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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Το παρόν τεύχος του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση που κρατάτε στα χέρια σας είναι 
πλούσιο σε θέματα, καθώς διαθέτουμε μια πληθώρα από άκρως ενημερωτικά και άρτια άρθρα. 
Κατ’ αρχάς σε αυτό το τεύχος έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε το Γ΄ χρηματικό βραβείο 
διαγωνισμού μελετών του περιοδικού, ένα εξαιρετικό κείμενο του Πλωτάρχη Κωνσταντίνου 
Τσαπράζη ΠΝ με τίτλο «Ο Κεμαλισμός ως πρόδρομος του Χιτλερισμού». Ο συγγραφέας 
αναλύει τα δύο πολιτικά φαινόμενα και προβαίνει σε σημαντικές κρίσεις, ιδιαίτερα σημαντικές 
καθ’ όσον σήμερα η όμορη προς εμάς χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση αναδιαμόρφωσης της 
ιδεολογικής της ταυτότητας.

Ο καθηγητής Δρ Ιωάννης Παπαφλωράτος μας στο άρθρο του κάνει μία εξαιρετική ιστορική 
ανάλυση της Ναυμαχίας του Τσεσμέ (1770). Τα λεγόμενα «Ορλωφικά» αποτελούν σταθμό 
για την νεώτερη ελληνική ιστορία καθώς αποτέλεσε τον πρώτο οργανωμένο ξεσηκωμό των 
Ελλήνων απέναντι στην οθωμανική κυριαρχία. Στην παραπάνω ναυμαχία ο ρωσικός στόλος 
εγκλώβισε τον οθωμανικό μέσα στον κόλπο και τον κατέστρεψε. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και 
τα πυρπολικά, των οποίων τα πληρώματα κατά κύριο λόγο ήταν ελληνικά.

Ο Μάιος όμως είναι ένας μήνας που «σημάδεψε» τον Ελληνισμό. Στις 29 Μαΐου του 1453 
(Ιουλιανό ημερολόγιο), πραγματοποιήθηκε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, της Πόλης των 
Ελλήνων από τους Οθωμανούς Τούρκους, σηματοδοτώντας το τέλος του μακραίωνου βίου 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η Ναυτική Επιθεώρηση αναδημοσιεύει κείμενο του Πλοιάρχου 
ΠΝ ε.α και Νομικού Κωνσταντίνου Γέροντα με τίτλο «Η αποφράς», το οποίο αναλύει τις 
επιπτώσεις της ημέρας αυτής στον ψυχισμό των Νεοελλήνων. 

Η ύλη του παρόντος τεύχους ολοκληρώνεται με τα εξαιρετικά κείμενα του Υποπλοιάρχου 
Αντωνίου Λιώνη ΠΝ και του Υποπλοιάρχου (Ο) Παναγιώτη Παλαιού ΠΝ. Ο πρώτος ασχολείται 
με τις οπτικές επικοινωνίες σε θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ ο δεύτερος με την οικονομική 
διάσταση της Υψηλής Στρατηγικής υπό την οπτική των θεωρητικών του Πολέμου. Και σε 



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

αυτό το τεύχος υπάρχουν οι μόνιμες στήλες «Ιστορικά Παραλειπόμενα», «Χειραψία με την 
Ιστορία» και «Ειδήσεις από το περισκόπιο» με ενδιαφέροντα επιλεγμένα θέματα όπως θα 
διαπιστώσετε διαβάζοντάς τις.

Ελπίζουμε ότι και αυτό το τεύχος θα φανεί αντάξιο των προσδοκιών που έχουν γόνιμα 
γεννηθεί στους αναγνώστες του περιοδικού μέσα από την μακρόχρονη και αδιάκοπη πορεία 
του επίσημου εντύπου του Πολεμικού Ναυτικού, της Ναυτικής Επιθεώρησης. Οι προτάσεις, οι 
επισημάνσεις και οι διορθώσεις σας, δεν είναι απλά επιθυμητές αλλά αναγκαίες. Μπορείτε 
να μας τις στέλνετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του 
περιοδικού.

       Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Tη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου 
Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ , Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ, Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
Υποναύαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ 
Υποναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Μπαμπλένης ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ , ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ

Συνεδρίαση Νεοσυσταθέντος ΑΝΣ στο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ»



Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
εκδήλωση προς τιμή των «Ευδοκίμως Τερματισάντων τη σταδιοδρομία» τους μελών 
του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), που εκ της θέσεως τους δεν προβλέπεται 
επίσημη τελετή παραδόσεως – παραλαβής καθηκόντων, ως ένδειξη αναγνώρισης 
της πολυετούς προσφοράς τους στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στην τελετή τιμήθηκαν οι: Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Κορακάκης ΠΝ, Αντιναύαρχος 
ε.α Σταύρος Μπάνος ΠΝ, Αντιναύαρχος (ΥΙ) ε.α Αναστάσιος Σπανός ΠΝ, Αντιναύαρχος 
(Ο) ε.α Νικόλαος Χριστόπουλος ΠΝ.



