
νικά κόμματα), μέσω του οποίου οι Αλβανοί δια-
τηρούσαν μερίδιο στην εξουσία, λόγω της πάγιας 
αδυναμίας συνεννόησης των σλαβομακεδονικών 
κομμάτων μεταξύ τους.

Με την πάροδο των ετών, μέρος των Αλβα-
νών σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται και μια σει-
ρά γεγονότων καταδεικνύει την κλιμάκωση της 
έντασης μεταξύ των δύο κοινοτήτων του κράτους. 

Σοσιαλιστικές Ομόσπονδες Δημοκρατίες (ΣΟΔ) - Σλοβενία, 
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και 
«Μακεδονία»- και δύο (2) αυτόνομες περιοχές –Κόσοβο και 
Βοϊβοντίνα. [Michel Mourre, Dictionnaire d’ histoire univer-
selle (Λεξικό Παγκόσμιας Ιστορίας) / λήμμα «Γιουγκοσλαβία», 
εκδ. Bordas (2004)] · εφεξής, η μνεία σε «ΣΟΔ Μακεδονίας» 
αναφέρεται στο ομόσπονδο κρατίδιο που υφίστατο στο 
πλαίσιο της ενιαίας σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας κατά την 
περίοδο 1945-1991.

Ειδικότερα το 1999, εκδηλώνονται δράσεις του 
«Αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού» (NLA) 
έναντι κρατικών δυνάμεων ασφαλείας στη ΒΔ  
πΓΔΜ. 

 Οι συγκρούσεις κορυφώνονται με ανταρ-
τοπόλεμο, με σαφές αίτημα των Αλβανών για 
ομοσπονδιοποίηση της πΓΔΜ, που οδηγεί τις δύο 
πλευρές στη σύναψη της Συμφωνίας της Αχρίδας 
(2001), με την οποία συμφωνήθηκαν:

α.   Σταδιακός αφοπλισμός των ανταρτών, 
β. Αντικατάσταση των μοναδικών αναφορών 

του Συντάγματος σε «μακεδονικό» έθνος από ανα-
φορές σε «κοινωνία των πολιτών» και

γ.  Αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως 
δεύτερης επίσημης του κράτους.

Πολιτικά, η Συμφωνία της Αχρίδας αύξησε 
το κύρος του επικεφαλής του NLA Αλί Αχμέτι: το 
κόμμα του «Δημοκρατική Ένωση για την Ενσω-
μάτωση» (BDI) κατέστη κυρίαρχο στα αλβανικά 
κόμματα της πΓΔΜ, μετέχει έκτοτε στις περισσό-
τερες κυβερνήσεις, ενώ ο ίδιος εξελέγη το 2017 
στο τρίτο τη τάξει αξίωμα του κράτους, αυτό του 
Προέδρου της Βουλής. Ως κυριότερος εκφραστής 
αλβανικών θέσεων στην πΓΔΜ, τάσσεται υπέρ της 
ανάδειξης των Αλβανών ως ισότιμης συστατικής 
κοινότητας του κράτους, ωστόσο οι απόψεις για 
ομοσπονδιοποίηση τελούν σε ύφεση.

1.1.2 Ανατολική Ουκρανία
Η Ουκρανία, η δεύτερη σε έκταση χώρα της Ευ-
ρώπης, αποτέλεσε κατά την τελευταία πενταετία 
θέατρο συγκρούσεων και ανακατατάξεων, με 
κορυφαία την προσάρτηση της χερσονήσου της 
Κριμαίας στη Ρωσία το 2014.

Η ιστορία των τεταμένων σχέσεων Ρωσί-
ας-Ουκρανίας εκκινεί από την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση (1917), η οποία βρήκε ισχυρές αντιστά-
σεις στον ουκρανικό λαό, εξ ου και στην περιοχή 
αποβιβάστηκαν το 1918 δυτικοευρωπαϊκές ένο-
πλες δυνάμεις –μεταξύ αυτών και ελληνικές- για 
κατάπνιξη της επανάστασης. Ωστόσο, η επανάστα-
ση επικράτησε και στην Ουκρανία το 1922, οπότε 
η τελευταία ανακηρύχθηκε Σοβιετική Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία (ΣΣΔ). Το 1954, το Ανώτατο Σοβιέτ, 
στο πλαίσιο εορτασμού πεντακοσίων ετών από 
την ένωση Ουκρανίας-Ρωσίας, μεταβίβασε την 
Κριμαία στην Ουκρανία.
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Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ουκρανίας 
από την ΕΣΣΔ (1990), το νεότευκτο, πολυκομμα-
τικό πολιτικό σύστημα της χώρας διαμορφώθηκε 
στη βάση  διαχωρισμού φιλορωσικών-φιλοευ-
ρωπαϊκών δυνάμεων. Απώτατη εκδήλωση του εν 
λόγω διχασμού ήταν η «πορτοκαλί επανάσταση» 
(2004), κατά την οποία οπαδοί του αρχικά ηττη-
θέντος στο β’ γύρο των προεδρικών εκλογών 
Βίκτορ Γιούσενκο διεκδίκησαν και πέτυχαν απο-
δοχή από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας των 
καταγγελιών τους για νίκη του φιλορώσου Για-
νουκόβιτς με νοθεία και επανάληψη των εκλογών, 
που οδήγησε σε νίκη του Γιούσενκο.

Το 2013, η άρνηση του Γιανουκόβιτς -που 
στο μεταξύ είχε επιτύχει να εκλεγεί πρόεδρος 
κανονικά- να υπογράψει συνθήκη σύνδεσης της 
Ουκρανίας με την ΕΕ οδήγησε σε κύμα μαζικών 
διαδηλώσεων, που κατέληξε σε έκπτωσή του από 
το αξίωμα και ανάληψη της εξουσίας από φιλοευ-
ρωπαϊκά κόμματα (2014). Στη συνέχεια, ο Ρώσος 
Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε στρατό 
στην Κριμαία, ο οποίος δημιούργησε σταδιακά 
προϋποθέσεις διεξαγωγής δημοψηφίσματος για 
την τελικά συντελεσθείσα ένωση της επαρχίας 
με τη Ρωσία. Η απόσχιση της Κριμαίας δεν έχει 
συναντήσει ως τώρα αντίδραση από ουκρανικής 
πλευράς, λόγω του υφιστάμενου συσχετισμού δυ-
νάμεων. Παρά ταύτα, δεν παύει να αποτελεί την 
πιο πρόσφατη περίπτωση απόσχισης στην Ευρώ-
πη, μη αναγνωρισμένη από ΕΕ-ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων Ουκρα-
νίας-Ρωσίας, που αντανακλώνται και στο εσωτε-
ρικό της χώρας μεταξύ ευρωπαϊστών και φιλο-
ρώσων, παραμένει σε εξέλιξη αποσχιστική τάση 
στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, όπου συ-
γκεντρώνεται ισχυρή μειονότητα Ρώσων. Τελευ-
ταία σημαντική «πράξη του δράματος» αποτέλεσε 
η ανακήρυξη τον Ιούλιο του 2017 από αποσχιστές 
της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Ντονέτσκ» νεότευκτου και μη εισέτι αναγνω-
ρισθέντος κρατιδίου «Μικρής Ρωσίας».

1.1.3 Βόρεια Ιρλανδία
Η Βόρεια Ιρλανδία (έκταση 13,8 χιλ.τ.χμ., πληθυ-
σμός 1,8 εκατ.) αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ), όπου εκδηλώθηκε κατά τον 20ό 
αιώνα αιματηρό κίνημα υπέρ της απόσχισης και 

ένωσης με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
Η ιστορία της έντασης εκκινεί το 12ο μ.Χ. αιώ-

να, κατά τον οποίο ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερρίκος 
ΙΙ εξαναγκάζει τους Ιρλανδούς να τον αναγνωρί-
σουν ως επικυρίαρχο της νορμανδοκρατούμενης 
νήσου. Το 16ο αιώνα, οι Άγγλοι προσπαθούν να 
επιβάλλουν βίαια τον προτεσταντισμό τους και 
στους καθολικούς Ιρλανδούς, με επιτυχία μόνο σε 
μικρό τμήμα του πληθυσμού της νήσου, κυρίως 
στο βορρά.

Το 1801, με την «Πράξη της Ένωσης» (Act 
of Union), η Ιρλανδία εντάσσεται στο ΗΒ· ο Βορ-
ράς γνωρίζει βιομηχανική ανάπτυξη, σε αντίθεση 
με το φτωχό, αγροτικό Νότο. Το 1919 ιδρύεται 
ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA-Irish 
Republican Army), που επιδίωκε ανεξαρτησία της 
Ιρλανδίας, πρόταγμα διαχρονικά υποστηριζόμενο 
πολιτικά από το κόμμα Σιν Φέιν.

Το 1920, υπό την απειλή νέου εμφυλίου, η 
βρετανική κυβέρνηση ψηφίζει «Νόμο για τη δι-
ακυβέρνηση της Ιρλανδίας», που προέβλεπε χω-
ρισμό της νήσου σε δύο αυτοδιοικούμενα τμή-
ματα, στο πλαίσιο του ΗΒ. Οι προτεστάντες του 
Βορρά αποδέχονται το νόμο και δημιουργείται η 
αυτόνομη Βόρεια Ιρλανδία των 6 επαρχιών του 
Όλστερ (Ulster), ενώ οι Καθολικοί του Νότου δεν 
συμφωνούν και ζητούν ανεξαρτησία, που επι-
τυγχάνεται μερικώς το 1921, οπότε και ιδρύεται 
η –ανεξάρτητη, πλην υπαγόμενη στη Βρετανική 
Κοινοπολιτεία- Δημοκρατία της Ιρλανδίας, με τις 
υπόλοιπες 26 από τις 32 κομητείες της νήσου· η 
Βόρεια Ιρλανδία παρέμεινε στο ΗΒ. Τα ανωτέρω 
γεγονότα αποτελούν τον πυρήνα πολυετούς κύ-
κλου αίματος, που ακολούθησε. 

Το 1925, τριμερής συμφωνία ΗΒ-Ιρλανδί-
ας-Βόρειας Ιρλανδίας καθορίζει τα σύνορα. Το 
1932, η κατάργηση από την ιρλανδική κυβέρνηση 
του όρκου πίστης στο βρετανικό στέμμα, καθώς 
και εμπορικές διαφορές, οδήγησαν τις δύο χώ-
ρες σε τελωνειακό πόλεμο. Εσωτερική αδυναμία 
της Αγγλίας, λόγω παραίτησης του Εδουάρδου Η’ 
από το θρόνο, οδήγησε το 1937 στην οριστική 
ανεξαρτησία της Ιρλανδίας. Η Μεγάλη Βρετανία 
αναγνώρισε το νέο καθεστώς το 1949, όμως δή-
λωσε ότι η απόσχιση δεν νομιμοποιείται, αν δεν 
εξασφαλιστεί συγκατάθεση του Κοινοβουλίου της 
Βόρειας Ιρλανδίας.

Η Βόρεια Ιρλανδία παρουσιάζει ορισμένες 



ιστορικές ιδιαιτερότητες, σε σχέση με την υπό-
λοιπη Ιρλανδία: υφίστανται ιστορικοί δεσμοί με 
τμήματα της Δ. Σκοτίας, που ενισχύθηκαν με στα-
διακούς εποικισμούς. Η θρησκεία (προτεστάντες 
έποικοι και καθολικοί αυτόχθονες, άνισα κατανε-
μημένοι) και η γλώσσα (παρακμή εντόπιας γαε-
λικής, διάλεκτοι αγγλικής) αποτέλεσαν στοιχεία 
ισχυρής διαφοροποίησης των εμπλεκόμενων 
μερών. 

Κατά τη δεκαετία του 1950, αποκρυσταλλώ-
νονται οι βασικές πολιτικές παρατάξεις της Βό-
ρειας Ιρλανδίας: οι προτεστάντες Ενωτικοί του 
Όλστερ και οι  καθολικοί εθνικιστές του Σιν Φέιν. 
Ο διαχωρισμός τους, πέρα από το κριτήριο της 
στάσης ως προς το αποσχιστικό ζήτημα, απηχεί 
και κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις: οι 
πτωχότεροι καθολικοί εκδήλωναν αποστροφή 
προς την προτεσταντική ελίτ. 

Η ένταση συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 
1990, με βίαιη δράση του ΙΡΑ σε Αγγλία και Βό-
ρεια Ιρλανδία και εκατοντάδες συνολικά νεκρούς, 
σε μακρά σειρά συμβάντων. Το 1994 υπογρά-
φτηκε εκεχειρία μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και 
ΙΡΑ/Σιν Φέιν, που προέβλεπε και συμμετοχή του 

τελευταίου στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον 
της Βόρειας Ιρλανδίας. Μετά από ορισμένη αστά-
θεια, το 1998, με την πολιτική βούληση της κυ-
βέρνησης των Νέων Εργατικών του Τόνι Μπλερ, 
υπογράφτηκε η «Συμφωνία της Μεγάλης Παρα-
σκευής», με την οποία η Βόρεια Ιρλανδία απολαύ-
ει διευρυμένης αυτονομίας στο πλαίσιο του ΗΒ, με 
τρία νομοθετικά σώματα και 6 εκπροσώπους στο 
βρετανικό κοινοβούλιο.

Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις (Βόρειας 
Ιρλανδίας και ΗΒ) της τελευταίας εικοσαετίας, το 
Σιν Φέιν παραμένει υπολογίσιμο. Στις σε εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις του επικείμενου Brexit, το ζή-
τημα της νέας σχέσης της Βόρειας Ιρλανδίας με 
το ΗΒ, την Ιρλανδία και την ΕΕ παραμένει σταθερά 
σημαντικό 14.

1.1.4 Φλάνδρα
Η Φλάνδρα (έκταση 13,5 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 6,4 

14  Ενδεικτικά, στις 02-03-2018 η Βρετανίδα πρωθυπουργός 
Τερέζα Μέι δήλωσε ότι «…η Βρετανία και η ΕΕ έχουν 
από κοινού ευθύνη να βρουν μια λύση […] για το πώς να 
αποφύγουν ένα «σκληρό» σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και 
Βόρειας Ιρλανδίας…» (www.capital.gr/diethni/3276759). 

Σημαία-σύμβολο τού IRA.

38  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178



39  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178

εκατ.) αποτελεί το ολλανδόφω-
νο βόρειο τμήμα του Βελγίου 
και μία από τις τρεις συστατικές 
κοινότητες του βελγικού κρά-
τους (οι έτερες είναι η γαλλό-
φωνη Βαλονία στο νότο και η 
περιοχή των Βρυξελλών).

Το Βέλγιο κέρδισε την ανε-
ξαρτησία του το 1830. Μέχρι τη 
δεκαετία του 1960, η Βαλονία 
αποτελούσε την ακμάζουσα 
περιοχή της χώρας, με ισχυρή 
βιομηχανία και τη γαλλική να 
αποτελεί τη γλώσσα της βελγι-
κής ελίτ. Η αποβιομηχάνιση που 
ακολούθησε άλλαξε άρδην τον 
εσωτερικό συσχετισμό, με απο-
τέλεσμα σήμερα η Φλάνδρα να 
αποτελεί το πλουσιότερο τμήμα 
του κράτους.

Οι συχνές έριδες μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων –που διακρίνονται και θρη-
σκευτικά εν πολλοίς σε προτεστάντες και καθολι-
κούς- υποχρέωσαν στην ομοσπονδιοποίηση του 
Βελγίου, με το σχηματισμό ξεχωριστών θεσμών 
(κυβερνήσεις, κοινοβούλια) στις δύο περιοχές, οι 
οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερες εξουσίες από τους 
αντίστοιχους ομοσπονδιακούς. Χαρακτηριστικά, το 
Σύνταγμα ορίζει ότι ο αριθμός των γαλλόφωνων 
υπουργών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει 
να είναι ίσος με τον αριθμό των ολλανδόφωνων. 
Ακόμα και τα πολιτικά κόμματα κάθε ιδεολογικού 
χώρου του Βελγίου είναι ξεχωριστά (π.χ. υπάρχει 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Φλάνδρας και Σοσιαλιστικό 
Βαλονίας, Φιλελεύθερο Φλάνδρας και Φιλελεύ-
θερο Βαλονίας κ.ο.κ.).

Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη φλα-
μανδική εθνικιστική παράταξη, που έγινε έντονα 
ορατή αρχικά το 1999 με το κόμμα «Φλαμανδι-
κό Μπλοκ» (Vlaams Blok) και τασσόταν ανοικτά 
υπέρ της απόσχισης της Φλάνδρας και της ενσω-
μάτωσής της στην Ολλανδία. Τη σκυτάλη των εν 
λόγω απόψεων πήρε το κόμμα «Νέα Φλαμανδική 
Συμμαχία» (N-VA), που αποτελεί σήμερα τη μεγα-
λύτερη σε ψήφους πολιτική δύναμη της χώρας 
(20,3% στις εθνικές εκλογές του 2014), χωρίς να 
μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η φλα-
μανδική αποσχιστική τάση ερείδεται τόσο σε πο-
λιτισμικά στοιχεία (γλώσσα, θρησκεία) όσο και σε 
οικονομικά (αναπτυξιακό προβάδισμα Φλάνδρας). 
Η περίπτωση του Βελγίου  χαρακτηριστικά κατα-
δεικνύει ότι αποσχιστικές τάσεις υφίστανται ακόμα 
και στην καρδιά της ΕΕ.

1.2 Αποσχιστικά Κινήματα στην Ευρώ-
πη με Σκοπό Δημιουργία Ανεξάρτητου 
Κράτους       

1.2.1 Ισπανία
Η Ισπανία, μία από τις ιστορικότερες χώρες της 
Ευρώπης, φιλοξενεί δύο από τα σημαντικότερα 
αποσχιστικά κινήματα της Γηραιάς Ηπείρου, το κα-
ταλανικό και το βασκικό, τα οποία, ενώ διατηρούν 
μερικώς αλληλοτροφοδοτούμενα κοινά χαρακτη-
ριστικά, διέπονται από ουσιώδεις διαφορές στον 
τρόπο εκδήλωσής τους· ειδικότερα, ενώ ο αυτο-
νομιστικός αγώνας των Βάσκων έχει εν πολλοίς 
συνδεθεί στην παγκόσμια συλλογική μνήμη με την 
τρομοκρατία, ο αντίστοιχος καταλανικός «επικοι-
νωνείται» ως λιγότερο βίαιος –όχι όμως χωρίς 
σοβαρότερες συνέπειες. 

Το κοινό έδαφος εκδήλωσης των δύο αυτών 
κινημάτων ήταν ο συγκεντρωτισμός του ισπανι-

Με κίτρινο χρώμα απεικονίζεται η Φλάνδρα, με πράσινο η Βαλονία και 
η πράσινη «νησίδα» εντός της Φλάνδρας είναι η αυτόνομη περιοχή των 
Βρυξελλών. Οι απεικονιζόμενες στα Α με έντονο πράσινο χρώμα περιοχές 
κατοικούνται από γερμανόφωνους, ωστόσο διοικητικά υπάγονται στη Βα-
λονία.



κού κράτους, που, μολονότι ανάγεται στους πολ-
λούς αιώνες της ιβηρικής ιστορίας, κορυφώθηκε 
κατά την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο 
(1936-1973). Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι, αναμ-
φίβολα διακριτοί λαοί από τους Ισπανούς, έτυχαν 
αξιοσημείωτης καταστολής από το φρανκικό κα-
θεστώς τόσο σε σημαντικά για αυτούς πολιτισμικά 
στοιχεία (γλώσσα κ.ά.) όσο και αμιγώς πολιτικά 
(απώλεσαν βαθμούς αυτονομίας συνταχθέντες με 
την αντιφρανκική αριστερά). 

1.2.1.1 Καταλονία
Η Καταλονία (έκταση 32,1 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 
7,5 εκατ.) αποτελεί περιοχή και αυτοδιοίκητη πε-
ριφέρεια της ΒΔ Ισπανίας, με το σημαντικότερο σε 
εξέλιξη αποσχιστικό κίνημα της Ευρώπης.

Οι Καταλανοί απόλαυσαν την αυτοδιάθεσή 
τους από το 12ο έως το 17ο μ.Χ. αιώνα· έκτοτε 
υπάγονται στο ισπανικό Κράτος, με διακυμάνσεις 
του βαθμού αυτονομίας τους.

Η γένεση του –ανέκαθεν εμφατικά γλωσσο-
κεντρικού15 και πιο περιεκτικού πολιτισμικά- κα-
ταλανικού εθνικισμού ανάγεται στα τέλη του 19ου 
αιώνα, περίοδο της ανεπανάληπτης «Καταλανικής 
Αναγέννησης». Η ισχυροποίησή του κατά τις αρχές 
του 20ού αιώνα, που μολονότι εσώκλειε ορισμένο 
ελιτισμό εξέφραζε και τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα. Η σταδιακή αποκατάσταση της ισπα-
νικής δημοκρατίας κατά τη δεκαετία του 1970 
συνοδεύτηκε από αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
του Κράτους στις αυτοδιοίκητες περιφέρειες. Η 
Καταλονία έτυχε εξαρχής διευρυμένης αυτονο-
μίας, επικυρωθείσας με δημοψήφισμα το 1979.   

Ακολούθησαν τρία επιπλέον δημοψηφίσματα:
α. Το 2005, το 49% των εγγεγραμμένων 

Καταλανών ενέκρινε με ποσοστό 75% σχέδιο 
μεταρρύθμισης του Καταστατικού Χάρτη της πε-
ριφέρειας, ωστόσο το αποτέλεσμα εν λόγω δη-
μοψηφίσματος ακυρώθηκε από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Ισπανίας (2010), λόγω συμμετο-
χής κάτω του 50%.

 β. Το 2014, σε μη δεσμευτικό δημοψήφισμα, 
το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφι-
σε σε ποσοστό 81% υπέρ της ανεξαρτησίας της 
Καταλονίας· ομοίως το αποτέλεσμα έτυχε ακύρω-

15 «The Basques, the Catalans and Spain», D.Conversi (εκδ. 
Hurst & Company, 1997)/ σελ.184

σης από το Συνταγματικό Δικαστήριο (2015).
γ. Την 01 Οκτ 2017, το 43% των εγγεγραμ-

μένων Καταλανών, υπό ασφυκτική αστυνόμευση, 
ψήφισε σε ποσοστό 90% υπέρ της ανεξαρτησίας 
της Καταλονίας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο για 
μια ακόμη φορά ακύρωσε –προκαταβολικά- τη 
νομιμότητα του δημοψηφίσματος, στη βάση ότι:

(1) Το ψήφισμα δεν έτυχε της προβλεπόμενης 
από το Καταλανικό Καταστατικό Αυτονομίας ειδι-
κής πλειοψηφίας των δύο τρίτων των βουλευτών,

(2) Το Σύνταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε 
ενέργεια διακύβευσης της ενότητας του κράτους 
και

(3) Αμφισβητείται η εγκυρότητα των εκλο-
γικών καταλόγων, καθόσον μόνο το υπαγόμενο 
στη δικαιοδοσία της κεντρικής κυβέρνησης Εθνικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο νομιμοποιείται να διαχειρίζε-
ται εκλογικούς καταλόγους.

Την 27 Οκτ 17, η καταλανική Βουλή ανακή-
ρυξε την ανεξαρτησία της Καταλονίας· η ισπανική 
Γερουσία, ακύρωσε την απόφαση σαράντα λεπτά 
μετά, βάσει του άρθρου 155 του ισπανικού Συ-
ντάγματος. Ύπό το βάρος και της διεθνούς υπο-
στήριξης στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Καταλο-
νίας Κάρλες Πουτζδεμόν, διωκόμενος από την 
ισπανική κυβέρνηση, αυτοεξορίστηκε στο Βέλγιο· 
τον Απρίλιο 2018 συνελήφθη στη Γερμανία κα-
τόπιν διεθνούς εντάλματος της Ισπανίας, αποφυ-
λακίστηκε με εγγύηση και παραμένει έκτοτε εκεί. 

Η περίπτωση της Καταλονίας είναι ιδιαίτερα 
διδακτική ως προς το πόσο δυσχερής είναι δυνατό 
να καταστεί η απονομιμοποίηση αποσχιστικού κι-
νήματος, όταν ελλείπει η βία στην εκδήλωσή του, 
ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
μιας παραδοσιακά κυρίαρχης κρατικής οντότητας.

1.2.1.2 Χώρα των Βάσκων
Η Χώρα των Βάσκων (έκταση 7,2 χιλ.τ.χμ, πλη-
θυσμός 2,1 εκατ.) αποτελεί μία από τις δεκαεπτά 
αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας (στο κεντρικό 
τμήμα του βορρά της), αλλά και ευρύτερη περιοχή, 
που περιλαμβάνει και το ΝΔ τμήμα της Γαλλίας 
και κατοικείται από έναν από τους αρχαιότερους 
ευρωπαϊκούς λαούς, με μια από τις ελάχιστες μη 
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες της.

Στη μακρά τους ιστορία, οι Βάσκοι δεν συ-
γκρότησαν ποτέ ανεξάρτητο κράτος, ωστόσο 
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τελούσαν υπό κυμαινόμενου βαθμού αυτονομία, 
στο πλαίσιο του  ισπανικού. Τα νάματα της Γαλ-
λικής Επανάστασης έφτασαν στη Χώρα των Βά-
σκων το 1893, οπότε και το βασκικό εθνικιστικό 
κίνημα άρχιζε να σχηματοποιείται σταδιακά με την 
εκβιομηχάνιση της Ισπανίας, επιτυγχάνοντας νίκες 
σε περιφερειακές εκλογές μετά το 1918. 

Ωστόσο, η δικτατορία του Φράνκο (1936-
1975) άσκησε μεγάλες διώξεις κατά του βασκικού 
λαού. Το 1959, στο Πανεπιστήμιο της πρωτεύου-
σας της χώρας των Βάσκων Μπιλμπάο, ομάδα 
φοιτητών ιδρύει την εμφορούμενη ιδεολογικά 
από αμάλγαμα εθνικισμού-μαρξισμού αυτονομι-
στική παραστρατιωτική οργάνωση ΕΤΑ, που έχει 
χαρακτηριστεί από ΗΠΑ-ΕΕ ως τρομοκρατική, λό-
γω των πλέον των 800 θυμάτων της δράσης της 
–συμπεριλαμβανομένων και ανύποπτων πολιτών. 
Στα μέσω αλλεπάλληλων αποπειρών υποψήφια 
θύματά της συγκαταλέγονται τόσο ο Βασιλιάς της 
Ισπανίας Χουάν Κάρλος όσο και ο πρώην πρωθυ-
πουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ, όταν ήταν αρχηγός 
της αντιπολίτευσης (1994-97).

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
(1976), οι κυβερνήσεις τόσο των Σοσιαλιστών 
όσο και του Λαϊκού Κόμματος παραχώρησαν ση-
μαντικό βαθμό αυτονομίας στις περιφέρειες του 
ισπανικού κράτους (και διευρυμένο στη Χώρα των 
Βάσκων), με σκοπό την αναχαίτιση αποσχιστικών 
τάσεων. Παράλληλα, όμως, δίωξαν και φυλάκισαν 
πολλά μέλη της ΕΤΑ, αναγκάζοντάς τη το 2017 να 
αποκηρύξει την ένοπλη δράση.

Το βασκικό ζήτημα υπέχει κατ’ αρχήν έντονο 

συναισθηματικό χαρακτήρα εθνοτικής καθαρότη-
τας. Το οικονομικό υπόβαθρό του είναι έλασσον. 
Οι Βάσκοι ανέκαθεν ένιωθαν διακριτός λαός από 
τους Ισπανούς και επιθυμούν την αυτοδιάθεσή 
τους. Ωστόσο, η περίπτωση της ΕΤΑ αποτελεί χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο η εξώθηση 
ενός αποσχιστικού αγώνα στα άκρα δρα απονο-
μιμοποιητικά τόσο στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό 
όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Διαφαίνεται ότι, 
μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
παρά την αύξηση της αποσχιστικής «εντροπίας» 
στην Ισπανία λόγω Καταλονίας, το βασκικό ζήτη-
μα τελεί σε ισορροπία. 

1.2.2 Σκοτία
Η Σκοτία (έκτ. 77,9 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 5,4 εκατ.) 
είναι ένα από τα τέσσερα συστατικά κράτη του ΗΒ. 
Οι Σκοτσέζοι συγκροτούσαν ανεξάρτητο βασίλειο 
έως το 1707, οπότε και με την «Ενωτική Πράξη» 
δημιούργησαν με την Αγγλία τη Μεγάλη Βρετανία.

Η μακρά συμβίωση των δύο λαών δεν υπήρξε 
ανέφελη· οι Σκοτσέζοι ανέκαθεν θεωρούσαν εαυ-
τούς διακριτό έθνος, με σημαντικότερο στοιχείο 
αυτοπροσδιορισμού τις τοπικές γλώσσες, σκοτσέ-
ζικη και γαελική. Ο σκοτσέζικος εθνικισμός, όμως, 
γνώρισε έξαρση κατά τις δεκαετίες 1960-70, με 
την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βό-
ρεια θάλασσα. Κύριος φορέας του υπήρξε και πα-
ραμένει το SNP (Scottish National Party / Σκοτσέ-
ζικο Εθνικό Κόμμα), το οποίο είδε την ατζέντα του 
για ανεξαρτησία της Σκοτίας και «σαουδαραβική» 
εκμετάλλευση του πετρελαίου να επιβραβεύε-

Στιγμιότυπο από χαρακτηριστικό τηλεοπτικό μήνυμα μελών της ΕΤΑ.



ται εκλογικά. Η κοινωνική 
αυτή πίεση υποχρέωσε τη 
βρετανική κυβέρνηση στη 
διεξαγωγή ενός πρώτου 
δημοψηφίσματος το 1979, 
κατά το οποίο υπέρ της 
απόσχισης ψήφισε μόνο το 
33% των Σκοτσέζων.

Η ενωτική πολιτική των 
Συντηρητικών, που κυβέρ-
νησαν το ΗΒ από το 1979 
έως το 1997, αποθάρ-
ρυνε αποσχιστικές τάσεις 
στη Σκοτία, ωστόσο ώθη-
σε τους Εργατικούς να τις 
ενθαρρύνουν, με ένταξη 
στην ατζέντα των εκλογών 
του 1997 της ιδέας για 
αποκέντρωση εξουσιών. Πιστός στις προεκλογικές 
του υποσχέσεις, ο Τόνι Μπλερ, κατόπιν προκήρυ-
ξης δημοψηφίσματος, προχώρησε στην ίδρυση 
χωριστού 129μελούς κοινοβουλίου στη Σκοτία, 
με αρμοδιότητες για την τοπική οικονομία, υγεία 
και εκπαίδευση. Η Σκοτία εξακολουθεί να εκλέγει 
και 59 μέλη του ενιαίου κοινοβουλίου του ΗΒ.

Ωστόσο, η ίδρυση του σκοτσέζικου κοινοβου-
λίου το 1998 όχι μόνο δεν κατεύνασε, αλλά αντί-
θετα ενίσχυσε τις αποσχιστικές τάσεις στη Σκοτία, 
που κορυφώθηκαν με το δημοψήφισμα του 2014. 
Σε αυτό το εγκριθέν από τη Βασίλισσα δημοψήφι-
σμα, μετείχε το 85% των Σκοτσέζων και υπέρ της 
ανεξαρτησίας ψήφισε το 45%.

Εκτιμάται ότι η νικηφόρα καμπάνια του «Όχι» 
βοηθήθηκε πολύ στην από την έμφαση που έδω-
σε στη φόρμουλα «Μπάρνετ», μια συμφωνία του 
1979, με την οποία τα τρία περιφερειακά κράτη 
του ΗΒ –μεταξύ τους και η Σκοτία- τυγχάνουν ενί-
σχυσης από τον ενιαίο προϋπολογισμό μεγαλύ-
τερης από αυτήν που αναλογεί στο πληθυσμιακό 
τους μερίδιο16.

Το μείζον συμπέρασμα από τη σκοτσέζικη 
αποσχιστική τάση είναι ότι μια αναδιανεμητική κε-
ντρική οικονομική πολιτική από το κράτος-υπερ-
σύνολο δρα ανασταλτικά στις αποσχιστικές τάσεις, 
διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία, ακόμα και 

16 www.theguardian.com/politics/2014/sep/06/Scottish-in-
dependence-everything-you-need-to-know- referendum 
(ανάκτηση 28-04-2018)

αν υφίστανται ευδιάκριτα τοπικά οικονομικά συμ-
φέροντα απόσχισης.

1.2.3 Τσετσενία
Η Τσετσενία (έκταση 17,6 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 1,4 
εκατ.) αποτελεί ομόσπονδη οντότητα του ρωσικού 
κράτους στο Β Καύκασο. Η πολυετής δυσαρμονία 
των σχέσεών της με τη Μόσχα αναδείχθηκε έντο-
να με τη διάσπαση της ΕΣΣΔ (1991), οπότε και 
η τοπική κυβέρνηση επιδίωξε απόσχιση, η οποία 
απορρίφθηκε από την κεντρική κυβέρνηση. Ακο-
λούθησε αυτοανακήρυξη του Τζοχάρ Ντουντάγιεφ 
ως προέδρου της «Τσετσενικής Δημοκρατίας της 
Ιτσκερίας», αιματηρός εμφύλιος μεταξύ αυτονο-
μιστών και ομοσπονδιακών με δεκάδες χιλιάδες 
νεκρούς και στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας 
(1994) για σταθεροποίηση της κατάστασης. Μετά 
το 1999, η Τσετσενία βρίσκεται σε ελεγχόμενη 
εμπόλεμη κατάσταση, με κύριο παράγοντα αστά-
θειας ομάδες αυτονομιστών εκτός πόλεων, που 
επιχειρούν εξαγωγή του πολέμου στις γειτονικές 
δημοκρατίες  Νταγκεστάν και Ινγκουσετίας, όπου 
ζουν τσετσενικές μειονότητες.

Στην περίπτωση της Τσετσενίας, πέραν των 
εθνοτικών και οικονομικών ελατηρίων, όπως 
προεκτέθηκε, υφίσταται και θρησκευτική διάστα-
ση, καθόσον κατά καιρούς έχουν αναφερθεί περι-
πτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων μουσουλμά-
νων. Ωστόσο, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές 
της Ρωσίας (Μάρτιος 2018), ο Βλαντίμιρ Πούτιν, 
παρά τις καταγγελίες για ορισμένες παραβιάσεις 

Χάρτης του Βόρειου Καύκασου. Με μπλε χρώμα απεικονίζεται η Τσετσενία και εκα-
τέρωθέν της με πράσινο η Ινγκουσετία (Δ) και με ροζ το Νταγκεστάν. 
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της εκλογικής νομοθεσίας, έλαβε στην Τσετσενία 
91,5%.

1.2.4 Βόρεια Ιταλία
Η γειτονική Ιταλία δεν είναι απαλλαγμένη από 
αποσχιστικές τάσεις, στο βορρά της. Από το 1991, 
στα πολιτικά πράγματα της χώρας έχει παρουσία 
η ακροδεξιά «Λέγκα» (πρώην «Λέγκα του Βορ-
ρά»), η οποία έχει διακηρυγμένο τελικό στόχο την 
απόσχιση της βόρειας Ιταλίας («Παδανίας») από 
το ιταλικό κράτος17. Το οικονομικό κίνητρο των 
οπαδών της Λέγκας ουδέποτε παρέμεινε κρυφό 
και εδράζεται στην ιδέα ότι ο πλούσιος Βορράς 
συντηρεί το φτωχό Νότο.

Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές του Μαρτίου 
2018, η Λέγκα κατέκτησε το 18,7% των ψήφων, 
επιτυγχάνοντας την πρώτη θέση στο συνασπισμό 
κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς, και συγκαταλέγεται 
στους νικητές. Μολονότι εκτιμάται ότι η άνοδός 
της οφείλεται τόσο στον αντιμεταναστευτικό προ-
εκλογικό της λόγο όσο και στη φθορά της προη-

17 «Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός» Ζ. Παπαδημητρίου / εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα (2000) / σελ.322

γούμενης κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος του Ματέο Ρέντσι, η απόσχιση της Παδανίας 
εξακολουθεί να αποτελεί φανερό στόχο στο πρό-
γραμμά της.

