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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έρχεται μαζί με το ένθετο «Το Πολεμικό Ναυτικό 
της ΕΣΣΔ  μέσα από τα αρχεία της Αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η 
Σύγχρονη Ρωσική Ναυτική Στρατηγική». Πρόκειται για μια μελέτη του Πλωτάρχη Εμμανουήλ 
Μουρτζάκη Π.Ν, η οποία για πρώτη φορά εξετάζει την εξέλιξη του  σοβιετικού και στη συνέχεια 
του ρωσικού ναυτικού, μέσα από τις επίσημες αρχειακές πηγές της CIA. Πρόκειται για μία πρω-
τότυπη επιστημονική εργασία, η οποία ευελπιστούμε θα αποτελέσει σπουδαία βιβλιογραφική 
πηγή για όσους θα θελήσουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα στο μέλλον.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούνται οι εργασίες που κέρδισαν το Β΄ και Γ΄ χρηματικό βραβείο 
μελετών του προηγούμενου διαγωνισμού του περιοδικού. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέροντα 
πονήματα, καθώς το μεν πρώτο του Αντισμηνάρχου (Ι) Αλέξανδρου Χαλκόπουλου, αναλύει το 
ζήτημα της πειρατείας στη Σομαλία και τον ρόλο της ΕΕ και της Ελλάδας στην αντιμετώπισή 
του, ενώ το δεύτερο, του Ιστορικού Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, πραγματεύεται μία από τις 
σημαντικότερες ναυμαχίες της νεώτερης ναυτικής ιστορίας, αυτή της Γιουτλάνδης.

Και αυτό το τεύχος περιέχει τις γνωστές σταθερές - ιστορικού περιεχομένου στήλες «Ανα-
μνήσεις από την Ζωή στο ΠΝ» και «Χειραψία με την Ιστορία». Στην πρώτη φιλοξενούνται οι 
αναμνήσεις του Αντιναυάρχου ε.α Εμμανουήλ Ζαρόκωστα ΠΝ που αφορούν στη συμμετοχή 
του στην ίδρυση του Κυπριακού Ναυτικού, ενώ στη δεύτερη, το χρονικό της θρυλικής ναυμα-
χίας κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» και 
τριών γερμανικών τορπιλακάτων που είχε σαν αποτέλεσμα την καταβύθιση των δύο και την 
διαφυγή της μίας παρά τα σοβαρά πλήγματα που υπέστη, μέσα από τα μάτια του Κυβερνήτη 
του Αντιπλοιάρχου Ιωάννη Τούμπα. Το περιοδικό ολοκληρώνεται με την επίσης σταθερή στήλη 
«Ειδήσεις από το Περισκόπιο», την οποία, όπως κάθε τεύχος, επιμελείται ο αναλυτής αμυντι-



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

κών θεμάτων Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος.

Το περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση με την άοκνη εργασία των στελεχών της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού, φιλοδοξεί να παραμείνει «ένας πιστός φίλος και συνοδοιπόρος» κάθε εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού και όχι μόνον. Για αυτό σας 
θέλουμε δίπλα μας: ο καθείς από το δικό του «μετερίζι». Είτε με την αποστολή άρθρων, είτε 
με την αποστολή αναμνήσεων από επιχειρήσεις και γεγονότα κατά τη  διάρκεια της πορείας 
κάποιου στελέχους στο Πολεμικό Ναυτικό, είτε ακόμη και με την υποβολή σχολίων για την 
ποιότητα και την αναβάθμιση της ύλης του περιοδικού, η κάθε βοήθεια και συμβολή σας, είναι 
για εμάς πολύτιμη. Η ισχύς εν τη ενώσει.

        Η Επιτροπή Σύνταξης 





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης–παρα-
λαβής καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη στον Πτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), στον Πειραιά.  Πριν από την 
τελετή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο Αγνώστου Στρα-
τιώτη, στην Αθήνα.
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Tην Τετάρτη 21 έως Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 ο Αρχηγός του Ναυτικού της Πορ-
τογαλίας Admiral Antonio Maria Mendes Calado πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Ελλάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη 
ΠΝ.
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Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑ-
ΣΚΑΣ, στο Σκαραμαγκά, η τελετή επίδοσης ξιφών σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων του 
Πολεμικού Ναυτικού από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς και 
συγγενείς και φίλοι των Αξιωματικών.
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Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ 
επέδωσε «Επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων Πράξεων» σε δεκατέσσερα (14) στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού, διότι πέραν και άνω των προβλεπομένων υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων η απόδοση τους υπερέβη το καλώς εννοούμενο καθήκον, αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση και επιβεβαιώνει την αξιοσύνη και τις απεριόριστες δυνατότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικότερα, επιδόθηκε η «Επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων Πράξεων» στους:
Πλωτάρχη Κοσμά Δράκο ΠΝ, Υποπλοίαρχο Μάριο Κουλακιώτη ΠΝ, Ανθυποπλοίαρχο 
(Ε) Χρήστο Ιορδανίδη ΠΝ, Σημαιοφόρο (Ε) Γεώργιο Μουρίκη ΠΝ, Επικελευστή (Τ/
ΨΥΚΤ) Κωνσταντίνο Πανταζή, Πλωτάρχη (Ε) Κωνσταντίνο Θεοδοσάκη ΠΝ, Υποπλοί-
αρχο (Ε) Βασίλειο Καρκαλέτση ΠΝ, Υποπλοίαρχο (Μ) Κωνσταντίνο Μεντζέλο ΠΝ, Κε-
λευστή (Τ/ΠΒ) Αντώνιο Θώδο, Αντιπλοίαρχο (Ε) ε.α. Γεώργιο Βασιλάκη ΠΝ, Καθηγητή 
κ. Νικόλαο Μελανίτη, Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Κάραλη, Υποναύαρχο ε.α. Πα-
ναγιώτη Αντωνάκο, κ. Ιωάννη Γιαννούλη.   
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Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ολιγόωρος πλους των 
κληρωθέντων μαθητών Γ' Λυκείου με την Φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», καθώς και 
πτήση με Ελικόπτερο Aegean Hawk.

Τους μαθητές και τους συνοδούς αυτών υποδέχθηκε στο ΓΕΝ το απόγευμα της 
Πέμπτης 3 Ιανουαρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ  Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και την 
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 στο Αρχηγείο στόλου ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας, συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΝ, καθώς και ο 
Αρχηγός Στόλου  Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ.

Εν συνεχεία οι μαθητές, μετά την σύντομη ενημέρωση που είχαν στο Αρχηγείο Στόλου 
για το έργο του Πολεμικού Ναυτικού, επιβιβάστηκαν στην Φρεγάτα Κουντουριώτης η 
οποία απέπλευσε για τις προσβάσεις του Σαρωνικού κόλπου. Κατά την διάρκεια του 
πλου ενημερώθηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου και βίωσαν την 
εμπειρία πτήσης με το ελικόπτερο.
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Δείτε το βίντεο από τον 
πλους των μαθητών με την 
Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»
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Την Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ παρέστη στην τελετή Αγιασμού των υδάτων στον Πειραιά.

Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της τελετής από το Πολεμικό Ναυτικό διατέθηκαν 
τα ναρκοθηρευτικά ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΕΥΡΩΠΗ και ΚΑΛΥΨΩ.
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Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 διεξήχθη η εθνική τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας 
«ΟΡΜΗ 01/19», με τη συμμετοχή πυραυλακάτων.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Επι-
χειρησιακής Εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρη-
ση και επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής ετοιμότητας και ικανότητας των 
συμμετεχόντων.
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Την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 διεξήχθησαν οι προγραμματισμέ-
νες εθνικές τεχνικές ασκήσεις «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/19» και «ΒΡΟΝΤΗ 1/19», στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή κόλπου Μεγάρων, Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου Πελάγους, με 
τη συμμετοχή φρεγατών, κανονιοφόρων, υποβρυχίων, πλοίου γενικής υποστήριξης, 
ελικοπτέρων καθώς και σκάφους της ΔΥΚ.

Οι εν λόγω ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατή-
ρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής ετοιμότητας και ικανότητας των 
συμμετεχόντων.
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Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων Αερο-
πορίας Ναυτικού, στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, στο Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου 
Μαραθώνα.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβου-
λίου και συγγενείς των πεσόντων.
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Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για το Αντι-
τορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ», με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 ετών από τον κατάπλου του 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕ-
ΡΩΦ», στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, στη Μαρίνα Φλοίσβου, παρουσία της 
Α. Ε. Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας ως εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Βουλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Ρήγας, μέλη του 
Κοινοβουλίου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, βε-
τεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και συγγενείς του πληρώματος του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ».
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Τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας 
η τελετή παράδοσης – παραλαβής Αρχηγού Στόλου, από τον Αντιναύαρχο Ιωάννη 
Παυλόπουλο ΠΝ στον Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, 
Ανώτατοι Αξιωματικοί και λοιποί προσκεκλημένοι.
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Την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, 
η τελετή παράδοσης παραλαβής Διοικητού Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού 
(ΔΔΜΝ) παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ, μελών του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και λοιπών προσκεκλημένων.

Καθήκοντα Διοικητού της ΔΔΜΝ παρέλαβε από τον Αντιναύαρχο (Μ) Νικόλαο 
Καφέτση ΠΝ, ο Αντιναύαρχος (Μ) Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ.



20  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 606-ΤΟΜΟΣ 179

Την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
(ΣΝΔ) στον Πειραιά, η τελετή παράδοσης παραλαβής Διοικητού ΣΝΔ, παρουσία του 
Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. 
Παρέστησαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και 
λοιποί προσκεκλημένοι.

Καθήκοντα Διοικητού της ΣΝΔ παρέλαβε από τον Αντιναύαρχο Γεώργιο Πελεκανάκη 
ΠΝ, ο Υποναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.



21  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 606-ΤΟΜΟΣ 179

Την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στo Κέντρο Εκπαίδευσης 
ΠΑΛΑΣΚΑΣ, η τελετή παράδοσης παραλαβής Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), 
παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ, μελών του Ανώτατου 
Ναυτικού Συμβουλίου και λοιπών προσκεκλημένων.

Καθήκοντα Διοικητού της ΔΝΕ, παρέλαβε από τον Αντιναύαρχο Ευθύμιο Μικρό ΠΝ, ο 
Υποναύαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ.
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Εισαγωγή
Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καθορίζει και να 
εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις για 
τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων, την προώθηση της ανασυγ-
κρότησης μετά από συγκρούσεις και την 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα 
με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και να εδραιώσει και να υποστηρίξει τη 
δημοκρατία, την αρχή του κράτους δικαίου, τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου και να παράσχει βοήθεια σε 
ανθρώπους που πλήττονται από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές.1

Περισσότερο από το 80% των παγκοσμίων 

1	Πηγή:	http://europa.eu/globalstrategy/en	και	το	http://europa.
eu/pol/cfsp/index_el.htm

εμπορευματικών μεταφορών γίνονται από τη 
θάλασσα. Οι θαλάσσιες μεταφορές απετέλεσαν 
έναν από τους θεμελιώδεις λίθους για την 
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην 
Ευρώπη στη  γενικότερη ιστορία της. H πειρατεία 
αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και 
την περιφερειακή σταθερότητα και συνεπώς, 
η καταπολέμηση της πειρατείας στις ρίζες της 
αποτελεί προτεραιότητα για δράση της ΕΕ.

Προκειμένου η Ένωση να διαδραματίσει 
έναν κομβικό ρόλο ως πάροχος ασφάλειας για 
τα κράτη μέλη και τους πολίτες της, επιδιώκει 
την ενίσχυση της ασφάλειάς της και εκείνης 
των γειτόνων της. Η συντονισμένη εξωτερική 
δράση της ΕΕ, γίνεται με την χρήση των 
διατιθέμενων μέσων των χωρών της, στους 
τομείς της διπλωματίας, της ασφάλειας, της 
ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η καταπολέμηση της πειρατείας στην Σομα-
λία, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ 
και ο ρόλος της Ελλάδας

Του Αλέξανδρου Χαλκόπουλου Αντισμήναρχου (Ι) 
Βʹ	χρηματικό	βραβείο	ετήσιου	διαγωνισμού	μελετών	Ναυτικής	Επιθεώρησης	έτους	2017.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, όσον αφορά τις εξωτερικές 
συγκρούσεις και κρίσεις είναι η αποστολή της 
ΕΕ, EU NAVFOR ATLANTA σε συνδυασμό με τις 
αποστολές EUTM Somalia2 και EUCAP Nestor3 
στην Σομαλία.4 

Επεμβάσεις - Γενικές αρχές 
Ο ΟΗΕ διατηρεί την πρωταρχική ευθύνη 
για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης 
και ασφάλειας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του Χάρτη για να επιτευχθεί 
αυτό τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν «να παίρνουν 
αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να 
προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε 
απειλή της ειρήνης και για να καταστέλλουν 
κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής 
παραβίαση της ειρήνης …». Στα Κεφάλαια VI και 
VII, που τιτλοφορούνται «Ειρηνική Διευθέτηση 
Διαφορών» και «Ενέργειες σε περίπτωση 
απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της 
Ειρήνης και Επιθετικών Ενεργειών» αντίστοιχα, 
καταγράφονται τα προβλεπόμενα μέτρα για την 
υποστήριξη της ειρήνης.
Απόλυτη ομοιομορφία με το άρθρο 1 του Χάρτη 
είναι και οι γενικές διατάξεις για την εξωτερική 
δράση της ένωσης (ΕΕ) στο άρθρο 21.5

Ο ΟΗΕ στη δράση του αυτή συναντά 
περιορισμούς που θέτει ο ίδιος ο Χάρτης των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς σε κάθε περίπτωση ο 
Οργανισμός οφείλει να σεβαστεί την κυριαρχία, 
την εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα 

2 Πηγή:http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
operations/eutm-somalia/ 

3 https://www.eucap-nestor.eu/ & COMMON SECURITY AND 
DEFENCE POLICY EU Maritime Security Capacity Building 
Mission in Somalia (EUCAP Nestor

4 JOIN (2013) 30 final, κοινή ανακοίνωση, «Η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις», 
της 11.12.2013 Συμβούλιο 9644/14, συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ΕΕ, της 12.5.2014. Κοινό έγγραφο εργασίας των Ύπηρεσιών 
της Επιτροπής (2015) 85 final, της 10.5.2015.

5 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2,2(Γ) των Γενικών διατάξεων 
για την εξωτερική δράση της ένωσης. «Τη διατήρηση της 
ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση 
της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις 
αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με τις αρχές της 
Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των 
Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν 
τα εξωτερικά σύνορα.»

των κρατών.6 Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 
39 του Χάρτη,7 το Συμβούλιο Ασφαλείας θα 
αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, 
διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια 
και θα κάνει συστάσεις ή θα αποφασίζει ποια 
μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 
418 και 429. Σύμφωνα με το άρθρο 42 μόνο 
αυτό νομιμοποιείται να ενεργοποιήσει τη 
διαδικασία ανάληψης στρατιωτικής δράσης για 
την διαφύλαξη ή αποκατάσταση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας και κατά κανόνα στην 
περίπτωση εκείνη που όλα τα ειρηνικά μέσα 
έχουν αποτύχει.10 H Σύμβαση του ΟΗΕ για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations 
Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) 
προβλέπει την υποχρέωση της διεθνούς 
κοινότητας να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη και 
ασφαλή ναυσιπλοΐα στα διεθνή ύδατα11.

Στο βαθμό που ο ΟΗΕ στερείται ίδιων 
δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, τα 
κράτη μέλη «αναλαμβάνουν	 να	 θέτουν	 στη	
διάθεση	 του	 Συμβουλίου	 Ασφαλείας,	 όποτε	
το	 ζητήσει	 και	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 της	

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Χάρτη των 
ΗΕ, «Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης 
ισότητας όλων των μελών του» και στην παράγραφο 7 
«Καμία διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα 
Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν 
ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε 
κράτους». Charter of the United Nations, Published by the 
United Nations Department of Public Information.

7 Το άρθρο 39 στο Κεφάλαιο 7 του Χάρτη, αναφέρει: «Το 
Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή 
για την ειρήνη διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια».

8 Το άρθρο 41 στο κεφάλαιο 7 του Χάρτη αναφέρει: Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται 
για να εξασφαλίζουν την εκτέλεση των αποφάσεών του και 
μπορεί να καλεί τα Μέλη του να τα εφαρμόζουν. Τα μέτρα 
μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη ή μερική διακοπή των 
οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, 
εναέριων, συγκοινωνιών, των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών, 
ραδιοφωνικών και άλλων μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη 
διακοπή διπλωματικών σχέσεων.

9 Το άρθρο 42 στο Κεφάλαιο 7 του Χάρτη, αναφέρει: «Αν το 
Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται 
στο άρθρο 41 θα ήταν ανεπαρκή ή ότι έχουν αποδειχτεί 
ανεπαρκή, μπορεί να προχωρήσει με αεροπορικές, θαλάσσιες 
ή χερσαίες δυνάμεις στην ανάληψη της δράσης που θα ήταν 
αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς 
ασφάλειας και ειρήνης.».

10 Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων εθνών στο διαδίκτυο: 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=14&Itemid=10	 

11  http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/con-
vention_overview_convention.htm
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ειδικής	συμφωνίας	ή	συμφωνιών,	τις	ένοπλες	
δυνάμεις,	τη	βοήθεια	και	τις	διευκολύνσεις,	…».

Η απόφαση για ένοπλη επέμβαση ακόμη 
και αν λαμβάνεται στο πλαίσιο προηγούμενης 
νομιμοποιητικής απόφασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι δύσκολη 
και ο βαθμός διστακτικότητας συμμετοχής των 
χωρών υψηλός. Παράλληλα με την χρήση βίας τα 
παρεμβαίνοντα κράτη προσανατολίζονται και σε 
δράσεις με σκοπό την δημιουργία μιας κρατικής 
οντότητας ικανής για την επανίδρυση του κράτους 
και την αποφυγή παρόμοιων κρίσεων. Μια 
σειρά από θεσμικά όργανα όπως η Παγκόσμια 
Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 
διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις δύναται 
να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικές επεμβάσεις 
και η Ένωση προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς 
οργανώσεις και άλλους εταίρους στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας12.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η 
Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει το πολιτικό και 
στρατιωτικό δυναμικό της για τη διαχείριση 
διεθνών κρίσεων, μέσα από το φάσμα 
ενεργειών που αποτυπώνονται στο άρθρο 43 

12  INTERVENTION,TERRORISM,AND TORTURE, Contemporary	
Challenges	to	Just,	War	Theory,	Edited by STEVEN P. LEE, 
Hobart	and	William	Smith	Colleges,	Geneva,	NY,	U.S.A.σελ.	
73	-	80.

και ειδικότερα την πρόληψη συγκρούσεων, τις 
ανθρωπιστικές αποστολές και τις αποστολές 
διάσωσης, τις αποστολές με στόχο την παροχή 
συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών 
θεμάτων καθώς και αποστολές αποκατάστασης 
της ειρήνης και σταθεροποίησης μετά το πέρας 
των συγκρούσεων. «Όταν	μια	διεθνής	κατάσταση	
απαιτεί	 επιχειρησιακή	 δράση	 εκ	 μέρους	 της	
Ένωσης,	 το	 Συμβούλιο	 εκδίδει	 τις	 αναγκαίες	
αποφάσεις.	 Οι	 αποφάσεις	 του	 προσδιορίζουν	
τους	 στόχους	 τους,	 το	 πεδίο	 εφαρμογής	 τους,	
τα	 μέσα	 που	 πρέπει	 να	 τεθούν	 στη	 διάθεση	
της	 Ένωσης,	 τις	 προϋποθέσεις	 εφαρμογής	
τους	και,	εφόσον	είναι	απαραίτητο,	τη	διάρκειά	
τους.	Αυτές	οι	αποφάσεις	δεσμεύουν	τα	κράτη	
μέλη	 όσον	 αφορά	 τις	 θέσεις	 που	 υιοθετούν	
και	τη	διεξαγωγή	της	δράσης	τους.	Κάθε	θέση	
ή	 δράση	 κράτους	 μέλους	 η	 οποία	 σχεδιάζεται	
κατ’	 εφαρμογή	 απόφασης	 του	 Συμβουλίου	
γνωστοποιείται	 από	 το	 ενδιαφερόμενο	 κράτος	
μέλος	εντός	προθεσμίας	η	οποία	επιτρέπει,	εάν	
είναι	 αναγκαίο,	 προηγούμενη	 συνεννόηση	 στα	
πλαίσια	του	Συμβουλίου	(άρθρο	28	ΣΕΕ).»13

Η αξία του παγκόσμιου εμπορείου που 

13  Η λήψη αποφάσεων σε θέματα ΚΕΠΠΑ πηγή: http://www.
europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/2/2/index.tkl?lang
=gr&pos=13&term=%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%A0
%CE%91&s=1&e=20.

Παρουσίαση της μετακίνησης των εμπορικών πλοίων.
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διέρχεται από την θάλασσα της Σομαλίας 
αντιπροσωπεύει 1 τρις δολάρια σε εμπορικές 
συναλλαγές. Οι μεταφορές αυτές απετέλεσαν 
έναν από τους θεμελιώδεις λίθους για την 
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην 
Ευρώπη σε όλη την ιστορία της. Η πειρατεία 
αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και 
επηρεάζει την σταθερότητα. προτεραιότητα για 
την ΕΕ είναι η καταπολέμηση της.

Παγκόσμια μετακίνηση εμπορικών πλοίων. 
Ύπολογίζεται ότι πάνω από το 95% των 
εμπορευμάτων της ΕΕ μετακινείται μέσω των 
θαλασσίων οδών.14

Η κατάσταση στην Σομαλία
Η Σομαλία είναι μια περιοχή πολυάριθμων 
φυλών και πληθυσμιακών ομάδων, με πολλές 
από αυτές να αντιτίθενται στα πεπραγμένα του 
εκάστοτε δικτάτορα. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘80, ως αντίποινα, ο τότε δικτάτορας Siad 
Barre οδήγησε τα στρατεύματά του εναντίον 
των ομάδων αυτών, αλλά έχασε στις μάχες 
και ανατράπηκε από την εξουσία. Μεγάλη 
μάζα των υποστηρικτών του στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν μια ένοπλη 
επανάσταση, με σκοπό την επαναφορά του στην 

14  http://eunavfor.eu/mschoa/

εξουσία, με επιτυχία. Με την επαναφορά του 
στην εξουσία, ένα μεγάλο κομμάτι της βόρειας 
Σομαλίας διακήρυξε την ανεξαρτησία του από 
το υπόλοιπο κράτος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 
οι παρατεταμένες απάνθρωπες συγκρούσεις, 
οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως αποτρόπαιες 
πράξεις. Η αιματοχυσία συνεχίστηκε εως 
και τον Ιούνιο του 2008, όπου έπειτα από 
πιέσεις, η κυβέρνηση της Σομαλίας υπέγραψε 
συμφωνία ειρήνης με τη Συμμαχία για την εκ 
νέου απελευθέρωση της Σομαλίας, η οποία 
έχει ως στόχο να σταματήσει την εμφύλια 
σύρραξη. Δυστυχώς οι σκληροπυρηνικοί 
ισλαμιστές, αξιωματούχοι της κυβέρνησης 
αλλά και οι ηγέτες των ανταρτών αντιτάχθηκαν 
στη συμφωνία, η οποία προέβλεπε κατάπαυση 
του πυρός, με αποτέλεσμα τις επόμενες κιόλας 
ημέρες οι συγκρούσεις να αναζωπυρωθούν. 
Στα τέλη του 2008 ο τότε πρόεδρος Αχμέτ 
καθαίρεσε τον πρωθυπουργό Νουρ Χασάν 
Χουσεΐν, επειδή απέτυχε να αποκαταστήσει την 
ασφάλεια στη χώρα. Λίγες ημέρες αργότερα 
παραιτήθηκε ο νέος Πρωθυπουργός αλλά και 
ο Πρόεδρος. Στις αρχές του 2009 αποχώρησαν 
τα στρατεύματα της Αιθιοπίας και ανέλαβε την 
Προεδρία ο Σαρίφ Αχμέτ, οποίος επέβαλε τον 
ισλαμικό νόμο (Σαρία). Τον Μαΐου του 2009 
ζήτησε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για 
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να αντιμετωπίσει τους ισλαμιστές αντάρτες15. 
Τα προβλήματα για την ασφάλεια της χώρας 
παραμένουν άλυτα, παρά τη διεξαγωγή 
βουλευτικών εκλογών το 2016 και την 
προεδρική εκλογή του Μοχάμεντ Αμπντουλαχί 
Μοχάμεντ16 το 2017.

H κοινωνία της Σομαλίας έχει χωριστεί 
κυρίως στα δύο. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται 
μέχρι και σήμερα, με τη χώρα να είναι πλέον 
ερείπια και τον ΟΗΕ να στέλνει συνεχώς τις 
ειρηνευτικές του δυνάμεις. Η ανθρωπιστική 
κρίση παραμένει και χαρακτηρίζεται από τις 
δραματικότερες εμφύλιες συρράξεις στον 
πλανήτη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1 
εκατομμύριο νεκρούς Σομαλούς.

Οι διεθνείς ναυτικές συμμαχίες που δραστη-
ριοποιήθηκαν στη Σομαλία είναι17: 

● NATO Operation Ocean Shield18 (ολο-
κληρώθηκε το 2016).

● Η Combined Task Force (CTF) 15119, με 
την συμμετοχή τριάντα δύο (32) χωρών20. 

● EU Naval Force Atalanta.

● Μεμονωμένες δυνάμεις από χώρες της 

15  http://www.bbc.com/news/world-africa-14094503.
16  https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia.
17			http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
							S0308597X15001001.
18 Οι ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ λειτουργούν από το 

Κέρας της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου 
του Άντεν και του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού μέχρι το 
Στενό του Ορμούζ. Αυτή η περιοχή είναι μεγαλύτερη 
από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια μια αντιστοιχία με 
το μέγεθος της Δυτικής Ευρώπης. Με τη συγκατάθεση 
των σομαλικών αρχών, τα πλοία του ΝΑΤΟ μπορούν να 
εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. 

19 Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με τα παράκτια 
κράτη, η αποστολή του CTF 151 είναι να καταπολεμήσει 
την πειρατεία στη θάλασσα και να συνεργαστεί με 
περιφερειακούς και άλλους εταίρους για την ενίσχυση της 
ικανότητας και τη βελτίωση των σχετικών δυνατοτήτων για 
την προστασία του παγκόσμιου ναυτιλιακού εμπορίου. Το 
CTF 151 δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 με εντολή 
ειδικής πειρατικής αποστολής, η οποία επί του παρόντος 
εγκρίθηκε με την απόφαση UNSCR 2316. Πρόσφατα 
εξουσιοδοτήθηκε να διεξάγει ευρύτερες επιχειρήσεις 
θαλάσσιας ασφάλειας. https://combinedmaritimeforces.
com/ctf	-151-counter-piracy.

20 Από τον Ιούλιο του 2017 ο διοικητής του CTF 151 είναι ο 
ναύαρχος Emre SEZENLER του Τουρκικού ναυτικού.

Κίνας21, Ινδίας, Ιαπωνίας22, Νότιας Κορέας23 και 
του Ιράν.

Τα σκάφη του ΝΑΤΟ (Ocean Shield) διεξήγαγαν 
αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και 
αναγνώρισης για να επαληθεύσουν τη 
δραστηριότητα της ναυσιπλοΐας στα ανοικτά 
των ακτών της Σομαλίας, χωρίζοντας τη νόμιμη 
θαλάσσια κυκλοφορία από ύποπτα πειρατικά 
σκάφη. Τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από 
την περιοχή παρακολουθούνται και σε πολλές 
περιπτώσεις συνοδεύονταν για να εξασφαλιστεί 
η ασφαλή διέλευση. Οι ομάδες κρούσης 
του ΝΑΤΟ μπορούσαν να επιβιβάζονταν σε 
ένα ύποπτο σκάφος για να διαπιστωθεί εάν 
βρίσκονταν πειρατές στο πλοίο. Τα σκάφη του 
ΝΑΤΟ επιχειρούσαν για να σταματήσουν ένα 
πειρατικό σκάφος ή παρέμβαιναν κατά την 
διάρκεια μια πειρατείας24.

Στην επιχείρηση συμμετείχε μεγάλος 
αριθμός πλοίων από το 2010 έως και το 2014, 
ενώ τα επόμενα χρόνια η δύναμη μειώθηκε σε 
απόλυτους αριθμούς25. Η αποστολή ολοκληρώ-

21 Το 2009 O Κινέζος αντιναύαρχος Γιν Τζούο εξέφρασε 
τη βούληση του Πεκίνου να δημιουργήσει μόνιμη βάση 
στον Κόλπο του Αντεν, προκειμένου να υποστηρίξει τις 
αντιπειρατικές επιχειρήσεις της Κίνας στην περιοχή για 
την προστασία του εμπορικού της στόλου. Τον Αυγουστο 
του 2017 η Κίνα εγκαινίασε την πρώτη στρατιωτική βάση 
στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Τζιμπουτί. Η βάση θα 
χρησιμεύσει για την υποστήριξη ναυτικών συνοδειών στην 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και επιχειρήσεων 
(του ΟΗΕ) διατήρησης της ειρήνης και ανθρωπιστικής 
αρωγής. Η κατασκευή της βάσης ξεκίνησε το 2016 και 
θα χρησιμεύσει επίσης στο Πεκίνο για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων κατά της πειρατείας και απομάκρυνσης 
Κινέζων υπηκόων σε περίπτωση κρίσης.

22 Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε την ανάπτυξη δύο 
πολεμικών πλοίων στα ανοικτά της Σομαλίας, το 2017 τα 
οποία εντάχθηκαν στη διεθνή δύναμη για την αντιμετώπιση 
της πειρατείας. «Η απόφαση ελήφθη ύστερα από πολύμηνη 
συζήτηση για το πως θα μπορούσε η Ιαπωνία βοηθήσει 
την ασφαλή ναυσιπλοΐα χωρίς να έλθει σε αντίθεση με 
το σύνταγμα, που θέτει αυστηρά όρια για την χρήση των 
ενόπλων δυνάμεων της χώρας μόνο για ειρηνικούς και 
αμυντικούς σκοπούς». http://www.naftemporiki.gr/story/	
254762/iaponia-sti-diethni-nautiki-dunami-kata-tis-
peirateias

23  Έπειτα από κατάληψη αλιευτικού σκάφους της, η Ν. Κορέα 
αποφάσισε την αποστολή πολέμικού πλοίου στην περιοχή 
τον Ιούνιο του 2017.

24  http://www.mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield.
aspx

25 http://www.mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield/
participating-forces.aspx
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θηκε τον Δεκέμβριο του 2016 λόγω μετατόπισης 
του βάρους προς άλλες θαλάσσιες περιοχές26 
και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την 
επανεμφάνιση των κρουσμάτων πειρατείας 
στην περιοχή.

● Στην περιοχή ενεργούν τρία (3) ναυτιλιακά 
κέντρα. UK Maritime Trade Operations (UK 
MTO)27.

● NATO Shipping Centre (NSC)28.

● Horn of Africa (MSCHOA)29.
Τα πρώτα δύο κέντρα έχουν ευρύτερες 

εντολές ενώ το τρίτο δημιουργήθηκε ειδικά για 
την πειρατεία στην περιοχή και αποτελεί μέρος 
της επιχείρησης της ΕΕ «Ατλάντα».30

26  Έπειτα από αλληλογραφία με το Γρ. Τύπου της επιχείρησης 
ο Εκπρόσωπος Lieutenant Colonel David Fielder Royal 
Marines Spokesperson ανέφερε ότι: It generally felt that 
the withdrawal of NATO at the end of 2016 sparked 
an increase in activity with the high jacking or Aris 13. 
There is also more activity from the instability in the 
Yemei region due to the ongoing conflict there. Lastly, we 
believe there is a rise in reporting due to the nervousness 
of shipping due to these events throughout the area. 

27 Το Γραφείο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντουμπάι ενεργεί ως το 
κύριο σημείο επαφής για τα εμπορικά πλοία και τη 
σύνδεση με στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Το 
UKMTO του Ντουμπάι επίσης διαχειρίζεται το Σχέδιο 
Εθελοντικής Αναφοράς, βάσει του οποίου τα εμπορικά 
πλοία ενθαρρύνονται να στέλνουν τακτικές αναφορές, 
παρέχοντας θέση / πορεία / ταχύτητα και ΕΤΑ στον επόμενο 
λιμένα τους. Το UKMTO στο Ντουμπάι παρακολουθεί στη 
συνέχεια τα σκάφη και οι πληροφορίες σχετικά με τη 
θέση μεταφέρονται στο Κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κέρας της Αφρικής (MSCHOA). http://
oceansbeyondpiracy.org/matrix/united-kingdom-marine-
trade-operations-ukmto.

28 Το Ναυτιλιακό Κέντρο του ΝΑΤΟ (NSC) είναι η σύνδεση 
μεταξύ του ΝΑΤΟ και της κοινότητας εμπορικής ναυτιλίας. 
Το NSC, που είναι επανδρωμένη από το ΝΑΤΟ, είναι το 
κύριο σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών 
εμπορικής ναυτιλίας μεταξύ των στρατιωτικών αρχών 
του ΝΑΤΟ και της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. http://
www.mc.nato.int/about-marcom/organization/nato-
shipping-centre.aspx.

29 Το Κέντρο Ασφάλειας της Ναυτιλίας - Κέρας της Αφρικής 
(MSCHOA), βρίσκεται στο OHQ Operations Room, είναι μια 
πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από την EU NAVFOR, σε 
συνεργασία με την γενική ναυσιπλοΐα. Το MSCHOA παρέχει 
24ωρη παρακολούθηση των σκαφών που διέρχονται από 
τον κόλπο του Άντεν, ενώ η παροχή ενός διαδραστικού 
ιστότοπου επιτρέπει στο Κέντρο να γνωστοποιεί στην 
Ναυτιλιακή Βιομηχανία τις τελευταίες κατευθυντήριες 
οδηγίες για την καταπολέμηση της πειρατείας και για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες και τους φορείς εκμετάλλευσης, 
κινήσεις μέσω της περιοχής. http://eunavfor.eu/mschoa/		

30			http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

Ο ρόλος της ΕΕ
Η ΕΕ υλοποιεί την μακροπρόθεσμη στρατηγική 
για την εξωτερική δράση της, δίνοντας έμφαση 
στην υποστήριξη για την ειρήνη, την δημοκρατία, 
το κράτος του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Έχοντας παγκόσμια συμφέροντα, επεμ-
βαίνει σε περιοχές που έχουν πληγεί από κρίσεις, 
παρέχοντας βοήθεια σε όσους την χρειάζονται, 
σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και 
εταίρους.

Κάθε χρόνο περίπου 10.000 ευρωπαϊκά 
πλοία διέρχονται από επικίνδυνες θαλάσσιες 
περιοχές και κατά συνέπεια, πέρα από το ζήτημα 
των ανθρώπινων ζωών και της ασφάλειας, 
η πειρατεία συνιστά επίσης οικονομικό 
πρόβλημα δεδομένου ότι απειλεί τις διεθνείς 
εμπορικές θαλάσσιες γραμμές και επηρεάζει 
με πολύ αρνητικό τρόπο το διεθνές εμπόριο. Η 
συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Σομαλία 
αποτελεί την κύρια αιτία της πειρατείας. Είναι 
απόρροια της απουσίας νόμου και τάξης στη 
χώρα και κατά συνέπεια θα πρέπει η διεθνής 
κοινότητα στο σύνολό της να παράσχει την 
αναγκαία τεχνική και οικονομική υποστήριξη, με 
σκοπό να βοηθήσει τη μεταβατική Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση να αναπτύξει την ικανότητα να 
ασκεί έλεγχο επί των χωρικών της υδάτων και, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.31

Τα πλοία του εμπορείου θεωρούνται εύκολα 
προσβάσιμοι στόχοι με πλωτά μέσα που δεν 
χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό. Η πειρατεία σε 

31  http://www.naftikachronika.gr/2012/07/23/5789/

Φωτογραφία από το UKMTO.
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πλοία εμπορείου ήταν αλλά και εξακολουθεί 
να είναι προσοδοφόρα και βιώσιμη πηγή 
εισοδήματος για τους Σομαλούς, όχι μόνο για 
τους συμμετέχοντες στην ενέργεια αυτή αλλά και 
για τον τοπικό πληθυσμό, οποίος ενισχύονταν 
από τα λύτρα των πειρατών.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας 
στη Σομαλία, και έχει διαθέσει για αναπτυξιακή 
βοήθεια 215,4 εκατομμύρια ευρώ μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την 
περίοδο 2008-2013 λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη 
αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης. Η αξία της 
στήριξης της ΕΕ για το διάστημα 2015-2020, που 
καλύπτει αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική 
βοήθεια και επιχειρήσεις διατήρησης της 
ειρήνης, ανέρχεται σε 3,4 δισεκατομμύρια EUR, 
ενώ τον Μάιο του 2017 ανακοίνωσε επιπλέον 
στήριξη 200 εκατομμυρίων ευρώ.32 Με τις 
αποστολές τις αποσκοπεί στην επίλυση του 
προβλήματος της σταθερότητας της χώρας, και 
στην την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της 

32 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0332+0+DOC+XML+V0//EL 
παράγραφος ΙΓ

πειρατείας. Η ΕΕ χορηγεί στήριξη αναλαμβάνοντας 
κοινωνική ευθύνη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τοπικοί αλιείς δεν διαθέτουν τα ίδια μέσα, ούτε 
από οικονομικής πλευράς ούτε από πλευράς 
ανθρώπινης ικανότητας, για να προστατεύσουν 
τους εαυτούς τους από την πειρατεία.33 

Oι πόροι για στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ 
διατίθενται επίσης εκτός του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, από τα Κράτη-Μέλη, είτε άμεσα από 
τους συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις ΚΕΠΠΑ/
ΚΠΑΑ είτε μέσω του μηχανισμού Athena.34 Το 
οικονομικό βάρος της δημιουργίας μάχιμης 
μονάδας (BG), η διατήρηση υψηλής ετοιμότητας, 
σε κατάσταση αναμονής και ανάπτυξη αυτής 
όταν απαιτηθεί επιβαρύνει το κράτος που 
συνεισφέρει τα στρατεύματα. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι η μειωμένη συμμετοχή των μικρότερων 
κρατών, δεδομένου των δημοσιονομικών 
περιορισμών.35

33 http://www.naftikachronika.gr/2012/07/23/5789/
34 Για τον μηχανισμό, την δημιουργία, την οργανωτική δομή, 

την ικανότητα και συντονισμό με τρίτους καθώς και τον 
τρόπο καταβολής συνεισφορών στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.2.2015 L 84/39 ΑΠΟΦΑΣΗ 
(ΚΕΠΠΑ) 2015/528 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 
2015. 

