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Γ νωρίζουμε στους αγαπητούς αναγνώστες ότι το περιοδικό διαθέτει και έχει δημο-
σιεύσει πληθώρα προσωπικών εμπειριών, αφηγήσεων και μαρτυριών συναδέλ-
φων μας που έζησαν και ορισμένοι πρωταγωνίστησαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, 
ποικίλες αποστολές  και καθοριστικά ιστορικά γεγονότα για τον Ελληνισμό, όπως 

οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Β΄ Π.Π, οι οποίες έχουν χρονικό ιστορικό ορίζοντα μέχρι την 
δεκαετία του ’60. Αυτές οι διηγήσεις αποτελούν σημαντικότατη ιστορική πηγή, καθώς απο-
καλύπτονται πτυχές των γεγονότων τα οποία δεν καλύπτουν τα επίσημα αρχεία και συνα-
φώς αναδεικνύονται κατάλληλα μέσα από άρθρα και ένθετα του περιοδικού.

Όσον αφορά στις τελευταίες έξι δεκαετίες και ενώ το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει 
σε ποικίλες επιχειρησιακές αποστολές, διαπιστώνεται η απουσία ανάλογων αφηγή-
σεων / μαρτυριών από πρωταγωνιστές ή αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών αυτών 
γεγονότων, τα οποία οφείλουν με τη σειρά τους να αναδειχτούν και να προβληθούν, 
στο πλαίσιο του χρέους όλων μας, αφενός προς την ιστορία της πατρίδας και του Πο-
λεμικού Ναυτικού και αφετέρου έναντι των γενιών που έπονται. 

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή σύνταξης του περιοδικού παρακαλεί τα εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετείχαν σε 
σημαντικές επιχειρήσεις / αποστολές που εκτελέστηκαν κατά τα τελευταία 60 χρό-
νια, να αποστείλουν για δημοσίευση στη Ναυτική Επιθεώρηση, τις προσωπικές τους 
εμπειρίες και μαρτυρίες. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια γεγονότα της πρόσφατης 
ιστορίας μας, τα οποία προσδοκούμε να ‘’φωτιστούν‘’ περισσότερο από τις μαρτυρίες 
των συμμετεχόντων σε αυτά:

• Κρίση και Πόλεμος του Κόλπου.
• Επιχειρήσεις στην Αδριατική στο πλαίσιο της KFOR.
• Συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές (πρώην Γιουγκοσλαβία, Γεωργία, Σομαλία 

κ.ά).
• Απεγκλωβισμός ομογενών από το Σουχούμι της Γεωργίας, επιχ. «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ 

ΔΕΡΑΣ» (Μάιος 1993).
• Απεγκλωβισμός ελληνικών και ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών από το 

Δυρράχιο της Αλβανίας (Μάρτιος 1997).
• Απαγκίστρωση Ελλήνων, Κινέζων κ.ά. από τη Λιβύη.
• Αντιπειρατικές επιχειρήσεις στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό. 

Εκ των προτέρων ευχαριστούμε όσους θα συνδράμουν στην προσπάθειά μας αυτή. 
Είναι μέγιστο εθνικό καθήκον η γνώση και η διατήρηση της ιστορίας μας, υπό το πρί-
σμα της ρήσης του τραγικού Ευριπίδη: «Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» δηλ. 
«Ευτυχής είναι εκείνος, ο οποίος γνωρίζει την ιστορία».

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τα στελέχη του ΠΝ





Ακολουθείστε μας στο facebook για να ενημερώνεστε 
έγκαιρα για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της ΥΙΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Το τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύεται από το ημερολόγιο 
της νέας χρονιάς. Όπως θα διαπιστώσετε, έχει ανανεωθεί στο σχήμα και στην μορφή, ούτως ώστε 
να αποτελέσει ένα πρακτικό, εύχρηστο και εμφανίσιμο εργαλείο γραφείου καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους. 

Αναφορικά με τη θεματολογία της ύλης, συνεχίστηκε η προσπάθεια ανανέωσης και διεύρυνσής 
της και πέραν των αμιγώς ιστορικών αντικειμένων μελέτης, όπως για παράδειγμα το άρθρο του 
Πλοιάρχου (ΥΙ) Σπυρίδωνα Παπαϊωάννου ΠΝ, αφιερωμένο στην κολπική μαρμαρυγή. Στο τεύχος 
αυτό φιλοξενείται το Α΄ Χρηματικό Βραβείο του διαγωνισμού μελετών της Ναυτικής Επιθεώρησης 
του έτους 2017. Ο Υποπλοίαρχος Αθανάσιος Ρέντζιος ΠΝ, αναλύει σε αυτό την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στην ιστορική της διάσταση. Χρησιμοποιώντας 
το θεωρητικό πλαίσιο του αναλυτή Kenneth Waltz, καταλήγει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα 
οποία έχουν σχέση και με την επικαιρότητα, καθώς η αμερικανική πολιτική επηρεάζει κατά μεγάλο 
βαθμό τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου .

Στις 30 Οκτωβρίου του 1918 υπογράφηκε η Ανακωχή του Μούδρου μεταξύ της ηττηθείσας 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Συμμαχίας της «Εγκάρδιας Συνεννόησης» ή Αντάντ. Για 
την Ελλάδα έχει μάλιστα ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς χάρη σ’ εκείνη, το θωρακισμένο 
καταδρομικό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» μετέχοντας στην νικήτρια πολυεθνική συμμαχική δύναμη, 
ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο που μετά την άλωση της Πόλης, εισήλθε στην 
Κωνσταντινούπολη και αγκυροβόλησε μπροστά στα ανάκτορα του Σουλτάνου, το Ντολμάμπαχτσε. 
Ενθυμούμενοι το σπουδαίο γεγονός της Ανακωχής του Μούδρου, φιλοξενούμε στις σελίδες του 
περιοδικού επετειακό κείμενο του ιστορικού Jim Claven, σε μετάφραση της Ελεάννας Μιχέλη. 
Επίσης, φιλοξενούμε άρθρο του Αντιναυάρχου ε.α. Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ για τον πρώτο φάρο 
της αρχαιότητας, αφιερωμένο στην μνήμη του αείμνηστου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού  
Στυλιανού Λυκούδη, τον «πατέρα» της Υπηρεσίας Φάρων. 

Και σε αυτό το τεύχος υπάρχουν οι γνωστές μας σελίδες «Ιστορικά Παραλειπόμενα» και 
«Ειδήσεις από το Περισκόπιο», ενώ προστίθεται μια νέα ενότητα με τίτλο «Χειραψία με την 
Ιστορία». Η νέα αυτή ενότητα, σκοπό έχει να αναδείξει στη σημερινή γενιά του προσωπικού του 
Πολεμικού Ναυτικού, τις λαμπρές σελίδες της ναυτικής ιστορίας που έγραψαν οι προκάτοχοί μας. 
Προσηλωμένοι στο ιερό καθήκον και με εμμονή στο σκοπό που δεν ήταν άλλος από την επικράτησή 
τους κατά του εχθρού, με γενναιότητα, αυτοθυσία και παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες, πέτυχαν 
και έγιναν ήρωες, παραδειγματίζοντας όλους μας με τις πράξεις και το ορμητικό τους πνεύμα. 
Ήταν το ίδιο ορμητικό πνεύμα που διακατείχε τον Θεμιστοκλή, τον Κανάρη, τον Κουντουριώτη και 
τόσους άλλους Ναυμάχους, που με γενναιότητα αντιτάχθηκαν στον πάντοτε υπέρτερο αντίπαλο 
και κατάφεραν να τον νικήσουν. 

Ευελπιστούμε ότι και το παρόν τεύχος θα ανταποκριθεί θετικά στις προσδοκίες σας.
     

Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες μας, η επόμενη χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, και ευτυχία 
για εσάς και τις οικογένειες σας και παράλληλα να είναι ειρηνική, γόνιμη και δημιουργική για την 
Ελλάδα και για το Πολεμικό μας Ναυτικό.

     
       Η Επιτροπή Σύνταξης,





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Tο Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018,  ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
Ιωάννης Γ. Παυλόπουλος ΠΝ παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο 
της Ναυμαχίας των Σπετσών το 1822 «ΑΡΜΑΤΑ 2018».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων η Πυραυλάκατος «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» κατέπλευσε στη ν. 
Σπέτσες ενώ ένοπλο άγημα απέδωσε τιμές. Επιπλέον η Μπάντα του ΠΝ συμμετείχε 
στις εν λόγω εκδηλώσεις.
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Από 8 έως 20 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, η πολυεθνική 
διακλαδική άσκηση "BRIGHT STAR 18".

Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό και μέσα Ενόπλων Δυνάμεων από Ελλάδα, Αί-
γυπτο, ΗΠΑ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία, υπό το συντονισμό των Αιγυπτιακών 
Ενόπλων Δυνάμεων και της US Central Command.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τη διεξαγωγή διακλαδικών εκπαιδευτικών αντι-
κειμένων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην άσκηση με: μία Φρεγάτα (με οργανικό ελικόπτερο) και μία 
ομάδα από την Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, τέσσερα A/Φ F-16, τρία Επιθετικά 
ελικόπτερα ΑΗ-64 (Apache), προσωπικό υποστήριξης και επιτελείς.



Την Παρασκευή 14 έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη η άσκηση «ΝΑΪΑΣ 
18», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Κρητικού, Μυρτώου πελάγους και Κυκλάδων. 
Πρόκειται για τεχνική - τακτική πολυεθνική άσκηση τύπου "INVITEX" μεσαίας κλί-
μακας με σκοπό την εξάσκηση σε διαδικασίες επί των κλασικών μορφών πολέμου, 
καθώς και των συγχρόνων μορφών απειλών. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με την 
συμμετοχή προσωπικού και αεροναυτικών μονάδων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Αλβανία, 
ΗΠΑ, Ρουμανία καθώς και πλοίων της Μόνιμης Ναυτικής Δύναμης του ΝΑΤΟ SNMG2.



Από 14 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με το ναρκοθη-
ρευτικό «ΕΥΡΩΠΗ» και με Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών (ΟΕΝ/ΔΥΚ) στην πολυε-
θνική Άσκηση "OLIVES NOIRES 2018".

Πρόκειται για άσκηση τύπου "INVITEX", η οποία διοργανώθηκε από το Ναυτικό της 
Γαλλίας και διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Λέοντα στις 
νότιες ακτές της Γαλλίας. Βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν η εξάσκηση των μο-
νάδων στις διαδικασίες ναρκοθηρίας, επισήμανσης και ανέλκυσης ναρκών με χρήση 
δυτών/ ναρκοθηρευτών, καθοδήγησης καθώς και η αντιμετώπιση ασύμμετρων απει-
λών με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και της συναντίληψης 
μεταξύ των συμμετεχόντων σε Συμμαχικό επίπεδο.

Στην εν λόγω άσκηση, εκτός από την Ελλάδα και τη Γαλλία συμμετείχαν προσωπικό και 
μονάδες της Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης Standing NΑΤΟ Mine Countermeasures 
Group 2 (SNMCMG2).



Από την Τρίτη 18 έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, συμμετείχε στο 23ο Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας 
Ισχύος (23rd International Seapower Symposium), το οποίο διεξήχθη στο Newport, 
Rhode Island των ΗΠΑ. Το θέμα του φετινού Συμποσίου, το οποίο διεξάγεται ανά δι-
ετία, ήταν Ασφάλεια– Τάξη– Ευημερία. Συμμετείχαν 105 χώρες από όλο τον κόσμο, η 
εκπροσώπηση 79 εκ των οποίων ήταν σε επίπεδο Αρχηγού Ναυτικού.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε προγραμματισμένες συνομιλίες με 
τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Αιγύπτου και της Ολλανδίας, όπου συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.

Στο περιθώριο του Συμποσίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυ-
νας των ΗΠΑ, James Mattis, καθώς και τον Αρχηγό του Ναυτικού των ΗΠΑ, Admiral 
John M. Richardson. Επίσης συναντήθηκε με τον Διευθυντή Διεθνών Προγραμμά-
των του Αμερικανικού Ναυτικού (Navy International Program Office), Rear Admiral 
Francis D. Morley, με τον οποίο συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το Συμπόσιο έδωσε την ευκαιρία στον Αρχηγό ΓΕΝ να πραγματοποιήσει σειρά δι-
μερών επαφών τόσο με ομολόγους του άλλων χωρών, όσο και με υψηλόβαθμους 
Αξιωματούχους του Αμερικανικού Ναυτικού.

Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε με τον Πρόξενο της Ελλάδας στη Βοστώνη κ. 
Στράτο Ευθυμίου, καθώς και με τους Έλληνες Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού 
που φοιτούν στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).



Από την Δευτέρα 24 έως την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθησαν οι προγραμ-
ματισμένες εθνικές τεχνικές ασκήσεις «ΑΣΤΡΑΠΗ 5/18», «ΟΡΜΗ 4/18», «ΒΡΟΝΤΗ 
3/18» στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου Πελάγους, με τη 
συμμετοχή φρεγατών, πυραυλακάτων, κανονιοφόρων, υποβρυχίων, πλοίου γενικής 
υποστήριξης, ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκαφών της Πολεμικής 
Αεροπορίας.

Οι εν λόγω ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού με σκοπό τη διατή-
ρηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής και μαχητικής ετοιμότητας και ικανότητας των 
συμμετεχόντων.

Την Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ» παρακολούθησε από τη Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Πανα-
γιώτης Ρήγας.



Από 5 έως 12 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλί-
μακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018», η οποία σχεδιάστηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).



Δείτε το βίντεο, με στιγμιότυπα από την άσκηση 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018».

Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σχεδίαση και 
διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, καθώς και η διατήρηση και προαγωγή της 
μαχητικής ικανότητάς τους στο ενοποιημένο πεδίο της μάχης.



Την Τετάρτη 03 έως την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύ-
αρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Βουλγαρία, 
κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Rear Admiral Mitko Alexandrov Petev.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να συζητήσει 
με τον ομόλογό του θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, διμερούς στρατιωτικής συ-
νεργασίας καθώς και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
των δύο Ναυτικών.



Tην Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων «Απο-
κατάστασης και Επανάχρησης του Φαρικού Συγκροτήματος στο Φισκάρδο Κεφαλο-
νιάς», παρουσία του Διοικητή της Υπηρεσίας Φάρων Αρχιπλοίαρχου (Μ) Μ. Ανδρέου 
ΠΝ, του Προέδρου και αντιπροέδρου  της χορηγού εταιρείας PEHKAP AE Κου και Κας 
Αποστολίδη, εκπροσώπων της τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και της Εκκλησίας.

Στο βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς, στη χερσόνησο του Φουρνιά, στον οικισμό του 
Φισκάρδου, τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους διατηρείται και λειτουργεί από τον 18ο 
αιώνα, ένα φαρικό συγκρότημα αξιόλογης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Οι 
τρεις κατασκευές, ο ενετικός φάρος με την φαροικία που τον συμπεριλαμβάνει στον 
αύλειο χώρο της, και ο νεώτερος φάρος που κατασκευάσθηκε λίγο βορειότερα και 
άρχισε να λειτουργεί το 1892, αποτελούν σήμα κατατεθέν της περιοχής.



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νι-
κόλαος Τσούνης ΠΝ, επισκέφθηκαν τη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού EURONAVAL 
2018, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να ενημερω-
θεί επί των εξελίξεων σε θέματα ναυτικής τεχνολογίας και ναυπηγικής. Παράλληλα, 
στο περιθώριο της Έκθεσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του 
και τον Διευθυντή του Γραφείου διεθνών προγραμμάτων του Ναυτικού των ΗΠΑ 
(NIPO) και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επίσης την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ μαζί με τους ομολόγους του 
επισκέφτηκαν τη Ναυτική Βάση της Toulon όπου τους έγινε επίδειξη γαλλικών αμυ-
ντικών συστημάτων επί πολεμικών πλοίων.

Η έκθεση EURONAVAL διοργανώνεται, ανά διετία, υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουρ-
γείου Άμυνας και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης αρμόδιου για ναυτικά θέμα-
τα, ενώ συμμετέχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της άμυνας, της 
ναυπηγικής και των συναφών υπηρεσιών.



Tην Παρασκευή 2 έως Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στην ν. Λή-
μνο εκδηλώσεις εορτασμού για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ανακωχή του 
Μούδρου που σηματοδότησε τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην τελετή πα-
ρευρέθηκε ο Διοικητής της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου Αρχιπλοίαρχος Ι. Πάττας ΠΝ, 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στο νησί κατέπλευσε η κανονιοφόρος «ΚΑΣΟΣ», ενώ 
τμήμα της μπάντας καθώς και άγημα του Πολεμικού Ναυτικού απέδωσαν τιμές.



Από τη Δευτέρα 05 έως την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018 διεξήχθη η εθνική 
τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 03/18», στη θαλάσσια περιοχή του Πα-
γασητικού Κόλπου και κεντρικού Αιγαίου Πελάγους με τη συμμετοχή αρματαγωγών, 
φρεγατών, ελικοπτέρων, ομάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών καθώς 
και μονάδων και μέσων του Στρατού Ξηράς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αερο-
πορίας.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Επι-
χειρησιακής Εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και σε συνεργασία με 
άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της 
επιχειρησιακής και μαχητικής ετοιμότητας και ικανότητας, καθώς και ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας και διακλαδικότητας των συμμετεχόντων.
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Από τη συμμετοχή του πλοίου γενικής υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και της επιβαί-
νουσας διευρυμένης διακλαδικής υγειονομικής ομάδας στο πρόγραμμα προληπτικής 
ιατρικής στο πλαίσιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης των κατοίκων νησιών του Αιγαίου, 
που πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 
2018, στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας.



Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, το Πολεμικό Ναυ-
τικό συμμετείχε με το υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» στην πολυεθνική άσκηση "SMEREX 
2018". Πρόκειται για άσκηση τύπου "INVITEX", η οποία διοργανώθηκε από το Ναυτι-
κό της Ιταλίας και διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Τάρα-
ντα της Ιταλίας.

Βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν η εξάσκηση και η εξοικείωση σε διαδικασίες 
διάσωσης προσωπικού υποβρυχίων από μεγάλο βάθος με σκοπό την απόκτηση τε-
χνογνωσίας σε συναφή θέματα καθώς και η προαγωγή του επιπέδου της συνεργασί-
ας και της συναντίληψης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Την 6 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών στην οποία 
παρευρέθηκε ο Αρχηγός Στόλου του Ναυτικού της Ιταλίας Αντιναύαρχος Donato 
Marzano, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ και ο Διοικητής 
Υποβρυχίων Πλοίαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ.

Στην εν λόγω άσκηση, εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία, συμμετείχαν αξιωματικοί 
παρατηρητές από έντεκα χώρες.
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Την Τρίτη 13 έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία, κατόπιν 
πρόσκλησης του ομολόγου του Vice Admiral Alexandru Mirsu. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να συζητήσει 
με τον ομόλογό του θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, διμερούς στρατιωτικής συ-
νεργασίας καθώς και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
των δύο Ναυτικών, ενώ συναντήθηκε και με τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ρουμανίας General Nicolae-Ionel Ciuca. 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης επί των εξελίξεων και των δραστηριοτήτων του Ναυτι-
κού της Ρουμανίας, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε τη Ναυτική Ακαδημία της Ρουμανί-
ας, τη Ναυτική βάση Κωνστάντζας όπου και ξεναγήθηκε στη φρεγάτα Regina Maria 
και στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Mircea.

Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρέσβη της Ελλάδος 
στο Βουκουρέστι, κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο.



Αφορμή για αυτή τη μελέτη ήταν η ανακοί-
νωση αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου 2017 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ1. 
Αυτή η ανακοίνωση περιλαμβάνει δύο αντιφατικές 
θέσεις, από τη μία αναγνωρίζεται η Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και προαναγγέλλεται 
η συνδρομή των ΗΠΑ στην επίτευξη συμφωνίας 
ειρήνης, ενώ από την άλλη δεν λαμβάνεται θέση 
για τα διαφιλονικούμενα σύνορα, τα οποία συμπε-
ριλαμβάνουν τους ιερούς τόπους και αποτελούν 
το κύριο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και 
Παλαιστίνης. Μέσα από αυτήν την αντίφαση και με 
δεδομένο ότι στην ανακοίνωση συμπεριλαμβάνε-
ται ένα κάλεσμα προς τα κράτη της περιοχής για 
ειρήνευση και συνεργασία, γίνεται αντιληπτό ότι 
καθ’ ουδένα τρόπο αυτή η ανακοίνωση συνδρά-
μει στην επίλυση του προβλήματος, αλλά αντίθετα 
επιδιώκει την αναζήτηση εταίρων με κοινό όραμα 

1 Statement by President Trump on Jerusalem, https://
www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-
president-trump-jerusalem/, ημ. ανάκτησης: 15 Ιαν 18.

για το μέλλον της περιοχής. Ένας από αυτούς τους 
εταίρους είναι σίγουρα το Ισραήλ, που στη βάση 
των πελατειακών σχέσεων του με τις ΗΠΑ, επιζη-
τεί τα ανάλογα και ισοδύναμα ανταλλάγματα για 
να υποστηρίξει το αμερικανικό όραμα για τη Μέση 
Ανατολή. Με τη χρήση της λέξεως όραμα, εννο-
είται η χάραξη νέας υψηλής στρατηγικής από τις 
ΗΠΑ, επικεντρωμένης στα συμφέροντα της στην 
περιοχή.

Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα η στρατηγική 
των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση οι στόχοι της για τη 
Μέση Ανατολή, ήταν απότοκο του κυρίαρχου συμ-
φέροντος των κρατών, της ασφάλειας. Ως η μόνη 
υπερδύναμη στο διεθνές σύστημα, για να διατηρή-
σει τον ρόλο του υπερπόντιου εξισορροπητή2, θα 
έπρεπε να μπορεί να αναπτύσσει την εξαρτημένη 
από το πετρέλαιο οικονομία της και ταυτόχρονα 
να εμποδίσει άλλες μεγάλες δυνάμεις να κυριαρ-
χήσουν στις περιοχές του κόσμου που δημιουρ-

2 Mearsheimer, John, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγά-
λων Δυνάμεων, Ποιότητα, Αθήνα, 2011, σελ. 100-103

Του Αθανάσιου Ρέντζιου, Ύποπλοιάρχου ΠΝ.

Aʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2017.

Η Μεταστροφή της Εθνικής Στρατηγικής 
των Ηνωμένων Πολιτειών
Η περίπτωση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
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γούν πλούτο.3 Ελέγχοντας τις πολιτικές εξελίξεις 
στη Μέση Ανατολή και μη επιτρέποντας σε άλλο 
κράτος να παρέμβει, διατηρούσε την πρωτοκαθε-
δρία στην πρόσβαση στα ενεργειακά αποθέματα 
της περιοχής και στον έλεγχο των τιμών τους, γε-
γονός που τη βοηθούσε να αναπτύσσει συνεχώς 
έναν από τους βασικούς συντελεστές ισχύος της, 
την οικονομία.

Η σταδιακή εσωτερική και εξωτερική απονομι-
μοποίηση της εν λόγω στρατηγικής των ΗΠΑ μετά 
το 1990, λόγω κυρίως των αποτυχημένων διπλω-
ματικών και στρατιωτικών παρεμβάσεων, είχε ως 
αποτέλεσμα την απομόνωση της αμερικάνικης 
εξωτερικής πολιτικής και τη στροφή της στα εσω-
τερικά θέματα. Αυτή η κίνηση άφησε ανοιχτό το 
δρόμο στη Ρωσία και στην Κίνα, να διεκδικήσουν 
κυρίαρχη θέση στο διεθνές σύστημα, αφού αυξά-
νοντας σταδιακά τους συντελεστές ισχύος τους, 
απόκτησαν ρόλο και πρόσβαση στο προηγούμενο 
αμερικανικό «μονοπώλιο». Στην παρούσα μελέτη 
θα εξεταστεί η ρωσική παρουσία στη Μέση Ανατο-
λή, η οποία προκάλεσε σύμφωνα με τον γράφοντα 
την αλλαγή της αμερικανικής στρατηγικής και τη 
λήψη άμεσων μέτρων από μέρους των ΗΠΑ, που 
θα οδηγήσουν στο πολυπόθητο status quo ante. 
Μέρος αυτών των μέτρων αποτελεί η ανακοίνωση 
αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του 
Ισραήλ, αφού η έμμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στην 
περιοχή και η αναχαίτιση του δυνητικού ηγεμόνα 
(Ρωσία) από τις τοπικές μεγάλες δυνάμεις, θα επι-
φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς κατασπα-
τάληση πόρων από μέρους των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα 
η αδυναμία των ΗΠΑ να παρέμβουν άμεσα στις 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνει ανοι-
χτό το δρόμο στα φιλόδοξα κράτη της περιοχής 
να διεκδικήσουν περισσότερα σχετικά κέρδη στις 
επαφές τους τόσο με την Αμερική, όσο και με τη 
Ρωσία. Ένα τέτοιο κράτος είναι η Τουρκία, η οποία 
διέγνωσε από νωρίς τις ευκαιρίες που διανοίγο-
νται μπροστά της, στο νέο πολυπολικό διεθνές 
σύστημα, θέτοντας φιλόδοξους στόχους ανάδει-
ξης της σε περιφερειακή δύναμη και αναβίωσης 
της οθωμανικής της ιστορίας. Πριν προχωρήσει η 
ανάλυση στο κεφάλαιο 3 όπου θα αναζητηθούν 
τα αίτια της ανακοίνωσής, ενώ ταυτόχρονα θα 
επιχειρηθεί η αποτύπωση της νέας στρατηγικής, 

3 Στο ίδιο, σελ. 297-302

απαιτείται πρώτα να αποσαφηνιστούν στο κεφά-
λαιο 2, έννοιες που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη 
να κατανοήσει τη μεθοδολογία του γράφοντος. Οι 
έννοιες αυτές περιλαμβάνουν το διεθνές σύστη-
μα, τη θεωρία του δομικού ρεαλισμού, την υψη-
λή στρατηγική, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 
εξωτερική πολιτική, καθώς και τις διαστάσεις που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από ένα κράτος κατά τη 
χάραξη της στρατηγικής του. Τέλος στο κεφάλαιο 4 
θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης των ευκαιριών 
και απειλών που δημιουργούνται από την αλλαγή 
του διεθνούς συστήματος για τις χώρες της περι-
οχής και την Ελλάδα και οι οποίες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη στρατηγικής από 
τη χώρα μας.

2. Θεωρητικό Πλαίσιο

2.1 Το Διεθνές Σύστημα
Σύμφωνα με τον Waltz, η δομή είναι αυτή που 
καθορίζει το πεδίο που θα αλληλεπιδράσουν οι 
μονάδες του συστήματος, αγνοώντας τη συμπε-
ριφορά και την προσωπικότητα των δρώντων και 
δίνοντας σημασία μόνο στον τρόπο που είναι διαρ-
ρυθμισμένες ή τοποθετημένες.4 Εφόσον αλλάξει η 
διαρρύθμιση των μερών της, τότε μόνο θα επέλ-
θει δομική αλλαγή και άρα θα αλλάξει ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης των μονάδων του συστήματος.5 

Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της πρότασης 
ας σκεφτούμε το σύστημα σαν ένα σκάκι, όπου τα 
πιόνια είναι τα κράτη και η δομή ερμηνεύεται από 
την ικανότητα κινήσεων τους (συντελεστές ισχύος) 
και όχι τη θέση τους στη σκακιέρα η οποία είναι τυ-
χαία. Στο παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει βασιλιάς, 
η βασίλισσα είναι μία (μονοπολικό σύστημα) και 
τα πιόνια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυτόνομα 
ανάλογα με την ικανότητα των κινήσεων τους, 
με μόνο στόχο την επιβίωση τους στο πεδίο της 
σκακιέρας. Γίνεται κατανοητό ότι την υπεροχή των 
κινήσεων και άρα τη δυνατότητα επικράτησης στο 
σύστημα την έχει η «βασίλισσα» (Μεγάλη Δύναμη). 
Φανταστείτε τώρα να υπήρχαν δύο (διπολικό) ή 
και παραπάνω βασίλισσες (πολυπολικό), ενώ ταυ-
τόχρονα επιτρεπόντουσαν οι συμμαχίες μεταξύ 
των πιονιών. Σε αυτήν την περίπτωση οι απειλές 

4 Waltz, Ν. Kenneth, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα, 
Αθήνα, 2011, σελ. 180.

5 Στο ίδιο, σελ. 181-182



θα αυξάνονταν, οι συμμαχίες θα άλλαζαν συνε-
χώς, ανάλογα με τα εκάστοτε συμφέροντα των 
πιονιών (κρατών), και κανείς δεν θα γνώριζε εάν 
μπορεί να εμπιστευτεί τον διπλανό του (δίλημμα 
ασφάλειας).6

2.2 Ο Δομικός Ρεαλισμός
Στη βάση αυτού του ορισμού του διεθνούς συ-
στήματος που δόθηκε παραπάνω, διατύπωσε ο 
Waltz τη θεωρία του δομικού ρεαλισμού,7 στην 
οποία αποσαφήνισε τα χαρακτηριστικά της δομής 
μέσα στην οποία αλληλεπιδρούν οι μονάδες του 
συστήματος ανάλογα με τη θέση τους σε αυτή. 
Συνεπώς η αλλαγή στη συμπεριφορά των κρατών 
εξαρτάται μόνο από τις εξασκούμενες πιέσεις της 
δομής και όχι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους ή στις εσωτερικές τους διεργασίες.8 Δηλαδή 
οι ενέργειες των κρατών στο διεθνές σύστημα δεν 
είναι αποτέλεσμα των προσώπων που το κυβερ-
νάνε ή του πολιτικού συστήματος που έχουν, αλλά 
αποτέλεσμα του διλήμματος ασφάλειας που «νιώ-
θουν» από την αύξηση της ισχύος των υπολοίπων 
κρατών και της πεποίθησης ότι θα μειωθεί η δική 
τους ασφάλεια.

Οι εσωτερικές εξελίξεις των κρατών, μπορούν 
μόνο να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την επί-
τευξη των στόχων ή του εθνικού συμφέροντος 
επιβίωσης που έχει θέσει το εκάστοτε κράτος στην 
αναζήτηση του για ασφάλεια, μέσα από τη χρη-
σιμοποίηση διαφορετικών συντελεστών ισχύος 
(οικονομία, διπλωματία, στρατός, κλπ). Για παρά-
δειγμα ένα αυταρχικό καθεστώς ή ηγέτης θα χρη-
σιμοποιήσει τον στρατό του για να επιβάλλει τους 
σκοπούς του και να κερδίσει την ασφάλεια του, 
σε αντίθεση με ένα δημοκρατικό καθεστώς που 
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική 
ή οικονομική του επιρροή. Βέβαια από την άλλη, 
εάν ένα κράτος δεν ακολουθήσει καμία στρατηγική 

6 Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, Η στρατηγική σκέψη από την 
αρχαιότητα έως σήμερα, Ποιότητα, Αθήνα, 2008, σελ. 30.

7 Ο δομικός ρεαλισμός αποτελεί εξέλιξη του κλασικού ρεαλι-
σμού, «πατέρας» του οποίου θεωρείται ο Θουκυδίδης, στην 
Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η βασική διαφορά 
μεταξύ του κλασικού και του δομικού ρεαλισμού, βρίσκεται 
στην έννοια του διεθνούς συστήματος, αφού ο δομικός ρεα-
λισμός προσδίδει συγκεκριμένο ρόλο στο διεθνές σύστημα, 
μέσω της δομής του οποίου προκαλούνται πιέσεις στους 
δρώντες του συστήματος (κράτη), καθορίζοντας τη μετέπει-
τα συμπεριφορά τους.

8 Waltz, Ν. Kenneth, ό.π., σελ. 65.

για να κερδίσει την ασφάλεια του, αλλά αφεθεί 
στη μοίρα των άλλων και στην ελπίδα ότι θα επι-
κρατήσει το δίκαιο (ως συμβαίνει στα εσωτερικά 
θέματα, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίκλησης 
των αρχών, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης), 
είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί στη 
δυσάρεστη θέση να αναγνωρίσει την αποτυχία του 
και να ακολουθήσει τις θέσεις των ισχυρότερων ή 
όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης στο διάλογο Αθη-
ναίων-Μηλίων:9

«Αθηναίοι προς Μηλίους: Κι εμείς λοιπόν δεν 
θα πούμε με ωραίες φράσεις μακρούς λόγους, 
που δεν πρόκειται να σας πείσουν …αφού ξέρετε 
και ξέρομε ότι κατά την κρίση των ανθρώπων το 
δίκιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναμη για 
την επιβολή του, κι ότι όταν αυτό δεν συμβαίνει, 
οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή 
τους κι οι αδύναμοι υποχωρούν κι αποδέχονται».

«Αθηναίοι προς Μηλίους: Η ελπίδα, παρηγο-
ριά την ώρα του κινδύνου, όσους την έχουν από 
περίσσια δύναμη κι αν τους βλάψει δεν τους κα-
ταστρέφει όσοι όμως, στηριγμένοι πάνω της, τα 
παίζουν όλα για όλα (γιατί απ’ τη φύση της είναι 
σπάταλη), μονάχα όταν αποτύχουν την γνωρίζουν, 
όταν πια, για κείνον που έκαμε τη γνωριμία της, 
δεν έχει απομείνει τίποτε για να το προφυλάξει 
απ’ αυτήν».

Συνοπτικά οι αρχές του Δομικού Ρεαλισμού 
όπως διατυπώθηκαν από τον Waltz10 είναι οι κά-
τωθι:

1. Τα κράτη είναι οι κύριοι δρώντες του διε-
θνούς συστήματος.

2. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο. Επομέ-
νως οι αποφάσεις και η συμπεριφορά των κρατών 
δεν επηρεάζονται από κάποια υπερεθνική αρχή ή 
κάποια διεθνή αστυνομία, αλλά μόνο από το προ-
σωπικό τους συμφέρον.

3. Κυρίαρχο συμφέρον των κρατών είναι η 
ασφάλεια τους, η οποία έγκειται τόσο στην επι-
βίωση τους, όσο στη διατήρηση της εθνικής τους 
κυριαρχίας και αυτονομίας.