1.2.5 Γροινλανδία
Η Γροινλανδία (έκταση 2.166 χιλ.τ.χμ, πληθυσμός 
56 χιλ.), το δεύτερο σε έκταση νησί της υφηλίου 
μετά την Αυστραλία, αποτελεί από το 1814 αυτό-
νομη δανική κτήση. Η αυτονομία της ενισχύθηκε 
το 1979, με μεταβίβαση στην τοπική κυβέρνηση 
σημαντικών αρμοδιοτήτων εκμετάλλευσης των 
πλούσιων φυσικών της πόρων (πετρέλαιο, φυσι-
κό αέριο, σπάνιες γαίες κ.ά.). 

Παρά ταύτα, η κατακόρυφη άνοδος της γε-
ωστρατηγικής σημασίας της Αρκτικής, λόγω της 
τήξης των πάγων, έχει οξύνει τις αποσχιστικές τά-
σεις των Ινουίτ, των γηγενών Γροινλανδών· στις 
τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού 
κοινοβουλίου το σύνολο των κομμάτων πλην ενός 
–που έλαβε το 3% των ψήφων- τάχθηκε υπέρ της 
ανεξαρτησίας της Γροινλανδίας. 

Η εξέλιξη της γροινλανδικής αποσχιστικής τά-

Χάρτης της Γροινλανδίας Με πράσινο χρώμα, απεικονίζεται Δ η Γροινλανδία και Α η Δανία. Λόγω της μερκατορικής 
απεικόνισης των παγκόσμιων χαρτών, το σχήμα και μέγεθος της Γροινλανδίας συχνά διαστρεβλώνονται.



σης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε συνδυασμό 
με τις γεωπολιτικές παρεμβάσεις των ισχυρών 
(ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) στο νησί. Οι ΗΠΑ διατηρούν 
τη στρατιωτική βάση της Θούλης, σε πείσμα της 
αρνητικής διάθεσης των Ινουίτ για τη δανική 
ανοχή στις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, ενώ 
η Κίνα εξασφαλίζει σταθερά παροχή αδειών εκμε-
τάλλευσης πόρων, στο πλαίσιο του «Παγωμένου 
Δρόμου του Μεταξιού».

1.3 Αποσχιστικά Κινήματα στην Ευρώπη 
με Σκοπό Επίτευξη Μεγαλύτερου Βαθμού 
Αυτονομίας 

1.3.1 Κορσική
Η Κορσική (έκταση 8,7 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 0,3 
εκατ.) αποτελεί νήσο στην κεντρική Μεσόγειο, 
υπαγόμενη στη Γαλλία. Οι κάτοικοί της έχουν κατά 

καιρούς αγωνιστεί είτε για μεγαλύτερη 
αυτονομία τους από το γαλλικό κράτος 
είτε και ανεξαρτησία. Στις τελευταίες γαλ-
λικές βουλευτικές εκλογές (2017), όπως 
και στις περισσότερες από τις προηγού-
μενες, στις τρεις από τις τέσσερις μονοε-
δρικές εκλογικές περιφέρειες της νήσου 
εκλέχτηκαν αυτονομιστές βουλευτές.

Η περιοχή απολαύει ορισμένης αυ-
τονομίας, στο πλαίσιο του γαλλικού κρά-
τους, με διδασκαλία στην εκπαίδευση 
της τοπικής κουλτούρας και γλώσσας, 
παράλληλα με τη γαλλική. Οι Κορσικανοί 
θεωρούν εαυτούς διακριτό λαό από τους 
Γάλλους και η διεύρυνση του καθεστώ-
τος αυτονομίας τους αποτελεί διαρκές 
ζητούμενό τους. Ο αγώνας του «Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου Κορσικής» 
(FNLC) έπαυσε να είναι ένοπλος μόλις το 
2014, σε ένδειξη αποδοχής της κατευ-
ναστικής πολιτικής του Παρισιού, με την 
οποία η νήσος διαθέτει διακριτό κοινο-
βούλιο. Προς επίρρωση της ύφεσης του 
ζητήματος, ακόμα και το τοπικό εθνικι-
στικό κόμμα, που στις πρόσφατες τοπι-
κές εκλογές (Δεκέμβριος 2017) κέρδισε 
56,5% των ψήφων –παρά τη γενικότερη 
διατήρηση της δημοφιλίας του προέδρου 
Μακρόν σε υψηλά επίπεδα-, προτάσσει 
απλώς διεύρυνση αυτονομίας, με έμφα-

ση στην αναγνώριση της κορσικανής γλώσσας, 
ανάμεσα σε άλλα ζητήματα.

1.3.2 Βοϊβοντίνα
Η Βοϊβοντίνα (έκταση 21,5 χιλ.τ.χμ., πληθυσμός 2 
εκατ.) αποτελεί επαρχία στο Β τμήμα της Σερβίας. 
Έχει πολυεθνική σύνθεση, ωστόσο για τις ανάγκες 
του παρόντος διερευνάται η αποσχιστική διάθεση 
ουγγρικής μειονότητας, που αποτελεί το 13% του 
πληθυσμού της.

Οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
τον 6ο μ.Χ. αι., ενώ οι Ούγγροι το 10ο· έκτοτε 
η πληθυσμιακή κυριαρχία τους εναλλασσόταν. Η 
περιοχή αποτέλεσε τμήμα της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας (16ος-18ος αι.), της Αυστροουγγαρίας  
(1718-1918) και του Βασιλείου Σέρβων-Σλοβέ-
νων-Κροατών/ ενιαίας Γιουγκοσλαβίας (1918-

Χάρτης τής Σερβίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η Βοϊβοντίνα 
και με λευκό το υπόλοιπο κράτος της Σερβίας.
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1990), ως αυτόνομη επαρχία. Με τη διάλυση της 
σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας (1990), εντάχθηκε 
στο κράτος της εναπομείνασας Σερβίας, όπου πα-
ραμένει μέχρι σήμερα.

Μολονότι η ουγγρική μειονότητα της Βοϊβοντί-
να δεν χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακό δυναμι-
σμό, η παραχώρηση με ειδικό νόμο αυξημένου 
επιπέδου αυτονομίας το 2002 από τη σερβική 
κυβέρνηση (με διευρυμένες αρμοδιότητες στο 
τοπικό κοινοβούλιο και κυβέρνηση), καθώς και 
«Καταστατικού Χάρτη» το 2009, δεν άρκεσε να 
ανασχέσει περαιτέρω διαθέσεις αυτονομίας, που 
κορυφώθηκαν το 2012. Κατά τη λεγόμενη «4η 
Συνθήκη της Βοϊβοντίνα» (Απρίλιος 2012), οι συμ-
μετέχοντες εξέφρασαν τη βούλησή τους η Σερβία 
να αποτελέσει αμιγώς ομοσπονδιακό κράτος, με 
δύο συστατικά κρατίδια, Βοϊβοντίνα και Σερβία.

Δεν απουσιάζει το οικονομικό στοιχείο από το 
υπόστρωμα των αυτονομιστικών διαθέσεων, κα-
θώς οι «αυτονομιστές» διατείνονται ότι, επειδή το 
40% των εξαγωγών της Σερβίας προέρχεται από 
εταιρείες με έδρα τη Βοϊβοντίνα (πολλαπλάσιο 
της αναλογίας της επαρχίας στον πληθυσμό του 
σερβικού κράτους), η Σερβία ασκεί στην περιοχή 
οικονομική εκμετάλλευση.

2. Επιπτώσεις Αποσχιστικών Κινημάτων 
Ευρώπης στην ΕΕ
Αρχικά, από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει 
η σημασία των οικονομικών κινήτρων στα απο-
σχιστικά κινήματα. Λαμβάνοντας υπόψη την οικο-
νομική εξέλιξη της ΕΕ, προκύπτει ότι η πλημμελής 
αναδιανεμητική πολιτική οξύνει τα αποσχιστικά 
κινήματα, τροφοδοτώντας ένα φαύλο κύκλο ανι-
σομέρειας-αποξένωσης από τα κοινά ευρωπαϊκά 
ιδεώδη. Τούτο απαντάται τόσο από την πλευρά 
θιγομένων ευπορότερων (π.χ. Καταλανοί, βόρει-
οι Ιταλοί) όσο και δυνάμει εκμεταλλεύσιμων (π.χ. 
Γροινλανδοί, Σκοτσέζοι). 

Η θρησκευτική διάσταση πολλών αποσχιστι-
κών κινημάτων τόσο εντός χριστιανικού κόσμου 
(π.χ. Βέλγιο, βόρεια Ιρλανδία) όσο και σε σχέση 
αυτού με το Ισλάμ (π.χ. Κόσοβο, Τσετσενία) υπο-
δαυλίζει την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Όταν το 
φονταμενταλιστικό Ισλάμ νοείται ως παράγοντας 
ανασφάλειας και διαμελισμού (Κόσοβο) ή όταν ο 
αυτοεπικυρωτικός προτεσταντισμός (Βέλγιο, βό-

ρεια Ιρλανδία) επικοινωνείται ως νομιμοποίηση 
εκμετάλλευσης, είναι πολύ δύσκολο να πειστούν 
οι κοινωνίες ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι εφι-
κτή και θεμιτή.

Η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των απο-
σχιστικών κινημάτων (με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τη δικαστική απόφαση για το Κόσοβο) 
εμπεδώνει περαιτέρω την αίσθηση αναρχίας /
αδικίας στο διεθνές σύστημα, στην πεποίθηση ότι 
τα ισχυρά κράτη επιβάλλουν τη θέλησή τους στα 
αδύναμα· αυτός ο κυνισμός υπονομεύει την κοι-
νοτική αλληλεγγύη και απαξιώνει το οικοδόμημα 
της ΕΕ. Προς επίρρωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
τυγχάνουν σκεπτικισμού και εμπεδώνεται η άπο-
ψη ότι η ΕΕ δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από 
συγκυριακή, συμπτωματική συμμαχία à la carte.

Πολιτικά, ο συντηρητισμός ανατροφοδοτεί τα 
ακροδεξιά/ξενοφοβικά κόμματα, ανακυκλώνοντας 
το σκεπτικισμό των μουσουλμάνων της ΕΕ, υπο-
νομεύοντας περαιτέρω την ενσωμάτωσή τους και 
καλλιεργώντας το έδαφος μιας δράσης-αντίδρα-
σης (γκετοποίηση, εγκληματικότητα, τρομοκρατία)· 
επομένως, νομιμοποιείται περαιτέρω η καταστολή 
και η καταστρατήγηση των ατομικών δικαιωμά-
των/ελευθεριών, για το σύνολο των πολιτών της 
ΕΕ, στο όνομα μιας ασφάλειας που υπονομεύεται 
εν τη γενέσει της.

Ωστόσο, τα αποσχιστικά κινήματα διαθέτουν 
και ένα πλέγμα θετικών επιπτώσεων· ειδικότερα, 
τα οδυνηρά ιστορικά των περιοχών με αποσχιστι-
κές διαθέσεις δρουν προληπτικά τόσο ως προς 
την περαιτέρω συγκέντρωση εξουσιών στα κράτη 
και τους υπερεθνικούς θεσμούς της ΕΕ όσο και 
ως προς την υιοθέτηση πανευρωπαϊκά νεοφι-
λελεύθερων πολιτικών πιο ακραίων από τις ήδη 
εφαρμοζόμενες. Ορισμένος σεβασμός της ΕΕ στις 
περιφέρειες, ιδίως τις πτωχότερες, εκφράζεται με 
την αρχή της επικουρικότητας18, καθώς και μια 
σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία περιφερειακής 

18 Η αρχή της επικουρικότητας προβλέπεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) και στόχος 
της είναι οι αποφάσεις –σε όλα τα θέματα όπου η ΕΕ 
δεν διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα, π.χ. νομισματική 
πολιτική- να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στους πολίτες και να διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι ότι 
οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά, μόνον εφόσον τούτο 
αποδεικνύεται αποτελεσματικότερο [www.eur-lex.europa.
eu / summary / glossary / subsidiarity.html? locale=el 
(ανάκτηση 07-05-2018)]. 



ανάπτυξης19· η ύπαρξη αποσχιστικών κινημάτων 
στην Ευρώπη νομιμοποιεί περαιτέρω τη διατήρη-
ση των υπόψη αρχών/εργαλείων, που δρουν προ-
ληπτικά/ανασταλτικά ως προς τυχόν περαιτέρω 
όξυνση αποσχιστικών τάσεων.

Επιπρόσθετα, η πολιτισμική διάσταση πολλών 
αποσχιστικών κινημάτων (π.χ. Καταλονία, Χώρα 
των Βάσκων, Κορσική) υποχρεώνει σε σεβασμό 
των τοπικών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τόσο σε 
επίπεδο συνταγματικών/ νομοθετικών προβλέψε-
ων (π.χ. αναγνώριση των τοπικών γλωσσών ως 
αντικειμένου προστασίας στο ισπανικό Σύνταγμα, 
Συμφωνία της Αχρίδας στην πΓΔΜ)20 όσο και σε 
επίπεδο εφαρμοζόμενης πολιτικής (π.χ. καθιέρω-
ση διδασκαλίας κορσικανής γλώσσας στην εκπαί-
δευση, «δισυπόστατη» λειτουργία βελγικού κρά-
τους). Η εν λόγω τάση έχει ευμενή επίπτωση στην 
πολιτισμική πολυμορφία της ΕΕ και στη διατήρηση 
των εθνικών/τοπικών ταυτοτήτων. Το κατά πόσο 
η ενθάρρυνση της πολιτισμικής πολυμορφίας θα 
περιοριστεί στις θετικές της συνέπειες και δεν θα 
οδηγήσει σε συλλήβδην αμφισβήτηση της εθνικής 
κυριαρχίας κ-μ της ΕΕ21 επαφίεται στην αποτελε-
σματικότητα των πολιτικών διαχείρισης κάθε επι-
μέρους αποσχιστικής τάσης. 

Τέλος, τα κτηθέντα από τη γιουγκοσλαβική δι-
άσπαση της δεκαετίας του 1990 διδάγματα έθε-
σαν ένα εύλογο βαθμό χρήσης βίας ως όριο νομι-
μοποίησης απόσχισης· ειδικότερα, αποτυπώθηκε 
στην πράξη μια απονομιμοποίηση τυχόν βίας που 
υπερβαίνει την καλώς εννοούμενη αστυνόμευ-
ση22, υπό πνεύμα εφαρμογής της δικαιϊκής αρχής 

19 Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 
η Επιτροπή Περιφερειών, το Ταμείο Συνοχής, το Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κ.ά.

20  Συναφώς, τυγχάνει ταχύτερης εξέλιξης και το οικείο διεθνές 
δίκαιο [«Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια 
μεταβαλλόμενη Ευρώπη» / Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών 
Μελετών / Κ. Οικονομίδης / εκδ. Σάκουλα 1994 / σελ.56-68]

21  «Οι αυτόνομες περιοχές τυπικά διαθέτουν κρατικής μορ-
φής θεσμούς που μπορεί να είναι κρίσιμοι παράγοντες 
στην προώθηση εθνικής κινητοποίησης», με χαρακτηριστι-
κό το παράδειγμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που εκτέθηκε 
στην ανωτέρω παράγραφο 75 (άρθρο «Ethnofederalism, 
separatism, and conflict: what have we learned from the 
Soviet and Yugoslav experiences?» του Arman Grigoryan, 
στην επιθεώρηση «International Political Science Review 
33(5)»/σελ.522).

22  «Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια μετα-
βαλλόμενη Ευρώπη» / Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελε-
τών / Κ. Οικονομίδης / εκδ. Σάκουλα 1994 / σελ.71.

της αναλογικότητας.

3. Επιπτώσεις Αποσχιστικών Κινημάτων 
Ευρώπης στην Ελλάδα

3.1 Σημεία Αποσχιστικών Τάσεων στην 
Ελλάδα / Μουσουλμανική Μειονότητα 
Δυτικής Θράκης
Η αναφορά στα σημεία της ελληνικής επικράτειας, 
όπου παρατηρούνται αποσχιστικές τάσεις, θα πε-
ριοριστεί στο σημαντικότερο από αυτά, στη Δυτική 
Θράκη. 

Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης (εφεξής μειονότητα) αριθμεί περί τις 
120.000 άτομα (38% του πληθυσμού του γε-
ωγραφικού διαμερίσματος) και αποτελεί την πιο 
σταθερή και μείζονα διαφοροποίηση της ομοι-
ογένειας του πληθυσμού της Ελλάδας κατά τον 
τελευταίο αιώνα.
    Η μειονότητα έτυχε αναφοράς στη Συνθήκη 
της Λοζάνης (1923), αμοιβαία με τη βίαια συρρι-
κνωθείσα ελληνική μειονότητα Κωνσταντινούπο-
λης-Ίμβρου-Τενέδου, σε πλαίσιο εξαίρεσής τους 
από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών 
μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
    Ο κύριος όγκος της μειονότητας συγκεντρώ-
νεται στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ, πρώην 
νομό) Ροδόπης, όπου αποτελεί περί το 55% του 
πληθυσμού, και στην ΠΕ Ξάνθης, όπου αποτελεί 
περί το 45% του πληθυσμού. Μικρό τμήμα της 
διαβιεί στην ΠΕ Έβρου. Αξιοσημείωτο γεωπολιτικά 
είναι το γεγονός ότι στη βουλγαρική βόρεια Θρά-
κη κατοικεί πολυάριθμη τουρκογενής μειονότητα 
700.000 μουσουλμάνων, συναφών χαρακτηρι-
στικών με την καθ’ ημάς μειονότητα23.

Η μειονότητα υποδιαιρείται σε συνιστώσες, 
βάσει δύο κριτηρίων:

α.   Εθνολογικά:
• Τουρκογενείς [46%]
• Πομάκοι [32%]
• Αθίγγανοι (Ρομά) [22%]

β.   Θρησκευτικά:
• Σουνίτες [97%]
• Μπεκτασήδες (Αλεβίτες) [3%]

23  «Θράκη-Βαλκάνια 2000μΧ, πεπραγμένα της τελευταίας 
πενταετίας» πρακτικά διημερίδας (1997) Ταμιείον Θράκης 
(2000)/ σελ.231
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις στο θέμα της μει-
ονότητας κατά τον τελευταίο αιώνα συνοψίζονται 
στα εξής:

α. Το 1922-24, το ελληνικό κράτος αποφάσι-
σε την εγκατάσταση στη Δυτική Θράκη 145.000 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Εύξεινο 
Πόντο, γεγονός που προκάλεσε αντίδραση της 
Τουρκίας για αλλοίωση της σύνθεσης του πλη-
θυσμού της περιοχής, με αντίποινα σε περιουσί-
ες Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών. Η ελληνική 
πλευρά μετέφερε τελικά το ένα τρίτο των υπόψη 
προσφύγων σε άλλες περιοχές της χώρας.

β. Από το 1924 έως το 1931, αντιδρώντας 
στον κεμαλισμό της Τουρκίας, το ελληνικό κράτος 
πριμοδοτούσε τους παλαιομουσουλμάνους της 
Δυτικής Θράκης, οι οποίοι αντιτάσσονταν στον 
εκσυγχρονισμό τους (υιοθέτηση λατινικού αλφά-
βητου, βελτίωση θέσης γυναίκας κ.ά.). Ωστόσο, 
στο πλαίσιο των βελτιωμένων σχέσεων Βενιζέ-
λου-Ινονού (1930-1), απελάθηκαν οι παλαιο-
μουσουλμάνοι, υποβοηθήθηκε η εδραίωση των 
κεμαλιστών και ιδρύθηκε το τουρκικό προξενείο 
της Κομοτηνής.

γ. Το 1936, στα βόρεια σύνορα της Δυτικής 
Θράκης δημιουργήθηκε –για στρατιωτικούς και 
πολιτικούς λόγους προστασίας από τη σοσιαλι-
στική Βουλγαρία- και διατηρήθηκε έως το 1996 
Επιτηρούμενη Ζώνη, η οποία συνέβαλε καθορι-
στικά στη γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση 
μεγάλης μερίδας της μειονότητας, καθώς και στην 
επιρροή της επικρατούσας πληθυσμιακά τουρκο-
γενούς συνιστώσας στις άλλες δύο.

δ. Το 1951, υπό πνεύμα διαφοροποίησης των 
Πομάκων από τη σοσιαλιστική βουλγαρική επιρ-
ροή, το ελληνικό κράτος επιβάλλει την αντικατά-
σταση του όρου «μουσουλμανικός» από τον όρο 
«τουρκικός» στις περιοχές της μειονότητας. 

ε. Το 1968, με Μορφωτικό Πρωτόκολλο, η 
Ελλάδα αναγνωρίζει την τουρκική ως μοναδική 
μειονοτική γλώσσα, αγνοώντας επιδεικτικά τόσο 
την πομακική όσο και τη ρομανί.

στ. Η αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας 
μεταπολεμικά (πογκρόμ έναντι Ελλήνων Κωνστα-
ντινούπολης 1955, εισβολή στην Κύπρο 1974) 
αντιμετωπίστηκε από την ελληνική Πολιτεία με 
επαμφοτερίζοντα τρόπο, σε μια συρρικνούμενη 
δημογραφικά από την εξωτερική μετανάστευση 
Θράκη. 

ζ. Μετά τη μεταπολίτευση, αναλήφθηκαν οι 
παρακάτω ενέργειες τόνωσης της περιοχής: 

(1) Το 1974, εκκίνησε η λειτουργία του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

(2) Από το 1990 έως το 2006, σειρά αναπτυ-
ξιακών νόμων παρέσχε στη Θράκη ειδικό φορο-
λογικό και αναπτυξιακό καθεστώς, με σκοπό την 
προσέλκυση επενδύσεων, ωστόσο με πενιχρά 
αποτελέσματα.

(3) Το 1991, ήρθησαν απαγορεύσεις απόκτη-
σης ακίνητης περιουσίας από τη μειονότητα.

(4) Το 1995, καθιερώνεται ποσόστωση 0,5% 
στην εισαγωγή μουσουλμάνων φοιτητών στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια, ωστόσο τα αποτελέσματα 
ήταν κατώτερα του αναμενόμενου, λόγω της κα-
θιερωμένης με τη Συνθήκη της Λοζάνης διγλωσ-
σίας στη μειονοτική εκπαίδευση, αλλά και μιας 
παραδοσιακότερης νοοτροπίας μη φοίτησης των 
μουσουλμανόπαιδων στην ύπαιθρο, τουλάχιστον 
κατά το ποσοστό των χριστιανόπουλων.

Στην πολιτική διοίκηση της περιοχής, ξεχωρί-
ζουν τα παρακάτω σημεία:

α. Από το 1990, αρχής γενομένης από τον 
εκλογικό νόμο 1907/1990 και σταθερά σε όλους 
τους επόμενους διατηρείται το 3% ως όριο εισό-
δου κόμματος στην ελληνική Βουλή, με σκοπό την 
εκλογή μουσουλμάνων βουλευτών μεμονωμένα 
μέσω των εθνικών κομμάτων και όχι τυχόν μειο-
νοτικού κόμματος.

β. Από το 1994 και ιδίως στο από το 2010 
καθεστώς εκλογής των περιφερειαρχών από το 
λαό, η Θράκη συγκροτεί περιφέρεια μαζί με τις 
ΠΕ Καβάλας και Δράμας (Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης), με σκοπό την αποφυγή 
επίτευξης διοίκησης από μειονοτικό συνδυασμό.

Στα θρησκευτικά θέματα της μειονότητας, ξε-
χωρίζει το ζήτημα των «ψευδομουφτήδων». Οι 
περιοχές της μειονότητας αποτελούν το μοναδικό 
ευρωπαϊκό έδαφος, στο οποίο εφαρμόζεται με-
ρικώς η Σαρία, το ισλαμικό δίκαιο, με τους μου-
σουλμάνους μουφτήδες να διατηρούν αρμοδιό-
τητες/εξουσίες επί κληρονομικού-οικογενειακού 
δικαίου. Ωστόσο, η Άγκυρα και μερίδα μουσουλ-
μάνων της περιοχής αντιδρά στο διορισμό των 
μουφτήδων από το ελληνικό κράτος (παρά τη 
σχετική πρόβλεψη της Συνθήκης της Λοζάνης) 
και επιδιώκει την επιβολή δια βοής εκλεγόμε-
νων στα τεμένη δήθεν μουφτήδων, κατά σαφή 



διαφοροποίηση από την πρακτική του σχετικά πιο 
προοδευμένου μουσουλμανικού κόσμου (Τουρκία, 
Τυνησία, Συρία κ.ά.).

Τέλος, στο πλαίσιο ακραίων φωνών στη μειο-
νότητα, από καιρό σε καιρό ανακύπτουν ζητήματα:

α. «Τουρκικών συλλόγων», που απονομιμο-
ποιούνται στα ελληνικά δικαστήρια –πλην όμως 
ενίοτε δικαιώνονται σε διεθνή,

β. Σημαίας της «Δυτικής Θράκης»,
γ. Προπαγάνδας προς τους Πομάκους και Ρο-

μά ότι ανήκουν στην «τουρκική μειονότητα» και
δ. Ανάδειξης σε διεθνές επίπεδο δήθεν ζητη-

μάτων καταπίεσης της μουσουλμανικής μειονότη-
τας από το ελληνικό Κράτος.

Η τρέχουσα κατάσταση της Θράκης συνοψίζε-
ται σε οικονομική και δημογραφική στασιμότητα, 
με την πληθυσμιακή ισορροπία να μεταβάλλεται 
αργά αλλά σταθερά υπέρ των μουσουλμάνων. 
Σε αντίθεση με την πλειονότητα του πληθυσμού, 
που διαβιεί εν πολλοίς φιλήσυχα σε μια κοινωνία 
παραδοσιακά πολυπολιτισμική, μικρή μερίδα εθνι-
κιστών καραδοκεί να αξιοποιεί κάθε αστοχία του 
ελληνικού Κράτους, με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της Άγκυρας στην περιοχή. Τα 
συμφέροντα αυτά, που ανά πάσα στιγμή δύνανται 
να εκμεταλλευτούν συγκυρίες, συνοψίζονται σε 
έναν, τελικά διακηρυγμένο ήδη από το Μουσταφά 
Κεμάλ, σκοπό: την απόσχιση της Δυτικής Θράκης 
από το ελληνικό και την ενσωμάτωσή της στο 
τουρκικό κράτος.

3.2 Συνέπειες Αποσχιστικών Κινημάτων 
Ευρώπης στην Ελλάδα
Οι υφιστάμενες αποσχιστικές τάσεις τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα διατηρούν το σκε-
πτικισμό των Ελληνίδων/Ελλήνων για τους γειτο-
νικούς λαούς, με εξαίρεση τη Βουλγαρία24. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, εμπεδώνεται έλλειψη εμπιστο-
σύνης και υπονομεύεται η καλώς εννοούμενη γει-
τονία στην ευαίσθητη περιοχή του κόσμου, όπου 
διαβιούμε. 

24  Ενδεικτικά, σε έρευνα της Prorata, που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» την 06-05-2018, οι Έλ-
ληνες θεωρούν εχθρική την Αλβανία σε ποσοστό 47%, την 
πΓΔΜ κατά 45%, τη Βουλγαρία κατά 10% και την Τουρ-
κία κατά 87% [www.cnn.gr/news/politiki /story/128762/
dimoskopisi-ekplixi-poies-xores-theoroyn-exthrikes-oi-
ellines (ανάκτηση 06-05-2018)]

Περαιτέρω, η ως άνω «εθνική ανασφάλεια» 
οδηγεί σε διατήρηση αφενός των αμυντικών 
δαπανών σε υψηλό επίπεδο, παρά τη δυσμενή 
δημοσιονομικά συγκυρία, αφετέρου υψηλής της 
εμπιστοσύνης στο στρατό ως θεσμό25.

Επιπλέον, υπονομεύεται η δυνατότητα υπέρ-
βασης του διογκωθέντος κατά την οικονομική 
κρίση συντηρητισμού/ξενοφοβίας, καθόσον η 
αντιτουρκική «κεκτημένη ταχύτητα» της συλλογι-
κής ιστορικής μνήμης ενοποιείται με τη σύγχρο-
νη συλλήβδην ισλαμοφοβία. Όπως εκτέθηκε και 
παραπάνω, ο εθνικισμός αποτελεί συμφυρμένη 
εκδήλωση συναισθήματος και συμφέροντος. Η 
εσωστρεφής φοβικότητα μερίδας «απειλουμέ-
νων» Ελληνίδων/Ελλήνων αντανακλάται και σε 
πολιτικές προτιμήσεις.

Η σημαντικότερη επίπτωση των αποσχιστικών 
κινημάτων της Ευρώπης στην Ελλάδα είναι η έμ-
μεση αποδυνάμωσή της. Εφόσον η συνοχή ενός 
κράτους αποτελεί παράγοντα ισχύος, η διάρρηξη 
της συνοχής των ευρωπαϊκών κρατών από τα 
αποσχιστικά κινήματα υπονομεύει την εθνική και 
κοινωνική συνεκτικότητα της Ελλάδας. 

Ωστόσο, υφίστανται και θετικές συνέπειες των 
αποσχιστικών κινημάτων και ειδικότερα το γεγο-
νός ότι ο φόβος «κοσοβοποίησης» της Θράκης 
λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την επανάληψη 
της μέχρι τη δεκαετία του 1990 πολιτικής απομό-
νωσης της μειονότητας. Η υπαγωγή της Θράκης 
σε ευνοϊκές αναπτυξιακές διατάξεις26, ανεξαρτή-
τως ισχνότητας αποτελεσμάτων, «επικοινωνεί» δι-
άθεση ενσωμάτωσης των μειονοτικών στην κοι-
νωνία και αποτρέπει τυχόν αφορμές κατηγορίας 
της Ελλάδας για διακριτική μεταχείριση.

Επιπρόσθετα, τα ευνοϊκά οικονομικά μέτρα 
στις μεθοριακές περιοχές της χώρας δρουν ευ-
εργετικά για το σύνολο του εκεί πληθυσμού, συμ-

25   Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας «ΔιαΝέοσις», οι Ένοπλες 
Δυνάμεις αποτελούν το δεύτερο θεσμό, που εμπιστεύονται  
οι Ελληνίδες/Έλληνες, μετά την οικογένεια, σε ποσοστό 
70,5% [www.dianeosis.org/ 2018/03/greeks-believe-2018 
(ανάκτηση 17-05-2018)]

26  «Η Ελληνική Πολιτεία [...] αφουγκραζόμενη τις επιθυμίες 
των Ελλήνων μουσουλμάνων, που κατοικούν στη Θράκη, 
και διαβουλευόμενη μαζί τους, σχεδιάζει και εφαρμόζει μια 
συνεπή και συνεκτική (σ.σ. η σημείωση του συγγραφέα) πο-
λιτική για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών 
τους σε όλους τους τομείς». [Ιστοσελίδα ΎπΕξ / www.mfa.
gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon (ανάκτηση 02-07-
2018)]. 
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βάλλοντας στην άμβλυνση των περιφερειακών 
οικονομικών ανισοτήτων.

Στο προσφυγικό/μεταναστευτικό, η προϊούσα 
φοβία για τις επιπτώσεις τυχόν αποσχιστικών τά-
σεων ενδυναμώνει τη διάθεση αλληλεγγύης των 
Ελληνίδων/Ελλήνων σε κρίσιμα σημεία της επι-
κράτειας (π.χ. Έβρο, Κω κ.ά.), από όπου διέρχονται 
πρόσφυγες/μετανάστες. Η εν λόγω αλληλεγγύη 
καθιστά περιθωριακά τα κρούσματα ρατσιστικής 
βίας, προφυλάσσοντας τη διεθνή εικόνα της χώ-
ρας και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότησή της από 
την ΕΕ. Πρόκειται για την αναπόφευκτη κίνηση του 
κοινωνικού εκκρεμούς προς τους αντίποδες του 
εθνικισμού/ρατσισμού.

Τέλος, η ανακίνηση αποσχιστικών ζητημάτων/
τάσεων δρα ευεργετικά στο βαθμό ενημέρωσης 
των Ελληνίδων/Ελλήνων επί των εθνικών θεμά-
των και της ιστορίας/πολιτισμού, ακόμα και των 
μειονοτήτων και των ξένων λαών -έστω και ως 
αποκύημα της επικαιρότητας-, με αναμφίβολα θε-
τική επίπτωση στη συλλογική αυτογνωσία.

Επίλογος
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι 
τα αποσχιστικά κινήματα στην Ευρώπη αποτελούν 
σημαντική πρόκληση για τα κυρίαρχα κράτη. Ειδι-
κότερα, δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η επιτυ-
χής διαχείριση των αποσχιστικών τάσεων απο-
τελεί υπαρξιακό όρο sine qua non για τα κράτη.

Ιστορικά, έχει καταδειχθεί ότι μια διακριτή πο-
λιτισμικά μειονότητα δεν θα αισθανθεί την ανάγκη 
δημιουργίας χωριστού κράτους, αν είτε δεν κατα-
πιέζεται πολύ (λ.χ. Κορσικανοί) είτε νιώθει ισχυρή 
πολιτισμικά (λ.χ. Βάσκοι). 

Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση εθνικής κυ-
ριαρχίας προϋποθέτει το σεβασμό τοπικών ιδιαι-
τεροτήτων και συχνά την παραχώρηση ορισμένου 
βαθμού αυτονομίας σε μειονότητες, προς χαλινα-
γώγηση αποσχιστικών τάσεων. Κυρίως, όμως, 
προϋποθέτει τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επι-
πέδου ευημερίας και προστασίας των ατομικών 
και συλλογικών δικαιωμάτων των μελών της 
μειονότητας.

 Η ύπαρξη πολλών μειονοτήτων σε ένα κρά-
τος διασφαλίζει το δημοκρατικό χαρακτήρα του· 
ωστόσο, ερευνητικά αποδεικνύεται ότι η ενσω-
μάτωση των μειονοτήτων επιτυγχάνεται αποτελε-

σματικότερα, όταν υφίσταται αναδιανομή πλούτου, 
αποφυγή της κοινωνικής τους περιθωριοποίη-
σης27 και εκτενέστερη προστασία των ατομικών 
και συλλογικών δικαιωμάτων28.

Παρά ταύτα, η καθ’ υπερβολή παροχή δικαιω-
μάτων σε μειονότητες ενέχει τον κίνδυνο αποστα-
θεροποίησης, αφενός λόγω της αίσθησης άνισης 
μεταχείρισης που δημιουργεί στην πλειονότητα, 
αφετέρου διότι οι συλλογικοί αυτόνομοι φορείς 
ειδικών δικαιωμάτων μειονοτήτων είναι ευεπίφο-
ροι σε εξωτερικές επιρροές, καθώς και στην τάση 
μονοπώλησης της εκπροσώπησης της αντίστοιχης 
μειονότητας.

Τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, 
είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί ότι ακόμα και με-
τριοπαθείς γραφίδες κάνουν παραδεκτή την ενί-
σχυση του ισλαμικού φανατισμού, στο πλαίσιο του 
πανισλαμικού ιδεώδους29 και των παροτρύνσεων 
του Κορανίου για μαχητική, δυναμική αντιμετώπι-
ση των «απίστων» με τζιχάντ.