35 EU Battlegroups – ready to go? by Anna Barcikowska, 
Νοέμβριος 2013 σελ.4 , Το κόστος αυξάνει λαμβάνοντας 
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Η αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας 
περιλαμβάνει μια ευρύτερη, συνολική στρατηγική 
η οποία θα βγάλει τη Σομαλία και το σύνολο 
της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής από τη 
φτώχεια και την ανυπαρξία κρατικής δομής.

Οι αποστολές της ΕΕ στην Σομαλία
Το 2008 έπειτα από την απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΕ ξεκίνησε η στρατιωτική 
ναυτική επιχείρηση EU NAVFOR Somalia36. 
Σκοπός της αποστολής, η οποία βασίζεται σε 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, είναι η 
καταπολέμηση πειρατείας και του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Αναλυτικότερα σκοπό έχει:

  ● Να προστατεύει τα πλοία του παγκόσμιου 
προγράμματος μεταφοράς τροφίμων (World 
Food Programme WFP), στην εν λόγω περιοχή 
(African Union Mission in Somalia AMISOM) και 

άλλων ευάλωτων πλοίων. 

  ● Να προλαμβάνει και να καταστέλλει την 
πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα.

υπόψιν τις αερομεταφορές για την μετακίνηση ανθρώπων 
και μέσων.

36 Council Joint Action 2008/851/CFSP

  ● Να παρακολουθεί τις αλιευτικές δραστη-
ριότητες στην ανοικτή θάλασσα της Σομαλίας.

    ● Να υποστηρίζει άλλες αποστολές της ΕΕ και 
των διεθνών οργανισμών που εργάζονται για 
την ενίσχυση της ασφάλειας και της ικανότητας 
της ναυτιλίας στην περιοχή.

Η EUNAFOR ξεκίνησε με τέσσερα (4) πλοία 
και δύο (2) αεροσκάφη. Σύντομα ο αριθμός 
αυξήθηκε37 σε δώδεκα (12) πλοία, οκτώ (8) 
ελικόπτερα και συνολικά 2000 προσωπικό, κάτι 
που αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για την 
ασφαλή ναυσιπλοΐα. Δεκαεννέα (19) χώρες της 
ΕΕ, η Κροατία και η Νορβηγία συμμετέχουν στην 
αποστολή. Το 2014 συμμετείχε στην αποστολή 
με ένα πλοίο της Ουκρανίας. Η διαφοροποίηση 
είναι ότι δεν βρίσκονται ταυτόχρονα οι δυνάμεις 
όλων των χωρών στην περιοχή ενδιαφέροντος 
αλλά ανα χρονικά διαστήματα. 

Στις αποστολές της ΕΕ δύναται να 
συμμετέχουν και δυνάμεις εκτός των χωρών 
της Ένωσης.

Από το 2009 έως τον Αύγουστο του 2011 
ο προϋπολογισμός ήταν 4,8 εκ. Ευρώ, ο 
επόμενος προϋπολογισμός έως τον Δεκέμβριο 

37 Οι επιθέσεις το 2009 αυξήθηκαν.

Φωτογραφία από αεροσκάφος συνεργασίας.
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του 2012 παρέμεινε ο ίδιος. Ο προϋπολογισμός 
για τα έτη 2013 και 2014 ανήλθε σε 17,1 εκατ. 
Ευρώ38 ενώ για το 2016 ανήλθε στα 6,3 εκατ. 
Ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα του 
προσωπικού καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο 
από τα συμβαλλόμενα κράτη39. 

Τα ποσά τροποποιούνται αναλόγως των 
συμμετεχόντων χωρών και των διατιθέμενων 
μέσων.40

Στην αποστολή, η οποία παρατάθηκε έως 
τον Δεκέμβριο του 201841, συμμετέχει και το 
Ηνωμένο Βασίλειο με 15% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού.

Η πειρατεία, στην περιοχή της Σομαλίας42, 
κυρίως τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης της, 
εξασφάλισε στους ηγέτες των παραστρατιωτικών 

38 https://publications.parliament.uk/pa/cm201415/
cmselect/cmeuleg/219-xxxiii/21911.htm.

39 http://eunavfor.eu/mission.
40 EUROPEAN UNION COMMON SECURITY AND DEFENCE 

POLICY EU naval operation against piracy (EUNAVFOR 
Somalia - Operation ATALANTA) Updated: February 2010 
EUNAVFOR/14.

41   http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/
       2016/11/28-eu-navfor-somalia-operation-mandate-
       extended.
42 Το 15% του παγκόσμιου εμπορείου ναυτιλίας διέρχεται 

από την θάλασσα της Σομαλίας προς την διώρυγα του 
Σουέζ.

επιχειρήσεων ένα μεγάλο οικονομικό κέρδος 
κυρίως λόγω των λύτρων που αποσπούσαν από 
τις επιχειρήσεις.

Ο ακριβής αριθμός των πειρατών δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί ενώ υπολογίζεται ότι 
ένα μέρος των χρημάτων τροφοδοτούσε και 
τις τοπικές κοινωνίες43. Πολλές ανεξάρτητες 
ομάδες λειτουργούσαν ταυτόχρονα και παρόλο 
τον μικρό οπλισμό είναι αποτελεσματικές 
ενάντια σε εμπορικά πλοία. Οι πειρατές 
διαρκώς αναπροσαρμόζουν τις τακτικές και 
τις μεθόδους τους και έχουν επεκτείνει την 
ακτίνα δράσης τους χάρη στη χρήση μεγάλων 
κλεμμένων πλοίων τα οποία χρησιμοποιούν για 
τις επόμενες επιθέσεις τους.

Παρατηρούμε ότι η ακτίνα δράσης των 
πειρατών από το 2005 έως το 2010 πολ-
λαπλασιάστηκε. Αυτό οφείλεται στην απόκ-
τηση και χρήση μεγαλύτερων πλοιαρίων, από 
μέρους των πειρατών.

Στην φωτογραφία δεξιά εμφανίζονται οι 
επιθέσεις για το έτος 2010 με μπλε χρώμα και 
με κόκκινο χρώμα για το 2014.

43 Roger Middleton, ‘Piracy in Somalia: Threatening global 
trade, feeding local wars’, Briefing Paper, Chatham 
House, October 2008.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ανατολικές 
ακτές της Αφρικής οι επιθέσεις λόγω παρουσίας 
ναυτικών δυνάμεων μειώνονται εντυπωσιακά, 
από το 2010 έως το 2014, ενώ την αντίθετη 
εικόνα παρατηρούμε στις δυτικές ακτές της 
Αφρικής. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε 
αύξηση των επιθέσεων από 29 σε 36.

Η αποφυγή διέλευσης από την περιοχή 
εκτιμήθηκε ότι θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο 
κόστος στις εταιρίες.

Επιπλέον ανησυχία δημιουργήθηκε όταν 
σε περιπτώσεις πειρατείας, σε πετρελαιοφόρα, 
υπήρξαν καταστροφές και ρύπανση της 
θάλασσας αλλά πολύ σημαντική ήταν η 
περίπτωση κατάληψης πλοίου που μετέφερε 
στρατιωτικό εξοπλισμό. Ύπό τον έντονο αυτό 
προβληματισμό και με βάση την αυξανόμενη 
απειλή για την ανθρώπινη ζωή οι χώρες 
δεσμεύτηκαν για την ενεργή συμμετοχή 
τους σε αποστολή προστασίας πλοίων του 
εμπορείου, ανθρωπιστικής βοήθειας στην εν 
λόγω περιοχή.

Σύντομα στην περιοχή αναπτύχθηκαν 
πολεμικά πλοία και από τρίτες χώρες ( Ρωσία, 
Κίνα, Ν Κορέα44 κτλ) με σκοπό την συνοδεία 

44 http://eunavfor.eu/republic-of-korea-warship-roks-dae-

των εμπορικών τους πλοίων.
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

δυνάμεων του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών που 
δρουν στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο 
κρίνεται ικανοποιητική. Επιδιώκεται η αέναη 
προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία, με 
απώτερο σκοπό την ασφάλεια αλλά και την 
οικονομία σε διαθέσιμα μέσα. 

Η αποστολή έχει αποφέρει σημαντικά 
αποτελέσματα αλλά από μόνη δεν μπορεί 
να πατάξει την πειρατεία45, το οποίο είναι 
ένα μέρος του γενικού προβλήματος στην 
περιοχή και αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ46. 
Ο συνδυασμός των δυνάμεων με τις δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα. Το 
2015 ο αριθμός των επιθέσεων μειώθηκε στο 
μηδέν (0)47 ενώ το 2010 και 2011 οι επιθέσεις 
ανέρχονταν στις 175 περίπου ανα έτος, κάτι 
το οποίο αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα 
της αποστολής και την απόλυτη επιτυχία. 

jo-young-and-european-union-naval-force-warships-
continue-to-strengthen-counter-piracy-cooperation-off-
coast-of-somalia.

45 Ο γεωγραφικός χώρος υπολογίζεται περίπου 10 φορές η 
έκταση της Ισπανίας.

46  Javier Solana, ‘Il faut aider la Somalie à se stabiliser’, Le 
      F igaro , 12 août 2009.
47  Πηγή: http://eunavfor.eu.
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Ταυτόχρονα αποδεικνύει την αποφασιστικότητα 
των χωρών για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους. 

Ανάλυση	 σημαντικότερων	 στοιχείων	 του	
ανωτέρω	πίνακα48.

Από το 2009 έως σήμερα, με ποσοστό 
100% προστασίας, παραδόθηκαν 1.528.177 
τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας ποσότητες που 
είναι κρίσιμες για την επιτυχία των υπόλοιπων 
επιχειρήσεων στην Αφρικανική Ήπειρο. 

Προστατεύθηκαν 423 πλοία τα οποία 
μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι επιθέσεις σε πλοία αλλά και οι ύποπτες 
κινήσεις πλοίων κορυφώθηκαν το 2010 και 
2011. Συγκεκριμένα το 2010 άγγιξαν τις 174 
ενώ το 2011 τις 176 που ήταν και ο μέγιστος 
αριθμός σ’ ένα έτος.

Αντίστοιχα τα ύποπτα συμβάντα το 2011 
άγγιξαν τα 166.

Στο σύνολο 160 πειρατές έχουν παραδοθεί 
στις αρχές με την κατηγορία της πειρατείας.

Οι επιθέσεις μηδενίστηκαν το 2015 
αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της 
αποστολής. Επανεμφάνιση έχουμε το 2017 με 

48  http://eunavfor.eu.

6 κρούσματα έως τώρα, κάποια από τα οποία 
χαρακτηρίστηκαν περιστασιακά.

Έπειτα από επικοινωνία με το Γρ. Τύπου της 
επιχείρησης ο Εκπρόσωπος Lieutenant Colonel 
David Fielder Royal Marines Spokesperson 
παρείχε περισσότερα στοιχεία για το τρέχον 
έτος ως εξής :

●  Total attacks 9
●  Of which successful 2
●  Disruptions 5
●  Suspicious events 2
Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν ότι 

οι αρχικές πρώτες επιθέσεις δεν ήταν τυχαία 
γεγονότα αλλά έχουμε σε συστηματική βάση 
πλέον την προσπάθεια πειρατείας σε εμπορικά 
πλοία.

Σε ερώτηση, προς τον Εκ. Τύπου της 
αποστολής για το πού οφείλεται η αύξηση αυτή 
απάντησε: 
''It	generally	felt	that	the	withdrawal	of	NATO	
at	 the	 end	 of	 2016	 sparked	 an	 increase	 in	
activity	with	the	high	jacking	or	Aris	13.	There	
is	also	more	activity	from	the	instability	in	the	
Yemei	region	due	to	the	ongoing	conflict	there.	
Lastly,	we	believe	there	 is	a	rise	 in	reporting	
due	 to	 the	 nervousness	 of	 shipping	 due	 to	
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these	events	throughout	the	area''.	
Το δεδομένο ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ 

τερματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και σε 
συνδυασμό με την αστάθεια που υπάρχει στην 
Ύεμένη, δημιούργησε μια επιπλέον νευρικότητα 
και ανησυχία στα πληρώματα των εμπορικών 
πλοίων, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
αναφορών για ύποπτες κινήσεις.

Ένα κύριο σημείο όπως ανέφερε ο ίδιος 
είναι: 
`̀The	main	emphasis	for	us	is	currently	being	
discussed	in	Brussels	as	our	mandate	currently	
runs	until	December	2018.	The	decision	is	due	
once	the	EU	strategic	review	is	completed	and	
the	mission	mandate	is	altered	or	maintained	
the	same''.

Η αποστολή έχει εγκριθεί μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2018 και την περίοδο αυτή στις 
Βρυξέλες εξετάζεται η εξέλιξη αυτής.

Επιπλέον, η ΕΕ NAVFOR έχει πραγματο-
ποιήσει και υποστηρίξει πολυάριθμες αποστολές 
διάσωσης (SOLAS) στην περιοχή, βοηθώντας 
τα εγχώρια, περιφερειακά και διεθνή εμπορικά 

και αλιευτικά σκάφη που διατρέχουν κίνδυνο.49

«Οι πρόσφατες επιθέσεις θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση ενάντια 
στον εφησυχασμό, καθώς οι Σομαλοί πειρατές 
εξακολουθούν να είναι σε θέση να επιτεθούν», 
δήλωσε ο κ. Mukundan50.

Η ναυτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ δίνει 
μια νέα δυναμική στις θαλάσσιες επιχειρήσεις, 
δημιουργεί νέα δεδομένα για τους δρώντες 
του παγκόσμιου συστήματος και συμβάλλει 
καταλυτικά στην δυναμική της ΕΕ. 

Προβλήματα εμφανίστηκαν σε θέματα 
συνεργασίας με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην 
περιοχή, προστασίας πλοίων, αλλά από τις 
συνεργασίες αυτές αναμένεται, σε μελλοντικές 
επεμβάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία.

Η συνεργασία με τις γείτονες χώρες σε 
θέματα δίωξης, σύλληψης, κράτησης υπόπτων 
αλλά και δικαστικών συμφωνιών είναι θέματα 
που χρήζουν επίλυση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται από άτομα 

49  http://eunavfor.eu/mission.
50  http://www.oceanuslive.org/main/viewnews.	aspx?uid=
								00001214.

Φωτογραφία αεροσκάφους συνεργασίας.
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που προέρχονται από κράτος που βρίσκεται 
εδώ και χρόνια σε παραλυτική ακυβερνησία 
και αδυναμία λειτουργίας βασικών θεσμών. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν συλληφθούν οι 
ύποπτοι, τελικώς πολλοί από αυτούς αφήνονται 
ελεύθεροι γιατί αφενός οι δικαστικές αρχές του 
κράτους υπολειτουργούν, αφετέρου λείπει η 
απαιτούμενη πολιτική βούληση.51 Προσπάθειες 
γίνονται για την μεταφορά των συλληφθέντων 
πειρατών σε αρμόδιες αρχές περιφερειακών 
κυβερνήσεων όπως αυτές της Δημοκρατίας 
των Σεϋχελλών, του Μαυρίκιου και της Κένυας 
με σκοπό την καταδίκη τους.

Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατιωτικής 
επιχείρησης, UAVs της 11ης Μοίρας της 
Ισπανίας διενεργoύν περιπολίες επιτήρησης 
και αναγνώρισης των ακτών της Σομαλίας 
χρησιμοποιώντας το Scan Eagle drone από 
το κατάστρωμα του Ισπανικού πλοίου ESPS 
Galicia.52 

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν 
επιπλέον τα ακόλουθα αεροσκάφη CN235 
- P3-C - MERLIN IIIC - Bombardier Dash 8 
- D-4 Vigma -Falcon 50 σε ρόλο Maritime 
Patrol and Reconnaissance Aircraft (MPRA), 

51 http://www.naftikachronika.gr/2012/07/23/5788.
52 https://www.marinetechnologynews.com/news/aerial-

rone-scans-pirates-546824

χρησιμοποιώντας την βάση του Djibouti53.
Τα αποτελέσματα των αποστολών των 

αεροσκαφών αλλά και των UAVs είναι άριστα 
και η χρήση τους σε τόσο μεγάλη περιοχή 
θεωρείται επιβεβλημένη.

Ο διοικητής της επιχείρησης ανακοίνωσε, 
στις 15 Μαΐου 2017, ότι ευρωπαϊκά μαχητικά 
αεροπλάνα και ελικόπτερα της ATALANTA 
έπληξαν με στοχευμένα χτυπήματα παράκτιες 
βάσεις Σομαλών πειρατών54.

Οι επιχειρήσεις EUTM Somalia55 και EUCAP 
Nestor56 είναι συμπληρωματικές αποστολές 
στο πλαίσιο της Κοινής Ασφάλειας της ΕΕ 
και Αμυντικής Πολιτικής της EUNAVFOR 
Επιχείρηση ATALANTA που συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοικτά των 
ακτών της Σομαλίας και στην συμβολή της 
ασφάλειας στο Κέρας της Αφρικής αλλά και στα 
Δυτικά του Ινδικού Ωκεανού.

EUTM Somalia
Η δύναμη της αποστολής EUTM Somalia 

53 http://eunavfor.eu/?s=Reconnaissance+Aircraft.
54 http://www.naftikachronika.gr/2012/07/23/5788/
       Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
55 Πηγή:	http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
							operations/eutm-somalia/	
56 https://www.eucap-nestor.eu/ & COMMON SECURITY AND 

DEFENCE POLICY EU Maritime Security Capacity Building 
Mission in Somalia (EUCAP Nestor)* Updated: April 2016.

Φωτογραφία από το Drone που συμβάλει στην επιχείρηση.
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απαριθμεί 195 μέλη, από έντεκα χώρες της ΕΕ 
και της Σερβίας. Σκοπό έχει την σταθερότητα 
στην περιοχή και η ενίσχυση της μεταβατικής 
κυβέρνησης, με προϋπολογισμό περίπου 20 εκ. 
Ευρώ.57 Αναλογικά με τις υπόλοιπες αποστολές 
στην Αφρική, το μέγεθος της αποστολής 
είναι μεγάλο. Οι αποστολές επιδιώκουν την 
συνεργασία με διεθνείς και τοπικούς φορείς με 
σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους,58 εν τούτοις η συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς παρουσιάζει δυσκολίες, 
λόγω δυσπιστίας προς τις δυνάμεις αυτές 
αλλά και των συνεχιζόμενων εσωτερικών 
αναταραχών. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι συνεχείς και στρατιωτική 
δομή δεν υφίσταται. Για τους λόγους αυτούς 
γεννιέται το δίλημμα για την συνέχιση των 
προσπαθειών οικοδόμησης εθνικού στρατού59. 
Οι δεξιότητες, η ηλικία60, οι απολαβές και 
η επιλογή στρατιωτικών προς εκπαίδευση 
αναλόγως φατριών ήταν ένα μέρος από τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την 
έναρξη της αποστολής. Να σημειώσουμε ότι η 
επιλογή γυναικείου φύλου δεν υφίσταται. 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε να 
παραταθεί η αποστολή, για πέμπτη φορά, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο προϋπολογισμός 
αυτής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
ανέρχεται σε 23 εκατ. Ευρώ. Κατά την περίοδο 
που διανεύουμε, το EUTM-S θα εστιάσει 
στους τομείς κατάρτισης, καθοδήγησης και 
παροχής συμβουλών του στρατού αλλά και 
πολιτικών αρχών61.Αν και δεν διέθετε τα δικά 
της μέσα μεταφοράς από αέρος, στηρίχθηκε 
στην συνδρομή τρίτων. Ο ρόλος της ΜΚΟ 

57 Γενικά η ΕΕ έχει συνεισφέρει οικονομικά στην περιοχή 
περίπου 580 εκ. Ευρώ. COMMON SECURITY AND 
DEFENCE POLICY, European Union Training Mission – 
Somalia, Updated: April 2016.

58 The European Union Training Mission in Somalia: Lessons 
Learnt for EU Security Sector Reform, IAI Working Papers 
1116, σελ. 6.

59 The European Union Training Mission in Somalia: Lessons 
Learnt for EU Security Sector Reform, IAI Working Papers 
1116, σελ. 7

60 Δεν υπήρχε τρόπος εξακρίβωσης της ηλικίας κάτι το οποίο 
δημιουργούσε πρόβλημα με τους ανήλικους. 

61 https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-
somalia/10984/factsheet-eutm-somalia_en.

που δρα στην περιοχή είναι σημαντικός, για 
την αποτελεσματικότητα της αποστολής. 
Παρόλα τα αναμενόμενα προβλήματα, λόγω 
επικινδυνότητας στην περιοχή, η αποστολή 
έχει συμβάλει στην βελτίωση της τρέχουσας 
κατάστασης και η όποια βελτίωση είναι μέρος 
της συνολικής βοήθειας.

EUCAP Nestor
Η αποστολή EUCAP Nestor αναπτύχθηκε για 
να επιχειρεί σε πέντε κράτη, σε όλο το Κέρας 
της Αφρικής και του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού 
(Τζιμπουτί, Σομαλία, τις Σεϋχέλλες, την Κένυα 
και την Τανζανία).62 Συμμετέχουν δεκατέσσερις 
(14) χώρες με 117 διεθνή μέλη και 39 
εθνικά. Το 2015, έπειτα από επανεξέταση της 
κατάστασης και λόγω των προτεραιοτήτων 
για την Σομαλία, το αρχηγείο της αποστολής 
μετεγκαταστάθηκε στο Μογκαντίσου, με 
σκοπό την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας 
της Σομαλίας. Η αποστολή προωθεί την 
περιφερειακή συνεργασία στην ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας προσφέροντας τεχνογνωσία στις 
τοπικές αρχές. Το 2015 προγραμμάτισε και 
εκτέλεσε δύο αποστολές εκπαίδευσης έρευνας 
και διάσωσης (SAR) στοχεύοντας στην πρόληψη 
και εκπαίδευση των τοπικών αρχών, λόγω 
αυξημένης μετακίνησης πληθυσμών μέσω των 
θαλάσσιων οδών.

Η προσπάθεια αυτή ήταν ορθολογική 
όσον αφορά την πρόληψη φαινομένων της 
πειρατείας. Δεν είναι όμως ικανή από μόνη της 
να αποφέρει αποτελέσματα γιατί δεν υπάρχουν 
ικανά πλωτά μέσα.

Ο ρόλος της Ελλάδας. Από την ενεργό 
δράση στην αφάνεια
Η Ελλάδα συμμετείχε εξαρχής στην επιχείρηση 
ATALANTA. Μάλιστα ο πρώτος τακτικός διοικητής 
της ήταν Έλληνας αρχιπλοίαρχος. Η χώρα μας 
συμμετείχε στο παρελθόν από τον Δεκέμβριο 
2008 έως και το 2010 ανελλιπώς με μέσα και 
προσωπικό. Το έτος 2011 συμμετείχε για ένα 
τρίμηνο και για το 2012 για ένα δίμηνο με μία 

62 COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY EU Maritime 
Security Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP 
Nestor)* Updated: April 2016
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Φ/Γ. Επιπλέον το 2014 συμμετείχαμε με μια 
Φ/Γ για διάρκεια τριών (3) μηνών. (Από 19 
Φεβρουαρίου 2014 έως 12 Μαΐου 2014)63. 

Η Ελλάδα με το ισχυρό της πολεμικό 
ναυτικό και την εξέχουσα θέση της στην 
παγκόσμια ναυτιλία ήταν αναμενόμενο να 
συνδράμει στην επιχείρηση αυτή, η οποία 
ήταν πρώτη αυτού του είδους στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. 
Η ενεργός συμμετοχή της χώρας αναβάθμισε 
τον ρόλο και την συμμετοχή της στη χάραξη και 
εφαρμογή της Κοινής Ευρωπαϊκής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). 
Ταυτόχρονα όπως και οι υπόλοιπες χώρες, με 
την συμμετοχή της προασπίζει τα συμφέροντα 
της.64 Επιπλέον ο ρόλος της χώρας στη διεθνή 
σκακιέρα ισχυροποιείται, εκπληρώνοντας 

63  http://www.geetha.mil.gr/elatalanta.html.
64  http://www.naftikachronika.gr/2012/07/23/5788.

ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις της προς τους 
διεθνείς οργανισμούς. 

Δυστυχώς όμως από τον Μάιο του 2014 
και μετά, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν 
συμμετέχει ενεργά.

Η συμμετοχή της χώρας δύναται και χωρίς 
σκάφη. Είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 
με ανθρώπινο δυναμικό τόσο σε θέματα 
διαχείρισης κρίσεων, στα αντίστοιχα κέντρα 
επιχειρήσεων, αλλά και συμμετοχής σε 
αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 
Επιπλέον θα έπρεπε να εξεταστεί η περίπτωση 
συμμετοχής του προσωπικού σε αεροσκάφη 
ναυτικής συνεργασίας, αντίστοιχα με αυτά 
που πρόκειται να εξοπλιστεί το ναυτικό σε 
λίγους μήνες. Σε κάθε μια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις η συμμετοχή θα προσδώσει 
πολλαπλά οφέλη. Τα δύο σημαντικότερα είναι 
τα κάτωθι.

Πρώτον η συμμετοχή της χώρας, με 
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ανθρώπινο δυναμικό, σε μια κρίσιμη στιγμή 
για τα συμφέροντα της ΕΕ θα ισχυροποιήσει 
την θέση μας μέσα στην Ένωση με μικρό 
κόστος αλλά κυρίως με μικρό ρίσκο από θέμα 
επικινδυνότητας. 

Δεύτερον η απόκτηση εμπειρίας σε θέματα 
ναυτικής συνεργασίας, η οποία θα επιδράσει 
θετικά στις επικείμενες αποστολές με τα P3 
στο μικρότερο γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου. 
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αυτού του τύπου 
με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσδίδει μια 
νέα δυναμική.

Τα ανωτέρω προτείνονται λαμβάνοντας 
υπόψιν την οικονομική κρίση στην χώρα μας 
και τις διαθεσιμότητες των μέσων.

Επίλογος
Η πειρατεία ανοικτής θαλάσσης εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόβλημα, η εκπαίδευση στελεχών 
των χωρών στην περιοχή είναι μόνο ένα 
σκέλος του προγράμματος οικοδόμησης 
ναυτικών ικανοτήτων και αναγκαίο για την 
πάταξη του εγκλήματος. Η χρήση ιδιωτικής 
ένοπλης φρουράς στα πλοία αποτελεί μέτρο 
που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία 
συνολική λύση στο πρόβλημα. Τα βασικά αίτια 
της πειρατείας είναι η έλλειψη διακυβέρνησης 
που επιτρέπει την ατιμωρησία και τον μη 
επαρκή έλεγχο. Είναι προφανές πως εάν δεν 
επιλυθούν τα σοβαρά εσωτερικά θέματα 
λειτουργίας της χώρας τα φαινόμενα αυτά θα 
συνεχίζουν να υφίσταται. Ο εξοπλισμός των 
πειρατών δεν απαιτεί μεγάλο κόστος, ενώ το 
πιθανό κέρδος είναι συγκριτικά τεράστιο με το 
κατά κεφαλήν εισόδημα της Αφρικής, κάτι το 
οποίο δημιουργεί ισχυρό κίνητρο δράσης. 

Επιπλέον αρνητική μεταβλητή είναι η 
δυσχερής οικονομική συγκυρία που δεν 
επιτρέπει ικανοποιητικό αριθμό ναυτικών 
δυνάμεων, από τις χώρες που επιθυμούν να 
συνδράμουν στην επιχείρηση. Η αύξηση των 
πειρατειών το 2017 σίγουρα οφείλεται στην 
μείωση των δυνάμεων στην περιοχή. Είναι 
πολύ πιθανό εάν η δύναμη δεν ενισχυθεί, να 
αυξηθεί ο αριθμός επιθέσεων σε πλοία και 
είναι πιθανό σε επόμενες επιθέσεις να δούμε 
και την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, από την 

μεριά πειρατών. Κατ’ επέκταση αυξάνονται οι 
πιθανότητες ομηρίας, απώλειας μέσων και 
εμπορευμάτων αλλά και ανθρώπινων ζωών.

Αυτό όμως που πρέπει να αναγνωρισθεί 
είναι η αποφασιστικότητα των χωρών να 
συνδράμουν στην περιοχή και η απόλυτη 
επιτυχία της επιχείρησης το 2015.

Οι επιχειρήσεις σε αυτά τα ύδατα απαιτούν 
λεπτομερή σχεδιασμό και χρήση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Το περιβάλλον 
της θαλάσσιας απειλής είναι δυναμικό και 
οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι. Είναι λοιπόν 
απαραίτητη η διεξαγωγή λεπτομερών αξιολογή-
σεων κινδύνου για κάθε ταξίδι ξεχωριστά στην 
περιοχή και η συμμετοχή της χώρας είναι 
επιβεβλημένη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 
εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτικό παράγοντα 
στη διεθνή σκηνή ώστε να προάγει την ειρήνη 
και τη διεθνή ασφάλεια, να προστατεύει τα 
συμφέροντά της σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της. Στον 
σημερινό γοργά μεταλλασσόμενο κόσμο, οι 
απειλές και οι παγκόσμιες προκλήσεις γίνονται 
ολοένα πιο περίπλοκες και αλληλένδετες. 
Η μετατόπιση του κέντρου βάρους της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προς την 
Ασία και τον Ειρηνικό προφανώς θα εμφανίσει 
ευκαιρίες συμμετοχής της ΕΕ σε νέες περιοχές 
που άπτονται των συμφερόντων της. 65 H ΕΕ 
πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη 
που της αναλογεί απέναντι σε απειλές, διεθνείς 
κρίσεις και συγκρούσεις66 και να συνδράμει 
αποφασιστικά. Αντίστοιχη πρέπει να είναι και 
η συνδρομή της χώρας μας, ως κράτος μέλος 
αυτής.

Η μοναξιά που αισθάνεσαι στη θάλασσα 
είναι προσωπική και ζωντανή. Δεν σε 

καταβάλλει ούτε σε αποθαρρύνει.

65 ΛΕΎΚΗ ΒΙΒΛΟΣ για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική     
άμυνα και ασφάλεια, προκλήσεις, ευκαιρίες και προτάσεις 

     πολιτικής Εκδόσεις Σιδέρης, 2016 σελ. 300. 
66  Οι δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών αλληλο-

συμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται. Αναλυτικά στο 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex	
%3	A12012E%2FTXT.
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Εισαγωγή
‘Η	πολεμική	και	διοικητική	εργασία	των	τελευ-
ταίων	είκοσι	ετών	αποσκοπεί	στην	διεξαγωγή	
αποφασιστικής	μάχης	…	λαμβάνοντας	υπ’	όψιν	
την	αριθμητική	κατωτερότητα	του	στόλου	μας,	
πρέπει	να	επιδιώξουμε	γενικευμένη	ναυμαχία	
σε	απόσταση	όχι	μεγαλύτερη	των	100	κόμβων	
από	την	Ελιγολάνδη	…		Έχοντας	πίστη	στην	μα-
χητική	 ικανότητα	του	πολεμικού	ναυτικού	μας,	
πρέπει	να	αναμένεται	ότι	ο	Αγγλικός	Στόλος	θα	
υποστεί	ανάλογες	απώλειες	με	τις	δικές	μας	…	
Στην	 ιστορία	 του	 κόσμου,	 αριθμητικά	υποδεέ-
στεροι	 στόλοι	 έχουν,	 σχεδόν	 πάντοτε,	 θριάμ-
βευση	έναντι	μεγαλυτέρων.’

Admiral Alfred von Tirpitz, ‘My Memoirs’, σε-
λίδα 96-97, Dodd, Mead and Co. New York, 
1919.

Την 18η Ιανουαρίου 1916, ο γηραιός Γερ-
μανός Ναύαρχος Hugo von Pohl, λόγω βεβα-
ρημένης υγείας, αποσύρθηκε από την θέση 
του Ανωτάτου Διοικητή του Στόλου Ανοικτής 
Θαλάσσης, μόλις έντεκα μήνες από την αρχική 
του ανάρρηση στο αξίωμα. Η περίοδος όπου ο 
στόλος ευρίσκετο υπό την δική του εποπτεία, 
υπήρξε ιδιαίτερα αποτυχημένη. Ο Pohl, φοβό-
ταν υπερβολικά την Βρετανική Αρμάδα. Αντί να 
αποζητήσει μια γενικευμένη εμπλοκή, προτί-
μησε να διατηρήσει τον Γερμανικό Στόλο στην 
ασφάλεια του λιμένα του Wilhelmshaven, επι-
τρέποντας ταυτοχρόνως στους στολίσκους των 
υποβρυχίων του να εξαπολύσουν μια εκστρα-
τεία ολέθρου εναντίον των συμμαχικών εμπο-
ρικών σκαφών. Οι διοικητές και τα πληρώματα 
των υποβρυχίων μπορεί να εκτέλεσαν τις εντο-

Η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης
Το λυκόφως της Pax Britannica

Του Αλέξανδρου Λ. Παπαγεωργίου Ιστορικού-Συγγραφέα. 
Γʹ	χρηματικό	βραβείο	ετήσιου	διαγωνισμού	μελετών	Ναυτικής	Επιθεώρησης	έτους	2017.
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λές τους με αξιοσημείωτη αφοσίωση και ζήλο, 
προκαλώντας τρομακτικές απώλειες στους 
εμπορικούς στόλους που διέπλεαν την Μάγχη 
και τη Βόρειο Θάλασσα1, αλλά στο τέλος, το 
Αυτοκρατορικό Ναυαρχείο γνώριζε πως για να 
ηττηθεί ο Βρετανικός Λέοντας, ήταν αναγκαίο 
να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, και αυτό θα επιτυγ-
χάνετο μόνον εάν επλήγετο ο Μέγας Στόλος. 

Στην θέση του Ναυάρχου Pohl, τοποθετή-
θηκε ο Ναύαρχος Reinhard Scheer, ένας ιδι-
οφυής άνδρας, εμποτισμένος με το επιθετικό 
δόγμα του Alfred von Tirpitz. Ο Scheer δεν 
είχε σκοπό να διατηρήσει την Φαβιανή τακτική 
του προκατόχου του, αντιθέτως, αναδιέταξε τις 
αγέλες των υποβρυχίων του και τις κατηύθυνε 
απευθείας στα παράλια των Βρετανικών Νή-
σων. Ο σκοπός του, να προκαλέσει απώλειες 
στον Βρετανικό Στόλο και να πλήξει το γόητρό 
του. 

Ταυτοχρόνως αποσκοπούσε να ερεθίσει το 
Βρετανικό Ναυαρχείο και να το εξαναγκάσει 
να βγάλει τον κύριο όγκο του Μεγάλου Στόλου 
από τις βάσεις του στο Scapa Flow το Cromarty 
και το Rosyth, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανό-
τητες, τα υποβρύχιά του, να επιφέρουν πλήγμα 
στα απειλητικά θωρηκτά. Ο Γερμανός Ναύαρ-
χος περιέγραψε το σχέδιο του ως εξής:
‘Ο	 στόχος	 της	 επιχείρησης	 πρέπει	 να	 είναι	 η	
φθορά	 του	Αγγλικού	 Στόλου	 με	 συνεχείς	 επι-
δρομές	 ενάντια	 στις	 ναυτικές	 δυνάμεις	 του,	
οι	οποίες	έχουν	αποκλείσει	και	επιτηρούν	τον	
κόλπο	της		Ελιγολάνδης	(στο	κείμενο	‘German	
Bight’).	 Επίσης,	 πρέπει	 να	 εντείνουμε	 την	
ναρκοθέτηση	 των	 Βρετανικών	 ακτών	 και	 να	
εξαπολύουμε	 αλλεπάλληλες	 επιθέσεις	 με	 τα	
υποβρύχιά	 μας,	 όπου	 δίνεται	 ευκαιρία.	 Μόλις	
επιτύχουμε	αριθμητική	ισοζυγία	(μέσω	της	μεί-
ωσης	των	αριθμών	του	εχθρού)	…	πρέπει	να	
επιδιώξουμε	μάχη	υπό	ευνοϊκές	συνθήκες	για	
εμάς	και	προβληματικές	για	τον	εχθρό	…	Ασφα-
λώς	εάν	προκύψει	ευκαιρία	για	εμπλοκή	(πριν	

1 Μόνον την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 
1915, Γερμανικά υποβρύχια και ναρκαλιευτικά βούλιαξαν 
51 εμπορικά σκάφη (71.326 τόνοι), συν 1 αντιτορπιλικό και 
1 υποβρύχιο του Βρετανικού Ναυτικού, έναντι καμίας Γερμα-
νικής απώλειας. Παρατίθεται από τον Lawrence Sondhaus, 
‘German Submarine Warfare in World War I, The Onset 
of Total War at Sea’, σελίδα 60, Rowman & Littlefield, 
London, 2017.