9 Ήφαιστος, Παναγιώτης, Διπλωματία και Στρατηγική των 
Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Ποιότητα, Αθήνα, 2000, 
σελ. 62-67

10  Waltz, Ν. Kenneth, ό.π., σ.11. και Κουσκουβέλης, Ηλίας, 
Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 
σελ. 35-36.
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4. Στη βάση του εθνικού συμφέροντος επιβί-
ωσης τα κράτη λαμβάνουν ορθολογικές αποφά-
σεις, έχοντας πάντα υπόψη το ισοζύγιο κόστους 
- οφέλους.

5. Τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν ισχύ, 
ως μέσο για την επίτευξη του εθνικού συμφέρο-
ντος επιβίωσης, την ασφάλεια.

 6. Στο διεθνές σύστημα επικρατεί ο ανταγω-
νισμός και ο φόβος για την ισχύ του άλλου. Αυτό 
ανατροφοδοτεί το δίλημμα ασφάλειας των κρα-
τών που επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τον αντί-
παλο τους για να μην κινδυνέψει το κύριο εθνικό 
τους συμφέρον, η ασφάλεια.

7. Η προσπάθεια εξισορρόπησης των κρατών 
από τους αντιπάλους τους, οδηγεί στη δημιουρ-
γία ενός συστήματος ισορροπίας ισχύος που εξα-
σφαλίζει μία πρόσκαιρη σταθερότητα μέσα στην 
αναρχία.

Η παραπάνω αναφορά στα αποσπάσματα του 
Θουκυδίδη, από το έργο του η «Η Ιστορία του Πε-
λοποννησιακού Πολέμου», στο οποίο διατυπώνο-
νται οι βασικές αρχές της Realpolitik11, καθώς και 
η αναφορά στις αρχές του Δομικού Ρεαλισμού του 
Waltz, σε συνδυασμό με τις έννοιες του διεθνούς 
συστήματος, της ισχύος και της υψηλής στρατηγι-
κής, θα βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση 
της κύριας ανάλυσης της παρούσας εργασίας στα 
επόμενα κεφάλαια.

2.3 Η Στρατηγική
Ο Θουκυδίδης, στην ''Ιστορία του Πελοποννησια-
κού Πολέμου'', ανέπτυξε την πρώτη στα χρονικά 
θεωρία υψηλής στρατηγικής, μίας θεωρίας για το 
πως τα κράτη «παράγουν» ασφάλεια για τον εαυτό 
τους.12

«Στρατηγική είναι η σύζευξη μέσων και σκο-
πών υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης 
σύγκρουσης. Με άλλα λόγια η στρατηγική συνίστα-
ται στο τρίπτυχο μέσα-σκοποί-αντίπαλος».13

Δηλαδή για να υπάρχει στρατηγική και σχεδι-
ασμός αυτής, πρέπει να υπάρχουν τα μέσα (συ-
ντελεστές ισχύος), να έχουν καθοριστεί οι σκοποί 
και να υπάρχει αντίπαλο κράτος. Με τη λέξη αντί-

11  Πλατιάς, Αθανάσιος, Διεθνείς σχέσεις και στρατηγική στον  
Θουκυδίδη, Εστία, Αθήνα, 2010, σελ. 46.

12  Στο ίδιο, σελ. 79-81.
13  Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, ό.π., σελ. 44.

παλος, δεν πρέπει να δημιουργείται κατ’ ανάγκη 
η εντύπωση ένοπλης σύγκρουσης με κάποιον 
εχθρό, αλλά εννοείται ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των κρατών για επιβίωση και ασφάλεια στο δι-
εθνές σύστημα. Τα «μέσα» αφορούν του συντε-
λεστές ισχύος εκάστοτε κράτους και ανάλογα 
ποια μέσα χρησιμοποιούνται κάθε φορά έχουμε 
τον επιμερισμό της στρατηγικής σε διάφορα επί-
πεδα (Ύψηλή Στρατηγική, Στρατιωτική Στρατηγική, 
Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τακτική).14 Σύμφωνα 
με τον Morgenthau οι συντελεστές ισχύος είναι: 
η γεωγραφία, οι φυσικές πηγές πλούτου, η βιο-
μηχανική ικανότητα, η στρατιωτική προετοιμασία, 
ο πληθυσμός, η εθνική ομοιογένεια, το φρόνημα 
και η ποιότητα της διπλωματίας.15 Το πρώτο επίπε-
δο της υψηλής στρατηγικής, αφορά τη σύμπραξη 
όλων των διαθέσιμων συντελεστών ισχύος του 
κράτους (στρατιωτικούς, οικονομικούς, διπλωμα-
τικούς κλπ.) για την επίτευξη των πολιτικών αντι-
κειμενικών σκοπών, ενόψει πραγματικής ή ενδε-
χόμενης σύγκρουσης.16 Εδώ θα πρέπει να γίνει 
σαφές ότι τη χάραξη των αντικειμενικών σκοπών 

14  Πλατιάς, Αθανάσιος, ό.π., σελ. 83.
15  Κουσκουβέλης, Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποι-

ότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 147- 148.
16  Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, ό.π., σελ. 44.
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στην υψηλή στρατηγική την κάνει η πολιτική ηγε-
σία, με βάση τους διαθέσιμους συντελεστές ισχύος 
του κράτους και τη σχετική ισορροπία ισχύος με 
το αντίπαλο κράτος. Η ιδανική ισορροπία μεταξύ 
στόχων και μέσων, αποτελεί προαπαιτούμενο μίας 
επιτυχημένης στρατηγικής. Αν υπάρξει ανισορρο-
πία στη σχέση μέσων και σκοπών, μπορεί να επέλ-
θουν δυσάρεστα αποτελέσματα.17

Ο σχεδιασμός μίας υψηλής στρατηγικής για να 
είναι επιτυχημένος, πρέπει επιπλέον να ακολουθεί 
τέσσερα σημαντικά βήματα:18

1. Να γίνει ορθή διάγνωση του διεθνούς 
συστήματος. Δηλαδή να εντοπιστούν οι απειλές, 
υπαρκτές ή δυνητικές, κατά της εθνικής ασφάλει-
ας του κράτους και τυχόν περιορισμοί ή ευκαιρίες 
που προκύπτουν.

2. Να καθοριστούν σαφώς οι πολιτικοί αντι-
κειμενικοί σκοποί, που θα επιδιωχθούν μέσω της 
υψηλής στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τα δι-
αθέσιμα μέσα και τις προαναφερθείσες απειλές, 
περιορισμούς ή ευκαιρίες.

3. Να γίνει επιλογή του αποτελεσματικότε-
ρου συνδυασμού μέσων του κράτους, τα οποία 
θα υποστηρίξουν τους αντικειμενικούς σκοπούς, 
χωρίς να υπάρξει κατασπατάληση πόρων και προ-
σπάθειας χωρίς λόγο.

4. Ενώ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της υψη-
λής στρατηγικής παίζει η νομιμοποίηση της, τόσο 
σε εσωτερικό, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Αν 
δεν υπάρξει υποστήριξη της στρατηγικής από την 
κοινωνία και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, 
αυτή κινδυνεύει να καταρρεύσει.19 Αντίστοιχα η 
νομιμοποίηση της υψηλής στρατηγικής στο εξω-
τερικό, όσο αυτό είναι δυνατόν στο άναρχο διεθνές 
σύστημα, θα περιορίσει σημαντικά τους δυνητι-
κούς αντιπάλους εξαιτίας της σύγκρουσης συμ-
φερόντων με άλλα κράτη. Σημαντικός παράγοντας 
στην επιδίωξη της εξωτερικής νομιμοποίησης της 
στρατηγικής είναι η διπλωματία, η οποία λειτουρ-
γεί από την περίοδο της ειρήνης για να αναδείξει 
την ισχύ του κράτους και να κερδίσει την εξωτερι-
κή νομιμοποίηση των πολιτικών του επιδιώξεων.20

17  Πλατιάς, Αθανάσιος, ό.π., σελ. 177.
18  Πλατιάς, Αθανάσιος, ό.π., σελ. 84-85.
19  Στο ίδιο, σελ 112-113.
20  Morgenthau, Hans, Politics among nations, Knopf, N.Y, 1978, 

σελ. 105-108.

3. Η Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ

3.1 Από το Διπολικό στο Μονοπολικό 
Σύστημα
Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
βρήκε τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ τις μόνες δυνάμεις 
με κυρίαρχη θέση στο διεθνές σύστημα,21 ανα-
πτύσσοντας εκάστη τον δικό της συνασπισμό, 
αποτελούμενο από επιμέρους μονάδες (κράτη) 
του συστήματος. Το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ 
των δύο βρισκόταν οπουδήποτε στον κόσμο, χω-
ρίς ωστόσο να επέλθει γενικευμένη σύγκρουση 
κυρίως λόγω της «ισορροπίας του τρόμου» των 
πυρηνικών όπλων, μετά και την εξασφαλισμένη 
δυνατότητα των δύο μερών για επίτευξη δεύτερου 
πλήγματος.22 Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων δε-
καετιών του διπολικού συστήματος, ότι συνέβαινε 
στον κόσμο αφορούσε αυτές τις δύο δυνάμεις, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με 
το ποιος απειλεί ποιον. Αυτό επέφερε μία σταθε-
ρότητα στο διεθνές σύστημα, ενώ χαρακτηριστι-
κά γι’ αυτό είναι τα λόγια του Hedley Bull για την 
Ευρώπη:

«η ιστορία των Ευρωπαίων είναι μια ιστορία 
εγγενούς – ενδημικής σύγκρουσης. Εάν πρόσφα-
τα απέκτησαν τη συνήθεια της συνεργασίας αυτό 
έγινε υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ και την απειλή 
εξ’ Ανατολών».23

Εκτός βέβαια από τα κράτη της Ευρώπης, σε 
αυτό το πλαίσιο της κατανάλωσης της ασφάλειας 
των άλλων, κινήθηκε το σύνολο των συμμάχων 
των δύο μπλοκ που είχαν δημιουργηθεί κάτω από 
τη σκέπη της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στην πο-
λιτική σκηνή των ΗΠΑ επικράτησε το θεωρητικό 
μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού.24 Αυτό το μο-
ντέλο κατέστη ιδιαίτερα ελκυστικό για την ομαλή 
προώθηση της στρατηγικής ενός σύγχρονου ηγε-
μονικού κράτους με τεράστια αποθέματα συντε-

21  Οι μεγάλες δυνάμεις είναι ισχυρές, όχι επειδή διαθέτουν πυρη-
νικά όπλα, αλλά επειδή οι πόροι τους, τους επιτρέπουν να δια-
θέτουν ισχύ όλων των ειδών, στρατιωτική, οικονομική, διπλω-
ματική και άλλες. Η διασπορά των πυρηνικών όπλων μπορεί 
να επιφέρει άσχημες συνέπειες, αλλά δεν θα κάνει τον κόσμο 
πολυπολικό, βλέπε στο Waltz, Ν. Kenneth, ό.π., σελ. 377-381.

22  Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, ό.π., σελ. 263.
23  Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος, Ήφαιστος, Παναγιώτης,  Ευ-

ρωατλαντικές Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2009, σελ. 203.
24  Ήφαιστος, Παναγιώτης, Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης, Ποιότητα, Αθήνα, 1999, σελ. 331. 
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λεστών ισχύος. Ουσιαστικά οι ΗΠΑ επιζητούσαν 
μία θεωρία που θα προωθήσει τα συμφέροντα 
τους και τον ηγεμονικό τους ρόλο ωραιοποιη-
μένα, όπως «η επιλογή του μικρότερου κακού», 
«αιτιολόγηση λόγω αναγκαιότητας» και «ο πολι-
τισμός δικαιούται να επεκτείνεται».25 Το νεοφι-
λελεύθερο παράδειγμα κράτησε τα στοιχεία του 
δομικού ρεαλισμού για την αναρχία, την ισχύ και 
το συμφέρον, με τη διαφορά ότι δεν αναγνωρί-
ζει την ύπαρξη της δομής του διεθνούς συστή-
ματος, η οποία τελικά ασκεί «πιέσεις» στα κράτη. 
Αντίθετα δικαιολογεί την κακή συμπεριφορά των 
κρατών επειδή δεν υπάρχουν καθόλου θεσμοί26 ή 
υπάρχουν κακοί θεσμοί.27 Στο πλαίσιο αυτής της 

25  Στο ίδιο, σελ. 79 και στο National Security Strategy of The 
United States, The White House, March 1990, σελ. 1-2, 
http://nssarchive.us/national-security-strategy-1990/,ημ. 
ανάκτησης: 15 Ιαν 18.

26  Η έννοια των θεσμών υφίσταται και στο ρεαλιστικό παράδειγ-
μα, αλλά ως εργαλείο των ισχυρών κρατών στην επίτευξη των 
συμφερόντων τους.

27  Π. Ήφαιστος, Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω-
σης, ό.π., σελ. 78.

θεωρίας δικαιολόγησαν οι ΗΠΑ τη μετέπειτα στρα-
τηγική τους, υποστηρίζοντας ότι εάν συνδυαστούν 
οι ισχυροί διεθνείς θεσμοί, με τις ικανότητες των 
ηγεμονικών κρατών, θα επέλθει καταπολέμηση 
της αναρχίας και επίλυση των διεθνών διενέξε-
ων.28 Οι κύριοι θεσμοί που αξιοποιήθηκαν από τις 
ΗΠΑ, για τη νομιμοποίηση της  ηγεμονικής τους 
στρατηγικής, ήταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ανέλαβε το ρόλο του 
εργαλείου εφαρμογής της ηγεμονικής στρατηγι-
κής και το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ το ρό-
λο του νομιμοποίητή αυτής. Τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν για να ωραιοποιήσουν και να 
δικαιολογήσουν την παρέμβαση τους στις διεθνείς 
διενέξεις, ενώ προωθούσαν ταυτόχρονα τα συμ-
φέροντα τους, ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
δημοκρατία και ο ειρηνισμός.29

Παρόλη την ωραιοποίηση με την οποία προ-
σπάθησαν να «ντύσουν» την υψηλή τους στρα-
τηγική για να επιτύχουν τα εθνικά τους συμφέ-

28  Στο ίδιο, σελ. 85.
29  Στο ίδιο, σελ. 333.

Συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ - Ρωσίας.



ροντα, οι απορρέοντες πολιτικοί στόχοι αυτής της 
στρατηγικής δεν ήταν άλλοι από την προσπάθεια 
απόκτησης ισχύος και εξισορρόπησης των δυνη-
τικών αντιπάλων, δηλαδή άμεση εφαρμογή του 
ρεαλιστικού παραδείγματος. Στο πλαίσιο αυτής της 
ήπιας ηγεμονικής30 προσέγγισης των ΗΠΑ στις δι-
εθνείς εξελίξεις, ακολούθησαν οι επεμβάσεις στη 
Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 
199031 και του 2000.32 Οι επεμβάσεις στη Μέση 
Ανατολή, επήλθαν ως αποτέλεσμα της επιδίωξης 
διασφάλισης των συμφερόντων των ΗΠΑ στις 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες και της επιδίωξης 
εξισορρόπησης δυνητικών αντιπάλων. Ενώ οι 
επεμβάσεις στα Βαλκάνια που ακολούθησαν, είχαν 
ως κεντρικό στόχο την εξασφάλιση ότι η Ευρώπη 
και κυρίως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που 
ανήκαν στο πρώην ανατολικό «μπλοκ» της ΕΣΣΔ, 
θα «πλεύσουν» τώρα υπό την καθοδήγηση των 
ΗΠΑ, μέσα από την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ.33

Η ίδια στρατηγική εξακολούθησε να ισχύει μέ-
χρι και την επέμβαση στο Αφγανιστάν το 2001, ως 
αποτέλεσμα των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου 
του 2001 και στο Ιράκ το 2003, με τη δικαιολογία 
της πρόληψης εξάπλωσης των όπλων μαζικής κα-
ταστροφής που λεγόταν ότι ανέπτυσσε το Ιράκ. Και 
στις δύο επεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε από   την 
αμερικανική ηγεσία ο όρος «προληπτικός πόλε-
μος», σύμφωνα με τον οποίο η διεξαγωγή ενός 
πολέμου είναι απαραίτητη για να προλάβει μία 
επικείμενη εχθρική επίθεση, η οποία είναι θέμα 
εβδομάδων, ημερών ή ωρών.34 Μέχρι την 11η 
Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει στο διεθνές 
σύστημα το στάτους μίας υπερδύναμης, η οποία 
προωθούσε τα συμφέροντα της ή εξισορροπούσε 
τους δυνητικούς της αντιπάλους, μέσω της ήπιας 
ηγεμονικής παρέμβασης. Μετά όμως τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις στο έδαφος της και τις πολυδά-

30  Στο ίδιο, σελ. 333.
31 Περί ήπιας ηγεμονικής παρέμβασης, βλέπε Π. Ήφαιστος, Θεω-

ρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ό.π., σελ. 83-89 
και στο National Security Strategy of The United States, The 
White House, March 1990, σελ. 13, http://nssarchive.us/nat-
ional-security-strategy-1990/, ημ. ανάκτησης: 18 Ιαν 18.

32  National Security Strategy of The United States, The White 
     House, March 1990, σελ. 11, http://nssarchive.us/national - 
     security-strategy-1990/, ημ. ανάκτησης: 18 Ιαν 18.
33 National Security Strategy of Engagement and Enlargement, 
     The White House, July 1994, σελ. 21-22-23, http://nssarchive.
     us/NSSR/1994.pdf, ημ. ανάκτησης: 18 Ιαν 18
34  Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, ό.π., σελ. 41-42

πανες και πολυετείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 
Αφγανιστάν και στο Ιράκ, με αμφίβολα αποτελέ-
σματα, η αμερικανική υψηλή στρατηγική της ήπιας 
ηγεμονικής παρέμβασης, έχασε την εσωτερική35 

και εξωτερική της νομιμοποίηση. Στο εσωτερικό 
της αμερικανικής κοινωνίας είχε αναπτυχθεί επι-
φυλακτικότητα, αφού πλέον ο αμερικανικός λαός 
είχε να αντιμετωπίσει το φόβο από τρομοκρατικά 
χτυπήματα, θανάτους Αμερικανών στρατιωτών 
χιλιάδες μίλια μακριά και οικονομικές δυσκολίες 
λόγω της κρίσης του 2007-08. Αντίστοιχα, όλα τα 
κράτη αντιλήφθηκαν το προφανές, αφού οι ΗΠΑ 
δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, 
πως θα προστατέψεουν τους άλλους.

Έτσι η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ οδηγήθηκε 
σε αδράνεια και εσωστρέφεια, με βασικό στόχο 
την αναδόμηση των συντελεστών ισχύος της, 
ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
κυρίως στο εσωτερικό της. Αυτή η στρατηγική της 
εσωστρέφειας εξακολούθησε να ισχύει μέχρι το 
2017 και το τέλος της θητείας του Μπαράκ Ομπά-
μα, όπου η νέα ηγεσία των ΗΠΑ αντιλήφθηκε ότι 
η δομική αλλαγή που επήλθε στο διεθνές σύστημα 
λόγο της πρότερης στρατηγικής, πιθανόν να επη-
ρεάσει στο μέλλον την ασφάλεια του κράτους.

3.2 Από το Μονοπολικό στο Πολυπο-
λικό Σύστημα
«Φυσικά, τα κράτη ενίοτε αγνοούν τον άναρχο 
κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούν, επιλέγο-
ντας αντ’ αυτού να ακολουθήσουν στρατηγικές 
οι   οποίες αντιφάσκουν προς τη λογική της ισορ-
ροπίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας καλός 
υποψήφιος για μια τέτοια συμπεριφορά, καθώς 
η αμερικανική πολιτική κουλτούρα είναι βαθιά 
φιλελεύθερη και ως εκ τούτου εχθρική προς τις 
ρεαλιστικές ιδέες. Θα ήταν μεγάλο λάθος για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να γυρίσουν την πλάτη τους 
στις ρεαλιστικές αρχές που τόσο καλά τις έχουν 
εξυπηρετήσει από τότε που δημιουργήθηκαν».36

Αυτό το απόσπασμα ανήκει στον Mearsheimer 
και σε αυτήν την πρόταση βρίσκεται η απάντηση 
για τα αίτια αλλαγής της υψηλής στρατηγικής των 
Ηνωμένων Πολιτειών το 2017. Σύμφωνα και με 

35  National Security Strategy, The White House, May 2010, σελ. 
1-6, 51, http://nssarchive.us /NSSR /2010. pdf, ημ. ανάκτησης: 
18 Ιαν 18.

36  Mearsheimer, John, ό.π., σελ. 774.
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τον γράφοντα η αδράνεια και η εσωστρέφεια της 
αμερικανικής στρατηγικής μετά το 2008, επέτρεψε 
να έλθουν στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής 
Μεγάλες Δυνάμεις που πρόθυμα θα ήθελαν να 
αναλάβουν το ρόλο του δυνητικού ηγεμόνα, αφού 
δεν υπήρχε κάποιος να τις εξισορροπήσει. Όπως 
αναγνωρίζει η νέα αμερικανική στρατηγική, αυτά 
τα κράτη είναι η Ρωσία και η Κίνα,37 οι οποίες πέ-
τυχαν η κάθε μία με τον τρόπο της να διεκδικούν 
θέση στο βάθρο.

Εκμεταλλευόμενες την αδράνεια της αμερικα-
νικής πολιτικής και την απουσία της από την Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποίησαν και 
οι δύο, τους διαθέσιμους συντελεστές ισχύος τους 
για την επέκταση της επιρροής τους. Η μεν πρώτη 
χρησιμοποίησε τη «διπλωματία της ενέργειας» για 
να επεκταθεί στην περιφέρεια της Ευρώπης (κρίση 
στην Ουκρανία, ενεργειακή εξάρτηση Ευρώπης, 
προσάρτηση Κριμαίας) και την στρατιωτική της 
«μηχανή», για να επεκταθεί στην περιφέρεια της 
Μέσης Ανατολής. Από την άλλη η Κίνα χρησιμο-
ποίησε κυρίως οικονομικά μέσα, εκμεταλλευόμενη 
την οικονομική κρίση του 2007-08 και την συ-
νεχώς αναπτυσσόμενη αγορά της, που εστιάζεται 
στο χαμηλό κόστος παραγωγής.

Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ αφού εντόπισαν τις δυνη-
τικές απειλές για την ασφάλεια τους, έπρεπε να 
καθορίσουν τους στόχους τους, που δεν είναι άλ-
λοι από την αύξηση της ισχύος τους (εσωτερική 
εξισορρόπηση) και τον περιορισμό της ισχύος των 
ανταγωνιστών τους (εξωτερική εξισορρόπηση).

Όπως αναφέρει ο Mearsheimer οι ΗΠΑ ήταν 
και είναι περιφερειακός ηγεμόνας στο δυτικό ημι-
σφαίριο, αφού δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο 
κράτος στην αμερικανική ήπειρο που να μπορεί να 
την αμφισβητήσει, όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζει 
τη δυσκολία που έχει να προβάλει την ισχύν της 
στις άλλες περιφέρειες διαμέσου των ωκεανών.38 

Ιδανικά οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν να μην έχουν 
«συναδέλφους» ηγεμόνες σε άλλες περιφέρειες, 
όμως επειδή αυτό είναι πλέον δύσκολο να συμβεί 
μετά την αποτυχημένη στρατηγική εξισορρόπησης 
των επίδοξων ηγεμόνων, που ακολούθησε την 
20ετία από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έως 

37 National Security Strategy of The United States, The 
    White House, December 2017, σελ. 2, http://nssarchive.us/ 
     national-security-strategy-2017/, ημ. ανάκτησης: 18 Ιαν 18.
38  Mearsheimer, John, ό.π., σελ. 103.

σήμερα, θα πρέπει να ακολουθήσει της αρχές του 
ρεαλιστικού παραδείγματος.

Ένα περιφερειακός ηγεμόνας που δεν επιθυ-
μεί ή δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα στις άλλες 
περιφέρειες του κόσμου, θα ήθελε να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο μεγάλες δυνάμεις σε κάθε περι-
φέρεια, για να εξισορροπούν η μία την άλλη και 
καμία από τις δύο να μην επεκτείνεται.39 Με αυτόν 
τον τρόπο επιδιώκεται να μην χρειαστεί να επέμ-
βουν οι ΗΠΑ, παρά μόνο στην έσχατη περίπτωση 
που θα πρέπει να διασφαλίσουν τα βασικά εθνικά 
τους συμφέροντα, την ασφάλεια και την επιβίω-
ση.40

Η περίοδος της άμεσης παρέμβασης των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, μέσω στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, φαίνε-
ται να έχει περάσει επί του παρόντος, τόσο λόγο 
της εσωτερικής της απονομιμοποίησης, όσο της 
προκαλούμενης αποδυνάμωσης των συντελεστών 
ισχύος της και της κατασπατάλησης πόρων. Στο 
νέο πλαίσιο του πολυπολικού συστήματος, ζη-
τείται η ανάληψη ευθυνών από τους συμμάχους 
των ΗΠΑ και επιδιώκεται το τέλος της περιόδου 
της «κατανάλωσης της ασφάλειας των άλλων», 
υπό την «ομπρέλα» του ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια η 
Αμερική επιλέγει τη στρατηγική μεταφοράς των 
βαρών41 για να εμποδίσει τη Ρωσία και την Κίνα 
να αυξήσουν το μερίδιο τους επί της παγκόσμιας 
ισχύος, αναθέτοντας το δύσκολο αυτό έργο σε κά-
ποιον άλλο που απειλείται από αυτές ή θα επιθυ-
μούσε να λάβει τα απαραίτητα ανταλλάγματα στη 
βάση πελατειακών σχέσεων.42 Αυτή η στρατηγική 
εκτός από το πλεονέκτημα που δίνει στο κράτος 
που μεταφέρει τα βάρη να είναι «θεατής» και να 
παρέχει τη στήριξη του από απόσταση, αφήνει 
ιδιαίτερη ευελιξία κινήσεων στα μικρότερα κράτη 
που θα επιθυμούσαν να αυξήσουν τη ισχύ τους 

39 Στο ίδιο, σελ. 103 - Ο Mearsheimer αναφέρει ότι οι περιφε-
ρειακοί ηγεμόνες προτιμούν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
μεγάλες δυνάμεις σε άλλες περιφέρειες και στο National 
Security Strategy of The United States, The White House, 
December 2017, σελ. 4, http://nssarchive.us/national-
security-strategy-2017/, ημ. ανάκτησης: 18 Ιαν 18.

40  Mearsheimer, John, ό.π., σελ. 102 - 103.
41 Για τη στρατηγικής μεταφοράς των βαρών και τα ιστορικά 
     παραδείγματα αυτής βλέπε στο ίδιο, σελ. 330-339.
42 Περί πελατειακών σχέσεων μεταξύ ενός μεγάλου-ισχυρού 

κράτους και ενός λιγότερου ισχυρού βλέπε στο Ήφαιστος, 
Παναγιώτης, Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευ-
ρωπαϊκών Δυνάμεων, ό.π., σελ. 305-306.



και την κυριαρχία τους, αλλά δεν είχαν ποτέ την 
εξωτερική νομιμοποίηση να το κάνουν. Πλέον τους 
δίνεται η ευκαιρία να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα 
τους.

Αυτή η επιλογή των ΗΠΑ πιθανόν να εντείνει 
περαιτέρω την πολυπολικότητα του συστήματος, 
αφού η αναζήτηση εταίρων γίνεται στη βάση 
πελατειακών σχέσεων, προς επίτευξη βραχυ-
χρόνιων συμφερόντων, χωρίς να διασφαλίζεται 
η διαχρονικότητα των συμμαχιών, όπως γινόταν 
μέσω του ΝΑΤΟ. Σίγουρα οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν 
τη διάλυση του ΝΑΤΟ, αφού είναι ένα πολύ χρή-
σιμο εργαλείο στην εξασφάλιση ότι οι υπάρχοντες 
σύμμαχοι δεν θα αλλάξουν στρατόπεδο. Από την 
άλλη όμως αποδυναμώνεται ο κυριότερος ρόλος 
του, που ήταν η εξασφαλισμένη παροχή βοήθει-
ας σε περίπτωση ανάγκης ενός κράτους-μέλους. 
Η βοήθεια πλέον δεν θα είναι δεδομένη αλλά θα 
παρέχεται μόνο εάν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. 
Γιατί λοιπόν ένα ισχυρό κράτος, όπως η Γαλλία και 
η Γερμανία, ή ένα κράτος που έχει θέσει μεγάλους 
στόχους, όπως η Τουρκία, να συνεχίζει να είναι 
μέλος του ΝΑΤΟ και να περιορίζει της δυνατότητες 
του ή τις επιθυμίες του; Η απάντηση είναι απλή, 
επειδή δεν έχει τίποτα να χάσει, αλλά δεν σημαίνει 
ότι θα ακολουθεί κατά γράμμα τις κατευθύνσεις τις 
συμμαχίας και δεν θα έχει ανεξάρτητη πολιτική. 
Αντίθετα, εάν ένα μικρό κράτος στηρίξει όλες τις 
ελπίδες του σε μία αλα καρτ συμμαχία, που όπως 

φαίνεται οδηγείται το ΝΑΤΟ, χωρίς να ενισχύσει 
το ίδιο την ισχύ του και να διασφαλίσει τα συμ-
φέροντα του, πιθανόν στο μέλλον να βρεθεί προ 
δυσάρεστων εκπλήξεων.

Στη συνέχεια η ανάλυση θα επικεντρωθεί στις 
επιπτώσεις της στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στις ευκαιρίες και απειλές 
που αναφύονται για τα κράτη της περιοχής και την 
Ελλάδα.

4. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος στον 
Πολυπολισμό

4.1 Η Ρωσία στη Μεσόγειο
Η Ρωσία αντιλήφθηκε την αδυναμία των ΗΠΑ να 
αναλάβουν τον ρόλο του παγκόσμιου εξισορρο-
πητή και να καθοδηγήσουν τον υπόλοιπο κόσμο 
ενάντια στο επονομαζόμενο ισλαμικό «κράτος» 
(ISIS) και τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά από αί-
τημα της συριακής κυβέρνησης του Μπασάρ Αλ 
Άσαντ, ενεπλάκη για πρώτη φορά στον πόλεμο της 
Συρίας, αντιτιθέμενη στην επιθυμία των ΗΠΑ για 
αλλαγή καθεστώτος. Η επιλογή της Ρωσίας ήταν 
cost effective, αφού είτε παρέμενε ο Άσαντ στην 
εξουσία, είτε όχι, με πρόφαση τον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας, θα είχε λόγο στις εξελίξεις της 
επόμενης ημέρας και θα είχε πετύχει τον στόχο 
της πρόσβασης στη Μεσόγειο που επιθυμούσε, 
επεκτείνοντας ταυτόχρονα την επιρροή της στη 
Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις όμως αποδείχτηκαν 
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ακόμα καλύτερες για τη Ρωσία, αφού η σταδιακή 
ήττα των εξτρεμιστικών κινημάτων στη Συρία στα 
τέλη του 2017 και η αδυναμία των ΗΠΑ να συνα-
σπίσουν με το μέρος τους τα κράτη της περιοχής, 
παγιοποίησε την παρουσία της Ρωσίας, η οποία 
ανακοίνωσε τελικά τη μόνιμη στρατιωτική παρου-
σία της στην περιοχή, επεκτείνοντας τη ναυτική 
(Tartus) και αεροπορική (Khmeimim) της βάση.43 

Ταυτόχρονα τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, 
διαβλέποντας την εγκατάσταση της Ρωσίας και με 
δεδομένη την αδυναμία παρέμβασης των ΗΠΑ, 
είναι ανοιχτά σε εναλλακτικές συμμαχίες που θα 
τα βοηθήσουν να προωθήσουν τα συμφέροντα 
τους. Σε έναν πολυπολικό κόσμο, όπου επικρατεί 
ο ανταγωνισμός και η ανασφάλεια, οι συμμαχίες 
θα εναλλάσσονται ανάλογα με το  ποιος  εξυπη-
ρετεί  καλύτερα  τα  συμφέροντα  του  άλλου. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κρατών είναι 
το Ιράν και η Τουρκία, ενώ φαίνεται ότι η Σαου-
δική Αραβία και η Αίγυπτος βρίσκονται στον ίδιο 
δρόμο της αναζήτησης σχετικών κερδών με τους 
προαναφερόμενους, χωρίς όμως να εκφράζονται 
ανοιχτά κατά της αμερικάνικης πολιτικής. Το Ισ-
ραήλ από την άλλη ως σταθερός σύμμαχος των 
ΗΠΑ δεν φαίνεται να αλλάζει στρατόπεδο, αλλά 
σίγουρα ζητάει περισσότερα ανταλλάγματα για να 
προσφέρει την υποστήριξη του.

Η Ρωσία έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανα-
πτύξει πελατειακές σχέσεις με κράτη της περιο-
χής που φαινομενικά δεν θα ήταν ποτέ στον ίδιο 
συνασπισμό δυνάμεων. Η επιτυχία σε αυτό κρύ-
βεται στην ευελιξία της Ρωσίας και στην επιλογή 
της να συζητά με τον καθένα ξεχωριστά, χωρίς να 
υπάρχει επί του παρόντος τουλάχιστον σύγκρουση 
συμφερόντων. Και οι τέσσερις προαναφερόμενες 
χώρες (χωρίς το Ισραήλ) θα ήθελαν να αναλάβουν 
τον ρόλο μίας περιφερειακής δύναμης. Για να το 
καταφέρουν αυτό θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο σε όλες τις διενέξεις της περιοχής, ώστε να 
έχουν τα απαραίτητα σχετικά κέρδη, είτε σε οικο-
νομικό, είτε σε γεωπολιτικό επίπεδο. Ο συνδετικός 
κρίκος για αυτό είναι η Ρωσία, η οποία ιδανικά επι-
θυμεί συνεργασία με όλους, αφήνοντας εκτός του 

43 Reuters, Russia establishing permanent presence at its 
Syrian bases, https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-syria-russia-bases/russia-establishing-permanent-
presence-at-its-syrian-bases-ria-idUSKBN1EK0HD,ημ. 
ανάκτησης: 25 Ιαν 18.