Η δημογραφική έκρηξη των μουσουλμάνων 
ανά την Ευρώπη, γηγενών και όψιμα μετοικού-
ντων προσφύγων/μεταναστών, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας τους, ακόμα 
και όταν χαλιναγωγείται ελαφρώς από την υιο-
θέτηση δυτικού τρόπου ζωής, θέτει ευθέως και 
εκ των πραγμάτων ζήτημα νομιμοποίησης τυχόν 
αποσχιστικών διαθέσεων, στην αμιγώς πληθυσμι-
ακή βάση πλειονότητας, όπως εκτέθηκε παραπά-
νω. Επ’ αυτού, ενδείκνυται σοβαρός προβλημα-
τισμός στην Ευρώπη και την Ελλάδα ως προς τα 
επιβαλλόμενα δημογραφικά και άλλα αντίμετρα. 
Η δίκαιη/αναλογική κατανομή των προσφύγων/
μεταναστών, υπό πνεύμα εποικοδομητικής χωρο-
θέτησης (αποφυγή γκετοποίησής τους σε περιο-
χές με υφιστάμενες αποσχιστικές τάσεις) συνιστά 
αδήριτη αναγκαιότητα για τα ευρωπαϊκά κράτη.                                                          
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Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο να εκθέσει την 
διαδρομή του χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδος 
από την Αθήνα στην Νότια Αφρική τους πρώτους 
μήνες του 1941 εν αναμονή και κατά την διάρκεια 
της γερμανικής επίθεσης1. Η Ελλάδα στις αρχές 
του 1941 είχε μόλις κερδίσει τον πόλεμο κατά 
των Ιταλών αλλά ήταν σχεδόν βέβαιη η γερμα-
νική εισβολή ιδίως μετά τον θάνατο του Ιωάννη 
Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου του 1941. Ο Ιωάννης 
Μεταξάς πίστευε βαθιά ότι η Ελλάδα έπρεπε να 
ακολουθήσει ως ναυτική χώρα την Μ. Βρετανία. 
Οι απόψεις του μάλιστα αυτές εκφράζονται με 
σαφήνεια σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Ναυτικού 

1 Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία της Ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτι-
κού, της Εθνικής Τραπέζης καθώς και αυτά της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Παράλληλα σημαντικές πληροφορίες αντλήθηκαν 
και από τα βιβλία «Κυριάκος Βαρβαρέσος. Η βιογραφία ως 
οικονομική ιστορία» του Ανδρέα Κακριδή (εκδ. Τράπεζα της 
Ελλάδος 2017), «Κερδώα Αθηνά. Χρονικό της Τραπέζης της 
Ελλάδος 1928 – 2003» (εκδ Ποταμός 2004) το «Χρονικόν 
της Τραπέζης της Ελλάδος. Ιστορία της Εικοσαπενταετίας 
1928 – 1952»του Ηλία Βενέζη (Αθήνα, 1955) καθώς και το 
«Τα Πρώτα Πενήντα Χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος» (εκδ 
Τράπεζα της Ελλάδος 1978).

Συμβουλίου, το φθινόπωρο του 19362. Μετά την 

2 Ο Ιωάννης Μεταξάς σε αυτό το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο 
τόνισε τα κάτωθι: Αυτὸ που θα σας εἴπω δὲν θα τὸ ἀνακοι-
νώσετε σε κανέναν. Προβλέπω πόλεμον μεταξύ τοῦ Ἀγγλικοῦ 
καὶ τοῦ Γερμανικοῦ συγκροτήματος. Πόλεμον πολύ χειρότε-
ρον ἀπὸ τὸν προηγούμενον. Εἰς τὸν πόλεμον αὐτόν θα κάνω 
ὅ,τι μπορῶ διὰ να μὴν ἐμπλακῃ ἡ Ἑλλάς, ἀλλά τοῦτο δὲν θα 
εἶναι δυνατόν. Εῑναι περιττὸν να σας εἴπω, ὅτι ἡ θέσις μας στην 
σύρραξιν αὐτήν θα εἶναι παρὰ τὸ πλευρόν τῆς Ἀγγλίας. Ἐπα-
ναλαμβάνω καὶ πάλιν: τὸ τελευταῖο αὐτό να μην ἐξέλθῃ τῆς 
αἰθούσης ταύτης· Φωκάς (1953), τόμ. Α΄, σελ 10. Κατά το 
θέρος  του 1940, κατά την κρισιμότερη δηλαδή φάση του 
πολέμου, όταν η Αγγλία μετά το δράμα της Δουγκέρκης διέ-
τρεχε άμεσο κίνδυνο, ο Ιωάννης Μεταξάς είπε στον ναύαρχο 
Σακελλαρίου: Εἶμαι ἀπολύτως σύμφωνος μαζί σου  και σού 
τονίζω και ἐγώ ἐπισήμως, διὰ νὰ μπορέσῃς να ἐμψυχώσῃς με 
αὐτὴν τὴν ἰδέαν ὅλους τοὺς δίπλα σου, ὅτι ἡ θέσις μας εἶναι 
να μένωμε σταθερῶς παρὰ τὸ πλευρόν τῆς Ἀγγλίας∙ παρὰ τὰ 
γνωστά ἐλαττώματά των, παρὰ τὰς ὀχλήσεις, που μάς κά-
νουν διὰ τὰς χρηματικάς μαζὶ των διαφοράς μας, μόνον με 
τὴν Ἀγγλίαν ἐμείς τὰ μικρά κράτη μποροῦμε να εὐημερήσωμε, 
ἔστω καὶ ἄν καμμιά φορά μὰς πετούν στὸν δρόμο. Με τους 
Γερμανούς κανένας λαός δεν μπορεῖ να ζήσῃ∙ εἴτε ὡς σύμμα-
χοι, εἴτε ὡς ἐχθροί, ἄν πέσωμε στα χέρια τοὺς, θα μάς γδύσουν, 
θα μάς κλωτσήσουν καὶ οὔτε ἀναπνοή δεν θὰ μάς ἀφίσουμε 
να πάρουμε. Συνεπῶς, ὄχι μόνο θα μείνωμε σταθερῶς με τοὺς 
Ἄγγλους, ἀλλὰ πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
διὰ να χωνέψουν καὶ αὐτοί καλά ὅτι ἐμείς θα σταθοῦμε μέχρι 

Των Παναγιώτη Γέροντα Ύποπλοιάρχου (Ο) ΠΝ και Νεκταρίας Δεσποτοπούλου Αρχικελευστή (ΔΙΑΧ) 

Η Μεταφορά του Χρυσού της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος από την Αθήνα στην 
Νότια Αφρική το 1941

Τα βρετανικά πλοία HMS Lanner και HMS Salvia δέχονται σφοδρό γερμανικό 
αεροπορικό βομβαρδισμό στην Σούδα  το 1941 (πηγή: Royal Museums Greenwich).
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ήττα των Ιταλών ξεκινά ένα διπλωματικό παιχνίδι, 
κατά το οποίο ο Έλληνας Πρωθυπουργός πίστευε 
ότι μπορούσε να βγάλει την χώρα από την εμπό-
λεμη κατάσταση. 

Στις 17 Δεκεμβρίου του 1940 ο πρέσβης της 
Ελλάδος στην Μαδρίτη Περικλής Αργυρόπουλος, 
ο κάποτε Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού 
στους Βαλκανικούς Πολέμους, συνάντησε στην 
Μαδρίτη τον εκεί πρέσβη της Ουγγαρίας Στρατη-
γό Ρούντολφ Αντόρκα (Rudolf Andorka), ο οποίος 
του έδωσε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός από την 
Γερμανία. Η μοναδική απαίτηση εκ μέρους των 
Γερμανών ήταν η έξοδος όλων των βρετανικών 
δυνάμεων από την χώρα και η συνακόλουθη πλή-
ρης ουδετερότητα. Η ελληνική πλευρά ζήτησε ένα 
μήνα για να δώσει την απάντησή της. Οι Βρετανοί 
από την πλευρά τους δεν επιθυμούσαν ούτε να 
εκκενώσουν την χώρα από τα ένοπλα τμήματά 
τους, ούτε όμως και να αποστείλουν σημαντικές 
ενισχύσεις με στόχο να υπάρξει έστω μία πιθα-
νότητα επικράτησης σε περίπτωση γερμανικής 
εισβολής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ιωάννης Με-
ταξάς πεθαίνει.

Η γερμανική εισβολή3 τελικά πραγματοποιείται 
στις 6 Απριλίου του 1941. Ήδη από τον Μάρτιο του 
1941 ο Ανώτερος Ναυτικός Διοικητής του Βορει-
οδυτικού Αιγαίου Πλοίαρχος Χριστόφορος Κονιά-
λης4 είχε ενημερωθεί με απόρρητες διαταγές για 
τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις για την αποχώρηση 
του Στρατού από τον Βορρά προς τον Νότο και την 
μεταφορά ή καταστροφή του πολεμικού υλικού. 
Με το ίδιο σκεπτικό, αποφασίστηκε και πραγματο-
ποιήθηκε η μεταφορά του χρυσού της Τραπέζης 
της Ελλάδος και μάλιστα ένα μήνα πριν, τον Φε-
βρουάριο…

Η σταδιακή μεταφορά του Ελληνικού 
χρυσού από την Αθήνα στην Πρετόρια
Μόλις έγινε φανερή η πρόθεση της Γερμανίας να 
εισβάλει στην Ελλάδα, ελήφθη η απόφαση της με-
ταφοράς του αποθέματος χρυσού της Τράπεζας 

τέλους εἰς τὸ πλευρόν των, ὁποιαδήποτε καὶ ἄν εἶναι ἡ ἔκβασις 
τοῦ πολέμου, βλ. ό.π.,σελ 10 και Σακελλαρίου (1945), σελ 24.

3 Είναι ίσως ενδεικτικά τα λόγια του πρίγκηπα Ερμπάχ, πρε-
σβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα, στον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό Αλέξανδρο Κορυζή ότι ο πόλεμος δεν στρεφόταν 
εναντίον της Ελλάδας αλλά της Μ. Βρετανίας, η οποία είχε 
αποστείλει στρατιωτικά τμήματα στην Ελλάδα.

4 Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ

της Ελλάδας. Αφηγείται ο Ύποδιοικητής της Τρά-
πεζας Γεώργιος Μαντζαβίνος:

«..Προεκρίθη η Κρήτη, το Υποκατάστημά μας 
Ηρακλείου, όπου είχομεν αρκετά ασφαλή χρημα-
τοκιβώτια. Ο χρυσός, - ο οποίος ανήρχετο εις ουγ-
γιάς καθαρού καθ’ υπολογισμόν βάρους 610.796 
και 431/οοο – έπρεπε πρώτον να τοποθετηθεί 
σε ασφαλή κιβώτια. Όταν έγινε αυτή η προπα-
ρασκευαστική εργασία, την οποίαν μόνον τρεις ή 
τέσσαρες εγνώριζον εις την Τράπεζαν, παρεκλήθη 
το Ναυτικόν Επιτελείον, το οποίον έθεσε εις την 
διάθεσίν μας δύο αντιτορπιλλικά, τον «Βασιλέα 
Γεώργιον» και την «Βασίλισσαν Όλγαν», τα οποία 
μετέφερον τον χρυσόν εις το Ηράκλειον. Η μετα-
φορά έγινε κατά τας αρχάς Φεβρουαρίου 1941, 
ενθυμούμαι ότι ήτο Καθαρά Δευτέρα5.»

Στα αρχεία της Ύπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
καταγράφεται ότι:

«Κατά τας αρχάς Μαρτίου του 1941 απεφα-
σίσθη παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως η μετα-
φορά του εις χρυσόν και συνάλλαγμα καλύμματος 
της Τραπέζης της Ελλάδος εις τα Χανιά της Κρήτης 
[…] Εχρησιμοποιήθηκαν δε δια αυτήν τα δύο ισχυ-
ροτέρα των αντιτορπιλλικών μας το «Β. Γεώργιος» 
και η «Β. Όλγα», τα οποία παραλαβόντα τα προς 
μεταφορά κιβώτια εις Ελευσίνα τας τελευταίας 
απογευματινάς ώρας της 3/3, απέπλευσαν ευθύς 
αμέσως με μεγάλη ταχύτητα. Εις Σούδαν κατέ-
πλευσαν την 0230 της 4/3. Αφού δε απεβίβασαν 
κατά την διάρκειαν της νυκτός […] απέπλευσαν 
αυθημερόν την 7η πρωινήν ώραν δια Ναύσταθ-
μον, όπου επανέπλευσαν και πάλιν, περί την 2αν 
απογευματινήν ώραν.»

Καθώς φαίνεται στα αρχεία του Ναυτικού 
υπάρχει μία σύγχυση. Αν και οι έντονες λεπτομέ-
ρειες δείχνουν μια διάθεση ακρίβειας στις πλη-
ροφορίες, εν τούτοις πρέπει να συγχέονται τρία 
διαφορετικά γεγονότα. Το ένα ήταν η μεταφορά 
του χρυσού, το δεύτερο η μεταφορά της Διοίκησης 
της Τράπεζας στην Σούδα και το τρίτο η μεταφορά 
της Διοίκησης από την Σούδα στα Χανιά. 

Στις 22 Απριλίου του 1941, δυο μήνες μετά 

5 Βενέζης, Η. (1955) σελ 243 Έκθεσις Διοικητού Τραπέζης της 
Ελλάδος Γεωργίου Μαντζαβίνου σελ 11 – 13. Bregianni, C. 
(2013). Κακριδής Α. (2017) σελ 162 – 168. Στο ίδιο θησαυ-
ροφυλάκιο μεταφέρθηκαν 16 κιβώτια με χρυσά και αργυρά 
νομίσματα και τιμαλφή που είχε στην κατοχή της η Εθνική 
Τράπεζα (Βενέζης σελ 243, ιστορικό αρχείο Εθνικής Τράπε-
ζας).



την μεταφορά του χρυσού στο Ηράκλειο της Κρή-
της, ο Διοικητής της Τράπεζας Κυριάκος Βαρβα-
ρέσος με τον Ύποδιοικητή Γεώργιο Μαντζαβίνο, 
κατευθύνονται στον όρμο Μεγάρων και επιβιβά-
ζονται στο «Βασίλισσα Όλγα»6, το ίδιο πλοίο που 
μαζί με το «Βασιλεύς Γεώργιος» είχε παραλάβει 
τον χρυσό της Τράπεζας. Το ελληνικό πολεμικό 
καταπλέει στην Σούδα στις 23 Απριλίου 1941 
μέσα σε άγριους βομβαρδισμούς από γερμανικά 
αεροσκάφη7. Την αποστολή ακολούθησαν και τρία 
ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, οι: Αριστείδης Λα-
ζαρίδης, Μίνως Λεβής και Σωκράτης Κοσμίδης8. 
Η «έξοδος» των ανωτέρων στελεχών ήταν επί-
σης επεισοδιακή. Είχαν μεταβεί στον Μαραθώνα 
αλλά το επίτακτο πλοίο που επρόκειτο να τους 
παραλάβει, βυθίστηκε από τα γερμανικά στούκας. 
Επέστρεψαν λοιπόν στην Αθήνα καταφέρνοντας 
να φύγουν τελικά από τον Πειραιά με ένα οπλιτα-
γωγό το ίδιο βράδυ. Η αποχώρηση της Διοίκησης 
αναγράφεται και στα πρακτικά της 8ης Συνεδρίας 
του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας9. Στην συνέ-
χεια τα στελέχη μεταφέρθηκαν από την Σούδα στα 
Χανιά, όπου τα γερμανικά αεροσκάφη εκτελούσαν 

6 Στην έκθεση του ο Αρχηγός Στόλου Ύποναύαρχος Επαμει-
νώνδας Καββαδίας αναφέρει: «Επανέπλευσα εις Μέγαρα 
άτινα εφωτίζοντο υπό τριών καιομένων εμπορικών σκαφών. 
Του Πλοίου (σ.σ. «Β.Όλγα») επέβησαν μέλη της Κυβερνήσε-
ως, Ανώτεροι Κρατικοί Ύπάλληλοι και ο Διοικητής της Τρα-
πέζης της Ελλάδος μετά των οικογενειών των. Ολίγα λεπτά 
προ του μεσονυκτίου της 22ας προς την 23ην Απριλίου απέ-
πλευσα. Προηγούντο εμού άπαντα τα εναπομείναντα υπό τας 
διαταγάς μου πολεμικά.» Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ

7 Καιροφύλλας, Γ.(1983).
8 Βενέζης, Καιροφύλλας 
9 Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος.

αεροπορικές επιδρομές δύο και τρεις φορές την 
ημέρα.

Ακολούθως ο χρυσός μεταφέρθηκε από το 
Ύποκατάστημα Ηρακλείου στον λιμένα Ηρακλεί-
ου και από εκεί με την βρετανική κορβέτα HMS 
Salvia10 στην Σούδα. Η μεταφορά έγινε υπό σφο-
δρό γερμανικό αεροπορικό βομβαρδισμό, ενώ το 
βρετανικό πλοίο κατέρριψε δύο αεροσκάφη. Από 
εκεί και πέρα τα κιβώτια χρυσού έπρεπε να μετα-
φορτωθούν στο πλοίο που είχε διαθέσει ο Άγγλος 
Ναύαρχος της Μεσογείου Sir Andrew Browne 
Cunningham, το καταδρομικό HMS Dido. Ήταν ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα11.

Περιγράφει ο Γεώργιος Μαντζαβίνος:
«Πλάϊ εις την «Διδώ», που τα πυροβόλα της 

διαρκώς έβαλλον, ήρχισε βληθέν να καίεται ένα 
Δανικόν πλοίον Όλη αυτή η εργασία εγίνετο με 
απιστεύτως νευρικόν ρυθμόν, διότι ο Άγγλος Κυ-
βερνήτης, φοβούμενος δια το πλοίον του, εβιάζετο 
να το θέση εις κίνησιν, και υπήρχε κίνδυνος ένα 
μέρος του πολύτιμου φορτίου, καθώς μετεφορτώ-
νετο, να πέση εις την θάλασσαν. Ευτυχώς η μετα-
φορά έγινε εις τα κύτη του «Διδώ»χωρίς καμμίαν 
ζημίαν. Μόνο ένα κιβώτιον, ενώ μετεφέρετο εις 
το κύτος του καταδρομικού, έσπασε και το κύτος 
εγέμισε από χρυσάς λίρας. Αυτό ανησύχησε πολύ 
τον Άγγλον Κυβερνήτην και διέταξε ένα συνεργείο 
ναυτών, ενώ το «Διδώ» έπλεε προς Αλεξάνδρειαν, 
να μαζέψη τας χρυσάς λίρας. Όλαι αι χρυσαί λίραι 

10 Ο Βενέζης το αναφέρει εσφαλμένα ως ρυμουλκό. Πρόκει-
ται για κορβέτα τύπου Flower. 

11 Βενεζής σελ 246, HMS Dido. The End of an Era, σελ 57 - 
58

Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" (φωτ. αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).
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του κιβωτίου που είχαν σκορπίσει, ευρέθησαν. 
Εκτός μιάς12.» 

Τα κιβώτια με το χρυσό μεταφέρθηκαν 
τελικά στην Αίγυπτο και αποθηκεύτηκαν προ-
σωρινά στο Ύποκατάστημα της Εθνικής Τραπέ-
ζης της Αλεξάνδρειας, ενώ και η Διοίκηση της 
Τράπεζας εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια. 
Στην συνέχεια το Κεντρικό Κατάστημα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος μεταφέρθηκε στο Κάιρο, 
ενώ σε συνεννόηση με τους Συμμάχους κανο-
νίστηκαν τα της μεταφοράς του χρυσού μέσω 
του Σουέζ στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. 
Φορτώθηκαν σε φορτηγά αυτοκίνητα και με 
την συνοδεία τανκς μεταφέρθηκαν μέσω της 
ερήμου στο Σουέζ.  Στην συνέχεια επίτακτο 
εμπορικό πλοίο  τα μετέφερε στο Ντέρμπαν 
(Durban) της Νότιας Αφρικής. Στο πλοίο αυτό 
επέβη και ο ανώτερος υπάλληλος Αριστείδης 
Λαζαρίδης13. 

Εκεί φορτώθηκε σε ειδική αμαξοστοιχία, 
την οποία έθεσε στη διάθεση της Διοίκη-
σης της Τράπεζας ο Στρατάρχης Σματς (Jan 
Christiaan Smuts)14. Με τη συνοδεία πάντοτε 
του διευθυντού Αριστείδη Λαζαρίδη ο χρυσός 
μεταφέρθηκε στο Γκέρμιστον (Germiston) της 
Ν. Αφρικής, όπου και ελέγχθηκε.

Εκεί πραγματοποιήθηκε νέα τήξη του χρυ-
σού15, η οποία εκτελέστηκε υπό την επίβλεψη 
της South African Reserve Bank, εκδοτικής 
τράπεζας της Ν. Αφρικής, στο Τζέρμιστον της Ν. 
Αφρικής. Προέκυψε χρυσός της κεκανονισμένης 
καθαρότητας βάρους 608.350 ουγγιών. Ο χρυσός 
αυτός σε ράβδους μεταφέρθηκε στην Πραιτόρια, 
όπου και εναποτέθηκε για φύλαξη στα θησαυρο-
φυλάκια της South African Reserve Bank. Τα έξο-

12  Βενέζης ο.π., HMS Dido…, ο.π.
13 Βενέζης σελ 248
14 Σημαντικός Νοτιαφρικανός πολιτικός και στρατιωτικός ηγέ-

της. Από το 1917 ως το 1919 συμμετείχε στο βρετανικό 
πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, όπου διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην ίδρυση της πολεμικής αεροπορίας, της 
μελλοντικής RAF.  Έγινε Στρατάρχης του Βρετανικού Στρα-
τού το 1941 και συμμετείχε στο υπουργικό συμβούλιο υπό 
τον Τσώρτσιλ. Ύπήρξε ο μόνος άνθρωπος που υπέγραψε 
αμφότερες τις συνθήκες που τερμάτισαν τον Α΄ και τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

15 Επειδή ο χρυσός αποτελούνταν από διάφορα χρυσά νομί-
σματα, μέχρι και από ράβδους που είχαν προέλθει από τήξη 
χρυσών αντικειμένων στην Ελλάδα, ήταν ανάγκη να μετα-
τραπεί σε ομοειδείς ράβδους που να περιέχουν τον καθορι-
σμένο βαθμό καθαρότητας.

δα της μεταφοράς και της ανάτηξης του χρυσού 
ήταν ελάχιστα, γιατί, λόγω των ειδικών μέτρων 
ασφαλείας που είχαν ληφθεί, δεν πληρώθηκαν 
ασφάλιστρα, τα οποία θα ανέρχονταν, σύμφωνα 
με τους μετριότερους υπολογισμούς, σε 500.000 
λίρες16. Κατόπιν η Διοίκηση της Τράπεζας από την 
Πρετόρια μετακινήθηκε στο Λονδίνο. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα από 
τις καταληφθείσες, που ο χρυσός της μεταφέρθη-
κε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, γλυτώνοντας την 
γερμανική αρπαγή. 

Επίλογος
Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
το Πολεμικό Ναυτικό αναλάμβανε  πολυποίκιλες 
αποστολές. Κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και τις 
πρώτες ημέρες της γερμανικής εισβολής στην Ελ-

16  Βενέζης, 248

Ο Επαμεινώνδας Καββαδίας. Αρχηγός του Στόλου μέχρι το 
1943 (φωτ. αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).



λάδα, τα πολεμικά πλοία κάτω από τον συντονισμό 
των Ναυτικών Διοικήσεων εκτελούσαν μεταφορές 
εφοδίων, πολεμοφοδίων και στρατιωτών στο μέ-
τωπο, αλλά παράλληλα εξυπηρετούσαν και τις γε-
νικότερες εθνικές ανάγκες. Στο παραπάνω πλαίσιο 
εντάσσεται και η μεταφορά του χρυσού της Τρα-
πέζας της Ελλάδος, για διάσωση στο εξωτερικό .

Τον Απρίλιο του 1941 σε μία καταρρέουσα Ελ-
λάδα λόγω της γερμανικής εισβολής, το Πολεμικό 
Ναυτικό παραμένει οργανωμένο και μεταναστεύει 

στην Μέση Ανατολή πραγματοποιώντας έναν συλ-
λογικό άθλο που συνδέει την σύγχρονη ιστορία 
του Όπλου με την αρχαία ελληνική παράδοση. Η 
ηγεσία και το προσωπικό του Ναυτικού ως νέοι 
Αθηναίοι, αν και έχαναν την πατρίδα τους, συνέχι-
σαν τον αγώνα για την σωτηρία της. Πολύ γρήγο-
ρα με την δράση το Πολεμικό ναυτικό, εκτός του 
ότι απέσπασε τα διθυραμβικά σχόλια των Συμμά-
χων, έγινε ένα πολύτιμο εργαλείο για την ελληνική 
κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκα-

Πρακτικά Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος, στο οποίο αναγράφεται ότι ο Διοικητής της Τραπέζης 
Κυριάκος Βαρβαρέσος και ο Υποδιοικητής Γεώργιος Μαντζαβίνος ακολούθησαν την ελληνική Κυβέρνηση στην Μέση 
Ανατολή (ιστ. αρχείο της Τραπέζης της Ελλάδος).
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ταλέγεται στις νικήτριες δυνάμεις, όχι μόνο ηθικά 
ή συμβολικά, αλλά πραγματικά. Η Ελλάδα ακόμη 
και στην εξορία συνέχισε να υπάρχει, πολιτικά και 
στρατιωτικά. Σε αυτό βοήθησε και η διάσωση της 
Τράπεζας της Ελλάδος η οποία χρηματοδοτούσε 
τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, τον εκσυγ-
χρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, τις αποστολές 
βοήθειας στην λιμοκτονούσα κατεχόμενη Χώρα, 
ενώ οι ιθύνοντες της συμμετείχαν σε όλες τις διε-
θνείς συσκέψεις που διαμόρφωσαν το μεταπολε-
μικό οικονομικό κλίμα17. 

17 Σημαντικό καθήκον της Τράπεζας της Ελλάδος αυτήν την 
περίοδο ήταν και η διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγμα-
τος. Η προσπάθειά της ήταν βασικά να διαφυλαχθεί άθικτο 
το απόθεμά της σε χρυσό και εξωτερικό συνάλλαγμα για να 
χρησιμοποιηθεί στην μεταπολεμική προσπάθεια ανορθώ-
σεως της οικονομίας. Τον σκοπό αυτόν τον πέτυχε η Τράπε-
ζα. Σε σύγκριση με τα καθαρά διαθέσιμα σε χρυσό και συ-
νάλλαγμα από 37.258.650 λίρες Αγγλίας την 26η Απριλίου 
1941, που αυξήθηκαν εν τω μεταξύ κατά 1.639.000 λίρες, 
προέκυψε την 31η Δεκεμβρίου 1944 συνολικό απόθεμα 
από 36.381.000 λίρες. Σημειώθηκε λοιπόν στο διάστη-
μα της Κατοχής μείωση των διαθεσίμων κατά 2.516.000 
λίρες. Ένα μέρος του ποσού αυτού αντιστοιχεί στο χρε-
ωστικό υπόλοιπο του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα 
(2.020.000 λίρες), και το υπόλοιπο κάλυψε τις ακόλουθες 
δαπάνες της Τράπεζας συνολικού ύψους 496.650 λιρών : 
α) για αξία υλικού νέων τραπεζογραμματίων (250.000), β) 
για αντικατάσταση με συνάλλαγμα των δραχμών των τα-
μείων των ελληνικών και συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων 
που έφθασαν στην Μέση Ανατολή από την Ελλάδα, καθώς 
και των δραχμών που έφερναν μαζί τους οι πρόσφυγες 
από την Ελλάδα (175.000), γ) για έξοδα της τήξεως του 
χρυσού στην Νότιο Αφρική (20.000) και δ) για έξοδα εγκα-
ταστάσεως και διαχειρίσεως της Τράπεζας στην τετραετία 
(51.650). Σε αυτό το απόθεμα θα στηριχθούν οι μεταπο-
λεμικές προσπάθειες για νομισματική σταθεροποίηση της 
δραχμής και οικονομική ανάπτυξη της Χώρας πάνω στα 
συντρίμμια που είχε αφήσει η Κατοχή.. . Έκθεσις Διοικητού 
Τραπέζης της Ελλάδος Γεωργίου Μαντζαβίνου, ιστορικό 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η 
κουλτούρα των τηλεπαιχνιδίων πολέμου (video 
games) άρχισε να αποκτά, με τη βοήθεια των μέ-
σων επικοινωνίας και διασκέδασης, διαστάσεις 
παγκόσμιου φαινομένου, κάποιοι κοινωνικοί επι-
στήμονες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, θεώρησαν ότι ένα 
από τα θέματα που εύκολα διαφεύγει την προσο-
χής μας είναι οι σχέσεις των ενόπλων δυνάμεων 
με τη βιομηχανία του θεάματος γενικότερα και την 
«εκπαιδευτική» διάσταση της διασκέδασης ειδικό-
τερα.  Όπως σημείωναν οι πιο οξυδερκείς, οι δυ-
νατότητες των ενόπλων δυνάμεων να αυξήσουν 
το βαθμό επιρροής της σκέψης των σε φίλιο αλλά 
και εχθρικό περιβάλλον λόγω της «εκπαίδευσης» 
της νεανικής κοινότητας μέσα από διαύλους δια-
χείρισης του ελεύθερου χρόνου των μελών της, 
ήταν τεράστιες.  Φυσικά και η χρήση των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ-εφημερίδες, ραδι-
όφωνο, τηλεόραση) για τη μεταφορά ιδεών, την 
περιγραφή και ανάλυση των γεγονότων αλλά 
και την άσκηση κρατικής προπαγάνδας δεν είναι 

φαινόμενα των καιρών μας.  Η άμεση πρόσβαση 
όμως της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στην 
οικία κάθε πολίτη και σε μέρη συνάθροισης της 
νεολαίας, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. 

Ιδιαίτερη μάλιστα ανησυχία είχαν δημιουργή-
σει οι σκέψεις περί δραστικών αλλαγών στον τρό-
πο αντίληψης, αντίδρασης και γενικότερης συμπε-
ριφοράς των πολιτών σε ότι αφορά το περίπλοκο 
και ακανθώδες θέμα των πολεμικών συγκρούσε-
ων.  Διότι μπορεί συγκεκριμένες οικονομικές και 
πολιτικές ομάδες να είχαν και να συνεχίζουν να 
επενδύουν στη «φυσική» αυτή τάση του ανθρώ-
που για σύγκρουση-διαμάχη με το συνάνθρωπό 
του, όμως υπήρχε πάντα και η δυνατότητα αυτών 
που είτε έζησαν τη φρίκη του πολέμου ή ήταν ιδε-
ολογικά αντίθετοι να εκθέσουν τις εμπειρίες και 
αντιλήψεις τους και να δημιουργήσουν αντίλογο.  
Με τη δημιουργία και εξάπλωση των βίντεο και 
διαδικτυακών παιχνιδιών πολέμου, ο διάλογος-α-
ντιπαράθεση μεταξύ των φίλων του πολέμου και 
των αντιπολεμικών ομάδων και ατόμων έδειξε 

Του Γεράσιμου Καραμπελιά Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Πολέμου 
και Μιλιταρισμός 
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να ανήκει στο μακρινό παρελθόν.  Οι δυνατότη-
τες της πολιτείας για «καθοδήγηση» των πολιτών 
στο πώς να αντιλαμβάνονται και να αντιδρούν στο 
φαινόμενο του πολέμου δεν άφηναν περιθώρια 
για διαλογική συζήτηση.  Για πρώτη φορά στην 
ιστορία, οι διαχειριστές της εκτελεστικής εξουσίας 
είχαν τη δυνατότητα, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο, να καθορίσουν τα όρια σκέψης, δράσης, 
αντίδρασης και γενικότερης συμπεριφοράς των 
πολιτών τους και όχι μόνο στο θέμα αυτό.    

Μιλιταρισμός και Κοινωνία  Πολιτών
Η προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης 
από τον κρατικό μηχανισμό δεν είναι σύγχρονο 
φαινόμενο.  Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του εικοστού 
αιώνα έδειξε να έχει αναπτυχθεί σε μια ιδιαίτερη 
μορφή τέχνης.  Κλασσικό παράδειγμα ο Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου τα κράτη της Ευρώπης 
και οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν εκτεταμένα τόσο τα 
έντυπα μέσα όσο και τον κινηματογράφο για τους 
εθνικιστικούς και στρατιωτικούς τους στόχους και 
σκοπούς.  Η τάση αυτή έδειξε να ενισχύεται από 
τη δημιουργία απολυταρχικών καθεστώτων κατά 
τη διάρκεια του μεσοπολέμου, κυρίως σε Σοβιετική 
Ένωση, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, όπου τα Μέ-
σα Μαζικής Επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν με 
εμφατικό τρόπο για την επίτευξη των προπαγανδι-
στικών στόχων της κρατικής εξουσίας.1  Η έλευση 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και 
του Ψυχρού Πολέμου δεν άφησαν καμία αμφιβο-
λία για την αξία της χρήσης των ενημερωτικών και 
ψυχαγωγικών μέσων στη διαμόρφωση πολιτικών 
απόψεων και συμπεριφορών.  Καταλυτική, για την 
εξελικτική πορεία της τέχνης της προπαγάνδας και 
της διαμόρφωσης της κουλτούρας-συμπεριφοράς 
των πολιτών, ήταν η ανάπτυξη αρχικά της τηλεό-
ρασης και αργότερα της ηλεκτρονικής επικοινωνί-
ας.  Και οι δύο εφευρέσεις προσέφεραν στον κρα-
τικό μηχανισμό τη δυνατότητα πρόσβασης στην 
οικία και στο χώρο συγκέντρωσης των πολιτών 

1 Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, το 
φαινόμενο των στρατιωτικών δικτατοριών και των απολυ-
ταρχικών καθεστώτων έχει λάβει τέτοια διάσταση ώστε να 
επικρατήσει και στα περισσότερα κράτη της Νοτιο-Ανατολι-
κής Ευρώπης (στην Ελλάδα με το καθεστώς του Στρατηγού 
Ιωάννη Μεταξά, στην Αλβανία με αυτό του Βασιλιά Αχμέτ 
Ζώγου, στη Βουλγαρία με αυτό του Βασιλιά Μπόρις ΙΙΙ, στη 
Ρουμανία με αυτό του Βασιλιά Καρόλου ΙΙ και στην Τουρκία 
με αυτό των Στρατηγών  Μουσταφά Κεμάλ και Ισμέτ Ίνονου)  

τους, καθώς και στον αντίστοιχο των κατοίκων 
όλης της υφηλίου. 2  

Η αναζήτηση διαδρομών και μεθόδων άσκη-
σης επιρροής στη διαμόρφωση των αξιών και 
συμπεριφορών των πολιτών, υπήρξε αρχέγονο 
αίτημα όλων των κρατικών μηχανισμών, όπου 
παραδοσιακά ο θεσμός της εκπαίδευσης είχε κλη-
θεί να αναλάβει το μεγαλύτερο φορτίο.  Όμως, οι 
εξελίξεις τόσο στον τομέα της επικοινωνίας όσο 
και σε αυτόν της ίδιας της εκπαίδευσης, λόγω των 
τεκτονικών αλλαγών στην τεχνολογία, απέδειξε ότι 
το σχολείο ίσως δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος 
θεσμός-μηχανισμός για την υιοθέτηση αξιών και 
συμπεριφορών που σχετίζονται με την υπακοή, 
την πειθαρχία και το συστηματικό έλεγχο των δρα-
στηριοτήτων των πολιτών.  Επιπλέον, λόγω της 
σταδιακής κατάργησης της στρατιωτικής θητείας 
και της υιοθέτησης του θεσμού του επαγγελματία 
στρατιώτη, ο κρατικός μηχανισμός απώλεσε μια 
πρόσθετη δυνατότητα άσκησης επιρροής στη δια-
μόρφωση της κουλτούρας των πολιτών.  Σε αντι-
διαστολή, όμως, με τα παραπάνω, δημιουργήθηκε, 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η πεποίθηση ότι ο 
βαθμός και οι δυνατότητες απορρόφησης αξιών 
και συμπεριφορών όπως οι ανωτέρω είναι μεγα-
λύτερες όταν ο πολίτης εκτελεί ή θεωρεί ότι εκτε-
λεί «ελεύθερα» την αγαπημένη του απασχόληση 
στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του ή στον τόπο 
συνάθροισης με τους φίλους του.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ένοπλες δυνά-
μεις και οι αξίες και συμπεριφορές που οφείλουν 
να χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους 
δεν είναι στοιχείο ξένο προς τον πολίτη κάθε χώ-
ρας.  Από την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης 
έως και τις ημέρες μας, η έννοια των πολιτικών 
δικαιωμάτων των κατοίκων κάθε έθνους-κράτους 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την στρατιωτική τους 
υποχρέωση, ιδιαίτερα νε την προάσπιση της χώ-
ρας σε περίοδο πολέμου, και την επίδειξη στρατι-
ωτικών αξιών και φρονημάτων.  Ακολουθώντας 
το αρχαίο ελληνικό πρότυπο, ο δυτικός κόσμος 
γαλουχείται με την ιδέα ότι ο πολίτης-στρατιώτης 

2 Σύμφωνα με το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής» του Καθ. 
Μπαμπινιώτη, ως Προπαγάνδα ορίζεται (1) η με κάθε μέσο 
συστηματική προσπάθεια μονόπλευρου επηρεασμού της 
κοινής γνώμης προς ορισμένη κατεύθυνση. (σελ.1503) Η 
ετυμολογία της λέξης propaganda (ουσιαστικό) προέρχεται 
από το ρήμα pangere που σημαίνει φυτεύω, τοποθετώ μέσα 
σε κάτι.