την	 ολοκλήρωση	 των	 προλεγομένων)	 πρέπει	
να	την	αδράξουμε.2

Το γεγονός ότι από την έναρξη της συρρά-
ξεως, το 1914, ο Βρετανικός Στόλος, το ισχυ-
ρότερο Ναυτικό της υφηλίου, είχε περιοριστεί 
σε νωχελικό δεσμοφύλακα του Γερμανικού 
Στόλου στην Βόρειο Θάλασσα, έχει τεράστια 
σημασία για την κατανόηση της εξέλιξής των 
επιχειρήσεων. Η επαναστατική χρήσις υποβρυ-
χίων και αερόπλοιων Zeppelin, σε μεγάλους 
αριθμούς, εκ μέρους της Γερμανίας, είχε θο-
ρυβήσει το Βρετανικό Ναυαρχείο. Λόγω αυτών 
των νεωτερισμών, για τους οποίους δεν είχαν 
αναπτυχθεί ακόμα σοβαρά αντίμετρα, οι Άγγλοι 
φοβόντουσαν πως τα θωρηκτά τους θα απο-
τελούσαν εύκολη λεία. Εάν ληφθεί υπ’όψιν ότι 
οι Γερμανοί, με μανιώδη τόλμη, κατόρθωναν 
να ποντίζουν νάρκες αδιακρίτως, σε μηδαμι-
νή απόσταση από τις ίδιες τις Ναυτικές Βάσεις 
του Μεγάλου Στόλου3, τότε είναι κατανοητό το 
γεγονός ότι ο Ναύαρχος John Jellicoe, είχε 
περιέλθει σε αμηχανία και προτιμούσε την δι-
ατήρηση του status quo, παρά την ανάληψη 
επιθετικών εξορμήσεων. Αυτή, η αμυντική στά-
σις των Άγγλων, επέτρεψε στους Γερμανούς να 
αναλάβουν επιθετικό ρόλο, μεταφέροντας τον 
πόλεμο στα παράλια της Γηραιάς Αλβιόνος.

Εν σχέση με το υψηλό ηθικό, το πολεμοχα-
ρές πνεύμα και την αυτονομία κινήσεων του 
Scheer, ο Jellicoe, επηρεασμένος από την Κυ-
βέρνηση Asquith,  έκρυβε την αδυναμία του να 
χειριστεί την κατάσταση πίσω από διφορούμε-
νους στρατηγικούς συσχετισμούς, όπως:
‘Παρ’όλο	που	η	καταστροφή	του	Στόλου	Ανοι-
κτής	Θαλάσσης	θα	μας	προσέδιδε	μια	μεγαλύ-
τερη	αίσθηση	ασφάλειας,	κατά	την	γνώμη	μου,	
δεν	πρέπει	να	ρισκάρουμε,	χωρίς	σοβαρό	λόγο,	

2 Admiral Reinhard Scheer, ‘Germany’s High Sea Fleet in the 
World War’, σελίδα 25, Cassell and Company, ltd, London, 
1920.

3 Μία τέτοια νάρκη, τοποθετημένη από το Γερμανικό υποβρύ-
χιο U-75, βύθισε το Βρετανικό Θωρακισμένο Καταδρομικό 
HMS Hampshire, το οποίο έπλεε προς τον ναύσταθμο του 
Αρχαγγέλου στην Ρωσία. Το δυστύχημα έλαβε χώρα τέσ-
σερις ημέρες μετά την Ναυμαχία της Γιουτλάνδης. Ανάμε-
σα στους νεκρούς ήταν ο Στρατάρχης Herbert Kitchener. Η 
νάρκη είχε τοποθετηθεί σε απόσταση μόλις 1.5 μιλίου από 
την νήσο Orkney. Captain John F. O’Connell, ‘Submarine 
Operational Effectiveness in the 20th Century, Part One 
(1900 - 1939)’, σελίδα 170, iUniverse Inc, New York, 2010.
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τα	βαρέα	Θωρηκτά	του	Μεγάλου	Στόλου	σε	μια	
προσπάθεια	 να	 επισπεύσουμε	 το	 τέλος	 του	
Στόλου	Ανοικτής	Θαλάσσης,	κυρίως	εάν	ο	κίν-
δυνος	δεν	προέρχεται	από	 τα	Γερμανικά	Θω-
ρηκτά,	αλλά	από	τις	νάρκες	και	τα	υποβρύχια.4

4 Arthur Marder, ‘From the Dreadnought to Scapa Flow, 
Volume II, To the Eve of Jutland 1914-1916’, σελίδα 447, 
Naval Institute Press, Annapolis, 1965.Αυτή η στάσις του 
Jellicoe προς την διεύθυνση των ναυτικών επιχειρήσεων 
στην Βόρεια Θάλασσα, εξόργισε τον εν αποστρατεία Ναύ-
αρχο και πρώην Πρώτο Λόρδο της Θαλάσσης, John Fisher, 
ο οποίος σε επιστολή του προς μέλος του Ύπουργικού 
Συμβουλίου την 27η Δεκεμβρίου 1916 έγραψε τα εξής: ‘Ο 
Jellicoe έχει όλα τα Νελσονικά χαρίσματα εκτός από ένα, το 
μεγάλο προσόν της ανυπακοής ... Ο οποιοσδήποτε ηλίθιος 

Στις 24 Απριλίου 1916, με τον επιθετι-
κό Scheer στα υνιά της εξουσίας, ο Γερμανι-
κός Στόλος, υποστηριζόμενος από αερόπλοια 
Zeppelin, προσβάλει τα λιμάνια του Yarmouth 
και Lowestoft. Ο βομβαρδισμός των παράκτιων 
εγκαταστάσεων αποφέρει μικρά οφέλη, αλλά οι 
Γερμανοί καταφέρνουν να αποχωρήσουν πριν 
την άφιξη του Μεγάλου Στόλου. Στην Αγγλία 

μπορεί να ακολουθήσει εντολές … Δυστυχώς ο Jellicoe είναι 
εμποτισμένος με πειθαρχεία. Είναι ο άνδρας που διοικεί τον 
Στόλο αλλά δεν είναι ο άνδρας που θα ορθώσει το ανά-
στημά του απέναντι στην πολιτική ηγεσία.’ Παρατίθεται στην 
βιογραφία του Ναυάρχου Fisher ‘My Memoirs’, σελίδα 38, 
Hodder & Stoughton, 1919.    

Αναλυτικός Χάρτης, με χρονοδιάγραμμα, ο οποίος παρουσιάζει την κατανομή των Γερμανικών υποβρυχίων στην Ανατολική 
Βόρειο-Κεντρική ακτογραμμή της Αγγλίας καθώς και τις βάσεις, σημεία εξορμήσεως, των αντιμαχομένων και την πορεία 
πλεύσης τους προς την Γιουτλάνδη, την 31η Μαΐου 1916.  
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επικρατεί πανικός. Οι μάζες απαιτούν εξηγήσεις 
από την Κυβέρνηση και αντιστοίχως η Κυβέρ-
νηση στρέφεται με οργή προς το Ναυαρχείο. 
Η νωθρότητα του Στόλου επέτρεψε σε μια ευ-
κίνητη  Μοίρα Καταδρομικών του Γερμανικού 
Ναυτικού να εξευτελίσει την Αυτοκρατορία. Στο 
Βερολίνο, τα νέα γίνονται αποδεκτά με χαρά. Οι 
Άγγλοι έχασαν 1 υποβρύχιο, ενώ 2 καταδρο-
μικά τους τέθηκαν εκτός μάχης. Οι Γερμανοί 
έχασαν 1 υποβρύχιο ενώ 1 καταδρομικό τους 
χρήζει επισκευών. Ο Scheer αντιλαμβάνεται 
την βραδυκινησία του εχθρού του και αρχί-
ζει να εξυφαίνει νέες επιθετικές ενέργειες. Οι 
υφιστάμενοι του αδημονούν, ενώ ακόμα και 
ο διστακτικός Kaiser, στον οποίο η Γερμανία 
οφείλει τον ισχυρό της Στόλο, αρχίζει να αντι-
λαμβάνεται ότι το Αγγλικό Ναυτικό αντιμετωπί-
ζει προβλήματα συντονισμού. 

Στα τέλη του επομένου μηνός, ο Γερμα-
νός Ναύαρχος έχει αναπτύξει ένα νέο σχέδιο. 
Ο Hochseeflotte (ο Στόλος Ανοικτής Θαλάσ-
σης), θα εξέλθει από το Wilhelmshaven και 
θα προβεί σε μια γιγαντιαία ναυτική περιπολία 
εντός του Σκάγερακ (το στενό υδάτινο πέρα-
σμα που χωρίζει την Νορβηγία από την Δανία). 
Ο σκοπός της εξόρμησης είναι να εντοπιστεί 
και να καταστραφεί, σε μικρό χρονικό διάστη-
μα, οποιαδήποτε αναγνωριστική δύναμη του 
εχθρού διατηρείται στην περιοχή. Ο τρόπος με 
τον οποίο ο Scheer αποσκοπεί να αδράξει την 
νίκη είναι ιδιοφυής. Μπροστά από τον κύριο 
όγκο των Γερμανικών θωρηκτών θα προω-
θείται μια δύναμη καταδρομικών υπό τον πα-
λαίμαχο Ναύαρχο Franz Ritter von Hipper. Ο 
Hipper έχει εντολές να καθηλώσει οποιαδήπο-
τε εχθρική αναγνωριστική δύναμη  βρεθεί στο 
πέρασμά του. Η Βρετανική Μοίρα πρέπει να 
παραπλανηθεί και να εξωθηθεί σε μάχη έως 
ότου καταφθάσει ο Scheer με τα θωρηκτά για 
να ολοκληρώσει τον ‘πύρινο κλοιό’. Το σχέδιο, 
εκτός από τρομερό συντονισμό των ναυτικών 
τμημάτων, προϋποθέτει την παραμονή του Στό-
λου εντός του Σκάγερακ, έτσι ώστε να προεξο-
φληθεί εύκολη αναδίπλωσις σε περίπτωση που 
εμφανιστεί απρόοπτα ο Μέγας Στόλος.                

Εν αγνεία των Γερμανών όμως, οι Άγγλοι 
κατέχουν τους μυστικούς κώδικες του Στόλου 
Ανοικτής Θαλάσσης και γνωρίζουν τις προθέ-

σεις των εχθρών τους. Εντός της ‘Αίθουσας 
40’, το τμήμα αποκρυπτογράφησης του Βρετα-
νικού Ναυαρχείου, εργάζεται κοπιωδώς ώστε 
να αποσαφηνίσει όλα τα υποκλαπέντα κωδικο-
ποιημένα μηνύματα5. Το πρωΐ της 30ης Μαρ-
τίου, οι Άγγλοι ειδικοί πιάνουν ένα περίεργο 
μήνυμα το οποίο τους προβληματίζει. Η μορφή 
του μηνύματος είναι: 31 Gg 2490. Το ‘31’ είναι 
αναμφίβολα η ημερομηνία της επομένης, αλλά 

5 Με την έναρξη του Α΄ ΠΠ, το Γερμανικό ελαφρύ καταδρο-
μικό SMS Magdeburg έπλεε τις ακτές της Εσθονίας όταν 
στις 26 Αυγούστου 1914 προσάραξε βίαια σε ύφαλο της 
νήσου Odensholm. Το πλοίο εντοπίστηκε από δύο Ρωσικά 
καταδρομικά και ακολούθησε ολιγόωρη μάχη στην οποία 
το ακινητοποιημένο πλοίο κατελήφθη πριν το πλήρωμα του 
κατορθώσει να καταστρέψει τα τρία βιβλία των ναυτικών 
κωδικών που κατείχε το τμήμα ασύρματων διαβιβάσεων. 
Το ένα από αυτά τα βιβλία εδόθη από τους Ρώσους στους 
Άγγλους οι οποίοι κατόρθωσαν να αποσαφηνίσουν το μεγα-
λύτερο τμήμα των μηνυμάτων του Γερμανικού Στόλου. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι καθ’ όλη την διάρκεια του πολέμου, 
το Βρετανικό Ναυαρχείο, κατείχε ένα σοβαρό πλεονέκτημα 
έναντι του Γερμανικού Ναυαρχείου, το οποίο όμως οι Άγγλοι, 
παραδόξως, απέτυχαν αξιοθρήνητα να αξιοποιήσουν. Mike 
Farquharson-Roberts, ‘A History of the Royal Navy, World 
War I’, σελίδα 30, I.B.Tauris & Co Ltd, London, 2014.   

O Ναύαρχος Reinhard Scheer.
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το υπόλοιπο σκέλος είναι ακατανόητο. Για τους 
κρυπτογράφους πάντως, ένα είναι σίγουρο, με 
βάση το ιστορικό παλαιοτέρων υποκλοπών, η 
σύνθεσις του μηνύματος υπονοεί ότι πρόκει-
ται για μια σημαντική διαταγή προς το σύνολο 
του Στόλου Ανοικτής Θαλάσσης. Στο Ναυαρχείο 
όλοι είναι σύμφωνοι: ο Γερμανικός Στόλος πρό-
κειται να αποπλεύσει από το Wilhelmshaven, 
αλλά κανείς δεν γνωρίζει την κατεύθυνσή του. 
Η πιο λογική εικασία είναι, ότι ο Scheer θα προ-
ωθηθεί στην Ελιγολάνδη και κατόπιν, ίσως, 
να αποπειραθεί να διεισδύσει είτε Δυτικά στο 
Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, είτε Ανατολικά στην 
Βαλτική. Για πρώτη φορά, ο Jellicoe δεν κωλυ-
σιεργεί. Πιεζόμενος από την λαϊκή κατακραυ-
γή  και αποζητώντας να ξεπλύνει την ντροπή 
της 24ης Απριλίου, ο Ναύαρχος παίρνει την 
απόφαση να κινητοποιήσει τον Μέγα Στόλο και 
να προωθηθεί αναζητώντας τον Scheer προς 

επίτευξη ολικής σύγκρουσης, η οποία πιθανώς 
να αποβεί τόσο αποφασιστική ώστε να εξανα-
γκάσει τη Γερμανία σε συνθηκολόγηση. Εδώ 
έγκειται η ειρωνεία της όλης υπόθεσης. Ενώ ο 
Scheer εξορμούσε στα μαύρα ύδατα της Γιουτ-
λάνδης επιζητώντας μια τοπική τακτική νίκη, ο 
αντίπαλος του, Jellicoe, συσπείρωνε τις δυνά-
μεις του προς επίτευξη απόλυτου αιφνιδιασμού 
και επιβολή στρατηγικής νίκης. Το ενδιαφέρον 
όμως είναι ότι τελικώς, αυτοί οι οποίοι αιφνι-
διάστηκαν, παραπλανήθηκαν και αποσυντονί-
στηκαν ήταν οι Άγγλοι!  

Παρ’ όλο που οι Άγγλοι κατείχαν τους κώ-
δικες επικοινωνίας του Γερμανικού Ναυτικού, 
ο ευρηματικός Scheer, υποψιαζόμενος, προ 
πολλού, ότι το απόρρητο των επικοινωνιών 
του έχει παραβιαστεί, προβαίνει σε ένα ευφυ-
ές στρατήγημα. Πριν αποπλεύσει,  συνδέει τον 
προσωπικό του ασύρματο με έναν άλλον που 
βρίσκεται στην ξηρά. Στο Λονδίνο, στην Αίθου-
σα αποκρυπτογράφησης του Ναυαρχείου, τα 
ραδιογωνιόμετρα δείχνουν ότι η ναυαρχίδα του 
Γερμανικού Στόλου είναι αγκυροβολημένη στο 
Wilhelmshaven. Ο Jellicoe έχει εξαπατηθεί, πι-
στεύει πως οδεύει προς αντιμετώπιση μόνον 
τμήματος του Στόλου Ανοικτής Θαλάσσης. Ενώ 
και οι δύο Ναύαρχοι αγνοούν τις προθέσεις του 
εχθρού, για τον Άγγλο, η έλλειψις  πλήρους επι-
τελικής εικόνας είναι πολύ σοβαρότερη, καθώς 
επιδιώκει επιτυχία αιφνιδιασμού. Πεπεισμένος 
ότι θα καταπολεμήσει μια δύναμη, αποτελού-
μενη κυρίως από Καταδρομικά, ο Jellicoe δεν 
συγκεντρώνει τον Μέγα Στόλο σε μια ενιαία 
φάλαγγα επί των υδάτων. Αντιθέτως διατάσσει 
των Ναύαρχο Sir David Beatty να εξέλθει από 
τo Firth of Forth με την ισχυρή του Μοίρα απο-
τελούμενη από Battlecruisers6 και να προωθη-
θεί ως αναγνωριστική δύναμη η οποία οφείλει 
να εντοπίσει και να καθηλώσει την εχθρική 
Μοίρα, έως ότου καταφθάσει ο Κύριος Στόλος. 
Ενώ και οι δύο Ναύαρχοι προωθούν Καταδρο-
μικά μπροστά από την Κύρια δύναμη των στό-

6 Η ισχυρότερη μορφή των Βαρέων Θωρακισμένων Κατα-
δρομικών, τα Battlecruisers ανέπτυσσαν μεγαλύτερη ταχύ-
τητα από τα Θωρηκτά, αλλά έφεραν ελαφρύτερη θωράκιση 
από αυτά. Τα πυροβόλα τους ήταν του ιδίου διαμετρήμα-
τος με τον Θωρηκτών. Craig L. Symonds, ‘The U.S. Navy: A 
Concise History’, σελίδα 70, Oxford University Press, 2016.

O Ναύαρχος John Jellicoe.
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λων τους, στην περίπτωση του Μέγα Στόλου 
αυτή η επιλογή θα αποβεί μοιραία. 

Ο Scheer έχει συγκεντρώσει τον 
Hochseeflotte στις εκβολές του ποταμού Jade 
στην Κάτω Σαξονία, τα πλοία έχουν εντολή να 
αυξήσουν τον ατμό και να περιμένουν. Στις 
08:00 πμ της 31ης Μαΐου, δίδεται το σήμα της 
αναχώρησης. Τα πελώρια γκρίζα σκάφη αρχί-
ζουν την ανάβασή τους στη Βόρεια Θάλασσα 
σε γραμμή παραγωγής. Η Γερμανική Αρμάδα 
αποτελείται από 16 Θωρηκτά Dreadnought, 
5 Βαρέα Θωρακισμένα Καταδρομικά, 11 ελα-
φρά Καταδρομικά, 73 Τορπιλοβόλα & Αντι-
τορπιλικά, 16 Ύποβρύχια και 6 πεπαλαιωμένα 
Θωρηκτά (pre-Dreadnought). Ένα σύνολο 127 
πολεμικών σκαφών.7 Ο Ναύαρχος Scheer επι-

7 Lauren Joffrin, Les Grande Batailles Navales – De Salamine 
a Midway, σελίδα 251, Seuil, 2005.

βαίνει στη Ναυαρχίδα του Στόλου, το Θωρηκτό, 
Κλάσης Kaiser, SMS Friedrich der Grosse. Ο 
Hipper, λόγω της φύσεως της αποστολής του, 
επιλέγει το Θωρακισμένο Καταδρομικό, Κλάσης 
Derfflinger, SMS Lützow. Ο Scheer υπολόγιζε 
σε από αέρος υποστήριξη από 10 Zeppelin, 
αλλά λόγω του νεφελώδους καιρού η παρου-
σία τους γίνεται αδύνατη.   

Ο Jellicoe έχει προβάδισμα 7 ωρών. Ο Μέ-
γας Στόλος έχει αποπλεύσει από τις Βάσεις του 
στις 01:00 πμ. Οι δυνάμεις του αποτελούνται 
από 28 Θωρηκτά Dreadnought, 9 Βαρέα Θω-
ρακισμένα Καταδρομικά, 8 Θωρακισμένα Κα-
ταδρομικά, 22 ελαφρά Καταδρομικά, 81 Τορ-
πιλοβόλα & Αντιτορπιλικά, 1 Ναρκοθέτη και 1 
Αεροπλανοφόρο. Ένα σύνολο 150 πολεμικών 

Αναλυτικός Χάρτης ο οποίος παρουσιάζει τα δύο κύρια στάδια της Ναυμαχίας της Γιουτλάνδης. Ο Beatty με την Μοίρα 
Βαρέων Καταδρομικών του, προωθείται μπροστά από τις ενωμένες Μοίρες Θωρηκτών του Jellicoe ενώ ο Hipper με την 
δίκη του Μοίρα αναγνώρισης, προωθείται με δύο ώρες διαφορά, από τον κύριο όγκο του Στόλου Ανοικτής Θαλάσσης υπό 
τον Scheer. Το πρώτο στάδιο της Ναυμαχίας αρχίζει στις 15:30 της 31ης Μαΐου με τον Hipper αρχικά να καθηλώνει και 
στην συνέχεια με την βοήθεια του Scheer να τρέπει σε φυγή τον Beatty, ο οποίος σπεύδει να ενωθεί με τον Jellicoe. Το 
δεύτερο στάδιο αρχίζει στις 17:30, με τους δύο στόλους, πλέον ενωμένους να διεξάγουν την κύρια αναμέτρηση.
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σκαφών8. Ο ισχυρότερος στόλος στην ιστορία 
του Ναυτικού Πολέμου. Ο Jellicoe επιβαίνει 
στο μεγαλοπρεπές Θωρηκτό HMS Iron Duke. O 
Beatty διοικεί την Μοίρα Καταδρομικών από το 
HMS Lion, ένα επιβλητικό Θωρηκτό της ομώ-
νυμης Κλάσης.

Μέσα στην καρδία της νύχτας, ο Jellicoe με 
τον Μέγα Στόλο εξέρχεται από το Scapa Flow. 
Νοτιότερα, από το Firth of Moray έρχεται ο Ύπο-
ναύαρχος Sir Martyn Jerram με την Δεύτερη 
Πολεμική Μοίρα Θωρηκτών και ακόμα πιο Νό-
τια, από το Firth of Forth, ο Στόλος Καταδρομι-
κών του Sir David Beatty. Η Βρετανική Αρμάδα 
προωθείται Aνατολικά με τα θωρηκτά να δια-
τηρούν ταχύτητα δεκατεσσάρων κόμβων, ενώ 
τα προπορευόμενα Καταδρομικά, ταχύτητα 18 
κόμβων.    

Στις 09:00 πμ, η Μοίρα Καταδρομικών του 
Hipper πλέει Βόρεια της νήσου Ελιγολάνδη. Ο 
Scheer ακολουθεί καταπόδας, σε απόσταση 60 
μιλίων. Όλος ο Γερμανικός Στόλος διακατέχεται 
από μια αίσθηση ανυπομονησίας. Αξιωματικοί 
και ναύτες αποζητούν διακαώς την εμπλοκή με 
τον εχθρό. Επί δύο έτη το Αυτοκρατορικό Ναυτι-
κό είχε εμπλακεί σε ναυτικές συγκρούσεις μικρής 
εμβέλειας. Τα πληρώματα των πλοίων αισθάνο-
νται ότι η καταστρεπτική δύναμις των μεγαθηρί-
ων στα οποία επιβαίνουν, δεν έχει αξιοποιηθεί 
κατάλληλα. Τώρα όμως, όλοι είναι βέβαιοι. Ύπό 
την ηγεσία του Ναυάρχου Scheer, ο Στόλος θα 
αποδείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Βρετανία 
δεν κατέχει πλέον τα πρωτεία στους Ωκεανούς, 
ότι η Βρετανική θαλασσοκρατία μπορεί να αμφι-
σβητηθεί και ότι ο Γερμανός θα είναι αυτός που 
θα θέση τέλος στον ‘μύθο του Τραφάλγκαρ’. Επί 
μία γενεά, άνω των τριάντα ετών, το Kaiserliche 
Marine, προετοιμάζετο για αυτήν την στιγμή. 
Ουδείς ανέμενε πως η 31η Μαΐου του 1916 θα 
ήταν η ημέρα που το σύνολο της ναυτικής ρώ-
μης των δύο αυτοκρατοριών θα εμπλέκετο στην 
πιο αβυσσαλέα ναυτική σύγκρουση όλων των 
εποχών. Για τους Άγγλους, η συγκυρία υπήρξε 
απρόσμενη, για τους Γερμανούς  έγινε ευπρόσ-
δεκτη με αγαλλίαση. 

Ο Beatty έχει σαφείς εντολές. Κατευθυνό-

8 Bernard D. Claxton, John H. Gurtcheff, Jeffrey J. Polles, 
‘Trafalgar αnd Jutland, A Study in the Principles of War’, 
σελίδα 92, Lucknow Books, 2015.

μενος Νότιο-Ανατολικά, πρέπει να πλεύσει σε 
ένα προκαθορισμένο σημείο 93 μίλια Βόρεια 
των υφάλων Horns (ένα ρηχό σημείο 10 μίλια 
Δυτικά από το Blåvandshuk στην Δανική Ακτή) 
και εάν έως τις 14:30 δεν έχει αποκτήσει επαφή 
με εχθρικά στοιχεία, τότε να αναστρέψει και να 
κατευθυνθεί Βόρεια για να ενωθεί με τον Μέγα 
Στόλο, ο οποίος, περί τις 14:00 απείχε περίπου 
60 μίλια από την Μοίρα των Καταδρομικών. Με 
τα ευκίνητα ελαφρά Καταδρομικά του προπο-
ρευόμενα  Κυρίου τμήματος, σε αραιή διάταξη, 
ως αναγνωριστική δύναμη, η Μοίρα του Beatty 
φτάνει στο στίγμα χωρίς να συναντήσει κανέ-
να εχθρικό πλοίο. Προβληματισμένος, ο Άγγλος 
Ύποναύαρχος ετοιμάζεται να αλλάξει πορεία και 
να πορευθεί Βόρεια, δίχως να γνωρίζει ότι, ο 
Hipper και η δύναμις Καταδρομικών του, πλέει 
με Βόρεια κατεύθυνση,  σε απόσταση μικρότε-
ρη των 32 μιλίων στα Ανατολικά, ακολουθού-
μενη σε απόσταση 40 μιλίων από τα Θωρηκτά 
του Scheer. Ο Beatty δεν μπορεί να διακρίνει 
τον Hipper καθώς ο τελευταίος πλέει πέραν 
του ορίζοντα και μακρύτερα από το οπτικό πε-
δίο των Βρετανικών οπτήρων. Ασφαλώς το ίδιο 
ισχύει και για τους Γερμανούς. Οι δύο εχθρικές 
Μοίρες Καταδρομικών δεν θα είχαν συναντηθεί 
πότε εάν δεν λάμβανε χώρα το εξής απρόσμενο 
περιστατικό. Στο μέσον της υδάτινης απόστασης 
που χώριζε τον Beatty από τον Hipper, πλέει 
ένα παλαιό, ελαφρώς σκουριασμένο, Δανέζικο 
ατμόπλοιο, το N.J.Fjord. Στις 14:00, το Γερμανικό  
ελαφρύ Καταδρομικό SMS Elbing  εντόπισε την 
αχνή σιλουέτα του Δανέζικου σκάφους και αμέ-
σως έστειλε προς την κατεύθυνσή του δύο Αντι-
τορπιλικά για να διευκρινίσουν εάν επρόκειτο 
για εχθρικό σκάφος. Την ίδια περίπου στιγμή, το 
Βρετανικό ελαφρύ Καταδρομικό HMS Galatea, 
το οποίο παραδόξως δεν είχε λάβει την εντολή 
του Beatty για στροφή προς τον Βορρά (!), δια-
τηρούσε την πορεία του Ανατολικά με αποτέλε-
σμα να έρθει σε οπτική επαφή με το N.J.Fjord. 
Προβληματισμένος από την εμφάνιση του Δα-
νέζικου σκάφους, ο Κυβερνήτης Sir Edwyn 
Alexander Sinclair άλλαξε πορεία πλησιάζοντας 
το άγνωστο πλεούμενο. Στις 14:20, το Galatea 
μείωσε την απόσταση από το ύποπτο σκάφος 
και τότε απέκτησε επαφή με τα δύο Γερμανικά 
Αντιτορπιλικά τα οποία ξεπρόβαλαν πίσω από το 
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Δανέζικο ατμόπλοιο. Θορυβημένος, ο  Sir Edwyn 
αμέσως έστειλε μήνυμα στον Beatty:
‘Επείγον,	 δύο	 Καταδρομικά,	 πιθανότατα	 εχθρι-
κά,	εθεάθησαν	κατευθυνόμενα	Ανατολικά-Νότιο	
Ανατολικά.	Πορεία	άγνωστη.	Η	θέσις	μου,	Γεω-
γραφικό	Πλάτος		56°	48’Β.,	Γεωγραφικό	Μήκος	
5°	21’Α.’	

Αμέσως μετά, ο Sir Edwyn έθεσε το πλοίο 
σε συναγερμό και αύξησε την ταχύτητα στα 32 
μίλια την ώρα (η ύψιστη ταχύτητα του Καταδρο-
μικού) και διατάσσει τα πυροβόλα των 6 ιντσών 
να ανοίξουν πυρ. Οι βολές αστοχούν. Την επόμε-
νη στιγμή, ο Κυβερνήτης του SMS Elbing, Rudolf 
Madlung δίνει την εντολή ‘Feuer’. Η απόστασης 
της βολής είναι 7.5 μίλια, ο Sir Edwyn διατάσσει 
μια βίαιη στροφή του πλοίου προς αποφυγή της 
ομοβροντίας, αλλά ένα Γερμανικό βλήμα προ-
σκρούει στο κατάστρωμα. Δεν εκρήγνυται. Ένας 
ναύτης σπεύδει να το ρίξει στην θάλασσα, αλλά 
είναι ακόμα πολύ καυτό. Περιμένει να κρυώσει 
για να το πετάξει. Με αυτές τις βολές, η Ναυ-
μαχία της Γιουτλάνδης αρχίζει. Είναι ειρωνικό 
ως προς το ότι, αυτή η πρωταρχική ανταλλαγή 
πυρών, αποτελεί μικρογραφία της όλης τιτανο-
μαχίας. Οι Άγγλοι απέτυχαν να εκπληρώσουν 
τον στόχο τους (την καταστροφή του Γερμανι-
κού Στόλου), ενώ οι Γερμανοί κατόρθωσαν να 
επιτύχουν πλήγμα (το οποίο όμως δεν είχε την 
καταστροφική έκταση της δυνατότητός του). 

Βορειότερα, o Beatty βρίσκεται σε λήθαργο. 
Στις 14:32, το μήνυμα του Galatea φτάνει στην 
Ναυαρχίδα του,  HMS Lion. Η ανάγνωσις του πε-
ριεχομένου γίνεται εν όσω ο Beatty και το Επι-
τελείο του απολαμβάνουν το διάλειμμα για τσάι.  
Αμέσως επικρατεί σύγχυσις.  Πίσω στην Αγγλία,  
ο Beatty είναι γνωστός για τρείς κυρίως λό-
γους. Πρώτον, την εκκεντρικότητά του (η στολή 
του είναι ραμμένη από τους ράφτες της Saville 
Row και μοιάζει περισσότερο ως εντυπωσιακό 
φράκο επίσημων εκδηλώσεων παρά ως στολή 
Ύποναυάρχου της Αυτού Μεγαλειότητος). Δεύτε-
ρον, είναι παντρεμένος με μια Αμερικανίδα κόρη 
μεγιστάνα (μια επιλογή επικρίσιμη από τους συ-
ντηρητικούς κύκλους του Λονδίνου). Τρίτον και 
κυριότερον, είναι μανιώδης κυνηγός αλεπούς, 
πέρδικας και φασιανού. Για τον Beatty, οι Γερ-
μανοί είναι το θήραμα και αυτός είναι ο κυνηγός. 
Ουσιαστικά, ο Ύποναύαρχος αντιλαμβάνεται την 

ασύλληπτα σοβαρή υπόθεση της διεύθυνσης 
Ναυτικών Επιχειρήσεων,  ως παιχνίδι αναψυχής.  
O Jellicoe, αν και τον σέβεται ως ικανό ναυτικό, 
έχει εντοπίσει την προβληματική νοοτροπία του 
υφισταμένου του και έχει αποπειραθεί να τον 
συνετίσει γράφοντας του, με Αγγλική ευγένεια, 
προ της Ναυμαχίας, τα εξής:
‘Φαντάζομαι	 πως	 οι	 Γερμανοί	 θα	 προσπα-
θήσουν	 να	 σε	 παγιδευόσουν	 ρισκάροντας	 τα	
Καταδρομικά	τους	ως	δόλωμα	…	Οι	Γερμανοί,	
γνωρίζουν	 πολύ	 καλά	 και	 θα	 προσπαθήσουν	
να	 επωφεληθούν	 από	 αυτό	 το	 προσόν	 (που	
έχεις)	 να	μην	αφήνεις	 να	σου	 ξεφύγει	 τίποτα	
από	την	στιγμή	που	το	έχεις	αδράξει.	Δόξα	τω	
Θεώ.’

Ο Beatty όμως, αγνοεί τις παραινέσεις 
του ανωτέρου του και πέφτει στην παγίδα του 
Scheer, με τέτοιο τρόπο μάλιστα, που θέτει σε 
κίνδυνο την επιβίωση του συνόλου της Μοίρας 
Καταδρομικών του. Περιχαρής από την προο-
πτική εύκολης νίκης και δόξας, ο Ύποναύαρχος 
διατάσσει όλα τα πλοία που βρίσκονται υπό 
την εξουσία του, να διαγράψουν στροφή και 
να κατευθυνθούν Νότιο-Νότιο Ανατολικά. Εδώ 
διεπράχθη το πρώτο ατόπημα της ημέρας, εκ 
μέρους της Βρετανικής Ναυτικής Ηγεσίας. Οι 
Άγγλοι δεν εμπιστεύονται την ασύρματη τεχνο-
λογία, η οποία την περίοδο εκείνη εμφάνιζε 
ακόμα πληθώρα επιπλοκών. Προτιμούν να δι-
αβιβάζουν τις εντολές με το παλαιό σύστημα 
των σημαιών. Αυτή η τακτική ενείχε κινδύνους 
καθώς ο καπνός από τις βολές, η ομίχλη και ο 
νεφελώδης καιρός μπορούσαν να εμποδίσουν 
το οπτικό πεδίο. Ενώ οι διοικητές των Καταδρο-
μικών διάβασαν την εντολή σωστά, ο αρχηγός 
του ‘Battle Squadron 5’, Αντιναύαρχος Sir Hugh 
Evan-Thomas, διοικητής τεσσάρων υπέρ-θω-
ρηκτών  Κλάσης Queen Elizabeth (εφοδιασμέ-
να με τα τερατώδη πυροβόλα των 15 ιντσών), 
παρ’όλο που είδε τα Καταδρομικά να αλλάζουν 
πορεία, δεν αντελήφθη εγκαίρως την εντολή 
και συνέχισε να πλέει επί έξη λεπτά Βόρεια (!) 
Αυτό το σφάλμα δημιούργησε ένα χάσμα 8 μι-
λίων μεταξύ του Evan και του Beatty.

Στην Γερμανική πλευρά επικρατεί έξαψις. 
Στην γέφυρα του SMS Lützow, ο Hipper πα-
ρατηρεί τον ορίζοντα με ενθουσιασμό, ψιθυρί-
ζοντας:  ‘Επιτέλους,	οι	Άγγλοι	βγήκαν	από	 τις	
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φωλιές	 τους’. Ο Διοικητής του Καταδρομικού, 
Victor Harder στρέφεται στον Ύποναύαρχο ρω-
τώντας: ‘Οι	εντολές	σας;’. O Hipper απαντά: ‘Σε	
μονή	γραμμή	πλεύσης.	O	Ι.	Aufklarungsgruppe	
να	αναστρέψει	πορεία	και	να	εμπλακεί	με	τον	
εχθρό’. Η διαταγή του διαβιβάζεται αμέσως. Τα 
Γερμανικά Καταδρομικά υπακούουν με ακρίβεια 
ελβετικού ρολογιού. Εντός ολίγων λεπτών και 
οι δύο αρμάδες καταδρομικών κατευθύνονται 
Νότια, συγκλίνοντας η μια προς την άλλη. Χω-
ρίς να το γνωρίζει, ο Beatty, οδηγεί την Μοίρα 
του κατευθείαν πάνω στην πορεία ανόδου του 
Ναυάρχου Scheer και του Hochseeflotte. 

Ο Georg von Hase, διοικητής πυροβόλων 
του Καταδρομικού SMS Derfflinger, είναι από 
τους πρώτους που μέσα από το περισκόπιο του 
παρατηρεί τα 6 Βαρέα Θωρακισμένα Καταδρο-
μικά Κλάσης Lion του Beatty.  Τα περιέγραψε 
ως εξής:
‘Μαύρα	τέρατα,	έξι	ψηλοί	και	φαρδείς	γίγαντες	
πλέοντας	σε	δύο	στήλες.	Ήταν	ακόμα	πολύ	μα-
κριά.’9 

Η λαβίδα έχει σχεδόν κλείσει. Η Ναυτική δύ-

9 Georg Oskar Immanuel von Hase, ‘Kiel and Jutland’, σελίδα 
142, Skeffinghton & Son, London, 1921.

ναμις του Beatty είναι ακριβώς ο όγκος πολε-
μικών σκαφών που οι Γερμανοί αποσκοπούσαν 
να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν. 

Ο Άγγλος Ύποναύαρχος έχει τάξει τα Kα-
ταδρομικά του σε μονή γραμμή πλεύσης με 
την έξης διάταξη: Προπορευόμενη, η Ναυαρ-
χίδα HMS Lion ακολουθούμενη από τα HMS 
Princess Royal, HMS Queen Mary, HMS Tiger, 
HMS New Zealand και HMS Indefatigable.