κάδρου τις ΗΠΑ.
Το Ιράν, χρησιμοποιώντας (ως μακρύ χέρι) 

τη Χεσμπολάχ,44  ήταν το πρώτο που υποστήριξε 
τον Άσαντ από την αρχή της κρίσης το 2011. Στη 
συνέχεια έχοντας ανοικτά μέτωπα με τις ΗΠΑ και 
φλερτάροντας με διεθνή διπλωματικό αποκλεισμό, 
εξαιτίας του πυρηνικού του προγράμματος, βρήκε 
στη Ρωσία τον ισχυρό σύμμαχο που περίμενε, ο 
οποίος θα το έβγαζε από τη δύσκολη θέση της 
απομόνωσης. H Αίγυπτος από την άλλη κρατάει 
μία ισορροπία στις σχέσεις της με τη Ρωσία και 
τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα το καθεστώς 
του Άσαντ.45 Ο ρόλος που φαίνεται να έχει ανα-
λάβει η Αίγυπτος είναι του ειρηνοποιού, κρατώ-
ντας έτσι μία μετριοπαθή στάση. Η περίπτωση  της 
Σαουδικής Αραβίας είναι λίγο διαφορετική, αφού 
δεν υποστηρίζει την παραμονή του Άσαντ στην 
εξουσία46 και βρίσκεται σε σύγκρουση με το Ιράν, 
λέγοντας ότι υποστηρίζει τους αντάρτες Χούτι στην 
Ύεμένη.47 Ταυτόχρονα όμως αναπτύσσει πελατεια-
κές σχέσεις με τη Ρωσία, η οποία επιθυμεί να αξι-
οποιήσει την ισχυρή θέση της Σαουδικής Αραβίας 
στη Μέση Ανατολή, για να προωθήσει τα συμφέ-
ροντα της.48

Το Ισραήλ απ’ ότι διαφαίνεται βρίσκεται σε πο-
λύ δύσκολή θέση, αφού ο ισχυρότερος σύμμαχος 
του, οι ΗΠΑ, αδυνατούν να πάρουν τα ηνία της 
περιοχής και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα 
του. Παρόλα αυτά λειτουργώντας ως ορθολογι-

44  NY Times, Iran Out to Remake Mideast With Arab Enforcer: 
Hezbollah,https://www.nytimes.com/2017/08/27/world/
middleeast/hezbollah-iran-syria-israel- lebanon.html, ημ. 
ανάκτησης: 10 Φεβ 18.

45 Oren Kessler, Foreign Affairs, Egypt Picks Sides in the Syrian 
War, https: // www. foreignaffairs. com / articles /syria / 
2017-02-12 / egypt-picks-sides-syrian-war, ημ. ανάκτησης: 
10 Φεβ 18.

46 Reuters, Saudi Arabia still seesno role for Assad in Syrian 
transition, https:// www. reuters. com / article /us-mideast-
crisis-syria-saudi/saudi-arabia-still-sees-no-role-for-
assad-in-syrian-transition-idUSKBN1AM0SD, ημ. ανάκτη-
σης: 15 Φεβ 18.

47 Thw Guardian, Saudi Arabia and Iran's rivalry is key to 
the Middle East in 2018, https://www.theguardian.com/
world/2018/jan/04/2018-saudi-arabia-iran-rivalry-key-
middle-east-year-ahead, ημ. ανάκτησης: 15 Φεβ 18.

48 Για τις αναπτυσσόμενες σχέσεις Ρωσίας – Σαουδικής Αρα-
βίας βλέπε Μαριαλένα Καλαμπόκa, Η αμφιλεγόμενη συ-
νεργασία μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας, Τομέας 
Ρωσίας, Ευρασίας & Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.Ρ.Ε.
ΝΕ) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ), http://cereg-
reece.blogspot.gr/2017/12/blog-post_34.html, ημ. ανα-
κτησης: 15 Φεβ 18.



κός «παίκτης» σε έναν πολυπολικό κόσμο, είναι σε 
θέση να εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση των ΗΠΑ 
με τη Ρωσία, προς όφελος του. Αναγνωρίζοντας τη 
δυσκολία των ΗΠΑ να βρει συμμάχους στην πε-
ριοχή, επιζητεί τα ανάλογα ανταλλάγματα για να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν. Σύμφωνα 
με τον γράφοντα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η 
αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του 
Ισραήλ από τις ΗΠΑ, η οποία αν και δεν είναι ξεκά-
θαρη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δημιουργεί 
τετελεσμένο και ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις 
προσάρτησης εδαφών, όπως ανέφερε ο ίδιος ο 
πρόεδρος του Ισραήλ.49

4.2 Η περίπτωση της Τουρκίας
Η Τουρκία έχει τα χαρακτηριστικά ενός ορθολογι-
κού κράτους, το οποίο διέγνωσε τη δομική αλλαγή 
του διεθνούς συστήματος και έθεσε νέους στό-
χους για την επιβίωση του σε αυτό. Ταυτόχρονα 
όμως στην προσπάθεια της να επιτύχει  τους στό-
χους της,  κινείται  στην «κόψη  του  ξυραφιού», 
αλλάζοντας συμμαχίες κατά το δοκούν, ανάλογα 
ποιος εξυπηρετεί καλύτερα κάθε φορά τα συμφέ-
ροντα της. Αυτή η στρατηγική ενδέχεται να ξυπνή-
σει στο μέλλον εξισορροπητικές αντιδράσεις από 
άλλες δυνάμεις της περιοχής, εάν διαγνώσουν ότι 
θίγονται τα συμφέροντα τους από τις κινήσεις της 
Τουρκίας. Το σημαντικότερο όλων, άσχετα με την 
τελική έκβαση της ασταθούς της εξωτερικής πολι-
τικής είναι ότι έθεσε συγκεκριμένους στόχους τους 
οποίους ακολουθεί εδώ και 16 χρόνια, μετά την 
αναρρίχηση του κόμματος ΑΚΡ (κόμμα δικαιοσύ-
νης και ανάπτυξης) στην κυβέρνηση της Τουρκίας 
στις εκλογές του 200250 και κύριους οραματιστές 
τον Νταβούτογλου, τον Γκιούλ και τον Ερντογάν.51 

Ο κύριος πολιτικός στόχος της Τουρκίας είναι να 

49 Pronews, Ισραήλ: M. Νετανιάχου και Ν. Τραμπ συζητούν 
για την προσάρτηση νέων εδαφών στη Δυτική Όχθη, 
http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroy-
seis/666976_israil-m-netaniahoy-kai-n-tramp-syzitoyn-
gia-tin, ημ. ανάκτησης: 16 Φεβ 18.

50 Καλεντερίδης, Σάββας, Η Τουρκία σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι, 
Από τον Κεμαλισμό στο Μετριοπαθές Ισλάμ στο Κουσκουβέ-
λης, Ι. Ηλίας, Λίτσας, Ν. Σπυρίδων, Το Στρατηγικό Βάθος και 
η Τουρκία, Ποιότητα, Αθήνα, 2013, σ.176-181.

51 Μάζης, Θ. Ιωάννης, Νταβουτογλιανή Προσέγγιση και Γε-
ωπολιτική ανάλυση στο Κουσκουβέλης, Ι. Ηλίας, Λίτσας, Ν. 
Σπυρίδων, Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία, Ποιότητα, 
Αθήνα, 2013, σ.54.

αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη,52 τον οποίο 
ανήγαγε σε εθνικό συμφέρον επιβίωσης και τον 
συνέδεσε με την Οθωμανική αυτοκρατορία.

«Η Τουρκία δεν είναι οποιοδήποτε εθνοκράτος 
που προέκυψε εξαιτίας συγκυριακών περιστάσε-
ων. Αντιθέτως είναι έργο μίας ιστορικής κληρο-
νομιάς, η οποία προέκυψε από ένα ιδιαίτερα μα-
κροχρόνιο αγώνα - διήρκησε αιώνες - με τον κυ-
ρίαρχο πολιτισμό, ο οποίος συνέστησε το διεθνές 
σύστημα».53

Τον στόχο αυτό τον συνέδεσε ο Νταβούτογλου 
με τρεις γεωπολιτικές ζώνες στις οποίες θα πρέπει 
να αναλάβει ενεργό ρόλο η Τουρκία, χωρίς να γίνει 
δέσμια του status quo σε αυτές.54 Οι τρεις αυ-
τές ζώνες οι οποίες πρέπει να γίνουν η βάση της 
στρατηγικής της Τουρκίας είναι η εγγύς χερσαία 
περιοχή (Βαλκάνια - Μέση Ανατολή – Καύκασος), 
η εγγύτερη θαλάσσια περιοχή (Εύξεινος Πόντος 
- Αδριατική - Ανατολική Μεσόγειος - Ερυθρά Θά-
λασσα - Περσικός Κόλπος - Κασπία Θάλασσα) και 
η εγγύτερη προς την Τουρκία ηπειρωτική περιοχή 
(Ευρώπη - Βόρεια Αφρική - Νότια Ασία - Κεντρική 
και Ανατολική Ασία).

Για να πετύχει τον στόχο της έπρεπε επιπλέον 
να καθορίσει τα μέσα (συντελεστές ισχύος) που 
θα χρησιμοποιήσει, τα οποία απαριθμεί ο Νταβού-
τογλου:

«...η Τουρκία οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη 
διεθνή θέση της και με αφετηρία αυτή να συντονί-
σει εκ νέου τις πολιτισμικές, γεωγραφικές, οικονο-
μικές, πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους».55

Η απομάκρυνση του Νταβούτογλου και η στρο-
φή της Τουρκίας στον αυταρχισμό, απλά επιτάχυνε 
την εφαρμογή της προαναφερόμενης στρατηγι-
κής, αλλάζοντας τον συνδυασμό των μέσων που 
χρησιμοποιεί. Αυτή η μεταστροφή μπορεί να είναι 
ασταθής και ενδεχομένως επικίνδυνη αλλά επί του 
παρόντος της προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα.

Έχοντας λοιπόν η Τουρκία μία ολοκληρωμένη 
υψηλή στρατηγική και διαγιγνώσκοντας την έλλει-
ψη αποφασιστικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών 

52  Ευαγόρου, Λ. Ευαγόρας, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις από το 
1923 έως Σήμερα, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ.64.

53 Νταβούτογλου, Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος, Η Διεθνής Θέση 
της Τουρκίας, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ.118.

54  Στο ίδιο, σ.83,193.
55  Στο ίδιο, σ.130.
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και την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν πλέον 
τα συμφέροντα τους, προχώρησε σε επανακα-
θορισμό των συμμαχιών της και αντέστρεψε τις 
αρχικά κακές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Τουρκία ανέ-
καθεν επιθυμούσε την απομάκρυνση του Κουρδι-
κού στοιχείου από τα Νότια σύνορα της, όμως η 
υποστήριξη που παρείχαν οι ΗΠΑ στους Κούρδους, 
για να έχουν λόγο στις επαύριον τις λήξεως του 
πολέμου στη Συρία συζητήσεις, την έφερε από την 
άλλη μεριά του τραπεζιού, στο πλευρό της Ρωσί-
ας. Οι εξελίξεις φαίνεται ότι επί του παρόντος την 
ωφέλησαν, αφού εκτελεί επιχειρήσεις κατά του 
Κουρδικού θύλακα στη Συρία, χωρίς ιδιαίτερες 
αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Ταυτόχρο-
να όμως δεν διακόπτει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ, 
μετά και την επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών 
των ΗΠΑ στην Τουρκία στις 15 και 16 Φεβρου-
αρίου 2018. Δεν είναι λοιπόν απίθανο να παρα-
τηρήσουμε εκ νέου στο μέλλον επαναπροσέγγιση 
των συμφερόντων της Τουρκίας με αυτά των ΗΠΑ, 
στη βάση πελατειακών σχέσεων και να χρησιμο-
ποιηθεί η Τουρκία ως ενδιάμεσος (των ΗΠΑ) στις 
συζητήσεις του νέου καθεστώτος στη Συρία, αντί 
για τους Κούρδους. Αναμφίβολα, η Τουρκία και το 
Ισραήλ, θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο 
τον δύο εξισορροπητικών δυνάμεων στη Μέση 
Ανατολή, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των 

ΗΠΑ, έναντι της Ρωσίας και του Ιράν.
Στην πλευρά του Αιγαίου και της Κυπριακής 

ΑΟΖ θα πρέπει να αναμένεται αντίστοιχη πολιτική 
εκβιασμού καταστάσεων από την Τουρκία, προ-
σπαθώντας μέσα από τη δημιουργία τετελεσμέ-
νων να μπει σε μία συζήτηση ανταλλαγμάτων. 
Στην περίπτωση του Αιγαίου πρέπει να γίνει κα-
τανοητό ότι η σύγκρουση συμφερόντων με άλλες 
Μεγάλες Δυνάμεις και οικονομικά συμφέροντα εί-
ναι αρκετά μικρότερη, απ’ ότι είναι στην περίπτωση 
της Συρίας και της Κύπρου, όπου στην ΑΟΖ της 
δεύτερης έχουν ανακαλυφθεί πλούσια κοιτάσματα 
φυσικού αερίου. Αυτή η παράμετρος είναι ίσως 
η πιο σημαντική που πρέπει να λάβει υπόψη της 
η Ελλάδα, κατά τη χάραξη της στρατηγικής της, 
αφού εάν η Τουρκία κερδίσει τη νομιμοποίηση των 
στόχων της στο Αιγαίο, όπως φαίνεται ότι συνέβη 
στην περίπτωση της Συρίας, πρέπει να αναμένεται 
ένα δύσκολο μέλλον.

4.3 Η Στρατηγική της Ελλάδας
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, μπορούμε να 
εξάγουμε εκείνα τα στοιχεία που δύναται να ανα-
χθούν σε ευκαιρίες και απειλές για την αυτονομία 
και κυριαρχία του ελληνικού κράτους. Αν παράλ-
ληλα τεθούν σε αυτά οι εθνικοί στόχοι από την 
πολιτική ηγεσία και αναγνωριστούν οι διαθέσιμοι 



συντελεστές ισχύος, μπορεί να χαραχτεί μία αξιό-
πιστη εθνική στρατηγική.

Σε ένα λιγότερο αυστηρά δομημένο πολυπολι-
κό σύστημα, οι ευκαιρίες που δίνονται σε ένα μικρό 
κράτος όπως η Ελλάδα, συνοψίζονται στην ευελι-
ξία κινήσεων.56 Με δεδομένη την απορρύθμιση 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, λόγω κυρίως της 
στάσης των ΗΠΑ και της έλευσης στο προσκήνιο 
νέων δυνάμεων, δίνεται η δυνατότητα στα μικρά 
κράτη να ανανεώνουν τις συμμαχίες τους και τους 
όρους αυτών στη βάση πελατειακών σχέσεων και 
ανταλλαγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό των συμμαχιών 
δεν μπορεί επί του παρόντος να συμπεριληφθεί η 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αφού η απουσία κοινών δράσεων σε θέματα υψη-
λής πολιτικής (διπλωματία και αμυντική/στρατιωτι-
κή πολιτική), πλην της οικονομικής ολοκλήρωσης   
που   εν   μέρη   έχει   επιτευχθεί, οδηγεί το σύνολο  
του «οικοδομήματος» σε αστάθεια και ανάπτυξη 
ευρωσκεπτικιστικών συμπεριφορών, ιδιαίτερα σε 
ένα περιβάλλον ανισοκατανομής ισχύος, όπως εί-
ναι αυτό του πολυπολικού συστήματος.

Όμως αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ευκαι-
ρία για την Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και απειλή, 
αφού την ελευθερία ελιγμών προς επίτευξη ιδίων 
συμφερόντων την αξιοποιούν και τα υπόλοιπα 
κράτη της περιοχής, όπως η Τουρκία. Η Τουρκία, 
λόγω των στόχων που έχει θέσει και της ανατρο-
πής του υπάρχοντος status quo που επιθυμεί, 
μπορεί να θεωρηθεί ο κυριότερος ανταγωνιστής 
της Ελλάδας και η κυριότερη απειλή για την εθνική 
της ασφάλεια. Βέβαια η απειλή από την Τουρκία 
είναι σαφώς καθορισμένη και καταγεγραμμένη 
από την πολιτική της ηγεσία, γεγονός που διευ-
κολύνει την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής από 
την Ελλάδα.

«Οι πολιτικές της Τουρκίας για την Κύπρο και 
το Αιγαίο πρέπει να επανεξεταστούν ακόμη στο 
πλαίσιο της συγκυρίας του Ψυχρού πολέμου. Μία 
Τουρκία που έχει αποκλειστεί από το Αιγαίο και 
έχει περικυκλωθεί στα νότια από τη ‘’Ρωμαϊκή Δι-
οίκηση της νότιας Κύπρου’’ σημαίνει ότι τα περι-
θώρια της να κάνει ένα άνοιγμα στον κόσμο έχουν 
περιοριστεί».57

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του 

56  Mearsheimer, John, ό.π., σελ. 662-663
57  Νταβούτογλου, Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος, Η Διεθνής Θέση 

της Τουρκίας, ό.π., σ.267.

status quo που επιθυμεί η Τουρκία και ανάδειξης 
της σε περιφερειακή δύναμη, ανήκει η παρέμβαση 
της στα Βαλκάνια, μέσω διπλωματικών και οικονο-
μικών «οδών» και η εμπλοκή της στη Μέση Ανατο-
λή, στην οποία διακυβεύονται κρίσιμα κυριαρχικά 
της δικαιώματα εξαιτίας του κουρδικού στοιχείου.

Εκτός όμως από την υπαρκτή απειλή της Τουρ-
κίας, υπάρχουν και οι δυνητικές απειλές που προ-
έρχονται από τα κράτη στα Βόρεια σύνορα μας, τα 
οποία αν και δεν επηρεάζουν άμεσα την εθνική 
μας κυριαρχία, μπορούν εύκολά να ενταχθούν 
στο πλευρό της Τουρκίας αν απομονωθούν από 
την ελληνική στρατηγική. Τέλος στα ανωτέρω που 
αφορούν τις ευκαιρίες και απειλές του διεθνούς 
συστήματος πρέπει να προστεθεί και ο περιορι-
σμός που εντοπίζεται σε έναν σαφώς δυτικό προ-
σανατολισμό, μέσα από τη συμμετοχή μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, άσχετα με τις 
δυνατότητες ελιγμού που υπάρχουν εντός αυτών 
των οργανισμών.

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχο-
ντας ως γνώμονα τους διαθέσιμους συντελεστές 
ισχύος, μερικοί εκ των οποίων (οικονομική, βιομη-
χανική και τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνική συ-
νοχή, στρατος) επηρεάστηκαν από την κρίση του 
2008, ενώ άλλοι βρίσκονται φυσιολογικά σε υστέ-
ρηση (έκταση, πληθυσμός) σε σύγκριση με τους 
αντίστοιχους του ανταγωνιστή (Τουρκία), οι στόχοι 
της Ελλάδας πρέπει να ακολουθούν την ανάλογη 
ισορροπία. Αυτή η ισορροπία μεταξύ στόχων και 
μέσων για την περίπτωση της Ελλάδας, αποσα-
φηνίζεται στη διατήρηση του status quo. Έχοντας 
αυτό σαν δεδομένο το μόνο που έχει να κάνει η 
υψηλή στρατηγική της Ελλάδας είναι να ακυρώσει 
την στρατηγική του αντιπάλου (η οποία είναι ήδη 
γνωστή), με ορθή χρησιμοποίηση των ελάχιστων 
διαθέσιμων μέσων και χωρίς να γίνεται κατασπα-
τάληση πόρων. Στον αντίποδα της υψηλής στρα-
τηγικής πρέπει να συνακολουθήσει η στρατιωτική 
στρατηγική με βάση τις αρχές που χρησιμοποιή-
θηκαν από τον Περικλή κατά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο:58

1. Εξισορρόπηση της ισχύος του αντιπάλου. 
Η εξισορρόπηση γίνεται είτε με χρήση ιδίων δυ-
νατοτήτων (εσωτερική εξισορρόπηση), είτε με 
χρησιμοποίηση της ισχύος άλλων κρατών μέσω 

58  Ό.π. Α. Πλατιάς, σελ. 100
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συμμαχιών (εξωτερική εξισορρόπηση). Στο πλαίσιο 
της εσωτερικής εξισορρόπησης πρέπει να επικε-
ντρωθούμε στην ανανέωση των στρατιωτικών 
συντελεστών ισχύος και στην εκμετάλλευση του 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της 
στοχευμένης επανεκπαίδευσης αυτού. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί η συμμετοχή σε απο-
στολές άλλων οργανισμών ή κρατών που όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω δεν αναμένεται να προ-
σφέρουν καμία υποστήριξη, εάν δεν συνδέονται 
άμεσα με την εξυπηρέτηση εθνικών συμφερό-
ντων. Αναφορικά με την εξωτερική εξισορρόπηση 
πρέπει να επιδιωχθούν νέες συμμαχίες είτε στα 
Βαλκάνια, είτε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που 
όμως δεν θα περιορίζονται σε συζητήσεις αλλά θα 
οδηγούν σε ουσιαστικά σχετικά κέρδη και συμφω-
νίες αυξήσεως των συντελεστών ισχύος.

2. Εκμετάλλευση  των  συγκριτικών  πλεονε-
κτημάτων  της  Ελλάδας και μείωση των αντίστοι-
χων πλεονεκτημάτων του αντιπάλου. Το πλεονέ-
κτημα της Ελλάδας εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα 
σημεία ενδιαφέροντος του  αντιπάλου είναι ως επί 
το πλείστων νησιά (πλην της περιοχής του Έβρου), 
επομένως μία ενέργεια εναντίων αυτών θα είναι 
περιορισμένη σε μέγεθος και συνεπώς εύκολα 
αναστρέψιμη, εφόσον βέβαια αναληφθούν άμε-
σες ενέργειες εντός μερικών ωρών. Ουσιαστικό 
όμως για αυτό είναι η αυξημένη πληροφόρηση και 
η επιτήρηση του αντιπάλου και των νησιών, όχι με 
χρήση πλωτών μέσων (κατασπατάληση πόρων) 
αλλά με χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη και εγκατεστημένα συστήματα επιτήρησης. 
Επιπλέον η παρουσία πλωτών μέσων στην περι-
οχή ενδιαφέροντος εκτός από την προκαλούμενη 
κατασπατάληση πόρων, οδηγεί σε ενδεχόμενες 
επικίνδυνες πρακτικές από τον αντίπαλο, ο οποί-
ος μη έχοντας τίποτα να χάσει, ευελπιστεί σε κα-
τευναστική αντιμετώπιση και μακροπρόθεσμα σε 
νομιμοποίηση της πρακτικής του. Σε ενδεχόμενο 
λοιπόν τέτοιο επεισόδιο δεν θα πρέπει με κανένα 
τρόπο να ακολουθείται κατευναστική στάση και 
υποχώρηση.

Αντίστοιχα το πλεονέκτημα του αντιπάλου εί-
ναι η εγγύτητα του με τις περιοχές ενδιαφέροντος 
του. Συνεπώς για να αρθεί το πλεονέκτημα του 
αιφνιδιασμού στη δυσάρεστη περίπτωση επιθετι-
κής ενέργειας και λόγω της μεγάλης αποστάσεως 
από την ηπειρωτική χώρα, θα πρέπει να υπάρχουν 

αυξημένες δυνατότητες ταχείας αντίδρασης με μι-
κρές ευέλικτες μονάδες εγκατεστημένες σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή.

3. Αποτροπή του αντιπάλου μέσω άρνησης 
της επιτυχίας του και επιδέξιας χρήσης αντιποί-
νων. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η άρνηση 
έχει να κάνει με το να εμποδιστεί ο αντίπαλος να 
αποκομίσει κέρδη και δεν έχει καμία σχέση με την 
άμυνα, η οποία αποσκοπεί στο να εμποδίσει τη 
ζημιά που προκάλεσε συγκεκριμένη ενέργεια του 
αντιπάλου.59 Η στρατηγική του αντιπάλου όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω έχει να κάνει με τη στα-
διακή απόκτηση σχετικών κερδών που θα οδηγή-
σουν τελικά στη διεθνή νομιμοποίηση της πρακτι-
κής του, και θα τα χρησιμοποιήσει σε ανταλλακτική 
βάση με άλλες Μεγάλες Δυνάμεις. Εάν λοιπόν ο 
αντίπαλος που ήδη κινείται στην «κόψη του ξυ-
ραφιού» με τις Μεγάλες Δυνάμεις και θέλει να 
επιταχύνει τη δημιουργία τετελεσμένων, δεν βρί-
σκει στις περιοχές ενδιαφέροντος φίλια μέσα (στο 
βαθμό που αυτός θα επιθυμούσε) για να τα εκμε-
ταλλευτεί σε ευκαιριακά μικρής έκτασης επεισόδια, 
αλλά αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, ο χρόνος θα 
κυλάει σε βάρος του. Βέβαια, αυτή η στρατηγική 
έχει ως προϋπόθεση, για να μην οδηγηθεί στο 
άλλο άκρο της παθητικότητας, να γίνει σύνδεση 
της επιθετικής συμπεριφοράς του αντιπάλου με 
κλιμακούμενα αντίποινα τα οποία θα είναι γνωστά 
σε αυτόν και θα οδηγούν σταδιακά σε απονομιμο-
ποίηση και κατάρρευση της στρατηγικής του. Αυ-
τά τα κλιμακούμενα αντίποινα μπορεί να ξεκινάνε 
από δέσμευση περιοχών άνευ στρατευμάτων και 
να καταλήγουν σε δημιουργία τετελεσμένου. Εάν 
όμως τα αντίποινα δεν είναι γνωστά στον αντί-
παλο, δημιουργείται σε αυτόν δίλημμα ασφάλειας 
και πιθανόν να ακολουθήσουν εξισορροπητικές 
ενέργειες.

4. Ύπονόμευση της διεθνούς βάσης ισχύος του 
αντιπάλου. Αυτό επιτυγχάνεται εάν από τις ενέρ-
γειες του αντιπάλου θίγονται και τα συμφέροντα 
άλλων κρατών, όπως συνέβη με το μεταναστευτι-
κό ζήτημα. Αν λοιπόν στην περίπτωση του Αιγαίου 
και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου επιδιωχθεί 
αναγωγή του δημιουργούμενου προβλήματος, από 
το εθνικό στο διεθνές επίπεδο, τότε θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν οφέλη και απονομιμοποίηση 

59  Πλατιάς, Αθανάσιος, ό.π., σελ. 100.



της στρατηγικής του αντιπάλου. Αυτή η αναγωγή 
στο διεθνές επίπεδο πρέπει να γίνει όχι σε επίπεδο 
διεθνών οργανισμών και με γνώμονα το δίκαιο, 
αλλά σε επίπεδο σύγκρουσης των επιδιωκόμενων 
συμφερόντων του αντιπάλου με τα συμφέροντα 
άλλων κρατών στην περιοχή.

5. Επίλογος
Η αποτυχημένη στρατηγική εξισορρόπησης δυ-
νητικών αντιπάλων, που είχαν οι ΗΠΑ, μετά το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σε συνδυασμό με 
την ακολουθούμενη εσωστρεφή πολιτική την τε-
λευταία δεκαετία, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων 
δυνάμεων στη διεθνή σκακιέρα που επιδιώκουν 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο αναπτυσσόμενο 
πολυπολικό σύστημα. Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζει 
ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα για τα υπό-
λοιπα κράτη, ανεξάρτητα από την πρότερη συμ-
μετοχή τους σε συμμαχίες. Το μεν πλεονέκτημα 
αφορά την ευελιξία κινήσεων που τους δίνεται, 
να επιλέξουν εκ νέου τους συμμάχους τους ή να 
επαναδιαπραγματευθούν τους όρους των τρεχου-
σών συμμαχιών τους, με βάση την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων. Το δε 
μειονέκτημα έχει να κάνει με την αύξηση των κιν-
δύνων και την αναβίωση των διλλημάτων ασφά-
λειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω 
αποτελεί η κατάσταση της Μέσης Ανατολής, όπου 
η εμπλοκή της Ρωσίας στην κρίση της Συρίας και 
η ευελιξία της στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των 
κρατών της περιοχής, έχει προκαλέσει την παρέμ-
βαση των ΗΠΑ, η οποία προσπαθεί να την εξισορ-
ροπήσει. Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για 
αυτό είναι η εσωτερική εξισορρόπηση, δηλαδή 
αύξηση των ιδίων συντελεστών ισχύος και η εξω-
τερική εξισορρόπηση, που αφορά την αναζήτηση 
εταίρων στη βάση πελατειακών σχέσεων. Αυτή η 
ανάγκη των ΗΠΑ για εξωτερική εξισορρόπηση της 
Ρωσίας, την οδηγεί τελικά σε παροχή ανταλλαγ-
μάτων στους εν δυνάμει ή υπαρκτούς συμμάχους. 
Η περίπτωση του Ισραήλ ανήκει στην περίπτωση 
του υπαρκτού συμμάχου, ο οποίος φαίνεται να 
εκμεταλλεύεται την ανάγκη των ΗΠΑ και επιζητεί 
αντίστοιχα ανταλλάγματα, όπως την αναγνώριση 
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και 
τη νομιμοποίηση της προσάρτησης εδαφών στη 
Δυτική όχθη. Αντίστοιχα η Τουρκία βρίσκεται στη 
θέση του δυνητικού συμμάχου, αφού από νωρίς 

αντιλήφθηκε τη δομική αλλαγή στο διεθνές σύ-
στημα. Η τουρκική στρατηγική κινείται στα όρια 
μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, αλλάζοντας συμμαχίες 
κατά το δοκούν και εξυπηρετώντας σταδιακά τα 
εθνικά της συμφέροντα, όπως αυτά καθορίστηκαν 
από την πολιτική της ηγεσία και μεταφράστηκαν σε 
συγκεκριμένη στρατηγική από τον Νταβούτογλου.

Στο ίδιο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο 
πολυπολικό σύστημα πρέπει να κινηθεί και η  
στρατηγική της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη  το    
τρίπτυχο

«στόχοι – μέσα – αντίπαλος». Επειδή όμως τα 
διαθέσιμα μέσα (συντελεστές ισχύος) τις Ελλάδας 
είναι λίγα και μεγάλο μέρος αυτών έχει επηρεαστεί 
από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να υπάρξει 
ισορροπία αυτών με τους στόχους, για να απο-
φευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις. Αυτή η ισορροπία 
μέσων και στόχων μεταφράζεται στη στρατηγική 
διατήρησης του status quo.

«Όταν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, 
μπορείς να δώσεις εκατό μάχες με ασφάλεια».60

«Εκείνο που έχει σημασία (στον πόλεμο) είναι 
να επιτεθείς στην ίδια τη στρατηγική του εχθρού».61

Αν αυτή η στρατηγική ακολουθήσει και τα λό-
για του Σουν Τσου, περί γνώσεως του αντιπάλου 
και καλύτερης στρατηγικής, μένει μόνο να καθορι-
στούν οι επιμέρους αρχές της, οι οποίες δεν είναι 
άλλες από αυτές που χρησιμοποίησε ο Περικλής 
κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Έχοντας λοιπόν 
έναν αντίπαλο με γνωστή αναθεωρητική στρατηγι-
κή (Τουρκία), για την οποία όμως δεν έχει κερδίσει 
τη νομιμοποίηση της, αρκεί να γίνουν τα ακόλου-
θα: εξισορρόπηση της ισχύος του, εκμετάλλευση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας 
και μείωση των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων του 
αντιπάλου, αποτροπή μέσω άρνησης της επιτυχί-
ας του και επιδέξιας χρήσης αντιποίνων και τέλος 
υπονόμευση της διεθνούς βάσης ισχύος του. Αν 
ακολουθηθούν όλα αυτά και με δεδομένο τις εξι-
σορροπητικές αντιδράσεις που «ξυπνάει» η στάση 
της Τουρκίας στις Μεγάλες Δυνάμεις του συστήμα-
τος, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα 
ύδατα με απρόβλεπτες συνέπειες.

«Γιατί το αποκορύφωμα της στρατηγικής ικα-
νότητας δεν είναι να δώσεις εκατό μάχες και να 

60 Σουν Τσου, Η Τέχνη του Πολέμου, ΜΙΝΩΑΣ, Αθήνα, 2013, 
σελ. 35 – 36.

61  Στο ίδιο, σελ. 32.
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κερδίσεις και τις εκατό. Αποκορύφωμα είναι να 
υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να δώσεις ούτε μά-
χη».62
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Του Τζιμ Κλέιβεν, Ιστορικού. Μετάφραση από την αγγλική: Ελεάννα Μιχέλη.

Η Ανακωχή του Μούδρου 

Το Θωρηκτό «Αγαμέμνων»

Το Νοέμβριο 2018, στο νησί της Λήμνου εορ-
τάστηκε η εκατοστή επέτειος από την υπογραφή 
της Ανακωχής του Μούδρου. Μάλιστα, στα ύδατα 
του κόλπου του Μούδρου, το οποίο αποτέλεσε το 
ασφαλές λιμάνι για τον στόλο των Συμμαχικών 
δυνάμεων κατά την διάρκεια της εκστρατείας της 
Καλλίπολης το 1915-16, οι δυνάμεις της Αντάντ 
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ολοκλήρωσαν 
την Συνθήκη Ανακωχής, η οποία σηματοδότησε 
την λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ολόκληρη 
την Ανατολική Μεσόγειο και την αποχώρηση των 
στρατευμάτων από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης. 
Η Ανακωχή τέθηκε σε ισχύ από το μεσημέρι της 
31ης Οκτωβρίου 1918. Αυτή είναι η ιστορία της 
Ανακωχής του Μούδρου. 

Το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού «Αγα-
μέμνων»
Ένα από το μεγάλα πολεμικά πλοία που κατέπλευ-
σε στον κόλπο του Μούδρου κατά τις ημέρες πριν 
από την απόβαση στην Καλλίπολη ήταν το Θωρη-
κτό του Βασιλικού Ναυτικού «Αγαμέμνων». Συμ-
μετείχε ενεργά στην εκστρατεία στα Δαρδανέλια 

κατά τις διάφορες φάσεις της απόβασης, ωστόσο 
υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές και το πλήρωμά 
της μια σειρά από απώλειες, εξαιτίας του βομβαρ-
δισμού του από τις οθωμανικές δυνάμεις.