είναι αυτός που θα υπερασπιστεί την πολιτική και 
γεωγραφική ακεραιότητα του κράτους του αλλά 
και την κοινωνική ευημερία καλύτερα από κάθε 
μισθοφόρο, όταν και μόνο όταν το τελευταίο όμως 
έχει γίνει μέρος της πνευματικής και υλικής του 
ταυτότητας. Αν σε αυτό προστεθεί και η ικανότητα 
του στρατιωτικού μηχανισμού να δημιουργεί ομοι-
ογενείς ομάδες μέσα από ένα ετερόκλητο (εθνικά, 
φυλετικά, θρησκευτικά, φύλου και μητρικής γλώσ-
σας) σύνολο ανθρώπων, είναι φυσικό για κάθε 
κρατικό μηχανισμό να επενδύει στην εξάπλωση 
των στρατιωτικών αξιών και συμπεριφορών σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυ-
σμού.  

Δεν είναι, βέβαια, λίγοι οι δυτικοί, κυρίως, 
στοχαστές που προειδοποιούν για τους κινδύ-
νους που ελοχεύουν από τη μεγάλη εξάπλωση 
των μιλιταριστικών αξιών και συμπεριφορών σε 
μια πολιτεία.  Για παράδειγμα, ο Harold Lasswell 
σημειώνει ότι οι βιομηχανικές κοινωνίες φέρουν 
μαζί τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τις 
οδηγούν στη δημιουργία καθεστώτων αστυνομι-
κού-στρατιωτικού χαρακτήρα και στην κατάργηση 
των φιλελεύθερων δημοκρατικών αξιών και συ-

μπεριφορών.3  Κινούμενος σε παρόμοια γραμμή 
σκέψης, ο Jurgen Habermas υποστηρίζει ότι από 
τη φεουδαρχία και μετά, στη Δύση δημιουργήθηκε 
η «Δημόσια Σφαίρα», που επιτρέπει στους πολίτες 
να ασκούν κριτική σε όλους τους πολιτικούς παρά-
γοντες, ακόμη και στον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό.  
Είναι προς το συμφέρον των πολιτών δημοκρα-
τικών καθεστώτων να υπερασπιστούν αυτό το 
δημοκρατικό κληροδότημα από επικίνδυνες αξίες 
και συμπεριφορές που προωθούν η τεχνολογία, 
οι μεγάλες επιχειρήσεις και το κράτος, όπως για 
παράδειγμα την τάση τους για αφομοίωση και 
πλήρη έλεγχο επί των κοινωνικών και πολιτικών 
διεργασιών.4  Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο 
Herbert Marcuse που τονίζει τις απειλές τις οποίες 
φέρει ο εκσυγχρονισμός σε τεχνολογία και γρα-
φειοκρατία για τη δημοκρατία με τη δημιουργία 
μονοδιάστατων (one-dimensional) ανθρώπων και 
κοινωνικών ομάδων αλλά και τη συνεχή τάση για 
κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο.5  

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Πολέμου και η εξέλι-

3 H. Lasswell, “The Garrison State”, American Journal of 
Sociology, Vol.46, (1941) σελ.460-461

4 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public 
Sphere (Cambridge: MIT Press, 1996) 

5  H. Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon, 1964)
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ξη των σχέσεων της Βιομηχανίας της Δι-
ασκέδασης και των Ενόπλων Δυνάμεων 
στις ΗΠΑ        

Σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενεές, 
λοιπόν, που είχαν ως πηγή πληροφόρησης 
τον πατέρα, τον παππού, το θείο, το γείτονα 
αλλά και τον έντυπο τύπο για την «ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση» των νέων πολιτών 
σε θέματα πολέμου, στον εικοστό-πρώτο 
αιώνα το έργο αυτό στα κράτη της Δύσης 
φαίνεται ότι έχουν αναλάβει οι μεγάλες 
βιομηχανίες ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών. Δεν είναι απολύτως σίγουρο 
ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες των ψυχρο-
πολεμικών υπερδυνάμεων γνώριζαν τις 
πραγματικές δυνατότητες των παιχνιδιών 
πολέμου.  Όμως, δεν είναι τυχαίο το ότι 
ιστορικά η σχέση της βιομηχανίας της ηλε-
κτρονικής διασκέδασης με τη θεματική 
των πολεμικών συγκρούσεων αρχίζει την 
περίοδο 1962-67, περίοδο κορύφωσης 
του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης, μέσα από μελέτες του Hingham 
Institute του ΜΙΤ (Massachusetts Institute 
of Technology) σχετικά με το ζήτημα του Πολέμου 
στο Διάστημα (Space Warfare) και της ερευνητι-
κής ομάδας της εταιρείας στρατιωτικών ηλεκτρο-
νικών, Sanders Associates. Και μπορεί η ανάπτυ-
ξη της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
πολέμου κατά τις επόμενες δεκαετίες να ήταν, 
μεταξύ άλλων, και θέμα χρονικών συγκυριών, 
όμως ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για τη ανάγκη 
ύπαρξης-δόμησης πολύ καλής συνεργασίας μετα-
ξύ των ενόπλων δυνάμεων, των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και της βιομηχανίας της διασκέδασης. 

Η άνοδος των Ρεπουμπλικανών, Ρόναλντ Ρέ-
γκαν και Τζώρτζ Μπούς, στην εξουσία των ΗΠΑ 
τη δεκαετία του 1980 και η θέλησή τους για 
χρηματοδότηση ερευνών σχετικά με τη θεματική 
του «Πολέμου των  Άστρων» (Star Wars) έδωσε 
πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 
των ηλεκτρονικών συσκευών και κατά συνέπεια 
και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  Μάλιστα, ήταν 
τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των ενόπλων δυνά-
μεων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που προσέ-
φερε το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Περιοχή Πολέμου» 
(Battlezone) της Atari, ώστε ο Στρατός Ξηράς να 

ενσωματώσει μια παραλλαγή αυτού στην εκπαί-
δευση των οδηγών των τεθωρακισμένων.  Ανά-
λογη συμπεριφορά προς αντίστοιχα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια που ανέπτυσσαν το βαθμό συντονισμού 
χεριού και οφθαλμού έδειξε και η Πολεμική Αερο-
πορία για την εκπαίδευση των πιλότων μαχητικών 
αεροσκαφών. Η ανάγκη των Αμερικανικών Ενό-
πλων Δυνάμεων για καινοτόμες ιδέες στο χώρο 
της τεχνολογίας έξω από τα «στενό», παραδοσιακό 
τρόπο σκέψης των στρατιωτικών, τους ώθησε στη 
σύσφιγξη των σχέσεών τους με την ηλεκτρονική 
βιομηχανία της διασκέδασης.  Η δημιουργία του 
Γραφείου Αμυντικών Προτύπων και Απομίμησης 
(Defense Modeling and Simulation Office-DMSO) 
και της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Έρευνας 
Αμυντικών Προγραμμάτων (Defense Advanced 
Research Project Agency-DARPA) στο Ύπουργείο 
Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1990, 
κατοχύρωσε θεσμικά τις πρωτοβουλίες που έπρε-
πε να ληφθούν για την επίτευξη των συγκεκριμέ-
νων στόχων.

Οι δυνατότητες που προσέφεραν ορισμένα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια πολέμου στην ανάπτυξη 
στρατιωτικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα της λήψης 



αποφάσεων κατά τη διάρκεια εμπλοκής σε μάχη, 
σε συνδυασμό με τους αυστηρούς περιορισμούς 
σε χρόνο και χρήμα που πάντα κατατρέχουν τις 
ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα τα 
σώματα των Πεζοναυτών και του Στρατού Ξηράς, 
ήταν φυσικό να επιταχύνουν την ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ του στρατού και της βιομηχα-
νίας της ηλεκτρονικής διασκέδασης.  Η γέννηση 
παιχνιδιών με την ιδιότητα να διασκεδάζουν τους 
πολίτες και να εκπαιδεύουν το στρατιωτικό δυ-
ναμικό της χώρας ήταν γεγονός. Η ανακοίνωση, 
μερικά χρόνια αργότερα, των 25 ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών (commercial-off-the-self, COTS) τα 
οποία χρησιμοποιεί επίσημα, ακόμη και σήμερα, 
το Σώμα των Πεζοναυτών για την εκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού του, επισημοποίησε 
την υπάρχουσα σχέση.  Θα ισχυροποιηθεί, μάλι-
στα, ακόμη περισσότερο με την έλευση, το 2002, 
από το Στρατό Ξηράς, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού 
America’s Army. 

Το America’s Army αποτελεί κομβικό σημείο 
στην ανάπτυξη των σχέσεων των ενόπλων δυνά-
μεων και της ηλεκτρονικής βιομηχανίας της δια-
σκέδασης για τον 21ο αιώνα.  Πρώτο από όλα, το 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στον τρόπο σκέψης και δράσης 
των ενόπλων δυνάμεων για τη στρατολόγηση 
ικανότατων στελεχών στον επαγγελματικό τους 
στρατό και επίλυση του δημογραφικού προβλήμα-
τος.  Δεν είναι τυχαίο ότι τρία χρόνια πριν από την 
εμφάνιση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το 1999, 
ο Στρατός Ξηράς των ΗΠΑ αντιμετώπιζε οξύτα-
το πρόβλημα στην προσέλκυση επαγγελματιών 
οπλιτών. Παρατηρώντας ότι το 79% των παιδιών, 
ηλικίας 7-17 ετών, έπαιζε βίντεο και διαδικτυακά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια για χρονικό διάστημα με-
γαλύτερο των 8 ωρών την εβδομάδα και ότι το 
77% αυτών ήταν αρσενικού φύλου, ο Αμερικα-
νικός Στρατός αποφάσισε να επενδύσει γύρω στα 
12 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του 
America’s Army, ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού 
που θα το προσέφερε δωρεάν σε όλους τους χρή-
στες του διαδικτύου.  Μέσω του παιχνιδιού αυτού, 
η ηγεσία του στρατού ήλπιζε ότι όχι μόνο θα έλυνε 
το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε με 
τους επαγγελματίες οπλίτες, με τον πιο οικονομικό 
τρόπο, αλλά θα είχε και τη δυνατότητα της επιλο-
γής.  Κρίνοντας από το αποτέλεσμα της πολιτικής 
αυτής κατά την τελευταία δεκαετία, ο στόχος δεί-
χνει να έχει, αριθμητικά τουλάχιστον, επιτευχθεί.

62  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178



63  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178

Δεύτερον, μέσω της δημιουργίας του συγκε-
κριμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ο Στρατός 
Ξηράς δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη ρα-
γδαία ανάπτυξη των σχέσεων του με ιδιωτικές 
εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο της επικοινωνίας με το 
νεανικό πληθυσμό της χώρας και ιδιαίτερα μέσω 
της ευχάριστης διαδικασίας του ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού.  Σύμφωνα με τους Zyda et al, για την 
κατασκευή του America’s Army ο Αμερικανικός 
Στρατός προσέγγισε και χρησιμοποίησε κορυφαί-
ους σχεδιαστές, προγραμματιστές, αναλυτές από 
εταιρείες που κυριαρχούν στο χώρο αυτό, όπως οι 
Electronic Arts, η Kalisto, η Epic Games, η Vicious 
Cycle Software, η Interactive Magic και η Sony.  
Επίσης, προσέλαβε τους κορυφαίους επαγγελ-
ματίες ηχητικών εφέ από την Skywalker και την 
Dolby Laboratories για την πιστότερη απόδο-
ση των ήχων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
μιας πραγματικής μάχης. Επιπρόσθετα, ανέπτυξε 
συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες προώθησης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όπως η NMA, η Game 
Live, η Red Storm και η Γαλλική Ubisoft, ενώ ταυ-
τόχρονα διεύρυνε τις σχέσεις που είχε καλλιεργή-
σει τόσο με μεγα-εταιρείες πώλησης προϊόντων, 
όπως, η Sears και η Army-Navy, καθώς και με αυ-
τές που απευθύνονται σε νεανικό-δυναμικό κοινό, 
όπως η NASCAR (οργάνωσης αγώνων ταχύτητας 
αυτοκινήτων) και η GMR (οργάνωσης αγώνων με 
μηχανές).       

Τέλος, η απήχηση του America’s Army στη 
νεολαία ήταν φυσικό να δημιουργήσει κίνητρο 
και σε άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων για 
κατασκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών που βρίσκο-
νταν πιο κοντά στις ιδιαιτερότητες του κάθε όπλου.  
Πράγματι, η βιομηχανία παιχνιδιών ηλεκτρονικού 
πολέμου γνώρισε οργασμό ανάπτυξης στις αρχές 
του 21ου αιώνα και οι αμερικανικές ένοπλες δυ-
νάμεις στο σύνολό τους διαδραμάτισαν ίσως το 
σημαντικότερο ρόλο.  Για παράδειγμα, η σειρά 
παιχνιδιών Delta Force που δημιουργήθηκε από 
την Novalgic με άμεση συμμετοχή φορέων των 
Ειδικών Δυνάμεων χρησιμοποιήθηκε και στην εκ-
παίδευση των αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχο-
λής του West Point.  Το παιχνίδι της Ubisoft’s Tom 
Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield δημιουργή-
θηκε μετά από εντολή του Στρατού Ξηράς για τη 
διερεύνηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών 

οπλιτών.  Αντίστοιχα, το KumaWar ύστερα από 
εντολή του Combined Arms Support Command 
για την εκπαίδευση των αξιωματικών σε θέματα 
διακλαδικότητας.  Επίσης, με προτροπή του Πολε-
μικού Ναυτικού δημιουργήθηκε από τη Microsoft 
το Flight Stimulator για τους πιλότους αεροσκα-
φών και ελικοπτέρων ενώ το Socom: US Navy 
Seals για τις Ομάδες Ύποβρύχιων Καταστροφών.  
Τέλος, κάποια άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια που 
δημιουργήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις έχουν 
διοχετευθεί στην αγορά με διαφορετική ονομασία 
όπως το Joint Force Employment ως Real War και 
το Janus ως TAC-OPS. 

Βέβαια, δεν είναι όλα τα στελέχη των ενόπλων 
δυνάμεων, και ιδιαίτερα τα εμπειροπόλεμα, ενθου-
σιασμένα με την απήχηση που έχει σε όλους τους 
κλάδους η προσπάθεια βελτίωσης των δεξιοτή-
των στρατιωτών, υπαξιωματικών και αξιωματι-
κών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
πολέμου.  Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 
Αμερικανικής επίθεσης στο Ιράκ το 2003, ο Δι-
οικητής του Πέμπτου Σώματος Στρατού των ΗΠΑ 
αναφώνησε ειρωνικά προς τα στελέχη του ότι «οι 
εχθροί που πολεμάμε τώρα είναι λίγο διαφορετι-
κοί» από αυτούς που πολεμάμε στα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια πολέμου».  

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Πολέμου και 
Κοινωνία  
Από τα κυριότερα επιτεύγματα των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών πολέμου φαίνεται ότι είναι η αύξηση 
του βαθμού επιρροής των ενόπλων δυνάμεων στη 
διαμόρφωση της κουλτούρας και των αντιλήψεων 
της νεολαίας γύρω από το φαινόμενο του πολέ-
μου.  Σε αντίθεση με τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση όπου οι εικόνες του πολέμου εμφα-
νίζονται σε επίπεδη διάσταση (two-dimensional) 
και ο θεατής είναι εξωτερικό στοιχείο προς τα τε-
κταινόμενα και κατά συνέπεια παθητικός, τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια πολέμου εξ ορισμού απαιτούν 
την ενεργό συμμετοχή του χρήστη προσφέροντάς 
του μια πολυδιάστατη φαντασιακή πραγματικότη-
τα που οφείλει να προκαλεί «θετικά» ερεθίσματα 
τις οπτικό-ακουστικές του αισθήσεις. Ο χρήστης 
καθοδηγείται-αναγκάζεται να πυροβολεί, να δη-
μιουργεί παγίδες-θανάτου και να λαμβάνει απο-
φάσεις για τη χάραξη της μάχης που θα τον οδη-
γήσουν στην ολοκληρωτική επικράτηση επί του/



των αντιπάλου/ων του.  Το γεγονός ότι ο καλός 
χρήστης θα τύχει πλούσιων ανταμοιβών που θα 
τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις δύσκολες 
αποστολές που ακολουθούν την «αναρρίχησή» 
του στη σκάλα των δεξιοτήτων, είναι φυσικό να 
οδηγεί στην ανάπτυξη μιας αίσθησης συναισθη-
ματικής ευφορίας στον συμμετέχοντα για τους 
αντιπάλους που σκοτώνει-αφανίζει.  Η δημιουργία 
θετικών συναισθημάτων για κάθε επιδέξιο μακε-
λάρη, έστω και αν πραγματοποιείται στο φαντασι-
ακό χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών πολέμου, 
δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν μας αδιάφορο.

Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο 
χρήστης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών πολέμου 
εκπαιδεύεται να αντιλαμβάνεται το φαινόμενο του 
πολέμου ως ένα παιχνίδι, όπως όλα τα άλλα, και 
το θάνατο ως μία πράξη χωρίς κάποια ανθρώπινη 
διάσταση.  Ο αντίπαλος όχι μόνο είναι απρόσωπος 
ή μασκοφόρος αλλά οι δημιουργοί των παιχνι-
διών αυτών έχουν εντέχνως παραλείψει ότι έχει 
να κάνει με τη διαδικασία του σοβαρού τραυμα-
τισμού και θανάτου φίλων και αντιπάλων, όπως 
κραυγές πόνου, βωμολοχίες, έκκληση προς τους 
γονείς, παιδιά, συζύγους, διαμελισμένα σώματα, 
καμένα πτώματα, κλπ.  Ο θάνατος του αντιπάλου 
γίνεται με την απόσυρση-διαγραφή της φιγούρας 
του αυτόματα από το παιχνίδι έτσι ώστε να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε σύνδεση του συγκεκριμέ-
νου γεγονότος με τα αισθήματα της λύπης, της 
συμπόνιας ακόμη και της αποστροφής. Σε πλήρη 
αντίθεση με την ιδεολογία-κουλτούρα της Δύσης 
περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ιδιαίτερα του δικαιώματος στη ζωή, ο συμμετέχων 
σε αυτά τα παιχνίδια μαθαίνει να προσδοκά πολύ 
καλή ανταμοιβή για τον αριθμό των θανάτων που 
προκαλεί.  

Η ευρύτατη απήχηση των ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών πολέμου ιδιαίτερα στα νεαρότερα σε ηλι-
κία άτομα, φανερώνει πόσο σημαντικό ρόλο μπο-
ρεί να διαδραματίσει ο καθορισμός του εχθρού-α-
ντιπάλου στο επίπεδο κουλτούρας, αντιλήψεων και 
συμπεριφοράς των χρηστών-παικτών του παιχνι-
διού έναντι της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων 
ή/και της χώρας τους.  Εξυπακούεται βέβαια ότι 
μέσω της πολιτικής αυτής καθίσταται πιο εύκολη η 
αποστολή της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας 
να «πείσει» τους πολίτες-ψηφοφόρους σε θέματα, 
που άπτονται τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της 

μακροχρόνιας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής 
της χώρας.  Είναι μάλιστα άξιο προσοχής ότι ο κα-
θορισμός του αντιπάλου σε κάθε παιχνίδι, όπου 
κατά κύριο λόγο κυριαρχούν λαοί και χώρες της 
Μέσης και Ευρύτερης Ανατολής, της Αφρικής, της 
Λατινικής Αμερικής και της Νότιας και-Ανατολικής 
Ασίας, ενώ εντέχνως απουσιάζουν οι Λευκοί-Καυ-
κάσιοι και χώρες της Δύσης, συμπίπτει χρονικά με 
τις γεω-πολιτικές και γεω-στρατηγικές ανάγκες 
των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τη μεταψυχρο-
πολεμική περίοδο. 

Ήταν φυσικό, λοιπόν, οι δραματικές αυτές εξε-
λίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων να  μην επέτρεπαν στην 
πολιτική ηγεσία, πόσο μάλλον στους πολίτες, να 
τις παρακολουθήσουν και να τις κατανοήσουν.  Η 
εμφάνιση των φορητών (laptop) Ηλεκτρονικών 
Ύπολογιστών και του διαδικτύου, σε συνδυασμό 
με τη σταδιακή είσοδό των στις οικίες όλων των 
πολιτών αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών πολέμου, προσέφεραν 
στις ένοπλες δυνάμεις τη δυνατότητα να «μυή-
σουν» τους τελευταίους, ιδιαίτερα τους νεότερους 
ηλικιακά, σε συγκεκριμένες μορφές του πληροφο-
ριακού-ηλεκτρονικού πολέμου.  Με τον τρόπο αυ-
τό οι πολίτες ενημερώνονται για όσα συμβαίνουν 
στο θέατρο τον επιχειρήσεων και προσφέρουν 
την απαραίτητη κοινωνική στήριξη που χρειάζεται 
η στρατιωτική ηγεσία, για να προχωρήσει με τα 
σχέδιά της 

Συμπέρασμα
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών πολέ-
μου, αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων στην 
τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σί-
γουρα δεν ξεκίνησε με την προοπτική της δημι-
ουργίας μηχανισμών ελέγχου των αντιλήψεων 
και συμπεριφορών των συμμετεχόντων σε αυτά.  
Όμως, η αυξανόμενη διάδοση των Η/Ύ και του δι-
αδικτύου, σε συνδυασμό με τη χρησιμότητα των 
εκπαιδευτικών τους προϊόντων για την οικονομι-
κότερη και ασφαλέστερη εκπαίδευση των στρατι-
ωτών στις νέες μορφές πολέμου, έδωσε το έναυ-
σμα για σοβαρότερη ενασχόληση των ενόπλων 
δυνάμεων με τα θέματα της επικοινωνίας και της 
ψυχαγωγίας του ευρύτερου κοινωνικού συνό-
λου.  Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ ενόπλων 
δυνάμεων, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και 
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πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εντός και εκτός των 
συνόρων, ήταν αναπόφευκτη, διότι όλοι θα ήταν 
ικανοποιημένοι, οι πανεπιστημιακοί με την έρευνα 
και αύξηση των γνώσεών τους, οι επιχειρηματίες 
με τη διόγκωση των επικερδών δραστηριοτήτων 
τους και οι ένοπλες δυνάμεις για την επίτευξη 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων 
με τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου.  

Πράγματι, μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών πολέμου οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ 
κατάφεραν να αντιστρέψουν το αντιμιλιταριστικό 
κλίμα του Πολέμου του Βιετνάμ και να δημιουρ-
γήσουν κοινωνικούς θύλακες σθεναρής στήριξης 
τόσο των προσπαθειών τους για αύξηση του αν-
θρώπινου δυναμικού των όσο και των επιχειρησι-
ακών τους δραστηριοτήτων.  Μέσω της ώσμωσης 
αντιλήψεων και συμπεριφορών που προωθούν τη 
στρατιωτική-μιλιταριστική κουλτούρας, τα συγκε-
κριμένα παιχνίδια κατόρθωσαν να σταματήσουν 
τους πολίτες της Δύσης να αντιλαμβάνονται τον 
πόλεμο ως πράξη αποτρόπαια και αποκρουστική.  
Αντίθετα, έχει επικρατήσει η αντίληψη που θέλει 
τον πόλεμο  ως πράξη οικεία, αποδεκτή και ίσως 
και άκρως αναγκαία για την επικράτηση των δυ-
τικών αρχών (πχ. δημοκρατίας, ελευθερίας της 

αγοράς).  Οι πλουσιοπάροχες ανταμοιβές προς 
τους χρήστες για όσο το δυνατόν περισσότερους 
«εικονικούς» θανάτους και η απουσία αναφοράς 
στις έννοιες του πόνου και της θλίψης δημιουρ-
γούν μια νέα τάξη πολιτών με έντονη στρατιωτική 
κουλτούρα και λιγότερα συναισθήματα προς το 
συνάνθρωπο και την κοινωνία.  

Ιδιαίτερες ανησυχίες, φυσικά, προκαλούνται 
αν στις παραπάνω διαπιστώσεις προστεθούν 
απόψεις όπως αυτές του Pierre Bourdieau που 
ισχυρίζονται ότι η ιεραρχία της κουλτούρας και 
του πολιτισμού είναι κοινωνικές κατασκευές που 
υπηρετούν την πολιτική της νομιμοποίησης των 
επιθυμιών της άρχουσας τάξης.6  Διότι, εάν κα-
τανοήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η 
επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας και της 
ηλεκτρονικής διασκέδασης στους διαχειριστές της 
εξουσίας, κυρίως των υπερδυνάμεων, σε πολιτι-
κό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, τότε είναι 
πολύ φυσικό να δημιουργούνται ακραία φοβικά 
σύνδρομα σε σκεπτόμενους και μη πολίτες.  

6  P. Bourdieau, Distinction: A Social Critique of the Judgment 
of Taste (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984)



Όπλα Λέϊζερ για την Αντιμετώπιση 
Μη Επανδρωμένων Οχημάτων

Του Αντώνη Λιώνη Ύποπλοιάρχου ΠΝ

Η ραγδαία ανάπτυξη και παραγωγή των μη 
επανδρωμένων αεροχημάτων (ΜΕΑ) είναι γεγο-
νός τις τελευταίες δεκαετίες. Ο τρόπος χρήσεως 
τους καλύπτει ένα ολοένα και αυξανόμενο φάσμα 
δραστηριότήτων μεταξύ των οποίων και η στρατι-
ωτική. Η χρήση τους είναι πλέον ευρέως διαδεδο-
μένη από τους περισσότερους σύγχρονους στρα-
τούς σε αποστολές τόσο έρευνας και εντοπισμού 
όσο και επιθετικές από ΜΕΑ που φέρουν οπλισμό. 
Τα τελευταία χρόνια εντούτοις, παρατηρείται ρα-
γδαία αύξηση στην χρήση των αποκαλούμενων 
drones, μιας κατηγορίας ΜΕΑ τα οποία συνήθως 
έχουν πολύ μικρό μέγεθος, μέγιστη δυνατότητα 
μεταφοράς φορτίου λίγων κιλών και πτήσης σε 
χαμηλά ύψη για αρκετά λεπτά. Τα τελευταία, ενώ 
αρχικά ήρθαν για να καλύψουν διάφορες εμπο-
ρικές απαιτήσεις και χρήσεις, έχουν μετατραπεί 
σε ‘’φονικά όπλα’’ στα χέρια απλών επιτήδειων ή 
τρομοκρατών. Το χαμηλό τους προφίλ και το ασή-

μαντο κόστος τους, τα καθιστά ιδανική επιλογή 
για ασύμμετρη επίθεση με υψηλές πιθανότητες να 
επιφέρουν σημαντικό πλήγμα σε μονάδες και συ-
στήματα αξίας εκατομμυρίων με μηδενικό ρίσκο. 

Φυσική συνέπεια των ανωτέρω είναι η απαί-
τηση εξεύρεσης μεθόδων και συστημάτων αντι-
μετώπισης αυτής της απειλής. Αυτή την απαίτηση 
μπορούν να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τα 
επίσης ταχέως αναπτυσσόμενα όπλα λέϊζερ υψη-
λής ενέργειας (high energy laser weapons) (βλ. 
Σχήμα 1). Η υφιστάμενη τεχνολογία επιτρέπει πλέ-
ον την αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημά-
των που έχουν αυτά τα όπλα σε εφαρμογές όπως 
αυτή της αντιμετώπισης χαμηλά ιπταμένων και 
με χαμηλή θωράκιση στόχων. Βεβαίως, τα όπλα 
λέϊζερ προορίζονται και για την αντιμετώπιση πιο 
‘’σκληρών’’ στόχων αλλά αυτό θα είναι εφικτό μό-
νο εφόσον η ισχύς εξόδου τους φτάσει στο απα-
ραίτητο επίπεδο (τάξεως εκατοντάδων kW).  
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Σχήμα 1.  Σχηματική απεικόνιση αντιμετώπισης μη επανδρωμένου οχήματος από οπλικό σύστημα λέϊζερ επί οχήματος 
μάχης του Σώματος Πεζοναυτών των Η.Π.Α. [1].

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η συνοπτι-
κή παρουσίαση των εξελίξεων αναπτύξεως όπλων 
λέϊζερ σε διεθνές επίπεδο καθώς και των πλεονε-
κτημάτων που αυτά προσφέρουν στην αντιμετώ-
πιση και καταστροφή μη επανδρωμένων αεροχη-
μάτων (και άλλων ‘’ελαφρών’’ στόχων) σε σχέση 
με τα υφιστάμενα συμβατικά όπλα (πυροβόλα ή 
κατευθυνόμενα βλημάτα). 

Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί των 
Όπλων Λέιζερ
Τα όπλα λέιζερ υπόσχοντα πολύ σημαντικά ποιο-
τικά 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 εγχειρή-
ματος. 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 πλεονεκτή-
ματα τα οποία διαθέτουν και είναι τα κάτωθι [3]:
• Πολύ χαμηλό κόστος ανά βολή
• Μεγάλο απόθεμα πυρομαχικών
• Γρήγοροι χρόνοι εγκλωβισμού
• Δυνατότητα αντιμετώπισης δραστικώς μετα-

βαλλόμενων στόχων αέρος

• Μεγάλη ακρίβεια βολής – Περιορισμό παρά-
πλευρων απωλειών
Πέραν των ανωτέρω πλεονεκτημάτων που 

διαθέτουν τα λέιζερ όπλα, υπόκεινται και σε κά-
ποιους περιορισμούς, οι οποίοι υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορούν να καταστήσουν το όπλο 
μη επιχειρησιακό:
• Οπτικός ορίζοντας (Line of sight) 
• Ατμοσφαιρική απορρόφηση και διάχυση (βλ. 

Σχήμα 2)
• Το φαινόμενο της θερμικής αλλοίωσης (βλ. 

Σχήμα 4)
• Σκληροί στόχοι ή στόχοι από υλικό υψηλής ανα-

κλαστικότητας
• Κίνδυνος εναντίον διερχομένων αεροσκαφών 

ή δορυφόρων
• 

Σχήμα 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 λέϊζερ 
στερεάς κατάστασης νεοδυμίου σε κρύσταλλο (Nd:YAG) 
[18][4].



Σχήμα 3.  Στο διάγραμμα απεικονίζεται η επίδραση των ατμοσφαιρικών διαταραχών επί της δέσμης λέϊζερ επί του στόχου. 
Αριστερά χωρίς ατμοσφαιρικές διαταραχές (ιδανική κατάσταση) και δεξιά με υψηλές τιμές (~10-14 m-2/3) [5].

Σχήμα 4.  Στο διάγραμμα απεικονίζεται η επίδραση της θερμικής αλλοίωσης επί της δέσμης. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι 
η ατμοσφαιρική απορρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των ατόμων του αέρα που περιβάλλουν την δέσμη 
κάτι το οποίο οδηγεί σε αλλαγή της πυκνότητας του αέρα και συνεπώς του δείκτη διάθλασης του, που οδηγεί σε διασπορά 
της δέσμης. Η καμπυλότητα της παραμορφωμένης δέσμης (αριστερά) ‘’κοιτάει’’ προς την διέυθυνση του ανέμου [6].

Διεθνείς Εξελίξεις Ανάπτυξης Όπλων 
Λέϊζερ
Το αμερικανικό ναυτικό πρωτοστατεί στην ανάπτυ-
ξη και επιχειρησιακή αξιοποίηση της τεχνολογίας 
των όπλων λέϊζερ. Αυτό, εν μέρει οφείλεται στην 
δυνατότητα που ένα πολεμικό πλοίο έχει να τρο-
φοδοτήσει με την απαραίτητη ενέργεια ένα όπλο 
λέϊζερ του τρέχοντος τεχνολογικού επιπέδου. Ήδη, 
από το 2014 το USS Ponce έχει εξοπλιστεί με ένα 
τέτοιο όπλο λέϊζερ (Laser Weapon System), ισχύ-
ος 33-kW και αναπτύχθηκε στην Μέση Ανατολή 
για την τελευταία του επιχειρησιακή αποστολή 
όπου στο πλαίσιο ελέγχων του όπλου λέϊζερ αντι-
μετώπισε με αυτό και κατέρριψε μη επανδρωμένα 
αεροχήματα. Τα σχόλια και διδάγματα που είδαν το 
φώς της δημοσιότητας για τις επιδόσεις του συ-
γκεκριμένου εγχειρήματος ήταν παραπάνω από 
θετικά (βλ. Σχήμα 6).

Σε συνέχεια του αρχικού LaWS, το ναυτι-
κό ξεκίνησε την ανάπτυξη του SSL Technology 
Maturation (SSL-TM) με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του όπλου σε επίπεδα μεταξύ 100 και 150-
kW ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό 
εναντίον μικρών στόχων επιφανείας και ΜΕΑ (βλ. 
Σχήμα 5). Τον Οκτώβριο του 2015 το αμερικανι-
κό ΎΠΑΜ ανακοίνωσε ότι ως ανάδοχος εταιρεία 
του ανωτέρω συστήματος ορίστηκε η Northrop 
Grumman. 

Δύο νέοι τύποι πολεμικών πλοίων που βρίσκο-
νται στο στάδιο κατασκευής, το DDG 1000 και USS 
Ford διαθέτουν πολύ σημαντικές δυνατότητες πα-
ροχής ενέργειας όπως και το νέο αεροπλανοφό-
ρο, σχεδόν τρεις φορές τις δυνατότητες του αντι-
στοιχου κλάσης Nimitz, με σκοπό να μπορούν να 
υποστηρίξουν την λειτουργία ενός όπλου λέϊζερ 
για την αύξηση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. 
Αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας με χα-
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Σχήμα  5. Σχηματική απεικόνιση των βασικών συστατικών του Solid State Laser Technology Maturation (SSL-TM) [12].

μηλότερης ισχύος (άρα και απαιτήσεων) όπλα που 
σταδιακά θα αυξάνει, με ταυτόχρονη εκπαίδευση 
του προσωπικού και ανάπτυξη των τακτικών χρή-
σης τους.  

Στόχος του αμερικανικού πενταγώνου είναι 
να καταστήσει τα πρώτα όπλα λέϊζερ σε πολεμικά 
σκάφη πλήρως επιχειρησιακά έως το 2020. Πρέ-
πει να τονιστεί ότι βασική αιτία αυτής της απαί-
τησης είναι το οικονομικό όφελος που πρόκειται 
να εξασφαλίσει, αφού αντί της χρήσεως κατευθυ-
νομένων βλημάτων αξίας εκατομυρίων για αντι-
μετώπιση ‘’μαλακών’’ στόχων θα χρησιμοποιεί το 
όπλο λέϊζερ με μηδενικό κόστος. Σε συνέντευξη 
του ο αμερικανός ναύαρχος Manazir δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι ‘’τα όπλα μας είναι πολύ απο-
τελεσματικά, αλλά κάθε φορά που βάλλουμε, ξο-
δεύουμε 3 εκατομύρια δολλάρια’’[8]. Στόχος είναι 
η ολοκλήρωση (integration) των δυνατοτήτων 
ηλεκτρονικού πολέμου, όπλων λεϊζερ και συμβα-
τικών όπλων.  

Το τρέχον οικονομικό έτος το Αμερικανικό 

Ναυτικό σκοπεύει να επενδύσει περί τα 300 εκατ. 
δολλάρια στην ανάπτυξη συστημάτων όπλων λέϊ-
ζερ. Σκοπός αυτής της επένδυσης είναι η απόδοση 
μιας οικογένειας συστημάτων τα οποία θα προσ-
δώσουν στο αμερικανικό ναυτικό την δυνατότητα 
αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων 
(UAVs), μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας 
και οπλισμένων ταχέων σκαφών (FIACs). Οι ανω-
τέρω απειλές παρότι δεν μπορούν να καταστρέ-
ψουν ολοσχερώς ένα πολεμικό πλοίο, μπορούν να 
προξενήσουν σοβαρή ζημιά σε διάφορα συστήμα-
τα του, δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την δική 
τους αξία. Τρία είναι τα όπλα λέϊζερ που αναπτύσ-
σει την παρούσα περίοδο το αμερικανικό ναυτικό. 
Το SNLWS, το ODIN και τέλος το RHEL [7]. 