Ο Hipper τάσσει τα πλοία του σε παρό-
μοια διάταξη: Προπορευόμενη, η Ναυαρχί-
δα SMS Lützow ακολουθούμενη από τα SMS 
Derfflinger, SMS Seydlitz, SMS Moltke και SMS 
Von der Tann.

Στον Βορρά, ο Evan-Thomas και τα θωρη-
κτά του πασχίζουν να στραφούν προς ενίσχυ-
ση του Beatty, αλλά η μεγάλη απόστασις και 
η ταχύτητα πλεύσης δρουν εναντίον τους10. Η 
Μοίρα Καταδρομικών του Beatty είναι έτοιμη 
να εμπλακεί χωρίς την παραμικρή υποστήριξη 
από άλλα στοιχεία του Βρετανικού Στόλου. Το 
χειρότερο απ’ όλα είναι, πως ο ίδιος ο Beatty, 

10 Ο Sir Hugh Evan-Thomas, ως επικεφαλής του Battle-
Squadron 5 διοικεί τα Θωρηκτά HMS Barham (ναυαρχίδα), 
HMS Valiant, HMS Warspite και HMS Malaya. 

Το πλοίο HMS Princess Royal.
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δεν έχει κανέναν απολύτως προβληματισμό για 
την βεβιασμένη πορεία της όλης κατάστασης. 
Στο μυαλό του, τα 6 καταδρομικά του, υπερτε-
ρούσαν, όχι μόνον αριθμητικά, αλλά και σε ισχύ 
πυρός και βεληνεκές, έναντι των 5 αντιστοίχων 
Γερμανικών. Σύντομα οι υπολογισμοί του θα δι-
αψεύδονταν.  

Οι δύο αρμάδες τώρα πλέουν παράλληλα 
σε απόσταση 15 μιλίων. Εδώ λαμβάνει χώρα 
το δεύτερο σφάλμα της Βρετανικής ηγεσίας. 
Τα Αγγλικά Καταδρομικά έχουν πολύ μεγαλύ-
τερο βεληνεκές από τα αντίστοιχα Γερμανικά. 
Τα: Lion, Princess Royal, Queen Mary και Tiger, 
μπορούν με ακρίβεια να πετύχουν στόχους πέ-
ραν των 23.000 γιαρδών, ενώ τα New Zealand 
και Indefatigable άνω των 18.000. Αντιστοί-
χως, τα Γερμανικά, εξαιρουμένων εκείνων του 
Von der Tann (άνω των 22.000) και Seydlitz 
(περί των 21.000), έχουν βεληνεκές κάτω των 
21.000 γυαρδών. Το ερώτημα που γεννάται εί-
ναι για ποιόν λόγο ο Beatty αρνήθηκε να ανοί-
ξει πυρ όσο διατηρούσε το πλεονέκτημα της 
εμβέλειας;  Τα Καταδρομικά του θα μπορούσαν 
να πλήξουν σοβαρά, ακόμα και να βυθίσουν 
τμήμα της Μοίρας του Hipper πριν καν τα Γερ-

μανικά πολεμικά μπορέσουν να ανοίξουν πυρ 
(!) Στην Ναυμαχία της Γιουτλάνδης, ο Βρετανι-
κός Στόλος διέπραττε αλλεπάλληλα σφάλματα.

Στις 15:48, η απόστασις μεταξύ των δύο 
μοιρών, έχει μειωθεί στα 8 ναυτικά μίλια. Οι 
Γερμανοί πλέουν με ταχύτητα 18 κόμβων. Οι 
πυροβολητές είναι σε θέσεις μάχης, τα πυρο-
βόλα όλα γεμάτα, στραμμένα προς τον εχθρό 
και έτοιμα προς χρήση. Ποιος θα ρίξει την 
πρώτη ομοβροντία; Οι Άγγλοι είναι διστακτι-
κοί, ο Beatty για αγνώστους λόγους, δεν δίνει 
καμία εντολή. Οι Διοικητές των Καταδρομικών 
αρνούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία, η Αγ-
γλική παράταξις καθυστερεί. Στην γέφυρα του 
Lützow, οι αξιωματικοί  γύρω από τον Hipper, 
αναμένουν τις εντολές του. Ο Ύποναύαρχος λύ-
νει την σιωπή του και διατάσσει: ‘Feuer Alles’. 
Σαν αστραπή η εντολή διαβιβάζεται σε όλα τα 
πλοία. Ο διοικητής πυροβολητών του Lützow 
κραυγάζει: ‘Για	 την	 Γερμανία,	 για	 τον	 Αυτο-
κράτορα,	Πύρ’.	Τα πυροβόλα βρυχώνται και ο 
ορίζοντας αναφλέγεται καθώς τα Γερμανικά 
Καταδρομικά στέλνουν ομαδικά τις οβίδες τους 
προς τα Αγγλικά σκάφη. Οι Άγγλοι αποσυντο-
νίζονται και απαντούν στις Γερμανικές βολές 

Το πλοίο SMS Von Der Tann.
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με καθυστερημένα πυρά αμφιβόλου ακριβείας.  
Τέσσερα λεπτά από την έναρξη της μάχης, μία 
οβίδα από το SMS Moltke, πλήττει το HMS Tiger 
στον πρόσθιο πύργο διαλύοντας το τηλέμετρό 
του. Άλλες δύο οβίδες έπληξαν τους πρόσθι-
ους πύργους καταστρέφοντας τα πυροβόλα και 
ουσιαστικά μειώνοντας την μαχηWτική δυνατό-
τητα του Tiger κατά το ήμισυ. Λίγα λεπτά αργό-
τερα, στις 15:56 το Moltke πέτυχε ξανά το Tiger 
στο κύτος του, καταστρέφοντας τις σωληνώ-
σεις του ατμού. Μια ομοβροντία των 12 ιντσών 
από το SMS Derfflinger χτύπησε το Princess 
Royal σε δύο σημεία προξενώντας ζημίες στο 
μηχανοστάσιο θέτοντας το σε παράλυση επί 
20 λεπτά. Ταυτόχρονα, οι ναυαρχίδες των δυο 
Μοιρών ενεπλάκησαν σε μονομαχία. Το Lion 
απέτυχε οικτρά να πετύχει τον στόχο του, αλλά 
το Lützow έπληξε τον στόχο του τέσσερεις φο-
ρές. Οι τρεις πρώτες, προξένησαν αμελητέες 
ζημιές, αλλά η τέταρτη διέλυσε τον πύργο Q, 
σκοτώνοντας ακαριαία όλο το προσωπικό.

Η ταχύτητα πυρός και η ευστοχία των Γερ-
μανικών Καταδρομικών τρομοκράτησε τον 
Beatty, ο οποίος διέταξε την Μοίρα του να αρ-
χίσει να αποκλείει από την παράλληλη πορεία 
της με τα Γερμανικά πολεμικά σε μια προσπά-
θεια να αυξηθεί ξανά η απόσταση11. Η πρώτη 
απόκλιση ήταν της τάξεως των 56 μοιρών, η 
δεύτερη των 11 και λίγο αργότερα επεβλήθη 
μια τρίτη των 33 μοιρών, ένα σύνολο 100 μοι-
ρών. Τόσο απελπισμένα προσπαθούσε να απε-
μπλακεί ο Beatty από την παγίδα στην οποία 
είχε υποπέσει. Ο ελιγμός αυτός, αρχικά φά-
νηκε να αποδίδει καρπούς καθώς τα Αγγλικά 
καταδρομικά κατάφεραν να βγουν εκτός του 
βεληνεκούς των Γερμανικών πολεμικών, όλων 
εκτός ενός. Στο Von der Tann ο Καπετάνιος 
Hans Zenker αντελήφθη την απόπειρα δια-
φυγής των εχθρών και το πλοίο του. όντας το 
μοναδικό που μπορούσε να ανεβάσει τα πυρο-
βόλα του κατά 20° έναντι 16° των υπολοίπων, 
επικέντρωσε τα πυρά του στο Indefatigable. Τα 

11 Εντός 30 λεπτών, τα Γερμανικά πυροβόλα πέτυχαν τον 
στόχο τους 44 φορές σε σχέση με τα Βρετανικά τα οποία 
κατάφεραν να επιφέρουν μόνον 17 πλήγματα. Παρατίθε-
ται από τον Geoffrey Till, ‘Understanding Victory: Naval 
Operations from Trafalgar to the Falklands’, σελίδα 66, 
Praeger, 2014. 

τέσσερα πυροβόλα των 11 ιντσών ρυθμίστη-
καν με προσοχή και έβαλαν ταυτόχρονα. Τρείς 
από τις τέσσερις οβίδες βρήκαν τον στόχο τους 
πέφτοντας στο κατάστρωμα του Αγγλικού πο-
λεμικού και μετά από λίγο άλλες τρείς βολές 
το έπληξαν στο ίδιο σημείο. Το Indefatigable 
καλύφτηκε στις φλόγες και βγήκε εκτός γραμ-
μής. Στις 16:05 προέκυψε έκρηξη στις πυριτι-
δαποθήκες. Μέσα σε μία στιγμή, το πλοίο τυ-
λίχτηκε σε ένα σύννεφο μαύρου καπνού και το 
Καταδρομικό βυθίστηκε στα σκοτεινά νερά. Από 
τους 1.017 άνδρες του, μόνον 2 περισυνελέγη-
σαν από τους Γερμανούς. Τα πληρώματα των 
Καταδρομικών του Hipper ξέσπασαν σε ζητω-
κραυγές: ‘ένα	στον	πάτο,	 άλλα	πέντε	 να	ακο-
λουθήσουν’	και	 ‘όλα	για	την	Γερμανία’. Εκείνη 
την στιγμή όμως κατέφθασαν προς βοήθεια 
του Beatty, τα τέσσερα κολοσσιαία θωρηκτά 
του Sir Hugh Evan-Thomas. Σαν κλαγγή από τα 
Τάρταρα, τα κανόνια τους των 15 ιντσών, εξα-
πέλυσαν μαζικές ομοβροντίες ανάσχεσης κατά 
των Καταδρομικών του Hipper. Στην γέφυρα 
του Lützow, για μία στιγμή, επικράτησε η γνώ-
μη, ότι έπρεπε να διαταχθεί υποχώρηση Νοτί-
ως, καθώς κανείς δεν πίστευε ότι τα Γερμανικά 
Καταδρομικά μπορούν να αντέξουν για πολύ 
εναντίον τέτοιων μεγαθηρίων. Κόντρα στην λο-
γική και όλες τις θεωρίες του Ναυτικού Πολέ-
μου, ο Hipper παρέμεινε ακλόνητος: ‘Η	επίθεσις	
δεν	σταματά,	τα	παίζουμε	όλα	για	όλα.	Νίκη	ή	
ένδοξος	θάνατος,	αυτές	είναι	οι	επιλογές	μας’. 
Η ηρωϊκή του στάσις έμελλε να επαληθευθεί. 
Με τον Evan-Thomas επιτέλους στο πλευρό 
του, ο Beatty θεώρησε ότι η πλάστιγγα έγειρε 
υπέρ του και διέταξε τα Καταδρομικά του να 
επιστρέψουν στην μάχη. Σύντομα τo Lützow, 
Von der Tann και το Seydlitz άρχισαν να δέ-
χονται συγκεντρωτικά πυρά. Στα πληρώματα 
των Γερμανικών σκαφών άρχισε να αντηχεί 
η ειρωνική λαϊκή Γερμανική παροιμία: ‘άθλιοι,	
ώστε	θέλετε	 να	 ζήσετε	 αιώνια;’12. Στις 16:26, 
την στιγμή που η κατάστασις  φαινότανε κατα-
δικασμένη, το Derfflinger κατόρθωσε να χτυπή-
σει το Queen Mary πέντε συνεχόμενες φορές. 
Σαν να άνοιξαν οι πύλες τις κολάσεως ολόγυρά 

12 Ελέχθη πρώτη φορά από τον Μέγα Φρειδερίκο της Πρω-
σίας προς τους άνδρες της προσωπικής του Φρουράς 
κατά την διάρκεια της μάχης του Kolin (18 Ιουνίου 1757). 
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του, το Kαταδρομικό τυλίχθηκε σε μία κόκκινη 
λάμψη και κλάσματα του δευτερολέπτου αργό-
τερα, με έναν πίδακα φωτιάς να προβάλει προς 
τον ουρανό, το Queen Mary ύψωσε την πρύμνη 
του 20 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, με τους έλικες να περιστρέφονται δαιμονι-
σμένα και εν συνεχεία με μία κλίση, άρχισε την 
πορεία του προς την άβυσσο της Βόρειας Θά-
λασσας. Από το πλήρωμα των 1.286 ανδρών 
του, μόνον 20 κατόρθωσαν να επιβιώσουν. 
Προς τιμήν του, ο Beatty παρέμεινε ψύχραι-
μος ενώπιον αυτής της δεύτερης τραγωδίας. 
Στράφηκε προς τον Καπετάνιο του Lion, Ernle 
Chatfield και είπε: ‘φαίνεται	πως	κάτι	δεν	πάει	
καλά	με	τα	αναθεματισμένα	μας	πλοία	σήμερα’.	
Η επόμενη κίνησίς του ήταν να εξαπολύσει 12 
από τα αντιτορπιλικά του κατά των Γερμανικών 
Καταδρομικών, αλλά ο Hipper αντέδρασε γρή-
γορα σε αυτήν την νέα απειλή, στέλνοντας τα 
15 δικά του να διεξάγουν μια βίαιη αναμέτρηση 
με τα Αγγλικά, στο μέσον της αποστάσεως που 
χώριζε τα Αγγλικά Θωρηκτά και Καταδρομικά 
από τα αντίστοιχα Γερμανικά. Ήταν μια ξεχωρι-
στή μικρότερη μάχη εντός της μεγαλύτερης (και 
οι δύο πλευρές έχασαν από 2 αντιτορπιλικά). 
Η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε ακατάπαυ-
στα και όσο περνούσε η ώρα, ο Hipper γνώ-
ριζε πως η απόσταση του Hochseeflotte από 
την Μοίρα του μειωνόταν. Εάν άντεχε λίγη ώρα 
ακόμα, η Βρετανική αρμάδα θα βρισκόταν προ 
τετελεσμένου γεγονότος. Ευτυχώς για τους Άγ-
γλους ο Beatty έπραξε μία σωστή κίνηση και 
αύτη ήταν να στείλει το ελαφρύ καταδρομικό 
HMS Southampton, Νοτιότερα, να ερευνήσει 
για πιθανή εμφάνιση Γερμανικών ενισχύσεων. 
Στις 16:30, o Πλοίαρχος Goodenough έμεινε 
εμβρόντητος με το θέαμα που αντίκριζε, καθώς 
στον ορίζοντα μπορούσε να παρατηρήσει το 
σχήμα των γιγαντιαίων Θωρηκτών του Scheer 
που έσπευδαν Βόρεια για να συντρίψουν τον 
Beatty. Ο Goodenough δεν έχασε χρόνο και 
στις 16:48 απέστειλε μήνυμα για να προειδο-
ποιήσει τον Ύποναύαρχο. Το σήμα ανέφερε τα 
εξής:
‘Επείγον.	Προτεραιότητα.	Πορεία	 του	εχθρικού	
στόλου	Βόρεια,	μονή	γραμμή	πλεύσης,	σύνθε-
σις	 της	 εμπροσθοφυλακής	 Θωρηκτά	 Κλάσης	
Kaiser.	Κατεύθυνσις	Κέντρου,	Ανατολική.	Αντι-

τορπιλικά	 και	 στις	 δύο	 πτέρυγες.	 Τα	 Εχθρικά	
Καταδρομικά	 (Hipper)	 πλησιάζουν	 τον	 (εχθρι-
κό)	Στόλο	από	τα	Βόρεια.	Η	θέσις	μου		Γεωγρα-
φικό	Πλάτος	56	μοίρες	29	λεπτά	Βόρεια.	Γεω-
γραφικό	Μήκος	6	μοίρες	14	λεπτά	Ανατολικά.’	

Αυτό το μήνυμα εξώθησε τον Beatty να συ-
νειδητοποιήσει ότι ο Hipper, τον είχε οδηγήσει 
σε παγίδα. Αντιλαμβανόμενος το βέβαιον της 
επικείμενης καταστροφής των Καταδρομικών 
και των Θωρηκτών του, (εάν ο Στόλος Ανοικτής 
Θαλάσσης προλάβαινε να τους προσεγγίσει), 
ο Beatty διέταξε μαζική υποχώρηση προς τον 
Βορρά και την ασφάλεια του Μέγα Στόλου. Για 
άλλη μια φορά, τα τέσσερα (υπολειπόμενα), 
Καταδρομικά του, διάβασαν την εντολή εγκαί-
ρως και ανέκρουσαν πρύμνη, αλλά τα τέσσερα 
υπερβαρέα Θωρηκτά του Evan-Thomas απέτυ-
χαν ξανά να διαβάσουν το σήμα (!) Το αποτέλε-
σμα, καθώς ο Beatty εγκατέλειπε βεβιασμένα  
την ζώνη της εμπλοκής, ο Evan-Thomas βρέ-
θηκε αποκομμένος και εντελώς μόνος απένα-
ντι στην νέο-αφιχθείσα αρμάδα του Scheer, με 
την οποία μάλιστα ήρθε σε μετωπική επαφή. 
Αποτελεί φόρο τιμής στην μαχητική δυνατότη-
τα των Θωρηκτών Κλάσης Queen Elizabeth το 
γεγονός ότι επί 45 λεπτά διεξήγαγαν ελιγμούς 
απεμπλοκής βάλλοντας και βαλλόμενα αδια-
λείπτως. Από τα τέσσερα μεγαθήρια, το HMS 
Malaya υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές δεχόμε-
νο 6 πλήγματα τα οποία σκότωσαν 65 ναύτες 
και προξένησαν πυρκαγιά στην αποθήκη πυρο-
μαχικών. Ευτυχώς η εξάπλωσίς της απετράπη, 
αλλά το Θωρηκτό απέκτησε κλίση στην δεξιά 
πλευρά και βγήκε από την γραμμή13. Για τον 
Evan-Thomas, η σωτηρία επήλθε από τον πα-
ράγοντα της ταχύτητας. Τα μεγαλοπρεπή πολε-
μικά του μπορούσαν να αναπτύξουν ταχύτητα 
24 κόμβων ενώ ο Scheer, προς χάριν συνοχής, 
ήταν αναγκασμένος να διατηρεί την ταχύτητα 
πλεύσης του Hochseeflotte στους  15 κόμβους 
λόγω της βραδυκινησίας των 6 παλαιών Θω-
ρηκτών του.

Εν τω μεταξύ, ο Beatty έχει κατορθώσει να 
διατηρήσει τα Καταδρομικά του Hipper σε από-
σταση, λόγω της ισχύος και της εμβέλειας των 

13 Reinhardt Scheer, ‘Germany’s High Sea Fleet in the World 
War’, σελίδα 150, Cassell and Company, ltd, London, 
1920.
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πυροβόλων του, των 13.5 ιντσών. Προωθείται 
Βόρεια, με τους Γερμανούς να ακολουθούν και 
ελπίζει να τους παρασύρει σε πορεία, η οποία 
θα οδηγήσει τον Γερμανικό Στόλο πάνω στα 
κανόνια του συνασπισμένου Μέγα Στόλου. Ου-
σιαστικά, ο Beatty αποσκοπεί να παγιδεύσει 
τον Scheer με τον ίδιο τρόπο με τον οποίον 
ο Hipper παγίδευσε εκείνον. Στην Αγγλική πα-
ράταξη όμως, ο συντονισμός απουσιάζει. O 
Beatty έχει αυτοβούλως μετατρέψει την Μοίρα 
του σε δόλωμα, αλλά δεν έχει ενημερώσει τον 
Jellicoe για το ακριβές στίγμα και την ακριβή 
πορεία ανόδου του Γερμανικού Στόλου (!) Αυτή 
η χαοτική κατάστασις προτρέπει τον Jellicoe 
να αποστείλει μήνυμα στον Beatty, στις 18:01, 
ρωτώντας: ‘Πού	βρίσκεται	ο	εχθρικός	στόλος;’. 
Πέντε λεπτά αργότερα ο Beatty απαντά, αλλά 
εκτός θέματος: ‘Εχθρικά	 Καταδρομικά	 βρί-
σκονται	 Νότιο-Ανατολικά’. Εκνευρισμένος ο 
Jellicoe επαναλαμβάνει την ερώτηση για δεύ-
τερη φορά: ‘Πού βρίσκεται ο εχθρικός στόλος;’. 
Η απάντησης αργεί να έρθει και είναι πάλι ασα-
φής: ‘Ο	εχθρικός	στόλος	έχει	εντοπισθεί	Νότι-
ο-Νότιο	 Ανατολικά’.	Ο Jellicoe τώρα βρέθηκε 
ενώπιον ενός διλήμματος. Προκειμένου να επι-
τευχθεί η παγίδευσης του Hochseeflotte, ο Μέ-
γας Στόλος πρέπει να προβεί σε έναν ναυτικό 
ελιγμό γνωστό παλαιότερα ως ‘Διασταύρωσις 
του Τ’. Τα Αγγλικά πολεμικά πρέπει να εξέλθουν 
από γραμμή πλεύσης και να ταχθούν σε μια 
γραμμή μάχης, η οποία θα επιτρέψει την ορι-
ζόντια παράταξη των πυροβόλων του συνόλου 
των φίλιων σκαφών, τα οποία θα στοχεύουν 
την εχθρική δύναμη με κάθετη άνοδο. Ο Άγγλος 
Ναύαρχος όμως, αγνοεί την ακριβή ανοδική 
πορεία του Scheer. Πρέπει να επιλέξει εάν θα 
τάξει τον στόλο του προς τα Νότιο-Ανατολικά η 
προς τα Νότιο-Δυτικά. Εντός ενός λεπτού παίρ-
νει την απόφαση και διατάσσει: ‘Υψώστε	 (την	
σημαία)	 Ίση	 Ταχύτητα	 Νότιο-Ανατολικά’14. Οι 
Πλοίαρχοί των πελώριων Θωρηκτών υπακού-
ουν και, σαν τμήμα ενός ενιαίου σώματος, όλα 
τα πλοία διορθώνουν την πλεύση τους (από 6 
αρχικές κολώνες Θωρηκτών, συνεπικουρούμε-
νες από ένα προωθημένο ‘σύννεφο’ αντιτορ-

14 Michael A. Palmer, ‘Command at Sea, Naval Command 
and Control since the Sixteenth Century’, σελίδα 245, 
Harvard College. 2005.

πιλικών και τορπιλοβόλων) και ακολουθώντας 
την πορεία του προπορευόμενου σκάφους, δη-
μιουργούν μια αλληλένδετη γιγαντιαία γραμμή, 
μήκους 5.5 μιλίων, η οποία οδεύει προς την 
Δανική ακτή15.

Στην Γερμανική πλευρά, ο Scheer διατάσ-
σει όλα τα πλοία να καταδιώξουν τον Beatty, 
βέβαιος πως αντιμετωπίζει υποδεέστερες δυ-
νάμεις. Η αλήθεια είναι πως, παρ’όλο που ο 
Beatty είναι μετρίας ικανότητος Διοικητής εν 
ώρα ναυμαχίας, είναι ταυτοχρόνως άριστος 

15 Μεταγενέστεροι Άγγλοι αναλυτές της Ναυμαχίας της Γι-
ουτλάνδης δημιούργησαν έναν ολόκληρο μύθο γύρω από 
αυτήν την επιτυχημένη ‘μανούβρα’ σε μια προσπάθεια να 
συγκαλύψουν την παταγώδη αποτυχία της Ναυτικής Δι-
οίκησης του Βρετανικού Ναυτικού. Επίσης, να υπερκερά-
σουν το γεγονός της απώλειας τόσων σκαφών και ασφα-
λώς να συγκαλύψουν το αυτονόητο γεγονός ότι, λόγω της 
συντριπτικής αριθμητικής ισχύος του Μέγα Στόλου, η ανι-
κανότητα τον πλοιάρχων και των πυροβολητών του να κα-
ταστρέψουν τον Γερμανικό Στόλο αποτελεί ευδιάκριτο πα-
ράδειγμα του σταδιακού εκπεσμού του Βρετανικού Στόλου. 
Στην πραγματικότητα, ο Jellicoe, προέβη σε μια αυτονόητη 
κίνηση. Ήταν απίθανο ο Scheer να επιλέξει Βόριο-Δυτική 
πορεία καθώς τότε θα κινδύνευε να αποκοπεί από το Σκά-
γερακ και να βρεθεί τοποθετημένος στην Βόρεια Θάλασσα 
όπου, σύμφωνα με τους προσωπικούς του υπολογισμούς, 
ο Hochseeflotte θα κινδύνευε να εμπλακεί με στοιχεία, εάν 
όχι τον κύριο όγκο, του Μέγα Στόλου εκ Δυσμών και με την 
δύναμη του Beatty εξ Ανατολών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ο Γερμανικός Στόλος, θα απεμπολούσε την δυνατότητα να 
διεξάγει συγκροτημένη και σύντομη υποχώρηση Νότια 
προς το αγκυροβόλιο του Jade, το οποίο προστατεύετο 
από την ναρκοθετημένη ζώνη που ξεκινούσε από τα νερά 
πλησίον του Esbjerg της Δανίας και κατέληγε στα Ανατολι-
κά Νησιά της Φρισίας. Ο Scheer παρέμενε πιστός στο δόγ-
μα Tirpitz, το οποίο μεταξύ άλλων, προϋπέθετε ότι: ‘πρέπει 
να επιδιώξουμε γενικευμένη ναυμαχία σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 100 κόμβων από την Ελιγολάνδη’. Ο 
Jellicoe, όπως έχει αποδειχθεί από αυτά που αναφέρει στα 
συγγράμματά του (Admiral Viscount Jellicoe, ‘The Grand 
Fleet, 1914-1916, its creation, development and work’, 
George H Doran, New York, 2019), γνώριζε πολύ καλά 
την τακτική σκέψη των Γερμανών και κατανοούσε ότι ο 
Scheer, θα διατηρούσε τον στόλο του στην Γιουτλάνδη και 
κοντά στις Δανικές Ακτές. Διάφορες αοριστολογίες όπως: 
‘με την επιλογή του αύτη ο Jellicoe έσωσε την Αυτοκρα-
τορία’ και ‘Η τύχη της Μεγάλης Βρετανίας κρέμεται από 
μια κλώστη. (Ο Jellicoe δίνει την εντολή) Αριστερά … έχει 
κρίνει σωστά’, παρουσιάζουν μια λυπηρή απόπειρα δημι-
ουργίας θετικών εντυπώσεων για μία υπόθεση (την Ναυ-
μαχία της Γιουτλάνδης στο σύνολό της) που με βάση την 
λογική, εξευτέλισε το Βρετανικό Ναυαρχείο και κατέδειξε 
τα προβλήματα συντονισμού του Στόλου σε εμπόλεμη κα-
τάσταση. Για μία αντικειμενική και ενδελεχή ανάλυση των 
αιτιών της αποτυχίας του Βρετανικού Ναυτικού στην Γιουτ-
λάνδη βλέπε Commander Carlyon Wilfroy Bellairs, ‘The 
Battle of Jutland, the sowing and the reaping’, Hodder & 
Stoughton, London, 1920.
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στους θαλάσσιους ελιγμούς. Αναπτύσσοντας 
μέγιστη ταχύτητα και διατηρώντας Βόρειο-Δυ-
τική πορεία, ο Άγγλος Ύποναύαρχος καταφέρνει 
να τραβήξει τον Scheer στο ακριβές σημείο, 
εκείνο που θα επιτρέψει στον Jellicoe να θέση 
σε εφαρμογή την ‘Διασταύρωση του Τ’. Ερχό-
μενος, με καθυστέρηση, πίσω από τον Beatty, 
o Evan-Thomas και τα Θωρηκτά του διατηρούν 
την προσοχή του Scheer, ο οποίος αγνοεί ότι 
πέρα από τον ομιχλώδη και γκρίζο ορίζοντα, 
ο Jellicoe ετοιμάζεται να τον αποκόψει με την 
ισχυρότερη ναυτική δύναμη των Ωκεανών.

Στις 18:00, λαμβάνει χώρα άλλο ένα τρα-
γικό σφάλμα εκ μέρους της Βρετανικής Ναυ-
τικής Ηγεσίας. Καθώς ο Jellicoe ολοκληρώνει 
το κυρτό φράγμα πυρός, ο Ύποναύαρχος Sir 
Robert Arbuthnot, διοικητής της 1ης Μοίρας 
Καταδρομικών, παραβαίνοντας τις εντολές του 
ανωτέρου του, διατάσσει το  HMS Defence (στο 
οποίο επιβαίνει) και το HMS Warrior, να αλλά-
ξουν πορεία ενόσω ο Μέγας Στόλος διεξάγει 
την αναδιάταξή του (!) και περνώντας ξυστά από 
το HMS Lion του Beatty (το οποίο λίγο έλειψε 
να εμβολιστεί από το Warrior), τα δύο πολεμικά 
κατευθύνονται προς το προωθημένο Γερμανι-
κό ελαφρύ Καταδρομικό SMS Wiesbaden με 
σκοπό να το βουλιάξουν. Ξεκινάει μια φρενή-
ρης ανταλλαγή πυρών. To μικρό αλλά ηρωϊκό 
Wiesbaden αρνείται να υποχωρήσει και μάχε-
ται μέχρις εσχάτων. Μία εύστοχη βολή από το 
Warrior το αναφλέγει αλλά το πλοίο παραμένει 
στην μάχη. Νοτιότερα, ο διοικητής πυροβόλων 
του SMS Derfflinger, Georg von Hase, από το 
περισκόπιο του, παρατηρεί με οργή αυτήν την 
άνιση προκεχωρημένη σύγκρουση: ‘Γενναίο	
Wiesbaden,	γενναίο	πλήρωμα,	σφραγίζετε	την	
πίστη	σας	στον	Kaiser	και	την	Αυτοκρατορία	με	
θάνατο	που	αρμόζει	σε	άνδρες	του	ναυτικού’.	
Αμέσως στρέφει τα πυροβόλα του και στοχεύει 
το HMS Defence. Δίνει τη εντολή: ‘Πυρ’. Τα κα-
νόνια του Derfflinger βρυχώνται. Σχεδόν όλες 
οι οβίδες βρίσκουν τον στόχο τους, το αγγλικό 
καταδρομικό τυλίγεται στους καπνούς: ‘άλλη	
μια	 ομοβροντία	 και	 είσαι	 δικό	 μου’. Τα πυρο-
βόλα του Derfflinger ρίχνουν ξανά και πετυχαί-
νουν. Το HMS Defense αναφλέγεται και σε λίγα 
λεπτά βυθίζεται. Ο Ύποναύαρχος Arbuthnot 
πληρώνει το τίμημα της απερισκεψίας του με 

την ζωή του, αλλά κυρίως με τις ζωές των 900 
ανδρών του16.

Ταυτοχρόνως, το Θωρηκτό HMS Warspite, 
της υποχωρούσης Μοίρας του Evan-Thomas, 
δέχεται βολή που μεταξύ άλλων καταστρέφει 
το πηδάλιό του. Το πλοίο αρχίζει να διαγράφει 
κύκλους με αποτέλεσμα να δεχθεί συγκεντρω-
τικά πυρά από 6 Θωρηκτά του Hochseeflotte. 
Επί 45 λεπτά, το Warspite δικαιολογεί το όνομα 
του καθώς δέχεται 13 πλήγματα, αλλά παραμέ-
νει μάχιμο ανταποδίδοντας πυρά.

Στις 18:30 οι δύο στόλοι έρχονται επιτέ-
λους σε επαφή. Από το ομιχλώδες βάθος του 
ορίζοντα ο Jellicoe εξαπολύει την πρώτη μα-
ζική ομοβροντία του Μέγα Στόλου κατά των 
Γερμανών. Ο Scheer θαύμασε το τρομακτικό 
υπερθέαμα της Βρετανικής ισχύος πυρός, αλλά 
ουδόλως απετράπη από τον στόχο του, ο οποί-
ος ήταν η βύθιση περισσότερων πολεμικών 
σκαφών του εχθρού. ‘Δεν	 ετέθη	ποτέ	 ζήτημα	

16 Robert K. Massie, ‘Castles of Steel, Britain, Germany, 
and the Winning of the Great War at Sea’, σελίδα 615, 
Ballantine Books, 2004.
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αναδίπλωσης,	 η	 απόφασή	 μας	 να	 δώσουμε	
μάχη	 με	 τον	 εχθρό	 ήταν	 αμετάκλητη’.	 Παρ’ό-
λο που ο εχθρός είχε καλύτερο οπτικό πεδίο 
(τα Αγγλικά πλοία καλύπτοντο πίσω από τον 
καπνό και την ομίχλη της μάχης, εν σχέση με 
τα Γερμανικά που ήταν εμφανή στον καθα-
ρό Δυτικό ορίζοντα) και κατείχε συντριπτική 
ανωτερότητα πυροβόλων, ο Scheer διέταξε 
τον Hochseeflotte να εμπλακεί σε μάχη. Θεω-
ρητικά, ο Αγγλικός κλοιός έμοιαζε άψογος. Ο 
Beatty έβαλε από την Δύση, ο Jellicoe από τον 
Βορρά και η 3η Μοίρα Καταδρομικών του Ύπο-
ναύαρχου Sir Horace Lambert Alexander Hood 
από την Ανατολή. Στην πραγματικότητα όμως, ο 
αργός ρυθμός βολής των Άγγλων είναι απαρά-
δεκτος. Στα πρώτα 10 λεπτά της νέας εμπλο-
κής, οι Άγγλοι, αν και έχουν ‘Διασταυρώσει το 
Τ’, επιτυγχάνουν μόνον 22  βολές ακριβείας, 
έναντι 33 των Γερμανών, οι οποίοι μάχονται 
υπό αντίξοες συνθήκες (!) Το HMS Invincible 
δέχεται πολλαπλά πλήγματα από το Derfflinger 
και το Lützow.  Μια ισχυρή έκρηξις, διαχωρίζει 
το Καταδρομικό στα δύο. Τα κομμάτια του κά-
θισαν στον αβαθή πυθμένα με την πλώρη και 
την πρύμνη να προβάλλουν, παρουσιάζοντας 
ένα θλιβερό θέαμα.  Από τα 1.032 μέλη του 
πληρώματος,  μόνον 6 επιβιώνουν. Την ίδια 
στιγμή, ο Hipper αναγκάζεται να εγκαταλείψει 
το τραυματισμένο Lützow σε αναζήτηση νέας 
Ναυαρχίδας. Στις 18:33, ο Scheer διατάσσει: 

‘στροφή	μάχης	στα	δεξιά’. Με εκπληκτικό συ-
ντονισμό, ο Hochseeflotte διαγράφει στροφή 
180° εντός 12 λεπτών (!) και απομακρύνεται 
από τον Μέγα Στόλο. Ο Jellico απελπίζεται, όχι 
μόνον δεν κατάφερε να πλήξει αποφασιστικά 
τον Γερμανικό Στόλο αλλά ο εχθρός του, επι-
τυγχάνοντας σημαντικά πλήγματα αποχωρεί 
ανεμπόδιστος. Στην πραγματικότητα όμως, ο 
Γερμανικός Στόλος αναδιατάσσεται. Στις 18:55 
ο ελιγμός επαναλαμβάνεται και ο Scheer επι-
στρέφει για έναν δεύτερο γύρο. Σαν τεράστια 
λόγχη τα πλοία του κατευθύνονται κατά των 
Άγγλων. Φαίνεται ότι ο Γερμανός αποσκοπεί 
να επαναλάβει το στρατήγημα του Νέλσωνα 
στο Τραφάλγκαρ, πλήττοντας αποφασιστικά το 
κέντρο του εχθρού, αλλά ο Scheer υπερβάλει 
εαυτόν. Η Αγγλική γραμμή είναι αδιάρρηκτη 
και τώρα τα Γερμανικά πλοία υποφέρουν από 
τον ανανεωμένο βομβαρδισμό. Στις 19:23, o 
Scheer διατάσσει τα αντιτορπιλικά του να εξα-
πολύσουν 31 τορπίλες κατά του Μέγα Στόλου. 
Αυτό το στρατήγημα αναγκάζει τον Jellicoe να 
ακυρώσει την κάθετη Νότιο-Ανατολική γραμμή 
πλεύσης του στόλου του και να κατευθύνει τα 
πλοία του Βόρεια προς μείωση της επιφάνειας 
στόχου. Η μετάλλαξις είναι επιτυχής και όλες 
οι Γερμανικές τορπίλες αστοχούν. Η απόστασις 
μεταξύ Hochseeflotte και Μέγα Στόλου έχει με-
γαλώσει. O Scheer επωφελείται της Αγγλικής 
υποχώρησης για να διακόψει την εμπλοκή. Ο 
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Hochseeflotte πλέει Νοτίως, ο Scheer ελπίζει 
να τραβήξει τον Jellicoe στην Ελιγολάνδη. Ου-
σιαστικά,  ο Γερμανός Ναύαρχος αποσκοπεί να 
επαναλάβει την σύγκρουση με το πρώτο φως 
της 1ης Ιουνίου σε σημείο που έχει επιλέξει ο 
ίδιος. Για τους Διοικητές και τα πληρώματα των 
Θωρηκτών δεν υπάρχει αυταπάτη, όλοι γνω-
ρίζουν πως την επαύριον ο Hochseeflotte θα 
αναμετρηθεί ξανά με τους Άγγλους σε έναν 
αποφασιστικό τρίτο γύρω.