Μετά την εκστρατεία της Καλλίπολης, το Θω-
ρηκτό «Αγαμέμνων» παρέμεινε στην Ανατολική 
Μεσόγειο ως μέρος της Συμμαχικής Ναυτικής μοί-
ρας, προσφέροντας υποστήριξη στις στρατιωτικές 
δυνάμεις στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης και απο-
τρέποντας το γερμανικό Καταδρομικό μάχης «Γκαί-
μπεν» και το ελαφρύ Καταδρομικό «Μπρεσλάου» 
από το να βγουν στην Μεσόγειο. Είναι ευρέως 
γνωστό ότι το Θωρηκτό «Αγαμέμνων» κατέρριψε 
το γερμανικό Ζέπελιν LZ85 σε μια αποστολή βομ-
βαρδισμού πάνω από την Θεσσαλονίκη το 1916. 
Το 1918 το πλοίο υποβλήθηκε σε μία σειρά από 
επισκευές στη ναυτική βάση της Μάλτας και στα 
τέλη του 1918 επέστρεψε στην Λήμνο, υπό τις δια-
ταγές του Κυβερνήτη Φρέντερικ Σ. Λίτσφιλντ-Σπιρ.1

Πόσο συμβολικό ήταν το γεγονός ότι αυτό 

1https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Agamemnon_(1906)/ 
http:/ /dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/H.M.S._
Agamemnon(1906) 
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το Θωρηκτό ονομαζόταν «Αγαμέμνων» και ότι ο 
κόλπος του Μούδρου στην Λήμνο επιλέχθηκε ως 
τοποθεσία για την διαπραγμάτευση της Ανακωχής 
μεταξύ της οθωμανικής αυτοκρατορίας και των 
Συμμαχικών Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Όμηρο, 
ο Αγαμέμνονας ήταν ο ξακουστός βασιλιάς των 
Αχαιών, που οδήγησε τον στρατό του στην Τροία, 
για να την πολιορκήσει, η οποία βρισκόταν στις 
κοντινές ακτές της Μικράς Ασίας. Ακριβώς όπως 
τα Συμμαχικά στρατεύματα είχαν «βαδίσει» στα 
χνάρια αυτού του αρχαίου στρατού τη νύχτα της 
24ης Απριλίου 1915, τώρα ένα πολεμικό πλοίο 
που έφερε το όνομα του μυθικού Έλληνα βασιλιά 
θα αποτελούσε το μέσο για το τέλος του πολέμου 
που ξεκίνησε στην Καλλίπολη. 

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων 
της Ανακωχής
Λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για 
την Ανακωχή, οι Συμμαχικές Δυνάμεις κατέλαβαν 
την Βηρυτό και την Δαμασκό στα ανατολικά και το 
μέτωπο του εχθρού γύρω από τη Θεσσαλονίκη 
και τη Μακεδονία κατέρρευσε. Οι στρατιώτες του 
εχθρικού μετώπου είχαν δει τα ελληνικά και τα 
αυστραλιανά στρατεύματα, αλλά και τις νοσοκόμες 
να συνυπηρετούν ο ένας δίπλα στον άλλο σε αυτή 
την νικηφόρα εκστρατεία. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις, 
δρώντας υπό τις εντολές του Στρατηγού Μιλν, ήρ-
θαν τώρα αντιμέτωπες με μία εξαντλημένη οθω-
μανική δύναμη και ήταν έτοιμες να προχωρήσουν 
προς την Κωνσταντινούπολη. Στις 26 Σεπτεμβρί-
ου, η Βουλγαρία ζήτησε από τους Συμμάχους την 
κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ο Διοικητής των 
Συμμαχικών Δυνάμεων στο μέτωπο της Θεσσα-
λονίκης, ο Γάλλος Στρατηγός Φρανσαί ντ’ Εσπεραί, 
που εκπροσωπούσε τους Συμμάχους, συνέταξε ο 
ίδιος τους όρους της Ανακωχής χωρίς καθυστέρη-
ση ή αναφορά σε άλλες Συμμαχικές κυβερνήσεις, 
η οποία ολοκληρώθηκε τρεις ημέρες αργότερα, 
στις 29 Σεπτεμβρίου. 

Στις αρχές Οκτωβρίου, οι Βρετανοί πολλαπλα-
σίασαν τις ήδη υπάρχουσες ναυτικές τους δυνά-
μεις στο Μούδρο, στέλνοντας τα Θωρηκτά του 
Βασιλικού Ναυτικού «Σουπέρμπ»  και «Τεμεραίρ», 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Θωρηκτών 
στο Μούδρο σε τέσσερα. Ο Βρετανός Ναύαρχος 
Σερ Σόμερσετ Άρθουρ Γκαφ-Κάλθορπ ορίστηκε 
Γενικός Διοικητής του στόλου της Μεσογείου και 

μεταφέρθηκε από τη Μάλτα στο Μούδρο, στις 8 
Οκτωβρίου. Καθώς κατέπλευσε στο λιμάνι του 
Μούδρου στις 11 Οκτωβρίου με το Αντιτορπιλικό 
του Βασιλικού Ναυτικού «Φόρσαïτ», ο Κάλθορπ 
είδε ένα λιμάνι γεμάτο με πλοία της μοίρας των 
Συμμαχικών Δυνάμεων στο Αιγαίο, συμπεριλαμ-
βανομένων και πλοίων του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού. Το λιμάνι του Μούδρου έσφυζε και πάλι 
από στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνάμεων και 
ναύτες. Ένας Βρετανός εκπρόσωπος σημείωσε ότι 
ένα από τα σημαντικότερα σημεία του Μούδρου 
ήταν ένα εστιατόριο, το οποίο λειτουργούσε από 
τον πρώην σεφ του Άγγλου Κυβερνήτη στην Αί-
γυπτο.

Ο Ναύαρχος Κάλθορπ μετέφερε το αρχη-
γείο του στο Θωρηκτό «Αγαμέμνων» και στις 18 
Οκτωβρίου διέταξε δεκαέξι Αντιτορπιλικά, είκοσι 
τέσσερα αλιευτικά σκάφη και άλλα πλοία για να 
ενταχθούν στις Συμμαχικές Δυνάμεις, που ήταν 
διαθέσιμες στο Αιγαίο και να προετοιμαστούν για 
κάθε στρατιωτικό ενδεχόμενο. Μία από τις προ-
βλεπόμενες αρμοδιότητες του στόλου ήταν η υπο-
στήριξη του Βρετανού Διοικητή στο μέτωπο της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος διέταξε την μετακίνηση 
5.000 Βρετανών στρατιωτών μέσω θαλάσσης, 
από το Σταυρό της Χαλκιδικής στο Δεδέαγατς (Αλε-
ξανδρούπολη) στη Θράκη, στο πλαίσιο της προε-
τοιμασίας για την προέλαση στην  Κωνσταντινού-
πολη. Ένας Βρετανός αξιωματικός του Ναυτικού 
παρατήρησε ότι ο κόλπος του Μούδρου εκείνη την 
περίοδο ήταν «... ασφυκτικά γεμάτος από πλοία και 
μάλιστα κατέφθαναν νέα πλοία κάθε δέκα λεπτά.»2

Στο μεταξύ, τα νέα ότι οι βουλγαρικές δυνάμεις 
είχαν παραδοθεί και ότι η Γερμανία, επίσης, επε-
δίωκε ανακωχή έφτασαν στην Κωνσταντινούπο-
λη την 1η Οκτωβρίου. Η Κωνσταντινούπολη τώρα 
ήταν ευάλωτη σε μια επίθεση από τον Συμμαχικό 
στρατό, ο οποίος βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη. Η 
αποστολή περαιτέρω προμηθειών από τους πάλαι 
ποτέ Γερμανούς συμμάχους είχε τώρα σταματήσει. 
Μισό εκατομμύριο λιποτάκτες από τον οθωμανικό 
στρατό που λεηλατούσαν τα πάντα, προκαλού-
σαν χάος στο πέρασμά τους. Οι εξελίξεις αυτές 
σε συνδυασμό με την προέλαση των Συμμάχων 

2 Ο Πλοίαρχος Τσέτγοντ, Κυβερνήτης του στολίσκου του Αντι-
τορπιλικού από το Μπρίντιζι, ανέφερε στον Πωλ Χάλπερν. Ο 
Ναυτικός Πόλεμος στη Μεσόγειο 1914-18, Ναυτικό Ινστι-
τούτο Τύπου, 1987, σ. 564.



Ο ναύαρχος του στόλου, Σερ Σόμερσετ Γκαφ-Κάλθορπ, σε 
μία παλαιότερη φωτογραφία του ως υποναύαρχος.

στη Συρία και την απώλεια της Δαμασκού και της 
Βηρυτού από τους Οθωμανούς οδήγησε στην 
παραίτηση της κυβέρνησης των Νεότουρκων και 
την σύσταση του Ύπουργείου Ειρήνης από το νέο 
Οθωμανό Σουλτάνο Μεχμέτ Δ’, στις 14 Οκτωβρί-
ου. Τη νέα αυτή κυβέρνηση καθοδηγούσε ο δια-
κεκριμένος πρώην Αρχιστράτηγος Ιζέτ Πασά ως 
Μέγας Βεζίρης και Ύπουργός Πολέμου.

Ο Βρετανός Στρατηγός Τάουνσεντ κρατείτο 
αιχμάλωτος από τους Οθωμανούς, μετά την υπο-
χώρηση του βρετανικού στρατού στο Κουτ στην 
Μεσοποταμία το 1916. Ο Τάουνσεντ κρατείτο 
σε κατ’ οίκον περιορισμό σε μία «πολυτελή βίλα 
– φυλακή», όπως είχε περιγραφεί, στο νησί της 
Πριγκήπου, ένα από τα μεγαλύτερα από τα Πρι-
γκηπονήσια στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι Οθω-
μανοί ηγέτες φρόντιζαν να τον διασκεδάζουν και 
τον είχαν θεοποιήσει κι έτσι ο Τάουνσεντ μετακι-
νείτο με σχετική ελευθερία στην πολιτική κοινωνία 
της Κωνσταντινούπολης. Το απόγευμα της 17ης 
Οκτωβρίου, ο Τάουνσεντ συναντήθηκε με τον Ιζέτ 
Πασά, ο οποίος ήταν τώρα Μέγας Βεζίρης στην 
Κωνσταντινούπολη, για να συζητήσουν μια πρό-
ταση που είχε κάνει στον Ραούφ Μπέη, τον νέο 
Ύπουργό Ναυτιλίας, να βοηθήσει την νέα οθωμα-

νική κυβέρνηση και να πείσει την Βρετανία να προ-
χωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την Ανακωχή με 
τους Οθωμανούς. Εν αγνοία του Τάουνσεντ εκείνη 
την περίοδο, αυτή ήταν η δεύτερη πρόταση που 
είχε από αξιωματικό των Συμμαχικών Δυνάμεων 
για να βοηθήσει τους Οθωμανούς στην επίτευξη 
Ανακωχής με τους Συμμάχους.

Κατά την συνάντηση, ο Μέγας Βεζίρης εξέ-
φρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο με τη Βρε-
τανία και την πολιτική των Νεότουρκων και ο Τά-
ουνσεντ ανέφερε ότι ο Ιζέτ Πασάς είχε πει ότι ήταν 
ένα «έγκλημα» για την οθωμανική αυτοκρατορία, 
να γίνει πόλεμος με τη Μεγάλη Βρετανία. Παρά 
το γεγονός ότι ο Τάουνσεντ είχε κρατήσει για τον 
εαυτό του τις σκέψεις του σχετικά με έναν πιθανό 
διακανονισμό μεταξύ Συμμαχικών Δυνάμεων και 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεν αναφέρει ότι συ-
ζητήθηκαν αυτά. Συμφώνησαν μόνο ότι θα πρέπει 
να ανοιχθούν τα στενά των Δαρδανελίων. Η συ-
νάντηση ολοκληρώθηκε με τον Μέγα Βεζίρη να 
αποδέχεται την πρόταση βοήθειας του Τάουνσεντ. 
Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Ραούφ Μπέη επι-
σκέφθηκε τον Τάουνσεντ στην Πρίγκηπο, ο οποίος 
εξήγησε ότι εκείνος θα μεταφερόταν στη Σμύρνη 
με ένα ειδικό τρένο και από εκεί με τουρκικό ρυ-
μουλκό στις βρετανικές δυνάμεις στο Βόρειο Αι-
γαίο. Στην συνάντησή τους, ο υπουργός ανέφερε 
στον Τάουνσεντ ότι αυτοί δεν «ήταν Βούλγαροι... 
Ας αφήσουμε την Αγγλία να κάνει τα πράγματα με 
ηρεμία και ας εμπιστευτούμε τους Τούρκους σαν 
να είναι κύριοι.» Ο Ραούφ Μπέη, επίσης, τον προ-
έτρεψε να αποθαρρύνει τους Βρετανούς από το 
να προσπαθήσουν να επιβάλλουν την στρατιωτική 
τους δύναμη στα στενά των Δαρδανελλίων, καθώς 
αυτό θα προκαλούσε «χάος στην Κωνσταντινού-
πολη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία επιθυμεί να 
έχει φιλικές σχέσεις με τους Βρετανούς... Ας αφή-
σουμε την Αγγλία να κάνει τα πράγματα με ηρεμία 
και ας εμπιστευτούμε τους Τούρκους σαν να είναι 
κύριοι. Αυτό θα εκτιμήσει και η Τουρκία.»3

Στις 19 Οκτωβρίου, ο Τάουνσεντ και η ομάδα 
του – η οποία περιελάμβανε και τον  Κυβερνήτη 
της Σμύρνης – χαιρετίστηκε με επευφημίες από 
το πλήθος. Η αποστολή του Τάουνσεντ υποτίθε-
ται ότι ήταν μυστική, αλλά ενημερώθηκε από τον 

3 Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς Τάουνσεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα 
Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, σ. 287-288.
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Ο Βρετανός Στρατηγός Τάουνσεντ.

κ. Γουίταλ, ένα Βρετανό κάτοικο της Σμύρνης, ότι 
«όλη η Σμύρνη ήξερε ότι [αυτός] θα ερχόταν και 
γνώριζαν ότι αυτό σήμαινε ότι θα επερχόταν ει-
ρήνη.» Αργότερα στο Μούδρο, ο Τάουνσεντ έμαθε 
από ένα άλλο Βρετανό αξιωματικό ότι η αποστολή 
του είχε ήδη γίνει γνωστή στον οθωμανικό τύπο, 
στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από το δείπνο του 
με μερικούς από τους Βρετανούς κατοίκους στο 
«αγγλικό χωριό», το οποίο βρισκόταν λίγο έξω από 
την Σμύρνη, ο Τάουνσεντ έφυγε από την Σμύρνη 
με ένα  τουρκικό ρυμουλκό στις 8.30 μ.μ., κατευ-
θυνόμενος προς τη Λέσβο. Μετά από διαπραγμα-
τεύσεις, ο Τάουνσεντ και οι υπόλοιποι κατέπλευ-
σαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης στις 3 π.μ. στις 20 
Οκτωβρίου, έχοντας αποτύχει να συναντήσουν  
οποιοδήποτε βρετανικό πολεμικό πλοίο στην πο-
ρεία τους, όπως είχε προγραμματιστεί.4

Οι επιβαίνοντες σε ένα βρετανικό μηχανοκίνη-
το σκάφος που πλησίασε εξεπλάγησαν όταν άκου-
σαν ότι ο Βρετανός Στρατηγός βρισκόταν επάνω 
στο πλοίο. Ο Τάουνσεντ αναφέρει στα απομνημο-
νεύματά του, τα οποία έγραψε μετά τον πόλεμο, 
ότι ο παρακάτω διάλογος πραγματοποιήθηκε στη 
συνέχεια. Ο αξιωματικός στο πλοίο τον ρώτησε 
«Ποιος είσαι;», «Ο Στρατηγός Τάουνσεντ» ήταν η 
απάντηση. Ο αξιωματικός απάντησε «Θεέ μου! 
Χαίρομαι που σας βλέπω, κύριε» και ο Τάουνσεντ 
απάντησε, «βρίσκομαι για ακόμη μια φορά κάτω 
από την βρετανική σημαία.»5

Ο Τάουνσεντ μεταφέρθηκε στο Μούδρο, όπου 
κατέφθασε στις 3 μ.μ. στις 20 Οκτωβρίου και αμέ-
σως πήγε στο Θωρηκτό «Αγαμέμνων» για να συ-
ναντηθεί με τον Ναύαρχο Κάλθορπ. Εκεί, εξήγησε 
τις προτάσεις του για τους όρους της επικείμενης 
Ανακωχής και, σύντομα, ο Ναύαρχος Κάλθορπ 
έστειλε τηλεγράφημα στο Λονδίνο, αναμένοντας 
εντολές. Αργότερα, ο Τάουνσεντ ανακάλυψε ότι ο 
Αντισυνταγματάρχης Νιούκομπ, που και εκείνος 
υποστήριζε την Ανακωχή, βρισκόταν κι αυτός στο 
Μούδρο.6

Παρά τις ανησυχίες των Γάλλων, οι Βρετανοί 

4 Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς Τάουνσεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα 
Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, σ. 286-289, 295.

5 Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς Τάουνσεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα 
Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, σ. 290.

6 Ο Τάουνσεντ αναφέρει ότι συνάντησε τον Νιούκομπ στο 
Μούδρο, στις 27 Οκτωβρίου. Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς 
Τάουνσεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, 
σ. 295.

αποφάσισαν ότι ο Ναύαρχος Κάλθορπ θα διεξή-
γαγε τις διαπραγματεύσεις για την Ανακωχή μόνος 
του. Ο Τάουνσεντ είχε υπογραμμίσει, με την άφιξή 
του στο Μούδρο, ότι είχε εξουσιοδοτηθεί να συνο-
μιλεί μόνο με τους Βρετανούς και αυτό επιβεβαι-
ώθηκε από την επιστολή του Ανώτερου Διοικητή 
των Γάλλων, του Αντιναύαρχου Ζαν Αρμέ, προς τις 
οθωμανικές αρχές, σχετικά με την επιθυμία των 
Γάλλων να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις 
και την απάντηση των Οθωμανών. Οι Βρετανοί, 
επίσης, ισχυρίστηκαν ότι είχαν περίπου μισό εκα-
τομμύριο στρατιώτες σε οθωμανικό έδαφος και 
ότι είχαν κερδίσει την μερίδα του λέοντος από τις 
μάχες με την οθωμανική αυτοκρατορία, από την 
Αίγυπτο, μέσω της Παλαιστίνης και της Συρίας, μέ-
χρι την Μεσοποταμία και την Καλλίπολη. Από την 
άλλη πλευρά, οι Γάλλοι είχαν ολοκληρώσει, επίσης, 
πρόσφατα τις διαπραγματεύσεις για την Ανακωχή 
με τους Βουλγάρους, χωρίς καμία αναφορά στους 
Βρετανούς συμμάχους τους. Οι διαπραγματεύσεις 
στο Μούδρο περιορίστηκαν στην σύναψη Ανακω-
χής, καθώς η επίσημη παράδοση των όπλων απαι-
τούσε την διαβούλευση και με τα άλλα Συμμαχικά 
έθνη, που επίσης βρίσκονταν σε πόλεμο με την 
οθωμανική αυτοκρατορία.

Στις 23 Οκτωβρίου, το Βρετανικό υπουργικό 



συμβούλιο πολέμου απέστειλε τους όρους των 
Συμμαχικών Δυνάμεων για τις διαπραγματεύσεις 
της Ανακωχής στον Ναύαρχο Κάλθορπ στο Μού-
δρο, οι οποίοι αποτελούνταν από είκοσι τέσσερις 
όρους – άρθρα, που είχαν ήδη συνταχθεί από τους 
Συμμάχους στην διάσκεψη των Συμμαχικών Δυνά-
μεων από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 1918. Στις 
24 Οκτωβρίου, ο Ιζέτ Πασάς πληροφορήθηκε ότι η 
βρετανική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να διαπραγμα-
τευτεί την Ανακωχή. Μία ημέρα πριν αρχίσουν οι 
διαπραγματεύσεις Μούδρο, το Χαλέπι κατελήφθη 
από τις βρετανικές δυνάμεις.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για 
την Ανακωχή
Η οθωμανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Μού-
δρο στις 26 Οκτωβρίου και όλοι συγκεντρώθηκαν 
στο κατάστρωμα του Θωρηκτού του Βασιλικού 
Ναυτικού «Αγαμέμνων». Στις 9.30 π.μ. της 27ης 
Οκτωβρίου, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στην 
καμπίνα του Κυβερνήτου, στο κατάστρωμα του 
Θωρηκτού «Αγαμέμνων». Τους Οθωμανούς εκ-
προσώπησε ο Χουσεΐν Ραούφ Μπέη, μαζί με τον 
Συνταγματάρχη Σαντουλάχ, ο οποίος διατελούσε 
αρχηγός του επιτελείου της οθωμανική όγδοης 
Στρατιάς, τον Τεφίκ Μπέη του οθωμανικού ναυτι-

κού και έναν ανώτερο αξιωματούχο από το υπουρ-
γείο εξωτερικών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
τον Χικμάτ Μπέη. Ο Ραούφ Μπέη θεωρείτο ήρωας 
για τους Οθωμανούς, καθώς πριν αποκτήσει την 
θέση που κατείχε, υπήρξε Κυβερνήτης μιας από τις 
Μονάδες Κρούσης του Οθωμανικού Στόλου κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, του Καταδρομικού 
Χαμιντιέ, και στη συνέχεια ορίστηκε κυβερνήτης 
του πλοίου «Σουλτάν Οσμάν Ι». Ο Βρετανός στρα-
τηγός Τάουνσεντ δεν πήρε μέρος στις διαπραγ-
ματεύσεις.

Ένας ιστορικός περιέγραψε τις διαπραγματεύ-
σεις ως «πολιτισμένες, έως και φιλικές, με τον 
Οθωμανό αγγλόφιλο αξιωματικό του ναυτικού να 
θεωρεί τον Βρετανό Ναύαρχο, έντιμο και ειλικρι-
νή.7 Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι διεξήχθη-
σαν σε ήπιους τόνους, καθώς ο Ναύαρχος Κάλ-
θορπ παρουσίασε ένα προς ένα τα άρθρα – όρους 
στην οθωμανική αντιπροσωπεία, εξηγώντας κάθε 
όρο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνουν ότι 
παρέχουν διορθωτικά μέτρα για παν  ενδεχόμενο, 
που μπορεί και να μην εφαρμοστούν ποτέ. Την ίδια 
στιγμή, ο ίδιος δεν παρείχε από την αρχή στους 

7 Μάργκαρετ Μακ Μίλαν, Οι Ειρηνοποιοί: Έξι μήνες που άλλα-
ξαν τον κόσμο, Τζον Μάρεï, 2001, σ. 379.

Το Θωρηκτό «Αγαμέμνων» στο Βόσπορο το 1919.

44  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 605-ΤΟΜΟΣ 178



45  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 605-ΤΟΜΟΣ 178

Οθωμανούς την πλήρη λίστα με τους είκοσι τέσ-
σερις όρους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων, περιορίζοντας την ικανότητά τους να κατα-
νοήσουν το σωρευτικό αποτέλεσμα των προτει-
νόμενων όρων. Ο Ναύαρχος Κάλθορπ υποστήριξε 
ότι αν η οθωμανική αυτοκρατορία επιθυμούσε μια 
ανακωχή με τους Συμμάχους, θα έπρεπε να συμ-
φωνήσουν σε όλες τις διατάξεις, που λίγο πολύ 
είχαν προταθεί.

Η Ανακωχή υπογράφεται
Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ο Ραούφ Μπέη αμ-
φισβητούσε κάθε όρο της Ανακωχής λέξη προς 
λέξη, το οποίο παρέτεινε τις διαπραγματεύσεις 
για τριάντα έξι ώρες. Όμως, εν τέλει, όταν οι δια-
πραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 11 μ.μ. στις 
30 Οκτωβρίου, η αντιπροσωπεία της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας υπέγραψε την Ανακωχή, η οποία 
ήταν ελάχιστα τροποποιημένη από το αρχικό κεί-
μενο που είχαν συντάξει οι Σύμμαχοι. 

Οι διατάξεις της ανακωχής περιλάμβαναν την 
παράδοση των φρουρίων της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας στην Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Μεσοπο-
ταμία και την Αραβία σε τοπικούς Διοικητές των 
Συμμαχικών Δυνάμεων, την άμεση αποστράτευση 
όλων των οθωμανικών δυνάμεων (με εξαίρεση 

εκείνων που θεωρούνταν απαραίτητες για τη 
διατήρηση της εσωτερικής τάξης), την παράδο-
ση των οθωμανικών Πολεμικών Πλοίων στους 
Συμμάχους, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων 
πολέμου και των Αρμενίων φυλακισμένων και το 
άνοιγμα των στενών των Δαρδανελίων και του 
Βοσπόρου (συμπεριλαμβανομένης της εκκαθά-
ρισης των ναρκοπεδίων και της παράδοσης των 
φρουρίων στους Συμμάχους). Τα λιμάνια της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας έπρεπε να είναι διαθέσιμα 
για τα Συμμαχικά πολεμικά πλοία. Οι Σύμμαχοι θα 
έλεγχαν όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα τη-
λεγραφήματα και οι τοπικοί Συμμαχικοί διοικητές 
όρισαν τη λειτουργία στρατιωτικών Διοικήσεων, 
μέχρι την σύναψη μιας συνθήκης ειρήνης. Ενώ οι 
όροι της Ανακωχής δεν έκαναν καμία αναφορά 
για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ή για 
αλλαγές στην δομή της οθωμανικής Κυβέρνησης, 
οι Σύμμαχοι είχαν το δικαίωμα να καταλαμβάνουν 
«οποιαδήποτε στρατηγικά σημεία» που απειλού-
σαν την Συμμαχική ασφάλεια.8 Το έγγραφο της 

8 Το πλήρες κείμενο της Ανακωχής ανατυπώθηκε από τον Σερ 
Φρέντερικ Μόρις. Οι συνθήκες Ανακωχής του 1918, Λονδίνο, 
Νέα Ύόρκη, Τορόντο: Oxford University Press, 1943, σ. 85-
87. Το κείμενο αναπαράγεται στο: http://germanhistorydocs.
ghi-dc.org/pdf/eng/armistice_turk_eng.pdf.

Το οθωμανικό κατaδρομικό Ηamidiye.



Ανακωχής συνοδευόταν και από ένα ανεπίσημο 
έγγραφο από το Ναύαρχο Κάλθορπ, το οποίο εξη-
γούσε και ενίσχυε ορισμένους από τους όρους της.

Σε απάντηση στα αιτήματα του Ραούφ Μπέη, ο 
Ναύαρχος Κάλθορπ τον διαβεβαίωσε προσωπικά 
ότι δεν θα καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη και ότι 
οι Σύμμαχοι απαιτούσαν μόνο την κατοχή ορισμέ-
νων εγκαταστάσεων στην προβλήτα. Ο Ναύαρχος 
διαβεβαίωσε τον Ραούφ Μπέη ότι ούτε τα ελληνι-
κά ούτε τα ιταλικά στρατεύματα θα έκαναν από-
βαση στην Κωνσταντινούπολη και ότι οι όροι της 
Ανακωχής θα εφαρμόζονταν δίκαια. Ο Ναύαρχος 
Κάλθορπ παρείχε, επίσης, διαβεβαιώσεις στους 
Οθωμανούς ότι τα οχυρά των Δαρδανελίων θα 
καταλαμβάνονταν μόνο από βρετανικά και γαλλικά 
στρατεύματα. Ο Ναύαρχος πήρε τον Ραούφ Μπέη 
από το χέρι και του δήλωσε την «διακαή επιθυμία» 
του, ότι δηλαδή η υπογραφή της Ανακωχής θα «... 
έθετε τέλος σε αυτή την αιματοχυσία που συνεχί-
ζεται για τόσα πολλά χρόνια».9

Μετά την υπογραφή του εγγράφου της Ανα-
κωχής ακολούθησε γιορτή στο κατάστρωμα του 
Θωρηκτού «Αγαμέμνων». Ο Ραούφ Μπέη και 

9 Αναφέρεται στο βιβλίο του Πάτρικ Κίνρος, Ατατούρκ: Η 
αναγέννηση ενός Έθνους, Γουάντενφελντ, 1993, σ. 129.

η αντιπροσωπεία του ήταν μαζί με το Ναύαρχο 
Κάλθορπ και έκαναν πρόποση με σαμπάνια και, 
μάλιστα, ένας Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού 
τόνισε ότι ο Ραούφ Μπέη ευχαρίστησε τους Βρε-
τανούς για την φιλοξενία τους.10 Ο Ραούφ Μπέη 
έδωσε στον πηδαλιούχο του πλοίου το μεγαλύτερο 
οθωμανικό κρατικό ομόλογο σαν αναμνηστικό. Ο 
Τάουνσεντ αναφέρει ότι «όλοι οι εκπρόσωποι, Βρε-
τανοί και Τούρκοι, ήταν ικανοποιημένοι». Ο Ραούφ 
Μπέη πήρε τον Τάουνσεντ στην άκρη και τον ευχα-
ρίστησε για τις προσπάθειές του στην διασφάλιση 
της λήξης του πολέμου. O Ραούφ Μπέη εξέφρασε 
την επιθυμία του ότι η νέα Τουρκία θα χορηγούσε 
ίσα δικαιώματα στις ελληνικές και αρμενικές κοι-
νότητες, προσθέτοντας ότι «... η Τουρκία δεν μπορεί 
να υπάρξει, αν δεν είναι ενωμένη».11 Ο Τάουνσεντ 
αναχώρησε την επόμενη μέρα από τον Μούδρο, το 
βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, με το πλοίο του Βασι-
λικού Ναυτικού «Φόργουορντ» προς τον Τάραντα, 
μέσω της διώρυγας της Κορίνθου.

Μετά την υπογραφή του εγγράφου της Ανακω-
χής στο κατάστρωμα του Θωρηκτού «Αγαμέμνων» 

10 Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς Τάουνσεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα 
Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, σ. 296.

11  Αναφέρεται στο έργο του Σερ Τσαρλς Βερ Φέρερς Τάουν-
σεντ, Η εκστρατεία μου, Νέα Ύόρκη, Μακ Καν, 1920, σ. 296

Αυστραλιανή αφίσα για τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο.
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στο λιμάνι του Μούδρου, ο πόλεμος σύντομα θα 
τελείωνε. Όπως το έγγραφο κατέληγε: 

«οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Συμμαχικές 
Δυνάμεις και την Τουρκία παύουν από το μεσημέ-
ρι, τοπική ώρα, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, 1918. 
Υπογράφεται εις διπλούν επί του πλοίου του Βασι-
λικού Ναυτικού «Αγαμέμνων», στο λιμάνι του Μού-
δρου, στη Λήμνο, την 30η Οκτωβρίου 1918.»12

Το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου πολέ-
μου στην Ανατολική Μεσόγειο 
Καθώς υπεγράφη το έγγραφο της Ανακωχής και 
έπεσε το σούρουπο στις 30 Οκτωβρίου, ο Βρετα-
νός Στρατηγός Μιλν, από το μέτωπο της Θεσσα-
λονίκης, ανέφερε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στη 
Θράκη ήταν έτοιμες για να προχωρήσουν στην 
Αδριανούπολη και να «συμμετάσχουν στην μεγάλη 
προέλαση στην Κωνσταντινούπολη.»13

Όταν ο Ραούφ Μπέη επέστρεψε στην Κωνστα-
ντινούπολη, ανακοίνωσε με μεγάλη αυτοπεποίθη-
ση σε συνέντευξη τύπου ότι «... ούτε ένας στρα-
τιώτης δεν θα αποβιβαστεί στην αγαπημένη μας 
Κωνσταντινούπολη... Η Ανακωχή που έχουμε συ-
νάψει είναι πέρα από τις ελπίδες μας.»14 Ωστόσο, η 
αισιοδοξία αυτή ήταν άστοχη και αργότερα έσπειρε 
μεγάλη απογοήτευση στους Τούρκους εθνικιστές. 
Το βρετανικό υπουργικό συμβούλιο χαιρέτησε τα 
νέα με την επιθυμία να επιβληθούν αυστηρά οι 
όροι της Ανακωχής, συμπεριλαμβανομένης της 
κατοχής της Κωνσταντινούπολης. Οι Βρετανοί και 
οι Γάλλοι σύντομα κατέλαβαν τα οχυρά των Δαρ-
δανελίων. Παρά τις διαβεβαιώσεις στον Ραούφ 
Μπέη, οι Συμμαχικές Δυνάμεις πράγματι προχώ-
ρησαν στην κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, με 
την σύσταση μιας επιτροπής ελέγχου των Συμμά-
χων, για να εποπτεύει τη διοίκηση του κεφαλαίου 
από το Νοέμβριο. Οι όροι της Ανακωχής δεν είχαν 
επιβάλει κανέναν επίσημο περιορισμό στον Σουλ-
τάνο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ωστόσο το 
κεφάλαιο δεν ήταν πλέον δικό του.

12 Σερ Φρέντερικ Μόρις, Οι συνθήκες Ανακωχής του 1918, 
Λονδίνο, Νέα Ύόρκη, Τορόντο: Oxford University Press, 
1943, σ. 85-87. Το κείμενο αναπαράγεται στο http://german-
historydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/armistice_turk_eng.pdf.

13  Άλαν Πάλμερ, Η νίκη του 1918, σ. 265.
14  Μάργκαρετ Μακ Μίλαν, Οι Ειρηνοποιοί: Έξι μήνες που άλ-

λαξαν τον κόσμο, Τζον Μάρεï, 2001, σ. 379. Φίλιπ Μάνσελ, 
Κωνσταντινούπολη: Η περιπόθητη πόλη 1453-1924, Τζον 
Μάρεï, 1995, σ. 378.

Δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της Συν-
θήκης, ο Ναύαρχος Κάλθορπ με το Θωρηκτό 
«Σουπέρμπ» ηγείτο της Μοίρας των Συμμαχικών 
Δυνάμεων, η οποία αριθμούσε συνολικά σαράντα 
δύο πολεμικά πλοία. Διέσχισαν τα στενά των Δαρ-
δανελίων στις 13 Νοεμβρίου και αγκυροβόλησαν 
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ταυτόχρονα μία 
Μοίρα Συμμαχικών διπλάνων έσχιζε τους ουρα-
νούς. Τα Συμμαχικά πολεμικά πλοία κυριαρχούσαν 
στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, σε μία έκταση 
δεκαέξι μιλίων, από τον Κεράτιο Κόλπο δυτικά μέ-
χρι τη θάλασσα του Μαρμαρά.