SNLWS
Το επωνομαζόμενο Surface Navy Laser Weapon 
System είναι γνωστό με τον κωδικό 3402 του 
προϋπολογισμού. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο 
λέϊζερ όπλο με ισχύ εξόδου της τάξης των 60-



Σχήμα  6.  Σχηματική απεικόνιση του Laser Weapon System 
που έχει τοποθετηθεί στο USS Ponce όπου εμφαίνονται και 
τα κύρια μέρη του συστήματος [11].

kW το οποίο έχει προϋπολογιστεί να τοποθετηθεί 
σε τρία αντιτορπιλικά κλάσεως Arleigh Burke. 
Χρησιμοποιεί τεχνολογία λέϊζερ στερεάς κατάστα-
σης και το ναυτικό σκοπεύει να τα αξιοποιήσει σε 
αποστολές πολέμου επιφανείας (anti-surface), 
ολοκληρωμένης αντιεροπορικής και αντιβληματι-
κής άμυνας (integrated air and missile defense) 
και επιχειρήσεων C-ISR (Counter Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance). Το όπλο θα μπορεί 
να τυφλώνει και να καταστρέφει UAVs καθώς και 
FIACs. Για την ανάπτυξη του έχουν προϋπολογιστεί 
190 εκ. δολλάρια και το πρώτο σύστημα αναμένε-
ται να έχει τοποθετηθεί περί τα τέλη του 2020 [7]. 

ODIN
Το δεύτερο όπλο λέϊζερ που αναπτύσσεται είναι το 
επωνομαζόμενο Optical Dazzling Interdictor Navy 
(ODIN), σχεδιασμένο να τυφλώνει και παρενοχλεί 
μη επανδρωμένα συστήματα αέρος (unmanned 
aerial systems) καλύπτοντας έτσι μια επείγουσα 
επιχειρησιακή ανάγκη του στόλου, καθότι είναι 
πλέον πραγματικότητα ότι πληθώρα εχθρικών 
drone χρησιμοποιούνται εναντίον μονάδων του. 
Έχουν ήδη χρηματοδοτθεί δύο συστήματα ODIN, 

ενώ το τρέχον έτος προβλέπεται η χρηματοδότηση 
επιπλέον τριών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 
τον κατευθυντήρα της δέσμης (beam director), το 
λέϊζερ χαμηλής ισχύος, διάφορους αισθητήρες 
εγκλωβισμού και εντοπισμού, έναν υπολογιστήρα 
και έναν φορητό υπολογιστή για τον χρήστη [7].

RHEL
Το επόμενο είναι ένα λέϊζερ στερεάς κατάστασης 
αρκετά μεγαλύτερης ισχύος από τα δύο προηγού-
μενα (της τάξης των 150-kW) το οποίο πρόκειται 
να τοποθετηθεί σε ένα πλοίο αμφίβιων επιχειρή-
σεων κλάσεως San Antonio. Αυτό το σύστημα φέ-
ρεται να χρησιμοποιεί και μια διαφορετική αρχιτε-
κτονική από άλλα συστήματα του τύπου κάτι που 
τελικά θα του επιτρέψει να επιτύχει μεγαλύτερη 
ισχύ εξόδου [7].

Από την πλευρά της Ρωσίας οι πληροφορί-
ες που έρχονται στο φώς της δημοσιότητας και 
αφορούν την ανάπτυξη όπλων λέϊζερ είναι πολύ 
λιγότερες. Σύμφωνα με τις τελευταίες που έγιναν 
γνωστές, το ρωσικό υπουργείο αμύνης ανακοί-
νωσε την 1 Μαρτίου 2018 ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας και ανάπτυξης των λέϊζερ όπλων της 
επόμενης γενιάς είναι εξαιρετικά. Προς επιβεβαί-
ωση αυτού δόθηκε στην δημοσιότητα και σχετικό 
βίντεο όπου παρουσιάζεται το νέο αυτό σύστημα. 
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε δηλώσει ότι η 
Ρωσία διαθέτει όπλα λέϊζερ ήδη από το 2017 [9]. 
Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι η Μόσχα ισχυρίζεται 
ότι οι μηχανικοί της έχουν σημειώσει σημαντική 
πρόοδο στην ανάπτυξη νέου αντι-δορυφορικού 
λέϊζερ όπλου [10]. Σύμφωνα βεβαίως και με δυ-
τικούς επιστήμονες, κάτι τέτοιο σε θεωρητικό επί-
πεδο είναι εφικτό χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
ότι ένα τέτοιο σύστημα θα γίνει πραγματικότητα 
παραλληλίζοντας το με το περίφημο πρόγραμ-
μα της αμερικανικής αεροπορίας που αφορούσε 
την ενσωμάτωση λέϊζερ όπλου σε αεροσκάφος 
(Airborne Laser) το οποίο παρότι έφθασε στο τε-
λικό στάδιο δοκιμών τελικά ακυρώθηκε λόγο του 
υπέρογκου κόστους του [10].

Αντιμετώπιση Drone από Λέϊζερ Όπλα
Καθώς η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αε-
ροχημάτων επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο, 
τόσο σε στρατιωτικές όσο και πολιτικές εφαρμο-
γές, παρατηρούμε ταυτόχρονα την ανάπτυξη της 
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αντι-ΜΕΑ τεχνολογίας, η οποία είναι προσαρμογή 
της ήδη υφιστάμενης στρατιωτικής τεχνολογίας 
στις απαιτήσεις αντιμετώπισης και καταστροφής 
ενός ΜΕΑ.  

Ύφίστανται διάφοροι τύποι μη επανδρωμένων 
αεροχημάτων τα οποία κατηγοριοποιούνται με βά-
ση την εμβέλεια και το μέγεθος τους (βλ. Σχήμα 
7). Τα τακτικά ΜΕΑ, που είναι μικρού μεγέθους και 
χρησιμοποιούνται από μικρές μονάδες, όπως δι-
μοιρίες πεζικού, για τον έλεγχο της ευρύτερης πε-
ριοχής στην οποία επιχειρούν χωρίς να θέτουν σε 
ρίσκο ανθρώπινες ζωές. Τα επιχειρησιακά ΜΕΑ, τα 
οποία είναι μεγάλης εμβελείας αναγνωριστικά και 
ενδεχομένως και επιθετικά (διαθέτουν οπλισμό). 
Τέλος, τα στρατηγικά, τα οποία οποία είναι πολύ 
μεγάλης εμβελείας με δυνατότητα παραμονής 
στην περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ΜΕΑ τόσο πε-
ρισσότερο η αντιμετώπισή του απαιτεί συμβατικά 
όπλα, ενώ αντίθετα τα μικρότερα σε  μέγεθος ΜΕΑ 
απαιτούν πιο εξειδικευμένα όπλα και τεχνικές. Η 
βασική δυσκολία αντιμετώπισης των ΜΕΑ έγκει-
ται καταρχήν στον εντοπισμό τους. Το μικρό τους 
μέγεθος, ο σχεδιασμός τους και τα συνθετικά υλι-
κά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα κάνουν 
σχεδόν αόρατα.

Φονικότητα Λέϊζερ
Η φονικότητα ενός όπλου λέϊζερ ορίζεται ως η 
δυνατότητα του να προξενήσει οποιασδήποτε 
μορφής καταστροφή ή βλάβη με την μεταφορά 
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην επιφάνεια του 
στόχου. Στην αποτελεσματικότητα της μεταφερθεί-
σας αυτής ενέργειας σημαντικό ρόλο παίζει το υλι-
κό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο στόχος.

Για τον μαθηματικό υπολογισμό της φονικότη-
τας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
• Ύπολογισμός της ενέργειας που απαιτείται 
ώστε η επιφάνεια του στόχου να φθάσει σε θερ-
μοκρασία τήξης, στην οποίο προσμετράται η ειδική 
θερμοχωρητικότητα του υλικού, η μάζα του υλικού 
που πρέπει να λιώσει ώστε ο στόχος να καταστρα-
φεί και η απαιτούμενη θερμοκρασιακή διαφορά. 
• Ύπολογισμός της επιπλέον ενέργειας που 
απαιτείται για να ξεπεράσει το σημείο τήξης και 
να αρχίσει να αλλάζει κατάσταση (από στερεά σε 
υγρή).
• Yπολογισμός της ανακλώμενης από την επι-
φάνεια του στόχου ισχύος.
• Yπολογισμός της ισχύος που χάνεται λόγω 
του φαινομένου της διάχυσης στην επιφάνεια του 
στόχου.

Σχήμα 7. Κατηγοριοποίηση ΜΕΑ του Αμερικανικού Υπουργείου Αμύνης



Εν συνεχεία παρατίθεται ένα παράδειγμα υπο-
λογισμού της απαραίτητης μεταφερθείσας ισχύος 
στον στόχο, ο οποίος αποτελείται από αλουμίνιο 
πάχους 3 χιλιοστών. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα 
βασικά χαρακτηριστικά του αλουμινίου, τα οποία 
και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
ισχύος.

Πίνακας 1. Βασικά Χαρακτηριστικά Αλουμινίου

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της ισχύος ανά μονάδα επιφανεί-
ας (Irradiance) είναι,

Όπου meltQ  η απαιτούμενη ενέργεια ώστε να ξε-
περαστεί το σημείο τήξης και να λιώσει το υλικό,  

heatQ  η απαιτούμενη ενέργεια ώστε να φθάσει η 
επιφάνεια σε θερμοκρασία τήξης, lossP  το σύνολο 
των απωλειών, λόγω ανάκλασης και διάχυσης, Dτ

ο χρόνος φωτισμού του στόχου, rA η επιφάνεια 
του στόχου που φωτίζεται από την δέσμη του λέϊ-
ζερ και absα το ποσοστό απορρόφησης της ενέρ-
γειας από τον στόχο (της τάξης του 20%). Στο Σχή-
μα 8 παρουσιάζεται η ελάχιστη ισχύς ανά μονάδα 
επιφανείας που πρέπει να φθάσει στην επιφάνεια 
του στόχου συναρτήσει του χρόνου φωτισμού του 
ώστε να τον καταστρέψει. Για παράδειγμα, με μια 
βολή λέϊζερ χρονικής διάρκειας 6 δευτερολέπτων, 
απαιτούνται τουλάχιστον 1100Wcm-2.

*
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Αντιμετώπιση Μη Επανδρωμένων Οχη-
μάτων
Κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και το 
Αφγανιστάν οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν γνω-
ρίσει μεγάλες απώλειες εξαιτίας των αυτοσχέδιων 
εκρηκτικών μηχανισμών. Σήμερα βρίσκονται αντι-
μέτωποι με μια νέα πολύ μεγάλη απειλή, τα μη 
επανδρωμένα οχήματα, τα οποία από αρχικά απλή 
εμπορική χρήση πλέον έχουν μετατραπεί σε φονι-
κά όπλα με δυνατότητα μεταφοράς προηγμένων 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Έτσι, για παράδειγμα 
αντί για την μεταφορά εμπορικών πακέτων έχουν 
μετατραπεί σε φορείς εκρηκτικών υλών. Αντί του 
ελέγχου τηλεπικοινωνιακών γραμμών, χρησιμο-
ποιούν τις κάμερες που φέρουν για παρακολούθη-
ση στρατευμάτων και κατάδειξη στόχων. Αντί του 
ραντίσματος χωραφιών, μπορούν να ρίξουν τοξικά 
αέρια εναντίον επιλεγμένων στόχων. Γενικότερα, 
οι πιθανές στρατιωτικές χρήσεις τους μπορούν να 
αυξάνονται όσο υπάρχει φαντασία από πλευράς 
των κατασκευαστών τους. 

Σύμφωνα με μελέτη της αμερικανικής πολε-
μικής αεροπορίας, τρεις είναι οι ενδείκτες που 
καθιστούν απαραίτητη την προετοιμασία της για 
την επερχόμενη απειλή των μη επανδρωμένων 
οχημάτων: 1) η ραγαία εξάπλωση των ΜΕΑ, 2) 
η εξέλιξη της τεχνολογίας που επιτρέπει την σμί-
κρυνση των αισθητήρων τους και 3) η πρόοδος 
της τεχνολογίας δράσεως των ΜΕΑ κατά σμήνη 
[17]. Ο πρώτος ενδείκτης στηρίζεται σε εκτιμήσεις 
της Federal Aviation Administration ότι ο αριθ-
μός των χρηστών ΜΕΑ στις Η.Π.Α θα αυξηθεί από 
1,1εκ. το 2016 σε 3,5εκ. το 2021. Αυτές οι εκτι-

Παράμετρος Τιμή Μονάδα Μέτρησης

Πυκνότητα 2.7* 103 Kg/m3

Ειδική Θερμοχωρητικότητα 897 J/(kg*K)

Θερμοκρασία Τήξης 933 K

Θερμότητα Σύντηξης 400 KJ/Kg

Εκπεμψιμότητα 0.05 -

Stefan-Boltzmann constant 5.67*10-8 J/(m2*s*K4)

Thermal Conductivity 237 W/(m*K)

Σχήμα 8. Εκτιμώμενη ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς ανά 
μονάδα επιφάνειας για καταστροφή ενός στόχου με 
επιφάνεια πάχους 3mm  συναρτήσει του χρόνου φωτισμού 
[13].  
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μήσεις αφορούν μόνο τα ΜΕΑ με βάρος κάτω των 
55 λιβρών και μόνο για προσωπική χρήση [17]. 
Ένα παράδειγμα που αφορά τον δεύτερο ενδείκτη 
είναι η τεχνολογία υπερφασματικής απεικόνισης 
(hyperspectral imaging) με κύριο εκπρόσωπο της 
την Headwall Photonics, η οποία κατασκευάζει το 
Nano-Hyperspec (βλ. Σχήμα 9) με διαστάσεις μόνο 
3 in x 3 in x 5.1 in και βάρος 1.32 λίβρες. Το εν 
λόγω σύστημα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 
480GB και μπορεί να ενσωματώσει τεχνολογία 
LiDAR (Light Detection And Ranging). Ο τρίτος 
αφορά στην ολοένα και περισσότερο αναπτυσ-
σόμενη ικανότητα επιχειρήσεων των ΜΕΑ κατά 
σμήνη (swarm). Πρωτοπόρος εταιρεία στην ανά-
πτυξη της εν λόγω τεχνολογίας η εταιρεία Intel 
Corporation η οποία έχει καταρρίψει πολλαπλά 
ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Από το 2015 έως το 
2017 κατάφερε να αυξήσει τον μέγιστο αριθμό 
ενός σμήνους ΜΕΑ από 100 σε 500 [17].

Η αντιμετώπιση τους λοιπόν αποτελεί πλέον 
μεγάλη πρόκληση για τους επιτελείς του αμερι-
κανικού πενταγώνου και άλλων δυτικών κρατών. 
Παρόλο που ακόμα δεν έχουν αποδειχθεί τόσο θα-
νατηφόρα όσο οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, εντού-
τοις θεωρείται βέβαιο ότι στο εγγύς μέλλον και με 
την πρόοδο της τεχνολογίας θα γίνουν ακόμα πιο 
φονικά. Για αυτόν τον λόγο έχει συσταθεί ειδική 
υπηρεσία στο πεντάγωνο για την αντιμετώπιση 
αυτής της απειλής, με κύρια αφορμή την ευρεία 
χρήση τους από το Ισλανικό κράτος [14]. Επί του 
παρόντος υφίσταται μια σειρά από προγράμματα 
ανάπτυξης όπλων ικανών για αντιμετώπιση τους.  

Η αμερικανική Raytheon, αναπτύσσει ένα 
αυτοκινούμενο όπλο λέϊζερ για την αντιμετώπι-
ση ΜΕΑ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Επίσης 
έχει αναπτύξει ένα όπλο μικροκυματικής ισχύ-
ος, το λεγόμενο Phaser (βλ. Σχήμα 13), το οποίο 
παρεμβάλλεται στις συχνότητες λειτουργίας του 
ΜΕΑ, προκαλώντας είτε την κατάρριψη του είτε 
αναγκάζει τον χεριστή τους να τα απομακρύνει. Η  
Lockheed Martin αναπτύσσει ένα όπλο λέϊζερ, το  
Athena, το οποίο είναι σε θέση να καταρρίψει ΜΕΑ 
με σταθερά πτερύγια, χτυπώντας τα στο ουραίο 
πτερύγιο. Η ίδια εταιρεία σε έκθεση αμυντικού υλι-
κού, παρουσίασε ένα τετράπτερο drone που είχε 
βληθεί από όπλο λέϊζερ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
11. Η εταιρεία CACI, αναπτύσσει ένα νέο σύστημα, 
το SkyTracker, το οποίο μπορεί να εντοπίζει και να 
παρακολουθεί drone χρησιμοποιώντας ραδιοσυ-
χνότητες. Έτσι, αν ένα drone εισέλθει παράνομα 
σε απαγορευμένη περιοχή, όπως άνωθεν στρατι-
ωτικής περιοχής ή αεροδρόμιο, το σύστημα μπορεί 
να το αναγκάσει σε προσγείωση ή σε επιστροφή 
στον χειριστή του, τεχνική που θα επιτρέπει και τον 
άμεσο εντοπισμό και σύλληψη του.

Σχήμα 9. Το σύστημα Nano-Hyperspec Headwall Photonics 
ενσωματωμένο στο DJI Matrice 600 [17].

Σχήμα 10. Αυτοκινούμενο Όπλο Λέϊζερ που αναπτύσσει η 
αμερικανική εταιρεία Raytheon [14].

Σχήμα 11. Τετράπτερο drone που βάλλεται από όπλο λέϊζερ 
[14].



Μια άλλη εταιρεία η οποία αναπτύσσει σύστη-
μα λέϊζερ ειδικά για την αντιμετώπιση και κατα-
στροφή drone, είναι η Ισραηλινή Rafael Advanced 
Defense Systems, η οποία κατασκευάζει το Drone 
Dome (βλ. σχήμα 12), ένα σύστημα αναχαίτησης 
μη επανδρωμένων οχημάτων το οποίο χρησιμο-
ποιεί την δέσμη λέϊζερ ώστε να τα εντοπίζει και 
καταστρέφει. Η εν λόγω εταιρεία ισχυρίζεται ότι 
το σύστημα αυτό είναι πρωτοποριακό στο είδος 
του και ικανό για αναχαίτηση σε αποστάσεις αρκε-

τών χιλιομέτρων. Το Drone Dome, αποτελείται από 
ένα ραντάρ για τον εντοπισμό του στόχου και ένα 
σύστημα λέϊζερ για την καταστροφή ή την εξου-
δετέρωσή του. Περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα 
παρεμβολών με σκοπό την παρενόχληση της επι-
κοινωνίας μεταξύ του χειριστή και του οχήματος. Η 
Rafael έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο δοκιμών 
του και θεωρεί το Drone Dome επιχειρησιακό. 

Ένα άλλο οπλικό σύστημα λέϊζερ με κύρια 
αποστολή την άμυνα εναντίον μικρών μη επαν-

Σχήμα 12. Το σύστημα αντιμετώπισης drone της Ισραηλινής Rafael, Drone Dome [16].

Σχήμα 13. Στο αριστερό μέρος το όχημα επί του οποίου φέρεται το HELMTT και στο δεξιό μέρος το αποτέλεσμα βολής του 
εναντίον ενός drone κατά τη διάρκεια της MFIX 2016 [17].
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δρωμένων οχημάτων και βρίσκεται σε φάση επι-
χειρησιακής αξιολόγησης είναι το High Energy 
Laser Mobile Test Truck (HELMTT) (Σχήμα 13) το 
οποίο αναπτύσσεται για τον αμερικανικό στρατό. 
Το εν λόγω σύστημα είναι αυτοκινούμενο και δύ-
ναται να ενσωματώσει νέα και επερχόμενη τεχνο-
λογία η οποία θα υποστηρίξει ένα λέϊζερ υψηλης 
ενέργειας και εν συνεχεία να το αξιολογήσει και 
να επιβεβαιώσει την απόδοσή του. Επί του πα-
ρόντος φέρει λέϊζερ στερεάς κατάστασης ισχύος 
10 kW που πρόκειται να αυξηθεί στα 50 kW μέ-
χρι το 2018. Το HELMTT έχει ήδη δοκιμαστεί σε 
πραγματικές συνθήκες από το 2016 όπου κατά 
τη διάρκεια ασκήσεως κατέρριψε 15 μικρά ΜΕΑ 
(βλ. Σχήμα 13). 

Δεδομένου ότι τα drones είναι αρκετά μικρό-
τερα και πιο ευαίσθητα από τα συμβατικά αερο-
σκάφη, τα λέϊζερ όπλα αποτελούν ένα πολύ καλό 
οπλικό σύστημα για αντι-UAV επιχειρήσεις. Παράλ-
ληλα όμως με την ανάπτυξη όπλων και τεχνικών 
αντιμετώπισης τους, αναπτύσσεται και η τεχνο-
λογία προστασίας των drone από αυτά. Καθότι η 
ανάπτυξη των όπλων λέϊζερ τραβάει σε διάρκεια, 
αναπτύσσονται νέοι τρόποι προστασίας των drone. 
Πρωτοπόρο το γραφείο ναυτικών ερευνών (Office 
of Naval Research) με το πρόγραμμά ‘’Counter 

Directed Energy Weapons’’ να στοχεύει στην αντι-
μετώπιση όπλων λέϊζερ, μικροκυμάτων και ραδι-
οσυχνοτήτων. Μια από τις απλούστερες λύσεις 
τους η κάλυψη τους με καθρέπτες, οι οποίοι θα 
ήταν αρκετά αποδοτικοί εναντίον λέϊζερ χαμηλής 
ισχύος αλλά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν 100% 
αντανακλαστικότητα θα είχε ως αποτέλεσμα η 
συσσωρευμένη ενέργεια που θα απορροφηθεί να 
προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας τους και πι-
θανόν βλάβη [15]. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η 
κατασκευή ειδικών καθρεπτών αποτελούμενα από 
πολλαπλές στρώσεις διηλεκτρικού υλικού με συ-
γκεκριμένη αποστάση μεταξύ τους. Με αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αντανακλαστικότητα 
της τάξεως του 99.99% η οποία όμως θα μπορεί 
να έχει εφαρμογή σε ένα περιορισμένο εύρος μή-
κους κύματος. 

Μια άλλη μέθοδος που αναπτύσσεται είναι η 
χρήση ειδικού υλικού (ablative material) το οποίο 
έχει την ιδιότητα να απορροφά την ηλεκτρομα-
γνητική ενέργεια και να την χρησιμοποιεί ώστε 
να μετατρέπεται σε αέριο. Έτσι, το λέϊζερ όπλο θα 
χτυπήσει το εξωτερικά τοποθετημένο ειδικό αυτό 
υλικό, θα το εξαερώσει, αλλά δεν θα προκαλέσει 
ζημιά στο εσωτερικό. 

Ίσως το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα αντι-λέϊζερ 

Σχήμα 14. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί το σύστημα Helios για αντιμετώπιση όπλων λέϊζερ [15].



είναι το Helios, ένα σύστημα προστασίας για μικρά 
drone της Adsys Controls. To σύστημα αποτελείται 
από δύο αισθητήρες και ένα πακέτο αντιμέτρων. 
Οι αισθητήρες (βλ. σχήμα 14) εντοπίζουν την πηγή 
εκπομπής της λαμβανόμενης ΗΜ ενέργειας και το 
πακέτο αντιμέτρων χρησιμοποιεί ένα δικό της λέϊ-
ζερ ώστε φωτίζοντας την πηγή να της προκαλέσει 
σύγχυση. 

Συμπεράσματα
Είναι γεγονός ότι η απειλή των μη επανδρωμένων 
οχημάτων εναντίον πάσης φύσεως υλικό, εγκα-
τάσταση ή προσωπικό, στρατιωτικό και μη, είναι 
πλέον υπαρκτή και ορατή. Μελέτες στις Η.Π.Α θε-
ωρούν δεδομένο ότι μέχρι το 2025 όλες οι νευ-
ραλγικές εγκαταστάσεις θα τελούν υπό την άμεση 
απειλή επίθεσης όχι απλά μεμονομένων drone 
αλλά από σμήνη drone που μπορεί να αριθμούν 
έως και μερικές εκατοντάδες. Αυτό βεβαίως δεν 
αφορά μόνον άλλες προηγμένες δυτικές χώρες 
άλλα αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Τα περιστατικά 
αιφνιδιαστικής εμφάνισης και παρενόχλησης από 
αγνώστου ταυτότητας drone όλο και πληθαίνουν. 
Βάσει και της διεθνούς πραγματικότητας είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι και στην χώρα μας θα αποτελέσουν 
στο άμεσο μέλλον μια πολύ σοβαρή και δύσκολα 
αντιμετωπίσιμη απειλή. Τα υπάρχοντα οπλικά συ-
στήματα κρίνονται είτε οικονομικώς ασύμφορα εί-
τε επιχειρησιακώς ανεπαρκή για την αντιμετώπιση 
μικρών drone. Φανταστείτε την ανάγκη αναχαίτη-
σης ενός drone κόστους 500$ με έναν πύραυλο 
Patriot! Μπροστά σε αυτή την επερχόμενη απειλή 
τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας προσφέρουν 
ίσως την πιο ελκυστική λύση. Στο παρόν άρθρο 

αναφερθήκαμε στα όπλα λέϊζερ υψηλής ενέργει-
ας αλλά υπάρχει και μια ακόμα κατηγορία όπλων 
κατευθυνόμενης ενέργειας που χρησιμοποιεί μι-
κροκύματα υψηλής ισχύος. Και πάλι δηλαδή η κα-
ταστροφή του στόχου επιτυγχάνεται με αποστολή 
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας με τη διαφορά του 
μήκους κύματος λειτουργίας (πολύ μεγαλύτερο για 
τα μικροκύματα) και του μηχανισμού καταστροφής 
του στόχου (βλ. Σχήμα 15).

Σε κάθε περίπτωση, τα πλεονεκτήματα και η 
καταλληλότητα των όπλων κατευθυνόμενης ενέρ-
γειας για την αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής 
των drone θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπό-
ψιν, καθόσον η υφιστάμενη τεχνολογία δείχνει να 
αδυνατεί να το πράξει. Η γνώση των όπλων αυ-
τών καθώς και εξοικείωση με τις δυνατότητες και 
περιορισμούς που αυτά έχουν, θα επιτρέψουν και 
την πλήρη εκμετάλλευσή τους όταν αυτά θα κα-
ταστούν πλήρως επιχειρησιακά και αξιοποιήσιμα.
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«Δεν είμαστε παρά ένα μικρό κομμάτι σε έναν επι-
πλέοντα κόσμο1», γράφει ο Κοσμήτορας της Σχο-
λής Φλέτσερ (Fletcher) του Πανεπιστημίου Ταφτς 
(Tufts) και Ναύαρχος εν αποστρατεία, Τζέιμς Σταυ-
ρίδης (James Stavridis). Ως όλον η θάλασσα ασκεί 
τεράστια επιρροή στις παγκόσμιες εξελίξεις μέσω 
των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυ-
τήν2. Τόσο θετική, όσο και αρνητική. Και εδώ είναι 
που εμφανίζεται η έννοια της Θαλάσσιας Ασφά-
λειας, η οποία αποκτά ολοένα και πιο βαρύνουσα 
σημασία στον δημόσιο διάλογο.

Θαλάσσια Ασφάλεια
Για την έννοια της Ασφάλειας έχουν διατυπωθεί 
αρκετοί ορισμοί. Δυο είναι οι χαρακτηριστικότε-
ροι: αυτός του A. Wolfers, που διατυπώθηκε κατά 
τον Ψυχρό Πόλεμο, στον οποίο Ασφάλεια είναι η 

1  Stavridis J., 2017, Sea Power: The History and Geopolitics 
of the World’s Oceans, Penguin Press, New York, σελ.2

2  Στο ίδιο, σελ.4

απουσία απειλών έναντι κατεστημένων αξιών3 και 
ένας πιο σύγχρονος του καθηγητή K. Booth σύμ-
φωνα με τον οποίον Ασφάλεια είναι η «επαυξημέ-
νη επιβίωση» (survival plus), δηλαδή την ευχέρεια 
επιλογών λόγω ελευθερίας από απειλές ζωτικής 
σημασίας4.

Αναπόφευκτα, όταν στα ζητήματα Ασφάλειας 
εμπλέκεται και το θαλάσσιο στοιχείο μιλάμε για 
Θαλάσσια Ασφάλεια. Ύπάρχουν δυο προσεγγίσεις 
ως προς τον ορισμό και τις απορρέουσες απειλές 
της Θαλάσσιας Ασφάλειας. Η «σημειωτική» και αυ-
τή της «ασφαλειοποίησης» (στη διεθνή βιβλιογρα-
φία «semiotic» και «securitization» αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την «σημειωτική» προσέγγιση, 
η Θαλάσσια Ασφάλεια ορίζεται ως μια «ευνοϊ-
κή τάξη πραγμάτων στη θάλασσα» («good order 

3 Wolfers A., 1962, Discord and Collaboration: Essays on 
International Politics, The John Hopkins Press, Baltimore, 
σελ.150

4 Booth K., 2007, Theory of World Security, Cambridge 
University Press, Cambridge, σελ.102

Απειλές και Προκλήσεις για την
Θαλάσσια Ασφάλεια: Η Περίπτωση 
της Ε.Ε.

Του Περικλή Σταμπουλή Πλωτάρχη ΠΝ
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at sea»)5. Ύπάρχει όμως μια διαφοροποίηση ως 
προς την αντίληψη για τις απορρέουσες απειλές. 
Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν πως οι απει-
λές για την Θαλάσσια Ασφάλεια περιστρέφονται 
γύρω από τις διαχρονικές χρήσεις του θαλασσίου 
στοιχείου στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτές είναι η 
αξιοποίηση θαλασσίων πόρων, η μεταφορές και 
το εμπόριο, ανταλλαγή πληροφοριών, το θαλάσσιο 
περιβάλλον και η ισχύς/κυριαρχία επί θαλασσίων 
περιοχών6. Η δεύτερη προσέγγιση, κατατάσσει τις 
απειλές για την Θαλάσσια Ασφάλεια σε τέσσερις 
μεγάλες κατηγορίες: θαλάσσια ισχύς (sea power), 
προστασία ναυτιλλομένων και θαλασσίου περι-
βάλλοντος (marine safety), θαλάσσια οικονομία 
(blue economy) και βιωσιμότητα παράκτιων πλη-
θυσμών (resilience)7.

Ως βέλτιστη αντιμετώπιση των απειλών της 
Θαλάσσιας Ασφάλειας προκρίνεται η δι-υπηρε-
σιακή/ διατομεακή συνεργασία φορέων όπως 
τα πολεμικά ναυτικά, οι ακτοφυλακές και άλλοι 
φορείς/οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο 

5 Till G., 2009, Seapower: A Guide for the Twenty-First 
Century, Routledge, London-New York, σελ.286

6 Στο ίδιο, σελ. 286-287
7 Bueger C., 2014, What is Maritime Security?, p.3, Marine 

Policy, Cardiff University, [online], προσβάσιμο στο < http://
bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-
What-is-Maritime-Security-final.pdf>, πρόσβαση 10/07/18

θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης συ-
γκεκριμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Maritime 
Policy), επίγνωσης του θαλασσίου περιβάλλοντος 
(Maritime Awareness) και μιας ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Διακυβέρνησης (Integrated Maritime 
Governance) (κανόνες, διαδικασίες, δικαιοδοσία, 
κλπ)8.

Ενώ η «σημειωτική» προσέγγιση αναπαριστά 
μια σταθερή κατάσταση σχετικά παγιωμένων απει-
λών Θαλάσσιας Ασφάλειας, η «ασφαλειοποίηση» 
κινείται στο αντίθετο άκρο, δηλ. παρουσιάζει την 
αντίληψη της Θαλάσσιας Ασφάλειας και τις απορ-
ρέουσες απειλές ως μια δυναμική και εύπλαστη 
κατάσταση κατά την οποία ένα ή περισσότερα 
ζητήματα αναδύονται ως απειλές για την Θαλάσ-
σια Ασφάλεια ενός ή περισσοτέρων δρώντων. Η 
«ατζέντα» αυτή των απειλών συνεπάγεται και την 
λήψη αντιστοίχων μέτρων προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οι αναδυόμενες απειλές9.

Αυτή η δυναμική διαδικασία καταρτισμού της 
«ατζέντας απειλών» εξαρτάται από την αντίληψη 
απειλής του δρώντα που την εκπονεί και την γεω-
γραφική περιοχή την οποία καλύπτει. Έτσι, έχουμε 
αρκετά θεσμικά κείμενα για Στρατηγική Θαλάσσι-
ας Ασφάλειας, όπως π.χ. του Ηνωμένου Βασιλείου 

8 Till G., Seapower, ό.π., σελ.307
9  Bueger C., What is Maritime Security?, ό.π., σελ.6

Εικόνα 1. Οι τέσσερις κατηγορίες απειλών για την Θαλάσσια Ασφάλεια.



(2014 UK Maritime Strategy) και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (European Union Maritime Security 
Strategy- EUMSS), η οποία και αφορά όλα τα πα-
ράκτια κράτη-μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας 
Ασφάλειας
Το θαλάσσιο στοιχείο είναι καίριας σημασίας για 
την Ε.Ε. αφού το 70% των εξωτερικών συνόρων 
της είναι θαλάσσια, το μεγαλύτερο μέρος του 
εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης και η ενεργει-
ακή της ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές10.

Η EUMSS αποτελεί μια προσπάθεια δημιουρ-
γίας κοινού πλαισίου αντίληψης της Θαλάσσιας 
Ασφάλειας και των απειλών για αυτήν μεταξύ 
κρατών μελών που «εκβάλλουν» σε διαφορετικές 
θαλάσσιες περιοχές (Μεσόγειος, Βόρεια Θάλασσα, 
Βαλτική, Ατλαντικός), και ως εκ τούτου η αντίληψη 
για την Θαλάσσια Ασφάλεια παρουσιάζει ορισμέ-

10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενημερωτικό Σημείω-
μα 11205/14, Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ασφάλεια στη θάλασσα, 24/07/14, σελ.2 [online], 
προσβάσιμη στο http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EL&f=ST%2011205%202014%20INIT, πρόσβαση 
12/07/18

νες αποκλίσεις.
Σύμφωνα με την EUMSS, Θαλάσσια Ασφάλεια 

είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία «εφαρμόζεται 
το διεθνές και το εθνικό δίκαιο, διασφαλίζεται η 
ελευθερία της ναυσιπλοΐας και προστατεύονται οι 
πολίτες, οι υποδομές, οι μεταφορές, το περιβάλλον 
και οι θαλάσσιοι πόροι11».

Ως απειλές για την Θαλάσσια Ασφάλεια των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. αναφέρονται12: 

• απειλή ή χρήση βίας κατά των δικαιωμάτων 
και της δικαιοδοσίας των κρατών μελών στις οι-
κείες θαλάσσιες ζώνες,

• απειλές εναντίον Ευρωπαίων πολιτών και 
των οικονομικών τους συμφερόντων στη θάλασ-
σα,

• διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα, 
καθώς επίσης και θαλάσσια πειρατεία και ένοπλη 
ληστεία στη θάλασσα, εμπορία ανθρώπων και 
παράνομη διακίνηση μεταναστών, οργανωμένες 
εγκληματικές ομάδες διακίνησης παράνομων με-
ταναστών, παράνομη διακίνηση όπλων και ναρ-
κωτικών, παράνομη μεταφορά αγαθών και λαθρε-
μπορία,

• θαλάσσια τρομοκρατία- κυβερνοεπιθέσεις,

11  Στο ίδιο, σελ.3
12  Στο ίδιο, σελ.7

Εικόνα 2 Ο τρόπος αντιμετώπισης των απειλών για τη Θαλάσσια Ασφάλεια.
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• διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής,
• απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλο-

ΐας,
• περιβαλλοντικοί κίνδυνοι,
• κλιματική αλλαγή-φυσικές ή ανθρωπογε-

νείς καταστροφές
• παράνομη αρχαιολογική έρευνα-αρχαιοκα-

πηλία.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα απειλών είναι οι 

τουρκικές αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα) και ζω-
νών δικαιοδοσίας (χωρικά ύδατα), οι μεταναστευ-
τικές ροές στην Μεσόγειο, η πειρατεία σε περιοχές 
όπως το Κέρας της Αφρικής και η Νότια Σινική Θά-
λασσα, το διασυνοριακό έγκλημα (π.χ. λαθρεμπό-
ριο, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων)13 και η παράνομη αλιεία 
στις θαλάσσιες περιοχές των κρατών-μελών.