Το σκοτάδι της νύχτας καλύπτει τα πάντα. 
Ο Jellicoe στέλνει τα Αντιτορπιλικά του να κα-
ταδιώξουν τους Γερμανούς. Τα Θωρηκτά του 
Μέγα Στόλου παραμένουν σε ρόλο διστακτι-
κής οπισθοφυλακής. Οι Άγγλοι φοβούνται πως 
οι Γερμανοί έχουν ποντίσει νάρκες. Μέσα στο 
σκοτάδι που έχει καλύψει την Βόρεια Θάλασ-
σα, ξεσπά νέα χαοτική μάχη. Το ελαφρύ Κατα-
δρομικό SMS Frauenlob πλήττει το αντίστοιχο 
Αγγλικό HMS Arethusa, αλλά δέχεται τορπιλι-
σμό από το HMS Southampton και βυθίζεται 
με απώλειες 320 ναυτών. Στην συνέχεια το 
αντιτορπιλικό HMS Tipperary εντοπίστηκε από 
3 Γερμανικά Καταδρομικά και καταστράφηκε, 
αλλά ταυτοχρόνως το Γερμανικό ελαφρύ Κατα-
δρομικό SMS Elbing (Ρωσικό λάφυρο), σε μια 
προσπάθεια να αποφύγει τορπιλισμό, ήρθε σε 
σύγκρουση με το παλαιό Θωρηκτό SMS Posen. 
Το Καταδρομικό δέχθηκε ρήγμα και πήρε νερά.  
Προσωρινώς φάνηκε ότι θα επεβίωνε, τελικά 
όμως βυθίστηκε από το ίδιο του το πλήρω-
μα, όταν Αγγλικά αντιτορπιλικά αποπειράθη-
καν να το προσεγγίσουν. Σε άλλο σημείο της 
γραμμής, στις 22:00, το Γερμανικό Θωρηκτό 
SMS Nassau, προέβη σε εμβολισμό του Αγ-
γλικού αντιτορπιλικού HMS Spitfire. Το «γεν-
ναίο» σκάφος όμως, κατόρθωσε να επιβίωση 
και να ξεφύγει. Στις 23:00, το Θωρακισμένο 
Καταδρομικό HMS Black Prince, έχασε επαφή 
με φίλια στοιχεία και βρέθηκε πολύ κοντά στο 
Γερμανικό Θωρηκτό SMS Thüringen. Το Γερμα-
νικό σκάφος έριξε τους προβολείς του πάνω 
στο άτυχο Αγγλικό πλοίο το οποίο εις μάτην 
προσπάθησε να ξεφύγει. Στην περιορισμένη  
απόσταση των 1.500 γιαρδών, το Thüringen, 
υποστηριζόμενο από την ναυαρχίδα του Στό-
λου SMS Friedrich der Grosse και το αδελφό 
Θωρηκτό SMS Ostfriesland, κονιορτοποίησε το 

Black Prince το οποίο καταβυθίστηκε με απώ-
λεια 857 ανδρών. Στις 2:20 της 1ης Ιουνίου, 
το SMS Lützow, έχοντας πάρει 8.000 τόνους 
νερού και αφού είχε δεχθεί 24 καίρια πλήγμα-
τα που το είχαν καταστήσει ακυβέρνητο, ευρί-
σκετο στα πρόθυρα να ανατραπεί. Ο Πλοίαρχος 
Victor Harder, δίνει την εντολή εγκατάλειψης 
του πλοίου. Το Γερμανικό αντιτορπιλικό G38, 
αναλαμβάνει το θλιβερό έργο να αποτελειώσει 
το Lützow, εξαπολύοντας 2 τορπίλες. Σε δύο 
λεπτά το ηρωϊκό Καταδρομικό οδεύει προς τον 
πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας.  Στις 3:10, το 
Γερμανικό pre-Dreadnought SMS Pommern 
τορπιλίστηκε από το Αγγλικό Αντιτορπιλικό 
HMS Onslaught. Το παλαιό Θωρηκτό κόπηκε 
στα δύο και βυθίστηκε με ταχύτητα. Από τους 
884 άνδρες του πληρώματος, κανείς δεν σώ-
θηκε. Καθ’ όλην την διάρκεια της Ναυμαχίας, 
αυτές ήταν οι μοναδικές απώλειες πολεμικών 
σκαφών μεγάλου εκτοπίσματος του Γερμανικού 
Στόλου. Ενδιαφέρον  αποτελεί το γεγονός ότι 
όλα τα προαναφερόμενα πλοία χάθηκαν στο 
στάδιο της νυκτερινής εμπλοκής και όλα, εκτός 
από ένα, παραδόξως, βυθίστηκαν από τορπίλες 
ή από τα πληρώματά τους και όχι από τα πυρο-
βόλα των Θωρηκτών του Μέγα Στόλου!

Με το πρώτο φως της ημέρας, ο Scheer 
αναδιατάσσει τον Hochseeflotte, ο οποίος τώρα 
βρίσκεται να πλέει συντεταγμένος στο ίδιο Με-
σημβρινό Γεωγραφικό Μήκος με την Δανική 
πόλη του Esbjerg. Παρ’όλη την εξάντλησή τους, 
τα Γερμανικά πληρώματα διατηρούν υψηλό 
φρόνημα. Οι πλοίαρχοι ανταλλάσσουν σαρκα-
στικά μηνύματα και γενικά επικρατεί μια αίσθη-
ση ότι ο Αρμαγεδδών είναι προ των πυλών. 
Αλλά ο Μέγας Στόλος είναι άφαντος. Ο Jellicoe 
αρνείται να δεχθεί την πρόκληση. Η Ναυμαχία 
της Γιουτλάνδης έχει λήξει.

Επίλογος
‘Από	 την	 εποχή	 που	 η	 Βρετανική	 Κυβέρνη-
σις	 αρνήθηκε	 να	 υιοθετήσει	 την	 πολιτική	 του	
William	Pitt,	1st	Earl	of	Chatham,	αναφορικά	
με	τις	Αμερικανικές	Αποικίες,	δεν	έχει	υπάρξει	
χαμένη	ευκαιρία	ικανή	να	συγκριθεί	στις	συνέ-
πιες	της	με	την	αποτυχία	της	ναυτικής	μας	ηγε-
σίας	στην	Ναυμαχία	της	Γιουτλάνδης.’ 
- Commander Carlyon Wilfroy Bellairs, 
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‘The Battle of Jutland, The Sowing and the 
Reaping’, σελίδα xii, Hodder and Stoughton 
Ltd, London, 1920.

Τις πρώτες ώρες της 2ας Ιουνίου, οι πύλες 
του όρμου Jade ανοιγοκλείνουν διαρκώς καθώς 
ο Hochseeflotte επιστρέφει στον λιμένα του 
Wilhelmshaven. Πλήθος κόσμου συρρέει στις 
τεράστιες προβλήτες για να υποδεχθεί τα γεν-
ναία πληρώματα. Πριν καν εισέλθει στο λιμάνι, ο 
Ναύαρχος Scheer απέστειλε συγχαρητήριο μή-
νυμα από το SMS Friedrich der Grosse προς όλα 
τα πλοία του στόλου κλείνοντας με την φράση: 
‘όλα για την Γερμανία’. Ακολουθεί αποστολή αρ-
χικού σύντομου μηνύματος στο Αυτοκρατορικό 
Ναυαρχείο: ‘Ο Στόλος Ανοικτής Θαλάσσης ενε-
πλάκη με τον Βρετανικό Μέγα Στόλο σε ναυμαχία 
ανοιχτά του Skagerrak και εξήλθε νικηφόρος’. Η 
Γερμανία κατακλύζεται από κύμα λαϊκής ανάτα-
σης. Στην Αγγλία η ατμόσφαιρα είναι διαμετρικά 
αντίθετη. Τα πλοία επιστρέφουν στα λιμάνια και 
τα πληρώματα γίνονται αποδεκτά από τις μά-
ζες με ύβρεις για την αποτυχία του στόλου να 
επαναλάβει ένα ‘δεύτερο Τραφάλγκαρ’. Αρχικά η 
Κυβέρνησις σκέφτεται να αποκρύψει τα νέα της 
Ναυμαχίας, αλλά η φλυαρία των ναυτών προς 
τις οικογένειες τους καθιστά το σχέδιο αδύνα-
το. Την επομένη, οι εφημερίδες του Λονδίνου με 
πηχυαίους τίτλους διακηρύττουν: ‘Τεράστια Ναυ-
τική Συμφορά. Πέντε πολεμικά μας βυθίστηκαν’. 
Η χώρα τυλίγεται σε πένθος. Οι απώλειες των 
αντιμαχομένων είναι συγκλονιστικά δυσανάλο-
γες.

Απώλειες Βρετανικού Μέγα Στόλου
Τρία (3) Βαρέα Θωρακισμένα Καταδρομικά: 
Indefatigable, Queen Mary, Invincible 
Τρία (3) Θωρακισμένα Καταδρομικά: Black 
Prince, Warrior, Defence
Οκτώ (8) Αντιτορπιλικά: Tipperary, Shark, 
Sparrow-hawk, Turbulent, Ardent, Fortune, 
Nomad, Nestor 
Σύνολο απολεσθέντων πλοίων: 14 
Σύνολο εκτοπίσματος: 113.000 t
Σύνολο θανόντων: 6.094      
Απώλειες Στόλου Ανοικτής Θαλάσσης
Ένα (1) Θωρακισμένο Καταδρομικά: Lützow
Ένα (1) Θωρηκτό Pre-Dreadnought: Pommern
Τέσσερα (4) Ελαφρά Καταδρομικά: Frauenlob, 

Elbing, Rostock, Wiesbaden
Πέντε (5) Αντιτορπιλικά: V48, S35, V27, V4, 
V29
Σύνολο απολεσθέντων πλοίων: 11
Σύνολο εκτοπίσματος: 62.300t17

Σύνολο θανόντων: 2.55118 
Στο Reichstag, ο Ύποναύαρχος Georg 

Hebbinghaus, εν μέσω χειροκροτημάτων, δια-
κηρύττει: ‘Το	 αποτέλεσμα	 της	 μάχης	 είναι	 μια	
σημαντική	επιτυχία	των	δυνάμεών	μας	απένα-
ντι	σε	έναν	κατά	πολύ	ισχυρότερο	εχθρό’.	Αντι-
στοίχως, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο επικρατεί 
χάος, το οποίο προτρέπει την πολιτική ηγεσία 
να προβεί σε ένα ξέφρενο κυνήγι  εντοπισμού 
του υπευθύνου της αποτυχίας… Οι δύο κύριοι 
υποψήφιοι ένοχοι είναι ο Jellicoe και ο Beatty. 
Σύντομα η Αγγλία χωρίζεται σε δύο παρατάξεις, 
μια υπέρ του Αρχιναυάρχου και μια υπέρ του 
υφιστάμενου του. Ξεκινάει η προσπάθεια απε-
μπολήσεως ευθυνών. Έως την σήμερον ημέρα, 
στην Αγγλία δεν έχει επέλθει τελεσίδικη ετυμη-
γορία. Στην Γερμανία, οι ηγέτες του στόλου τυγ-
χάνουν διαφορετικής μεταχειρίσεως. Ο Hipper 
λαμβάνει τον τίτλο ευγενείας ‘Ritter’ από τον 
Βασιλέα της Βαυαρίας και το ανώτατο παράση-
μο ‘Pour le Merit’, την ίδια παρασημοφόρηση 
λαμβάνει και ο Scheer. Οι δύο άνδρες αναγά-
γονται σε ήρωες του έθνους και η 31η Μαΐου 
κηρύσσεται εθνική εορτή.  

Τελικώς, πιο ήταν το αποτέλεσμα της Ναυ-
μαχίας της Γιουτλάνδης;  Αναμφισβήτητα, η Αγ-
γλία υπέστη μια τακτική ήττα, η οποία αποκτά 
βαρύτερη διάσταση, εάν αναλογιστούμε πως ο 
στόχος του Jellicoe ήταν η συντριβή του Γερ-
μανικού Ναυτικού. Αντιθέτως, ο Scheer, έχει 
επιτύχει σε αυτό που ήλπιζε εξαρχής, την κα-
ταστροφή τμήματος του εχθρικού στόλου. Προ-
φανώς η  ναυμαχία δεν οδήγησε σε αποφα-
σιστική μεταστροφή του στρατηγικού άξονα. Ο 
Βρετανικός στόλος παρέμεινε κυρίαρχος στην 
Βόρεια Θάλασσα και ο Γερμανικός διατηρήθηκε 
σε στάση αμύνης. Μέχρι το τέλος του πολέμου, 
ο Scheer προτίμησε να προκαλεί αιμορραγία 
στους Άγγλους μέσω της χρήσης των υποβρυ-

17 Jonathan Sutherland, Diane Canwell, ‘The Battle of 
Jutland’, σελίδα 171, Pen & Sword Maritime, 2007. 

18 Nigel Steel, Peter Hart, ‘Jutland, 1916, Death in the Grey 
Wastes’, Cassell, London, 2004.
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χίων.  Όταν πλέον στα τέλη του 1918, ο Scheer 
αποφάσισε να οδηγήσει τον Γερμανικό Στόλο 
σε μια τελική αναμέτρηση με τον Βρετανικό, 
αποσκοπώντας να επισφραγίσει την οριστική 
αποδυνάμωση του εχθρού στην μεταπολεμική 
πραγματικότητα, τα σχέδια του ανατράπηκαν 
από την κομμουνιστική στάση του ναυτικού στο 
Kiel την 3η Νοεμβρίου.

Η αποφασιστική σημασία της Ναυμαχίας 
της Γιουτλάνδης, έγκειται στο γεγονός ότι η 31η 
Μαΐου 1916 αποτέλεσε την τελευταία φορά 
που ο Βρετανικός Στόλος έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στη εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας. Εάν 
ο Jellicoe είχε επικρατήσει, τότε είναι βέβαιον 
πως η Entente θα μπορούσε να απειλήσει τις 
ακτές της Γερμανίας με εισβολή και πιθανότατα 
ο πόλεμος θα είχε λήξει πολύ πριν την εμπλο-
κή των Ηνωμένων Πολιτειών και την πτώση 
της Τσαρικής Ρωσίας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η 
Pax Britannica θα παρέμενε κραταιά, καθώς 
η Αυτοκρατορική οικονομία δεν θα εδέχετο τα 
πλήγματα που τελικώς την εξήντλησαν  κατά 
την περίοδο 1917-1925. Ο Winston Churchill 
δεν απέκλινε πολύ όταν δήλωσε: ‘Ο	 Jellicoe	
ήταν	ο	μοναδικός	άνδρας	και	από	τις	δύο	πλευ-
ρές,	που	μπορούσε	να	χάσει	τον	πόλεμο	σε	ένα	
απόγευμα’. Στην πραγματικότητα, εντός ενός 
απογεύματος, ο Jellicoe μπορεί να μην έχα-
σε τον πόλεμο, αλλά ουσιαστικά απεμπόλησε 
οποιαδήποτε πιθανότητα της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας να διατηρήσει την Pax Britannica 
ζωντανή για τις επόμενες δεκαετίες. 
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Αναμνήσεις από
τη ζωή στο ΠΝ

της 08.00 της 8ης Αυγούστου» οι Τούρκοι συ-
νέχισαν και εμείς δεν κάναμε τίποτε μέχρι το 
τέλος της ημέρας που ολοκληρώθηκαν. Αυτές 
οι συζητήσεις ή μάλλον οι έντονοι λεκτικοί δια-
ξιφισμοί, μεταξύ Ελληνοφρόνων νεαρών και η 
ολοσχερής καταστροφή της Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ με 6 
νεκρούς μεταξύ των οποίων ο Ύπαρχος Σημαι-
οφόρος (ΣΕΑ/Μ) Ν. Χρυσούλης και πληθώρα 
σοβαρών τραυματιών μεταξύ των οποίων και 
ο Κυβερνήτης Ανθυποπλοίαρχος Δ. Μητσάτσος 
ΒΝ, ώθησαν τον νεαρό μας τότε Σημαιοφόρο 
–συντάκτη του παρόντος-, να λάβει την από-
φαση να υπηρετήσει  στην Κύπρο που από τον 
Ημερήσιο τύπο  είχε πληροφορηθεί  την άφι-
ξη  στη Μεγαλόνησο, των 2 Α/Κ (Ακταιωρών) 
με Κυβερνήτες τους Ανθ/χους Δ. Μητσάτσο ΒΝ 
και Ν. Μπέτση ΒΝ. Στο Ημερολόγιο του ΒΠ Πο-
λεμιστής, συνεχίστηκε καθημερινά η αναγρα-
φή της τυπικής φράσεως «Συνήθης εν όρμω 
υπηρεσία» πλην ενός Μαΐστρου που έπιασε το 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιστορία μας ξεκινάει από την μεγαλύτερη, 

ωραιότερη και αρχοντικότερη πλατεία της χώ-
ρας μας, την πλατεία Λιστ-ον (List On - Libro 
d’ Oro) της Κέρκυρας, όπου κατά  πρώτο δε-
καήμερο του Αύγουστου του 1964, μια παρέα 
αποτελούμενη από νεαρούς Κερκυραίους και 
συνομήλικους τους Αξιωματικούς ΒΝ που υπη-
ρετούσαν στο ΒΠ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (θαλαμηγός 
AAMM ΒΑΣΙΛΕΩΝ), συζητούσαν για τα κοινά 
ενδιαφέροντα τους και την Κυπριακή κρίση που 
είχε ξεσπάσει με τις επιχειρήσεις στη Μανσού-
ρα και στα Κόκκινα.

Οι συζητήσεις αυτές από νεαρούς αντιφρο-
νούντες πολιτικά εντάθηκαν  με την συνέχιση 
των Τούρκικων βομβαρδισμών της Κύπρου 
και ιδιαίτερα στις 8 Αυγούστου, όταν παρά την 
αυστηρή προειδοποίηση του Έλληνος Πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου ότι « η Ελλάς θα επέμ-
βει αν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί μέχρι 

Δεύτερη Κάθοδος Βασιλικού Ναυτικού 
Στην Αλεξάνδρεια Μετά Τον Β΄ΠΠ

Συμμετοχή Σημ/ρου–Ανθ/χου Εμμ. Α. Ζαρόκωστα Β.Ν.
Στην Ίδρυση Του Κυπριακού Ναυτικού
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δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου και μας 
ανάγκασε να λύσουμε τις πρυμάτσες και να 
παραμείνουμε προσδεμένοι στον σημαντήρα 
χωρίς επικοινωνία με τη ξηρά καθ' όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας και της διαταγής μεταθέσεως 
μου ως Ύπαρχος στο ΒΠ ΙΕΡΑΞ που υλοποιήθη-
κε  στις 27 Αυγούστου. 

Κατά την μετάβαση από το Α/Δ του Ελληνικού 
στο σπίτι μου με το αυτοκίνητο του Πατέρα μου,  
μου είπε ότι τελευταία, γνώρισε ένα συγγενή/
φίλο του Α/ΓΕΝ και αν θέλω κάτι από αυτόν να 
του το πω. Χωρίς να του αναφέρω τον λόγο, 
τον παρακάλεσα να του ζητήσει να μου κλείσει 
μια συνάντηση με τον Α/ΓΕΝ.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε κά-
ποιο βράδυ στις αρχές Σεπτεμβρίου και επακο-
λούθησε η ακόλουθη κατά γράμμα στιχομυθία 
μεταξύ ενός ¨τρακαρισμένου και νωπού¨ Ση-
μαιοφόρου (λόγω θερμοκρασίας και στολής Νο 
8 μετά λευκών βαμβακερών χειροκτίων) και 
του τότε κυριολεκτικά ¨μπαρουτοκαπνισμένου¨ 
Α/ΓΕΝ  αειμνήστου Αντιναύαρχου Σ. Αυγέρη ΒΝ: 

-ΣΗΜ/ΡΟΣ (Συνεσταλμένος στο τετράγωνο): 
ΜΕ…συγχωρείτε για τον  τρόπο ….που βρήκα                                                                                
να σας παρουσιαστώ …Κύριε Αρχηγέ ….αλλά….

-Α/ΓΕΝ (υποψιαζόμενος ρουσφέτι καλοπε-
ράσεως και σε έντονο τόνο και ύφος): ΜΙΛΑ 
ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ 
ΕΔΩ.

(Δείχνοντας ένα πρωτόγνωρο και σπάνιο  για 
την Ελλάδα αλλά συνηθισμένο για τις δυτικές 
ευρωπαϊκές χώρες Αμερικάνικο κλιματιστικό 
της εποχής εκείνης).

-ΣΗΜ/ΡΟΣ (Με ανεβασμένη την ΠΙΕΣΗ από 
την αυτοσυγκράτηση και την συστολή): ΘΕΛΩ 
ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΚΎΠΡΟ.

(Επικράτησε σιγή δευτερολέπτων που μου 
φανήκανε ώρες και ο Α/ΓΕΝ επανήλθε με πα-
τρικό ύφος πλέον)

-Α/ΓΕΝ: Μα καλά η τάξη σου δεν θα πάει φέ-
τος Γ/Ε;

-ΣΗΜ/ΡΟΣ: Έχω ακούσει ότι θα πάμε μισοί – 
μισοί.

-Α/ΓΕΝ: Έχεις δίκιο και γιατί θέλεις να πας στη 
Κύπρο;

-ΣΗΜ/ΡΟΣ: Γιατί δεν είναι σωστό να σκοτώ-
νονται Έφεδροι Σημαιοφόροι στη Κύπρο και 
εμείς οι μόνιμοι να υπηρετούμε σε πλοία εν 

όρμω ΒΝΣ (δεδομένου ότι το ΒΠ ΙΕΡΑΞ που 
υπηρετούσα ήταν σε ΠΕΑΚ 50 – περιορισμένη 
ακινησία 50 ημερών) .

-Α/ΓΕΝ (Σηκώνεται όρθιος προτείνοντας μου 
το χέρι και λέγοντας): ΣΎΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙ  
ΜΟΎ, ΑΝ ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ  
ΣΤΗ ΚΎΠΡΟ, ΑΎΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΎ. 

Κατέβηκα τις σκάλες πετώντας όπως λέει η 
διαφήμιση και ακόμη και σήμερα αναπολώντας  
την σκηνή αυτή αισθάνομαι, την υπερηφάνεια 
και τη χαρά που ένιωσα για το ΒΝ που ήταν 
τέτοια που για όλα τα πλούτη του κόσμου δεν 
θα το άλλαζα.

Συμπερασματικά στην 36 χρόνη καριέρα μου 
στο ΒΝ/ΠΝ τεκμηριώνεται ότι μπορεί να μπήκα 
το Σεπτέμβριο του 1957 στο ΒΝ από οικογε-
νειακή παράδοση και αγάπη για αυτό, αλλά, το 
ερωτεύθηκα 7 χρόνια αργότερα κατεβαίνοντας 
τα σκαλιά του ΓΕΝ της πλατείας Κλαυθμώνος 
μετά την συνάντηση μου με τον Α/ΓΕΝ.

Έτσι λοιπόν χάριν των διαφωνιών της Κερ-
κυραϊκής παρέας που βασικό της επιχείρημα 
ήταν ότι, οι ‘Εφεδροι Αξ/κοι έναντι των Μονί-
μων αναλαμβάνουν τα «δύσκολα και θυσιάζο-
νται», μπήκαν τα θεμέλια της πολυτιμότερης σε 
αναμνήσεις, ΎΠΗΡΕΣΙΑΣ μου και σφυρηλατήθη-
κε ο χαρακτήρας μου για την περαιτέρω σταδι-
οδρομία μου στο ΒΝ/ΠΝ. 

Έχουν περάσει 55 χρόνια από τα γεγονότα 
που σημάδεψαν για πρώτη φορά την μαρτυ-
ρική Κύπρο και εκτιμάται ότι είναι καιρός να 
πληροφορηθούν οι νεότεροι Αξιωματικοί του 
Πολεμικού Ναυτικού και οι ενδιαφερόμενοι, την 
Ιστορία της Δημιουργίας του Κυπριακού Ναυτι-
κού το 1964, με τις λεπτομέρειες του και με τα 
αληθινά ονόματα των δημιουργών του. 

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί τρία βιβλία 
για το θέμα αυτό, από τον Επίτιμο Α/ΓΕΝ Ναύ-
αρχο Π. Αραπάκη ΠΝ, τον Επίτιμο Αντιναύαρχο 
Α. Χρυσικόπουλο ΠΝ και ένα από τον Επίτιμο 
Αντιναύαρχο Κ. Δημητριάδη ΠΝ και τον Επίτιμο 
Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Γρ. Δεμέστιχα ΠΝ, 
όπου εξιστορούνται με σαφήνεια και πληρότη-
τα τα γεγονότα αποφεύγοντας να αναφέρουν 
τα πραγματικά ονόματα των πρωταγωνιστών 
και τις λεπτομέρειες παραλαβής στην Αίγυπτο 
και μεταφοράς των έξι (6) Ρωσικής κατασκευής 
Τορπιλακάτων (Τ/Α) στην Κύπρο.
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Με την παρούσα αφήγηση θα εξιστορηθεί η 
παραλαβή των έξι (6) Ρωσικής κατασκευής Τ/Α 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η μεταφορά 
τους και η δημιουργία της Ναυτικής Βάσεως 
ΧΡΎΣΟΎΛΗ στο Μπογάζι της Κύπρου.

Μετά τα θλιβερά γεγονότα που διημείφθησαν 
την περίοδο των Χριστουγέννων του 1963, 
λόγω της προσπάθειας του Μακαρίου να κατα-
στήσει πλέον λειτουργικό το συμφωνηθέν Σύ-
νταγμα των Συνθηκών Λονδίνου και Γενεύης, 
αποφασίστηκε η αποστολή προσωπικού των 
τριών κλάδων Ε.Δ. και πολεμοφοδίων από την 
Ελληνική Κυβέρνηση στη Μεγαλόνησο.

Η δημιουργία του Κυπριακού Ναυτικού, αρ-
χίζει με την αποστολή μιας μονάδας ΜΎΚ υπό 
τον Ανθυποπλοίαρχο Ν. Κιοσσέ ΒΝ την 4η Φε-
βρουαρίου 1964 και την μετάθεση στην Κύ-
προ του Αντιπλοιάρχου Π. Αραπάκη ΒΝ στις 
16 Απριλίου του 1964 ως Συμβούλου του Μα-
καρίου. Στην αρχική αυτή δυάδα του ΒΝ που 
συμπεριλήφθησαν αργότερα και οι Πλωτάρχης 
Γ. Δημητρόπουλος ΒΝ, ο Ύποπλοίαρχος (Μ) Γ. 
Αθανασιάδης ΒΝ και ο Αρχικελευστής (ΗΝ) Π. 
Χριστάκης, οφείλονται:

α. Η επιλογή της τοποθεσίας και η εγκατάστα-
ση τεσσάρων τροχοφόρων ραντάρ επιφανείας 
Καναδικής προελεύσεως.

β. Η εγκατάσταση αριθμού επάκτιων πυρο-
βόλων διαμετρήματος 4,7¨ιντσών Καναδικής 

προελεύσεως
γ. Η σύνδεση με δίκτυο επικοινωνιών των 

παραπάνω ραντάρ και πυροβόλων με τον Θά-
λαμο Επιχειρήσεων της ΝΔΚ (Ναυτική Διοίκη-
ση Κύπρου) στο ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνο-
φρουράς)

δ. Ο καθορισμός και η προετοιμασία των χώ-
ρων υποδοχής προσωπικού και οπλισμού της 
μεταφερθείσης Ελληνικής Μεραρχίας,

ε. Η υποδοχή στην Κύπρο των Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ 
και ΑΡΙΩΝ.

Επίσης, χάρις στις ενέργειες του τότε Αντι-
πλοιάρχου Π. Αραπάκη ΒΝ και την άμεση υι-
οθέτηση τους από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
εφοδιάστηκε η Κύπρος με έξι (6) Τ/Α (Τορπιλα-
κάτους) Ρωσικής κατασκευής, τύπου Κ-123 και 
ταχύτητος 51 κόμβων, που λόγω του μεγέθους 
και της τότε τεχνολογίας, εντοπιζόντουσαν από 
τα RADAR επιφανείας των Πολεμικών Πλοίων 
σε αποστάσεις μικρότερες των επτά (7) ν.μ. 
(12,6 χλμ) όπως η παρακάτω φωτογραφία της 
Τ/Α 1 που πλέει με μεγίστη ταχύτητα 51 κόμ-
βων που αντιστοιχεί σε 95 περίπου χιλιόμετρα 
ανά ώρα.

(Η Ρωσική παραγγελία κατέστη αναγκαία 
μετά την άρνηση των χώρων της Δυτικής Ευ-
ρώπης για εφοδιασμό της Κύπρου με Πολεμικά 
Πλοία και άλλο Στρατιωτικό υλικό – σύμφωνα 
με μαρτυρία του Ναυάρχου Π. Αραπάκη ΠΝ 

Τ/Α 1 σε μεγίστη ταχύτητα
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στον συγγραφέα του παρόντος).
Η δική μου συμμετοχή ξεκινά στις 13 Οκτω-

βρίου 1964, όταν μαζί με ένα μικρό αριθμό 
Μονίμων και Εφέδρων εκ Μονίμων Ύπαξιωμα-
τικών και Ναυτοδιόπων, φθάσαμε στην Κύπρο 
με αεροσκάφος της Ο.Α. ως συμπλήρωμα της 
προαφιχθείσης στις αρχές Οκτωβρίου αποστο-
λής παραλαβής 4 Ρωσικής κατασκευής Τ/Α.  

Στην Κύπρο παρουσιαστήκαμε στον τότε 
Αντιπλοίαρχο Π. Αραπάκη ΒΝ και καταλύσαμε  
στο Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΑ, όπου συναντήσαμε 
τους Εφέδρους εκ μονίμων Ύποπ/χους ΒΝ Στ. 
Νικολαράκο, Κ. Κονδύλη, Φ. Σκυλακάκη, Κ. Καρ-
δούλη, τον μόνιμο Ανθ/χο (Μ) Ε. Ξενιτίδη ΒΝ, 
τους Έφεδρους εκ Μονίμων Ανθ/χους ΒΝ  Γ. 
Ζερβουδάκη, Π. Παναγιωτόπουλο και τον Έφε-
δρο εξ Εφέδρων Ανθ/χο (ΣΕΜΑ – Σχολή Εφέ-
δρων Μαχίμων Αξ/κων) Ι. Αντωνόπουλο. Όλοι 
οι παραπάνω Μάχιμοι Αξιωματικοί, μαζί με άλ-
λους εφέδρους Ύπαξιωματικούς και Ναυτοδιό-
πους, είχαν ανακληθεί στη ενέργεια και τοπο-
θετηθήκαν στο Κυπριακό Ναυτικό προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν στην παραλαβή τεσσάρων 
αρχικά Τ/Α, προερχομένων από τη Ρωσία, σαν 
Κυβερνήτες, Ύπαρχοι και πληρώματα. Ο δε Ανθ/
χος (Μ) Ε. Ξενιτίδης Β.Ν. για να οργανώσει την 
υποστήριξη της  Ναυτικής Βάσεως στο Μπογά-
ζι, που μετά την ενεργοποίησητης  ονομάστηκε 
Ν.Β. ΧΡΎΣΟΎΛΗ, προς τιμήν του φονευθέντος 
Ύπάρχου της Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ Σημαιοφόρου(ΣΕΑ) 

Ν. Χρυσούλη κατά τους βομβαρδισμούς της 
Τουρκικής Αεροπορίας στις 8 Αυγούστου 1964 
στον Κόλπο Ξηρού.

Όλοι οι προαναφερθέντες είχαν αφιχθεί στην 
Κύπρο στις 6 Οκτ '64 με το M/S (Motor Ship) 
ΕΡΜΗΣ συμφερόντων Ανδρέα Ποταμιάνου. 

Στην Κύπρο συνάντησα επίσης και τον Ανθ/χο 
Εμμ. Παπαγρηγοράκη ΒΝ που είχε αντικαταστή-
σει τον Ανθ/χο Ν. Κιοσσέ ΒΝ και τον Ανθ/χο Ν. 
Μπέτση ΒΝ που υπηρετούσαν αντίστοιχα στην 
ΜΎΚ/Κύπρου (Μονάδα Ύποβρυχίων Καταστρο-
φών) και στην Α/Κ ΑΡΙΩΝ.

Από την επομένη της αφίξεώς μας μέχρι της 
αναχωρήσεως μας για την Αίγυπτο, ασχοληθή-
καμε με την προετοιμασία παραλαβής των Τ/Α 
και επισκεφθήκαμε όλα τα λιμάνια και τις επι-
σκέψιμες με όχημα ακτές της Κύπρου. Εδώ αξί-
ζει να επισημανθεί η αμέριστη και άδολη αγάπη 
με την οποία μας περιέβαλαν οι κάτοικοι των 
επισκεπτόμενων λιμανιών - πέραν αυτών της 
Λευκωσίας - , που εκδηλωνόταν με κεράσματα 
και φιλοφρονήσεις και που πολύ σύντομα από 
δικά μας σφάλματα την περίοδο της χούντας 
κατεστράφη με αποκορύφωμα το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974. Περί τα τέλη Οκτωβρί-
ου μου κοινοποιήθηκε η διαταγή προαγωγής 
μου σε Ανθ/χο ΒΝ.

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου εορτάσθηκε 
με κάθε επισημότητα, ενώ η συμμετοχή στην 
παρέλαση για πρώτη φορά των ανδρών της 

αποσταλείσης ειδικής Με-
ραρχίας και των Δυνάμε-
ων Καταδρομών υπό τον 
τότε Αντισυνταγματάρχη Αγ. 
Γκράτσιο, προσέδωσε εθνι-
κή υπερηφάνεια και αισθή-
ματα ασφαλείας, μετά τις 
οδυνηρές αναμνήσεις των 
Τουρκικών βομβαρδισμών 
του Αυγούστου. Στην παρέ-
λαση αυτή έλαβε μέρος και 
Άγημα του νεοϊδρυθέντος 
Κυπριακού Ναυτικού, όπως 
φαίνεται στις  φωτογραφί-
ες.

Στις φωτογραφίες, στη 
μέση των επισήμων μετά 
τον Μακάριο, τον Διγενή 
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και Γεωρκάτζη, φαίνεται ο αείμνηστος Τάσος 
Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αργότερα, που τότε κατείχε το αξίω-
μα του Ύφυπουργού Εθνικής Αμύνης Κύπρου.

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, ολόκληρη 
η αποστολή που περιλάμβανε τέσσερα πλήρη 
πληρώματα Τ/Α μαζί με τεχνικό προσωπικό υπό 
τον Ανθ/χο (Μ) Ε. Ξενιτίδη ΒΝ, αποτελούμενη 
από 80 περίπου άτομα, προσγειωθήκαμε με 
Α/Φ των Αιγυπτιακών Αερογραμμών στο Αερο-
δρόμιο της Αλεξάνδρειας.

Ο καθορισμός των πληρωμάτων έγινε από 
τον Ναυτικό Διοικητή Κύπρου Αντ/πχο Π. Αρα-
πάκη ΒΝ και βασίσθηκε στις τελευταίες πληρο-
φορίες, όπου το μέγεθος των Τ/Α  δεν απαι-
τούσε πλέον Ύπαρχους, αλλά μόνο Κυβερνήτες. 
Έτσι σαν αρχικοί Κυβερνήτες καθορίσθηκαν οι 
Έφεδροι Ύποπ/χοι ΒΝ Στ. Νικολαράκος, Κ. Κον-
δύλης και οι Ανθ/χοι Ν. Μπέτσης ΒΝ και Εμμ. 
Α. Ζαρόκωστας ΒΝ, ενώ ο Έφεδρος Ύποπ/χος 
Κ. Καρδούλης ΒΝ ορίσθηκε ως εναλλακτικός. 
Ο έφεδρος Ανθ/χος (ΣΕΜΑ-Σχολής Εφέδρων 
Μαχίμων Αξ/κων) Ι. Αντωνόπουλος αντικατέ-
στησε τον Ανθ/χο Ν. Μπέτση ΒΝ στα καθήκο-
ντα του Κυβερνήτη της Α/Κ ΑΡΙΩΝ που στις  31 
Οκτωβρίου μετονομάστηκε σε ΠΠ (Παράκτιο 
Περιπολικό) ΛΕΒΕΝΤΗΣ, προς τιμή του Κυπρίου 
ευεργέτη.

Η διαμονή μας στην Αίγυπτο εξασφαλίστη-
κε σε ένα παλαιό από την εποχή του δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου Αγγλικό Στρατόπεδο, περί 
τα 25 χλμ Δυτικά της Αλεξάνδρειας, που ενερ-
γοποιήθηκε ειδικά για να στεγάσει τη δική μας 
αποστολή. Η διάθεση του Α/Φ των Αιγυπτιακών 
Αερογραμμών όπως και όλη η φιλοξενία μας 
(ενδιαίτηση και εστίαση) στην Αίγυπτο, παρα-
σχέθηκε από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Νάσ-
σερ  μετά από αίτημα του Μακαρίου.

Στο Στρατόπεδο αυτό το ΤΟΛ των ενδιαιτή-
σεων μας ήταν ένα μεγάλο μακρόστενο κτίσμα, 
μήκους περί τα 80μ και πλάτους περί τα 20μ, 
που χωριζόταν κατά το διάμηκες  από ένα τοίχο 
ύψους 2μ περίπου και που άφηνε κενό μέχρι 
την οροφή. Το μισό τμήμα κατά το διάμηκες 
διετέθη για την ενδιαίτηση των Αξ/κων και το 
άλλο μισό για τους Ύπαξ/κους και Ν/Δ. Τα νι-
πτήρια και οι τουαλέτες ευρίσκοντο σε άλλο 
στεγασμένο χώρο σε μικρή απόσταση από τις 
ενδιαιτήσεις μας.  