Τα πιο σημαντικά πολεμικά πλοία που πήραν 
μέρος στην εκστρατεία του Ναυάρχου Κάλθορπ 
στην Κωνσταντινούπολη, μέσω των Δαρδανελίων 
και της θάλασσας του Μαρμαρά στις 12 Νοεμβρί-
ου 1918, ήταν τα τρία Αυστραλιανά Αντιτορπιλικά 
«Παραμάτα», «Τόρενς» και «Γιάρα». Παρά το γε-
γονός ότι τα στενά είχαν ελεγχθεί για νάρκες, το 
Αντιτορπιλικό «Παραμάτα» χτύπησε σε μία νάρκη, 
καθώς εισερχόταν στο κανάλι ακριβώς μπροστά 
από τη γαλλική ναυαρχίδα.

Καθώς τα αυστραλιανά Αντιτορπιλικά βρίσκο-
νταν το ένα πίσω από το άλλο και διέσχιζαν τα 
στενά, ο κυβερνήτης του Αντιτορπιλικού «Παρα-
μάτα» ζήτησε άδεια να υψώσει την μπλε σημαία 
της Αυστραλίας ως φόρο τιμής στους άνδρες του 
αυστραλιανού πεζικού, που σκοτώθηκαν στο όρ-
μο ΑΝΖΑΚ. Η σημαία είχε απονεμηθεί από τους 
κατοίκους της πόλης Παραμάτα στο πλήρωμα του 
πλοίου, πριν από τον πόλεμο. Η απάντηση ήταν ότι 
«η μπλε σημαία της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας 
μπορεί να υψωθεί στο λιμάνι, προς τιμήν των έν-
δοξων νεκρών της». Τα αυστραλιανά Αντιτορπιλικά 
ύψωσαν αντίστοιχα τις μπλε σημαίες της Κοινοπο-
λιτείας τους και τις άφησαν να κυματίζουν, μέχρις 
ότου έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, νωρίς το 
επόμενο πρωί. Ο στόλος έκανε επίδειξη δύναμης 
στην Κωνσταντινούπολη πριν προχωρήσει στον 
κόλπο του Ιζμίτ, για να δημιουργήσει μια βάση. 
Κάποιος από το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου 
«Χιούον» έβγαλε μια φωτογραφία από το κατά-
στρωμα του πλοίου.15 Αργότερα, τα αυστραλιανά 
Αντιτορπιλικά «Σουάν», «Γουάριγκο» και «Χιούον» 
προσήλθαν και αυτά στην  Κωνσταντινούπολη.

15  Βλ. Φωτογραφία αρχείου από το Μνημείο Πεσόντων Πολέ-
μου στην Αυστραλία, http://cas.awm.gov.au/item/J03215



Ο Σουλτάνος   υπογράμμισε στην οθωμανική 
κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που τον επισκέ-
φθηκε, στη συνέχεια, στο ανάκτορο του Ντολ-
μά-Μπαχτσέ ότι αρνήθηκε να κοιτάξει τον στόλο 
των Συμμάχων που ήταν αγκυροβολημένο στο 
λιμάνι. «Μισώ να τους βλέπω», είπε.16

Τις επόμενες μέρες οι Συμμαχικές Δυνάμεις, 
συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών, βρετανι-
κών, ιταλικών, σερβικών, αυστραλιανών και ελλη-
νικών πλοίων και στρατευμάτων κατέλαβαν την 
οθωμανική πρωτεύουσα. Τα πρώτα Συμμαχικά 
στρατεύματα, δηλαδή μια γαλλική Ταξιαρχία πε-
ζικού, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη στις 12 
Νοεμβρίου και ακολούθησε ο Βρετανός Στρατηγός 
Σερ Μέιτλαντ Γουίλσον την επόμενη ημέρα, τον 
οποίο υποδέχθηκαν με τιμητική φρουρά μερικοί 

16 Αναφέρεται στο βιβλίο του Άλαν Πάλμερ, Η παρακμή και η 
πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τζον Μάρεï, 1992, 
σ. 243. Ο Μουσταφά Κεμάλ αναφέρεται ότι απάντησε για την 
άφιξη του στόλου των Συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη: 
«Όπως ήρθαν, έτσι θα φύγουν.» Μάργκαρετ Μακ Μίλαν, Οι 
Ειρηνοποιοί: Έξι μήνες που άλλαξαν τον κόσμο, Τζον Μάρεï, 
2001, σ. 380.

πρώην βρετανοί αιχμάλωτοι πολέμου. 
Μέχρι τον Δεκέμβριο, η Κωνσταντινού-
πολη ήταν γεμάτη από Συμμαχικούς αξι-
ωματικούς και πολίτες. Τον Ιανουάριο, 
το Θωρηκτό του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού «Γεώργιος Αβέρωφ» αγκυρο-
βόλησε στην Κωνσταντινούπολη, ως μέ-
ρος του Συμμαχικού στόλου. Η πόλη, που 
ήταν ο τελικός στόχος μετά την αποτυ-
χημένη εκστρατεία της Καλλίπολης, είχε 
τελικά καταληφθεί.

Οι συνέπειες της Ανακωχής φάνη-
καν τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι όροι 
της Ανακωχής άρχισαν να εφαρμόζονται 
και τα Συμμαχικά στρατεύματα κατέλα-
βαν την Κωνσταντινούπολη και μεγάλο 
μέρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
ο Σουλτάνος άρχισε να χάνει την δύνα-
μή του. Δεδομένου του ότι οι ηγέτες των 
Νεότουρκων έφυγαν στο εξωτερικό και 
άλλοι χάθηκαν από προσώπου γης, η 
εξουσία θα έπεφτε προς έναν αναζω-
πυρωμένο εθνικισμό. Για τον μελλοντικό 
ηγέτη της Τουρκίας Στρατηγό Μουσταφά 
Κεμάλ και άλλους εθνικιστές, η Ανα-
κωχή είχε προδώσει τη χώρα τους. Ο 
Σουλτάνος   διέλυσε το οθωμανικό κοινο-

βούλιο και άρχισε να κυβερνά με τους δικούς του 
υποστηρικτές. Καθώς οι Σύμμαχοι έβαλαν τέλος 
στην κατοχή της Κωνσταντινούπολης το 1922, ο 
Σουλτάνος   αναχώρησε για την εξορία. Ο Σουλτά-
νος   εξέφρασε αργότερα την άποψη ότι η πίστη 
του στις προθέσεις των Συμμάχων είχε κλονιστεί. 
Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε τη δίκη και, τελικά, 
την εξορία του από το νέο τουρκικό κράτος του 
Ραούφ Μπέη, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής πληρε-
ξούσιος του Σουλτάνου για τις διαπραγματεύσεις 
της Ανακωχής.

Ένα ακόμη από τα πολεμικά πλοία της Αυ-
στραλίας που ήλθαν στο βόρειο Αιγαίο εκείνη 
την περίοδο ήταν το Θωρηκτό «Μπρισμπέιν», υπό 
τις εντολές του Κυβερνήτη Κάμπερλετζ, που κα-
τέπλευσε από το Σύδνεϋ στις 21 Οκτωβρίου. Το 
«Μπρισμπέιν» έφτασε στον κόλπο του Μούδρου 
στις 26 Νοεμβρίου και τέθηκε υπό την εποπτεία 
του Ύποναύαρχου Καλμ Σέιμουρ. Το πλοίο έφτα-
σε στην Λήμνο, καθώς πλησίαζε ο χειμώνας και 
το πλήρωμα ήταν ευάλωτο σε επιδημία γρίπης. Ο 

Θ/Κ «Αβέρωφ».
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κυβερνήτης  Κάμπερλετζ ανέφερε τουλάχιστον 
130 περιπτώσεις γρίπης τον Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο δύο θανάτους. Έτσι, αυτοί ήταν οι τε-
λευταίοι Αυστραλοί που ενταφιάστηκαν στη Λή-
μνο. Ο θερμαστής του «Μπρισμπέιν» Τζον Γκό-
ντιερ από το Μπέντιγκο και ο ναύτης Τόμας Τσιτς 
από το Σάντρινχαμ θάφτηκαν στο Συμμαχικό 
νεκροταφείο του Μούδρου στις 2 Δεκεμβρίου 
1918. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους από ασθέ-
νεια, όπως και πολλοί από τους συντρόφους του 
ΑΝΖΑΚ, που είχαν θαφτεί εκεί το 1915.

Στο Συμμαχικό νεκροταφείο του Μούδρου 
ανεγέρθηκε μνημείο για το ρόλο που έπαιξε το 
πλοίο «Αγαμέμνων» και για τους νεκρούς του 
πολεμικού πλοίου. Είναι αφιερωμένο στα δε-
καοκτώ μέλη του πληρώματος του πλοίου, που 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην 
ανατολική Μεσόγειο (1915-17), δηλαδή τρεις  
αξιωματικοί του ναυτικού, επτά ναύτες, τρεις 
θερμαστές και δύο στρατιώτες. 

Ήταν συγκινητική για τον ίδιο τον συγγραφέα 
η άφιξή του στην Λήμνο, τον Απρίλιο του 2015, 
κατά την οποία μάλιστα έφτασε στον κόλπο του 
Μούδρου το πρώτο πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού 
της Αυστραλίας μετά το Θωρηκτό «Μπρισμπέιν» 
1918. Συνοδευόμενο από ένα πολεμικό πλοίο του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το πλοίο «Σαξές» 
έπλευσε στον κόλπο του Μούδρου για τον εορτα-
σμό της επετείου εκατό ετών από την εκστρατεία 
της Καλλίπολης, που πραγματοποιήθηκε στο νησί 
της Λήμνου. Το πλήρωμα του πλοίου συμμετείχε 
στις εορταστικές εκδηλώσεις, μαζί με εκπροσώ-
πους των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο πόλεμος που είχε αρχίσει με πολλούς τρό-
πους για τους Συμμάχους στην Καλλίπολη, είχε 
φτάσει στο τέλος του. Ωστόσο, η Ανακωχή του 
Μούδρου είχε τελικά ως συνέπεια το τέλος της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και την δημιουργία 
του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Μετά την Ανα-
κωχή, ακολούθησε το ξέσπασμα του πολέμου με-
ταξύ της Ελλάδας και των τουρκικών εθνικιστικών 
δυνάμεων στη Μικρά Ασία, που τελείωσε με την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923.
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Το φαρικό δίκτυο της Ελλάδας είναι από τα 
παλαιότερα, μεγαλύτερα και καλύτερα οργανωμέ-
να στον κόσμο. Εξασφαλίζει ασφαλή ναυσιπλοΐα 
σε έναν ιδιαίτερα περίπλοκο θαλάσσιο χώρο με 
εκτενείς και δαιδαλώδεις ακτογραμμές (μήκους 
18.400 χιλ.), με πληθώρα λιμένων, νήσων, νησί-
δων, διαύλων, ακρωτηρίων και ναυτιλιακών κιν-
δύνων. Για χώρα του μεγέθους της πατρίδας μας 
αποτελεί επίτευγμα και φανερώνει την πανάρχαια 
σχέση Έλληνα και θάλασσας. Του Έλληνα που ανέ-
καθεν ζει σ’ αυτή κι απ’ αυτή, που την ξέρει καλά 
και την σέβεται, την προσέχει και προφυλάσσε-
ται, και που γι αυτόν ο φάρος αποτελεί ζωντανό 
στοιχείο της κοινωνίας του. Το τελευταίο, πόσο 
όμορφα εκφράζει ο γνωστός από τα μαθητικά 
μας χρόνια ποιητής-διηγηματογράφος Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου!:

«…Ως κι’ εδώ στο βουνό φτάνουν οι ανή-
συχοι παλμοί σου, φάρε, φλογερή και ρυθμική 

καρδιά της κοινωνίας!».
«Ο Φάρος», πεζοτράγουδο. (Πεζοί Ρυθμοί, 1918)

Ανακαινιστής και οργανωτής της φαρικής υπη-
ρεσίας υπήρξε ο ναύαρχος Στυλιανός Εμμ. Λυκού-
δης (τάξη εισόδου ΣΝΔ 1891, σε ηλικία 13ετών). 
Γόνος επιφανούς βυζαντινής οικογένειας. Γνωστός 
στους πνευματικούς κύκλους και ως «ο κ. Ερμου-
πολίτης». Διακρίθηκε για τη  μακρά και ευδόκιμη 
δημιουργική σταδιοδρομία του στο Ναυτικό και τις 
ανεκτίμητες ιδίως υπηρεσίες στην Ύπηρεσία Φά-
ρων. Παράλληλα ξεχώρισε για τις επιστημονικές 
μελέτες του και τις περισπούδαστες διατριβές και 
ανακοινώσεις στην Ακαδημία που αφορούν ιδί-
ως τη ναυτική ιστορία της χώρας, και στις οποίες 
διαφαίνεται η βαθειά γνώση των πηγών και το 

Του Δημητρίου Λισμάνη Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.

Αφιέρωμα Μνήμης Ναυάρχου Στυλ. Εμμ. Λυκούδη
(60 Χρόνια από τον Θάνατό του)
«Ο Πρώτος Φάρος της Αρχαιότητας»
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λογοτεχνικό τάλαντο. Ύπό την επιστημονική και 
φωτισμένη διεύθυνσή του η Ύπηρεσία Φάρων 
απέκτησε διεθνές επιστημονικό κύρος και παρείχε 
πολύτιμες υπηρεσίες στον ελληνικό στόλο και την 
εν γένει Ελληνική Ναυτιλία, ιδίως κατά την δυσχε-
ρέστατη περίοδο του Α΄ Ευρωπαϊκού Πολέμου, 
έως και σήμερα. 

Ύπόμνημά του περί φωτιστικού δικτύου της πε-
ριοχής των Στενών (Δαρδανέλλια), με «εύφυμοτά-
την μνείαν», υιοθετήθηκε και  υποβλήθηκε  από τη 
Διεθνή Επιτροπή των Στενών προς  την Κοινωνία 
των Εθνών (πρόδρομος του ΟΗΕ). 

Το μετά ζήλου επιστημονικό έργο του στην 
Ύπηρεσία Φάρων τιμήθηκε με επανειλημμένες 
Ύπουργικές Ευαρέσκειες. Το πρωτότυπο έργο 
του («Ιστορικόν περί των Φάρων των Ελληνικών 
ακτών από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον»-Ν. 
Επιθεώρησις, 1917) εντυπωσίασε και τους αρχαι-
ολόγους του εξωτερικού, οι οποίοι εξεφράσθησαν 
λίαν ευνοϊκώς. Διακρίθηκαν πλείστες εργασίες του 
στη Στρατιωτική και Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια. Για το έργο του στην Ύπηρεσία Φάρων, η 
Ύπηρεσία αυτή έτυχε «λίαν τιμητικής μνείας» από 
τον Διευθυντή των Φάρων της Γαλλίας (1931). 
Ιδιαίτερη υπουργική ευαρέσκεια έλαβε η άρτια με-
λέτη του («Φαροδείκτης των Ελληνικών Θαλασ-
σών», Δεκέμβριος1934)·επίσης παρόμοια μελέτη 
για τη σπάνια πληρότητα, το 1937.  

Μετά την ενεργό υπηρεσία του το 1939 έτυ-
χε της Βασιλικής Ευαρέσκειας για την προσφορά 
του στο Ναυτικό και την πρόοδο της ναυτικής επι-
στήμης. Ανακλήθηκε και ορίσθηκε σύμβουλος της 
Διευθύνσεως Φάρων και της Διευθύνσεως της 
Ιστορικής Ύπηρεσίας του Ναυτικού.

Η Ακαδημία ίδρυσε γι αυτόν τακτική έδρα Ναυ-
τικών Επιστημών και τον ανέδειξε παμψηφεί τα-
κτικό μέλος της διότι «Ηθέλησε  να δείξη ου μόνον 
την προς το πρόσωπόν του τιμήν, αλλά και τον 
βαθύτατον σεβασμόν προς το ένδοξον ναυτικόν…» 
(Δεξίωσις Ακαδημαϊκού κ. Στ. Ε. Λυκούδη, υποναυ-
άρχου Β.Ν., 11 Νοεμβρίου 1939).

Ο ίδιος, το μόνο που έλεγε για το έργο του με 
καμάρι, ήταν: «Ένας αντεστραμμένος αναμμένος 
πολυέλαιος ο θαλάσσιος ελληνικός χώρος, όταν 
τον δεις βράδυ από ψηλά».1  

1 Κι ένα αστείο περιστατικό που αφηγούντο παλαιοί μάρτυ-
ρες: Πνευματικός άνθρωπος ο Λυκούδης, παραμελούσε την 
εξωτερική του εμφάνιση εκτός υπηρεσίας. Διευθυντής της 

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον σοφό Λυκούδη 
(όπως τον έλεγαν) αρχές της δεκαετίας του ’50 
στο γραφείο του σπιτιού του, Κηφισίας 68, περί-
που απέναντι από το ΝΙΜΤΣ. Μέσα στο ημίφως του 
γραφείου σκυμμένος σε σωρό βιβλία και χαρτιά. 
Από τη θέση αυτή επικοινωνούσε με τους άλλους. 
Λιγομίλητος, σχεδόν μόνο άκουγε, με ένα αθώο 
χαμόγελο. Φιγούρα αφιερωμένου μελετητή. Έρχε-
ται συχνά στον νου μου ο ναύαρχος, ανατρέχοντας 
σε παλαιές εργασίες του με ιδιόχειρη αφιέρωση 
(κόκκινης μελάνης) στον πατέρα μου, συνεργάτη 
του.

Μέσα στους 1.464 τόσους φάρους και φα-
νούς, ξεχωρίζει ένας, η θέση του οποίου «κρύ-
βει» ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον. Στον δίαυλο 
μεταξύ ΝΑ ακτής της χερσονήσου του Πηλίου και 
δυτικής της Σκιάθου, πλάτους 2,5 ν. μίλια, βρίσκε-
ται η ύφαλος «Λευτέρης» ή «Μέρμυκας», γνωστή 
στους κλασικούς χρόνους ως «Μύρμηξ», από τις 
πιο επικίνδυνες των θαλασσών μας. Η κεφαλή της 
βρίσκεται σε βάθος 0,60 – 1,80 μέτρα και σε μια 
έκταση 125Χ50 περίπου μέτρα. Το ενδιαφέρον 
είναι ότι την ύφαλο γνώριζε ο Μεγάλος Βασιλέας 
Ξέρξης και φρόντισε να την επισημάνει το 480π.Χ. 
με έναν υψηλό πέτρινο πύργο για να προφυλάξει 
τον πολυάριθμο στόλο του. Έχουν εντοπισθεί και 
ανασυρθεί μέλη του αρχαίου κτίσματος («Ο Φά-
ρος του Ξέρξου», αντιναυάρχου Στ. Εμμ. Λυκούδη, 
«Ναυτική Ελλάς», Φεβρ. 1956).

Το θέμα δεν έχει αναδειχθεί ούτε αξιοποιηθεί, 
σχεδόν ένα αιώνα τώρα! Με το παρόν αφιέρω-
μα μνήμης προς τον Ναύαρχο αποσκοπούμε να 
το φέρουμε στο προσκήνιο, να ενημερώσουμε 
όσους το αγνοούν - που πρέπει να είναι πολλοί, 
αφού διατηρείται καλά (sic) στην αφάνεια, και σί-
γουρα να θίξουμε(;) κάποια χορδή των σημερινών 
Αρμοδίων.

Λοιπόν, μετά την επινόηση των ανεπιτήρητων 

Ύπηρεσίας Φάρων όταν αυτή έδρευε στο Ύπουργείο Ναυ-
τικών (πλατεία Κλαυθμώνος) έως το 1940. Πριν πάει στο 
γραφείο του, περνούσε από την εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου του Καρύτση (Καρύκη) να προσκυνήσει. Ένα πρωί το 
Ύπουργείο γέμισε από φωνές και διαμαρτυρίες παραπονιά-
ρικες. 

-- «Τι πάθατε, τι σας συνέβη κ. Διευθυντά;» 
-- «Να, πήγα να προσκυνήσω στην εκκλησία και ο νεωκόρος 

με πέταξε έξω!». 
 Τι είχε γίνει; Ο καντηλανάφτης είδε τον Λυκούδη έτσι γυρτό 

και κακοντυμένο, τον νόμισε για ζητιάνο, του έβαλε τις φω-
νές και τον έβγαλε έξω από τον ναό για να καθαρίσει!



φάρων, η Ύπηρεσία Φάρων εκπόνησε επείγου-
σα μελέτη για τον φωτισμό του αναφερόμενου 
επικίνδυνου στενού. Περί το 1890 αγοράσθηκαν 
τα υλικά και παραγγέλθηκε το μηχάνημα, αλλά οι 
επικρατούσες δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες που 
πλήττουν την ύφαλο και τα μέσα της εποχής δεν 
επέτρεψαν την ανέγερση κτίσματος πάνω σ’ αυ-
τήν και η μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε. Το 1907 
έγινε έμμεση επισήμανση της υφάλου με την ανέ-
γερση φάρου στην απέναντι νησίδα Ποντικονήσι 
(πλησίον ΒΑ άκρης της Εύβοιας), ο οποίος πρόβα-
λε προς την ύφαλο τομέα με σκαρδαμύσσον φως.2

Λίγο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατορ-
θώθηκε να εγκατασταθεί αυτόματος ανεπιτήρη-
τος φάρος πάνω στην ύφαλο, που εδράζεται σε 

2 Σκα ρ δαμύσσον ή σκα ρ δαμύζον ή διαλείπον (occulting). 
Περιοδικό σταθερό φως ενός φάρου, διάρκειας μεγαλύτε-
ρης ή ίσης του σκότους. Όταν επαναλαμβάνεται συνεχώς, 
μοιάζει με παιχνίδισμα, με χαρούμενο παιδικό κρυφτούλι. Το 
ρω της λέξης, κατά τους αρχαίους μας, προάγει την ροή, 
έλκει την ψυχή  και η λέξη αποκτά θετική σημασία. Ο Ελύτης 
το εκφράζει στο έργο του «Τα Ρω του Έρωτα» (1972), όπου 
εξυμνεί το παιχνίδι, την αξία της ομορφιάς, τη διασκέδαση 
και την ευχαρίστηση για τους άλλους.

μεγάλο βάθρο από μπετόν αρμέ και εξέχει από τη 
θάλασσα.  Κατά τις εργασίες, όμως, της θεμελίω-
σης ήρθαν στο φως σημαντικά ιστορικά ευρήματα. 
Ο κυβερνήτης του υδρογραφικού πλοίου Ν. Κο-
ντογιάννης ανέφερε στον τότε προϊστάμενο της 
Ύπηρεσίας Φάρων πλοίαρχο Στυλιανό Λυκούδη ότι 
στον θαλάσσιο βυθό και σε μικρή απόσταση από 
το κεφάλι της υφάλου υπήρχαν μερικοί ογκόλιθοι 
κανονικού σχήματος που διακρίνονταν καθαρά. 
Ο Λυκούδης, έχοντας υπόψη ότι από τη σύσταση 
του Κράτους δεν είχε γίνει καμιά απόπειρα για την 
ανέγερση φάρου στη θέση εκείνη, αναζήτησε πλη-
ροφορίες στα αρχαία κείμενα. Ψάχνοντας βρήκε 
σε χωρίο του Ηρόδοτου που αναφέρεται στη δεύ-
τερη εισβολή των Περσών στην Ελλάδα το 480 
π.Χ. και ειδικότερα στον πλούν του περσικού στό-
λου από τη Θεσσαλονίκη προς νότο, να γράφεται: 

 «…των δέκα νεών των βαρβάρων τρεις επή-
λασαν επί το έρμα, το μεταξύ εόν Σκιάθου τε και 
Μαγνησίας, καλεόμενον δε Μύρμηκα. Ενταύθα οι 
βάρβαροι επειδή στήλην λίθου επέθηκαν κομίσα-
ντες επί το έρμα, ορμηθέντες αυτοί εκ Θέρμης, ως 
σφι το εμποδών εγεγόνευε καθαρόν, επέπλωον 
πάσησι τήσι νηυσί, ένδεκα ημέρας παρέντες μετά 
την βασιλέως εξέλες εκ Θέρμης. Το δε έρμα σφι 
κατηγήσατο, εόν εν Πόρω μάλιστα, Πάμων Σκύ-
ριος». 

Από αυτό ο Λυκούδης συμπέρανε ότι η ταυτό-
τητα του «Μύρμηκος» των ναυτικών της εποχής 
του Ηρόδοτου με τον «Λευτέρη» των σύγχρο-
νων ναυτικών μας είναι αναμφισβήτητη, αφού 
καμία άλλη ύφαλος καταμεσής του διαύλου Σκι-
άθου-Μαγνησίας υπάρχει και επιβεβαιώνει ο πα-
τέρας της Ιστορίας. 

Βλέπετε, ο Ξέρξης ως ικανός στρατιωτικός 
ηγέτης αντιλαμβανόταν πλήρως, μεταξύ άλλων, 
την αρχή της ασφάλειας. Γι αυτό όταν εξώκειλαν 
στην ύφαλο «Μύρμηξ» τρία περσικά πλοία, με 
αποφασιστικότητα και ταχύτητα την επισήμανε με 
μόνιμη πέτρινη στήλη. Ό,τι μπόρεσε ο «βάρβαρος» 
(κατά τους  Έλληνες) Ασιάτης, εμείς «οι πολιτισμέ-
νοι» το μπορέσαμε 2.400 χρόνια μετά!  

Για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης να συσχετί-
σει το συγκεκριμένο περιστατικό με το γενικότερο 
πλαίσιο της ιστορίας της εποχής, κάνουμε μία σύ-
ντομη αναδρομή. Το 480π.Χ. ο στόλος του Ξέρξη, 
αφού διέπλευσε τη νέο-διανοιχθείσα από τον ίδιο 
διώρυγα του Άθω (επίσης για την ασφάλεια του 

Ο Στυλιανός Λυκούδης, πρωτοπόρος του ελληνικού 
φαρικού δικτύου. 
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στόλου του), κατευθύνθηκε προς νότο, παραπλέ-
οντας τις ανατολικές ακτές της Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας, παράλληλα και μαζί με το περσικό πε-
ζικό (Ο Αχαιμενίδης βασιλιάς είχε συλλάβει και τη 
σημασία των συνδυασμένων επιχειρήσεων στρα-
τού και ναυτικού!). Η μεγάλη στρατιά ανακόπηκε 
στις Θερμοπύλες από τον Λεωνίδα (Αύγουστος/
Σεπτέμβριος 480π.Χ.)· ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
του περσικού στόλου διέπλευσε τον δίαυλο της 
υφάλου «Μύρμηξ» και τις ημέρες εκείνες αντι-
μετώπιζε συγχρόνως τον ελληνικό στόλο (Ευρυ-
βιάδης, Θεμιστοκλής) στην τριήμερη αμφίρροπη 
ναυμαχία του Αρτεμισίου (γειτονικό στενό βόρειας 
Εύβοιας - εισόδου Παγασητικού), και στη συνέχεια 
έπλευσε στη Σαλαμίνα για να ντροπιαστεί. 

Ανέτρεξα στην τοπική διηγηματογραφία, συ-
γκεκριμένα στον Σκιαθίτη Αλέξανδρο Παπαδια-
μάντη (1851-1911), από τους σημαντικότερους 
Έλληνες διηγηματογράφους, τον «άγιο των ελλη-
νικών γραμμάτων». Στα περισσότερα έργα του με-
ταφέρει παιδικές μνήμες γύρω από τη θαλασσινή 
διαμόρφωση του νησιού του. Έτσι, στον «Φτωχό  
Άγιο» του 1891 (έκδ. Εστία 1892), Γ΄ μέρος, λέει: 
«…Γράφω απλώς τας αναμνήσεις και εντυπώσεις 
της παιδικής ηλικίας μου, δεν λέω υπερβολήν…
Περί τας αρχάς της προλαβούσης εκατονταετη-
ρίδος…η αγκάλη (όρμος) Ασέληνον κατά το νο-
τιοδυτικόν της νήσου (Σκιάθου), μυστηριώδης και 

σκοτεινή, εθεωρείτο απαίσιος δια τους τιμίους 
θαλασσοπόρους, εχρησίμευε δε μόνον, διά να 
εκβράζη τα πτώματα των πνιγομένων, όσους  ο 
αντικρύ κείμενος Λευτέρης – η περίφημος αύτη 
ύφαλος, ην ο Ηρόδοτος ονομάζει Μύρμηκα και 
ιστορεί, ότι ο Ξέρξης διέταξε να κτισθή υψηλόν σή-
μα επ’ αυτής – όσους, λέγομεν, ο Λευτέρης ηλευ-
θέρωνε κατά καιρούς,  απαλλάττων τα μεν πλοία 
του βάρους του φορτίου, τους δε ναυβάτας του 
προσκαίρου άχθους της ζωής…».

Αποκαλύπτεται ότι ο κοσμοκαλόγερος συγγρα-
φέας γνώριζε τα πάντα για την ύφαλο «Μύρμηξ», 
πριν από το 1891, δηλαδή τουλάχιστον είκοσι 
οκτώ χρόνια νωρίτερα από τον Λυκούδη. Φαί-
νεται ότι τα αρχαία λείψανα είχαν ήδη εντοπισθεί 
παλαιότερα από ντόπιους ψαράδες ή δύτες, ο δε 
Παπαδιαμάντης έχοντας τις γνώσεις, μελέτησε 
τους αρχαίους συγγραφείς και τα απέδωσε στην 
υψηλή κατασκευή του Ξέρξη. Το γεγονός αυτό δεν 
γνώριζε ο Λυκούδης (γνώμη μου).

Αργότερα, με εντολή του Λυκούδη, το βοη-
θητικό πλοίο των Φάρων, ο ατμομυοδρόμονας 
«Πηνειός»3 (κυβερνήτης σημαιοφόρος Τρατωλός), 
ανέλκυσε έναν από τους ογκόλιθους και εξετά-

3  Ένα ατό τα 4 πλοία της περίφημης μοίρας των «Ποταμών». 
Ναυπηγήθηκε στο Blackwall το 1884, εκτοπ. 400τ., ταχ. 
8-10 κ. Έλαβε μέρος στους πολέμους 1897 και 1912-1913. 
Τα τελευταία χρόνια της υπηρεσίας του χρησιμοποιήθηκε 
από την Ύπηρεσία Φάρων.

Ο Φάρος Λευτέρης στην ύφαλο Μύρμηξ, όπου ήταν ο Φάρος του Ξέρξη. 



σθηκε επισταμένως. Είχε βάρος 350 χιλ/μα, δια-
στάσεις 0,84Χ0,70Χ0,54, με δύο έδρες μάλλον 
ομαλές που είχαν εξομαλυνθεί με χτένι (κέλυφος 
θαλάσσιου οστρακόδερμου). Δύο ημέρες κατόπιν 
ανασύρθηκαν και άλλοι πέντε ογκόλιθοι με βάρος 
μεταξύ 600 – 1100 κιλών.

Ο Λυκούδης αναφέρει σε ανακοίνωση στην 
Ακαδημία (1928) ότι τα ευρήματα είναι αρκετά να 
πείσουν ότι βρισκόμαστε μπροστά στα αρχαιότατα 
γνωστά λείψανα κτίσματος που είχε ως σκοπό την 
ασφάλεια των ταξειδευόντων. Τονίζει δε με ιδι-
αίτερη έμφαση τη σημασία της  χρονολογίας της 
ανέγερσης, η οποία έγινε περί το 480 π.Χ., δηλαδή 
δύο  και πλέον αιώνες πριν γίνει το κτήριο του 
Φάρου της Αλεξανδρείας4, και μερικές δεκαετί-
ες πριν κατασκευασθούν τα αρχαία κτίσματα του 
Πειραιά, τα οποία κατά τον Γερμανό αρχαιολόγο 
Arthur Milchhoefer (1852-1903) ήσαν βάθρα που 
πάνω σ’ αυτά άναβαν φωτιές για την προσέγγιση 
των καραβιών στο μεγάλο επίνειο της Αθήνας.5 Γι 

4 Κατασκευάσθηκε επί Πτολεμαίου Σωτήρος το 296 π.Χ. και 
περατώθηκε περί το 280 π.Χ. επί Πτολεμαίου Φιλαδέλφου.

5 Κατά τον Bemard de Montfaucon (Γάλλος μοναχός, πα-
λαιογράφος και αρχαιολόγος, 1665-1741) από την εποχή 
τουλάχιστον του Περικλή υπήρχαν στον Πειραιά τελειότατοι 
πυρσοί (ως γνωστόν, φάροι ονομάσθηκαν μετά την κατα-

αυτό ο Λυκούδης συμπεραίνει ότι μιλάμε για τον 
πρώτο φάρο της αρχαιότητας.6   

Όταν η αρχαία στήλη, διευκρινίζει ο Λυκούδης, 
κάποτε κατέρρευσε, οι ελαφρότεροι ογκόλιθοι του 
κτίσματος έχουν κυλίσει προς την ανατολική πλευ-
ρά όπου το πρανές γίνεται απότομα απόκρημνο 
και το βάθος πολύ μεγάλο, η δε έρευνα είναι αδύ-
νατη και επικίνδυνη (ΣΣ. για εκείνα τα χρόνια) και 
ότι οι ογκόλιθοι που βρέθηκαν και ανελκύσθηκαν 
είναι αρκετοί για την χωρίς ενδοιασμό εξακρίβωση 
του προαναφερθέντος χωρίου του Ηροδότου. Οι 

σκευή του Φάρου της Αλεξάνδρειας στην ομώνυμη νησίδα). 
Ο δε Arthur Milchoffer αναγνώρισε τα ίχνη τριών απ’ αυ-
τούς: Ο ένας στην αριστερή (εισπλέοντας) ακτή του λιμανιού 
(όπου μέχρι λίγων ετών ήσαν τα Λιπάσματα), ο δεύτερος στη 
νότια ακτή του προλιμένα (ακτή Θεμιστοκλέους), και ίχνη βά-
σεων στα κεφαλόμωλα των αρχαίων λιμενοβραχιόνων (οι 
οποίοι διακρίνονται σήμερα) της Μουνυχίας (Τουρκολίμανο 
ή Μικρολίμανο).