Η ανάγκη αντιμετώπισης μιας απειλής γεννά 
μια πρόκληση, δηλαδή την δημιουργία των δομών 
εκείνων που θα καταστήσουν αποτελεσματικότε-

13 Bruijne de K., Meijinders M., 2017, ‘Cligndael Strategic 
Monitor 2017’, February 2017, [online], προσβάσιμο στο 
https://www.clingendael.org/pub/2017/monitor2017/
transnational_organised_crime/, πρόσβαση 14/07/18

ρες τις όποιες προσπάθειες αντιμετώπισης της 
απειλής. Έτσι και για την εμπέδωση της EUMSS 
αναδύονται αντίστοιχες προκλήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης και 
είναι14:

Ως προς την ανάληψη εξωτερικών δράσεων 
(external action): α) η συνεργασία με άλλους ορ-
γανισμούς όπως η Αφρικανική Ένωση, ο IMO και 
ο διάλογος για θέματα Θαλάσσιας Ασφάλειας σε 
διεθνείς διασκέψεις,  β) η αναβάθμιση της Κοι-
νής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Common 
Security and Defence Policy-CSDP) με την ανάλη-
ψη επιχειρήσεων Θαλάσσιας Ασφάλειας (Maritime 
Security Operations-MSOs) όπως οι επιχειρήσεις 
στο Κέρας της Αφρικής, ATALANTA, TRITON και 
η επιχείρηση SOPHIA στην κεντρική Μεσόγειο, 
καθώς και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, γ) η ενί-
σχυση της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων με 
την αποτελεσματικότερη συνδρομή στα παράκτια 
κράτη των μονάδων της FRONTEX.

Όσον αφορά την θαλάσσια επιτήρηση και 
ανταλλαγή πληροφοριών (Maritime Awareness-
Surveillance-Information Sharing), η μεγαλύτερη 
πρόκληση που πρέπει να έρθει εις πέρας είναι η 
ανάπτυξη και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου Θαλάσσιας Επιτήρησης (Maritime Surveillance-
MARSUR), του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής 
Πληροφοριών (Common Information Sharing 
Environment-CISE) μεταξύ ναυτικών-ακτοφυ-
λακής και λοιπών φορέων, καθώς και λοιπών 
πρωτοβουλιών συγκέντρωσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών (pooling and sharing initiatives) με 
έτερους φορείς (π.χ. ΝΑΤΟ).

Στους τομείς της ανάπτυξης δυνατοτήτων 
(Capability Development) και της Διαχείρισης 
Κρίσεων (Risk Management-Crisis Respond), οι 
θεμελιώδεις προκλήσεις είναι η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, η διατομεακή/δι-υπη-
ρεσιακή συνεργασία (inter-agent cooperation), η 
διαλειτουργικότητα και ο συντονισμός όλων των 
εμπλεκομένων φορέων για την εμπέδωση της 
Θαλάσσιας Ασφάλειας (security stakeholders). 

14 Council of the European Union, Information Note 17002/14, 
European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) - 
Action Plan, 16/12/14, [online], προσβάσιμο στο < https://
ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/
docs/body/20141216-action-plan_en.pdf>, πρόσβαση 
14/07/18

Θέση της PESCO στην αρχιτεκτονική άμυνας της Ευρώπης.



Στις 26 Ιουνίου του 2018, οι Ύπουργοί Άμυνας 
της Ε.Ε. κύρωσαν το αναθεωρημένο Σχέδιο Δρά-
σης το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια επικαιρο-
ποίησης του τρόπου αντιμετώπισης αναδυόμενων 
απειλών (π.χ. υβριδικές, βιολογικές, κυβερνο-α-
πειλές, κλπ), έτσι ώστε να πληρούνται οι τεθέντες 
στόχοι της EUMSS15

Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία
Η πιο πρόσφατη και σημαντικότερη εξέλιξη που 
αφορά και τους τέσσερις τομείς του Σχεδίου Δρά-
σης, είναι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία 
(Permanent Structured Cooperation-PESCO). 
Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία υπεγράφη από 
23 κράτη-μέλη για εμβάθυνση της συνεργασίας 
τους στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας 
μέσω της υλοποίησης 17 εγχειρημάτων τα οποία 
αναλαμβάνονται από συγκεκριμένα κράτη μέλη, 
παρουσιάζουν εφαρμογή και στο θαλάσσιο στοι-
χείο, και συνοψίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης 
της 9ης Μαρτίου 201816:

• Ευρωπαϊκή Διοίκηση Ύγειονομικού (Euro-

15 Council of the European Union, Decision 10494/18, 
Council conclusions on the revision of the European Union 
Maritime Security Strategy (EUMSS) Action Plan (26 June 
2018), [online], προσβάσιμο στο < http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-10494-2018-INIT/en/pdf>, 
πρόσβαση 12/07/18

16  Council of the European Union, Decision 6393/18, COUNCIL 
DECISION establishing the list of projects to be developed 
under PESCO, 09/03/18, σελ.4,5, [online], προσβάσιμο στο 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-
2018-INIT/en/pdf, πρόσβαση 14/07/18

pean Medical Command)
• Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασυρ-

μάτων Επικοινωνιών με Λογισμικό 
Ασφαλείας (European Secure Software 
defined Radio)

• Δίκτυο Κόμβων Διοικητικής 
Μερίμνης και Ύποστήριξης Επιχειρήσεων 
(Network of Logistic Hubs in Europe and 
Support to Operations)

• Στρατιωτική Κινητικότητα (Mili-
tary Mobility)

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευ-
σης για Επάρκεια Εκτέλεσης Αποστο-
λών (European Union Training Mission 
Competence Centre)

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαι-
δευτικής Πιστοποίησης για τις Ε.Δ. των 

κρατών-μελών (European Training Certification 
Centre for European Armies)

• Ενεργειακή Επιχειρησιακή Λειτουργικότη-
τα (για τις επιχειρούσες δυνάμεις της Ε.Ε-Energy 
Operational Function)

• Μονάδες Άμεσης Ανάπτυξης για Συνδρο-
μή στην Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 
(Deployable Military Disaster Relief Capability 
Package)

• Θαλάσσια Ημιαυτόματα Συστήματα για Αντι-
μετώπιση Ναρκών (Maritime Semi-autonomous 
Systems for Mine Countermeasures)

• Προστασία και Επιτήρηση Λιμένων και Θα-
λασσίων Εγκαταστάσεων (Harbour & Maritime 
Surveillance and Protection)

• Αναβάθμιση της Θαλάσσιας Επιτήρησης 
(Upgrade of Maritime Surveillance)

• Ύποδομές Ανταλλαγής Πληροφοριών για 
Κυβερνοαπειλές και Αντιμετώπιση αυτών (Cyber 
Threats and Incident Response Information 
Sharing Platform)

• Ομάδες Άμεσης Αντιμετώπισης Περιστα-
τικών Κυβερνοπολέμου και Αλληλοβοήθεια σε 
Περιστατικά Κυβερνοασφάλειας (Cyber Rapid 
Response Teams and Mutual Assistance in Cyber 
Security)

• Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) για 
Αποστολές και Επιχειρήσεις στο πλαίσιο CSDP

• Ανάπτυξη άρματος μάχης, αμφιβίου άρμα-
τος για αποβατικές επιχειρήσεις και ελαφρού άρ-
ματος μάχης (Armoured Infantry Fighting Vehicle 
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/ Amphibious Assault Vehicle / Light Armoured 
Vehicle)

• Ανάπτυξη συστήματος Έμμεσου Βομβαρδι-
σμού (Indirect Fire Support)

• Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων 
(EUFOR Crisis Response Operation Core)

Στις 26 Ιουνίου του 2018, η PESCO (και τα 
υπαγόμενα σε αυτήν προγράμματα) ενσωματώ-
θηκε στο προαναφερθέν αναθεωρημένο Σχέδιο 
Δράσεως για την υλοποίηση της EUMSS (EUMSS 
Action Plan).

Ήδη τα «γρανάζια» του μηχανισμού της 
PESCO έχουν τεθεί σε κίνηση και τα πρώτα απο-
τελέσματα αχνοφαίνονται. Στον τομέα της παρά-
νομης μετανάστευσης εξετάζεται από τα συμμε-
τέχοντα μέλη η υλοποίηση του προγράμματος  
Harbour & Maritime Surveillance and Protection 
(HARMSPRO), δηλ. ενός δικτύου αισθητήρων, φο-
ρέων και λογισμικού για τον εντοπισμό παράνομης 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών17. Περαιτέρω, 
εξετάζεται η ενεργότερη συμμετοχή και συνερ-
γασία με τα υπάρχοντα προγράμματα για την με-
τανάστευση (European Border and Coast Guard 
Regulation, Smart Borders, κλπ) με σκοπό την 
επιτυχέστερη καταπολέμηση του διασυνοριακού 
εγκλήματος και την εξάρθρωση των δικτύων πά-
σης φύσεως παράνομης διακίνησης από θαλάσ-
σης18.

Η χώρα μας, ούσα σε νευραλγική για την 
Ασφάλεια της Ε.Ε. θέση, είναι επικεφαλής σε 
δυο(2) από τα δεκαεπτά (17) εγχειρήματα της 
PESCO: στην Αναβάθμιση της Θαλάσσιας Επιτή-
ρησης (Upgrade of Maritime Surveillance) και τις 
Ύποδομές Ανταλλαγής Πληροφοριών για Κυβερ-
νοαπειλές και Αντιμετώπιση αυτών (Cyber Threats 
and Incident Response Information Sharing 
Platform). Επίσης συμμετέχει σε δεκαπέντε (15) 
προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας (CSDP), με το Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς 
(Λάρισα) να είναι ένα από τα λίγα που μπορούν να 
διευθύνουν μια επιχείρηση της Ε.Ε.19.

17 Fornaciari da Passano B., 2018, ‘PESCO: Possible 
Implications in the Field of Migration’, Blogactiv.eu, 
04/01/18, [online], προσβάσιμο στο https://europeum.
blogactiv.eu/2018/01/04/pesco-possible-implications-in-
the-field-of-migration/, πρόσβαση 17/07/18

18  Στο ίδιο
19 Lavinder K., 2018, ‘Greece Leads in European Defence, 

Joining New EU Security Arrangement’, South EU 

Επίλογος
Η Ε.Ε. είναι ένας δρων που προσπαθεί να ισορ-
ροπήσει μεταξύ εθνοκρατικού, υπερεθνικού και 
τοπικού επιπέδου και να συγκεράσει τις όποιες 
αποκλίνουσες αντιλήψεις των κρατών-μελών της. 
Αυτό είναι έκδηλο στα θεσμικά κείμενα, μερικά 
εκ των οποίων είναι και η Στρατηγική Θαλάσσιας 
Ασφάλειας μαζί με τα Σχέδια Δράσης. Βιώνουμε 
την προσπάθεια εστίασης του ενδιαφέροντος από 
την πολιτική βούληση και τα υψηλά επίπεδα της 
Στρατηγικής προς τα κάτω, δηλ. στο επιχειρησιακό, 
το τακτικό και το τεχνικό επίπεδο. Εκεί βρίσκουμε 
τα εργαλεία με τα οποία θα γίνει πραγματικότητα: 
πολεμικά πλοία, πλοία της Ακτοφυλακής, ερευνητι-
κά σκάφη, αλιευτικά, μη επανδρωμένα σκάφη, κλπ, 
τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να «δεθούν» 
σε ένα πλέγμα υποδομών, πρακτικών και διαδι-
κασιών συνεργασίας και συντονισμού έτσι ώστε 
να εξαλειφθούν τα προβλήματα στην θαλάσσια 
περιοχή ενδιαφέροντος της Ε.Ε. Για την χώρα μας 
ανοίγεται ένα νέο παράθυρο ευκαιριών και εκπλή-
ρωσης των εθνικών συμφερόντων μέσω της συμ-
μετοχής και της υλοποίησης των προγραμμάτων 
της PESCO.

Όπως σε κάθε εγχείρημα ενός υπερεθνικού 
ή διεθνούς οργανισμού, έτσι και στην περίπτωση 
της Ε.Ε. κινητήριος δύναμη θα είναι η πρωτοβου-
λία των κρατών-μελών και η βούληση τους για 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. 
Ανασταλτικοί παράγοντες αναμένεται να αποτελέ-
σουν η ανισότητα πόρων και δυνατοτήτων ανάμε-
σα στα κράτη-μέλη, τυχόν ανακολουθίες εξαιτίας 
επανεκτίμησης των εθνικών συμφερόντων και τυ-
χόν επιπλοκές κατά την δράση και την συνύπαρξη 
με ναυτικές μονάδες άλλων οργανισμών (π.χ. ΝΑ-
ΤΟ) ή άλλων κρατών σε νευραλγικά σημεία (π.χ. 
μονάδες Ρωσικού Ναυτικού στην Α. Μεσόγειο, την 
Μαύρη ή την Βαλτική Θάλασσα). 

Οι προκλήσεις για την Ε.Ε. περιμένουν απόκρι-
ση. Όπως μας υπενθυμίζει και ο Θουκυδίδης: «οι 
καιροί ου μενετοί»…

Summit, 31/01/18, [online], προσβάσιμο στο < https://
www.southeusummit.com/europe/greece/greece-
leads-in-european-defence-joining-new-eu-security-
arrangement/>, πρόσβαση 17/07/18



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού απευθύνει θερμή πρόσκληση προς τις / τους αξιότιμους 

αποστράτους συναδέλφους, για εθελοντική συνδρομή στην αποστολή και τα έργα της. Η 

απαίτηση για εθελοντική εργασία, ειδικά από έμπειρα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού 

μετά την πολυετή υπηρεσία σε Πολεμικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες, καθίσταται  

πιο επίκαιρη από ποτέ, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων περιορισμών σε 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. 

 

Θεωρώντας ότι η φλόγα της αγάπης προς το Πολεμικό Ναυτικό διατηρείται άσβεστη 

εφ όρου ζωής, καλούμε όλες και όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους εν αποστρατεία, 

να συμμετάσχουν στο έργο της ΥΙΝ, ώστε να εργαστούμε από κοινού προς όφελος της 

ναυτικής μας ιστορίας  και της ανάδειξης της προς το κοινό και τις επόμενες γενιές, σε 

Ελλάδα και εξωτερικό. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.     

 

Οι τομείς εθελοντικής συμμετοχής, είναι οι ακόλουθοι:

• Καταλογογράφηση, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Ιστορικού και Φωτογραφικού 

Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

• Οργάνωση αρχείων ΠΝ.

• Οργάνωση  βιβλιοθήκης ΥΙΝ.

• Σχεδίαση εντύπων, τυπογραφία, βιβλιοδεσία.

 

Το εν λόγω αίτημα είναι άμεσης ισχύος (Σεπτέμβριος 2018) και η εθελοντική εργασία 

αφορά σε πρωινά εργασίμων ημερών. 

Για περισσότερες πληροφορίες - συντονισμό και παροχή τυχόν διευκρινήσεων, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Μαρκόνι 20, 

Βοτανικός) στο τηλέφωνο 210-3484246, στα email yin_ekdprov@navy.mil.gr, yin_

naftep@navy.mil.gr, καθώς και μέσω της σελίδας της ΥΙΝ στο facebook.
 

       Σας περιμένουμε όλους!



Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Τα τεκμήρια που δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή προέρχονται από την ευγενική δωρεά του αντι-
πλοιάρχου ε.α. Δημοσθένη Ιωαννίδη ΠΝ, υιού του υποναυάρχου Πελία Παναγιώτη Ιωαννίδη. Στα 
έγγραφα που ακολουθούν έρχεται στο φως μια εν πολλοίς άγνωστη ιστορία. Ο Πελίας Ιωαννίδης, 
μετά την εκδήλωση του κινήματος του Μαρτίου του 1935 υπέρ του Ελ. Βενιζέλου, ανέλαβε καθήκο-
ντα Γενικού Διευθυντού του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι το 1937. Κατά 
τη θητεία του συνέβαλε στη γενική αναδιοργάνωση του Ναυστάθμου και σε ένα πλήθος έργων 
όπως τα περιμετρικά φυλάκια φρούρησης της περιοχής, υπόγειες πυριτιδαποθήκες, το στάδιο και 
το δημοτικό σχολείο για τον οικισμό των υπαξιωματικών, η ναυπήγηση ενός μεγάλου ρυμουλκού 
(Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ) και δύο πλοιαρίων για την επικοινωνία μεταξύ Νέου Περάματος και Ναυστάθμου, η 
ίδρυση Ναυτικού Χημείου και η σύνδεση του Ναυστάθμου με το δίκτυο ύδρευσης και το αυτόματο 
τηλεφωνικό δίκτυο της Αθήνας. 

Το τελευταίο αυτό γεγονός αναδεικνύεται μέσα από την αλληλογραφία του Διοικητή τότε του Ναυ-
στάθμου Σαλαμίνας πλοιάρχου Πελία Ιωαννίδη με το Υπουργείο Ναυτικών. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζει το πως το πρόβλημα της τηλεφωνικής σύνδεσης των υπηρεσιών του Ναυστάθμου λύθηκε με 
την αξιοποίηση των αυλών των λεβήτων του υπό διάλυση Θωρηκτού «ΛΗΜΝΟΣ». Λεπτομέρειες 
ειδικότερες για το εγχείρημα αυτό δίνονται μέσα από τα έγγραφα που παρατίθενται αμέσως πα-
ρακάτω.       
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Αναμνήσεις από
την ζωή στο ΠΝ

Το ευθυμογράφημα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του Γιώργου Σπορίδη «Ναυ-
τικές ιστορίες», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1959. Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας με τρόπο ως 
επί το πλείστον ζωηρό και εύθυμο, αλλά μερικές φορές ιδιαίτερα συγκινητικό, περιγράφει τη ζωή 
των ελληνικών πληρωμάτων στα πλοία του ΠΝ στη Μέση Ανατολή και την Ινδία κατά την περίοδο 
1941 – 1943. Ο ίδιος ο συγγραφέας υπηρετούσε κατά την περίοδο αυτή ως Έφεδρος Σημαιοφόρος 
σε πολεμικό πλοίο. 
 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προσέφερε μία ακόμη ευκαιρία μέσα στην ιστορία να αναδειχθεί η 
ναυτική μας παράδοση, η ναυτοσύνη και η εμπειρία των ελληνικών πληρωμάτων που στελέχωσαν 
τα πλοία του ναυτικού μας. Ήταν τα πλοία εκείνα που μετά την εισβολή των Γερμανών στην 
Ελλάδα, διατήρησαν επηρμένη στους ιστούς τους την ελληνική σημαία και αποτέλεσαν το μόνο 
ελεύθερο ελληνικό έδαφος, όταν κάθε αντίσταση στον εχθρό είχε εκμηδενιστεί. Μεταστάθμευσαν 
συγκροτημένα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας ενισχύοντας τον συμμαχικό αγώνα στη Μεσόγειο 
θάλασσα και από εκεί στον Ινδικό και στον Ατλαντικό ωκεανό. Πολλά τα κατορθώματά τους και 
οι επιτυχίες τους αλλά αναπόφευκτα και οι τραγικές τους απώλειες. Η ηρωική τους αυτή δράση 
ξεδιπλώθηκε σε κάθε πτυχή του ναυτικού αγώνα και αναγνωρίστηκε από τους ίδιους τους 
συμμάχους που στα ελληνικά πλοία και πληρώματα βρήκαν έναν πολύτιμο αρωγό του ναυτικού 
αγώνα, αρχικά στη Μεσόγειο και μετέπειτα και σε άλλα μέρη. Και είχε δίκιο ο ίδιος ο Τσώρτσιλ να 
θεωρεί τη Μεσόγειο θάλασσα ως το «μαλακό υπογάστριο» του Χίτλερ καθώς πίστευε ότι ο πόλεμος 
στην Ευρώπη θα κερδιζόταν πρώτα από το νότιο μέτωπο και όχι από το στενό της θάλασσας της 
Μάγχης. 

Σε αυτό τον αγώνα τα ελληνικά πληρώματα πρόβαλαν το ταλέντο και τις ικανότητές τους που 
συμπληρώνονταν αρμονικά από το ελληνικό φιλότιμο. Το ελληνικό φιλότιμο ήταν αυτό που δεν 
άφηνε τα ελληνικά πληρώματα, ακόμη κι αν υστερούσαν σε σύγχρονα για την εποχή τους πλοία, να 
αποδειχθούν κατώτερα από τα βρετανικά. Μια τέτοια στιγμή ναυτικής φιλονικίας περιγράφεται στο 
ακόλουθο απόσπασμα από τις «Ναυτικές Ιστορίες» του Γιώργου Σπορίδη που οδήγησε τον βρετανό 
κυβερνήτη να μεταφέρει ο ίδιος δύο κάσσες ουίσκι στο ελληνικό καράβι, όπως όριζε το στοίχημα 
που είχε τεθεί μεταξύ των δύο κυβερνητών.  
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ΕΝΑ απογευματάκι, κατά τό ηλιοβασί-
λεμα, καθώς ό ήλιος άπλωνε χρυσάφι 

στή θάλασσα και ροδοπέταλα στον ουρα-
νό, ήρθε κι' άραξε δίπλα μας. ΄Εκανε μισή 
στροφή, έκοψε ταχύτητα με την ησυχία 
του, τράβηξε μέ τις προπέλλες του λίγες 
στροφές άνάποδα και φούνταρε τήν δεξιά 
του άγκυρα δυο - τρεις καραβιές παρακά-

τω άπό εμάς. Βγήκε ό κόσμος ό δικός μας 
στήν κουβέρτα και στα παραπέτα και τό 
χάζευε. Καινούργιο σκαρί, φρεσκοβαμμέ-
νο, φρεσκοπλυμένο και φρεσκογυαλιαμέ-
νο, λαμποκοπούσε στις στερνές ηλιαχτίδες 
της μέρας σαν νεάκοπο μπακιρένιο κέρμα. 
Χρυσάφια οί μπρούντζοι του, άστράφτανε 
οί λαμαρίνες του. ΄Ητανε χαρά Θεού να τό 
κυττάς.

Μόλις φουντάρησε, σήκωσε κατά τους 
κανονισμούς της θάλασσας και τό «έπίση-
μον» στην πρώρα. Δεν χρειαζόταν, όμως, 
ή σημαία για να καταλάβουμε πώς ήτανε 
Εγγλέζος. Και το σκαρί του και ή πάστρα 
του και οί άψογες μανούβρες που έκανε 
γιά να φουντάρη τό φώναζαν μιά ώρα μα-
κρυά. Γιατί, εδώ πού τά λέμε, δεν ξέρω 

τί ελαττώματα έχουν, οί Εγγλέζοι, άλλα 
στη θάλασσα είναι σαΐνια. Χαίρεσαι να τά 
βλέπης τά καράβια τους κι' ο κόσμος πού 
έχουνε απάνω το ξέρει το κύμα καλά, τί 
τραγούδια τραγουδάει ! Τό σωστό!

Βγήκε κι' ό κυβερνήτης ό δικός μας 
στην απάνω κουβέρτα και τό χάζευε με το 
κιάλι. Και, για να μην είναι μόνος, φωναξε 
και τον ύπαρχο και τό χαζεύανε παρέα. 

ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ



- «'Αρ»! είναι. 

- Δεν χωράει αμφιβολία.

- ΄Ομορφο καράβι!

- Σπουδαίο!

- Καλά θαταν να τώχαμε!

- Δεν τώχουμε!

Και δός του ξανά κύτταγμα μέ τά γυα-
λιά.

Εκατόν ογδόντα εξη ήμαστε πάνω στο 
καράβι, εκατόν ογδόντα πέντε ανεβήκαμε 
και χαζέψαμε τον γείτονα. Ό ένας πού δεν 
ανέβηκε ήταν κάτω στο νοσοκομείο μέ ιν-
φλουεντζα. Και άδικο δεν είχαμε. Καιρό 
ακούγαμε γι' αυτά τά νέου τύπου αντιτορ-
πιλικά, πού είχανε φτιάξει οί Εγγλέζοι τά 
τύπου «'Αρ», μέ τά δυνατώτερα κανόνια 
και τη μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά ως έκεί-
νη την ώρα δεν είχαμε ίδή κανένα. Και να 
που ξαφνικά ερχόταν ενα τέτοιο κι' άραζε 
δίπλα μας! Ανέβαινες η δεν ανέβαινες, νά 
τό χάζεψης;

Πέρασε καμμιά ώρίτσα έτσι, μέ τό 
κύτταγμα. Είχανε βγη και οι γείτονες καί 
μάς χαζεύανε κ' εκείνοι και σκοτώναμε 
την ώρα αύτη, πού δεν υπάρχει χειρότερη 
όταν βρίσκεσαι «εν όρμω», αγκυροβολη-
μένος «αρόδο», Και πέφτει ο ήλιος και 
πέφτει χρώμα μαβί απάνω σε θάλασσα 
και ουρανό κι' απάνω στην ψυχή σου, πού 
σούρχεται νά χτυπήσης τό κεφάλι σου πά-
νω στη λαμαρίνα νά τό κάνης θρύψαλα νά 
ησυχάσης! 

Κ' έκεί που ή μονοτονία και ή πλήξι άρ-
χιζαν να μας αγκαλιάζουν, νά και ξύπνη-
σαν τά γειτονόπουλα κι' άρχισαν, τσάφ-
τσούφ, μέ τόν οπτικό να μας στέλλουν 
χαιρετίσματα. Δηλαδή, όχι χαιρετίσματα 
ακριβώς, αλλά φωνάζανε τόν καπετάνιο, 
μας για «ντρίνκς» και τρεις - τέσσερις 
ακόμη δικούς μας. Φορέσαμε καθαρές 

στολές, κοτσάρησε και τά παράσημα ψηλά 
αριστερά ό κυβερνήτης, διέταξε ό ύπαρχος 
«καθέλκυσίν λέμβου» και σέ ένα τέταρτο 
βρεθήκαμε πάνω στο εγγλέζικο. Παράτα-
ξις, ό καπετάνιος στή σκάλα, δυο σφυρίγ-
ματα υποδοχής και ώπ! πατήσαμε τις λα-
μαρίνες του. Χαιρετούσες.

- Χάου ντου γιου ντου, σερ.

- Χαου ντου γιου ντού, σέρ.

Καί κατεβήκαμε γιά «ντρινκς».

Ειχε ό Εγγλέζος δυο κάσσες καλό ουί-
σκι, είχαμ' εμείς νά το μυρίσουμε δύο μή-
νες, άρχισαν τά ποτήρια ν' άνεβοκατεβαί-
νουν σαν τα πιστόνια της Ντήζελ.

- Τσίρι ό!

- Του γιούρ χέλθ!

Νά μή τά πολυλογώ, σε τρία τέταρτα 
μέσα τά μάτια άστράφτανε όσο και τά 
χρυσά κουμπιά άπ' τις στολές και ή μύτη 
του Εγγλέζου είχε γίνει το ίδιο μελιτζανιά 
με τή θάλασσα κάτω. Κ' εκεί απάνω άρχι-
σε ή κουβέντα.

- Σερ, είπε ό Άγγλος, τό καράβι μου 
είναι σπουδαίο, οί μηχανές του περίφημες 
και τό πλήρωμα του εξαίρετο.

- Σέρ, άπάντησε ό δικός μας, τό καράβι 
μου μας τά δώσατ΄ έσείς. "Εχει τά χάλια 
του. Οί μηχανές του είναι για τά πανηγύ-
ρια, αλλά το πλήρωμα του τό καλύτερο 
πού είδε ποτέ ή Μεσόγειος !

- Σέρ, επανέλαβε ό Αγγλος, λυπούμαι 
γιατί θά σάς στενοχωρήσω. Αλλά τό πλή-
ρωμα σας δεν μπορεί νά είναι τόσο καλό 
σάν τό δικό μου. Περίφημα ανακλαστικά, 
σέρ, όλοι τους! Προ παντός άρμενιστές και 
μηχανικοί. ΄Οσο νά δώσω μια διαταγή, την 
έχουν κιόλας εκτελέσει οί μηχανές, σάν νά 
την άκουγαν οί ίδιες!

΄Αϊ αμ βέρυ πράουντ ιντήντ! 
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Σέρ, απάντησε ό κυβερνήτης μας, δα-
κρύζουν τά μάτια μου γιά τή στενοχώρια 
πού θά σάς δώσω, αλλά τό πλήρωμα σας 
θά τό έστελναν, στην έρημο να οδηγεί γκα-
μήλες, αν οί ναύαρχοι σας μπορούσαν νά 
ιδουν τό δικό μου!

Τί μουγκαμάρα ήταν εκείνη που έπε-
σε ξαφνικά, θεέ μου; Και τί μούτρα ήτανε 
εκείνα του Εγγλέζου, τόν φοβηθήκαμε γιά 
εμβολή!

Τ' είναι αυτά πού τους λέει; μου ψιθύ-
ρισε ό διπλανός συνάδελφος. θά μάς πετά-
ξουν στη θάλασσα.

'Αλλά δεν μάς πέταξαν. Μόνο κυττού-
σαν τόν καπετάνιο τους, πού προσπαθούσε 
νά συνέλθη.

- θά έχη είκοσι ένα πίεσι, μουρμούρισε 
ό γιατρός.

- Έκανε «φάΐρ - όπ» μέχρι δώδεκα 
ατμόσφαιρες, μούγγρισε ό μηχανικός.

Άλλ' ό Εγγλέζος δεν παράταγε τήν πα-
λιοζωή και τόν παλιόκοσμο μέ δυο κουβέ-
ντες. Σήκωσε τό ποτήρι του, τράβηξε μια 
δόσι «σκώτς», πήρε αναπνοή, έρριξε την 
πίεσι κάμποσες μονάδες γιά τόν γιατρό, 
κάμποσες ατμόσφαιρες γιά τόν μηχανι-
κό κ' επιτέλους μίλησε και είπε τούτα τά 
όμορφα κι' ωραία: 

- Σέρ, αύριο τό πρωί τό καράβι μου θά 
μπη στό απέναντι λιμάνι μέ 14 κόμβους. 
Και θά σταματήση πριν τήν προβλήτα, σάν 
νά είχε μπή με δύο!

- Μαύρο και κακό προαίσθημα μάς 
έσφιξε το καρύδι, των προσκεκλημένων. 
Ξέραμε πώς είχαμε καπετάνιο μέ φιλότιμο, 
πού το έτρεμε όλο τό Ναυτικό. Τί γινόταν 
τώρα, που είχε τραβήξει εφτά ούΐσκυ κ' 
έπήγαινε «φουλ -σπήντ» γιά τό όγδοο;

- Ο Θεός νά βάλη τό χέρι του, ψιθύρισε 
ό γιατρός.

- Αμάν, Παναγιά μου, Παρθένα! προ-
σευχήθηκε εν συντομία ό διπλανός μου.

- Κλίγκ! του έφυγε του μηχανικού μας 
από τά χέρια τό ποτήρι και θρυμματίσθηκε 
στο πάτωμα.

'Αλλοίμονο! 'Αλλοίμονο και τρισαλλοί-
μονο! Ούτε ό θεός θέλησε νά βάλη το χέρι 
του, ούτε ή Θεοτόκος επενέβη. Κι' άνοιξε 
τό στόμα του ο κυβερνήτης μας και είπε, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, τά έξης :

- Σέρ, μιά ώρα πριν τό δικό σας, τό 
δικό μου τό καράβι θα μπή στο απέναντι 
λιμάνι μέ 18 κόμβους. Και θά σταματήση 
πριν την προβλήτα σάν νά εχη φρένα στήν 
καρέννα του!

Αύτη τη φορά έμεινε και ό Εγγλέζος 
κατάπληκτος κ’ εμείς μισοπεθαμένοι.

Τέλος, έσπασε την σιωπή ό Βρετανός:

- Κάπταιν, παιδεύθηκα δυο βδομά-
δες γιά νά πάρω δυο κάσσες ούΐσκυ «αν 
μπόρντ». 'Αλλά εάν κάνετε αυτό που λέτε, 
μετά δέκα λεπτά θά βρίσκονται και οι δυο 
στο καράβι σας. Έάν έχετε ακόμη καρά-
βι...

'Εκεί απάνω σηκωθήκαμε νά φύγουμε. 
Και ήτανε τά μούτρα μας περίχυμένα μέ 
ώχρα και τό αίμα μας λεμονάδα! Πατή-
σαμε τις λαμαρίνες μας μέ ποδάρια πού 
τρέμανε κ' έσήμανε συναγερμό στους δι-
κούς του ό πρώτος. Πήρανε χαρτί, πήρανε 
μολύβι κι’ άρχισαν τους υπολογισμούς. Τό-
σο μήκος τό λιμάνι, τόσες στροφές τό ανά-
ποδα ολοταχώς, τόσο εκείνο, τόσο ετούτο, 
πού θά σταματάγαμε;

- Πάνω στην…εκκλησία, απεφάνθη ο 
δεύτερος. 

- Στον... κεντρικό δρόμο, μουρμούρισε 
ό τρίτος.

- Νά γράψουμε τις διαθήκες μας, πρό-
τεινε αισιόδοξα ο γιατρός



Και μόνο ο κυβερνήτης μας ήρεμος και 
ατάραχος χώνευε τό ούΐσκυ του καί... πέ-
ρα βρέχει.

Τί νά κάνουμε; Ξυπνήσαμε τις βάρδιες 
τών μηχανών, διαλέξαμε τους καλύτερους 
κι' αρχίσαμε τίς... προπονήσεις με τά χρο-
νόμετρα. Κυματοθραύστης δεξιά! Τσακ τό 
χρονόμετρο. Ανάποδα πάση δυνάμει! Με-
τράγαμε, ξοναμετράγαμε, δέν βαρυέσαι! 
Γινόμαστε σάντουιτς μέ τον μώλο!

- Παρατάτε τα, ρέ παιδιά! είπε ό πρώ-
τος. Γιά φούντο είμαστε αύριο, έτσι κι'άλ-
λοιώς. Γιά νά τό σταματήση μιά φόρα, δεν 
τό σταματάει! Πάμε νά ξαπλώσουμε μιά 
στάλα, νά πάμε τουλάχιστον ξεκούραστοι!

Τι νά κάνουμε; ΄Ημαστε που ήμαστε 
κατάκοποι. Τραβήξαμε: γιά ύπνο και κοι-
μηθήκαμε. ΄Οσοι μπορέσαμε.

Πρωί, οκτώ, ήμαστε έτοιμοι νά βιρά-
ρουμε την άγκυρα. Οκτώ και τέταρτο 
δόθηκε ή διαταγή «είς τάξιν απάρσεως» 
οκτώ και μισή μέ «πρόσω αργά» κάνα-
με μισό κύκλο γύρω στον 'Eyyλέζο, πού 
έπλεε «ήρεμα» προς τόν κυματοθραύστη 

τού λιμανιού. Κάπου εκεί κοντά του τόν 
είδαμε πού φούνταρε τήν άγκυρα κ' έμεινε 
ακίνητος περιμένοντας τή μεγάλη στιγμή. 
Ό κόσμος του όλος είχε κρεμαστή στά πα-
ραπέτα και στά κανόνια και τά μάτια τους 
ήσαν απάνω μας. Μας χαιρέτισαν μέ τρεις 
ζητωκραυγές, καθώς περνάγαμε. από δί-
πλα, και σφύριξαν δυο φορές «καλημέρα» 
μέ τή σειρήνα. Καλωσύνη τους οι άνθρω-
ποι!

Περάσαμε καμαρωτοί μέ «ημιταχώς» 
και οι καρδούλες μας oι φτωχές τό ξέρανε, 
πού περνάνε περισσότερες στροφές από 
τις μηχανές!

Απάνω στο καράβι τσιμουδιά. Λαχτάρα 
μόνο καί κρυφές προσευχές και σφυγμοί 
εκατόν, πενήντα!

Κ' εκεί απάνω στην αγωνία, ακούστηκε 
ή φωνή άπό τή γέφυρα:

- Πρόσω ολοταχώς!

Αυτό ήτανε! 'Ακούστηκε τό μουγκρητό 
απ' τις τουρμπίνες, τό σφύριγμα του ατμού 
στους αυλούς και τό καράβι ώρμησε μέ 
είκοσι δυο κόμβους προς τά εμπρός! Είδα 

96  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178



97  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 604-ΤΟΜΟΣ 178

δυο ναύτες που σταυροκοπηθήκανε κρυφά 
στο «τσάρτ ρούμ» κ' έναν υπαξιωματικό 
πού ξήλωσε στο νεύρο του δυο κουμπιά 
άπ’ τή στολή του. Τόν, εαυτό μου; Δεν είχα 
καθρέφτη! Ευτυχώς!

- Στροφαί μηχανής εκατόν ενενήντα. 
Ταχύτης δεκαοχτώ!