Από την επομένη της αφίξεως μας, και κα-
θημερινά, επισκεπτόμαστε τον Ναύσταθμο της 
Αλεξάνδρειας όπου είχαν καταπλεύσει οι 4 Τ/Α 
με δύο πλήρη Ρωσικά πληρώματα. Οι εργασί-
ες παραλαβής των Τ/Α και του Ύλικού Βάσεως, 
στο οποίο περιλαμβανόταν πλήρες Συνεργείο 
Τ/Λ (η παραλαβή του οποίου ανετέθηκε σε 
μένα) ήταν συνεχείς μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 
και μας βοήθησαν σε αυτό οι δυο Ρώσοι διερ-
μηνείς, όπου μετέφραζαν τις οδηγίες χρήσεως 
των μηχανημάτων και επέλυαν τις απορίες μας, 
από τα Ρωσικά στα Αγγλικά. Το πρώτο 15μερο  
της παραμονής μας στην Αίγυπτο, αφίχθηκε 
ο ανακληθείς σαν Σύμβουλος του Μακαρίου, 
αείμνηστος Αντιναύαρχος Γ. Καρβέλης ΒΝ που 
ήτανε υπεύθυνος για την παραλαβή όλου του 
Ρωσικού υλικού που αγοράσθηκε από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και για τους τρείς κλάδους 
των Ε. Δ., ενώ περί το τέλος του Νοεμβρίου μας 
επισκέφθηκε και ο νέος  Ναυτικός  Διοικητής  
Κύπρου Πλωτάρχης Γ. Δημητρόπουλος ΒΝ που  
αντικατέστησε τον επαναπατρισθέντα Αντιπ/χο 
Π. Αραπάκη ΒΝ. Η συνδρομή και των δύο στην 
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζα-
με με υψηλά κλιμάκια των Αιγυπτιακών αρχών 
ήταν πολύτιμη. Στις αρχές Δεκεμβρίου αφίχθη-
καν στην Αλεξάνδρεια φορτωμένες σε Εμπορι-
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κό πλοίο και οι λοιπές Τ/Α Νο 5 και 6. 
Οι εργασίες παραλαβής των Τ/Α συνεχίσθη-

καν καθημερινά τις εργάσιμες ώρες ενώ τις 
απογευματινές ώρες ασχολούμεθα με αθλητι-
σμό και της βράδυνες μετά το δείπνο με την σύ-
νταξη Μητρώου Πλοίου, Βιβλίου Απογράφων 
και Εγχειριδίων Τακτικής και Συνεννοήσεως.

Το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1965, 
άρχισε η φόρτωση των υλικών στο Motor Ship 
(M/S) Καπετάν Μπουσές από Αιγύπτιους ερ-
γάτες που διήρκησε μια ολόκληρη εβδομάδα. 
Τα υλικά που φορτωθήκαν αποτελούσαν τον 
εξοπλισμό των Τ/Α σε τορπίλες, πυρομαχικά, 
αμοιβό υλικό και τα υλικά του Συνεργείου Τ/Λ 
που περιελάμβαναν ένα αυτοκίνητο μεταφοράς 
πέντε Τ/Λ μάρκας ZUL, και ένα γερανό φορτο-
εκφορτώσεως Τ/Λ. Επίσης φορτώθηκαν και τα 
υλικά υποστηρίξεως των Α/Α πυραύλων της 
ΠΑ, ενώ οι πύραυλοι ουδέποτε έφθασαν στη 
Κύπρο, προφανώς  κατόπιν παρεμβάσεων ξέ-
νων δυνάμεων. Μετά την φόρτωση όλων των 
υλικών, πακτώθηκαν με σιδηροκόλληση επάνω  
στα αμπάρια δυο μόρσα (φορεία μεταφοράς), 
και πάνω τους τοποθετήθηκαν οι Τ/Α Νο 1 και 
Νο 4. Κατά το ίδιο τρόπο, με άλλα δυο δρομο-
λόγια, ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου 
1965 η μεταφορά όλων των υλικών και των 
λοιπών 4 Τ/Α στη Κύπρο. Τα δρομολόγια του 
M/S Καπετάν Μπουσές συνεχίστηκαν και το 
επόμενο δίμηνο όπου μεταφέρθηκαν στη Κύ-
προ Ρωσικά Άρματα Μάχης και τα υπόλοιπα 
πολεμοφόδια του Στράτου Ξηράς και της Πολε-
μικής Αεροπορίας.

Σε σύσκεψη όλων των Αξιωματικών σχεδιά-
στηκε το δρομολόγιο επιστροφής στην Κύπρο 
ώστε να αποφύγουμε τυχόν εντοπισμό μας από 
Ξένες Δυνάμεις. Έτσι αποπλεύσαμε από την 
Αλεξάνδρεια με το τελευταίο φως της 29ης 
Ιανουαρίου 1965, παραπλέοντες τις Αιγυπτι-
ακές ακτές μέχρι το Σουέζ, και στη συνέχεια 
ακολουθήσαμε πορεία με ελίγδην από Σουέζ  
προς Ισραήλ/Λίβανο και στο τελευταίο στάδιο 
κατευθυνθήκαμε προς το Μπογάζι, όπου κα-
ταπλεύσαμε στις 22.00 της 30ης Ιανουαρίου 
1965. Κατά την διάρκεια του πλου οι Ανθ/χοι 
Ν. Μπέτσης ΒΝ και Εμμ. Ζαρόκωστας ΒΝ, είχαν  
αναλάβει καθήκοντα Επόπτου Πηδάλιου. Στα 
τελευταία στάδια του ταξιδιού μας είχαμε την 

συνοδεία του ΠΠ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, που στη συνέχεια 
εγκατέστησε περιπολία καθ όλη τη διάρκεια της 
εκφόρτωσης.

Με τον κατάπλου μας στο Μπογάζι, μας 
πλεύρισε αμέσως ο πλωτός γερανός όπου μετά 
την καθαίρεση των 2 Τ/Α άρχισε με τη βοήθεια 
αυτοκινούμενης φορτηγίδας, η εκφόρτωση 
των υλικών. Κατά παράβαση πολλών κανόνων 
ασφαλείας,- λόγω της κρισιμότητας του χρό-
νου,- η εκφόρτωση τελείωσε πριν ξημερώσει 
με αποτέλεσμα το πρώτο φως να βρει  τις δυο  
Τ/Α στην προβλήτα καλυμμένες με δίχτυα πα-
ραλλαγής και το M/S  Καπετάν Μπουσές μακριά 
από το  Μπογάζι. Έτσι όταν το μικρό δικινητή-
ριο  Α/Φ των Δυνάμεων του ΟΗΕ σηκώθηκε για 
την πρωινή πτήση του πάνω από τις Ελληνικές 
βάσεις, δεν βρήκε τίποτε, καθόσον τυχόν εντο-
πισμός των Τ/Α θα εξέθετε τις Κυπριακές Αρχές 
που είχαν αποδεχθεί την μη δημιουργία νέων 
Στρατοπέδων (status quo).

Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην 
Αλεξάνδρεια, όπου υπερέβη το τρίμηνο, αξιο-
σημείωτα γεγονότα ήταν :

Α. Μια τροφική δηλητηρίαση που υπέστη το 
μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού πιθανώς 
από την πλημμελή τήρηση  των κανόνων υγι-
εινής από τους Αιγυπτίους μαγείρους ( γεγο-
νός που δεν επανελήφθη μετά τον καθορισμό 
Ελλήνων εθελοντών Εσχαρέων και Επιτροπής 
Συσσιτίου). 

Β. Η έκρυθμη κατάσταση που προκλήθηκε  
από τα πληρώματα στις 30 Νοεμβρίου, όπου 
λόγω της εορτής του Ύποκελευστή Α΄(ΤΟΡ) Αν-
δρέα Φαράω καταναλώθηκε μεγάλη ποσότητα 
ζύθου και μετά τα πρώτα γέλια και τους αστε-
ϊσμούς, άρχισαν οι γκρίνιες για τον περιορισμό 
της ελευθεροκοινωνίας και το αβέβαιο της 
απόρρητης αποστολής μας (ήδη στην Αθήνα 
είχαν σημειωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρί-
ας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, από 
τους συγγενείς των ανακληθέντων Εφέδρων 
Ύπαξ/κων και Ναυτοδιόπων για το Κυπριακό 
Ναυτικό).

Στις συζητήσεις αυτές που γινόντουσαν σε 
υψηλή ένταση αποδιδόταν η ευθύνη στους Αξ/
κους οι οποίοι προς χάριν της καριέρας τους 
υπέμεναν τα πάντα, ενώ αυτοί είχαν επιστρα-
τευτεί, είχαν εγκαταλείψει τις εργασίες τους  και 
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είχαν απομακρυνθεί από τους οικείους τους και 
την πατρίδα τους. 

Από την άλλη πλευρά του ΤΟΛ , οι διηγήσεις 
των Εφέδρων εκ Μονίμων Ύποπ/χων Στ. Νικο-
λαράκου ΒΝ και Κ. Κονδύλη ΒΝ, για τα συμ-
βάντα της ανταρσίας των Πληρωμάτων Στόλου 
που οργανώθηκαν και  υποκινήθηκαν από τους 
κομουνιστές, τον Απρίλιο του 1944 στην Αλε-
ξάνδρεια, εξέγειραν την νεανική μας φαντασία 
περί επικειμένης ανταρσίας των …..παρακοιμω-
μένων πληρωμάτων μας. 

 Έτσι οι Ανθ/χοι Ν. Μπέτσης ΒΝ και Εμμ. Ζα-
ρόκωστας ΒΝ, πήδησαν τον διαχωριστικό τοίχο 
και κραδαίνοντας τα ατομικά τους μπιστόλια, 
που κρυφά είχαν πάρει μαζί τους, απείλησαν  
να σταματήσουν άμεσα οι γκρίνιες και τα παρά-
πονα, πράγμα που έγινε, και έτσι μετά από λίγο 
η εξουθένωση από την ζυθοποσία από την μια 
πλευρά και η προσπάθεια καταστολής της επι-
κειμένης φανταστικής ανταρσίας από την άλλη, 
έφεραν  τον Μορφέα σε ολόκληρο το οίκημα. 

Γ. Το τρίτο αξιομνημόνευτο γεγονός είναι ότι 
από τις 29 Οκτ. μέχρι τις 26 Δεκ. 1964, βγή-
καμε μια φορά μόνο έξω και μόνο οι Αξ/κοι, 
όπου με συνοδεία Αιγυπτίων Αξ/κων, μας πή-
γαν στο κινηματογράφο. Από τις 26 Δεκεμβρίου 

και μετά, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία 
βελτιώθηκε κατά πολύ η διαβίωση μας και…..
ανέβηκε το Ηθικό μας.

Μετά την άφιξη μας στο Μπογάζι και την εκ-
φόρτωση των Τ/Α και των υλικών, ο Ν. Ταμίας 
της Ν.Δ. Κύπρου μας χορήγησε τους αναμένο-
ντες μισθούς μας τριών μηνών και ο Διοικητής 
Στολίσκου Πλοίων Παράκτιου Αμύνης (Πλω-
τάρχης Α. Μιχαλόπουλος ΒΝ) μας έδωσε άδεια 
τριών ημερών - λόγω Σαββατοκύριακου - που 
την περάσαμε με Ωνάσεια πρότυπα στην πανέ-
μορφη τότε Αμμόχωστο.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί οργανώσαμε την πε-
ρίφραξη και ασφάλεια του Στρατοπέδου. Μια 
ιδέα του Βατραχανθρώπου Ανθ/χου Εμμ. Πα-
παγρηγοράκη ΒΝ που προέβλεπε την τοποθέ-
τηση πασσάλων ύψους περί τα 20 εκ. από το 
έδαφος, συνδεδεμένους μεταξύ τους με σύρμα 
όπου στο μέσον της αποστάσεως μεταξύ των 
δύο πασσάλων, ήταν στερεωμένα πυροτεχνή-
ματα διασώσεως ναυαγών, απέβη επικίνδυνη. 
Το σύστημα αυτό μετά από αλλεπάλληλους 
συναγερμούς που προκαλούσαν τα αδέσποτα 
περιφερόμενα σκυλιά, ακυρώθηκε, διότι για μια 
ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει τί-
ποτε περισσότερο επικίνδυνο από Ν/Δ οπλισμέ-

Η πρώτη κανονική μας έξοδος στις 26 ΔΕΚ 64. Στην παραπάνω φωτογραφία εμφανίζονται κατά σειρά ο Ανθ/χος (Μ) 
Ε. Ξενιτίδης ΒΝ και οι Ανθ/χοι Εμμ. Ζαρόκωστας ΒΝ και Ν. Μπέτσης ΒΝ
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νους με γεμάτα όπλα.
Στην Κύπρο οργανωθήκαμε σε δύο Μοίρες 

υπό τον Διοικητή Στολίσκου Πλοίων Παρακτίου 
Αμύνης (ΔΣΠΑ), Πλωτάρχη Α. Μιχαλόπουλο ΒΝ, 
και μετά την άφιξη των Ανθ/χων ΒΝ Ε. Κανα-
βαριώτη, Κ. Δημητριάδη, Α. Χρυσικόπουλου και 
Γρ. Δεμέστιχα, η οργάνωση ήταν η ακόλουθη:

Οι Έφεδροι εκ μονίμων Ύποπ/χοι ΒΝ Σ. Νικο-

λαράκος και Κ. Καρδούλης επαναπατρίσθηκαν 
αμέσως μετά την άφιξη των Τ/Α τους, ενώ ο 
Ανθ/χος Αγγ. Χρυσικόπουλος που εκτελούσε 
καθήκοντα Ύποδιοικητή ΝΒΧ αντικατέστησε  
την 1η Μαΐου τον Ανθ/χο Ν. Μπέτση ΒΝ Αρ-
γότερα το ανώτερο προσωπικό της Ν.Β. ΧΡΎ-
ΣΟΎΛΗ, ενισχύθηκε από τον Ύπο/πχο Κ. Μα-
γκόπουλο ΒΝ ως Ύποδιοικητή της Δ/ΣΠΑ , τον 
Ανθ/χο Α. Ναξάκη ΒΝ ως Ύποδιοικητή της ΝΒΧ 
και Κ. Ξηντάρη ΒΝ ως Τεχνικό Βοηθό του Δι-
οικητού Ναυτικής Βάσεως ΧΡΎΣΟΎΛΗ Ανθ/χου 
(Μ) Ε. Ξενιτίδη ΒΝ. Οι ημερομηνίες παραλαβής/
παραδόσεως καθηκόντων του υπηρετήσαντος 
στη Κύπρο Ανωτέρου προσωπικού ΒΝ για την 
περίοδο 1964–1974, αναγράφονται στους συ-
νημμένους πίνακες.

Μετά από δίμηνη μεμονωμένη, συλλογική 
εκπαίδευση με ιδιαίτερη εντατική εκπαίδευση 
στην κατεύθυνση Μοίρας Τ/Α από τα Ν. Παρα-
τηρητήρια υπό Σιγή Ραδίου, θεωρηθήκαμε ετοι-
μοπόλεμοι (δεδομένου ότι δεν υπήρχε εμπειρία, 
όχι μόνο στο συγκεκριμένο τύπο, αλλά γενικά 
στις Τ/Α σε όλο το τότε Ελληνικό ΒΝ μετά τον 
Β΄ΠΠ) και αναλάβαμε δράση ανά μοίρες, εναλ-
λασσόμενοι κάθε εικοσαήμερο μεταξύ Μπογάζι 
και Κυρηνείας. Κατά την διάρκεια της εκπαιδεύ-
σεως, μια Μοίρα ελλιμενιζόταν στην περιοχή 
του Ξυλοφάγου, στις όχθες ενός ποταμού, ο 

Εφ. Ύποπ/χος
Κ. Κονδύλης

Διοικητής και 
Κυβερνήτης

Τ/Α 2

Ανθ/χος
Κ. Δημητριάδης Β.Ν

Κυβερνήτης Τ/Α 3

Ανθ/χος
Ε. Ζαρόκωστας Β.Ν. 

Κυβερνήτης Τ/Α 1

Ανθ/χος
Ε. Καναβαριώτης ΒΝ

Διοικητής και 
Κυβερνήτης

Τ/Α 6

Ανθ/χος 
Ν. Μπέτσης ΒΝ

Κυβερνήτης Τ/Α 4

Ανθ/χος 
Γ. Δεμέστιχας Β.Ν. 

Κυβερνήτης Τ/Α 5

Α΄ΜΟΙΡΑ

Β΄ΜΟΙΡΑ
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οποίος αν και ήταν κοντά στην Βρετανική  Βάση 
της Λάρνακας, μας παρείχε  κάλυψη από αέρα, 
λόγω των υψηλών και πυκνών ευκαλύπτων, 
όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.

Στην εκπαίδευσή μας, η οποία περιλάμβανε,  
όπως προανέφερα, ατομική και συλλογική κατά 
Μοίρες και Στολίσκο εκπαίδευση, σημαντική 
βοήθεια μας παρείχε το ΠΠ ΛΕΒΕΝΤΗΣ  σαν 
πλοίο στόχος και το Π/Κ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ, που το 
χρησιμοποιούσαμε σαν πλοίο μεταφοράς και 
αλιείας  των βληθησομενών Τ/Λ. 

Μεγάλο μέρος στην εκπαίδευσή μας όπως 
προ είπα απετέλεσε η συνεργασία και κατεύ-
θυνση υπό Σιγή Ραδίου με τα Ναυτικά Παρα-
τηρητήρια, ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός 
των βολών Τ/Λ με κώνους γυμνασίων και εκ-
παιδευτικών πυρών.

Η όλη ναυσιπλοΐα  και ιδιαίτερα την νύχτα 
..εξασφαλίζετο.. από ένα μικρής αξιοπιστίας 
ραντάρ, που τον περισσότερο καιρό ήταν εκτός 
λειτουργίας λόγω ευπάθειας του στους κρα-
δασμούς. Έτσι μόνο η αναμέτρηση βασισμένη 
σε ταχύτητες, χρόνους και πορείες μας παρείχε 
κάποια σχετική έννοια του εκάστοτε στίγματος 
μας, ενώ πολύτιμη ήταν η συνδρομή του Αγί-
ου Νικολάου, όπως απεδείχθη από την έλλειψη 
ατυχημάτων.

Βασικό στοιχείο της 14μηνης υπηρεσίας μου 
στην Κύπρο απετέλεσε η έννοια της αμέσου 
προσφοράς υπηρεσιών την Πατρίδα και ο 
υψηλός βαθμός συναδελφώσεως που επήλ-
θε μεταξύ των τότε υπηρετούντων Αξιωματι-
κών και διατηρείται μέχρις και σήμερα. Βέβαια, 
βασικό στοιχείο της ορμητικότητάς μας απο-
τελούσαν τα νιάτα μας, πλην όμως η σχεδία-
ση  πορειών και τρόπων προσβολής εχθρικών 
αγκυροβολίων βασισμένων σε πληροφορίες 
που παίρναμε από Έλληνες Ναυτικούς που 
είχαν επισκεφθεί τα Τουρκικά αυτά λιμάνια, 
οφειλόταν στην κοινή μας αγάπη για την Ελ-
λάδα και το Βασιλικό Ναυτικό, και αυτή ήταν 
πιστεύω που μας ένωσε και μας σφυρηλάτη-
σε στη περαιτέρω σταδιοδρομία μας. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και οι πέντε πρώτοι Μόνιμοι  
Κυβερνήτες Τ/Α φυλακιστήκαμε και αποταχθή-
καμε από τη χούντα λόγω συμμετοχής μας στη 
κίνηση του Ναυτικού τον Μάιο του 1973.

Πέραν αυτών η διαφορετικότητα των επι-

κρατουσών συνθηκών (λόγω κινδύνου μεταξύ 
Ελλάδος / Κύπρου) και η συμβίωση και συνα-
ναστροφή με ομοιόβαθμους μου εξαιρετικής 
ποιότητάς και χαρακτήρος Αξ/κους ΒΝ απετέλε-
σαν ΎΠΟΔΕΙΓΜΑ στην περαιτέρω σταδιοδρομία 
μου, διότι η αναπτυχθείσα  μεταξύ μας ευγενής  
άμιλλα, με ώθησε στη περαιτέρω βελτίωση της 
αποδόσεως μου στο ΒΝ. Με έναν από αυτούς  
είχα την τιμή και την τύχη να αποχαιρετήσουμε 
μαζί το ΝΑΎΤΙΚΟ μας, όπως φαίνεται στη παρα-
κάτω φωτογραφία.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι συμφω-
νά με τις άγραφες παραδόσεις του Ναυτικού 
μας, από όλο το Ναυτικό μας μόνο στον πα-
ραδίδοντα Αρχηγό Στόλου απονέμεται η τιμή 
να αποβιβασθεί στη ξηρά με λέμβο που  έχει 
ως κωπηλάτες και λέμβαρχο τους Διοικητάς 
των Διοικήσεων και Μοιρών του. Η δική μου 
συμμέτοχη οφείλεται σε πρόσκληση του παρα-
δίδοντος Αρχηγού Στόλου δεδομένου ότι και 
εγώ είχα υποβάλλει παραίτηση για τους ίδιους  
λόγους αξιοπρεπείας όπως και οι τότε 9 από 
τους 11 Αντιναύαρχους/Ύποναύαρχους του 
ΑΝΣ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΑΎΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ) και όλοι 
οι Αντιστράτηγοι του ΑΣΣ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ).

Η αγάπη αυτή, η οποία, είμαι σίγουρος παρέ-
μεινε αμετάβλητη στον καθένα από εμάς που 
υπηρετήσαμε τότε στην Κύπρο, πληγώθηκε 
όταν στις 22/23 Ιουλίου 1974, στην Αθήνα, 
πανηγυρίζαμε την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας και στην Κύπρο πολεμούσαν και σκο-
τωνόντουσαν από τις ορδές των βαρβάρων 
ΤΟΎΡΚΩΝ. Και εάν μεν στις 22/23 Ιουλίου 
1974 μπορούσαμε να ισχυρισθούμε εθελοτυ-
φλώντας, ότι δεν γνωρίζαμε για τις μάχες που 
γινόντουσαν στην Κύπρο και παρασυρθήκαμε 
από τον ενθουσιασμό μας για την κατάρρευση 
της χούντας, δεν έχουμε κανένα άλλοθι να συ-
νεχίζουμε να εορτάζουμε αυτή την ημερομηνία 
σαν επέτειο της αποκαταστάσεως της Δημο-
κρατίας, που συμπίπτει με την Εθνική κατα-
στροφή στην Κύπρο, καταστροφή που προσο-
μοιάζει με την Μικρασιατική, αφού και στις δύο 
περιπτώσεις ξεριζώθηκε το Ελληνικό στοιχείο 
από πατροπαράδοτα  Εθνικά εδάφη.

Το αποτέλεσμα αυτής της πληγής, μαζί με την 
ατυχή απαίτηση της Πολιτείας να ζητήσει από 
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τους συμμετάσχοντες και φυλακισθέντας στη 
Κίνηση του Ναυτικού τον Μάιο του 1973 Αξ/
κους ΒΝ (αντί να ζητήσει τα απαιτούμενα στοι-
χεία απ ευθείας από τα Μητρώα ΓΕΝ), να υπο-
βάλουν αίτημα στη Νομαρχία Αθηνών για την 
αναγνώριση της αντιδικτατορικής τους δράσε-
ως, με οδήγησε στην απόφαση να μην  δεχθώ 
να υποβάλλω αίτηση στην Νομαρχία Αθηνών 
ως ΔΜΑ1 για την απονομή του Αντιστασιακού 
Μεταλλίου συντασσόμενος πλήρως και με τους 
άλλους δυο Διοικητές της Διοικήσεως Αντιτορ-
πιλικών (ΔΑ, ΔΜΑ2) της περιόδου 1988/89.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία αφιερώνεται – όπως 

αναγράφεται και στους συνημμένους πίνακες- 
στους πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος τους Ηρωικούς Νεκρούς Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ, 
της Τ/Α 3 ΠΑΦΟΣ και στον Ηρωικό Κυβερνήτη 
του ΒΠ ΛΕΣΒΟΣ Αντιπ/χο ΕΛ. Χανδρινό ΒΝ που 
λάμπρυναν με την θυσία τους και  τις ενέργειες 

του τις σελίδες ΔΟΞΑΣ του ΝΑΎΤΙΚΟΎ ΜΑΣ
Εδώ πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον 

Ηρωικό Αντιπ/χο Ελ. Χανδρινό ΒΝ ο οποίος 
μετά τον κατάπλου στην Πάφο και την αποβί-
βαση με ζητωκραυγές και αυταπάρνηση των 
επαναπατριζόμενων ανδρών της ΕΛΔΎΚ, βομ-
βάρδισε τις Τουρκοκυπριακές θέσεις με αίτηση 
που του απεύθυνε ο Διοικητής του Τακτικού 
Συγκροτήματος. Η αποβίβαση αυτή και ο κανο-
νιοβολισμός, αναφέρθηκε ως Ελληνική απόβα-
ση στην Τουρκία από τους Τουρκοκυπρίους με 
αποτέλεσμα να σταλούν εκ μέρους του Τουρ-
κικού Ναυτικού τρία Α/Τ, για εντοπισμό και κα-
ταστροφή της Ελληνικής Αμφιβίου Δυνάμεως. 
Χωρίς κανένα μεταξύ τους συντονισμό  η Τουρ-
κική Αεροπορία απέστειλε Σμήνος Αεροσκα-
φών, το οποίο αντί να εντοπίσει το ΒΠ ΛΕΣΒΟΣ 
-που έπλεε προς Νότο με σωστή πρωτοβουλία 
του Κυβερνήτη του -, εντόπισε και προσέβαλλε 
τα 3 Τουρκικά Α/Τ, με αποτέλεσμα να βυθίσει 
το TGS KOCATEPE και να προκαλέσει σοβαρές 

Παραδοσιακή Κωπηλασία (22 Δεκεμβρίου 1993) των Διοικητών του Αρχηγού Στόλου επ'ευκαιρία της παραδόσεως 
καθηκόντων λόγω παραιτήσεων, για λόγους Αξιοπρέπειας ,του Αντιναυάρχου Γ. Δεμέστιχα Π.Ν και του Α/Ε ΣΤΟΛΟΥ 
Υποναυάρχου Εμμ. Ζαρόκωστα Π.Ν. Διακρίνονται οι Πλοίαρχοι Π.Ν.  Ι.Μπανταβάνης (ΔΠΑ), Ι. Δαλακλής (ΔΕΝ), Β. Παναγιάρης 
(ΔΝΑΡ) και Ι. Ιωάννου (ΔΜΑ/2) ως Κωπηλάται, ενώ χρέη Πηδαλιούχου έχει αναλάβει ο Διοικητής Αντιτορπιλλικών Γ. 
Καλιγγιάννης Π.Ν
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βλάβες στα άλλα δυο.
Έτσι χάρις στους δύο ‘ΛΕΎΤΕΡΗΔΕΣ' (ΧΑΝ-

ΔΡΙΝΟ και ΤΣΟΜΑΚΗ) εξισορροπήθηκε η πλά-
στιγγα του ΧΡΕΟΎΣ.

Τελειώνοντας νομίζω ότι αν θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε ιδανικά στις επερχόμενες γε-
νεές, είναι προτιμότερο η 20η Ιουλίου κάθε 
έτους να ανακηρυχθεί ως ημέρα πένθους 
και να πραγματοποιείται Ιερό Μνημόσυνο 
στο Μνημείο των Πεσόντων στην Κύπρο Αξι-
ωματικών και Οπλιτών των Ενόπλων Δυνά-
μεων στο Άλσος Στρατού παρά την οδό Κατε-
χάκη, αντί δεξιώσεως στο Προεδρικό Μέγαρο 
για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Μια από τις λίγες φορές που βρισκόμαστε μαζί και οι 6 Κυβερνήτες Τ/Α. Όταν συνέβαινε αυτό, ο Υποδιοικητής της Βάσεως 
έφευγε σε άδεια. Εκ δεξίων προς ΑΡ όρθιοι, οι Ανθ/χοι Κ.Δημητριάδης Β.Ν., ο Α. Χρυσικόπουλος Β.Ν> και ο Εφ/ Υποπ/χος 
Κ.Κονδύλης. Καθιστοί από ΔΕ προς τα ΑΡ  οι Ανθ/χοι  Γ.Δεμέστιχας Β.Ν. ,Ευ. Καναβαριώτης Β.Ν. και Εμμ. Ζαρόκωστας Β.Ν

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζεται το 

υπηρετήσαν ανώτερο προσωπικό ΒΝ στην Κύ-
προ, από ιδρύσεώς του το 1964 έως το 1974, 
ημέρα αποβιβάσεως των Τούρκων στην Κύπρο.

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν μια πρώτη προ-
σέγγιση και είναι πιθανόν να υπάρχουν παρα-
λήψεις και σφάλματα στις ημερομηνίες παρα-
λαβής η παραδόσεως καθηκόντων. 

Οι συντμήσεις των αναγραφομένων βαθμών 
τόσο στο κείμενο όσο και στους πίνακες ακο-
λουθούν τον ΚΑΛ/ΒΝ (Κανονισμός Αλληλογρα-
φίας ΒΝ) 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ 16 ΑΠΡ 1964

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 7 ΟΚΤ 1964

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ 7 ΟΚΤ 1964

ΑΝΤΙΝΑΎΑΡΧΟΣ ΒΝ 7 ΦΕΒ 1969

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ 16 ΑΠΡ 1964

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 10 ΝΟΕ 1964

Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΎΛΟΣ 10 ΝΟΕ 1964

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 19 ΜΑΙ 1965

Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 02 ΜΑΙ 1965

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 14 ΣΕΠ 1966

Π. ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΣ 01 ΣΕΠ 1966

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 24 ΜΑΙ 1967

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΎΛΟΣ 24 ΜΑΙ 1967

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 08 ΦΕΒ1968

Δ. ΒΟΓΛΗΣ 08 ΦΕΒ1968

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 20 ΑΎΓ 1968

Τ. ΑΛΙΚΑΜΠΙΩΤΗΣ 06 ΑΎΓ 1968

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 21 ΙΟΎΛ 1970

ΕΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ 21 ΙΟΎΛ 1970

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 26 ΑΎΓ 1972

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 26 ΑΎΓ 1972

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 10 ΑΎΓ 1974

ΑΝΕΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 10 ΑΎΓ 1974

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 23 ΑΎΓ 1974

Σ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ 23 ΑΎΓ 1974

ΑΝΤ/ΠΧΟΣ ΒΝ 30 ΟΚΤ 1976

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑΙ Ν.Δ.Κ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΎΛΟΣ 01 Ι0ΎΝ 1964

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 11 ΑΎΓ 1964

Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΎΛΟΣ 06 ΜΑΙ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 22 ΔΕΚ 1965

Μ. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΣ 22 ΔΕΚ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 29 ΙΑΝ 1966

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΎΛΟΣ 29 ΙΑΝ 1966

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΛΑΔΟΥ Α’ ΝΔΚ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΜΜ. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 13 ΟΚΤ 1964

ΣΗΜ/ΡΟΣ - ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 29 ΟΚΤ 1964

Α. ΝΑΞΑΚΗΣ 16 ΦΕΒ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 29 ΑΠΡ 1965

Μ. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΣ 14 ΟΚΤ 1965 ?

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 01 ΑΠΡ 1966 ?

Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ 04 ΙΑΝ 19 66 ?

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 28 ΦΕΒ 1966 ?

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΎ 17 ΜΑΙ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 4 ΑΎΓ 1966

Κ. ΜΗΤΑΚΟΣ 13 ΙΟΎΝ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 18 ΑΎΓ 1967

Α. ΜΠΟΎΚΟΎΒΑΛΑΣ 4 ΣΕΠ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 15 ΟΚΤ 1968

ΕΜΜ. ΜΠΟΎΖΑΚΗΣ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 1970

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 24 ΜΑΙ 1967

Γ. ΣΎΡΟΠΟΎΛΟΣ 24 ΜΑΙ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 28 ΑΎΓ 1967

Δ. ΒΟΓΛΗΣ 28 ΑΎΓ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 08 ΦΕΒ 1968

Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΎ 20 ΦΕΒ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 07 ΜΑΙ 1969

Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΎ 07 ΜΑΙ 1969

ΎΠΟΠ. - ΠΛΩΤ. (Ο) 1970 ?

Δ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ 1970 ?

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 1972

Θ. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ 1972

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ο) 1974



69  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 606-ΤΟΜΟΣ 179

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΛΑΔΟΥ Δ’ ΝΔΚ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 25 ΙΟΎΛ 1964

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 30 ΑΎΓ 1964

Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 08 ΔΕΚ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 09 ΣΕΠ 1967

Ν. ΚΟΎΛΕΙΜΑΝΗΣ 05 ΙΑΝ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 19 ΣΕΠ 1968

Κ. ΒΕΡΡΗΣ 01 ΟΚΤ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 13 ΦΕΒ 1970

Ι. ΚΑΡΑΦΎΛΛΙΔΗΣ 1970

ΑΝΘΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ)ΒΝ 1971

Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΎΛΟΣ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1972

Γ. ΠΑΠΑΡΓΎΡΗΣ 1972

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1974

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΛΑΔΟΥ Ε’ ΝΔΚ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ν. ΜΗΤΡΟΠΟΎΛΟΣ 07 ΣΕΠ 1965

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 26 ΜΑΡ 1967

Γ. ΣΎΡΟΠΟΎΛΟΣ 07 ΜΑΡ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 04 ΜΑΡ 1968

Β. ΓΙΑΜΑΣ 28 ΜΑΡ 1968

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 15 ΜΑΡ 1969

Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΎ 1969

ΎΠΟΠ. - ΠΛΩΤ. (Ο) 1970

Δ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΟΠΟΎΛΟΣ 1970

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Ο) 1972

Θ. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ 1972

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ο) 1974

ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ
ΣΤΟΛΙΣΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΎΛΟΣ 17 ΙΑΝ 1965

ΕΦ. ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 12 ΔΕΚ 1965

Κ. ΜΑΓΚΟΠΟΎΛΟΣ 12 ΔΕΚ 1965

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 09 ΦΕΒ 1966

*ΎΠΟΔ/ΤΗΣ ΔΠΑ 10 ΦΕΒ ΕΩΣ 12 ΔΕΚ 1965

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΎΘ. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ 06 ΟΚΤ 1964

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 09 ΦΕΒ 1966

Κ. ΜΑΓΚΟΠΟΎΛΟΣ 10 ΑΎΓ 1966

ΎΠΟΠ. ΒΝ Ύ/ΔΣΠΑ 12 ΔΕΚ 1965

ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ Κ. ΜΑΓΚΟΠΟΎΛΟΣ ΒΝ 10 ΦΕΒ 1965 - 18 ΙΟΎΛ 1966

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Α. ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ ΒΝ 30 ΙΟΎΝ 1966 - 13 ΦΕΒ 1967

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ ΒΝ 13 ΦΕΒ 1967 - 28 ΑΎΓ 1968

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Δ. ΒΟΓΛΗΣ ΒΝ 20 ΑΎΓ 1966 - 18 ΝΟΕ 1968

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Χ. ΚΟΎΤΣΟΎΚΟΣ ΒΝ 03 ΝΟΕ 1968 - 24 ΙΑΝ 1970

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Γ. ΛΕΛΟΎΔΑΣ ΒΝ 1970

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Δ. ΤΖΒΕΛΕΚΗΣ ΒΝ 1971

Δ. ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΙΟΎΝ 1971 Π. ΚΑΛΟΤΎΧΟΣ ΙΟΎΝ  1971

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ ΙΟΎΝ  1972 ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ ΙΟΎΝ 1972

ΑΝΤΙΠ/ΧΟΣ ΑΝΕΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΝ ΙΟΎΝ 1974 - 10 ΑΎΓ 1974

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ Π. ΔΟΎΚΑΣ ΒΝ 10 ΑΎΓ 1974
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ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α. ΧΡΎΣΙΚΟΠΟΎΛΟΣ 25 ΦΕΒ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΑΠΡ 1965

Α. ΝΑΞΑΚΗΣ 30 ΑΠΡ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 24 ΟΚΤ 1965

Κ. ΡΑΠΤΗΣ 24 ΟΚΤ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 22 ΜΑΡ 1966

Χ. ΠΑΤΑΛΑΣ 22 ΜΑΡ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 17 ΜΑΙ 1966

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΎ 17 ΜΑΙ  1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ

Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ 4 ΜΑΙ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 10 ΟΚΤ 1967

Ι. ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ 10 ΟΚΤ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 20 ΦΕΒ 1968

ΕΠ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ 16 ΦΕΒ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΜΑΙ 1969

Ι. ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ 13 ΜΑΙ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 24 ΑΎΓ 1969

Ι. ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 24 ΑΎΓ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 1970

Ι. ΜΑΎΡΟΓΙΕΝΗΣ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 1971

ΤΕΧΝΙΚ0Ι ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κ. ΞΗΝΤΑΡΗΣ 17 ΙΟΎΝ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 9 ΝΟΕ 1966

Κ. ΡΑΠΤΗΣ 24 ΟΚΤ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 1 ΦΕΒ 1967

Α. ΘΎΝΙΑΤΗΣ 28 ΔΕΚ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 30 ΝΟΕ 1966

Α. ΧΟΖΟΣ 30 ΟΚΤ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 9 ΣΕΠ 1967

Κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΣΕΠ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 6 ΝΟΕ 1968

ΧΑΤΖΙΜΙΧΑΛΗΣ 1 ΟΚΤ 1968

ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ν. ΚΙΟΣΕΣ 24 ΦΕΒ 1964

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 11 ΑΎΓ 1964

ΕΜ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 28 ΙΟΎΛ 1964

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 12 ΑΠΡ 1965

Δ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΎΛΟΣ 18 ΜΑΡ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 19 ΦΕΒ 1966

Α. ΜΑΡΑΤΟΣ 11 ΙΑΝ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΙΑΝ 1966

Β. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ 8 ΣΕΠ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 12 ΔΕΚ 1967

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 23 ΝΟΕ 1967

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΒΝ 14 ΝΟΕ 1968

Σ. ΓΟΎΛΕΑΣ 5 ΝΟΕ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 18 ΑΎΓ 1970

Κ. ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 1971

Γ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 1971

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΠΎ 1973

Σ. ΓΟΎΛΕΑΣ 1973

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 1976

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 16 ΙΑΝ 1970

ΕΜΜ ΠΑΠΠΑΣ 19 ΟΚΤ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ (ΒΝ) 12 ΔΕΚ 1969

Π. ΚΟΎΔΟΎΝΗΣ 1969

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ)ΒΝ 1971

Θ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1971

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1972

Θ. ΖΑΡΑΝΗΣ 1972

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1972

Γ. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ 1972

ΑΝΘ/ΧΟΣ (Μ) ΒΝ 1974

Γ. ΝΤΑΝΟΣ 1973

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ (Μ)ΒΝ 1974
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T/A 1 - AMMOXΩΣΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΜΜ. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 2 ΝΟΕ 1964

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 10 ΝΟΕ 1965

Κ. ΣΟΎΡΜΠΑΤΗΣ 10 ΝΟΕ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 1 ΑΠΡ 1966

Γ. ΚΕΤΣΗΣ 1 ΑΠΡ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 25 ΜΑΙ 1967

Δ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 25 ΜΑΙ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 12 ΑΎΓ 1968

Ν. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 12 ΑΎΓ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 05 ΜΑΡ 1969

Ι. ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ 05 ΜΑΡ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΜΑΙ 1969

ΕΠ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ 13 ΜΑΙ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ ΑΠΡ 1970

Κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΡ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΑΎΓ 1970

Μ. ΖΕΒΕΛΛΑΚΗΣ 27 ΑΎΓ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΑΎΓ 1971

Ι. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ 30 ΑΎΓ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 7 ΔΕΚ 1972

Θ. ΓΙΟΎΡΓΑΣ 7 ΔΕΚ 1972

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 7 ΔΕΚ 1973

Ν. ΒΕΡΎΚΙΟΣ 7 ΔΕΚ 1973

ΣΗΜ/ΡΟΣ ΣΕΑ/Μ 20 ΙOΎΛ 1974

Τα χαράματα της 20ης Ιουλίου 1974 απέπλευσε από την 
Κυρήνεια ακολουθώντας την Τ-3 προς αντιμετώπιση της 
Τουρκικής Αμφιβίου Δυνάμεως δια Τ/Λ. Λίγο μετα την έξοδο 
από τον λιμένα εβλήθει από Τουρκικά Α/Φ και προσάραξε.

T/A 2 - ΚΥΡΗΝΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κ. ΚΟΝΔΎΛΗΣ 2 ΝΟΕ 1964

ΕΦ. ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΔΕΚ 1965

  Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΎΛΟΣ 27 ΔΕΚ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 21 ΑΠΡ 1966

Χ. ΠΑΤΑΛΑΣ 21 ΑΠΡ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 15 ΜΑΙ 1967

Ν. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ 15 ΜΑΙ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 3 ΣΕΠ 1968

Προσήραξε μετά την Τουρκική εισβολή σε αβαθή Δυτικά της 
ΝΒΧ, στις 22 ΙΟΥΛ 1974, επιβαίνοντος του ΔΠΑ Αντχου Αν. 
Παπαδάκη.

Ν. ΝΤΟΎΤΣΙΑΣ 3 ΣΕΠ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 19 ΑΎΓ 1969

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ 19 ΑΎΓ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΑΎΓ 1970

Π. ΛΟΎΜΑΚΗΣ 27 ΑΎΓ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 10 ΜΑΡ 1971

Ι. ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ 10 ΜΑΡ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΑΎΓ 1971

Α.ΚΟΝΤΟΣ 30 ΑΎΓ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 28 ΙΟΎΛ 72

Α.ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ 28 ΙΟΎΛ 72

 ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 21 ΙΟΎΛ 1972

T/A 3 - ΠΑΦΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κ.ΚΑΡΔΟΎΛΗΣ 2 ΝΟΕ 1964

ΕΦ. ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 15 ΦΕΒ 1965

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 15 ΦΕΒ 1965

30 ΜΑΡ 1966

Γ. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ 30 ΜΑΡ 1966

21 ΦΕΒ 1968

Ι. ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ 21 ΦΕΒ 1968

26 ΜΑΡ 1969

Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 26 ΜΑΡ 1969

28 ΙΟΎΝ 1970

Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 28 ΙΟΎΝ 1970

30 ΑΎΓ 1971

Β. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ 3 ΟΚΤ 1971

28 ΙΟΎΛ 1972

ΕΛ. ΤΣΟΜΑΚΗΣ 28 ΙΟΎΛ 1972

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 20 ΙΟΎΛ 1974

Ο ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΒΝ πιστός στις 
παραδόσεις του ΒΝ απέπλευσε από την Κυρήνεια έχοντας υπο 
τις διαταγές του την Τ-1 κατόπιν δ/γης του Δ/ΝΔΚ για επιθετική 
αναγνώριση της επερχομένης Τουρκικής αποβατικής δυνάμεως. 
Κατά την προσέγγιση της Τουρκικής ΑΔΕ εβλήθη από Τουρκικά 
Α/Φ με αποτέλεσμα τον θάνατο αυτού και άλλων οκτώ μελών του 
πληρώματος ως και την βύθιση της Τ-3 ανοικτά της Κυρήνειας.
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T/A 4 - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ν. ΜΠΕΤΣΗΣ 2 ΝΟΕ 1964

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 01 ΜΑΙ 1965

Α. ΧΡΎΣΙΚΟΠΟΎΛΟΣ 01 ΜΑΙ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΙΟΎΝ 1966

Ι. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ 30 ΙΟΎΝ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 14 ΝΟΕ 1967

Η. ΣΑΡΑΒΑΣ 14 ΝΟΕ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 25 ΜΑΡ 1969

Δ. ΜΗΤΣΟΠΕΤΡΟΣ 25 ΜΑΡ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΦΕΒ 1970

Π. ΛΟΎΜΑΚΗΣ 13 ΦΕΒ 1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΑΎΓ 70

Δ. ΚΡΎΣΤΑΛΛΗΣ 27 ΑΎΓ 70

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 6 ΣΕΠ 1971

Β. ΠΤΕΡΟΎΔΗΣ 6 ΣΕΠ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 4 ΜΑΡ1974

Π. ΔΟΎΚΑΣ 4 ΜΑΡ1974

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ  ΒΝ 14 ΑΎΓ 1974

Ανατινάχθηκε από ανδρές των ΜΥΚ μεσημβρίνες ώρες της 
14 Αυγ 1974 στο Μπογάζι.

T/A 5 - ΚΑΡΑΒΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΦ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ 2 ΝΟΕ 1964

ΕΦ. ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΦΕΒ 1965

ΓΡ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 27 ΦΕΒ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΙΟΎΝ 1966

Δ. ΖΩΗΤΟΣ 13 ΙΟΎΝ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 19 ΝΟΕ 1966

Π. ΚΟΎΒΑΡΗΣ 19 ΝΟΕ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 23 ΑΎΓ 1967

Κ. ΜΗΤΑΚΟΣ 23 ΑΎΓ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 11 ΟΚΤ 1967

Σ. ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΎΛΟΣ 11 ΟΚΤ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 17 ΙΑΝ 1969

Σ. ΚΕΧΡΗΣ 17 ΙΑΝ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 18 ΑΎΓ 1969

Κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ 18 ΑΎΓ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 20 ΙΑΝ 1970

Ευρισκομένη σε κατάσταση παροπλισμού ανατινάχθηκε στο 
Μπογάζι από άνδρες των ΜΥΚ στις 14 Αυγούστου 1974.

T/A 6 - ΛΑΡΝΑΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΎ. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ 16 ΦΕΒ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 29 ΙΑΝ 1966

Α. ΓΚΙΚΑΣ 29 ΙΑΝ 1966

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 24 ΦΕΒ 1968

Δ. ΛΙΟΎΜΗΣ 24 ΦΕΒ 1968

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 5 ΜΑΡ 1969

Η ΣΩΤΗΡΙΟΎ 5 ΜΑΡ 1969

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 15 ΜΑΙ 1970

Α. ΜΙΧΟΎΔΗΣ 15 ΜΑΙ  1970

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΑΎΓ 1971

Γ. ΛΎΜΠΕΡΟΠΟΎΛΟΣ 30 ΑΎΓ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 2 ΦΕΒ 1974

Ε. ΤΣΑΤΑΛΟΣ 02ΦΕΒ 1974

ΑΝΘ/ΧΟΣ  ΒΝ 14 ΑΎΓ 1974

Ευρισκομένη σε κατάσταση περιορισμένης ακινησίας από 
3τιας με μια ΚΜ, ανατινάχτηκε από άνδρες των MYK στις 14 
ΑΥΓ 1974 στο Μπογάζι.

Α/Κ ΑΡΙΩΝ - ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ν. ΜΠΕΤΣΗΣ 27 ΙΟΎΛ 1964

ΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 24 ΟΚΤ 1964

Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΎΛΟΣ 24 ΟΚΤ 1964

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΣΕΜΑ 26 ΟΚΤ 1965

Α. ΝΑΞΑΚΗΣ 26 ΟΚΤ 1965

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 4 ΜΑΙ 1966

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ 4 ΜΑΙ 1966

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΦΕΒ 1967

Χ. ΠΑΤΑΛΑΣ 13 ΦΕΒ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 14 ΑΎΓ 1967

Π. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ 14 ΑΎΓ 1967

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 11 ΟΚΤ 1967

Ι. ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ 5 ΑΠΡ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 27 ΑΎΓ 1970

Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 30 ΑΎΓ1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ
Ο ΣΎΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΎ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΎΟΝΤΑΣ ΤΑ 

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑΣ ΤΟΎ 
ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ ΝΑΎΤΙΚΟΎ, ΑΦΙΕΡΩΝEI MAZI TOYΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΣΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΑΚΤΑΙΩΡΟΎ 'ΦΑΕΘΩΝ' ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΎ 'ΠΑΦΟΣ' Τ-3. 
ΟΙ ΚΎΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΎ 
ΒΝ, ΤΟΎΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΑΎΓ 
1964 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΎΛ 1974. 

ΣΤΟΎΣ ΑΞΙΟΎΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΎΒΕΡΝΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΎΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Α/Κ 'ΑΡΙΩΝ' 
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ Ν. ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΝ ΠΟΎ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΜΕ 
ΣΘΕΝΟΣ ΤΑ ΤΟΎΡΚΙΚΑ Α/Φ ΣΤΙΣ 8 ΑΎΓ 1964 ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΎΣ 
ΕΠΙΤΎΧΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎΣ ΤΟΎ ΚΑΙ ΤΑ ΣΎΝΕΧΗ ΠΎΡΑ ΤΗΣ Α/Κ ΤΟΎ, 
ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ, ΕΝΏ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
ΟΤΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΕΝΑ ΤΟΎΡΚΙΚΟ Α/Φ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο κατάλογος των ονομάτων, αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια και δεν εξασφαλίζει πληρότητα.
2. Στη σύνταξη του παρόντος ελήφθησαν υπόψιν στοιχεία του ΓΕΝ/Β3, προσωπικές αναμνήσεις συμμετασχόντων καθώς και 
το Βιογραφικό Λεξικό Αποφοίτων ΣΝΔ.
3. Την 12 ΔΕΚ 1965 μετά το θανατηφόρο οδικό ατύχημα του Εφ. Πλωτάρχη Α. Μιχαλόπουλου ΒΝ, ανέλαβε Δ/ΣΠΑ ο Ύ/Δ Εφ. 
Ύποπ/χος Κ. Μαγκόπουλος ΒΝ. 
4. Στις 10 ΦΕΒ 1966 οι δύο Διοικήσεις Δ/ΣΠΑ και Δ/νση ΝΒΧ ενοποιήθηκαν σε μια με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΎ ΑΜΎΝΗΣ. 
Η οργανώση αυτή διετηρήθη όλη την δεκαετία πλην της περιόδου 1971 / 1972.

Ευρισκομένη σε κατάσταση μειωμένης επιχειρήσιακης 
ετοιμότητος λόγω ενός μόνο άξονα, ανατιναχθήκε εξω από 
το λιμενίσκο του Μπογάζι από άνδρες των ΜΥΚ στις 14 
ΑΥΓ 1974.

Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δ. ΜΗΤΣΑΤΣΟΣ 27 ΙΟΎΛ 1964

ΑΝΘΧΟΣ ΒΝ 8 ΑΎΓ 1964

Προσεβλήθη από Τουρκικά Α/Φ στον Κόλπο του  Ξηρού 
στις 8 ΑΥΓ 1964 με αποτελέσμα τον θανατο, του Υπάρχου 
Σημ/ρου ΣΕΑ/Μ Π. ΧΡΥΣΟΥΛΗ, άλλων έξι μελών του 
πληρώματος και τον βαρύ τραυματισμό του Κυβερνήτου 
και την αχρήστευση της Ακταιωρού.

Χ. ΠΑΤΑΛΑΣ 11 ΟΚΤ 1967

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 7 ΜΑΡ 1968

Π. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ 7 ΜΑΡ 1968

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 25 ΑΎΓ 1969

Ι. ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ 25 ΑΎΓ 1969

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 13 ΜΑΡ 1970

Π. ΚΑΖΑΚΟΣ 13 ΜΑΡ 1970

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ ΑΠΡ 1971

Δ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΑΠΡ 1971

ΑΝΘ/ΧΟΣ ΒΝ 30 ΑΎΓ 1971

Θ. ΓΙΟΎΡΓΑΣ 30 ΑΎΓ 1971

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 7 ΔΕΚ 1972

Ι. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ 7 ΔΕΚ 1972

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 19 ΑΠΡ 1974

Σ. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 19 ΑΠΡ 1974

ΎΠΟΠ/ΧΟΣ ΒΝ 14 ΑΎΓ 1974 Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ Τ/Α  ΠΑΦΟΣ (Τ-3)

ΣΗΜ/ΡΟΣ ΣΕΑ
Π. ΧΡΎΣΟΎΛΗΣ ΒΝ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 
ΕΛ. ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΒΝ

ΑΡΧ/ΤΗΣ (ΜΗΧ)
Ν. ΠΑΝΑΓΟΣ

ΑΝΘ/ΤΗΣ (ΜΗΧ)
Λ.ΒΙΤΟΎΛΑΔΙΤΗΣ

ΑΡΧ/ΤΗΣ (ΠΎΡ)
Ν. ΠΑΝΑΓΟΣ

ΕΠΙΚ/ΤΗΣ (ΤΟΡ)
Κ. ΚΑΡΕΤΟΣ

Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ)
Π. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΣΤΡ

ΚΣΤΗΣ (Ρ/Ε)
Ν. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ

Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) 
Π. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΣΤΡ

Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) 
Ν. ΣΤΗΒΑΚΤΑΣ

Δ/ΠΟΣ (ΑΡΜ)
Ν. ΠΑΠΑΔΟΎΚΑΣ

Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) 
Ε. ΚΟΎΤΣΟΎΡΑΔΗΣ

Δ/ΠΟΣ (ΝΟΣ) 
Ν. ΝΙΑΦΑΣ

*Ε/Κ ΝΑΎΤΗΣ 
ΧΡ. ΚΑΡΕΦΎΛΛΙΔΗΣ

*Ε/Κ ΝΑΎΤΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΦΙΕΡΟΣ

*Ε/Κ ΝΑΎΤΗΣ
ΧΡ. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ

* Ε/Κ ΕΛΛΗΝΟΚΎΠΡΙΟΣ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ



Χειραψία με 
την Ιστορία

Το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» είναι ένα πλοίο που δεν έγινε «θρύλος» ξαφνικά και τυχαία. Πίσω του κρύβεται 
ο πολλαπλασιαστής ισχύος που λέγεται «ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑΎΤΗΣ», με την αγέρωχη ψυχή, το απαράμιλλο 
σθένος  και το ορμητικό πνεύμα προς τη νίκη και μόνον. Το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» δεν έγινε ένδοξο λόγω της 
διάσωσής του μετά την πρόσκρουσή του στη νάρκη, αλλά ήταν ένδοξο κι από πριν. Στο σημερινό 
μας κεφάλαιο περιγράφονται από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, 22 λεπτά θαλάσσιου αγώνα του 
«ΑΔΡΙΑ» εναντίον τριών γερμανικών τορπιλακάτων. Τόσο ήταν το χρονικό διάστημα που ένα 
άριστα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, λαμαρίνας, πυροβόλων και μηχανημάτων στη θάλασσα, 
απαιτήθηκε για να κεραυνοβολήσει τον εχθρό. Η κατατρόπωση του εχθρού, λειτούργησε για τον 
«ΑΔΡΙΑ» ως μια ομηρική προ οικονομία, έναν προάγγελο της μετέπειτα ηρωικής πορείας του.

Δεν είναι βέβαιο αν ο Κυβερνήτης του «ΑΔΡΙΑ» είχε λάβει υπόψη του την αρχή των 3 Ηs του 
Βρετανού Ναυάρχου John Fisher (1841-1920) αναμορφωτή της ναυτικής τακτικής του Βρετανικού 
ναυτικού στις αρχές του 20ου αιώνα: Hit first, Hit hard, keep on Hitting (χτύπα πρώτος, χτύπα 
δυνατά, συνέχισε να χτυπάς) ή αν έδρασε ενστικτωδώς, σημασία έχει το αποτέλεσμα... 

 Όλα λειτούργησαν και απέδωσαν υποδειγματικά. Η επιστασία Μηχανής με την αδιάλειπτη 
παροχή της απαιτούμενης ισχύος και ταχύτητας. Η Επιστασία Πυροβολικού με το ταχύ και εύστοχο 
πυρ. Η Επιστασία Ελέγχου Βλαβών (άγημα μάχης στον ΑΔΡΙΑ) με την άμεση αποκατάσταση 
βλαβών και διαρροών. Η Επιστασία Ναυτιλίας - Κατεύθυνσης και ο Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος 
Ιωάννης Τούμπας με τους επιδέξιους χειρισμούς του πλοίου, κατάφεραν να αποφύγουν τις νάρκες 
στην περιοχή των επιχειρήσεων, να εμφανίζουν μικρή επιφάνεια στόχου στα εχθρικά πυρά και 
ταυτόχρονα με τη διασταύρωση του ''Τ'' στον εχθρικό σχηματισμό, να παρέχουν αφενός ελεύθερο 
τομέα βολής στο σύνολο του οπλισμού του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» και αφετέρου περιορισμένο τομέα 
στον οπλισμό του εχθρού. Πάνω απ’ όλα όμως, πρωταγωνίστησε η αθάνατη ψυχή του «ΈΛΛΗΝΑ 
ΝΑΎΤΗ», ο οποίος έδειξε απαράμιλλη αυτοθυσία και γενναιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια, όχι μόνον 
αυτής, αλλά και όλων των επιχειρήσεων που συμμετείχε το πλοίο. Έτσι νικήσαμε στον πόλεμο... 

Πηγή: Τούμπας Ι., «Εχθρός εν Όψει», εκδ. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς,Δεκέμβριος, 1987.
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Το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» (L-67) κατά την διάρκεια επιχειρήσεων στον Β'ΠΠ.



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Ονομασίες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Δωρεές

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Ονομασίες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Δωρεές

Συνδρομές

Δελτίο
Ενημέρωσης
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                Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

            ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος (Ο) ε.α.
Κωνσταντίνος Μοσχογιάννης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Δεκεμβρίου 2018. Γεννή-
θηκε το 1947 στον Πόρο-Τροιζηνίας. Το 1971 
εισήλθε στη ΣΝΔ και το 2007 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αντιναύαρχος (Ο) ε.α.
Εμμανουήλ Πατερογιαννάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1942 στο Ρέθυμνο ν. Κρήτης. Το 1969 
εισήλθε στη ΣΝΔ και το 1997 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Περικλής Χριστοδουλίδης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 21η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1924 στο Ν. Αττικής. Το 1944 εισήλθε 
στη ΣΝΔ στη Μέση Ανατολή και το 1977 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Μόσχος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 31η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1921 στο Ν. Αττικής. Το 1938 εισήλθε 
στη ΣΝΔ, το 1941 κατήλθε στη Μ. Ανατολή επι-
βαίνων του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και το 1967 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.ε.
Ζαχαρίας Αμπατζής ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1967 στο Ν. Αττικής. Το 1985 εισήλθε 
στη ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 
ΠΟ.Σ.ΚΕ.Σ.ΘΑ.Μ.

Αντιπλοίαρχος ε.α.
Χρήστος Γιόξας ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1950 στο Ν. Αττικής. Το 1968 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Τσάκωνας ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1934 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1957 εισήλ-

θε στο ΠΝ ως Μόνιμος Ύπαξιωματικός και το 
1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Γεωργιαννάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Δεκεμβρίου 2018. Γεννή-
θηκε το 1948 στο Ν. Ηρακλείου ν. Κρήτης. Το 
1969 εισήλθε στο ΠΝ ως Κελευστής και το 
2003 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Στέργιος Παπαδάς ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Ιανουαρίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1950 στο Ν. Σερρών. Το 1969 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος και το 2011 τέθηκε σε αποστρα-
τεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Πάλλης ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1934 στην Κάρυστο Ν. Ευβοίας. Το 1947 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΣΗΜ) και το 
1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Νικολιδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1933 στο Ρέθυμνο ν. Κρήτης. Το 1948 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης 
(ΛΕΒ) και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Κεραμίδας ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1937 στο Ν. Αττικής. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Ναύτης (ΛΕΒ) και το 
1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Βασίλειος Φράγκος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1944 στον Πόρο-Τροιζηνίας. Το 1959 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1989 τέθηκε 
σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Ρίτσος ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
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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.

            ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

κε το 1933 στο Ν. Αττικής. Το 1953 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1964 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Σαμπακούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1947 στο Ν. Ιωαννίνων. Το 1961 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΜΗΧ) και το 1989 
τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Διονύσιος Θεοδόσης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1952 στη ν. Ζακύνθο. Το 1967 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΜΗΧ) και το 1994 τέθη-
κε σε αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Ρίσβας ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1953 στο Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας. Το 1968 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις 
(ΤΟΡΠ) και το 1993 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Στογιάννος ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1944 στη ν. Κέρκυρα. Το 1957 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΤΗΛ) και το 1984 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Ανδρέας Σταματούκος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1974 στο Ν. Αττικής. Το 1993 εισήλθε 
στη ΣΜΎΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στο ΝΝΑ.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αντώνιος Ανδριανόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Νοεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1936 στο Ν. Ηλείας. Το 1957 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΜΗΧ) και το 1978 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Ηλιάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-

θηκε το 1940 στο Ν. Αττικής. Το 1956 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις (ΜΗΧ) και το 1982 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΜΕΚ) ε.α.
Ιωάννης Μασσάρος 
Απεβίωσε την 27η Ιανουαρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1950 στη ν. Σαλαμίνα. Το 1967 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1986 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΤΗΛ) ε.α.
Γεώργιος Κορδώνης
Απεβίωσε την 18η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1967 στο Ν. Αττικής. Το 1986 εισήλθε 
στη ΣΜΎΝ και το 2001 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.ε.
Γεώργιος Πέτρου
Απεβίωσε την 23η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1974 στο Ν. Αττικής. Το 1992 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στο ΣΔΑΜ.

Ανθυπασπιστής (ΝΟΣ) ε.ε.
Αναστάσιος Πέτκος
Απεβίωσε την 6η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1974 στο Ν. Πέλλης. Το 1992 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΣ.

Επικελευστής (ΨΥΚΤ) ε.ε.
Γεώργιος Σιγάλας
Απεβίωσε την 12η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1982 στο Ν. Αττικής. Το 2002 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ΕΠ.ΟΠ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στη Φ/Γ ΨΑΡΑ.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

• Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ως «Ευ-
δοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Ιωάννης Παυλόπου-
λος, διατηρώντας τον τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού 
Στόλου

• Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ως 
«Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» 
ο Αντιναύαρχος Μάχιμος Αλέξανδρος Διακό-
πουλος, διατηρώντας τον τίτλο του Επιτίμου Διοι-
κητού Σχολής Εθνικής Άμυνας

• Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ως «Ευ-
δοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» ο 
Αντιναύαρχος Μηχανικός Νικόλαος Καφέτσης, 
διατηρώντας τον τίτλο του Επιτίμου Διοικητή Διοί-
κησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.

• Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ως 
«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία 
τους» οι παρακάτω Υποναύαρχοι:
Μάχιμοι: Ιωάννης Κοντούλης, Γεώργιος 
Αγραφιώτης, Βασίλειος Κάτσικας

• Τέθηκε σε αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Μη-
χανικός Γεώργιος Αναγνώστου, αποστρατεία λο-
γιζομένη 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά 
την οποία απεβίωσε 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Πλωτάρχες:
Οικονομικού: Στυλιανή Καραστεργίου
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Δαμιανός 
Τζαβέλλας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Αφροδίτη Βλαχο-
χριστοπούλου, Αναστασία Παπαδοπούλου

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι:
Μάχιμος: Γεώργιος Νικολόπουλος
Μηχανικού: Γεώργιος Δαμουλάκης, Κωνσταντίνος 

Νικολέτος 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:
Μηχανικοί: Χρήστος-Μιχαήλ Σεψάς
Οικονομικού: Σπυρίδων Τερεζάκης

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω  Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Βασίλειος 
Τσιμπούρης, Νικόλαος Καβρουδάκης, Ιωάννης 
Γεωργόπουλος

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυ-
ποπλοίαρχος (Ε) Παρασκευάς Νίτσος

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Σημαιοφόρος Υγειονομικού / Ιατρός Γεώργι-
ος Κωνσταντής

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Κωνσταντίνος 
Γιαννούσης, Απόστολος Πρόϊος, Παρασκευή Κου-
μπενά 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αν-
θυπασπιστής (ΣΗΜ) Ιωάννης Κοντογιάννης, 
αποστρατεία λογιζομένη από 12 Ιουλίου 2018 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Ανθυπασπιστής ΕΜΘ (ΤΡΑΥΜ) Ιωάννης Τζα-
κώστας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Μαριάννα Χατζή 
(ΕΠΙΧ./ΕΠΙΚ.-ΠΛΗΡΟΦ. και ΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΎΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ), Γρηγόριος Μπεκάκος (ΑΡΜ)

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυ-
πασπιστής (ΝΟΣ) Ιωάννης Στριγάς

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι πα-
ρακάτω Ανθυπασπιστές ΕΜΘ: Αργύριος Παπα-
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νικολάου (ΣΗΜ/ΦΝΕ), Διονύσιος Σγούρος (ΝΟΣ), 
Αγγελική Γεωργοπούλου (Β/ΜΙΚ), Στέλλα Σαρα-
κατσιάνου (ΝΟΣ)

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Αρχικελευστές ΕΠΟΠ: Γεώργι-
ος Κουτρουμπής (ΑΡΜ), Γεώργιος Παλιουδάκης 
(ΕΣΧ), Δήμητρα-Μαρία Καραΐσκου (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ), 
Ευστράτιος Αλβανός (Τ/ΗΝ-ΡΕ), Χαράλαμπος 
Αβράμης (Δ/ΎΠ-ΘΑΛ)

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Επικελευστές ΕΠΟΠ: Αθανάσιος 
Θεοδωρόπουλος (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ), Ελευθέριος Μη-
τράκης (ΕΕ-ΠΕΣ), Αντώνιος Χαλκιώτης (ΕΣΧ), 
Κωνσταντίνος Δημητρίου (Τ/ΜΗΧ), Αντώνιος 
Φραγκούλης (ΕΕ-ΣΗΜ)

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Επικε-
λευστής ΕΠΟΠ Θωμάς Κελέσης (ΑΡΜ)
• 
• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι πα-
ρακάτω Κελευστές ΕΠΟΠ: Δαμιανός Ροκανάς 
(ΑΡΜ), Μηνάς Ρούσσος (ΞΎΛ)

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι Σώμα-
τος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής και κατα-
τάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη 
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής: Ελένη 
Σάλιαρη, Νεκτάριος Χαριτίδης, Φωτεινή Αγγελά-
κη, Αθηνά Κουκογιαννίδου
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

■ Από 09 έως 16 Νοεμβρίου 2018, το ΝΘΗ 
«ΕΎΡΩΠΗ» συμμετείχε στη συμμαχική άσκη-
ση «POSEIDON 18», η οποία διεξήχθη στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μπουργκάς 
Βουλγαρίας (Μαύρη Θάλασσα).

■ Την 19 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη 
PASSEX μεταξύ της Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩ-
ΚΑΣ» και της Φ/Γ «BGS DRAZKI» (Βουλγαρία), 
στην περιοχή Μυρτώου Πελάγους – Κυκλά-
δων.

■ Την 22 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη 
PASSEX στη θαλάσσια περιοχή Κρήτης–Καρ-
πάθου, μεταξύ μονάδων του Ελληνικού (Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», ΤΠΚ «ΡΙ-
ΤΣΟΣ») και του Αιγυπτιακού ΠΝ (Ελικοπτερο-
φόρο «ENS GAMAL ABDEL NASER», Φ/Γ «ENS 
ELFATEH», ΤΠΚ «ENS ALI GAD», «ENS FOUAD 
FEKRY»), πριν τον κατάπλου στον ΝΚ, στο 
πλαίσιο συμμετοχής σε άσκηση «ΜΕΔΟΎΣΑ 
7/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΙΣ 18».

■ Από 23 έως 30 Νοεμβρίου 2018, διεξή-
χθη η διακρατική άσκηση «ΜΕΔΟΎΣΑ 7 / ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΙΣ 18», στη θαλάσσια περιοχή 
νοτιοανατολικά ν. Κρήτης, με μονάδες του Ελ-
ληνικού, του Κυπριακού και Αιγυπτιακού Ναυ-
τικού. Από πλευράς ΠΝ, συμμετείχαν οι Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», «ΎΔΡΑ», τα ΤΠΚ 
«ΡΙΤΣΟΣ», «ΞΕΝΟΣ», το Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», 
το Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», τα Ε/Π ΠΝ 51, ΠΝ 61, το ΣΑΠ 
14, η ΟΑΠ 4 με ένα Τ/Χ τ. ΑΕΤΟΣ.

■ Την 25 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη 
PASSEX μεταξύ μονάδων του ΠΝ (Φ/Γ 
«ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ») και της 
Νατοϊκής Δύναμης SNMG-2 («HNLMS DE 
RUYTER» (Ολλανδία / πλοίο έδρας Διοικητού), 

«HMCS VILLE DE QUEBEC» (Καναδάς), «ESPS 
CRISTOBAL COLON» και «ESPS CANTABRIA» 
(Ισπανία)), στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. 
Κρήτης.

■ Την 21 Ιανουαρίου 2019 πραγματο-
ποιήθηκε συνεκπαίδευση PASSEX μεταξύ 
μονάδων του ΠΝ (Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» και ΤΠΚ 
«ΡΙΤΣΟΣ»), και του πλοίου της SNMG-2, Φ/Γ 
«HNLMS EVERTSEN» (Oλλανδία), στη θαλάσ-
σια περιοχή ΒΑ νήσου Κρήτης.

■ Την 07 Φεβρουαρίου 2019 η Φ/Γ «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ» συμμετείχε στην διμερή άσκηση Ε-Δ « 
ΣΑΛΑΜΙΣ 01/19» , η οποία πραγματοποιήθη-
κε στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κύπρου. 
Στην άσκηση συμμετείχε επίσης ένα Ε/Π της 
Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και το ΕΚΣΕΔ 
Λάρνακας.

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

Από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2018, διεξήχθη 
στην Αθήνα ο 11ος Κύκλος Συνομιλιών 
επιπέδου ΓΕΝ, μεταξύ των Ναυτικών Ελλάδος 
και Ισπανίας, με συμμετοχή από Ελληνικής 
πλευράς επιτελών ΓΕΝ.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS

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

■ Από 17 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου 
2018, με την Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ»

■ Από 23 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 
2018, με τη Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»
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■ Από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 06 Φε-
βρουαρίου 2019, με την Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ»

■ Από 06 Φεβρουαρίου 2019, με τη Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ»

β. Επιχείρηση  SEA GUARDIAN

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

■ Από 13 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου 
2018, το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», εν όρμω ΝΣ. 

■ Από 23 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 
2018, το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», εν όρμω ΝΣ.

■ Από 01 έως 21 Ιανουαρίου 2019, το ΤΠΚ 
«ΤΡΟΎΠΑΚΗΣ», εν όρμω ΝΣ.

■ Από 21 Ιανουαρίου 2019, το ΤΠΚ «ΜΑΡΙ-
ΔΑΚΗΣ» εν όρμω ΝΣ.

■ Από 22 έως 23 Νοεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», στη θαλάσσια περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 23 έως 24 Νοεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΛΗΜΝΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 14 Νοεμβρίου έως 09 Δεκεμβρί-
ου 2018, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ», στη θαλάσσια πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 21 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 
2018, ο Διοικητής ΜΦΓ-1 μετά του επιτελείου 
του, η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» με την ΟΑΠ - 1 και το 
Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο «FOCOPS 18 –6».

■ Από 09 έως 27 Δεκεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ» στη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated Support».

■ Από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως 14 Ιανου-
αρίου 2019, η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», στη θαλάσσια 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 27 έως 28 Δεκεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», στη θαλάσσια περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 28 έως 29 Δεκεμβρίου 2018, η Φ/Γ 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», στη θαλάσσια περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 14 έως 19 Ιανουαρίου 2019 η Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ», στη θαλάσσια περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 07 Φεβρουαρίου 2019, ο Διοικητής 
ΜΦΓ-2 μετά του επιτελείου του, η Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ» με την ΟΑΠ - 5 και το Ύ/Β «ΩΚΕΑ-
ΝΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, στο πλαίσιο «FOCOPS 19 –1».

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις 
«AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
Kατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρί-
ου 2018 έως 15 Φεβρουαρίου 2019, διεξή-
χθησαν είκοσι οκτώ (28) αποστολές σε ρόλο 
«Αssociated Support», και τρείς (3) σε ρόλο 
«Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυ-
νάμεις ΝΑΤΟ

SNMG-2:

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

■ Από 24 Οκτωβρίου έως 26 Νοεμβρίου 
2018, και από 08 έως 24 Ιανουαρίου 2019,  
το ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ».

■ Από 10 έως 29 Νοεμβρίου 2018, και 
από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 27 Ιανουαρίου 
2019,  η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ»

■ Από 26 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου 
2018, το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ»

■ Από 31 Οκτωβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 
2018, το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

■ Από 29 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου 
2018, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

■ Από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως 08 Ιανου-
αρίου 2019, το ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ»

■ Από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως 17 Ιανου-
αρίου 2019, το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ».

■ Από 17 Ιανουαρίου 2019, το ΝΘΗ «ΚΑ-
ΛΎΨΩ».

■ Από 27 Ιανουαρίου 2019, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ»

SNMCMG-2:

Oυδέν.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

■ Την 22 Νοεμβρίου 2018, διατέθηκε η 

ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» για μεταφορά της ομάδας 
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΎ ΑΙΓΑΙΟΎ», από τη ν. Ρόδο στη 
ν. Νίσυρο.

■ Την 25 Νοεμβρίου 2018, διατέθηκε η 
ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» για μεταφορά της ομάδας 
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΎ ΑΙΓΑΙΟΎ», από τη ν. Νίσυρο στη 
ν. Ρόδο.

■ Από 29 Οκτωβρίου έως 05 Νοεμβρίου 
2018, διεξήχθη το Πρόγραμμα Προληπτικής 
Ιατρικής Αναβαθμισμένης Δυνατότητας σε 
νήσους του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. 
Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, δια-
τέθηκε το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» καθώς και Δια-
κλαδική Ύγειονομική ομάδα εννέα Ιατρών και 
νοσηλευτών (Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ωτο-
ρινολαρυγγολόγος, Παθολόγος, Παιδίατρος , 
Δερματολόγος, Ουρολόγος, 2 νοσηλευτές), η 
οποία επέβει επί του πλοίου. Το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΎΣ» κινήθηκε ως ακολούθως:

. Την 01 Νοεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη 
ν. Σαμοθράκη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 37 
κάτοικοι.

. Την 02 Νοεμβρίου 2018, κατέπλευσε στη 
ν. Ψαρά, όπου εξετάστηκαν συνολικά 47 κά-
τοικοι.

. Τις 03 και 04 Νοεμβρίου 2018, κατέπλευσε 
στη ν. Οινούσσαι, όπου εξετάστηκαν συνολικά 
25 κάτοικοι.

■ Από 16 Ιανουαρίου 2019, διατέθηκαν 
τα Ύ/Φ «ΠΡΕΣΠΑ» και «ΣΤΎΜΦΑΛΙΑ», και από 
18 Ιανουαρίου 2019 το Ύ/Φ «ΔΟΪΡΑΝΗ», έως 
και την 28 Ιανουαρίου 2019, για την κάλυψη 
αναγκών υδροδότησης των νήσων Κιμώλου, 
Αμοργού και Λειψών.

■ Από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2019 διατέθη-
κε το Ύ/Γ-ΩΚ «ΝΑΎΤΙΛΟΣ» για την ανεύρεση ιδι-
ωτικού ΑΦους, το οποίο κατέπεσε στη θαλάσ-
σια περιοχή Κρυονερίου Πατραϊκού κόλπου.
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β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες 
– Επιτήρηση

Ουδέν.