6 Η κατάταξη αυτή αφορά την ιστορική αρχαιότητα που καλύ-
πτεται από ιστορικές πηγές. Βέβαια, από την ομηρική εποχή 
ήταν γνωστή στους ναυτικούς η χρήση πρωτογενών πυρ-
σών - απλών φωτιών πάνω σε κορυφές παράκτιων λόφων 
ή ακρωτηρίων. Ο πάνσοφος των Τρωικών ηρώων Παλαμή-
δης νομίζεται ως επινοητής των φάρων, αν και ο πατέρας 
του Ναύπλιος γνώριζε τη χρήση τους, τόσο για τη σωτηρία 
των ναυτιλλομένων, όσο και για τον όλεθρό τους («Δολεροί 
φάροι κατά την αρχαιότητα», “Ναυτική Ελλάς”, Ιανουάριος 
1948).

Ο ατμομυοδρόμονας «Πηνειός». Πλοίο των Φάρων.
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ανελκυσθέντες, τέλος, έξι ογκόλιθοι μεταφέρθη-
καν με τον «Πηνειό» στον Πειραιά, όπου βρέθηκε 
ότι ένας απ΄ αυτούς κατεργασμένος και σχήματος 
ορθογωνίου, διαστάσεων 36Χ29Χ7 εκατ. να έχει 
χαραγμένη με εργαλείο γραμμή, πιθανότατα από 
κάποια κάποτε επιγραφή.

Ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον που αξίζει να 
ανασυρθεί από την αφάνεια, να ολοκληρωθεί και 
να προβληθεί. Τι θα μπορούσε να γίνει;

α. Πρώτα απ’ όλα, να εντοπισθούν οι ανελκυ-
σθέντες έξι αρχαίοι ογκόλιθοι. Το λογικότερο είναι 
να αφέθηκαν στην Ύπηρεσία Φάρων και εκεί να 
παρέμειναν. Άλλες πιθανές εκδοχές για την τύχη 
τους είναι: Να κατέληξαν στις γειτονικές Ύπηρεσί-
ες της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου (όπου λανθα-
σμένα ίσως θεωρούνται ως τμήμα του τάφου του 
Θεμιστοκλή) ή στον χώρο της Σχολής Ν. Δοκίμων, 
είτε σε χώρο της τοπικής Εφορείας Εναλίων Αρ-
χαιοτήτων. 

β. Να ανελκυσθούν και άλλοι από τους ογκό-
λιθους - μέλη του αρχαίου φάρου που υπάρχουν 
σε μεγαλύτερα βάθη. 

γ. Να γίνει ψηφιακή αντιγραφή των ευρημά-
των και να παραχθεί το εικονικό σχέδιο όλου του 
αρχαίου κτίσματος. 

Στρογγύλη Ευβοίας 1870.

δ. Όσα μέλη του αρχαίου φάρου ανελκυσθούν 
τελικά, μαζί με την ψηφιακή ολοκληρωμένη εικόνα 
του, να πάρουν την αρμόζουσα μόνιμη θέση σε 
κατάλληλο εκθεσιακό χώρο (εξωτερικό ή εσωτε-
ρικό), επισκέψιμο από το κοινό.  

Έκκληση σε Αρμοδίους - με την προσήκουσα 
εκτίμηση – (Το Πολεμικό Ναυτικό, την Ελληνική 
Αρχαιολογική Εταιρεία, Επιστημονικούς Θεσμούς, 
Ναυτικά Μουσεία, Χορηγούς): Η τεχνολογία σή-
μερα τα επιτρέπει όλα τα παραπάνω. Αν ζούσε 
ο Ναύαρχος Λυκούδης, θα τα πραγματοποιούσε. 
Είναι μία οφειλή στη ναυτική ιστορία μας, την πο-
λιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και στη μνήμη του 
«πατέρα» του φαρικού μας δικτύου για το οποίο 
είμαστε υπερήφανοι. 

Εμείς, η σημερινή γενεά του Πολεμικού Ναυ-
τικού και οι επερχόμενες, ας διατηρήσουμε με 
ευγνωμοσύνη στις παραδόσεις μας άσβεστη ανά-
μνηση του έργου και της προσωπικότητας του 
άοκνου αξιωματικού, διανοούμενου και διεθνώς 
διακεκριμένου επιστήμονα Ναυάρχου Στυλιανού 
Εμμανουήλ Λυκούδη. 



Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή αρ-
ρυθμία στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η συχνότητά της 
σε ασθενείς με ηλικία >80 έτη είναι 8.8% Συνο-
δεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα 
και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών.

Αν και η κολπική μαρμαρυγή συνήθως δεν 
είναι απειλητική για τη ζωή. Εντούτοις πρόκειται 
για μια σοβαρή πάθηση, που μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσάρεστες επιπλοκές. Η κολπική μαρμαρυγή 
μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό θρόμβων 
στην καρδιά. Αυτοί με την σειρά τους μπορεί να 
φτάσουν μέσω των αρτηριών σε άλλα όργανα και 
να μπλοκάρουν τη ροή του αίματος (ισχαιμία).

Στην κολπική μαρμαρυγή, ο καρδιακός ρυθ-
μός μπορεί να φτάσει ακόμα και πάνω από 140 
παλμούς το λεπτό. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός 
κανονικού ρυθμού και της κολπικής μαρμαρυγής 
είναι ότι δεν μπορείτε να προβλέψετε πότε θα εί-
ναι ο επόμενος καρδιακός παλμός. Αυτό συμβαίνει, 
επειδή υπάρχει ταυτόχρονα και αρρυθμία. Δηλαδή, 

κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, οι δύο 
άνω κοιλίες της καρδιάς χτυπούν ακανόνιστα και 
εκτός συγχρονισμού με τις δύο κάτω κοιλίες. 

Ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ενός ατό-
μου θα πρέπει να είναι μεταξύ 60 και 100 παλ-
μών το λεπτό όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας. 
Μπορείτε να μετρήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό 
ψηλαφίζοντας τον καρπό ή το λαιμό σας.

Κολπική μαρμαρυγή: Συμπτώματα
Μια καρδιά με κολπική μαρμαρυγή δεν είναι σε 
θέση να αντλήσει αρκετό αίμα στο σώμα. Ωστό-
σο, μερικοί άνθρωποι με κολπική μαρμαρυγή δεν 
εκδηλώνουν συμπτώματα και δεν γνωρίζουν την 
κατάστασή τους μέχρι αυτή να αποκαλυφθεί κατά 
τη διάρκεια κάποιας εξέτασης.

Όσοι έχουν κολπική μαρμαρυγή μπορεί να 
εμφανίσουν συμπτώματα όπως:

✓  Ταχυπαλμίες, ή/και αρρυθμίες στον χτύπο της 
καρδιάς.

✓  Αδυναμία

Κολπική μαρμαρυγή

Του Σπυρίδωνα Παπαϊωάννου, Πλοιάρχου (ΎΙ) ΠΝ-Επεμβατικού Καρδιολόγου-Δρ. Α.Π.Θ.- Διευθυντού Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ.  
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✓  Μειωμένη ικανότητα για σωματική άσκηση
✓  Αυξημένη κόπωση
✓  Ζαλάδα
✓  Σύγχυση
✓  Δύσπνοια
✓  Πόνος στο στήθος
✓  Κολπική μαρμαρυγή: Τύποι

Περιστασιακή: Σε αυτή την περίπτωση ονομά-
ζεται παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. Μπορεί να 
έχετε συμπτώματα που έρχονται και παρέρχονται, 
διαρκούν για λίγα λεπτά έως ώρες και στη συνέ-
χεια σταματούν από μόνα τους.

Επίμονη: Με αυτόν τον τύπο της κολπικής 
μαρμαρυγής, ο καρδιακός σας ρυθμός δεν επα-
νέρχεται στο κανονικό από μόνος του. Σε αυτή την 
περίπτωση θα χρειαστείτε ειδική θεραπεία (ηλε-
κτρικό σοκ ή φάρμακα), προκειμένου να αποκατα-
σταθεί ο καρδιακός σας ρυθμός.

Μόνιμη: Σε αυτό το είδος της κολπικής μαρμα-
ρυγής, ο κανονικός καρδιακός ρυθμός δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί. Θα έχετε κολπική μαρμαρυγή 

μόνιμα και σίγουρα θα χρειαστεί να ακολουθεί-
τε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι με μόνιμη κολπική μαρμαρυγή, λαμβά-
νουν αντιπηκτικά για την πρόληψη του σχηματι-
σμού θρόμβων στο αίμα.

Κολπική μαρμαρυγή: Οι πιο σημαντικοί 
παράγοντες κινδύνου
Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Αυτοί 
περιλαμβάνουν:

✓ Ηλικία: Όσο μεγαλύτεροι είστε, τόσο αυξη-
μένος είναι και ο κίνδυνος εμφάνισης κολπικής 
μαρμαρυγής.

✓ Καρδιακή νόσος: Οι άνθρωποι με προ-
βλήματα στις βαλβίδες της καρδιάς, με συγγενή 
καρδιοπάθεια, με συμφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια, με στεφανιαία νόσο, ή με ιστορικό καρδιακής 
προσβολής, έχουν αυξημένο κίνδυνο κολπικής 
μαρμαρυγής.

✓ Ύψηλή πίεση του αίματος: Τα άτομα με υπέρ-



ταση είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν συμπτώμα-
τα κολπικής μαρμαρυγής.

✓ Άλλες χρόνιες παθήσεις: Τα άτομα με ορι-
σμένες χρόνιες παθήσεις, όπως προβλήματα του 
θυρεοειδούς, υπνική άπνοια, μεταβολικό σύνδρομο, 
διαβήτη, χρόνια νεφρική νόσο και πνευμονική νόσο 
έχουν αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

✓  Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ: Για μερι-
κούς ανθρώπους, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί 
να προκαλέσει επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής. 
Η ευκαιριακή -και χωρίς μέτρο- κατανάλωση αλ-
κοόλ μπορεί να σας φέρει σε ακόμη μεγαλύτερο 
κίνδυνο.

✓  Παχυσαρκία: Οι άνθρωποι που είναι παχύ-
σαρκοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφα-
νίσουν κολπική μαρμαρυγή.

✓  Οικογενειακό ιστορικό: Σε ορισμένες οικο-
γένειες, η κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται πολύ 
πιο συχνά από ό,τι σε άλλες.

Κολπική μαρμαρυγή: Πώς συνδέεται με 
το εγκεφαλικό και ποιες οι ευθύνες των 
ίδιων των ασθενών
Η αδυναμία συμμόρφωσης των ασθενών στις 
θεραπείες σε συνδυασμό με τη δύσκολη συμμόρ-
φωσή τους στα υγιεινά πρότυπα ζωής, κοστίζει 
πολλές ανθρώπινες ζώες, οι οποίες χάνονται ενώ 

θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Στο συμπέρασμα 
αυτό κατέληξαν οι επιστήμονες που συμμετέχουν 
στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας που συνεχίζει τις εργασίες του στο Λον-
δίνο μετά από νέα ευρήματα μελετών για την πιο 
συχνή αρρυθμία, την κολπική μαρμαρυγή.

Πλέον, όλες οι τελευταίες μελέτες δείχνουν 
οτι 1 στα 5 εγκεφαλικά επεισόδια συμβαίνουν σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Η νόσος συνή-
θως δίνει συμπτώματα με κύριο την ασυνήθιστη 
αίσθηση παλμών που οδηγεί τον ασθενή στο για-
τρό. Ομως σε ηλικιωμένους ασθενείς τα συμπτώ-
ματα αυτά είναι ήπια ή δεν υπάρχουν, με αποτέλε-
σμα να γίνεται η διάγνωση δυστυχώς έπειτα από 
ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αρρυθμία 
αυτή συμβάλλει αποδεδειγμένα στην αποκόληση 
των θρόμβων και μπορεί να προκαλέσει ξαφνι-
κά εγκεφαλικό ή να οδηγήσει την καρδιά στο να 
χτυπά ασυντόνιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και ο ασθενής να φθάσει σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Η συχνότητα της κολπικής μαρμαρυγής, αυ-
ξάνει όσο αυξάνει και η ηλικία. Ομως εμφανίζεται 
και σε νέους χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου, 
κυρίως άνδρες και έχει πολύ καλή πρόγνωση αν 
αντιμετωπιστεί σωστά από την αρχή. Όμως, το με-
γάλο πρόβλημα παραμένει η συμμόρφωση των 
ασθενών στη θεραπεία για την πρόληψη του εγκε-
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φαλικού. Οι αναστολείς της βιταμίνης Κ, παρότι 
είναι αντιπηκτικά φάρμακα πολύ αποτελεσματικά, 
σωτήρια στην πρόληψη του εγκεφαλικού, εμφα-
νίζουν δυσκολίες στη χορήγησή τους, καθώς οι 
ασθενείς θα πρέπει να τροποποιούν τη διατροφή 
τους και να αποφεύγουν τα περισσότερα φυλλώδη 
λαχανικά με έντονο πράσινο χρώμα που περιέχουν 
βιταμίνη Κ , κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη θερα-
πεία καθώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα των 
φαρμάκων αυτών.

Ο ρόλος της κατάλυσης (ablation) κολ-
πικής μαρμαρυγής-Ελάττωση επεισοδί-
ων κολπικής μαρμαρυγής
Η κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής είναι 
μια επεμβατική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυ-
γής με παρέμβαση στις «αρρυθμιογόνες περιοχές» 
της καρδιάς. Με την κατάλυση επιχειρείται η ηλε-
κτρική απομόνωση περιοχών της καρδιάς (κυρίως 
στις πνευμονικές φλέβες), που ευθύνονται για την 
εμφάνιση της κολπικής μαρμαρυγής.Η κατάλυση 
των πνευμονικών φλεβών πραγματοποιείται με 
ειδικούς καθετήρες σε μία διαδικασία που προ-
σομοιάζει αυτής που  ακολουθείται στη στεφανι-
ογραφία ή το «μπαλονάκι». Η κατάλυση της κολπι-
κής μαρμαρυγής είναι πιο αποτελεσματική από τη 
φαρμακευτική θεραπεία στη μείωση των υποτρο-

πών της κολπικής μαρμαρυγής. 

Σκοπός της κατάλυσης (ablation) κολπι-
κής μαρμαρυγής
Αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι ορισμένες 
περιοχές του αριστερού κόλπου είναι υπεύθυνες 
για την πυροδότηση της κολπικής μαρμαρυγής κα-
θώς παρουσιάζουν αρρυθμιογόνες εστίες από τις 
οποίες προέρχονται οι ταχείες ηλεκτρικές εκφορ-
τίσεις που πυροδοτούν την εμφάνιση της κολπικής 
μαρμαρυγής. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
οι εστίες αυτές εντοπίζονται στις περιοχές που οι 
πνευμονικές φλέβες εκβάλλουν στον αριστερό 
κόλπο. Οι πνευμονικές αυτές φλέβες (συνήθως 
δύο αριστερές και δύο δεξιές) μεταφέρουν οξυ-
γονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στον αριστε-
ρό κόλπο, το οποίο στη συνέχεια διαμέσου της 
αριστερής κοιλίας εξωθείται στο υπόλοιπο σώ-
μα. Σκοπός της επέμβασης κατάλυσης (ablation) 
κολπικής μαρμαρυγής είναι η δημιουργία βλαβών 
περιμετρικά γύρω από τις πνευμονικές φλέβες, με 
στόχο την ηλεκτρική τους απομόνωση (διακοπή 
της ηλεκτρικής επικοινωνίας) από τον υπόλοιπο 
αριστερό κόλπο. 

Μετά την επίτευξη της ηλεκτρικής απομόνω-
σης των πνευμονικών φλεβών, τα επεισόδια της 
κολπικής μαρμαρυγής είτε εξαφανίζονται, είτε 



για διενέργεια κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής 
θα πρέπει να εξατομικεύεται και να λαμβάνεται 
ύστερα από συζήτηση με τον εξειδικευμένο ηλε-
κτροφυσιολόγο και αφού σταθμιστούν τα αναμε-
νόμενα οφέλη και οι κίνδυνοι.

Κολπική μαρμαρυγή: Οι 6 βασικοί κανό-
νες πρόληψης
• Ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή για την καρ-

διά.
• Αυξήστε την καθημερινή σας σωματική δρα-

στηριότητα.
• Αποφύγετε ή περιορίστε το κάπνισμα.
• Διατηρείστε ένα υγιές σωματικό βάρος.
• Περιορίστε ή αποφύγετε εντελώς την κατανά-

λωση καφεΐνης και αλκοόλ.
• Μειώστε το στρες και τις εξάρσεις θυμού, κα-

θώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον 
καρδιακό σας ρυθμό.
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βρέθηκε στην Μέση Ανατολή προκειμένου να συνε-
χίσει  τον αγώνα κατά του Άξονα. Αξιωματικοί και Πληρώματα αν και διέθεταν ένα 
απαρχαιωμένο και με πολλά μηχανικά προβλήματα υλικό, φέροντας τα πλοία «στα 
όριά» τους, κατάφεραν πολύ σύντομα να καταστεί το Πολεμικό μας Ναυτικό ο πολυ-
τιμότερος σύμμαχος των Βρετανών, ιδίως στην Μεσόγειο. Από το 1942 οι Βρετανοί 
μας παραδίδουν πολεμικά πλοία επί δανεισμώ ούτως ώστε το ελληνικό Ναυτικό να 
παραμείνει επιχειρησιακά ενεργό.  Αυτά επανδρώθηκαν με Ναυτικές Αποστολές Πλη-
ρωμάτων, οι οποίες κατέφθαναν στην Μ. Βρετανία προκειμένου να παραλάβουν τα 
νέα πλοία. Στο παρακάτω κείμενο εξιστορούνται οι περιπέτειες της 11ης Αποστολής 
Πληρωμάτων.
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Το Πολεμικό Ναυτικό δεν σταμάτησε την επική του 
δράση με την κατάληψη της Ελλάδας από τους 
Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941. Μεταφέρθηκε 
ως σύστημα στην Μέση Ανατο-λή, όπου και 
αναδιοργανώθηκε ταχύτατα. Πολύ γρήγορα, αν 
και διέθετε παλαιά πλοία, με αρκετά προβλήματα 
στο υλικό, με την επιμονή, την εμμονή στο 
σκοπό, το δαιμόνιο της φυλής και την τόλμη των 
Αξιωματικών και των Πληρωμάτων τους, κατέστη 
το πολυτιμότερο συμμαχικό Ναυτι-κό για τους 
Βρετανούς, οι οποίοι άρχισαν να μας παραδίδουν 
από το 1942, νέες ναυτικές μονάδες ώστε το 
Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να συνεχίσει να είναι 
επιχειρησιακά ενεργό. Η δράση του Πολεμικού 
Ναυτικού, ήταν που τελικά κατέταξε την Ελλάδα 
στις νικήτριες χώρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, όχι μόνο ηθικά και συμβολικά, αλλά λόγω 
των επιχειρήσεων που αναλάμβανε καθ’ολη 
τη διάρκεια του κατά θάλασσαν αγώνα, και επι-
χειρησιακά υπενθυμίζοντας σε «φίλους και 
εχθρούς» ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν 
παρούσες, συνεχίζοντας το έπος του ηρωικού 
Στρατού μας που ταπείνωσε τη πανίσχυρη Ιταλία 
στα βουνά της Ηπείρου. Η παραλαβή των νέων 
μονάδων ήταν πολύ σημαντική για το Πολεμικό 
μας Ναυτικό διότι με τα νέα πλοία (υποβρύχια, 
αρματαγωγά, αντιτορπιλικά, κορβέτες και ναρκα-
λιευτικά) πρώτον· θα μπορούσε να επιχειρήσει 
παντού και δεύτερον· τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν 
στη νέα τεχνολογία της εποχής. Το Πολεμικό 
Ναυτικό βγήκε μέσα από τις φλόγες του πολέμου 
ανανεωμένο και πολλαπλά ενισχυμένο.

Σταδιακά άρχισαν να καταφθάνουν στην 
Μ. Βρετανία αποστολές πληρωμάτων για να 
παραλάβουν τα νέα πλοία. Οι δέκα αποστολές 

αξιωματικών και πληρωμάτων που είχε αποσ-
τείλει το Πολεμικό Ναυτικό από την Αλεξάνδρεια 
στην Μ. Βρετανία είχαν φθάσει επιτυχώς. 
Μεγάλες περιπέτειες όμως ανέμεναν την 
ενδέκατη αποστολή, επί κεφαλής της οποίας 
ήταν ο Aντιπλοίαρχος Αθανάσιος Σπανίδης 
Β.Ν. Η εν λόγω αποστολή επιβιβάστηκε την 1η 
Μαρτίου του 1943 στο βρετανικό οπλιταγωγό 
21.500 τόνων, Empress of Canada, το οποίο 
αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια για το λιμένα 
Freetown της Σιέρα Λεόνε, στις δυτικές ακτές 
της Αφρικής. Το πλοίο έπλευσε ασυνόδευτο 
προς τον τελικό του προορισμό, ενώ οι επιβάτες 
του αποτελούσαν ένα ετερόκλητο πλήθος με 
στρατιωτικούς συμμαχικών δυνάμεων, 500 
Ιταλούς αιχμαλώτους και αρκετές γυναίκες. 
Κατά τα μεσάνυκτα της 13ης Μαρτίου 1943 και 
ενώ το πλοίο ευρισκόταν περί τα 700 μίλια από 
το Freetown, δέχτηκε τορπιλική επίθεση από 
ιταλικό υποβρύχιο1 και εβλήθη στην δεξιά του 
πλευρά, στο ύψος του μηχανοστασίου. Λίγο μετά 
την έκρηξη της τορπίλης, διακόπηκε η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, έσβησαν τα φώτα του 
πλοίου, οι κύριες μηχανές του κράτησαν και 
το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση. Σύγχυση 
προκλήθηκε στους επιβάτες, οι οποίοι έτρεξαν 
πανικόβλητοι προς τις σωσίβιες λέμβους. Μόνο 
το προσωπικό της ελληνικής αποστολής, κατόπιν 
διαταγής του επί κεφαλής Αντιπλοιάρχου 
Αθανάσιου Σπανίδη παρέμενε παρατεταγμένο 
στο κατάστρωμα εν αναμονή οδηγιών. Όταν 
ο κυβερνήτης σήμανε εγκατάλειψη πλοίου, ο 
Αντιπλοίαρχος Σπανίδης διέταξε την επιβίβαση 

1 Ήταν το υποβρύχιο Leonardo da Vinci.

Οι Περιπέτειες  της 11ης  
Αποστολής Πληρωμάτων

Επιμέλεια: Ύποπλοίαρχος (Ο) Π. Γέροντας ΠΝ



των Ελλήνων στις (ξύλινες) σωσίβιες λέμβους, 
οι οποίες όμως μόλις έπεσαν στην θάλασσα 
άρχισαν να βάζουν νερά, λόγω αφενός 
χασμάτων που είχαν οι αρμοί τους λόγω 
ξήρανσης και αφετέρου λόγω υπερφόρτωσης 
από υπεράριθμους ναυαγούς. Οι Έλληνες 
αξιωματικοί κατέβηκαν τελευταίοι στις λέμβους 
και ο καθένας έζησε την δική του περιπέτεια. Ο 
ίδιος ο Σπανίδης είχε επιβιβαστεί σε μια λέμβο, 
η οποία άρχισε να παίρνει μεγάλες κλίσεις 
και για αυτό αναγκάστηκε μαζί και με άλλους 
Έλληνες, να βουτήξουν  στη θάλασσα για να μην 
ανατραπεί. 

Ενώ το Empress of Canada βυθιζόταν 
μέσα στην κρύα νύκτα της 13ης Μαρτίου 
1943, μετά από άλλες δύο βολές του εχθρικού 
υποβρυχίου -το ιταλικό υποβρύχιο αργοπόρησε 
να δώσει την χαριστική βολή για να δοθεί 
χρόνος για επιβίβαση των επιβατών στις 
σωσίβιες λέμβους (πολύ πιθανόν ο Ιταλός 
κυβερνήτης του υποβρυχίου να γνώριζε την 
ύπαρξη των Ιταλών αιχμαλώτων στο πλοίο) - ο 
Σπανίδης κατάφερε να ανέβει σε άλλη λέμβο, η 
οποία τελικά ανατράπηκε και βρέθηκε και πάλι 
στη κρύα θάλασσα. Κατά την νύχτα άνθρωποι 
πνίγονταν, άλλοι καλούσαν σε βοήθεια, ενώ 
αρκετοί κατασπαράσσονταν από καρχαρίες και 
σκυλόψαρα. Μόλις κατά την δύση του ηλίου της 
15ης Μαρτίου 1943, κατέφθασαν στο σημείο 

του ναυαγίου, το βρετανικό αντιτορπιλικό 
Boreas και δύο κορβέτες. Το μεν Boreas, 
αφού περισυνέλεξε ναυαγούς [μεταξύ των 
οποίων 12 αξιωματικούς (και ο Αντιπλοίαρχος 
Σπανίδης)], 14 υπαξιωματικούς και 101 ναύτες 
της ελληνικής αποστολής, αναχώρησε για τη 
Μ. Βρετανία, ενώ οι δύο κορβέτες παρέμειναν 
στη περιοχή του ναυαγίου για δύο επιπλέον 
ημέρες για περισυλλογή των υπόλοιπων 
ναυαγών. Από τους υπόλοιπους διασωθέντες 
από τις δύο βρετανικές κορβέτες (οι οποίες 
μετά την περισυλλογή των ναυαγών κατευθύν-
θηκαν προς το Freetown) ,ο Σημαιοφόρος 
Ανδρέας Ψύλλας Β.Ν ο οποίος είχε δεχτεί 
επίθεση από καρχαρία, καθώς και δύο ναύτες 
οι οποίοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη 
στο πλοίο, εισήχθησαν στο νοσοκομείο του 
Freetown. Οι διασωθέντες αξιωματικοί φιλο-
ξενήθηκαν στο οπλιταγωγό Edinbourgh 
Castle, ενώ τα πληρώματα σε εγκαταστάσεις 
της ξηράς στο Freetown. Το προσωπικό της 
ελληνικής αποστολής που είχε μεταφερθεί στο 
Freetown επιβιβάστηκε τελικά στο οπλιταγωγό 
Mauritania, το οποίο αν και έπλευσε και αυτό 
ασυνόδευτο, κατάφερε να φτάσει στην Μ. 
Βρετανία ασφαλώς. 

Η 11η αποστολή πληρωμάτων επάνδρωσε 
τελικά τέσσερα καινούργια ναρκαλιευτικά 
(B.Y.M.S.) καθώς και τέσσερα αρματαγωγά 

Το πλοίο Empress of Canada.
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(Λέσβος, Λήμνος, Σάμος και Χίος). Η παραλαβή 
των πλοίων έγινε από τον Ιούνιο μέχρι  τον  
Αύγουστο του 1943.  Τα B.Y.M.S. (Αφρόεσσα, 
Καρτερία, Πάραλος και Σαλαμινία) ήταν ξύλινα 
ναρκαλιευτικά των 270 περίπου τόνων. Είχαν 
κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο 
City Island της Νέας Ύόρκης στα ναυπηγεία 
Robert Jacob και κινούνταν με δύο μηχανές 
diesel, με μέγιστη ταχύτητα 15 κόμβους. Τα 
τέσσερα αυτά πλοία παρελήφθησαν στην 
Μ. Βρετανία και διερχόμενα του Τομπρούκ, 
κατέπλευσαν τελικά στην Αλεξάνδρεια την 1η 
Σεπτεμβρίου 1943. Τα πλοία αυτά παρέμειναν 
στην υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για τα 
επόμενα 25 χρόνια. 

Οι απώλειες της 11ης αποστολής ήταν: ένας 
υπαξιωματικός και είκοσι τρείς ναυτοδίοποι, οι 
οποίοι στις 11-12-1945 τιμήθηκαν από την 
πατρίδα με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων 
και προήχθησαν κατά ένα βαθμό, επειδή εν 
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενοι  και 
υποστάντος εχθρικήν επίθεσιν του πλοίου εφ’ 
ου επέβαινον, απωλέσθησαν πεσόντες υπέρ 
Πατρίδος. Τα στοιχεία των απολεσθέντων είναι 
τα παρακάτω:
Αρχικελευστής Μηχ. Π. ΝΑΘΑΝΑΗΛ
Ύποκελευστής  Β΄ Τορπ Ι. ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
Ύποκελευστής Β΄ Αρμ. Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
Ύποκελευστής Β΄ Πυρ. Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Ύποκελευστής Β΄ Πυρ Π. ΔΡΟΓΩΣΗΣ
Ύποκελευστής Β΄ Μηχ. Ι.ΤΖΙΩΤΗΣ
Ύποκελευστής Β΄ Μηχ. Ν. ΕΎΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΣ
Ύποκελευστής Β΄ Διαχ. Δ. ΦΛΩΚΟΣ
Δίοπος Πυρ. Ε. ΣΚΙΑΣ
Δίοπος Πυρ. Ι. ΚΑΛΟΎΤΑΣ
Δίοπος Πυρ. Ι. ΣΟΎΛΤΑΝΑΚΗΣ
Δίοπος Πυρ. Ι. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
Δίοπος Θερμ. Ι. ΜΑΎΡΟΕΙΔΗΣ
Δίοπος Τηλ. Σ. ΠΟΛΎΜΕΝΑΚΟΣ
Δίοπος Μηχ. Ν. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
Δίοπος Μηχ. Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Δίοπος Μηχ. Ε. ΝΙΚΟΛΟΠΟΎΛΟΣ
Δίοπος Θερμ. Θ.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ
Δίοπος Θερμ. Θ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
Δίοπος Μηχ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Δίοπος Ξυλ. Ν. ΣΙΦΝΑΙΟΣ
Δίοπος Διαχ. Α. ΒΑΟΣ
Δίοπος Διαχ. Θ. ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ

Δίοπος Θαλ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Χειραψία με 
την Ιστορία

Η «χειραψία του αναγνώστη με την ιστορία» του τεύχους αυτού, αφορά σε απόσπα-
σμα της αναφοράς του Κυβερνήτη του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» που υπέβαλε μετά την πρόσκρουση 
του πλοίου του σε νάρκη την 22 Οκτωβρίου 1943 κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων από 
κοινού με συμμαχικά πλοία, στην περιοχή Ανατολικά της Καλύμνου. Ο Κυβερνήτης μαζί 
με το γενναίο πλήρωμα του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ», παρά την αποκοπή ολόκληρης της πλώρης 
του πλοίου, την απώλεια 21 μελών του πληρώματος και τον τραυματισμό άλλων 30 
(μεταξύ των οποίων και ο Κυβερνήτης), κατόρθωσε να καταπλεύσει αρχικά στο λιμένα 
Γκιουμουσλούκ της Τουρκίας για πρόχειρες επισκευές, ταφή των νεκρών και περίθαλψη 
των τραυματιών και στη συνέχεια μετά από αρκετές περιπέτειες, να καταπλεύσει στο 
λιμένα της Αλεξάνδρειας, έχοντας διανύσει πλεόντας με ίδια μέσα περί τα 730 ναυτικά 
μίλια, γεγονός που έθεσε αυτόματα το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» και το πλήρωμά του στο πάνθεον 
των ηρώων της ναυτικής μας ιστορίας.

Μέσα από την αναφορά του Κυβερνήτη και τα εξαχθέντα διδάγματα (lessons learned) 
από την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά την πρόσκρουση του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» σε νάρ-
κη, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να συμπεράνει αφενός πόσο διαχρονικά και επίκαιρα 
παραμένουν τα διδάγματα αυτά με εφαρμογή και στα σημερινά πολεμικά πλοία και αφε-
τέρου να διακρίνει (όσον αφορά στον Κυβερνήτη και στο πλήρωμα του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ»): το 
υψηλό φρόνημα και τον επαγγελματισμό που διέθετε, το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης και πολεμικής εμπειρίας, την αδιάλειπτη και τακτική συντήρηση και έλεγχο 
του υλικού, τη συνεχή επαγρύπνηση και την άμεση ετοιμότητα προσωπικού και υλικού 
κλπ, σύνολο στοιχείων και παραγόντων τα οποία σε συνδυασμό με το ορμητικό πνεύμα 
του έλληνα και το δαιμόνιο της φυλής, είχαν αναδείξει το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» ως μια καλολα-
δωμένη πολεμική μηχανή την οποία κάθε διοικητής θα ήθελε να διαθέτει και συντέλεσαν 
τελικά στη διάσωση του πλοίου, παρά το ιδιαιτέρως σοβαρό πλήγμα που υπέστη.
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

12 Ιουλίου. 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των ναυτικών δυνά-
μεων το τουρκικό Ύφυπουργείο Αμυντικών 
Προγραμμάτων (SSM) ανακοίνωσε την 
έναρξη διαδικασιών προμήθειας ενός 
πλοίου γενικής υποστήριξης, η ναυπήγηση 
του οποίου θα αρχίσει το 2019 στις εγκα-
ταστάσεις του ναυπηγείου Sefine και θα 
περατωθεί το 2023. Η συμμετοχή της 
εγχώριας βιομηχανίας κατασκευαστών-
υποκατασκευαστών ανέρχεται σε ποσοστό 
τάξης 77%. Πρόκειται για μια νέα σχεδίαση 
βάσει της οποίας το υπό ναυπήγηση σκάφος 
θα έχει μήκος 200 μέτρων, θα διαθέτει 
ελικοδρόμιο με δυνατότητα υποδοχής και 
φύλαξης δύο ελικοπτέρων εντός υποστέγου. 
Η βασική του επιχειρησιακή αποστολή πέραν 
της παροχής υποστήριξης (καύσιμα, πόσιμο 
νερό, ιατρικές υπηρεσίες κλπ), θα είναι και 
η χρήση του ως πλοίο τακτικής διοίκησης 
και ελέγχου. Η σχεδίαση του πλοίου φέρει 
την υπογραφή της STM (Savunma Teknoloji 
Mühendislik ve Ticaret).

ΗΠΑ

20 Σεπτεμβρίου. 
Στις εγκαταστάσεις της General Dynamics 
NASSCO στο Σαν Ντιέγκο ξεκίνησε η 

ναυπήγηση της νέας κλάσης πετρε-
λαιοφόρων στόλου John Lewis του 
Ναυτικού των ΗΠΑ. Το «John Lewis» (T-
AO 205) αποτελεί το πρώτο εκ των έξι 
σκαφών που θα κατασκευασθούν και για 
το οποίο προβλέπεται η καθέλκυσή του να 
πραγματοποιηθεί το 2020. Η νεότευκτη 
κλάση σχεδιάστηκε με σκοπό την ικανο-
ποίηση των αυξημένων απαιτήσεων 
εφοδιασμού των πλοίων που συγκροτούν 
την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων 
(Carrier Strike Group), σύμφωνα με 
το δόγμα της Διοίκησης Στρατιωτικών 
Θαλασσίων Μεταφορών (MSC).