Μέ δέος είδαμε τη στεριά νά πλησιάζη. 
Με τρόμο πήρε τό μάτι μας τόν κυματο-
θραύστη πού ετρεχε κατ’ επάνω μας.

Γαντζωμένοι στο παραπέτο της γέφυ-
ρας, κυττάζαμε τόν κόσμο πού έκανε πε-
ρίπατο στο μώλο. Καί, ξαφνικά, παράτησε 
και περίπατο καί κουβεντούλα κι άρχισε 
νά τρέχη στά μαγαζιά της προκυμαίας. Κι’ 
ό κυματοθραύστης όλο και πλησίαζε καί οί 
μηχανές μουγγριζαν καί οί προπέλλες μάς 
πήγαιναν με δεκαοκτώ-κόμβους.

Δέν τόν είδαμε τόν, κυματοθραύστη. 
Ούτε τό φανάρι, ούτε τόν μώλο, ούτε τί-
ποτα! ́Ενας καταρράκτης νερού έλουσε τό 
καράβι, καθώς περνάγαμε ανάμεσα στους 
δυο λιμενοβραχίονες! ΄Ογκοι νερού σαρώ-
σανε τή στεριά κάτω άπό τή δύναμι τήν 
αφάνταστη, που είχαν οί δυο προπέλλες 
μας! Και μέσα άπ' τήν κοσμοχαλασιά καί 
τό κύμα, ακούστηκε ατάραχη ή φωνή τού 
κυβερνήτου:

- Ανάποδα ολοταχώς ή αριστερά. Πρό-
σω ολοταχώς ή δεξια, πηδάλιον όλο αρι-
στερά!

΄Ητανε πού ήμαστε όλοι νέοι καί γλυ-
τώσαμε τή συγκοπή! Γιατί ό κοπετάνιος 
μας, ό αλησμόνητος εκείνος καπετάνιος, 
δεν είχε κάνει «ανάποδα», όπως περιμέ-
ναμε! 'Αλλά προσπαθούσε νά σταματήση 
τό καράβι στρίβοντας μέσ' στο λιμάνι! Καί 
τό στα-μάτησε! Το σταμάτησε ό αθεόφοβος 
δυο μέτρα από τους τσιμεντένιους ογκόλι-
θους τού μώλου, πάνω στους οποίους θά 
τσάκιζαν σάν τσιγαρόχαρτο οι λαμαρίνες 
μας!

Τό ουίσκι τώφερε ό ίδιος ό Άγγλος κυ-
βερνήτης. Κ' επέμεινε νά τό κουβαλήση ως 
τό κάρρέ! Του έκανε κατάπληξι τό κατόρ-
θωμα (μεγαλύτερη είχε κάνει σ' εμάς) καί 
μάς είπε πως κάπου 300 λίρες παίχτηκαν 
σε στοιχήματα στο καράβι του. Ευτυχώς 
πού δέν είχαμε παίξει κ' εμείς! Γιατί θά 
είχαμε χάσει ο,τι είχαμε καί δέν είχαμε! 
Ποιος τό περίμενε πώς θά σταματάγαμε;

Κι όμως, κάποιος τό περίμενε γιά σίγου-
ρο: Ό κυβερνήτης μας!

Καί τό ίδιο βράδυ, τσουγκρίζοντας τά 
ποτήρια στο καρρέ (τά ποτήρια μέ τό ού-
ΐσκυ, φυσικά), μάς είπε πέντε λέξεις μο-
ναχά:

- Κύριοι! Προ παντός τό φιλότιμο!

Καλή του ώρα όπου βρίσκεται! Κανείς 
άπό μας δεν τον λησμόνησε. Καί μέ τό δίκιο 
μας. Φιλότιμο ειν' αυτό!



Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Tουρκία

8 Απριλίου
Στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων ADiK Fur-
trans πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο Τουρ-
κικό Ναυτικό (TDK) του δεύτερου αποβατικού 
πλοίου (LST) κλάσης «Bayraktar». Πρόκειται για 
το «Sancaktar» (L-403) τελευταίου σκάφους 
του προγράμματος ναυπήγησης μεγάλων αρ-
ματαγωγών, το οποίο μαζί με το αρχικό σκά-
φος «Bayraktar» (L-402) συγκροτούν τις πλέον 
σύγχρονες ναυτικές μονάδες της αποβατικής 
δύναμης του TDK, έχοντας ενσωματωμένες 
δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου αμφιβίων 
επιχειρήσεων. Η ναυπήγηση ανατέθηκε στην 
εταιρεία ADiK Furtrans (γνωστή και ως Anadolu 
Shipyards) στις 11 Μαΐου του 2011 στο πλαί-
σιο προγράμματος ύψους 370 εκατ. ευρώ (185 
εκατ. ευρώ έκαστο). Έξι έτη μετά από την τοπο-
θέτηση της τρόπιδας, το «Bayraktar» εντάχθηκε 
επιχειρησιακά στη δύναμη του στόλου (14 Απρι-
λίου 2017). Η τουρκικής σχεδίασης κλάση είναι 
μήκους 138,75 μέτρων πλάτους 19,60 μέτρων 
και βυθίσματος 3 μέτρων. Έχει μέγιστο εκτόπι-
σμα 7.254 τόνους (σ.σ. Η κλάση αρματαγωγών 
«Ιάσων» του ΠΝ είναι εκτοπίσματος 4.470 τό-
νων) με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 1.180 
τόνων, αυτονομία 5.000 μίλια. Το συγκρότημα 
πρόωσης αποτελείται από τέσσερις κινητήρες 
πετρελαίου ισχύος 2.880 kW επιτρέποντας ανά-
πτυξη μέγιστης ταχύτητας  18 κόμβων. Το νέο 
αρματαγωγό υπηρετείται από πλήρωμα 129 

ανδρών ενώ έχει σχεδιαστεί για την μεταφορά 
367 στρατιωτών, 20 αρμάτων, 24-60 οχημά-
των εντός ενός κύριου εσωτερικού κλειστού 
χώρου εμβαδού 1.100 μ2 και ενός μικρότερου 
στο εξωτερικό κατάστρωμα εμβαδού 690 μ2. 
Τα πλοία της κλάσης διαθέτουν ελικοδρόμιο για 
την φιλοξενία και υποστήριξη ενός ελικοπτέρου 
έως 10 τόνων και τέσσερις ποβατικές ακάτους 
για αμφίβια έφοδο. Η κλάση «Bayraktar» ενσω-
ματώνει σειρά συστημάτων τουρκικής σχεδία-
σης και ανάπτυξης όπως το  Σύστημα Διαχεί-
ρισης Μάχης GENESIS CMS με πέντε κονσόλες 
χειριστών. Σε επίπεδο αισθητήρων το ραντάρ 
έρευνας επιφανείας/αέρος 3D Smart S Mk2 της 
Thales, ραντάρ ναυτιλίας LPI X Band, καθώς και 
δύο ηλεκτροπτικά σταθεροποιημένα συστήματα 
ημέρας/νύκτας AselFLIR 300D τουρκικής σχε-
δίασης και κατασκευής. Ιδιαίτερη μνεία οφείλει 
να γίνει για το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου 
τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής ARES-2N. 
Στον τομέα της ανθυποβρυχιακής άμυνας το 
πλοίο φέρει σύστημα αντιμέτρων τορπιλών τύ-
που Sea Sentor της βρετανικής Ultra. Τα πλοία 
της κλάσης είναι βαριά οπλισμένα για την αντι-
μετώπιση απειλών προερχόμενες από επαν-
δρωμένα και μη αεροσκάφη και κατευθυνόμενα 
βλήματα. Συγκεκριμένα κάθε πλοίο φέρει δύο 
συστήματα εγγύς αντιπυραυλικής προστασίας 
CIWS Mk 15 Phalanx Block 1B, δύο πυροβόλα 
Oto Melara Fast Forty των 40 χλστ και δύο στα-
θεροποιημένα τηλεχειριζόμενα πολυβόλα τύπου 
STAMP των 12,7 χλστ, καθώς επίσης εκτοξευτές 

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος
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σχεδίασης Σύστημα Διαχείρισης Μάχης GENESIS 
(Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) του πλοίου. 
Ο ιστός είναι ένας μεταλλικός πύργος εντός του 
οποίου ολοκληρώνονται σειρά αισθητήρων και 
ειδικότερα: 
α) τέσσερις κεραίες πολλαπλών λειτουργιών του 
ραντάρ αέρος/επιφανείας κατά χαμηλά ιπτάμε-
νων στόχων (X-Band, ενεργού διάταξης, εμβέ-
λειας 150 χλμ με δυνατότητα παρακολούθησης 
άνω των 1000 στόχων ταυτοχρόνως, 
β) τέσσερις κεραίες του ραντάρ κατάδειξης στό-
χων (X-Band, ενεργού διάταξης, ημιενεργού κα-
θοδήγησης αντιαεροπορικών πυραύλων, εμβέ-
λειας 150 χλμ), 
γ) τέσσερις κεραίες του ραντάρ έρευνας αέρος/
επιφανείας μεγάλης απόστασης (S-Band, ενερ-
γού διάταξης, εμβέλειας 450 χλμ, με δυνατότη-
τα παρακολούθησης άνω των 2.000 στόχων). 
δ) δορυφορικές επικοινωνίες, γ) συστήματα 
ESM, ECM, ECCM, δ) ηλεκτροοπτικά, ε) κεραία 

αντιμέτρων τύπου Mk36, σύστημα προειδοποί-
ησης δέσμης Laser και σύστημα επικοινωνιών 
Link 16/22. 

16 Απριλίου
Το ολοκληρωμένο σύστημα ιστού αισθητήρων 
ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar) της 
εταιρείας ASELSAN περάτωσε με επιτυχία τις 
δοκιμές αξιολόγησης, σηματοδοτώντας ένα 
σημαντικό τεχνολογικό άλμα της εγχώριας βιο-
μηχανίας στην ανάπτυξη προηγμένων αισθητή-
ρων. Ο ιστός σχεδιάστηκε και αναπ-τύχθηκε για 
να τοποθετηθεί στις νέες ναυτικές πλατφόρμες 
και συγκεκριμένα στις νέες φρεγάτες του προ-
γράμματος TF-2000 σχεδιασμένες να διαθέτουν 
επιχειρησιακές αντιαεροπορικές δυνατότητες 
αεράμυνας περιοχής. Οι δοκιμές έλαβαν χώρα 
σε μια φρεγάτας κλάσης «Gabya» (O.H. Perry). 
Ο ιστός ÇAFRAD τοποθετήθηκε στο ελικοδρό-
μιο και διασυνδέθηκε με το επίσης τουρκικής 

Το «Sancaktar» (L-403).



IFF (STANAG 4193 compliant Mode 1/2/3/C/S/5 
interrogation εμβέλειας 450 χλμ), κ.α, τα οποία 
παρέχουν κάλυψη 360ο. Σημειώνεται επίσης 
πως η ASELSAN υπέγραψε σύμβαση  ύψους 
26,5 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη και κα-
τασκευή 25 ραντάρ τα οποία θα εγκαταστα-
θούν στη συνέχεια σε 18 ΤΠΚ του Τουρκικού 
Ναυτικού (κλάσεις «Kılıç I/II», «Yıldız», «Doğan», 
«Rüzgar», καθώς και στις τέσσερις φρεγάτες 
ΜΕΚΟ 200ΤΝ Track I (κλάση «Yavuz»). Το ρα-
ντάρ 3D MAR-D εμβέλειας 70 χλμ λειτουργεί 
σε συχνότητα X-Band και σχεδιάστηκε ώστε να 
μπορεί να εντοπίσει και να ιχνηλατήσει εχθρικό 
αεροσκάφος σε απόσταση 25 χλμ. Η τουρκική 
εταιρεία αναπτύσσει σειρά αισθητήρων οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν σε ναυτικές μονάδες αλλά και 
σε χερσαία αντιαεροπορικά συστήματα. 

17 Απριλίου 
Η συγκρότηση κοινοπραξίας με τη συμμετοχή πέ-
ντε κορυφαίων τουρκικών ναυπηγικών συγκρο-
τημάτων του ιδιωτικού τομέα (Sedef, Anadolu, 
Sefine, Selah και Istanbul) σηματοδοτεί την πλέ-
ον φιλόδοξη προσπάθεια με στόχο την εγχώρια 
σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή του πρώτου 

«εθνικού» προωστηρίου σκεύους, το οποίο στη 
συνέχεια θα εγκατασταθεί στις νέες κλάσεις σκα-
φών επιφανείας του Τουρκικού Ναυτικού (Turk 
Deniz Kuvvetleri – TDK). Η κοινοπραξία TAIS 
(Turkish Associated International Shipyards) 
ανέλαβε την ευθύνη να παρουσιάσει εντός 30 
μηνών του αρχικού πρωτοτύπου συστήματος, η 
μαζική παραγωγή του οποίου θα ξεκινήσει εντός 
διαστήματος 54 μηνών. Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες του προέδρου Ερντογάν προέβλεπαν ως 
απαίτηση τη συνένωση των δυνατοτήτων των 
μεγαλύτερων ιδιωτικών ναυπηγείων προκειμέ-
νου εκτός από ναυτικές πλατφόρμες, όπλα και 
αισθητήρες, η εγχώρια βιομηχανία να μπορεί να 
καλύψει και τον τομέα των συστημάτων προώ-
σεως. Ο στρατηγικός στόχος (Vision 2023) προ-
βλέπει δράσεις με σκοπό την πλήρη απεξάρτηση 
της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας από πηγές 
του εξωτερικού τόσο σε κύρια οπλικά συστήματα, 
όσο και στα υποσυστήματα αυτών, καθώς έτσι θα 
ελαχιστοποιηθεί η όποια αρνητική επίδραση μπο-
ρεί να επιφέρει ένα πιθανό μελλοντικό εμπάργκο 
(σ.σ. Όπως είχε επιβληθεί από τις ΗΠΑ μετά από 
την εισβολή στην Κύπρο). Οι καταγεγραμμένες 
ανάγκες του TDK σε διάστημα δέκα ετών προσ-

Τμήμα του ÇAFRAD στον θάλαμο δοκιμών της ASELSAN. 
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διορίζουν σημαντικές απαιτήσεις προμήθειας 
περί των 100 προωστηρίων σκευών, ενώ θα 
πρέπει να αντικατασταθούν άλλα 400 περίπου. 
Ένα τέτοιο κολοσσιαίο εγχείρημα θα πρέπει να 
στηριχθεί και στις εξαγωγές, στις οποίες βασίζε-
ται η οικονομική επιτυχία και συνδέεται άρρηκτα 
με τις προσπάθειες του τουρκικού Ύπουργείου 
Εξωτερικών αλλά και της Προεδρίας. Πρόσφατο 
παράδειγμα εξαγωγικής επιτυχίας χάρη στις συ-
ντονισμένες διπλωματικές ενέργειες ήταν η υπο-
γραφή συμβολαίων για τα τουρκικά ναυπηγεία 
συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, 
στο πλαίσιο της πρόσφατης διεθνούς εκθέσεως 
στο Κατάρ. Βάση δημοσιευμένων στοιχείων τα 
τουρκικά ναυπηγεία συμβάλλουν σήμερα κατά 
70% στην εθνική αυτάρκεια ενώ στα τέλη του 
2008 το ποσοστό ανερχόταν μόλις στο 20%. 
Ύπενθυμίζεται ότι μεταξύ 2016-2018 παρεδό-
θησαν δύο κορβέτες κλάσης «Ada», ένα μεγάλο 
αποβατικό, δύο σκάφη υποστήριξης και ένα σκά-
φος διάσωσης υποβρυχίων. Από το 2003 ολο-
κληρώθηκαν 14 ναυπηγικά προγράμματα.

05 Ιουλίου 
Το Πακιστάν ανακοίνωσε εκ νέου την απόφαση 
προμήθειας τεσσάρων κορβετών κλάσης «Ada» 
(Milgem), μια αγορά η οποία είχε γνωστοποιηθεί 
αρχικά πέρυσι κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκ-
θέσεως IDEF 2017 με την υπογραφή σχετικού 
μνημονίου (MoU). Η εταιρεία STM (Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret) αφού απέ-
στειλε σχετικό LoI (Letter of Intent), τον περα-
σμένο Νοέμβριο υπέγραψε το αρχικό συμβόλαιο 
ναυπήγησης τεσσάρων σκαφών. Τώρα υπεγρά-
φη το επικαιροποιημένο τεχνικό κείμενο της τελι-
κής διαπραγμάτευσης με την πακιστανική πλευ-
ρά, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τους πολύ 
ισχυρούς και στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο 
ισλαμικών χωρών. Η STM έχει εμπλακεί επίσης 
στο πρόγραμμα αναβάθμισης ενός υποβρυχίου 
τύπου Agosta 90B. Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νουρετίν Τσανικλί δήλωσε εμφατικά ότι 
πρόκειται για την μεγαλύτερη εξαγωγική επιτυχία 
της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του. Εί-
ναι η πρώτη επιβεβαιωμένη εξαγωγική επιτυχία 
της κλάσης «Ada», μετά από αρκετές ανεπιτυχείς 
προσπάθειες, λόγω του πολύ ισχυρού διεθνούς 

ανταγωνισμού. Όπως έγινε γνωστό δύο σκάφη 
θα ναυπηγηθούν στην Τουρκία και τα υπόλοιπα 
στις εγκαταστάσεις της KSEW (Karachi Shipyard 
& Engineering Works Limited) στο Πακιστάν. Το 
κόστος ανά μονάδα κυμαίνεται στα 250 εκατομ-
μύρια δολάρια. Πέρυσι τον Οκτώβριο η κορβέτα 
Buyukada (F-512) μετείχε σε ασκήσεις με το 
Πακιστανικό Ναυτικό, οι αξιωματικοί του οποίου 
είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς 
το πλοίο και να μελετήσουν καλλίτερα τις επιχει-
ρησιακές του δυνατότητες.

12 Ιουλίου 
Η γνωστή εταιρεία Aselsan που διακρίνεται 
για σειρά αμυντικών προγραμμάτων εγχώριας 
έρευνας και ανάπτυξης και για τους τρεις κλά-
δους των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ) 
αναπτύσσει από το 2016 τον ηχοσημαντήρα 
ASELBUOΎ, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από 
πλοία και αεροσκάφη (ΑΦΝΣ και ελικόπτερα) 
για τον εντοπισμό υποβρυχίων. Η εταιρεία έχει 
επενδύσει σε ίδια κεφάλαια προωθώντας την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων μεταξύ 
άλλων και στον τομέα των αισθητήρων. Ο ηχο-
σημαντήρας δοκιμάζεται σύμφωνα με τις προδι-
αγραφές που έχει θέσει το Τουρκικό Ναυτικό και 
τα διεθνή πρότυπα, με προοπτική την εξαγωγή 
του. Σύμφωνα με την εταιρεία ο ηχοσημαντήρας 
μπορεί να λειτουργεί για οκτώ ώρες σε επιχει-
ρησιακό βάθος έως 150 μέτρα. Τον Ιούνιο το 
ASELBUOY ξεκίνησε δοκιμές εναέριας άφεσης. 

ΝΑΤΟ

11 Ιουλίου 
Μια σημαντική διεθνή πρωτοβουλία ανακοινώ-
θηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης Συνόδου της 
Ατλαντικής Συμμαχίας. Συγκεκριμένα επτά χώρες 
μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Πολωνία, Πορτογαλία) συνυπέγραψαν επιστολή 
πρόθεσης (LoI)  με σκοπό την προμήθεια ναυτι-
κών πυρομαχικών. Στόχος της συλλογικής αυτής 
ενέργειας είναι η αγορά με σημαντική έκπτωση 
διαφόρων πυρομαχικών όπως βλήματα (πυρο-
βόλων), κατευθυνόμενα όπλα, τορπίλες και άλλα. 
Σημειώνεται πως αντίστοιχη πρωτοβουλία έχει 
αναπτυχθεί και στο παρελθόν με αντικείμενο 



όπλα και πυρομαχικά για τις χερσαίες και εναέ-
ριες πλατφόρμες.  

Αυστραλία

29 Ιουνίου
Η βρετανική BAE Systems αναδείχθηκε στον 
μεγάλο νικητή του διαγωνισμού για το πρό-
γραμμα ναυπηγήσεως νέων φρεγατών για το 
Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας (RAN, Royal 
Australian Navy), ύψους 25,9 δις δολαρίων 
προσφέροντας την κλάση «Type 26» γνωστή 
και ως GCS (Global Combat Ship). Σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό το RAN θα παραλάβει οκτώ 
συνολικά φρεγάτες ανθυποβρυχιακού πολέ-
μου (ASW) του τύπου εκτοπίσματος 6.900 τό-
νων που θα κωδικοποιηθούν πλέον ως κλάση 
«Hunter» σύμφωνα με τις προβλέψεις του προ-
γράμματος «Sea 5000». Σύμφωνα με το νέο 
δόγμα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανθυπο-
βρυχιακές επιχειρήσεις, λόγω της αναβάθμισης 
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υποβρυ-
χίου στόλου των χωρών του Ειρηνικού και ιδί-
ως του Ρωσικού και του Κινεζικού Ναυτικού. 
Οι νέες φρεγάτες θα αντικαταστήσουν οκτώ 
κλάσης Anzac, οι οποίες ναυπηγήθηκαν μετα-
ξύ 1993 και 2004. Το πρόγραμμα θα εμπλέξει 
σημαντικά τμήματα της εγχώριας βιομηχανίας 

σε διάφορα επίπεδα. Στο διαγωνισμό μετείχαν 
επίσης έκδοση της FREMM την οποία προω-
θούσε η ιταλική Fincantieri, καθώς και η ισπα-
νική Navantia, η οποία προσέφερε την F5000. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισπανική εταιρεία 
ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού του RAN για 
τρία αντιτορπιλικά αντιαεροπορικής άμυνας 
περιοχής (σ.σ. Κλάση Hobart, πρόγραμμα «Sea 
4000»).   

ΗΠΑ

4 Μαΐου 
Η ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού (US Navy) 
προχώρησε σε μια απόφαση ιδιαίτερης συμβο-
λικής και επιχειρησιακής σημασίας, ανακοινώνο-
ντας την ανασύσταση του 2ου Στόλου (Second 
Fleet), με περιοχή ευθύνης την ανατολική ακτή 
των ΗΠΑ και τον βόρειο Ατλαντικό. O στόλος 
θα υπάγεται στην US Fleet Forces Command 
(COMUSFLTCOM). Το αίτιο επανενεργοποίησης 
του 2ου Στόλου ένδεκα έτη μετά από την ανα-
στολή λειτουργίας του για λόγους οικονομίας και 
στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του Ναυτικού, σχε-
τίζεται ευθέως με την αυξημένη παρουσία των 
ναυτικών δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
και την αναβάθμιση της ναυτικής ισχύος του Ρω-
σικού Ναυτικού. Η δήλωση του Αμερικανού Αρ-

Αναπαράσταση της κλάσης «Type 26» (GCS). 
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χηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων (Chief of Naval 
Operations) ναυάρχου Τζον Ρίτσαρσον είναι 
σαφής, διευκρινίζοντας ότι: «Η νέα Στρατηγική 
Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ καθιστά σαφές ότι πλέ-
ον έχουμε επιστρέψει στην εποχή ανταγωνισμού 
των μεγάλων δυνάμεων, καθώς το περιβάλλον 
ασφαλείας συνεχίζει να εγείρει όλο και μεγαλύ-
τερες προκλήσεις και τείνει να γίνεται πιο περί-
πλοκο». Ο Αμερικανός (Α/ΓΕΝ) ναύαρχος Ρίτσαρ-
σον ανέφερε ότι η ενεργοποίηση του στόλου θα 
λάβει χώρα σταδιακά καθώς τους επόμενους 
μήνες προγραμματίζεται η ένταξη μονάδων επι-
φανείας, αεροσκαφών και άλλων δυνάμεων. Με 
έδρα το Νόρφολκ στην πολιτεία Βιρτζίνια ο 2ος 
Στόλος θα επαναλειτουργήσει με μια πυρηνική 
αρχική σύνθεση, η οποία θα αυξηθεί στους 200 
άνδρες και γυναίκες. Στις 12 Ιουνίου γνωστοποι-
ήθηκε ότι ο αντιναύαρχος Andrew Lewis ανα-
λαμβάνει καθήκοντα διοικητού του 2ου Στόλου. 

Ρωσία

15 Ιουνίου
Επιστροφή σε προγράμματα που είχαν χαρα-
κτηρισθεί ως ουτοπικά κατά την περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου, σχεδιάζεται στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης ναυτικών όπλων για τις 
ανάγκες του Ρωσικού Ναυτικού. Το πρακτορείο 
RIA Novosti αποκάλυψε ότι επανήλθε η ιδέα της 
κατασκευής μιας τορπίλης με πυρηνική κεφαλή 
για την προσβολή θαλάσσιων αλλά και παράκτι-
ων στρατηγικών στόχων. Στο δημοσίευμα γίνεται 
μνεία της ιδέας του γνωστού ακαδημαϊκού Ζα-
χάροφ, ο οποίος είχε προτείνει τη σχεδίαση μιας 
νέας γενιάς υπερβαρέων τορπιλών οι οποίες θα 
εξοπλίζονταν με ισχυρές πυρηνικές κεφαλές. Με 
μήκος της τάξης των 25 μέτρων και διάμετρο 
σχεδόν 120-150 εκατοστά, οι τορπίλες αυτές θα 
χρησιμοποιούσαν το φαινόμενο της υπερσπηλαί-
ωσης αναπτύσσοντας πολύ μεγάλες ταχύτητες 
(π.χ. η τορπίλη VA-111 Shkval αναπτύσσει ταχύ-
τητες της τάξης των 200 κόμβων) ώστε να μειώ-
σουν τον χρόνο αντίδρασης του αμυνομένου. Την 
αναβίωση της ιδέας επέτρεψε πλέον η σύγχρονη 
τεχνολογία σε συνδυασμό με την πολιτική κατεύ-
θυνση του Κρεμλίνου, το οποίο υποστηρίζει την 
ανάπτυξη εξωτικών όπλων σε ξηρά, θάλασσα, 

αέρα και διάστημα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
και τις επιλεκτικές διαρροές από διάφορες πηγές, 
η τορπίλη θα έχει εμβέλεια 50-6.200 μίλια(!) και 
θα φέρει πυρηνική γόμωση έως και ενός μεγα-
τόνου. Τα αποκαλυπτικά αυτά όπλα θα φέρονται 
από υποβρύχια κλάσης Oskar ή τα νεότευκτα 
τύπου Yasen και θα μπορούν να εξαπολύονται 
από βάθη της τάξεως των 1000 μέτρων, σύμ-
φωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο National 
Interest «We know now why Russia wants 100 
megaton nuclear torpedo». Τα επιχειρησιακά σε-
νάρια επικεντρώνονται στην προβολή και κατα-
στροφή ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου, καθώς 
και στην πρόκληση παλιρροϊκού κύματος (τσου-
νάμι) ύψους πολλών μέτρων το οποίο στη συνέ-
χει θα πλήξει παράκτιους στόχους (λιμένες, πό-
λεις). Το φιλόδοξο σχέδιο σύμφωνα με ειδικούς 
αναλυτές θα αντιμετωπίσει πολλές τεχνολογικές 
προσκλήσεις και ιδιαίτερα το πολύ σοβαρό ζήτη-
μα της πρόκλησης θορύβου, γεγονός που μπορεί 
να εξουδετερώνει τα αναβαθμισμένα επιχειρη-
σιακά χαρακτηριστικά. Το Σοβιετικό Ναυτικό είχε 
αναπτύξει και εντάξει στο οπλοστάσιό του την 
τορπίλη Τ-5 (βαρέως τύπου 533 χιλστ) η οποία 
έφερε πυρηνική κεφαλή και αποσκοπούσε στην 
καταστροφή/εξουδετέρωση έως τριών μεγάλων 
πλοίων επιφανείας.   

Κίνα

7 Ιουλίου
Μια πολύ σημαντική είδηση δημοσιοποιήθηκε 
από την Κίνα, η οποία – εφόσον αποδειχθεί αλη-
θής – θα σημάνει την επίτευξη σειράς ρεκόρ, από 
υποβρύχιο που ενσωματώνει τεχνολογία αναε-
ρόβιας πρόωσης (ΑΙΡ). Σύμφωνα με δημοσίευ-
μα της Εφημερίδας Επιστήμης και Τεχνολογίας 
υποβρύχιο του Κινεζικού Ναυτικού κατέρριψε το 
ρεκόρ στους τομείς της μέγιστης χρονικής διάρ-
κειας πλου σε κατάδυση κατά δύο εβδομάδες και 
μεγίστου βάθους. Τα αξιοσημείωτα επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά συμπληρώνονται επίσης με την 
βελτίωση της δυνατότητας προσβολής πολλα-
πλών στόχων επιφανείας κάτω από δύσκολες 
συνθήκες και θαλασσοταραχή.



■    Παραχώρηση μιας διαταγής ποντίσεως τηλεφωνικών καλωδίων στο Αιγαίο το 1904, 
από τον Αντιπλοίαρχο ε.α. Δημοσθένη Ιωαννίδη ΠΝ. 

■     Παραχωρήθηκαν από την κ. Όλγα Πανά έγγραφα από το αρχείο του πατέρα της κ. Επα-
μεινώνδα Πανά καθώς και δυο πίνακες ζωγραφικής:

• Αφιέρωση στον Διοικητή Πλοίων Αποβάσεων.
• Ιστιοφόρο Αγίας Τριάς.

■    Παραχωρήθηκαν τα ακόλουθα βιβλία από τον κ. Αδάμ Γ. Στεφανάδη:
• «Το Ελληνικό Κράτος της Θάλασσας, Τόμος Α΄, Αθήνα, 2017»
• «Το Ελληνικό Κράτος της Θάλασσας, Τόμος Β΄, Αθήνα, 2017»

■  Παραχώρηση ενός βιβλίου με τίτλο «Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 1884-1931» από τον κ. 
Αλέξανδρο Αποστολίδη.

■  Παραχώρηση ενός βιβλίου με τίτλο «Εγχειρίδιον του Πυροβολικού, 1909» από τον Πλω-
τάρχη (Ε) Δ. Παυλή ΠΝ.

■  Παραχώρηση μιας εγκυκλίου «Παραγωγικαί Σχολαί Υπαξιωματικών ΒΝ ΓΕΝ/1967/Αθήνα» 
από τον Σημαιοφόρο (Ε) Άρη Τσουκαλά ΠΝ. 

■ Παραχώρηση από τον κ. Γεώργιο Τσουτσάνη φωτογραφικό αρχείο του πατέρα του με 
στιγμές από το Πολεμικό Ναυτικό.

Το τρίμηνο που πέρασε, έγιναν οι ακόλουθες δωρεές αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία:
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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



  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

  Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

Αντιναύαρχος(Ο)  ε.α.
Σταμάτιος Λευθεριώτης ΠΝ
Επίτιμος Οικονομικός Επιθεωρητής Πολεμικού 
Ναυτικού
Απεβίωσε την 5η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε το 
1944 στο Ν. Αττικής. Το 1969 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 2004 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Κωνσταντίνος Κυριάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε το 
1931 στο Ν. Αττικής. Το 1953 εισήλθε Σχολή 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομικών και το 
1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Βασίλειος Θεοδώρου ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1935 στη ν. Ιο. Το 1955 εισήλθε στη 
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και το 1992 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Βασίλειος Γιαμάς ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε το 
1936 στο Ν. Ευβοίας. Το 1959 εισήλθε στη 
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομικών και 
το 1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ν) ε.α.
Χρυσή Κώνστα ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε το 
1940 στη ν. Κέα. Το 1958 εισήλθε στη Σχολή 
Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων και το 
1993 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ευάγγελος Κορωναίος ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1944 στη ν. Κύθηρα. Το 1969 εισήλθε στη 
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομικών και 
το 1995 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μακεδόνας ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαïου 2018. Γεννήθηκε 
το 1941 στη ν. Σαλαμίνα. Το 1957 κατετάγη 

στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1992 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Λάμπρος Παππάς ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1942 στα πηγάδια Ν. Ιωαννίνων. Το 1958 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1993 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Περάματζης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1961 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. Το 1975 
εισήλθε στη ΣΔΎΝ ως Ναυτόπαις και το 2008 
τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Καραμούσαλης ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1961 στο Ν. Ηλείας. Το 1976 εισήλθε στη 
ΣΔΎΤΕΝ και το 2011 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μάρκου ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1938 στο Ν. Αττικής. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1987 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Αντωνίου ΠΝ
Απεβίωσε την 18 Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1944 στον Πόρο - Τροιζηνίας. Το 1958 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΗΛ) και το 
1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Φαρμάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1954 στο Ν. Αιτωλοκαρνανίας. Το 1968 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 2004 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Λινάρδος ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Αυγούστου 2018. Γεννήθηκε 
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το 1932 στο Ν. Αχαΐας. Το 1951 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μηχανικός και το 1980 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Σκιρλής ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Μαïου 2018. Γεννήθηκε το 
1930 στο Ν. Αχαΐας. Το 1947 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης (Τ/ΣΙΔ) και το 1980 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Κουρινάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Μαΐου 2018. Γεννήθηκε 
το 1965 στο Ν. Αττικής. Το 1983 εισήλθε στη 
ΣΜΎΝ και το 2011 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπολοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Πανταζόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1942 στο Ν. Ηλείας. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ ως ναύτης μαθητής τεχνίτης και το 1984 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπολοίαρχος (Ε) ε.α.
Παράσχος Μπίλας ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1942 στο Ν. Κυκλάδων. Το 1956 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1986 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπολοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Στάμου ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε το 
1949 στο Ν. Αττικής. Το 1969 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Μόνιμος Κελευστής Μηχανικός και το 1984 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΑΡΜ) ε.α.
Δημήτριος Παναγόπουλος
Απεβίωσε την 21η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1959 στα Φιλιατρά Ν. Μεσσηνίας. Το 1976 
εισήλθε στη ΣΔΎΤΕΝ και το 1996 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής ε.α.
Εμμανουήλ Δούκας

Απεβίωσε την 9η Ιουνίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1959 στη ν. Σκύρο. Το 1975 εισήλθε στη 
ΣΔΎΤΕΝ και το 1996 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΣΗΜ) ε.ε.
Ιωάννης Κοντογιάννης
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1970 στο Ν. Τρικάλων. Το 1992 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Κελευστής. Το τελευταίο χρόνο 
υπηρετούσε στο Αρχηγείο Στόλου.

Ανθυπασπιστής (ΦΑΡ) ε.α.
Ιωάννης Χαϊκάλης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1953 στο Ν. Ηλείας. Το 1974 κατετάγη στη 
Φαρική Βάση ως μαθητευόμενος  Δίοπος και το 
1995 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αρχικελευστής (Τ/Τ) ε.ε.
Παναγιώτης Διώτης
Απεβίωσε την 28η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε το 
1989 στο Ν. Ευρυτανίας και το 2008 εισήλθε 
στη ΣΜΎΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στη ΣΎΚ.

Ναύτης (ΜΗΧ)
Γεώργιος Τασσάς
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1926 στη ν. Χίο. Το 1942 εντάχθηκε 
στο ΠΝ ως εθελοντής και έλαβε την βασική 
εκπαίδευση στο στρατόπεδο Καμπρίτ της Αιγύπ-
του. Εκπαιδεύτηκε ως Μηχανικός στο Θ/Κ 
«ΑΒΕΡΩΦ» στο Πορτ - Σάιντ όπου και βραβεύτηκε 
για τις επιδόσεις του. Το 1942 τοποθετήθηκε 
στο Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» το οποίο συμμετείχε στις 
ακόλουθες πολεμικές επιχειρήσεις της Μεσο-
γείου: Απόβαση στη Σικελία - Παράδοση του 
Ιταλικού Στόλου τον Σεπτέμβριο του 1943 - 
Βομβαρδισμός της Αυγούστα - Εμπλοκή με τρεις 
Γερμανικές Τορπιλακάτους και Βύθισή τους. Στις 
22 Οκτωβρίου του 1943, έξω από την Κάλυμνο, 
το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» προσέκρουσε σε Γερμανική 
Νάρκη. Επιζών, με άλλα μέλη του πληρώματος, 
κατάφεραν να οδηγήσουν το πλοίο στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου.