γ. Έρευνα – Διάσωση 

Την 21 Νοεμβρίου 2018, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-56, σε επιχειρήση Έρευνας Διάσωσης 
του πληρώματος του κινδυνεύοντος 
φορτηγού πλοίου «KILIC 1», σημαίας 
Τουρκίας, το οποίο βρισκόταν σε 
δυσχερή κατάσταση (πυρκαγιά στο χώρο 
μηχανοστασίου), στη θαλάσσια περιοχή 
δυτικά ν. Κυθήρων.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Στο πλαίσιο εορτασμού του Αγίου Νικολά-
ου πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

. Παραμονή των Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», ΤΠΚ «ΡΙ-
ΤΣΟΣ» και Ύ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», από 06 έως 09 
Δεκεμβρίου 2018, στο λιμένα του Πειραιά. 
Πραγματοποιήθηκαν επισκεπτήρια επί των 
πλοίων, με σύνολο επισκεπτών περί τα 5.500 
άτομα.

. Παραμονή της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» στον όρμο 
Κορθίου ν. Άνδρου, από 05 έως 06 Δεκεμ-
βρίου 2018.

.Παραμονή της ΠΠ «ΣΤΑΜΟΎ» στην ν. 
Χίο και ν. Οινούσσες, από 05 έως 06 
Δεκεμβρίου 2018

. Παραμονή της Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» στην 
Ναυτική Βάση «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ», στη Λάρνακα ν. Κύπρου, την 06 
Δεκεμβρίου 2018.

■ Την 19 Δεκεμβρίου 2018 η ΎΦΕΘΑ, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής της σε μονάδες των ΕΔ 
στη νήσο Λήμνο, επιβιβάστηκε στη Κ/Φ «ΑΗΤ-
ΤΗΤΟΣ». Η Ύφυπουργός ξεναγήθηκε σε διά-
φορα διαμερίσματα του πλοίου, ενημερώθηκε 
για τις δυνατότητες του, και αντάλλαξε ευχές 

με μέλη του πληρώματος, ενόψει της εορτα-
στικής περιόδου Χριστουγέννων- Νέου Έτους.

■ Τις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2018 ο ΎΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς των ΓΕ 
ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ, επισκέφθηκε μονάδες των ΕΔ 
στις νήσους Μεγίστη και Λέρο αντίστοιχα. Στη 
νήσο  Μεγίστη ο Ύπουργός, όσον αφορά μο-
νάδες του ΠΝ, επισκέφθηκε την ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ», ενώ στη νήσο Λέρο την Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» και την ΎΝΤΕΛ. Έγιναν σύντο-
μες ξεναγήσεις σε διάφορα μέρη των πλοί-
ων-υπηρεσιών, καθώς και ανταλλαγή ευχών 
με τα στελέχη τους, ενόψει της εορταστικής 
περιόδου Χριστουγέννων- Νέου Έτους.

■ Την 24 Δεκεμβρίου 2018 ο ΎΕΘΑ, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του σε μονάδες των ΕΔ 
στη νήσο Κύπρο, επιβιβάστηκε στη Φ/Γ «ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Ο Ύπουργός ξεναγήθηκε σε διά-
φορα διαμερίσματα του πλοίου, ενημερώθηκε 
για τις δυνατότητες του, και αντάλλαξε ευχές 
με μέλη του πληρώματος, ενόψει της εορτα-
στικής περιόδου Χριστουγέννων- Νέου Έτους.

■ Την 28 Δεκεμβρίου 2018, ο ΑΝΎΕΘΑ, συ-
νοδευόμενος από τον ΑΓΕΝ, επισκέφτηκε την 
Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», η οποία εκτελούσε 
χρέη πλοίου φυλακής σκοπούντος, και αντάλ-
λαξε ευχές με το πλήρωμα.

■ Την 04 Ιανουαρίου 2019, στα πλαίσια 
συσφίξεως των σχέσεων του ΠΝ με την 
κοινωνία, πραγματοποιήθηκε ολιγόωρος 
πλους μαθητών της Γ΄ Λυκείου, από διάφο-
ρα σχολεία, στον Σαρωνικό κόλπο επί της Φ/Γ 
«ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ». Τους μαθητές και τους 
συνοδούς τους, υποδέχτηκαν στο Ναύσταθ-
μο Σαλαμίνας οι ΑΝΎΕΘΑ, Αρχηγός ΓΕΝ και 
Αρχηγός Στόλου. Oι μαθητές, παράλληλα με 
τον πλου, είχαν την εμπειρία της πτήσης με το 
οργανικό Ε/Π της Φ/Γ. Καθ’ όλη την διάρκεια 
του πλου, οι συνοδοί των μαθητών ξεναγήθη-
καν σε ελλιμενισμένα πλοία και υπηρεσίες του 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας.
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■ Στο πλαίσιο της εορτής των Θεοφανείων, 
την 06 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν 
τα κάτωθι:

. Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΝ στην τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στο λιμένα του Πει-
ραιά. Για τον ίδιο σκοπό κατέπλευσαν στο 
λιμένα τα πολεμικά πλοία ΝΘΗ «ΕΎΝΙΚΗ», 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και «ΚΑΛΎΨΩ».

. Συμμετοχή του Κυβερνήτη και αντιπροσω-
πείας πληρώματος της Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» 
στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Πάφο 
νήσου Κύπρου.

. Συμμετοχή του Κυβερνήτη και αντιπροσω-
πείας πληρώματος της Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» στην 
τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Κάρυστο 
νήσου Ευβοίας.

. Συμμετοχή του Κυβερνήτη και αντιπροσωπείας 
πληρώματος του ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» στην τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στη νήσο Μεγίστη.

. Συμμετοχή του Κυβερνήτη και αντιπροσω-
πείας πληρώματος του ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΙΔΗΣ» 
στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ερ-
μούπολη νήσου Σύρου.

■ Την 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιή-
θηκε, στο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» στη Μαρίνα Φλοί-
σβου, εκδήλωση ιστορικής μνήμης για την 
75η επέτειο του κατάπλου του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» 
στην Αλεξάνδρεια, ύστερα από πρόσκρου-
ση σε νάρκη. Στην εκδήλωση παρέστησαν η 
Α.Ε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
ο ΑΝΎΕΘΑ, οι Αρχηγοί των ΓΕ των Ενόπλων 
Δυνάμεων, καθώς και  και πλήθος άλλων επι-
σήμων.

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκήσεις

■ Από 20 έως 21 Νοεμβρίου 2018, διεξή-
χθη στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) σύσκεψη εκπρο-
σώπων των κρατών μελών του προγράμμα-
τος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας 

(ΜΔΣ-PeSCo) της ΕΕ με τίτλο «MCM Maritime 
(Semi) Autonomous Systems for Mine 
Counter Measures (MAS MCM)», με συμμε-
τοχή, από Ελληνικής πλευράς, ενός επιτελή 
ΓΕΝ και ενός Επιτελή ΔΝΑΡ.

■ Την 20 Nοε18 διεξήχθη σύσκεψη της 
ΟΣΑΚ /ΓΕΝ υπό τον ΔΚΑ/ΓΕΝ.

■ Την 22 Νοε18 διεξήχθη σύσκεψη της 
ΟΣΑΚ /ΓΕΕΘΑ με συμμετοχή του ΔΚΑ/ΓΕΝ.

■ Από 26 Νοεμβρίου έως 07 Δεκεμβρίου 
2018, διεξήχθη η Άσκηση τ. NCAGS (Naval 
Cooperation and Guidance for Shipping) 
«DYNAMIC MASTER 18», στις εγκαταστάσεις 
του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, με συμμετοχή ξένων επιτε-
λών, Αξιωματικών του ΛΣ καθώς και επιτελών 
του ΓΕΝ.

■ Την 11 Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθη η συ-
ντονιστική σύσκεψη Β’ εξαμήνου 2018, μετα-
ξύ ΠΝ και ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στο πλαίσιο του «Μνη-
μονίου Αρχών Συνεργασίας ΠΝ-ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.», 
παρουσία του Ύ/ΓΕΝ και του Α΄ Ύπαρχηγού 
Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

■ Από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2018, δι-
εξήχθη στη Ρώμη (Ιταλία) η 14η Σύσκεψη 
V-RMTC & T-RMN Experts Annual Meeting, 
με συμμετοχή ενός Επιτελή ΓΕΝ.

■ Από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2018, διε-
ξήχθη η Άσκηση «ΣΟΛΩΝ-18», με συμμετοχή 
ενός επιτελή ΓΕΝ.

■ Από 10 έως 14 Δεκεμβρίου 2018 διε-
ξήχθη, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, η 
άσκηση «ΔΟΎΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2018» (σχεδια-
σθείσα από την Π.Α), με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» και ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

■ Την 14 Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθη σύ-
σκεψη της διακλαδικής ομάδας εργασίας για 
την αναθεώρηση του εγχειριδίου ΕΘΣΎΣΎ/ΓΕ-
ΕΘΑ 2011, με συμμετοχή ενός επιτελή ΓΕΝ.
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■ Την 20 Δεκεμβρίου 2018, διεξήχθη σύ-
σκεψη της ΟΣΑΚ/ΓΕΕΘΑ, με συμμετοχή του 
Διευθυντή Α΄ Κλάδου ΓΕΝ.

■ Από 22 έως 23 Ιανουαρίου 2019 πραγ-
ματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρ-
τώου Πελάγους και Κυκλάδων, η άσκηση 
«ΑΣΤΡΑΠΗ 1/19», με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», «ΎΔΡΑ», «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», «ΚΟΎ-
ΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ» και «ΚΑΝΑΡΗΣ», του ΠΓΎ «ΑΞΙ-
ΟΣ» και των Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», «ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ».

■ Την 23 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποι-
ήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού και 
κόλπου Μεγάρων, η άσκηση «ΒΡΟΝΤΗ 1/19», 
με συμμετοχή των Κ/Φ «ΟΡΜΗ», «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ», «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» και «ΚΑΣΟΣ».

■ Την 29 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποι-
ήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού και 
κόλπου Μεγάρων, η άσκηση «ΟΡΜΗ 1/19», με 
συμμετοχή των ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» (Δ/ΔΤΣ), 

«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» (Δ/ΜΤΠΚ-2), «ΜΎΚΟΝΙΟΣ» (Δ/
ΜΤΠΚ-1), «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ», «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», 
«ΡΙΤΣΟΣ» και «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ».

■ Την 21 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποι-
ήθηκε στο ΓΕΝ σύσκεψη της ΟΣΑΚ/ΓΕΝ, με 
συμμετοχή επιτελών Ά Κλάδου ΓΕΝ.

■ Την 22 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιή-
θηκε στο ΓΕΝ σύσκεψη, με σκοπό το συντονι-
σμό των εμπλεκόμενων φορέων με τα θέμα-
τα του Συστήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης ΕΕ 
Maritime Surveillance Networking (MARSUR), 
με συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ, ΑΣ και ΚΑΣΜΝ.

■ Την 24 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποι-
ήθηκε στο ΓΕΕΘΑ σύσκεψη της ΟΣΑΚ/ΓΕΕΘΑ, 
με συμμετοχή του Διευθυντού Α΄ Κλάδου 
ΓΕΝ.

■ Από 30 έως 31 Ιανουαρίου 2019, πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σύσκεψη του 
MARSUR MANAGEMENT GROUP (MMG), με 
συμμετοχή επιτελή ΓΕΝ.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 16-11-2018 Στη θαλάσσια περιοχή Πλάκας Λιτοχώρου Πιερίας.

2 01-12-2018 Στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Λεύκης νήσου Ελαφονήσου.

3 03-12-2018 Στη θαλάσσια περιοχή Μπλε Λιμανάκι Ραφήνας Αττικής.

4 09-12-2018
Πραγματοποιήθηκε,  επιχείρηση αναγνώρισης υπόπτου αντικει-

μένου (ως πιθανός εκρηκτικός μηχανισμός), στη θαλάσσια περιοχή 
Μπλε Λιμανάκι Ραφήνας Αττικής, με αρνητικά αποτελέσματα.

5 16-01-2019       Στη περιοχή Βαμβακούλα Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου.

6 21-01-2019 Στη περιοχή Πρώτο λιμανάκι Βάρκιζας.
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

1.

2.

3.

ΔΔΜΝ/Ε3

Πλωτάρχης (Ο) Γ. Σπανός ΠΝ

14.036,30 3.500,00Άθροιση

Υπόλοιπο την 31-12-18

Ανήκει στο έγγραφο ΕΜ Φ.803/07/315226/Σ.09 / 25 Ιαν 19 / ΔΔΜΝ/Ε3

Πληρωμές για οικονομική ενίσχυση 
προσωπικού συγκροτήματος ΔΔΜΝ, κατά το 

έτος 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΔΜΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Εισπράξεις έτους 2018, από κρατήσεις επί των 
κερδών Πρατηρίων Πληρώματος ΔΔΜΝ, ΝΚ, 

ΝΣ, ΚΕΦΝ, ΚΣΑΝ, ΥΝΤΕΛ, ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ, 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΑΘΗ

4.184,69

ΕΞΙΣΩΣΗ

3.500,00

14.036,30 14.036,30

Ο ΑΝΕΠ

Πλωτάρχης (Ο) Χ. Αλεξόπουλος ΠΝ

Αντιναύαρχος (Μ) Ν. Καφέτσης  ΠΝ 

Διοικητής

10.536,30

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο μεταφερόμενο από έτος 2017 9.851,61



■ Ο Αντιναύαρχος (ε.α) Α. Δημητρακόπουλος ΠΝ δώρισε Ιστορικό Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, 
σχετικό με τη δράση του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και ηχητικά ντοκουμέντά από συνεντεύξεις 
με παλαίμαχους του Β΄ΠΠ.

■ Οι κύριοι Οικονομίδης Αριστείδης & Μιλτιάδης δώρισαν τα ακόλουθα βιβλία :
• «Στοιχεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέρος Α΄ - ΜΗΧΑΝΑΙ (Αθήνα 1921)»
• «Εγχειρίδιον ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΝ 1939)»

■ Ο Αντιπλοίαρχος (ε.α) Φώτης Κώτσης ΠΝ δώρισε ένα βιβλίο με τίτλο ''The mine that became a 
bridge''.

■ Ο Αντιναύαρχος (ε.α) Ν. Μανταδάκης ΠΝ δώρισε ένα βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού 
Ναυτικού 1909-1913».

■ Ο Υποναύαρχος (Μ) Γ. Μπαμπλένης ΠΝ δώρισε φωτογραφικό αρχείο με θέμα το Πολεμικό 
Ναυτικό και ένα εγχειρίδιο Τουρκικών πλοίων περιόδου Βαλκανικών Πολέμων.

■ Ο Υποναύαρχος (ε.α) Τ. Αλικαμπιώτης ΠΝ δώρισε φωτογραφικό αρχείο με θέμα «Καλαμάτα 
2 Φεβρουαρίου 1926, Υπαπαντή του Κυρίου»

■ Ο Αρχιπλοίαρχος (ε.α) Α. Μαδωνής ΠΝ δώρισε φωτογραφικό αρχείο με θέμα το Πολεμικό 
Ναυτικό και πλοία του Αντιναυάρχου (ε.α) Χ. Φούφα

■ Ο Αντιπλοίαρχος (ε.α) Α. Γαλιτάκης ΠΝ δώρισε φωτογραφικό αρχείο με θέμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ και 
Υ/Β στον Λιμένα της Πάτρας, 7 Ιουνίου 1931»

Το τρίμηνο που πέρασε, έγιναν οι ακόλουθες δωρεές αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία:
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■ Ο Ανθυποπλοίαρχος (ε.α) Ν. Αθανασίου ΠΝ δώρισε αρχείο video με θέμα «Αναμνήσεις στο 
Π.Ν τα έτη 1966-1968-1969»

■ Ο κύριος Στασινόπουλος Σωτήριος δώρισε βιβλία εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.

■ Ο Αντιναύαρχος (ε.α) Ι. Μανιάτης ΠΝ δώρισε βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη.
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

03 Νοεμβρίου. 
Το κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας-ε-
πιφανείας Atmaca, το οποίο προορίζεται 
να αντικαταστήσει τα κ/β τύπου RGM-84 
Harpoon του Τουρκικού Ναυτικού, τίθεται 
πλέον σε μαζική παραγωγή, μετά από εν-
νέα έτη. Η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχα-
νίας (SSB) υπέγραψε τη σχετική σύμβαση 
με την Roketsan, στις εγκαταστάσεις της 
οποίας θα ξεκινήσει η εργοστασιακή πα-
ραγωγή. Στο πρώτο στάδιο θα κατασκευα-
σθούν έως 100 βλήματα. Τα νέα βλήματα 
θα εξοπλίσουν σταδιακά όλες τις ναυτικές 
μονάδες καθώς και τα υπό ναυπήγηση νέα 
πλοία, με στόχο να αγγίξουν το 85% επί 
του συνόλου των βλημάτων.

03 Δεκεμβρίου. 
Προσάραξε σε ξέρα στον Kόλπο της Νι-
κομήδειας (Izmit) η φρεγάτα «Turgutreis» 
(F241) κλάσης Yavuz τύπου MEKO-200TN 
Track I σε μικρή απόσταση από τις ακτές. 
Το πλοίο προσέγγιζε στο Ναύσταθμο του 
Gölcük όταν για αδιευκρίνιστους λόγους 
συνέβη το ατύχημα. Επί τόπου έσπευσαν 
πλοία μια φρεγάτα και μια πυραυλάκατος 
μαζί με ρυμουλκά, ενώ οι διαδικασίες απο-
κολλήσεως διήρκησαν αρκετές ώρες.

13 Δεκεμβρίου. 
Το Τουρκικό Ναυτικό ανακοίνωσε την επι-
τυχή δοκιμή εκτόξευσης πυραύλου RIM-

162 ESSM από την τουρκική φρεγάτα 
«Göksu» (F497) κλάσης Gabya (πρώην O. 
H. Perry). Το ενδιαφέρον είναι ότι η βολή 
εκτελέστηκε και κατευθύνθηκε από το 
πρωτότυπο του συστήματος πολλαπλών 
αισθητήρων διάταξης φάσης ÇAFRAD της 
ASELSAN. Πρόκειται για την τουρκική έκ-
δοση ραντάρ AESA (Active Electronically 
Scanned Array), το οποίο έχει εγκαταστα-
θεί για την εκτέλεση της πρώτης φάσης 
δοκιμών από τον περασμένο Νοέμβριο. Το 
ÇAFRAD γνωστοποιήθηκε το 2012, με την 
υπογραφή σχετικού συμβολαίου ανάπτυ-
ξής ύψους 200 εκ. τουρκικών λιρών από 
το τότε υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανί-
ας. Η ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών 
σε δύο φάσεις τοποθετείται το 2023. Η Ι 
φάση του προγράμματος αφορά την σχεδί-
αση, ανάπτυξη, κατασκευή και δοκιμή του 
συστήματος ραντάρ ÇAFRAD, μαζί με όλα 
τα υπόσυστήματά του. Η ΙΙ φάση προβλέ-
πει την σχεδίαση και ανάπτυξη του ραντάρ 
μεγάλης εμβέλειας και των συναφών υπο-
συστημάτων του. Το σύστημα θα έχει μέγι-
στη θεωρητική εμβέλεια 450 χιλιομέτρων 
(παρακολούθηση στόχων αέρος και επιφα-
νείας) και αναπτύσσεται προκειμένου να 
εγκατασταθεί στα τέσσερα σκάφη αντιαε-
ροπορικής αμύνης περιοχής TF-2000. Ση-
μειώνεται ότι τα τέσσερα από τα σκάφη της 
κλάσης [«Giresun» (F491), «Gediz» (F495), 
«Gökova» (F496), «Göksu» (F497)] φέ-
ρουν οκταπλό εκτοξευτή Mk41 VLS εκτός 
του υπάρχοντος Mk13 και το νέο ραντάρ 
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Thales SMART-S Mk2 3D, ενώ το σύστημα 
ελέγχου πυρός Mk92 STIR Mod2 αναβαθ-
μίστηκε σε επίπεδο Mod12. 

16 Δεκεμβρίου.
 Το Τουρκικό Ναυτικό δημοσιοποίησε βί-
ντεο από την πτήση ενός μη επανδρωμέ-
νου αεροσκάφους UAV τύπου Bayraktar, 
το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του 
πτήση από το αεροδρόμιο του Τσανακαλέ. 
Δεν είναι γνωστό εάν επρόκειτο για την 
οπλισμένη ΤΒ2S έκδοση. To UAV προ-
σγειώθηκε το ίδιο απόγευμα. Ωστόσο το 
Τουρκικό Ναυτικό έχει παραγγείλει πέντε 
οπλισμένα συστήματα Bayraktar της οπλι-
σμένης έκδοσης TB2S, ενώ UAV του τύπου 
ήδη υπηρετούν στις Τουρκικές Ένοπλες 
Δυνάμεις τόσο σε επίπεδο ασκήσεων (σ.σ. 
Παρθενική παρουσίαση στην άσκηση EFES 
2016) όπως και σε επιχειρήσεις στην Συρία 
και στο εσωτερικό της χώρας. Το συγκε-
κριμένο UAV έχει πωληθεί στην Ουκρανία 
και στο Κατάρ, ενώ σύμφωνα με τουρκικά 
μέσα θα χρησιμοποιηθεί σε πτήσεις επιτή-
ρησης στο Αιγαίο, με ότι αυτό συνεπάγεται 

στο πλαίσιο της παραβατικής συμπεριφο-
ράς της Τουρκίας.   

22 Ιανουαρίου. 
Εικόνες και βίντεο από τη νέα υπό ανάπτυ-
ξη ναυτική έκδοση του τουρκικού αντιπυ-
ραυλικού-αντιαεροπορικού συστήματος 
Korkut-D της Aselsan αποδεσμεύτηκαν 
και έδωσαν περισσότερες πληροφορίες 
για την πορεία του σχετικού προγράμμα-
τος. Σύμφωνα με αυτές το σύστημα το-
ποθετήθηκε επί του εκπαιδευτικού πλοίου 
του τουρκικού Ναυτικού «Sokullu Mehmet 
Paşa» (Α577) κλάσης Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa (πρώην Rhein) προκειμένου να διαπι-
στωθεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρη-
σιακών χαρακτηριστικών σε πραγματικές 
συνθήκες. Το Korkut-D αποτελεί προϊόν 
της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, το 
οποίο αρχικά αναπτύχθηκε σε χερσαία έκ-
δοση (σταθερή και αυτοκινούμενη) ενώ 
στη συνέχεια προσαρμόσθηκε για ναυτικές 
πλατφόρμες. Το Τουρκικό Ναυτικό σκοπεύ-
ει να το ολοκληρώσει στις υπό ναυπήγηση 
φρεγάτες κλάσης Istanbul, στο Πλοίο Αμ-

Σχεδιαστική απεικόνιση του «Ufuk» (Α591).
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φιβίων Επιχειρήσεων «Anadolu» και στα 
πλοία αντιαεροπορικής αμύνης περιοχής 
TF-2000. Καρδιά του συστήματος είναι το   
ραντάρ έρευνας 3D της Aselsan, (λειτουρ-
γεί στην X Band)  εμβέλειας 70 χλμ. Πλαι-
σιώνεται από ένα ραντάρ ελέγχου πυρός 
3D της Aselsan (λειτουργεί στην Ku-Band), 
ολοκληρωμένο συγκρότημα ηλεκτρο-οπτικών 
αισθητήρων (ημέρας/νύκτας) με θερμική 
κάμερα, κάμερα ημέρας CCD και αποστασι-
όμετρο laser. Ο οπλισμός αποτελείται από 
δύο σταθεροποιημένα πυροβόλα τουρκι-
κής κατασκευής (σ.σ. ελβετικής σχεδίασης) 
τύπου GDF-006 AHEAD των 35 χλστ. Σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του οπλικού 
συστήματος είναι σε θέση να προσβάλλει 
και να καταστρέφει εναέριους στόχους σε 
απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων. Ο ρυθ-
μός βολής είναι 550 βλήματα το λεπτό 
(αναχορηγία 280 βλήματα), ενώ μπορεί να 
βάλλει προηγμένα πυρομαχικά, τα οποία 
αναπτύχθηκαν από την εγχώρια βιομηχα-
νία. 

25 Ιανουαρίου. 
Ο πύραυλος cruise SOM που αναπτύχθηκε 
από το ερευνητικό κέντρο Tübitak SAGE, 
απέκτησε δύο εκδόσεις ναυτικής κρούσης. 
Πρόκειται για τις SOM-C1 και SOM-C2, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με στόχο την προ-
σβολή ναυτικών στόχων επιφανείας. Ο 
πύραυλος πλεύσης SOM βρίσκεται ήδη σε 
επιχειρησιακή χρήση με την Τουρκική Αε-
ροπορία στις εκδόσεις SOM-A, SOM-B1, 
SOM-B2 και SOM-J, ενώ έχει πιστοποιηθεί 
στα μαχητικά F-16C/D Block 40 CCIP, F-4T 
2020 (από το 2015) και στα F-35. Η αντι-
πλοϊκή έκδοση του πυραύλου σύμφωνα με 
τα όσα έχουν ανακοινωθεί έχει εμβέλεια 
τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα, ενώ η πολε-
μική κεφαλή που θα φέρει θα είναι της τά-
ξης των 250 κιλών. Η ταχύτητά του είναι 
υποηχητική ενώ η κατεύθυνση προς τον 
στόχο πραγματοποιείται μέσω INS/GPS και 
IIR στην τελική φάση προσέγγισης. Αξίζει 
να επισημανθεί πως η ανάπτυξη του SOM 
ξεκίνησε την περασμένη δεκαετία (2006) 
και ήδη αποτελεί ένα σημαντικό οπλικό 
σύστημα καθώς αποτελεί το πρώτο βλήμα 
μακρού πλήγματος των τουρκικών Ενό-
πλων Δυνάμεων με προοπτική η εμβέλειά 
του να αυξηθεί πέραν των 500 χιλιομέ-
τρων. Η αντιπλοϊκή έκδοση, η οποία εφοδι-
άζεται πλέον με τουρκικής κατασκευής και 
ανάπτυξης κινητήρα, συνιστά μια πρώτου 
μεγέθους απειλή για το ΠΝ καθώς εντάσ-
σεται στη δημιουργία ζωνών Anti Acess/
Area Denial (A2/AD) στο Αιγαίο και την 

Μια νέα απειλή για το ΠΝ είναι οι δύο εκδόσεις του πυραύλου SOM-C1 και SOM-C2.
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Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι γνωστός 
ο ακριβής αριθμός πυραύλων που έχουν 
παραχθεί ενώ μετά από τις ανακοινώσεις 
των αρμοδίων φορέων της αμυντικής βι-
ομηχανίας γίνεται λόγος για νέες παραγ-
γελίες 415 μονάδων όλων των εκδόσεων. 
Η τουρκική μεσομακροπρόθεσμη στρα-
τηγική στην ανάπτυξη και παραγωγή πυ-
ραύλων cruise επικεντρώνεται στην παρα-
γωγή ενός σχετικά φθηνού – σε σχέση με 
τον δυτικό ανταγωνισμό – όπλου μακρού 
πλήγματος σε διάφορες εκδόσεις και εμ-
βέλειες, το οποίο αφού πιστοποιηθεί κατά 
ΝΑΤΟ και επί αεροσκαφών ευρείας χρήσης 
(F-16, F-4E, F-35) να μπορεί να διεκδική-
σει πωλήσεις, κυρίως σε ισλαμικές χώρες.

03 Φεβρουαρίου.
Οι επιχειρησιακές ανάγκες του Τουρκικού 
Ναυτικού (TDK) οδήγησαν την ηγεσία του 
στην απόφαση δημιουργίας μιας νέας ναυ-
τικής βάσης στην Μαύρη Θάλασσα. Σύμ-
φωνα με τουρκικές πηγές χρειάστηκαν 
δέκα έτη έως ότου αποφασισθεί και προσ-
διορισθεί ο χώρος κατασκευής της στο 
ανατολικό τμήμα. Πρόκειται για την δεύ-
τερη κατά σειρά βάση του TDK στις ακτές 
του Ευξείνου Πόντου, μετά από την κύρια 
βάση στην Ηράκλεια (Karadeniz Ereğli, 
Zogundalk). Λόγω της εκτενούς ακτογραμ-
μής η ανάγκη κατασκευής υποδομών για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του Στόλου 
υπέδειξαν ως καταλληλότερη την περιοχή 
της Τραπεζούντας και συγκεκριμένα την 
τοποθεσία Σούρμενα (Sürmene). Ο χώ-
ρος έχει επιθεωρηθεί και σύμφωνα με τα 
όσα έχουν ανακοινωθεί οι εγκαταστάσεις 
θα κατανεμηθούν σε έκταση 60 εκταρίων, 
ενώ το προσωπικό που θα απασχοληθεί 
θα είναι της τάξης των 600 (400 στρα-
τιωτικοί και 200 πολιτικό προσωπικό). Η 
έναρξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
ξεκίνησε μετά από την επίσκεψη του αρ-
χηγού των Ναυτικών Δυνάμεων Ναυάρχου 
Αντνάν Οζμπαλ (Adnan Özbal)  τον Ιούλιο 
του 2018. Με την ολοκλήρωσή της βάσης 
τα πολεμικά ποία επιφανείας και υποβρύ-
χια θα εξυπηρετούνται σε επίπεδο ελλιμε-
νισμού και λογιστικής υποστήριξης στην 
ανατολική Μαύρη Θάλασσα, ενώ δεν έχει 
διευκρινισθεί εάν θα υπάρχει η δυνατότητα 
μόνιμης στάθμευσης. Σε παράλληλη εξέ-
λιξη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
ανακοίνωσε την πρόθεση κατασκευής ναυ-
τικής βάσης και στα κατεχόμενα, εφόσον το 
απαιτήσουν οι συνθήκες.

09 Φεβρουαρίου. 
Στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων 
Istanbul Denizcilik στην Τούζλα καθελ-
κύστηκε ένα νέο σκάφος του Τουρκικού 
Ναυτικού (TDK), το οποίο χαρακτηρίζεται 

To Korkut-D κατά τη διάρκεια δοκιμών επί του «Sokullu Mehmet Paşa» (Α577).
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ως εκπαιδευτικό και αξιολόγησης αισθητή-
ρων, αλλά θα επιχειρεί και ως πλατφόρ-
μα συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται για 
το «Ufuk» (Α591) η σχεδίαση του οποίου 
βασίζεται στην κλάση Ada (Milgem) και 
προβλέπεται να τεθεί σε υπηρεσία τον Ιού-
λιο του 2020. Η ύπαρξή του έγινε γνωστή 
μέσα από φωτογραφίες από τις ναυπηγικές 
κλίνες ενώ τα τεχνικά του χαρακτηριστικά 
αποδεικνύουν ότι συνιστά έκδοση της Ada 
καθώς διαθέτει τις ίδιες διαστάσεις [μή-
κος 99,5 μέτρα, πλάτος 14,4 μέτρα, βύθι-
σμα 3,6 (3,9 η Ada), εκτόπισμα 2.400 τον 
(2.300 η Ada)]. Διαφέρει ως προς την τε-
λική ταχύτητα αναπτύσσοντας 18 κόμβους 
(έναντι 29 της Ada), ενώ δεν φέρει όπλα. Η 
πρόωση επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο κι-
νητήρων πετρελαίου MTU 20V4000M93L 
συν τεσσάρων γεννητριών ισχύος 750 kW 
της τουρκικής İŞBİR. Στο επίστεγο υπάρχει 
χώρος φιλοξενίας και υποδοχής ενός ελι-
κοπτέρου τύπου S-70. Το πλοίο διαθέτει 
δύο ιστούς επί των οποίων μπορούν να 
ολοκληρωθούν αισθητήρες και συστήμα-
τα ηλεκτρονικού πολέμου και υποκλοπών 
(ELINT/SIGINT). Όπως δήλωσε ο πρόεδρος 
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται για 
το πρώτο πλοίο συλλογής πληροφοριών 
που ναυπηγήθηκε με εθνικά μέσα και κε-
φάλαια και επί του οποίου θα πραγματοποι-
ούνται δοκιμές συστημάτων της εγχώριας 
αμυντικής βιομηχανίας ηλεκτρονικών και 

αισθητήρων. Η αύξηση του εκτοπίσματος 
κατά 100 τόνους εξυπηρετεί αυτές τι ανά-
γκες. H κρατική εταιρεία μηχανολογικών 
μελετών STM (Savunma Teknolojileri ve 
Mühendislik A.Ş.) είναι υπεύθυνη για την 
σχεδίαση και τη ναυπήγηση του «Ufuk». 
Η ένταξή του στη δύναμη του Τουρκικού 
Ναυτικού θα αποτελέσει επιβεβαίωση του 
αυξημένου ενδιαφέροντος της γειτονικής 
χώρας για την της ναυτικής ισχύος της χώ-
ρας τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό 
επίπεδο.

ΗΠΑ

15 Φεβρουαρίου. 
Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανεί-
ας (Unmanned Surface Vessel - USV) 
του Αμερικανικού Ναυτικού Sea Hunter, 
το οποίο κατασκευάστηκε ως τμήμα του 
προγράμματος ανάπτυξης ενός ανθυπο-
βρυχιακού μη επανδρωμένου οχήματος 
συνεχούς διαδρομής (Anti submarine 
warfare Continuous Trail Unmanned 
Vessel - ACTUV) της Ύπηρεσίας Προηγ-
μένων Αμυντικών Ερευνητικών Προ-
γραμμάτων (Defense Advanced Research 
Projects Agency - DARPA), κατέγραψε ρε-
κόρ αυτόνομης πλεύσης 5.200 μιλίων. Το 
επαναστατικής σχεδίασης τριμαράν που 
καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 2016, απέ-
πλευσε από τη Ναυτική Βάση του Σαν Ντιέ-

Η φρεγάτα «Göksu» (F497) επί της οποίας διακρίνεται στο επίστεγο το πρωτότυπο του συστήματος ÇAFRAD.
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γκο με τελικό προορισμό το Περλ Χάρμπορ 
στην Χαβάη, από όπου επέστρεψε χωρίς να 
παρεμβληθεί ανθρώπινη δραστηριότητα, 
πλην του επιβλέποντος τεχνικού συνεργεί-
ου, το οποίο επέβη μόνο για λίγο διάστη-
μα για τον έλεγχο μηχανών και αισθητή-
ρων. Το Sea Hunter κατασκευάστηκε από 
την εταιρεία Leidos σε εκτέλεση σχετικού 
συμβολαίου υπό την επίβλεψη του Γραφεί-
ου Ναυτικών Ερευνών (Office of Naval 
Research - ONR) του Αμερικανικού Ναυ-
τικού, στο οποίο ανατέθηκε η περεταίρω 
εξέλιξη του προγράμματος από την DARPA 
βάση μνημονίου κοινής χρηματοδότησης 
που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2014. 
Το εξαιρετικά προηγμένο Sea Hunter ξεκί-
νησε δοκιμές εν πλω προκειμένου να ελεγ-
χθούν οι επιχειρησιακές του δυνατότητες 
στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος. Ήδη 
η εταιρεία Leidos (πρώην SAIC) ναυπηγεί 
στις εγκαταστάσεις της ένα δεύτερο σκά-
φος το Sea Hunter II υλοποιώντας σχετικό 
συμβόλαιο ύψους 43,5 εκατ δολαρίων. Το 
Αμερικανικό Ναυτικό σχεδιάζει την ανάθε-
ση ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων 
αποστολών στα πλοία με χαρακτηριστι-
κά USV/ACTUV, τα οποία θα μπορούν να 
επιχειρούν σε όλες τις θάλασσες και τους 
ωκεανούς και σε περιβάλλον αρνήσεως 
πρόσβασης. Η ηγεσία του Ναυτικού ευελ-
πιστεί στην απόκτηση τεχνολογικής πρωτο-
βουλίας στον τομέα των μη επανδρωμένων 
συστημάτων σκοπεύοντας στη διατήρηση 

της πρωτοκαθεδρίας στον θαλάσσιο έλεγ-
χο και σε μια σειρά κρίσιμων επιχειρησια-
κών παραμέτρων έναντι των αντιστοίχων 
ρωσικών και κινεζικών. Επίσης υπάρχει 
ανάγκη για μείωση του μεγέθους των 
μονάδων επιφανείας παράλληλα με την 
απαίτηση διατήρησης συγκεκριμένου αριθ-
μού-οροφής ναυτικών μονάδων. Το Ναυ-
τικό ετοιμάζεται να εκδώσει RfI (Request 
for Information) προς την βιομηχανία σχε-
τικά με δύο νέες κλάσεις USV, η μία εκ των 
οποίων θα βασίζεται στο Sea Hunter. Πρό-
κειται για μια μεσαία πλατφόρμα μεταφο-
ράς αισθητήρων και μια μεγαλύτερη ικανή 
να φέρει όπλα και αντίστοιχους αισθητήρες 
σε τέτοια κλίμακα που όμοιά της δεν έχει 
ξανασχεδιαστεί. Το Αμερικανικό Ναυτικό 
σχεδιάζει τη νέα φρεγάτα και το νέο με-
γάλου εκτοπίσματος πλοίο επιφανείας επι-
πέδου καταδρομικού προς αντικατάσταση 
του υπάρχοντος στόλου. Στην μελλοντική 
δομή δυνάμεων επανδρωμένα σκάφη θα 
συνεπιχειρούν με μη επανδρωμένα. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται ότι τα τύπου USV θα 
επιχειρούν μπροστά και πριν από την κύρια 
ναυτική δύναμη και θα φέρουν αισθητήρες 
αέρος ή για ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Το 
Sea Hunter αποτελεί τον προπομπό των 
επομένων σχεδιάσεων καθώς από την συ-
μπεριφορά του θα εξαρτηθεί εάν και κατά 
πόσον θα αναπτυχθούν τα USV/ACTUV και 
προς ποια κατεύθυνση. 

Το Sea Hunter κατά τη διάρκεια δοκιμών.
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