Συγκεκριμένα διαθέτουν μεταφορική 
ικανότητα 157.000 βαρελιών πετρελαίου, 
ξηρού φορτίου ενώ θα αναπτύσσουν 
ταχύτητα 20 κόμβων. Το σκάφος θα φέρει 
συστήματα αυτοπροστασίας κατά εναέριων, 
επιφανείας και υποβρύχιων απειλών 
όπως SeaRAM, συστήματα αερόφυλλων, 
αντιμέτρων τορπιλών. Το κόστος ανάπτυξης 
και κατασκευής προϋπολογίσθηκε στα 
640 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι το Αμερικανικό Ναυτικό 
εκτέλεσε προηγουμένως την Επιθεώρηση 
Ετοιμότητας Παραγωγής (PRR). Η 
συγκεκριμένη λεπτομερής διαδικασία 
χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί και να 
επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα της 
σχεδίασης σε συνδυασμό με τον προγραμ-

Τουρκία
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ματισμό παραγωγής με στόχο την 
συμπίεση του κόστους ανάπτυξης. Μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνεται και η τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση. Τα αποτελέσματα του PRR 
επικυρώθηκαν από τον υπουργό Ναυτι-
κού και ακολούθως υποβλήθηκαν στο 
Κογκρέσο για να εγκριθούν. 

15 Οκτωβρίου. 
Στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων 
Huntington Ingalls Industries πραγματο-
ποιήθηκε η έναρξη ναυπήγησης του αναβα-
θμισμένου πλοίου αμφιβίων επιχειρήσεων 
«Bougainville» (LHA 8) Flight I της κλάσης 
«America» [(LHA 6) Flight 0]. Η καινούρια 
κλάση αμφιβίων σκαφών θα αντικαταστήσει 
τα πέντε κλάσης Tarawa, που έχουν τεθεί 
εκτός υπηρεσίας. Αποτελεί σχεδιαστική 
εξέλιξη του «Makin Island» (LHD 8) (σ.σ. 
Βελτιωμένο σκάφος της κλάσης Wasp). Η 
επικαιροποιημένη επιχειρησιακή αντίληψη 
απαιτεί την σχεδίαση σκαφών αυξημένων 
δυνατοτήτων τα οποία να μπορούν να 
υποστηρίξουν τα νέα μαχητικά F-35B (Short 
Take Off Vertical Landing - STOVL) καθώς 
και τα αεροσκάφη κλίνοντος στροφείου 

MV-22 Osprey των Πεζοναυτών. Για τον 
σκοπό αυτό οι σχεδιαστές προσέθεσαν 
μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου, αύξησαν 
τους χώρους αποθήκευσης φόρτου και 
υλικού, ενώ ολοκλήρωσαν αναβαθμισμένα 
συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Το LHA 
8 φέρει το νέο ραντάρ EASR (Enterprise 
Air Surveillance Radar) της Raytheon, 
(σ.σ. Το οποίο ολοκληρώθηκε στο υπό 
ναυπήγηση αεροπλανοφόρο «Enterprise» 
κλάσης Ford), σε αντιδιαστολή με το 
ραντάρ έρευνας AN/SPS-48G, το οποίο 
φέρουν τα πρώτα σκάφη του τύπου. 
Πρόκειται για έναν προηγμένο αισθητήρα 
νέας γενιάς, ο οποίος θα ολοκληρωθεί 
σε όλα τα νέα αεροπλανοφόρα και πλοία 
αμφιβίων επιχειρήσεων του Αμερικανικού 
Ναυτικού. Το EASR θα παρέχει ταυτόχρονα 
επιχειρησιακές δυνατότητες κατά στόχων 
επιφανείας και αέρος, μαζί με ηλεκτρονικό 
πόλεμο και έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. 
Επίσης το «Bougainville» διαφοροποιείται 
από τα πρώτα δύο σκάφη (Flight 0), 
καθώς διαθέτει χώρο δεξαμενισμού 
αεροστρώμνων LCAC και γενικά αμφιβίων 
σκαφών. Το Αμερικανικό Ναυτικό υλοποιεί 

Σχεδιαστική απεικόνιση του νέου πλοίου γενικής υποστήριξης του Τουρκικού Ναυτικού.



ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ναυπηγήσεων 
νέων αμφίβιων ναυτικών μονάδων, τα 
οποία θα συγκεντρώνουν στο κατάστρωμά 
τους ισχυρή δύναμη μαχητικών για 
αεροπορική προσβολή, παράλληλα με τη 
δυνατότητα μεταφοράς σε βάθος δυνά-
μεων Πεζοναυτών, συγκροτώντας μικτούς 
στόλους αεροσκαφών, οι οποίοι θα 
επιχειρούν αυτόνομα από τα νέα αμφίβια 
σκάφη σε ρόλο μικρών αεροπλανοφόρων. 

Κίνα

24 Αυγούστου. 
Το πλοίο οδηγός της νέας κλάσης αντι-
τορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων 
Type 055 του Κινεζικού Ναυτικού (PLAN) 
ξεκίνησε τις δοκιμές εν πλω, σχεδόν 14 
μήνες μετά από την καθέλκυσή του. Η 
νεότευκτη μονάδα επιφανείας του οποίου 
η ναυπήγηση ξεκίνησε το 2014 στις 
εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Jiangnan 
στη Σαγκάη, κωδικοποιείται ωστόσο κατά 

ΝΑΤΟ ως καταδρομικό κλάσης Renhai και 
το Αμερικανικό Ναυτικό το θεωρεί ανάλογο 
– αν και μεγαλύτερου μεγέθους – της 
κλάσης Ticonderoga. Με εκτόπισμα 10.000 
τόνων, μήκος 180 μέτρα η κλάση Type 055 
φέρει αντιαεροπορικό εξοπλισμό για άμυνα 
περιοχής, ανθυποβρυχιακά όπλα καθώς 
όπως εκτιμάται η κύρια αποστολή του είναι 
η προστασία των νεοσυγκροτηθέντων 
ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων του 
Κινεζικού Ναυτικού. Με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
κατασκευής και ολοκλήρωσης συστημάτων 
άλλα τρία πλοία. Το δεύτερο πλοίο της 
κλάσης καθελκύστηκε επίσης στο Jiangnan 
στις 28 Απριλίου, ενώ άλλες δύο μονά-
δες καθελκύστηκαν στις 3 Ιουλίου από τα 
Ναυπηγεία Dalian. Στον κύριο οπλισμό 
περιλαμβάνεται ένα πυροβόλο διπλού ρόλου 
των 130 χιλιοστών (H/PJ-38), ένα σύστημα 
αντιπυραυλικής προστασίας H/PJ-14 και ένα 
σύστημα εκτόξευσης 24 αντιαεροπορικών 
βλημάτων HQ-10. Το Type 055 φέρει 

Σχεδιαστική απεικόνιση του νέου πετρελαιοφόρου στόλου «John Lewis» (T-AO 205).  
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σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS) 112 
κελιών κατανεμημένους σε δύο θέσεις 64 
στο πρόστεγο και 48 στο επίστεγο, από 
τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν σειρά 
όπλων (βλήματα επιφανείας - αέρος HHQ-
9, πυραύλων cruise YJ-18 κατά πλοίων, 
ανθυποβρυχιακών τορπιλών, τύπου cruise 
CJ-10 κατά χερσαίων στόχων). 

Μπορεί να φιλοξενεί δύο ελικόπτερα 
ανθυποβρυχιακού πολέμου (Z-9C ή Ζ-18F). 
Με δύναμη πυρός υπερδιπλάσια από εκείνη 
της κλάσης Type 052D το νέο απόκτημα 
του Κινεζικού Ναυτικού συνιστά απόδειξη 
της πολύ σοβαρής προσπάθειας της Κίνας 
να επιδιώξει την ναυτική κυριαρχία στις 
παρακείμενες θάλασσες. Δυτικοί αναλυτές 
ναυτικής ισχύος εκτιμούν και προειδοποιούν 
ότι το Πεκίνο επενδύει πολύ μεγάλα κονδύλια 
στο Ναυτικό σχεδιάζοντας την συγκρότηση 
στόλου δυναμικότητας 265-273 ναυτικών 

μονάδων με ορίζοντα μόλις το 2020.

9 Σεπτεμβρίου. 
Ένα ενδιαφέρον video που προβλήθηκε 
σε κινεζικό ΜΜΕ αποκαλύπτει επέκταση 
στο σκάφος ενός υποβρύχιου Project 
877EKM κλάσης Kilo του Κινεζικού 
Ναυτικού (PLAN). Συγκεκριμένα δυτικοί 
αναλυτές εντόπισαν επιμήκυνση κατά 
15 περίπου μέτρα του σκάφους, γεγονός 
που προϊδεάζει πιθανή εγκατάσταση 
συστήματος αναερόβιας πρόωσης AIP. 

Συνήθως η προσθήκη του συστήματος 
ΑΙΡ οδηγεί στην αύξηση του συνολικού 
μήκους του υποβρυχίου. Οι ίδιοι κύκλοι 
ωστόσο δεν απέκλεισαν την πιθανότητα 
να έχει προστεθεί διαμέρισμα υποδοχής 
καθέτως εκτοξευόμενων βλημάτων τύπου 
cruise. Το Κινεζικό Ναυτικό επιχειρεί με 
12 συνολικά υποβρύχια κλάσης Kilo (δύο 

Το πρώτο πλοίο της κλάσης Type 055 κατά τη διάρκεια δοκιμών εν πλω. 



Project 877EKM, δύο Project 636 και 
οκτώ Project 636M). 

Ρωσία

29 Ιουλίου. 
Σε υπηρεσία τέθηκε το πλοίο οδηγός της 
ομώνυμης κλάσης «Admiral Gorshkov» 
(F417) (Ναύαρχος Γκόρσκοφ) Project 
22350 του Ρωσικού Ναυτικού στην Αγία 
Πετρούπολη. Η ναυπήγηση του σκάφους 
ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2006 στις 
εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου Severnaya 
Verf και ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 
2010. Ωστόσο λόγω τεχνικών δυσκολιών 
και άλλων σοβαρών προβλημάτων χρειάσ-
τηκε να παρέλθουν οκτώ έτη μέχρι το 
σκάφος να τεθεί σε υπηρεσία την ημέρα 
του Ρωσικού Ναυτικού. Το δεύτερο πλοίο 

της κλάσης «Admiral Kasatanov» (F418) 
θα ακολουθήσει το 2019 (οκτώ μήνες 
αργότερα), ενώ δύο φρεγάτες τελούν 
ήδη υπό ναυπήγηση και άλλες δύο έχουν 
παραγγελθεί, ανεβάζοντας σε έξι το 
συνολικό αριθμό ναυτικών μονάδων, οι 
οποίες θα ενταχθούν στο δυναμικό του 
Βόρειου Στόλου. Η κλάση έχει εκτόπισμα 
5.400 τόνους, μήκος 135 μέτρων και 
αυτονομία 4.000 μιλίων. Αναπτύσσουν 
ταχύτητα 29 κόμβων, υπηρετούνται από 
πλήρωμα 210 ανδρών. Στον κύριο οπλισμό 
περιλαμβάνεται ένα πυροβόλο Α-192Μ των 
130 χλστ, 16 (2×8) κελιά βλημάτων UKSK 
VLS με πυραύλους P-800 Oniks (SS-N-26) 
ή εναλλακτικά με Kalibr (SS-N-27). Επίσης 
φέρουν 32 (4 × 8) κελιά αντιαεροπορικών 
πυραύλων κάθετης εκτόξευσης Redut 
VLS εντός των οποίων φιλοξενούνται 

Η φρεγάτα «Admiral Gorshkov» (F417) σε δοκιμές εν πλω.
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πύραυλοι διαφόρων τύπων όπως 9M96, 
9M96M, 9M96D / 9M96DM(M2) ή και 
9M100. Για αντιβληματική προστασία 
φέρουν δύο CIWS τύπου Palash, καθώς 
επίσης 2x4 τορπιλοσωλήνες των 330 χλστ 
του συστήματος Paket-NK κατά τορπιλών 
και υποβρυχίων, δύο πολυβόλα των 14,5 
χλστ. Η φρεγάτα φέρει και ένα οργανικό 
ελικόπτερο Ka-27. Η νέα κλάση αποτελεί 
ολοκλήρωση των ρωσικών σχεδιασμών 
προς την συγκρότηση σύγχρονου και 
επιχειρησιακώς αναβαθμισμένου στόλου 
επιφανείας, προκειμένου να υποστηριχθούν 
τα ρωσικά συμφέροντα και την προβολή 
ισχύος του Στόλου. 

8 Σεπτεμβρίου. 
To Ρωσικό Κρατικό Ερευνητικό Κέντρο 
Krylov (KGNC) στο πλαίσιο των εργασιών 
της διεθνούς Αμυντικής και Τεχνολογικής 
διάσκεψης Army - 2018 που διεξήχθη στην 
Μόσχα, παρουσίασε δύο μοντέλα υπό κλίμακα 
που αφορούν: (α) Το νέο ελαφρύ συμβατικό 
αεροπλανοφόρο πολλαπλών αποστολών και 
(β) το νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο 
Project 2300E Storm. Πρόκειται για καινο-
τόμες σχεδιαστικές προτάσεις με σκοπό 
την ικανοποίηση των σύγχρονων και μελ-
λοντικών επιχειρησιακών αναγκών του 
Ρωσικού Ναυτικού, το οποίο στερείται αντίσ-
τοιχων κατάλληλων ναυτικών πλατφορμών. 
Το προτεινόμενο ελαφρύ αεροπλανοφόρο 
θα έχει πλήρες εκτόπισμα 45.000 τόνων, 
μήκος 304 μέτρα, πλάτος 78 μέτρα και θα 
μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα 28 κόμβων 
(σ.σ. Με ταχύτητα 16 κόμβων θα έχει 
αυτονομία 8.000 μίλια). Από του σκάφους θα 
μπορούν να επιχειρούν έως 44 αεροσκάφη 
(μαχητικά και ελικόπτερα): 12 Su-33,12-
14 MiG-29K/KUB, τέσσερα αεροσκάφη 
ραντάρ εναέριας επιτήρησης και ελέγχου 
καθώς και 12-14 ελικόπτερα Ka-27 Helix. 
Το σύστημα πρόωσης θα συνίσταται από 

έναν αεριοστρόβιλο δύο αξόνων (μερικής 
ηλεκτρικής πρόωσης) ισχύος 110.000 ίπ-
πων. Στο σκάφος θα παρέχουν ηλεκτρική 
ενέργεια δύο σταθμοί συνολικής ισχύος 32 
MW (63 kW/50Hz). Η νέα κλάση θα συν-
δυάζει αεροπορική ισχύ παράλληλα με την 
ικανότητα προσβολής χερσαίων και ναυτικών 
στόχων με πυραύλους μακρού πλήγματος. 
Για την άμυνα του προβλέπεται η τοποθέτηση 
τεσσάρων αντιαεροπορικών/αντιπυραυλικών 
συστημάτων CIWS Pantsyr-M, τέσσερα συσ-
τήματα κατά τορπιλών Paket-NK και τέσσερις 
εκτοξευτές ανθυποβρυχιακών βομβών. Επί-
σης ηλεκτρονικά συστήματα παθητικής και 
ενεργητικής προστασίας. 

Το Project 23000E συνιστά μιαν 
επαναστατική – για τα ρωσικά δεδομένα – 
σχεδιαστική πρόταση για ένα πυρηνοκίνητο 
αεροπλανοφόρο εκτοπίσματος 100.000 
τόνων με ικανότητα μεταφοράς τουλάχιστον 
60 αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον Βαλερί 
Πολοβίνκιν του Krylov στο Ρωσικό Ναυτικό 
πρέπει να ενταχθούν στα επόμενα 10-
20 έτη σε υπηρεσία τουλάχιστον τέσσερα 
μεγάλα αεροπλανοφόρα (2+2 Ατλαντικός 
/ Βόρεια Θάλασσα και Ειρηνικός) προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν την απόλυτη 
υπεροχή του Αμερικανικού Ναυτικού και 
την αναδυόμενη παρουσία του Κινεζικού 
Ναυτικού (PLAN). Ωστόσο λόγω του 
τεράστιου κόστους και της δυσμενούς 
θέσεως της ρωσικής οικονομίας το πρό-
γραμμα παρουσιάζει σοβαρά προβλή-
ματα υλοποίησης. Σύμφωνα με όσα 
έχουν δημοσιευθεί προτείνεται σύστημα 
διπλού προωστήριου σκεύους (πυρηνικός 
αντιδραστήρας και συμβατικό - κινητήρας 
αεροστροβίλου). Επισημαίνεται ότι προ 
δεκαετίας η ηγεσία του Ρωσικού Ναυτικού 
είχε εξαγγείλει μεγαλειώδη σχέδια και 
προτάσεις ναυπήγησης αεροπλανοφόρων, 
τα οποία ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν. 
Σήμερα στο Ρωσικό Ναυτικό βρίσκεται 



σε υπηρεσία μόλις ένα αεροπλανοφόρο 
[σ.σ. Το «Admiral Kuznetsov» (063) 
εκτοπίσματος 59.000 τόνων και ηλικίας 36 
ετών (1982 έναρξη ναυπήγησης, καθελκύ-
στηκε το 1985 τέθηκε σε υπηρεσία το 
1990) που έχει κωδικοποιηθεί ως βαρύ 
ανθυποβρυχιακό καταδρομικό προκειμένου 
να διέλθει από τα Στενά Βοσπόρου και 
Ελλησπόντου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της Συνθήκης του Μοντρέ (1936)] το 
οποίο βρίσκεται εκτός υπηρεσίας λόγω 
μακροχρόνιας ακινησίας για γενικές 
επισκευές, επιθεωρήσεις και αναβαθμίσεις 
αισθητήρων και οπλικών συστημάτων 
και άλλων εργασιών, με σκοπό την 
επιμήκυνση κατά 25 έτη της επιχειρησιακής 
του ζωής. Το πλοίο εκτιμάται ότι θα 
επανενταχθεί στον Βόρειο Στόλο το 2021. 
Στις 30 Οκτωβρίου η μεγαλύτερη πλωτή 
δεξαμενή του ναυτικού PD-50 επί της 

οποίας επισκευαζόταν το αεροπλανοφόρο 
έλαβε κλίση (σ.σ. Δεν έχουν εξακριβωθεί 
τα αίτια) με αποτέλεσμα την βύθισή της 
και την συντριβή γερανού βάρους 70 
τόνων επί του καταστρώματος. Το ατυχές 
συμβάν εκτιμάται ότι θα παρατείνει ακόμη 
περισσότερο την επισκευή του πολύπαθου 
σκάφους.  

20 Σεπτεμβρίου. 
Μετά από πολλές καθυστερήσεις λόγω 
αντικειμενικών δυσκολιών, οι οποίες 
διήρκησαν 13 έτη (!) καθελκύστηκε στα 
Ναυπηγεία Admiralty στην Αγία Πετρού-
πολη το δεύτερο επιθετικό υποβρύχιο 
αναερόβιας πρόωσης Project 677 «Kron-
shtadt» (B586) κλάσης Lada. Το υποβρύχιο 
ενσωματώνει βελτιωμένα επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα σκάφη 
του Project 636 (αναβαθμισμένη κλάση 

Απεικόνιση της σχεδιαστικής πρότασης του ερευνητικού κέντρου Krylov για τη νέα κλάση αεροπλανοφόρων.
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Kilo) και μετά από την ολοκλήρωση 
των δοκιμών εν όρμω και εν πλω θα 
παραδοθεί στο Ρωσικό Ναυτικό το 2019. Η 
κλάση Lada εκτός από τη δυνατότητα AIP 
(παραμονή σε κατάδυση για 45 ημέρες) 
σχεδιάστηκε με δυνατότητα προσβολής 
στόχων επιφανείας και υποβρυχίων, καθώς 
και στόχους στην ξηρά με πυραύλους 
τύπου cruise. Έχει μήκος 68 μέτρα και 
εκτόπισμα 2.650 τόνους, αυτονομία 6.000 
μιλίων με ταχύτητα 7 κόμβων. Αναπτύσσει 
ταχύτητα 21 κόμβων σε κατάδυση και 10 
κόμβων στην επιφάνεια, ενώ εκτιμάται 
ότι μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 300 
μέτρων. Ύπηρετείται από πλήρωμα 35 
ατόμων. Φέρει έξι τορπιλοσωλήνες των 
533 χιλιοστών από τους οποίους μπορεί 
να εκτοξεύσει 18 τορπίλες ή 44 νάρκες 
ή 10 πυραύλους cruise τύπου Kalibr 
σε ομοβροντία. Συνολικά προβλέπεται η 

ναυπήγηση πέντε σκαφών, εκ των οποίων 
έχουν υπογραφεί συμβάσεις για τρία και 
έχουν παραδοθεί τα δύο. Το τρίτο κατά 
σειρά «Velikiye Luki» (B587) αναμένεται να 
παραδοθεί το 2021 (σ.σ. Ναυπηγείται από 
το 2006), ενώ στο μεταξύ προωθούνται 
διαδικασίες για υπογραφή σύμβασης για 
τα επόμενα δύο εντός του επομένου έτους.    

Αίγυπτος

6 Σεπτεμβρίου. 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα καθελκύστηκε 
στα Ναυπηγεία της Αλεξάνδρειας η κορβέτα 
πολλαπλών αποστολών κλάσης Gowind 
2500 «Port Said» (F976) του Αιγυπτιακού 
Ναυτικού. Πρόκειται για την δεύτερη 
κορβέτα του τύπου, καθώς η πρώτη «El 
Fateh» (F971) που βρίσκεται σε υπηρεσία 
είχε ναυπηγηθεί στις εγκαταστάσεις των 

Με σημαντικές καθυστερήσεις παραδόθηκε το δεύτερο επιθετικό υποβρύχιο κλάσης Lada.



Ναυπηγείων Naval Group στη Γαλλία και 
τέθηκε σε υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 
2017. Συνολικά το Αιγυπτιακό Ναυτικό 
θα παραλάβει τέσσερις κορβέτες (1+3) 
όπως προβλέπει το συμβόλαιο ύψους 1 
δις ευρώ, το οποίο υπεγράφη το 2014. 
Με εκτόπισμα 2.500 τόνους, τα σκάφη 
φέρουν πυροβόλο Oto Melara των 76 
χλστ, σύστημα αντιαεροπορικής αμύνης 
με 16 κάθετα εκτοξευόμενους VLS Mica 
και οκτώ (2x4) κατευθυνόμενα βλήματα 
Exocet MM40 Block III. Η Αίγυπτος διεξάγει 
συζητήσεις με σκοπό την προμήθεια 
άλλων δύο κορβετών του τύπου, οι 
οποίες ωστόσο θα ναυπηγηθούν στην 
Λοριάν της Γαλλίας. Ωστόσο σύμφωνα με 
γαλλικά ΜΜΕ το Κάιρο διαπραγματεύεται 
επίσης για την προμήθεια δύο φρεγατών 
Meko Α200 σε περίπτωση που δεν 
ευοδώσει η προμήθεια των δύο Gowind. 
Οι σχέσεις του Αιγυπτιακού Ναυτικού με 
τη γαλλική ναυπηγική βιομηχανία – και 

τη Γαλλία – είναι στενές καθώς εκτός του 
προγράμματος Gowind, στις τάξεις του 
βρίσκονται δύο ελικοπτεροφόρα πλοία 
αμφιβίων επιχειρήσεων τύπου Mistral και 
μία φρεγάτα κλάσης FREMM «Tahya Misr» 
(FFG1001). 

Καναδάς

19 Οκτωβρίου. 
Το Βασιλικό Καναδικό Ναυτικό επέλεξε 
την φρεγάτα Type 26 GCS (Global 
Combat Ship) μετά από το Αυστραλιανό 
(εννέα μονάδες) και Βρετανικό Βασιλικό 
Ναυτικό (οκτώ μονάδες). Συνολικά θα 
ναυπηγηθούν 15 φρεγάτες, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό παραγγελιών σε 
32 πλοία προερχόμενες από τρεις χώρες 
της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Την Type 
26 προσέφερε η καναδο - βρετανική 
κοινοπραξία BAE Systems & Lockheed 
Martin Canada, η οποία επικράτησε των 

Μεγάλη εξαγωγική επιτυχία της φρεγάτας Type 26 GCS (Global Combat Ship) στον Καναδά.
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αντιπάλων της και συγκεκριμένα της 
ισπανικής Navantia που πρότεινε την 
F105 και της κοινοπραξίας Alion Canada 
& Damen Groupη οποία πρότεινε την 
φρεγάτα κλάσης De Zeven Provinciën που 
ήδη υπηρετεί στο Ολλανδικό Ναυτικό. Η 
φρεγάτα «Glasgow» αποτελεί το πρώτο 
πλοίο της νέας κλάσης που τελεί υπό 
ναυπήγηση για το Βασιλικό Ναυτικό, 
για το οποίο επίσης έχουν παραγγελθεί 
οι φρεγάτες «Cardiff» «Belfast» και 
«Birmingham». Τρείς φρεγάτες έχουν 
παραγγελθεί από τους Αυστραλούς στο 
πλαίσιο του προγράμματος Hunter (τα 
HMAS «Hunter», «Flinders» και «Tasman»). 
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης 
η ναυπήγηση του πρώτου σκάφους 
θα ξεκινήσει το 2020 στα Ναυπηγεία 
Irving Shipbuilding Inc. που βρίσκονται 
στοΧάλιφαξ του Καναδά. Στο ναυπηγικό 
πρόγραμμα Canadian Surface Combatant 
(CSC) αναμένεται ότι θα απασχοληθούν 

περί τις 9.000 Καναδοί εργαζόμενοι, 
διασπαρμένοι σε 40 εγκαταστάσεις, καθώς 
επίσης και 4.000 μικρομεσαίες καναδικές 
εταιρείες. Οι Βρετανοί κατόρθωσαν μετά 
από τη νίκη τους στο διαγωνισμό της 
Αυστραλίας να συνδέσουν το βρετανικό 
με το αυστραλιανό ναυπηγικό πρόγραμμα 
και τώρα πλέον και με το καναδικό, 
επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, επι-
τυγχάνοντας ομογενοποίηση των Στόλων 
τους σε πολύ σημαντικό βαθμό ώστε να 
μειωθούν τα επιμέρους κόστη.



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Βιβλιοπαρουσίαση

Δωρεές

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Βιβλιοπαρουσίαση

Δωρεές

Συνδρομές

Δελτίο
Ενημέρωσης



                Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Νικόλαος Γκαμαλέτσος ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1934 στο Ν. Μαγνησίας. Το 1951 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1987  τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Εμμανουήλ Δάνδολος ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1938 στο Ν. Αττικής. Το 1957 εισήλθε στην 
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και το 2001 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Γεώργιος Ματαράγκας ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1959 στο Ν. Αττικής. Το 1980 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 2014 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ιωάννης Βλάχος ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1947 στο Ν. Αττικής. Το 1970 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1997 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.ε.
Άρης Γρηγοράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1969 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. Το 1987 
εισήλθε στη ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στο ΝΝΑ. 

Πλοίαρχος (M) ε.ε.
Γεώργιος Αναγνώστου ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Σεπτεμβρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1968 στο Ν. Φθιώτιδος. Το 1987 
εισήλθε στη ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στο ΔΔΜΝ. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Πλασσαράς ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1936 στο Ν. Αττικής. Το 1954 κατετάγη 

στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής (Τ/ΟΟΔΒ) και το 
1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Λιώσης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1936 στο Ν. Αττικής. Το 1951 κατετάγη στο 
ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1986 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Αργυρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1952 στο Ν. Αττικής Το 1971 εισήλθε στη 
ΣΔΎΗΝ και το 2006 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Στυλιανός Σάρδης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 23η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1925 στη ν. Κίμωλο. Το 1939 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις, το 1940 κατήλθε εις Μ. 
Ανατολήν προερχόμενος εξ Ελλάδος επί Θ/Κ 
«ΑΒΕΡΩΦ» και το 1948 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Λιβάνιος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2018. Γεννή-
θηκε το 1932 στη ν. Σέριφο. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις (ΑΡΜ) και το 1980 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κοσμάς Καψάλης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1966 στο Ν. Αττικής. Το 1985 εισήλθε στη 
ΣΜΎΝ και το 2013 τέθηκε σε αποστρατεία.

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

            ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού 
εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια

προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των 
εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει 
παρηγορία και δύναμη ψυχής.

αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Σαχινίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1936 στο Ν. Δράμας. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις (ΜΟΎΣ) και το 1987 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Λιώρης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1962 στο Ν. Αττικής. Το 1981 εισήλθε 
στη ΣΔΎΗΝ και το 2008 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Μπούτσης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1962 στο Ν. Αττικής. Το 1977 εισήλθε 
στη ΣΔΎΤΕΝ και το 2007 τέθηκε σε αποστρα-
τεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Χυτήρης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Οκτωβρίου 2018. Γεννήθηκε 
το 1938 στη ν. Κέρκυρα. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης (ΜΟΎΣ) και το 1985 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Τσώκος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Σεπτεμβρίου 2018. Γεννή-
θηκε το 1939 στο Ν. Ευβοίας. Το 1953 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως ναυτόπαις (Ρ/Ε) και το 1981 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Ασημόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Αυγούστου 2018.  Γεννήθη-
κε το 1935 στη ν. Κέρκυρα. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και 1979 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Στυλιανός Μπάστας ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1939 στη ν. Ζάκυνθο. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1981 τέθηκε σε 

αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Ισραηλίας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Αυγούστου 2018. Γεννήθη-
κε το 1939 στο Ν. Αττικής. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1979 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α
Ματθαίος Αλιγιζάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Σεπτεμβρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1947 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. Το 
1962 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΗΛ) και 
το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Ματθαίος Μαυρομάτης 
Απεβίωσε την 7η Σεπτεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1941 στο Ν. Αττικής. Το 1956 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1977 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Ρ/Ε) ε.α.
Δημήτριος Κακαράκης 
Απεβίωσε την 5η Ιουλίου 2018. Γεννήθηκε το 
1957 στο Ν. Έβρου. Το 1971 εισήλθε στο ΠΝ 
ως Δόκιμος Ύπαξιωματικός και το 1990 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποκελευστής (ΑΡΜ) ε.α.
Σπυρίδων Γαζής
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1918 στο Ν. Λευκάδας. Το 1939 κατε-
τάγη στο Κ.Π. ως Ναυτόπαις το 1941 κατήλθε 
εις Μ. Ανατολήν προερχόμενος εξ Ελλάδος επί 
του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» και το 1945 τέθηκε σε απο-
στρατεία.



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αρχιπλοίαρχος Μάχιμος Άρης Γρηγοράκης, 
αποστρατεία λογιζομένη από 10 Αυγούστου 
2018, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι Μάχιμοι: Πανα-
γιώτης Βαγγελάτος, Βασίλειος Ζαχαρίου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλωτάρχης Μηχανικού Ηλίας Δημητρα-
κόπουλος.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Νικόλαος 
Κολλιόπουλος, Βασιλική Αναγνωστοπούλου, 
Φλώρα Γεωργαντίδη, Παναγιώτης Κοντολιός.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλωτάρχης (Ε) Απόστολος Κυδωνάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Σταύρος Κωσ-
τόγιαννης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Σημαιοφόρος (Ε) Αθανάσιος Μποτσιβάλης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό της 
Αρχικελευστή η Επικελευστής ΕΠ.ΟΠ Αλεξία 
Καρακατσάνη.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του 
Επικελευστή οι παρακάτω  Κελευστές ΕΠ.ΟΠ 
Έντουιν Τσούσης (Τ/ΜΗΧ/ΜΕΚ), Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης (Ρ/Ε).

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Επικελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΑΡΜ) Θεόφιλος 
Κωνσταντινίδης.

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

 ■ Την 18 Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθη-
κε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένα 
της Αλεξάνδρειας (Αίγυπτος), συνεκπαίδευση 
(PASSEX), μεταξύ του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και 
της Κ/Β του πολεμικού ναυτικού της Αιγύπτου 
"ENS ABU QIR".

 ■ Την 22 Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθη-
κε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένα 
της Χάιφα (Ισραήλ), συνεκπαίδευση (PASSEX), 
μεταξύ του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και της ΤΠΚ του 
πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ "ΙΝS DVORA".

 ■ Την 26 Αυγούστου 2018, πραγματοποι-
ήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του 
λιμένα της Λεμεσού (Κύπρος), συνεκπαίδευση 
(PASSEX), μεταξύ του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και 
του ΠΠ της Διοίκησης Ναυτικού της Κύπρου ΠΑΘ 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ».

 ■ Από 08 έως 11 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορείως της 
Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, η διακρατική άσκηση 
"BRIGHT STAR 2018", με συμμετοχή από Ελλη-
νικής πλευράς της Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», μίας εξαμε-
λούς ομάδας ΟΑΠ ΔΎΚ και ενός Ο/Γ Ε/Π. Συμ-
μετείχαν επίσης, η Αιγυπτιακή Φ/Γ "ENS SHARM 
EL-SHEIKH", και το Α/Τ των ΗΠΑ "USS CARNEY".

 ■ Από 14 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη 
στην ευρύτερη περιοχή Κεντρικού Αιγαίου και 
Κρητικού Πελάγους, η διακρατική άσκηση «ΝΑ-
ΪΑΣ 2018», με τη συμμετοχή των Φ/Γ «ΨΑΡΑ» 
(ΔΜΦΓ/2), «ΣΑΛΑΜΙΣ», «ΎΔΡΑ», των ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ», «ΜΎΚΟΝΙΟΣ», «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», 
των Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», «ΠΟΝΤΟΣ», των ΠΓΎ 
«ΑΛΙΑΚΜΩΝ», «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», του Π/Φ «ΖΕΎΣ», 
της Ύ/Φ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ», του Ύ/Γ-Ω/Κ «ΝΑΎΤΙΛΟΣ», 
του ΠΦΑ «ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ», των ΣΑΠ 7 και 

8, της ΟΑΠ 3, δύο Ε/Π, του Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ, καθώς 
και των μονάδων της SNMG2 Φ/Γ "HNMLS DE 
RUYTER" (Ολλανδία) και Φ/Γ "ESPS CRISTOBAL 
COLON" (Ισπανία).