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

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει παρηγορία και δύναμη ψυχής.
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• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του 
ο Αντιναύαρχος Μαρίνος Δερμεντζούδης 
διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Γενικού 
Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ)

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Χαράλαμπος Παπαδό-
πουλος διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου 
Διευθυντή Οικονομικών Ύπηρεσιών και 
Οικονομικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτι-
κού (ΔΟΎ/ΟΕΠΝ)

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Υποναύαρχοι:

Μάχιμοι: Γεώργιος Τσόγκας, Ρεϋμόνδος-
Στέφανος Σαλβετάς, Δημήτριος Σαταράκης

Υγειονομικού/Ιατρός: Ιωάννης Τσούρας

• Τέθηκε σε αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρ-
χος Μάχιμος Λεωνίδας Τσιαντούλας

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μηχανικός: Βασίλειο Χρηστίδη  
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: 

Μοσχάνθη Φωτιάδου

• Τέθηκε σε αποστρατεία ο Αντιπλοίαρ-
χος (Ε) Αθανάσιος Πρωτολάτης, αποστρατεία 
λογιζομένη από 25 Φεβρουαρίου 2018, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αντιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος 
Αγάς

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή του ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Ευστάθιος 
Πουλάκης

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

Μάχιμος: Ιωάννης Κεχάογλου
Οικονομικού: Φώτης Σιφάκης

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό 
του Πλωτάρχη ο Υποπλοίαρχος (Ε)  
Γεώργιος Καγιόγλου

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες 
(Ε): Αικατερίνη Μουρθανάση, Μαρία 
Πανταγούτσου, Μαρία Χανιώτη

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή της η Υποπλοίαρχος Υγειονομικού 
/ Νοσηλευτικής Λυγερή Μπαλή

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή της η Υποπλοίαρχος Υγειονομικού 
/ Ιατρός  Ελένη Καραβάνα.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Υποπλοίαρχος (Ε)  Παναγιώτης Κων-
σταντάρας

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος Μηχανικός Αν-
τώνιος Σακελλαρίου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού / 
Οδοντίατρος Γεώργιος Μπαϊρακτάρης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
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αίτησή του ο Σημαιοφόρος (Ε) Γεώργιος 
Λαυρεντάκης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
με το βαθμό του Σημαιοφόρου ο Ανθυπασ-
πιστής (ΔΙΑΧ) Παναγιώτης Τερζίδης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή του ο Σημαιοφόρος  (Ε) Γεώργιος 
Βράνης 

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Ανδρέας 
Λιόλιος (ΗΛ/ΗΤ), Ιωάννης Πατεράκης (ΗΛ/
ΗΤ), Τασία Δημητροπούλου (ΔΙΑΧ-ΗΎ), Πανα-
γιώτα Αθανασοπούλου (ΔΙΑΧ-ΧΤ), Ελπίδα 
Αποστολάκου (ΔΙΑΧ-ΧΤ), Δημήτριο Σύρο 
(Τ/ΣΎΓΚ), Πασχαλιά Γεωργουλάκου (ΔΙΑΧ), 
Χριστίνα Γεωργούλα (ΤΗΛ)

• Τέθηκαν σε αποστρατεία με το 
βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρακάτω 
Αρχικελευστές: Αναστασία Σεραφείμ 
(ΜΗΧ), Αικατερίνη Γιαννουσα (ΑΡΜ) 

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι 
παρακάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Πέτρος 
Λαούδης (ΨΎΚΤ), Αβραάμ Τριανταφυλλίδης 
(ΗΝ/ΑΣ)

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό 
του Αρχικελευστή ΕΠΟΠ η Επικελευστής 
(Β/ΝΟΣ) Μαρία Κιλιτζιράκη

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
με το βαθμό του Αρχικελευστή ο 
Επικελευστής (Τ/ΜΗΧ) Αλέξανδρος 
Μπίσυλλας

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αρχικελευστής (ΗΝ/ΡΕ) Νικόλαος Γκότσης

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό 
του Επικελευστή ΕΠΟΠ ο Κελευστής 
(ΕΦ) Παναγιώτης Γιαννέας
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1. Συμμαχικές - Διακρατικές Ασκήσεις

■  Από 24 έως 25 Μαΐου 2018 διεξήχθη η 
διασυμμαχική άσκηση Έρευνας - Διάσωσης 
«Αργοναύτης 2018», στη θαλάσσια περιοχή ν. 
Κύπρου, με συμμετοχή της Φ/Γ «ΕΛΛΗ», του 
Α/Τ FS «KASARD» (Γαλλία) και του Α/Τ USS 
«DONALD COOK» (ΗΠΑ).

■  Από την 01 έως 10 Ιουνίου 2018, διεξήχθη 
η διακρατική άσκηση «SALAMIS STORM 2018», 
στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, 
με συμμετοχή, από Ελληνικής πλευράς του 
ΠΦΑ «ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ» και Δωδεκαμελούς 
(12) ΟΑΠ ΔΎΚ, καθώς και προσωπικού από 
Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία.

■  Από 03 έως 13 Ιουνίου 2018, διεξήχθη 
η διακρατική άσκηση «ΑDRION CAX-LIVEX 
2018», στη θαλάσσια περιοχή του Iονίου 
Πελάγους και της Αδριατικής Θάλασσας, με 
συμμετοχή, από Ελληνικής πλευράς, του ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ» και τριμελούς ομάδας 
από το ΚΕΝΑΠ, καθώς και μονάδων από την 
Αλβανία, Ιταλία, Κροατία και Μαυροβούνιο.

■  Την 14 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ της Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», και των μονάδων του Κυπριακού 
πολεμικού Ναυτικού ΠΠ «ΤΣΟΜΑΚΗΣ» και 
«ΓΕΩΡΓΙΟΎ», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 
της νήσου Κύπρου.

■   Την 14 Ιουνίου 2018 διεξήχθη η διακρατική 
άσκηση Ε-Δ «ΣΑΛΑΜΙΣ 2018», με συμμετοχή 
της Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» από πλευράς ΠΝ, και 
Ε/Π του Κυπριακού ΕΚΣΕΔ.

■  Από 22 έως 29 Ιουνίου 2018, διεξήχθη 
η διακρατική άσκηση «MEDUSA 6», στη 
θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
με συμμετοχή μονάδων του Ελληνικού, 
Αιγυπτιακού και Κυπριακού ναυτικού. Από 

ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Φ/Γ 
«ΛΗΜΝΟΣ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», το Ύ/Β 
«ΠΙΠΙΝΟΣ», η ΟΑΠ 5 (5 ΎΚΤ), η 32η ΤΑΞΠΝ (47 
ΑΤΟΜΑ) και τα Ε/Π ΠΝ 61 και ΠΝ 30.

■  Από 13 έως 22 Ιουλίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ» συμμετείχε στη διακρατική 
άσκηση «BREEZE 2018», η οποία διεξήχθη 
στην περιοχή της νότιας Μαύρης Θάλασσας. 
Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες από τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Τουρκία, 
καθώς και η μόνιμη Νατοϊκή αντιναρκική 
δύναμη SNMGMC2.

■  Την 23 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
η άσκηση Ε-Δ «SAREX ΣΑΛΑΜΙΣ 03/18», 
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 
με συμμετοχή της Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», του 
ΚΣΕΔ Λάρνακας και ενός Ε/Π AW-139 των 
Κυπριακών ΕΔ.

■  Την 25 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένα 
της Λα Γκουλετ ( Τυνησία), συνεκπαίδευση 
(PASSEX), μεταξύ του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και 
του ΤΠΚ του πολεμικού ναυτικού της Τυνησίας 
«FPB HASDRUBAL».

■     Την  06 Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθηκε 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένα 
της Καζαμπλάνκα (Μαρόκο), συνεκπαίδευση 
(PASSEX), μεταξύ του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και 
της Φ/Γ του πολεμικού ναυτικού του Μαρόκο 
«FFGM L.C.ERRHAMANI».

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

■  Την 15 Μαΐου 2018 ο Ύπουργός Άμυνας 
της Ρουμανίας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό 
ΓΕΝ, επισκέφθηκε τον Ναύσταθμο Σαλαμίνος 
και το Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Ο Ύπουργός 
ξεναγήθηκε σε διάφορα ελλιμενισμένα πλοία και 
υπηρεσίες, ενώ ενημερώθηκε για την αποστολή, 
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τη λειτουργία και τις δυνατότητες του ΠΝ.

■   Από 09 έως 11 Ιουλίου 2018, ο Αρχηγός 
του πολεμικού Ναυτικού του Κουβέιτ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην 
Ελλάδα, προσκεκλημένος από τον Έλληνα 
ομόλογό του. Οι δύο Αρχηγοί συναντήθηκαν 
στο ΓΕΝ, ενώ έγιναν επισκέψεις του 
προσκεκλημένου επισήμου αξιωματούχου στο 
Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο Ναυτικό Οχυρό 
Σκαραμαγκά και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

■  Την 19 Ιουλίου 2018, ο Πρέσβης του 
Πακιστάν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στο ΓΕΝ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο 
Πρέσβης συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΓΕΝ, 
όπου και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

■        Από 25 έως 28 Ιουλίου 2018, ο Αρχηγός του 
πολεμικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου 
(FIRST SEA LORD) πραγματοποίησε επίσημη 
επίσκεψη στην Ελλάδα, προσκεκλημένος 
του Έλληνα ομολόγου του. Oι δύο Αρχηγοί 
συναντήθηκαν στο ΓΕΝ, έγιναν επισκέψεις 
του προσκεκλημένου επισήμου αξιωματούχου 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο Ναυτικό 
Οχυρό Σκαραμαγκά, ενώ στη συνέχεια οι δύο 
Αρχηγοί παρέστησαν στις εκδηλώσεις μνήμης 
για τη βύθιση του «HMS GLOUCESTER», στη ν. 
Κύθηρα.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS

Συμμετοχή του ΠΝ στην επιχείρηση, με ένα 
πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικής 
Μεσογείου, ως ακολούθως:

■   Από 06 Μαΐου έως 14 Ιουνίου 2018, με 
την Φ/Γ «EΛΛΗ».

■ Από 14 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2018, με 
την Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ».

■  Από 23 Ιουλίου 2018,  με την Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ».

β. Επιχείρηση SEA GUARDIAN

Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAN» με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ, καθ’ όλο το έτος 
(με έδρα το ΝΣ υπό 8ωρη ετοιμότητα) και με 
1 Ύ/Β εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. 
Συμμετέχουσες μονάδες ως ακολούθως:

■  Από 09 Φεβρουαρίου έως 29 Ιουλίου 2018 
το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ», εν όρμω ΝΣ.

■  Από 30 Ιουλίου 2018, το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», 
εν όρμω ΝΣ.

■ Την 13 και 14 Ιουνίου 2018 η Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», και από 14 έως 15 Ιουνίου 
2018 η Φ/Γ «ΕΛΛΗ», κατά τους πλόες προς και 
από Ν. Κύπρο αντίστοιχα, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 27 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2018 η 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ», σε «FOCUSED OPERATIONS», στη 
θαλάσσια περιοχή ανατολικής Μεσογείου.

■  Από  20 Ιουλίου 2018 το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», 
στο πλαίσιο του ΘΕΠ ΣΝΔ, στη θαλάσσια 
περιοχή κεντρικής και δυτικής Μεσογείου, σε 
ρόλο «Αssociated Support».

■ Τις 22 και 23 Ιουλίου 2018 η Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ», και τις 23 και 24 Ιουλίου 2018 
η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», κατά τους πλόες προς 
και από νήσο Κύπρο αντίστοιχα, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 27 Ιουλίου 2018 το Α/Γ «ΧΙΟΣ», 
στο πλαίσιο του ΘΕΠ ΣΜΎΝ, στη θαλάσσια 
περιοχή της κεντρικής μεσογείου, σε ρόλο 
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«Αssociated Support».

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του ΠΝ 
επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις «AIS 
SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης. Kατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου έως 
15 Αυγούστου 2018, διεξήχθησαν δέκα (10) 
αποστολές σε ρόλο «Αssociated Support», και 
τρείς (3) σε ρόλο «Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνά-
μεις ΝΑΤΟ

SNMG-2:

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, η Δύναμη SNMG-
2 διεξάγει περιπολίες στη Θαλάσσια περιοχή 
του Αν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της Νατοϊκής 
δραστηριότητας “NATO’S SUPPORT TO 
ASSIST WITH THE REFUGGEE AND MIGRANT 
CRISIS IN THE AEGEAN SEA’’. Στα πλαίσια της 
δραστηριότητας, το ΠΝ συμμετείχε με:

■   Από 16 Απριλίου έως 01 Ιουνίου 2018, και 
από 08 Αυγούστου, την Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■  Από 11 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2018, το 
ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ». 

■   Από 23 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2018, τη 
Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».  

■  Από 01 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2018, το 
ΝΘΗ «ΚΑΛΎΨΩ». 

■  Από 18 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2018, το 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ».

■  Από 25 Ιουνίου έως 01 Αυγούστου 2018, 
τη Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ».

■  Από 12 Ιουλίου έως 08 Αυγούστου 2018, 
το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

■  Από 19 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου 2018, 
το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ».

■ Από 02 Αυγούστου 2018, το ΤΠΚ 
«ΜΎΚΟΝΙΟΣ».

SNMCMG-2:

Ουδέν.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν.  

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

■  Από 21 έως 28 Μαΐου 2018, διεξήχθη 
το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
Αναβαθμισμένης Δυνατότητας σε νήσους 
του Κεντρικού Αιγαίου. Στο πλαίσιο του 
ανωτέρω προγράμματος, διατέθηκε το 
ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» καθώς και Διακλαδική 
Ύγειονομική ομάδα έντεκα (11) Ιατρών και 
νοσηλευτών (Χειρουργός, Καρδιολόγος, 
Πνευμονολόγος, Ουρολόγος, Νευρολόγος, 
Παιδίατρος, Οδοντίατρος, Ακτινολόγος, 2 
βοηθοί Ακτινολόγου, Νοσοκόμος), η οποία 
επέβαινε επί του πλοίου. Το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» 
κινήθηκε ως ακολούθως:

  •  Την 21 Μαΐου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Ψαρά, όπου εξετάστηκαν συνολικά 33 κάτοικοι.

  •  Τις 22 και 23 Μαΐου 2018, κατέπλευσε 
στη ν. Ικαρία, όπου εξετάστηκαν συνολικά 133 
κάτοικοι.

  • Την 24 Μαΐου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Αστυπάλαια, όπου εξετάστηκαν συνολικά 48 
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κάτοικοι.

  •  Τις 25 και 26 Μαΐου 2018, κατέπλευσε 
στη ν. Αμοργό, όπου εξετάστηκαν συνολικά 57 
κάτοικοι.

  •  Την 27 Μαΐου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Ηράκλεια, όπου εξετάστηκαν συνολικά 24 
κάτοικοι.  

β. Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

■  Την 04 Ιουλίου 2018 διατέθηκε από το ΝΚ, 
κατόπιν αιτήματος της ΠΎ, ένα πυροσβεστικό 
όχημα και δύο (2) άτομα, για συνδρομή στην 
κατάσβεση πυρκαγιάς σε θαμνώδη έκταση, 
στην περιοχή Σπίνας Δήμου Κανδάνου Σελίνου, 
στο νομό Χανίων.

■ Την 05 Ιουλίου 2018 διατέθηκε από 
την ΎΝΤΕΛ, κατόπιν αιτήματος της ΠΎ, ένα 
πυροσβεστικό όχημα, μια καμιονέτα και ομάδα 
δεκατριών (13) ατόμων, για συνδρομή στην 
κατάσβεση πυρκαγιάς σε αστικό χώρο, στην 
Αγία Μαρίνα νήσου Λέρου.

■  Την 22 Ιουλίου 2018, κατόπιν αιτήματος της 
τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, διατέθηκε 
ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο άτομα, ως 
συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς που 
ξέσπασε στο κτίριο του παλαιού Πολεμικού 
μουσείου, στην πόλη των Χανίων.

■  Την 23 Ιουλίου 2018, το ΠΝ συνέδραμε 
με πληθώρα μέσων και προσωπικού στην 
αντιμετώπιση των πολλαπλών πύρινων 
μετώπων που ξέσπασαν στο νομό Αττικής. 
Διατέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Φ/Γ «ΕΛΛΗ», τα 
Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» και «ΡΟΔΟΣ», τα Ε/Π ΠΝ-57 και 
ΠΝ-52, τρία (3) ΣΑΠ, μια υδροφόρα και ένα 
πυροσβεστικό όχημα, τόσο σε επιχειρήσεις 
πυρόσβεσης, όσο και έρευνας διάσωσης.

γ. Έρευνα – Διάσωση 

■  Την 22 Ιουνίου 2018, το Ε/Π ΠΝ-57, 
συμμετείχε σε επιχείρηση Ε-Δ κινδυνεύοντος 
αλιευτικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή 
Επιδαύρου- Αίγινας.

■  Την 24 Ιουνίου 2018, το Ε/Π ΠΝ-57, 
συμμετείχε σε επιχείρηση Ε-Δ επιβάτη 
ιστιοφόρου σκάφους, στη θαλάσσια περιοχή 
ΒΔ ν. Κύθνου.

■  Την 14 Ιουλίου 2018, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-51 στην επιχείρηση Ε-Δ αγνοούμενου 
αυτοδύτη, στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή 
Αγίων Αποστόλων ανατολικής Εύβοιας.

■  Την 18 Ιουλίου 2018, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-61 για την μεταφορά ασθενούς από το 
δεξαμενόπλοιο «ΕLΚΑ ATHINA» (ελληνικής 
σημαίας), το οποίο έπλεε στη θαλάσσια 
περιοχή νοτίως νήσου Κρήτης, στο αεροδρόμιο 
Ηρακλείου.

■  Από την 23 Ιουλίου μέχρι την 06 Αυγού-
στου 2018, πολεμικά πλοία και μέσα του 
ΠΝ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας-
διάσωσης αγνοουμένων της πυρκαγιάς της 
Ανατολικής Αττικής, στην ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή της Αττικής.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις  

■  Την 21 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε, 
επί του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ», στο άλσος Ναυτικής 
Παράδοσης Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, 
εορταστική εκδήλωση για την 45η επέτειο 
του κινήματος του Ναυτικού. Στην εκδήλωση 
παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, η Α.Ε Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. ΎΕΘΑ, οι 
Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, καθώς και λοιποί 
επίσημοι προσκεκλημένοι.
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■  Την 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν, 
παρουσία του κ. ΎΕΘΑ, των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και 
ΓΕΝ και λοιπών επίσημων προσκεκλημένων, τα 
εγκαίνια του διατηρητέου Φάρου Μονεμβάσιας.

■  Την 31 Μαΐου 2018 διατέθηκε το ΤΠΚ 
«ΜΎΚΟΝΙΟΣ» για τη μεταφορά της καρδιάς 
του Ανδρέα Μιαούλη και των οστών της 
Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, από τις νήσους 
Ύδρα και Σπέτσες αντίστοιχα, στον Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
«ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ». 

■  Την 03 Ιουνίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, επέβη επί 
της Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», από όπου παρακολούθησε 
μέρος των δραστηριοτήτων της άσκησης 
«ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2018».

■      Την 05 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν, 
στη νήσο Ψαρά, εορταστικές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του συνόλου των Ελλήνων ηρώων 
των Θαλασσίων αγώνων. Για το σκοπό αυτό, 
μεταφέρθηκαν στη νήσο από μονάδες του 
ΠΝ, λήκυθοι με τις καρδιές των Ναυάρχων 
Κωνσταντίνου Κανάρη και Ανδρέα Μιαούλη, 
καθώς και οστεοφυλάκιο με τα οστά της 
Ναυάρχου Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Στις 
εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο κ. ΎΕΘΑ, οι 
Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, καθώς και πλήθος 
λοιπών επισήμων.

■  Στο πλαίσιο της διακρατικής άσκησης 
«ΑDRION CAX-LIVEX 2018», το ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ» παρέμεινε, από 03 έως 
07 Ιουνίου 2018, στο λιμένα Δυρραχίου. 
Απογευματινές ώρες της 03 Ιουνίου 2018, ο 
Κυβερνήτης του πλοίου συμμετείχε σε δεξίωση 
που παρατέθηκε προς τιμήν των κυβερνητών 
των συμμετεχουσών μονάδων, σε ξενοδοχείο 
της πόλης ενώ, πρωινές ώρες της επομένης 
επισκέφθηκε τον Αρχηγό του Αλβανικού 
πολεμικού Ναυτικού.

■  Την 07 Ιουνίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
επισκέφθηκε τα περίπτερα του ΠΝ στη διεθνή 
Ναυτιλιακή έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018», στο 
χώρο της METROPOLITAN EXPO, στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών.

■  Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής 
Ναυτικής παρουσίας και Σημαίας με την 
ονομασία «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ», 
πολεμικά πλοία του ΠΝ, από την 08 έως την 
10 Ιουνίου 2018, κατέπλευσαν σε λιμένες και 
νησιά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, 
του Ανατολικού Αιγαίου και των Σποράδων. 
Πραγματοποιήθηκαν επισκεπτήρια κοινού επί 
των πλοίων ενώ επιπροσθέτως:

•   Ο Αρχηγός Στόλου παρέστη την 08 Ιουνίου 
2018 στις εκδηλώσεις «ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ 2018», ενώ 
την 09 Ιουνίου 2018 παρέθεσε χαιρετιστήρια 
ομιλία κατά την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου 
των Ναυτικών μουσείων. Οι παραπάνω 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον λιμένα 
της Καβάλας.

•   Ο Ύπαρχηγός Στόλου κατέθεσε στεφάνι την 
09 Ιουνίου 2018, στο μνημείο των πεσόντων 
της Ναυτικής Αεροπορίας, στο λιμένα της 
χώρας της νήσου Θάσου.

■  Την 10 Ιουνίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 
εγκαίνια του νέου λιμένα της νήσου Ερικούσσας, 
στο σύμπλεγμα των Διαποντίων νήσων.

■  Την 11 Ιουνίου 2018, πρωινές ώρες, η 
Α.Ε Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθεώρησε 
εν πλω το σύνολο του Ελληνικού Στόλου, 
στο Σαρωνικό Κόλπο. Η Α.Ε Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από 
τους κ.κ. ΎΕΘΑ και ΑΝΎΕΘΑ και τους Αρχηγούς 
των Γενικών Επιτελείων, επέβη επί της Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» από όπου πραγματοποίησε την 
επιθεώρηση. Κατά την αποβίβασή του, τις 
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μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας στον 
Όρμο Φαλήρου, του αποδόθηκαν τιμές από 
την Τριήρη «ΟΛΎΜΠΙΑΣ», ενώ στη συνέχεια 
παρέθεσε ομιλία επί του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».

■  Την 21 Ιουνίου 2018 ο Αρχηγός ΓΕΝ 
παρέθεσε σύντομη χαιρετιστήρια ομιλία στην 
ημερίδα με θέμα «Η Ελλάδα στον 21ο Αιώνα. 
Εθνική ταυτότητα: Σύγχρονη πραγματικότητα 
και προκλήσεις» που πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο Ακρόπολης. Στην ανωτέρω εκδήλωση 
παρέστη και η Α.Ε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

■  Την 24 Ιουνίου 2018 η Α.Ε Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από 
τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, παρέστη στις 
εκδηλώσεις για την 183η επέτειο του θανάτου 
του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη «Μιαούλεια 
2018». Για τη μεταφορά της Α.Ε Πρόεδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας προς και από τη νήσο 
Ύδρα, διατέθηκε το ΤΠΚ «ΡΟΎΣΣΕΝ».

■  Την 27 Ιουνίου 2018, ο κ. ΎΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ 
και ΓΕΝ, παρακολούθησε μέρος των 
δραστηριοτήτων της άσκησης «ΜΕΔΟΎΣΑ 
6» εν πλώ, αρχικά επί της Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», 
ενώ αργότερα επί του Αιγυπτιακού πλοίου 
Διοικήσεως «GAMAL ABDEL NASSER». 
Tις αναφερθείσες δραστηριότητες επίσης 
παρακολούθησαν, η πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία των ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα πλοία 
έπλεαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της 
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.

■    Από 13 έως 17 Ιουλίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ» κατέπλευσε στον λιμένα 
Μπουργκάς (Βουλγαρία), στο πλαίσιο 
συμμετοχής στην άσκηση «BREEZE 2018». 
Την 14 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε 
επισκεπτήριο επί του πλοίου, ενώ την 16 

Ιουλίου 2018 ο Κυβερνήτης του πλοίου 
πραγματοποίησε επίσκεψη στις τοπικές 
πολιτικές αρχές.

■  Την 17 Ιουλίου 2018, ο Κυβερνήτης, 
καθώς και αντιπροσωπεία και ένοπλο άγημα 
από το πλήρωμα, της Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την 106η επέτειο της ανακήρυξης της 
αυτονομίας της νήσου Ικαρίας, από την 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της 
νήσου.

■  Από 22 έως 23 Ιουλίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ» κατέπλευσε στον λιμένα της 
Μονεμβάσιας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης 
της πόλης. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την 
παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Α.Ε Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

■  Τις 27 και 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν, 
στη νήσο Κύθηρα, εκδηλώσεις μνήμης για τη 
βύθιση του Βρετανικού Κ/Δ «GLOUCESTER» το 
1941, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της νήσου, 
που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 722 μελών 
του πληρώματος. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, 
μεταξύ άλλων, οι Αρχηγοί των πολεμικών 
ναυτικών Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατέπλευσαν στο 
νησί και τα πολεμικά πλοία ΤΠΚ «ΤΡΟΎΠΑΚΗΣ» 
(επί του οποίου εν πλω, πραγματοποιήθηκαν 
οι ρίψεις στεφάνων των επισήμων στο 
σημείο βύθισης), το Α/Γ «ΧΙΟΣ», και η Φ/Γ του 
Βρετανικού ναυτικού «HMS SUTHERLAND».

■  Απογευματινές ώρες της 30 Ιουλίου 
2018, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της ΝΔΑ στον Πειραιά, η τελετή απονομής 
των μεταλλίων στους νικητές του διεθνούς 
ιστιοπλοϊκού αγώνα «55ο Ράλλυ Αιγαίου». Στην 
τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ.
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■  Από 05 έως 07 Αυγούστου 2018, ο 
Κυβερνήτης, καθώς και μέλη του πληρώματος, 
της ΠΠ «ΠΗΓΑΣΟΣ» συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις για την 193η επέτειο της ναυμαχίας 
της Μυκάλης, στο Πυθαγόρειο Σάμου.

■    Την 06 Αυγούστου 2018, η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» κατέπλευσε στη ν. Αμοργό, 
όπου ο Κυβερνήτης και αντιπροσωπεία του 
πληρώματος συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για 
την εορτή του Σωτήρος Χριστού. Στις ανωτέρω 
εκδηλώσεις παρέστη και η Α.Ε Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας.

■ Στο πλαίσιο του ΘΕΠ της ΣΝΔ 
πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

•   Εθιμοτυπική επίσκεψη του Κυβερνήτη του 
ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», πρωινές ώρες της 23 
Ιουλίου 2018, στις πολιτικές και στρατιωτικές 
αρχές της πόλης του Λα Γκουλέτ (Τυνησία), 
καθώς και στην Ελληνική κοινότητα της πόλης 
της Τύνιδας, όπου και έγινε κατάθεση στεφάνου 
στο μνημείο των πεσόντων του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου. Την ίδια ημέρα, αντιπροσωπεία 
Ναυτικών Δοκίμων και μελών του πληρώματος 
του πλοίου, πραγματοποίησε εκδρομή στην 
πόλη της Μεδίνας.

• Παρατέθηκε δεξίωση, απογευματινές      
ώρες της 29 Ιουλίου 2018, επί του ΠΓΎ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» στο λιμένα του Πόρτο 
(Πορτογαλία), με παρουσία του Προξένου 
της Ελλάδος, και εκπροσώπων των τοπικών 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

•   Κατά τη διάρκεια παραμονής στον λιμένα της 
Καζαμπλάνκα (Μαρόκο):

     •   Πρωινές ώρες της 03 Αυγούστου 
2018, ο Κυβερνήτης του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» 
επισκέφθηκε εγκαταστάσεις του Μαροκινού 
Ναυτικού στην πόλη, ενώ παρατέθηκε γεύμα 

τις μεσημβρινές ώρες στον Έλληνα ΑΚΑΜ και 
σε αξιωματικούς του Μαροκινού Ναυτικού.  

    •    Την 04 Αυγούστου 2018, απογευματινές 
ώρες, αντιπροσωπεία Ναυτικών Δοκίμων 
και μελών του πληρώματος του πλοίου, 
επισκέφθηκε ιστορικό τζαμί της πόλης.

    •   Την 05 Αυγούστου 2018, πρωινές ώρες, 
αντιπροσωπεία Ναυτικών Δοκίμων και μελών 
του πληρώματος του πλοίου, εκκλησιάστηκε σε 
Ελληνορθόδοξο Ι. Ναό της πόλης.

•  Κατά τη διάρκεια παραμονής στον λιμένα του 
Παλέρμο (Ιταλία): 

 • Τελέστηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του 
Κυβερνήτη του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», πρωινές 
ώρες της 09 Αυγούστου 2018, στις πολιτικές 
και στρατιωτικές αρχές της πόλης, ενώ 
απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, 
παρατέθηκε δεξίωση επί του πλοίου.

   •  Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές, τις 10 και 
11 Αυγούστου 2018, από αντιπροσωπείες 
Ναυτικών Δοκίμων και μελών του πληρώματος 
του πλοίου, μετά ξεναγού  στην πόλη. 

■  Στο πλαίσιο του ΘΕΠ της ΣΜΎΝ 
πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

•  Κατά την διάρκεια παραμονής στο λιμένα του 
Μπάρ (Μαυροβούνιο) :

        •  Παρατέθηκε δεξίωση, πογευματινές της 30 
Ιουλίου 2018, επί του Α/Γ «ΧΙΟΣ» με παρουσία 
του Αρχηγού του Ναυτικού του αυροβουνίου, 
του Ύπαρχηγού ΓΕΕΔ Μαυροβουνίου, και 
εκπροσώπων πρεσβειών και των τοπικών 
πολιτικών αρχών.

     •  Εθιμοτυπική επίσκεψη του Κυβερνήτη του 
Α/Γ «ΧΙΟΣ», πρωινές ώρες της 31 Ιουλίου 2018, 
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στις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης 
, ενώ την ίδια ημέρα αντιπροσωπεία Δοκίμων 
Ύπαξιωματικών και μελών του πληρώματος 
του πλοίου, πραγματοποίησε εκδρομή στην 
καστροπολιτεία του Κοτόρ. 

•  Κατά την διάρκεια παραμονής στο λιμένα του 
Μπάρι (Ιταλία) :

  • Τελέστηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του 
Κυβερνήτη του Α/Γ «ΧΙΟΣ», πρωινές ώρες της 
03 Αυγούστου 2018, στις πολιτικές αρχές της 
πόλης, ενώ απογευματινές ώρες την ίδιας 
ημέρας παρατέθηκε δεξίωση επί του πλοίου.

      •   Την 04 Αυγούστου 2018, αντιπροσωπεία 
Δοκίμων Ύπαξιωματικών και μελών του 
πληρώματος του πλοίου, πραγματοποίησε 
εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι.

•  Κατά την διάρκεια παραμονής στο λιμένα της 
Λεμεσού (Κύπρος) :

  • Τελέστηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του 
Κυβερνήτη του Α/Γ «ΧΙΟΣ», πρωινές ώρες της 
09 Αυγούστου 2018, στις πολιτικές αρχές της 
πόλης, παράθεση στεφάνου στο Ηρώο του 
Αγνώστου Ναύτου, , ενώ απογευματινές ώρες 
την ίδιας ημέρας παρατέθηκε δεξίωση επί του 
πλοίου.

  • Τις 10 και 11 Αυγούστου 2018 
πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο επί του πλοίου

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκήσεις 

■ Από 15 έως 16 Μαΐου 2018, 
πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του MARSUR 
MANAGEMENT GROUP (MMG), στο Ελσίνκι 
(Φινλανδία), με την ανάληψη της αντιπροεδρίας 
από το ΠΝ.

■    Από 17 έως 18 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ 

συμμετείχε στην ετήσια σύνοδο των αρχηγών 
των Ευρωπαϊκών Ναυτικών (CHENS 2018), η 
οποία διεξήχθη στο Ελσίνκι (Φινλανδία).

■  Από 22 έως 24 Μαΐου 2018 διεξήχθη, στο 
ΓΕΝ, ο 8ος κύκλος συνομιλιών με το Ισραηλινό 
Ναυτικό. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 
ο Διευθυντής και λοιποί επιτελείς, Α Κλάδου 
ΓΕΝ.

■ Από 21 έως 25 Μαΐου 2018 
πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του 
ΚΕΝΑΠ στη Σούδα (Κρήτη), η ετήσια σύνοδος 
NATO Shipping Working Group (NSWG) 2018, 
με συμμετοχή επιτελών Ά Κλάδου ΓΕΝ.

■  Από 03 έως 08 Ιουνίου 2018, διεξήχθη 
η άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2018», στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, με 
συμμετοχή όλων των εν ενεργεία μονάδων 
του ΑΣ.

■  Από 05 έως 07 Ιουνίου 2018 διεξήχθη 
το 9ο ετήσιο συνέδριο ΚΕΝΑΠ (9th NMIOTC 
Annual Conference) στη Σούδα, με συμμετοχή 
από Ελληνικής πλευράς ενός επιτελή ΓΕΝ.

■  Από 15 έως 21 Ιουνίου 2018 διατέθηκε 
το Α/Γ «ΧΙΟΣ» για τη μεταφορά της ατράκτου 
ενός Α/Φ τύπου ΝORATLAS, από την Ελευσίνα 
στη νήσο Κύπρο, για χρήση του ως μουσειακό 
έκθεμα.

■  Την 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση, στις Βρυξέλλες, των κρατών μελών  
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «PESCO MAS 
MCM». Την Ελλάδα εκπροσώπησε ένας (1) 
επιτελής ΓΕΝ.

■  Από 19 έως 21 Ιουνίου 2018 συγκλήθηκε 
η Μεικτή Επιτελική Ομάδα (ΜΕΟ) ΓΕΕΘΑ-ΓΕΕΦ, 
στην Κύπρο.
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■  Την 26 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη της ΟΣΑΚ/ΓΕΝ υπό τον ΔΚΑ, με 
συμμετοχή Διευθυντών ΓΕΝ.

■  Την 19 Ιουλίου 2018, διεξήχθη στο ΓΕΝ, 
η πρώτη συνάντηση της κοινής ομάδας 
εργασίας ΠΝ – ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, με σκοπό τη σύνταξη 
κοινού Μνημονίου Αντιδράσεων και ΟΔΕΠΙΧ 
Επικοινωνιών.

■  Από την 20 Ιουλίου 2018 διεξάγεται ο 
Θ.Ε.Π της ΣΝΔ, με τη συμμετοχή του ΠΓΎ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ». Στο πλαίσιο της αποστολής το 
πλοίο κατέπλευσε, , από 23 έως 25 Ιουλίου 
2018 στο λιμένα της Λα Γκουλέτ (Τυνησία),  

από 29 Ιουλίου έως την 01 Αυγούστου 2018 
στο λιμένα του Πόρτο (Πορτογαλία), από 03  
έως την 06 Αυγούστου 2018 στο λιμένα της 
Καζαμπλάνκα (Μαρόκο), και από την 09 έως 
την 12 Αυγούστου 2018  στο λιμένα του 
Παλέρμο (Ιταλία).

■  Από την 27 Ιουλίου 2018 διεξάγεται ο Θ.Ε.Π 
της ΣΜΎΝ, με τη συμμετοχή του Α/Γ «ΧΙΟΣ. Στο 
πλαίσιο της αποστολής το πλοίο κατέπλευσε, 
από 30 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου  2018, 
από 02 έως 05 Αυγούστου 2018 στο λιμένα 
του Μπάρι (Ιταλία), και από την 09 έως την 
12 Αυγούστου 2018  στο λιμένα της Λεμεσού 
(Κύπρος).

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 29-05-2018 Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιοποτάμου Αιτωλοακαρνανίας.

2 13-06-2018 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Mαύρη Μύτη Αράξου Αχαΐας.

3 29-06-2018 Στη θαλάσσια περιοχή « Άγιος Ηλίας» του νομού Ηλείας.

4 18-07-2018 Στη θαλάσσια  περιοχή όρμου Κότσινα, στη νήσο Λήμνο.
 

5 07-08-2018 Στη θαλάσσια  περιοχή Μούντα νήσου Κεφαλονιάς.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
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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