 ■ Από την 14 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, διε-
ξήχθη στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Γαλλί-
ας, η Συμμαχική άσκηση Ναρκοπολέμου "OLIVES 
NOIRES", με συμμετοχή από Ελληνικής πλευράς, 
του ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ» και μίας εξαμελούς ομάδας 
ΟΕΝ ΔΎΚ.

 ■ Την 24 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποι-
ήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ νήσων 
Ύδρας και Αγίου Γεωργίου συνεκπαίδευση 
(PASSEX), μεταξύ του ΤΠΚ «ΡΟΎΣΣΕΝ» και της 
Κορβέτας του πολεμικού ναυτικού της Γερμανίας 
"FGS BRAUNSCHWEIG".

 ■ Από 15 έως 25 Οκτωβρίου 2018 διεξή-
χθη, στον κόλπο Σμύρνης, η Διακρατική άσκη-
ση "NUSRET 18" με συμμετοχή, από Ελληνικής 
πλευράς του Ν/ΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ» και μίας (1) ΟΕΝ.

 ■ Την 22 Οκτωβρίου 2018 εκτελέστηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ του "FGS 
LUEBECK" και ενός Ε/Π S-70 του ΠΝ, στη θα-
λάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

 ■ Από  29 Οκτωβρίου  έως 09 Νοεμβρίου 
2018, το Ύ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» συμμετείχε στην δια-
κρατική άσκηση "SMEREX-18", η οποία διεξήχθη 
στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Τάραντα 
Ιταλίας (Κεντρική Μεσόγειος).

 ■ Από την 09 Νοεμβρίου 2018, το ΝΘΗ «ΕΎ-
ΡΩΠΗ» συμμετέχει στην συμμαχική άσκηση 
΄΄POSEIDON 18΄΄, η οποία διεξάγεται στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μπουργκάς 
Βουλγαρίας (Μαύρη Θάλασσα). 



2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

 ■ Την 28 Αυγούστου 2018, ο Πρέσβης της 
Νότιας Κορέας στην Αθήνα πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στο ΓΕΝ. Στο πλαίσιο της επί-
σκεψης, ο Πρέσβης συναντήθηκε με τον Αρχηγό 
ΓΕΝ, με τον οποίο συζήτησε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

 ■ Από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2018, πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΓΕΝ κύκλος Συνομιλιών Επι-
πέδου ΓΕΝ, με αντιπροσωπεία από το Πολεμικό 
Ναυτικό της Ρουμανίας.

 ■ Από 01 έως 03 Οκτωβρίου 2018, πραγ-
ματοποιήθηκε ,στην Αθήνα, κύκλος Συνομιλιών 
Επιπέδου ΓΕΝ, με αντιπροσωπεία από το Πολεμι-
κό Ναυτικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS

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

 ■ Από 23 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2018, με 
τη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ»

 ■ Από 26 Αυγούστου έως 17 Οκτωβρίου 
2018, με τη Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ»

 ■ Από 17 Οκτωβρίου 2018, με την Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ».

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. Συμ-
μετέχουσες μονάδες ως ακολούθως:

 ■ Από 30 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου  2018, 

το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», εν όρμω ΝΣ.

 ■ Από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΞΕΝΟΣ», εν όρμω ΝΣ.

 ■ Από 01 έως 12 Οκτωβρίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ», εν όρμω ΝΣ.

 ■ Από 13 Οκτωβρίου 2018, το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣ-
ΣΑΣ», εν όρμω ΝΣ.

 ■ Από 18 έως 20 και από 22 έως 23 Αυγού-
στου 2018 το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», στο πλαίσιο 
του ΘΕΠ ΣΝΔ, στη θαλάσσια περιοχή κεντρικής 
και ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο "Αssociated 
Support".

 ■ Την 25 και 26 Αυγούστου 2018 η Φ/Γ «ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», και την 26 και 27 Αυγού-
στου 2018 η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», κατά τους πλόες 
προς και από νήσο Κύπρο αντίστοιχα, σε ρόλο 
"Αssociated Support".

 ■ Από 05 έως 09 Αυγούστου 2018 το Α/Γ 
«ΧΙΟΣ», στο πλαίσιο του ΘΕΠ ΣΜΎΝ, στη θαλάσ-
σια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο 
"Αssociated Support".

 ■ Από 05 έως 19 Σεπτεμβρίου 2018 το Ύ/Β 
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», παράλληλα με τη συμμετοχή στην 
επιχείρηση "EUNAVFOR MED-SOΡHIA", σε ρόλο 
"Αssociated Support".

 ■ Την 06 και 07, καθώς και  την 12 και 13 
Σεπτεμβρίου 2018 η Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ, κατά τους 
πλόες προς και από Αίγυπτο αντίστοιχα, για συμ-
μετοχή στην άσκηση "BRIGHT STAR 2018", σε 
ρόλο "Αssociated Support".

 ■ Από 03 έως 17 Οκτωβρίου 2018 το Ύ/Β 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», παράλληλα με τη συμμετοχή στην 
επιχείρηση "EUNAVFOR MED-SOΡHIA", σε ρόλο 
«Αssociated Support».

 ■ Από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2018 η Φ/Γ «ΕΛ-
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ΛΗ», κατά τον επανάπλου από Λα Γκουλέτ (Τυ-
νησία) στον ΝΣ, σε ρόλο "Αssociated Support".

 ■ Την 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 η Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ», και από 17 έως 22 Οκτωβρίου  2018 
η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», κατά τους πλό-
ες προς και από Ν. Κύπρο αντίστοιχα, σε ρόλο 
"Αssociated Support".

 ■ Από 22 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου 
2018 η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ»  στην Ανατολική Μεσό-
γειο, σε ρόλο "Αssociated Support".

 ■ Από 14 Νοεμβρίου 2018 η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» 
στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ρόλο "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 Αυγούστου έως 15 
Νοεμβρίου 2018, διεξήχθησαν είκοσι τρείς (23) 
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 δραστη-
ριότητας "NATO’S SUPPORT TO ASSIST WITH 
THE REFUGGEE AND MIGRANT CRISIS IN THE 
AEGEAN SEA". Στα πλαίσια της δραστηριότητας, 
το ΠΝ συμμετείχε με:

 ■ Από 02 έως 30 Αυγούστου, και από 24 
Οκτωβρίου 2018 το ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ».

 ■ Από 08 Αυγούστου έως 04 Σεπτεμβρίου, και  
από 11 Οκτωβρίου έως 06 Νοεμβρίου 2018, η 
Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

 ■ Από 01 Αυγούστου έως 07 Σεπτεμβρίου, και 
από 09 Νοεμβρίου 2018, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

 ■ Από 04 Σεπτεμβρίου 2018 έως 02 Οκτω-
βρίου, και από 01 Νοεμβρίου 2018, το ΝΘΗ 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

 ■ Από 07 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου, και 
από 06 έως 09 Νοεμβρίου 2018, η Κ/Φ «ΑΡ-
ΜΑΤΩΛΟΣ»

 ■ Από 22 Σεπτεμβρίου έως 24 Οκτωβρίου 
2018, το ΤΠΚ «ΤΡΟΎΠΑΚΗΣ»

 ■ Από 02  έως 31 Οκτωβρίου 2018, η Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»

SNMCMG-2:

Από 14 Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2018, 
το ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ» με μία εξαμελή ΟΕΝ ΔΎΚ, 
συμμετείχε στη Δύναμη (Μόνιμη ΝΑΤΟική Αντι-
ναρκική), η οποία επιχειρεί στην ευρύτερη περι-
οχή της Μεσογείου.

 ■ Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώ-
σεως

 ■ Από 05 έως 19 Σεπτεμβρίου 2018, το Ύ/Β 
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», και από 03 έως 17 Οκτωβρίου 
2018, το Ύ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», συμμετείχαν στην 
επιχείρηση "EUNAVFOR MED-SOΡHIA", στη θα-
λάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε 
ρόλο "Αssociated Support".

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυ-
νάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

 ■ Την 26 Αυγούστου 2018, η Ύ/Φ «ΣΤΎΜΦΑ-
ΛΙΑ» διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών υδρο-
δότησης της νήσου Ύδρας.

 ■ Την 30 Αυγούστου 2018, η Ύ/Φ «ΚΕΡΚΙΝΗ» 



διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών υδροδό-
τησης της Ιεράς Μονής Φανερωμένης νήσου 
Σαλαμίνας.

 ■ Την 14 και 18 Σεπτεμβρίου 2018, διατέθηκε 
στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής Ιατρι-
κής η Κ/Φ «ΟΡΜΗ», για τη μεταφορά Ιατρών και 
εθελοντών του σωματείου «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», 
από την νήσο Ρόδο στην νήσο Κάσο και την επι-
στροφή τους αντίστοιχα.

 ■ Από 17 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη 
το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμι-
σμένης Δυνατότητας σε νήσους του Κεντρικού 
Αιγαίου. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμμα-
τος, διατέθηκε το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» καθώς 
και Διακλαδική Ύγειονομική ομάδα δώδεκα 
Ιατρών και νοσηλευτών (Χειρουργός, Καρδιο-
λόγος, Οφθαλμίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, Οδοντί-
ατρος, Ακτινολόγος, 2 βοηθοί Ακτινολόγου, Νο-
σοκόμος), η οποία επέβη επί του πλοίου. Το ΠΓΎ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» κινήθηκε ως ακολούθως:

• Από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2018, κατέ-
πλευσε στη ν. Φολέγανδρο, όπου εξετάστηκαν 
συνολικά 107 κάτοικοι.

• Την 19 Σεπτεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Σίκινο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 83 κάτοικοι.

• Την 20 Σεπτεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Ανάφη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 40 κάτοικοι.

• Την 21 Σεπτεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Τήλο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 92 κάτοικοι.

• Την 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2018, κατέπλευσε 
στη ν. Λειψοί, όπου εξετάστηκαν συνολικά 246 
κάτοικοι.

 ■ Από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2018, η Ύ/Φ 
«ΣΤΎΜΦΑΛΙΑ» διατέθηκε για την κάλυψη ανα-
γκών υδροδότησης της νήσου Αμοργού.

 ■ Την 12 και 15 Οκτωβρίου 2018, διατέθηκε 

στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής Ιατρικής 
η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ», για τη μεταφορά Ιατρών και 
εθελοντών του σωματείου «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», 
από την νήσο Φούρνοι στην νήσο Λειψοί και από 
νήσο Λειψοί στη νήσο Κω αντίστοιχα.

 ■ Από 29 Οκτωβρίου έως 05 Νοεμβρίου 
2018, διεξήχθη το Πρόγραμμα Προληπτικής Ια-
τρικής Αναβαθμισμένης Δυνατότητας σε νήσους 
του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στο πλαίσιο 
του ανωτέρω προγράμματος, διατέθηκε το ΠΓΎ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» καθώς και διακλαδική Ύγειονο-
μική ομάδα εννέα Ιατρών και νοσηλευτών (Χει-
ρουργός, Καρδιολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Παθολόγος, Παιδίατρος, Δερματολόγος, Ουρο-
λόγος, 2 νοσηλευτές), η οποία επιβαίνει επί του 
πλοίου. Το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» κινήθηκε ως 
ακολούθως:

• Την 30 Οκτωβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Άγιο Ευστράτιο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 29 
κάτοικοι.

• Την 31 Οκτωβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Θάσο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 55 κάτοικοι. 

• Την 02 Νοεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη ν. 
Ψαρά, όπου εξετάστηκαν συνολικά 47 κάτοικοι.

• Την 03 και 04 Οκτωβρίου 2018, κατέπλευσε 
στη ν. Οινούσσες, όπου εξετάστηκαν συνολικά 
25 κάτοικοι.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

Ουδέν.

γ. Έρευνα – Διάσωση 

Την 06 Οκτωβρίου 2018 διατέθηκε το Ε/Π S-70 
ΠΝ-56 για την μεταφορά τραυματία από το όρος 
Ύμηττός (Αττική), στο στρατόπεδο Σακέτα.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

 ■ Από 25 έως 26 Αυγούστου 2018, το ΝΘΗ 
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«ΚΑΛΎΨΩ» κατέπλευσε στη Ν. Ύδρα, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων μνήμης για την 83η επέτειο 
από τον θάνατο του Ναυάρχου Παύλου Κου-
ντουριώτη.

 ■ Την 02 Σεπτεμβρίου 2018, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗ-
ΤΟΣ» κατέπλευσε στη Ν. Κάλυμνο, στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσεων για την 194η 
επέτειο της Ναυμαχίας του Γέροντα. Στις ανωτέ-
ρω εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία πληρώματος του πλοίου.

 ■ Από 07 έως 09 Σεπτεμβρίου 2018, το ΤΠΚ 
«ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» κατέπλευσε στη Ν. Σπέτσες, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
την επέτειο της Ναυμαχίας των Σπετσών (ΑΡΜΑ-
ΤΑ 2018). Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστη 
και ο Αρχηγός Στόλου, ενώ συμμετείχαν επίσης 
ο Κυβερνήτης και αντιπροσωπεία πληρώματος 
του πλοίου. Την 08 Σεπτεμβρίου 2018 πραγ-
ματοποιήθηκε επισκεπτήριο επί του πλοίου, με 
σύνολο επισκεπτών περί τα 200 άτομα. 

 ■ Από 08 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΎΔΡΑ» και το Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» κατέπλευσαν 
στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της 
83ης ΔΕΘ. Πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή 
βάση επισκεπτήρια κοινού επί των πλοίων.

 ■ Την 14 Σεπτεμβρίου 2018, το ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» 
κατέπλευσε στον όρμο Ελευσίνας στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο θανά-
του του Βασίλειου Λάσκου (ΛΑΣΚΕΙΑ 2018). Στις 
ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Κυβερνή-
της και αντιπροσωπεία πληρώματος του πλοίου.

 ■ Την 15 Σεπτεμβρίου 2018, το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑ-
ΚΗΣ» κατέπλευσε στη νήσο Σκόπελο, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τη μεταφορά των οστών 
του Ανθυπασπιστή Νίκου Καππαδούκα (πεσόντα 
στις επιχειρήσεις Ν. Κύπρου).

 ■ Την 16 Σεπτεμβρίου 2018, το ΤΠΚ «ΣΤΑ-
ΡΑΚΗΣ» και το Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», κατέπλευσαν 
στη νήσο Σκιάθο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης για την 75η επέτειο της βύθισης του Ύ/Β 
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Αντιπροσωπείες των πληρωμά-
των των πλοίων συμμετείχαν στις εν λόγω εκ-
δηλώσεις.

 ■ Την 26 Σεπτεμβρίου 2018, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» 
και η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» κατέπλευσαν στη νήσο 
Λέρο, στο πλαίσιο συμμετοχής στις εκδηλώσεις 
μνήμης για την 75η επέτειο της βυθίσεως του 
Α/Τ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ». Στις ανωτέρω εκδηλώ-
σεις συμμετείχαν ο Αρχηγός Στόλου, αγήματα και 
αντιπροσωπείες από τα πληρώματα των πλοίων.

 ■ Tην 08 Οκτωβρίου 2018, η Κ/Φ «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ» κατέπλευσε στον λιμένα της Μύρινας 
Λήμνου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης 
της νήσου. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετεί-
χαν ο Διοικητής ΝΑΣΛΕ, ο κυβερνήτης, άγημα και 
αντιπροσωπεία από το πλήρωμα του πλοίου.

 ■ Από 19 έως 20 Οκτωβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» κατέπλευσε στο λιμένα της Πύλου, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
την 191η  επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρί-
νου. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστη και ο 
Αρχηγός Στόλου, ενώ συμμετείχαν επίσης ο Κυ-
βερνήτης και αντιπροσωπεία πληρώματος του 
πλοίου. Την 20 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε επισκεπτήριο επί του πλοίου, με σύνολο 
επισκεπτών περί τα 1250 άτομα.

 ■ Από 10 έως 16 Οκτωβρίου 2018 η Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ» κατέπλευσε στον λιμένα της Λα Γκουλέτ 
Τυνησίας, στο πλαίσιο συμμετοχής  στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού της 
χώρας. Το πλοίο επισκέφθηκαν καθ΄ όλες τις 
ημέρες της παραμονής του διάφοροι επίσημοι 
του Τυνησιακού κράτους, καθώς και ο Έλληνας 
πρέσβης. Την 14 Οκτωβρίου 2018, απογευμα-
τινές ώρες, παρατέθηκε δεξίωση επί του πλοί-
ου, ενώ την 15 Οκτωβρίου 2018 η Φ/Γ «ΕΛΛΗ» 
συμμετείχε στην εν πλω επιθεώρηση των συμ-
μετεχόντων στις εκδηλώσεις πλοίων από τον 
Τυνήσιο ΠτΔ.



 ■ Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα 
πολεμικά πλοία Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΗΣ» και ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» κατέπλευσαν, από 26 
έως 28 Οκτωβρίου 2018, στον λιμένα του Πει-
ραιά. Πραγματοποιήθηκαν επί των πλοίων και 
τις τρεις ημέρες επισκεπτήρια κοινού, με σύνολο 
επισκεπτών περί τα 9.700 άτομα.

 ■ Από 02 έως 04 Νοεμβρίου  2018 η Κ/Φ 
«ΚΑΣΟΣ» κατέπλευσε στον λιμένα της Μύρινας, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από την λήξη του Ά Παγκοσμίου 
πολέμου. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετεί-
χαν ο κυβερνήτης και αντιπροσωπεία των με-
λών του πληρώματος, ενώ την 03 του μηνός 
πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο, με σύνολο 
επιβαινόντων επισκεπτών 168 άτομα.

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκήσεις

 ■ Από 05 έως 06 Σεπτεμβρίου 2018, πραγμα-
τοποιήθηκε στο ΓΕΝ η Τελική Συντονιστική Σύ-
σκεψη (Final Coordination Conference - FCC), 
της Συμμαχικής Άσκησης τ. "NCAGS" με την επω-
νυμία "DYNAMIC MASTER 18".

 ■ Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου 2018 διεξή-
χθη, στο Ρότερνταμ (Ολλανδία), η σύσκεψη του 
Steering Committee της European Amphibious 
Initiative (EAI). Κατά την εν λόγω σύσκεψη ανα-
κοινώθηκε επισήμως η αποδοχή του αιτήματος 
της χώρας μας για ένταξη, ως πλήρες μέλος.

 ■ Τις 11 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου 2018  
διεξήχθησαν συσκέψεις της ΟΣΑΚ/ΓΕΝ.

 ■ Τις 13 Σεπτεμβρίου και 25 Οκτωβρίου 2018  
διεξήχθησαν συσκέψεις της ΟΣΑΚ/ΓΕΕΘΑ.

 ■ Από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αρχη-
γός ΓΕΝ μετέβει στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στο 
«23ο Συμπόσιο Θαλάσσιας ισχύος».

 ■ Από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη 

η Εθνική Άσκηση τ. "NCAGS" με την επωνυμία 
«ΜΙΝΩΑΣ 18», σε συνεργασία με το Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ

 ■ Από 25 έως 26 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη 
στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού κόλπου και 
Μυρτώου Πελάγους, η Εθνική άσκηση «ΑΣΤΡΑ-
ΠΗ 05/18», με συμμετοχή των Φ/Γ «ΨΑΡΑ», 
«ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΣΑΛΑΜΙΣ», «ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ», «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», του ΠΓΎ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ», 
του Y/B «ΩΚΕΑΝΟΣ», καθώς και ΣΑΠ ΔΎΚ

 ■ Την 25 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθησαν 
στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, οι εθνικές 
ασκήσεις «ΟΡΜΗ 04/18» και «ΒΡΟΝΤΗ 03/18», 
με συμμετοχή μονάδων των Διοικήσεων Ταχέων 
Σκαφών και Πλοίων Επιτήρησης αντίστοιχα.

 ■ Την 28 Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη 
στο ΓΕΕΘΑ, το δεύτερο εργαστήριο προ-
γράμματος "PESCO UPGRADE OF MARITIME 
SURVEILLANCE", όπου η Ελλάδα αποτελεί την 
ηγέτιδα χώρα.

 ■ Από 02 έως 05 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη, 
στην Καρθαγένη (Ισπανία), η ετήσια Σύσκε-
ψη της ομάδας εργασίας Ναρκοπολέμου του 
NATO (Naval Mine Warfare Working Group – 
NMWWG), με συμμετοχή ενός (1) επιτελούς από 
το Αρχηγείο Στόλου.

 ■ Από 05 έως 12 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη, 
στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου, η Εθνική δι-
ακλαδική άσκηση «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018», 
με συμμετοχή του συνόλου των εν’ ενεργεία 
μονάδων του ΠΝ.

 ■ Από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2018 διεξή-
χθη, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), η συνάντηση 
MARSUR Management Grουp (MMG) και Project 
Arrangement Board (PAB) με συμμετοχή Επιτε-
λών A΄ Κλάδου ΓΕΝ.
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α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 27-08-2018 Στη θαλάσσια περιοχή, Καλαμάκι Κορίνθου.

2 29-08-2018 Στη θαλάσσια περιοχή, Μπλε Λιμανάκι ν. Σαλαμίνας.

3 11-9-2018 Στη θαλάσσια περιοχή νησίδας Δίδυμης ν. Σύρου.

4 18/9 - 19/09/2018 Στη θαλάσσια περιοχή, Κοινύρας ν. Θάσου.

5 25/9 - 26/9/2018      Στη θαλάσσια περιοχή, Λεύκης Ελαφονήσου. 

6 16-10-2018 Στη θαλάσσια περιοχή, Πλάκας Καστελιού Κισσάμου ν. Κρήτης.

7 12-11-2018 Στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Αμφιλοχίας.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ  Υ 1
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Συγγραφεύς, Ηλίας Π. Τσουκαλάς, Πλοίαρχος ΠΝ ε.α.

Ε πανακυκλοφόρησε από την Ύπηρεσία Ιστο-
ρίας Ναυτικού η Ζ΄ Έκδοση του  βραβευμέ-

νου από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίου «Ύποβρύ-
χιο Ύ-1 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Συγγραφέας του 
βιβλίου είναι ο Ύπαρχος του ηρωικού υποβρυχίου 
Ύποπλοίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς Β.Ν. Η πρώτη 
έκδοση του βιβλίου έγινε το 1951 και γρήγορα 
εξελίχτηκε σε “best seller”. H τρέχουσα έκδοση με 
τη σειρά της, έχει επετειακό χαρακτήρα για δύο 
λόγους:

α. Τον Σεπτέμβριο του 2018 συμπληρώθηκαν 
75 χρόνια από εκείνο το βράδυ της 14ης Σεπτεμ-
βρίου του 1943, όταν το Ύ/Β Ύ-1 βυθίστηκε ανοι-
χτά της Σκιάθου, μετά από ηρωική ναυμαχία με τη 

γερμανική ανθυποβρυχιακή κορβέτα UJ-2101,-
που ακολούθησε την τορπιλική επίθεση. Η ναυμα-
χία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 ανδρών 
του πληρώματος του Ύ/Β, μεταξύ των οποίων και 
του γενναίου Κυβερνήτη Αντιπλοιάρχου Βασίλει-
ου Λάσκου Β.Ν. Ο Αντιπλοίαρχος Λάσκος μετά την 
αναγκαστική ανάδυση του Ύ/Β υπό καταιγιστικά 
εχθρικά πυρά, άφησε την τελευταία του πνοή στη 
γέφυρα του «ΚΑΤΣΩΝΗ» και παρασύρθηκε μαζί 
με το πλοίο του στον υγρό τάφο της πάτριας θά-
λασσας του Αιγαίου, μπαίνοντας έτσι στο πάνθεον 
των ηρώων της ένδοξης ναυτικής μας ιστορίας. 

β. Στις αρχές του 2018, μετά από πολυετείς 
έρευνες για τον εντοπισμό του ναυαγίου του Ύ/Β 

Τιμή πώλησης 5
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η μικρή κοινωνία του υποβρυχίου, επιβεβαιώνο-
ντας το ότι οι ήρωες δεν είναι πάντα γεννημένοι 
υπεράνθρωποι, αλλά συνήθως είναι απλοί- καθη-
μερινοί άνθρωποι, που όταν όμως το απαιτήσουν 
οι περιστάσεις μετατρέπονται σε πραγματικούς 
«λέοντες».Ήταν αλήθεια τα πληρώματα των ελ-
ληνικών υποβρυχίων «λέοντες» κατά τον Β΄ΠΠ; 
Για να απαντήσουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
ότι τα ελληνικά υποβρύχια κατά τον Β΄ΠΠ αριθ-
μούσαν ήδη δύο δεκαετίες δράσης, με γερασμένο 
εξοπλισμό και υποδομές και παρουσίαζαν πλήθος 
μηχανολογικών προβλημάτων και βλαβών κατά τη 
διάρκεια των αποστολών. Είχαν την τύχη όμως να 
έχουν ικανότατα πληρώματα που τα χειρίζονταν 
επιδέξια και αποτελεσματικά. Ήταν εκείνα τα στε-
λέχη-«λέοντες» του Πολεμικού μας Ναυτικού, τα 
οποία με εμμονή στο σκοπό, γενναιότητα, ευελιξία 
και αυταπάρνηση, αντιμετώπιζαν  και ξεπερνού-
σαν με επιτυχία όλα τα προβλήματα και τις δυσκο-
λίες που προέκυπταν σχεδόν καθημερινά κατά τη 
διάρκεια του Β’ ΠΠ.

Με τα γηρασμένα εκείνα πλοία, το Πολεμικό 
μας Ναυτικό συνέχισε να είναι επιχειρησιακά ενερ-
γό στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας το θαυμασμό 
των συμμάχων και ιδιαίτερα των Βρετανών, οι 
οποίοι από το 1942  άρχισαν να μας διαθέτουν νε-
ότευκτες Αγγλικές ναυτικές μονάδες για να συνεχί-
σουμε να αγωνιζόμαστε στο πλευρό τους. Ύπό το 
πρίσμα αυτό, το ηρωικό πλήρωμα και ο γενναίος 
Κυβερνήτης του Ύ/Β Ύ-1, ενσαρκώνουν το πνεύ-
μα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εκείνη την 
περίοδο, δηλ. τη συνέχιση του αγώνα εναντίον του 
εχθρού μέχρις εσχάτων, έως την απελευθέρωση 
της Πατρίδας. Ήταν το ίδιο πνεύμα που διακατέ-
χει διαχρονικά τους Έλληνες, από  τους αρχαίους 
Αθηναίους στη Σαλαμίνα, μέχρι τον Μιαούλη και 
τον Κουντουριώτη, οι οποίοι πέτυχαν να καταναυ-
μαχήσουν τον πάντοτε υπέρτερο αντίπαλο, καθώς 
μάχονταν για ιερό σκοπό: υπέρ βωμών και εστιών, 
για την ελευθερία της Πατρίδας.

Διατίθεται από την ΎΙΝ, ΠΟΝ, Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» 
και στα σημεία πώλησης χαρτών της Ύδρογρα-
φικής Ύπηρεσίας (Παπαρηγοπούλου 2 - Πλατεία 
Κλαυθμώνος - Αθήνα, Ακτή Μουτσοπούλου 66 
Πειραιάς.

Ύ-1, σε επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού με το 
ΎΓ-/ΩΚ «ΝΑΎΤΙΛΟΣ» της Ύδρογραφικής Ύπηρεσίας, 
εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε το ναυάγιο του Ύ/Β, 
σε βάθος 253 μέτρα, 6 ν.μ. βορειοδυτικά της νή-
σου Σκιάθου. Η κατάσταση του ναυαγίου φαίνεται 
σε φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στο 
βιβλίο και ήταν ακριβώς όπως την είχε προβλέψει 
στον επίλογο του βιβλίου του ο συγγραφέας: 

«Ανήμερα του Σταυρού κατέβηκε ολόρθος 
(ο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ») και δεν σταμάτησε όπως συ-
νήθως στο βάθος το περισκοπικό. Τράβηξε συ-
νέχεια στις 10, τις 20, τις 30 οργυιές και κατέ-
βαινε ασταμάτητα. Πέρασε το βάθος ασφαλείας, 
ξεπέρασε το όριο αντοχής. Μα σα βρήκε βυθό 
ακούμπησε και σταμάτησε. Χώθηκε μέσα στην 
άμμο σα φέρετρο με τους νεκρούς του κι έπει-
τα έγειρε στο ένα του πλευρό. Μέσα στο πηχτό 
σκοτάδι της αβύσσου το βαθύχρωμο κουφάρι 
δε διακρινόταν πια»….. 

Η αξία του συγκεκριμένου πονήματος- γεγο-
νός που επιβεβαιώνουν και οι συνεχείς επανεκ-
δόσεις του- έγκειται σε δύο παράγοντες: πρώτον, 
στο ότι αποτελεί μια πρώτης τάξης σπάνια ιστορι-
κή μαρτυρία και δεύτερον στην αμεσότητα και την 
αφηγηματική ζωντάνια του συγγραφέα, ο οποίος 
καταθέτει στο βιβλίο αυτό, την προσωπική του 
μαρτυρία όπως εκείνος την έζησε ως Ύπαρχος του 
«ΚΑΤΣΩΝΗ» περιγράφοντας την πολεμική δράση 
του υποβρυχίου «από μέσα». Πρόκειται για μία 
πρωτογενούς φύσης ναυτική ιστορία, που αξίζει 
να διαβαστεί απ’ όλα τα στελέχη του Πολεμικού 
Ναυτικού και όχι μόνο. Η γλαφυρή εξιστόρηση 
των γεγονότων περιλαμβάνει πέραν της δράσης 
του υποβρυχίου, τις επιτυχίες του κατά του εχθρού 
και την ηρωική βύθισή του, και την περιπετειώ-
δη προσπάθεια του Ύπάρχου Ηλία Τσουκαλά και 
των δύο Ύπαξιωματικών Αναστασίου Τσίγκρου και 
Αντώνη Αντωνίου, οι οποίοι αφού κατάφεραν να 
γλυτώσουν από τη βύθιση του πλοίου τους κολυ-
μπώντας επί ώρες μέχρι τις ακτές της Σκιάθου, 
στη συνέχεια μετά από πολλές περιπέτειες και 
δοκιμασίες, κατάφεραν να διαφύγουν στην Μέση 
Ανατολή για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα 
κατά του Άξονα.

Μέσα από την ζωντανή διήγηση του συγγρα-
φέα, αποκαλύπτεται στα μάτια του αναγνώστη όλη 
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Ετήσιος Διαγωνισμός Μελετών και 
Φωτογραφίας Περιοδικού 

«Ναυτική Επιθεώρηση» Έτους 2017 

Στο Βοτανικό την 22 Νοεμβρίου 2018, ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ) 
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Ν. Μπαμπλένης ΠΝ, παρέστη στην τελετή απονομής βραβείων του 
διαγωνισμού μελετών και φωτογραφίας του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση έτους 2017, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Αντιναύαρχος Δημήτριος Φωκάς» της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού.
Οι νικητές που ανέδειξε ο φετινός διαγωνισμός ανά κατηγορία είναι:

Το Α΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Η μεταστροφή της εθνικής στρατηγικής των Η.Π.Α, 
η περίπτωση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» του 
Υποπλοιάρχου Αθανάσιου Ρέτζιου ΠΝ.

Το Β΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Η καταπολέμηση της πειρατείας στην Σομαλία, μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ και ο ρόλος της 
Ελλάδας.» του Αντισμήναρχου (Ι) Αλέξανδρου Χαλ-
κόπουλου.

Το Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης». Το λυκόφως της 
Pax Britannica, του Ιστορικού - Συγγραφέα Αλέ-
ξανδρου Λ. Παπαγεωργίου.

Βραβεία Μελετών:
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Το Β΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με θέμα: 
Κλειστός σχηματισμός 2 αεροσκαφών ανθυποβρυχια-
κού πολέμου, τύπου P-3B ORION, στη θαλάσσια περιοχή 
του Αργοσαρωνικού, ελάχιστα λεπτά πριν την διέλευση 
τους άνωθεν της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην 
Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2004 
του Σμήναρχου (Ι) Αθανάσιου Μπινιάρη.

Το Α΄ Χρηματικό Βραβείο στη φωτογραφία  με 
θέμα: Επιστροφή του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στη Θεσ-
σαλονίκη 72 χρόνια μετά, της Υποπλοιάρχου (Ε) 
Στέλλας Φοίφα ΠΝ.

Το Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με θέμα: 
ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», χειμερινός εκπαιδευτικός πλους 
ΣΝΔ στη Σύρο τον Φεβρουάριο του 2017 της Σμηνία 
(Μετεωρολόγου), Γεωργίας Ιορδανοπούλου.

Βραβεία Φωτογραφίας:



Το τρίμηνο που πέρασε, έγιναν οι ακόλουθες δωρεές στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτι-
κού και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία:

• Ο κ. Αλέξανδρος Κακαβάς δώρισε στολή, έγγραφα και φωτογραφικό αρχείο του 
Αντιπλοιάρχου Ι. Α. Κακαβά ΒΝ καθώς και 9 DVD της σειράς ντοκυμαντέρ “Μνήμες 
Χαράς” σκηνοθεσίας Αλέξανδρου Κακαβά.

• Ο Αρχιπλοίαρχος ε.α. Λεωνίδας Τσιαντούλας ΠΝ δώρισε 56 τόμους της Εγκυκλο-
παίδειας Larousse Britannica.

• Οι κυρίες Ειρήνη και Ναυσικά Σουλιώτη, δώρισαν 28 τόμους της Μεγάλης Ελληνι-
κής Εγκυκλοπαίδειας Πυρσός.

• Ο κ. Ευθύμιος Χαραλαμπίδης δώρισε το βιβλίο “Η Ελληνική Τριήρης”.

• Ο κ. Δημήτριος Μαυριδερός δώρισε το βιβλίο “Γενεαλογικές Ανιχνεύσεις  - Το γένος 
Βούλγαρη της Ύδρας (1658 – 1990)”.

• Ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Δια-
κόπουλος ΠΝ δώρισε τέσσερεις (4) φωτογραφίες ιστορικού περιεχομένου (Ναυτική 
Αεροπορία).
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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 Κύπρου 30€
 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