Από Δευτέρα 18 έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, διεξήχθη η εθνι-
κή τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/19», στη θαλάσσια περιοχή του 
Σαρωνικού, Παγασητικού Κόλπου και βορειοανατολικού Αιγαίου με τη συμμετοχή 
αρματαγωγών, κανονιοφόρου, ελικοπτέρων, ομάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Κα-
ταστροφών καθώς και μονάδων και μέσων του Στρατού Ξηράς.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Επι-
χειρησιακής Εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και σε συνεργασία με 
άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της 
επιχειρησιακής και μαχητικής ετοιμότητας και ικανότητας, καθώς και ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας και διακλαδικότητας των συμμετεχόντων.



Tη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ επισκέφθηκαν το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου 
Τσούνη ΠΝ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, 
τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τα κυριότερα θέματα του Πολεμικού Ναυτικού.





Από Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 10 
Μαρτίου 2019, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε 
στην ετήσια ανθυποβρυχιακή Συμμαχική Άσκηση 
“DYNAMIC MANTA 19”, με τη φρεγάτα «ΕΛΛΗ», μετά 
του οργανικού της ελικοπτέρου (τύπου S-70B), το 
υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και Επιτελείς.

Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό, πλοία, υπο-
βρύχια και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας από 
την Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ολλανδία, Τουρκία 
καθώς και μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύ-
ναμης Standing NΑΤΟ Maritime Group 2 - SNMG2.



Την Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η 
τελετή παράδοσης παραλαβής καθηκόντων Υπαρχηγού Αρχηγείου Στόλου, παρουσία 
του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ, μελών του Ανώτατου Ναυτι-
κού Συμβουλίου και λοιπών προσκεκλημένων.

Καθήκοντα Υπαρχηγού Αρχηγείου Στόλου παρέλαβε από τον Υποναύαρχο Πανα-
γιώτη Λυμπέρη ΠΝ, ο Υποναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ.



Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία των Στελεχών 
του Αρχηγείου Στόλου, από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών (ΝΝΑ).

Η αιμοδοσία έλαβε χώρα επί της Φρεγάτας «ΥΔΡΑ»  σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του ΝΝΑ.





Αεροφωτογραφία από το πλήρωμα του 
ελικοπτέρου τύπου «S70B Aegean Hawk» 
του Πολεμικού Ναυτικού κατά την διάρκεια 
της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα 
την 25η Μαρτίου 2019.



Από 14 έως 21 Μαρτίου 2019, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση Ναρκοπολέμου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ 19», στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού πελάγους.

Στην άσκηση συμμετείχαν η φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» ως πλοίο Διοικήσεως και Έδρας 
του Διοικητού Διοικήσεως Ναρκοπολέμου (Δ/ΔΝΑΡ), τα ναρκοθηρευτικά «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», 
«ΚΑΛΥΨΩ» και «ΕΥΡΩΠΗ», η κανονιοφόρος «ΚΑΣΟΣ», το Γαλλικό πλοίο «FS LYRE», 
το Ισπανικό πλοίο «SPS DUERO», το Ρουμανικό πλοίο «RΟS A. CATUNEANU», μονά-
δες της Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης Standing NATO Mine Countermeasures 
Group Two (SNMCMG2) αποτελούμενη από το Γερμανικό πλοίο «FGS WERRA», το 
Ισπανικό πλοίο «SPS TAJO», το Ιταλικό πλοίο «ITS TERMOLI» και το Τουρκικό πλοίο 
«TCG AKCAKOCA», ομάδες εξουδετερώσεως ναρκών, αεροσκάφη της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, καθώς και Αξιωματικοί ως Παρατηρητές από την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρουμανία.



Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
πραγματοποιήθηκε Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα «Υποστηρίζοντας την Υγεία σε Δύ-
σκολες Εποχές» που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ).

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ και συμμετείχαν ομιλητές από υγειονομικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και 
της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολά-
κης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, επι-
σκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ).

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλα-
ος Τσούνης ΠΝ, και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.



Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστο-
λάκης, παρέστη στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του, ηρωικώς πεσόντα, 
Αντιναυάρχου Αναστασίου Τουλίτση ΠΝ, στα Λουκίσια Ανθηδώνας Χαλκίδας.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδού-
λου και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ.



Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, επισκέφτηκαν το Αρχηγείο Στόλου δέκα Πάρε-
δροι Δικαστικοί Λειτουργοί, στο πλαίσιο ενημέρωσής τους επί των δραστηριοτήτων 
του συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους μετέβησαν στη Φρεγάτα 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» και στο Υποβρύχιο «ΠΟΝΤΟΣ», ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την 
ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ του Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Στυλιανού Πε-
τράκη  ΠΝ και του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αναθεωρητή Α’, Αντι-
στράτηγου Κωνσταντίνου Γώγου.



Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός στη 
παραλία Πέτρα της ν. Λέσβου, από προσωπικό της ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και Ναυτικού 
Σταθμού Λέσβου. Ο εθελοντικός καθαρισμός έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Πολεμικού Ναυτικού. Στην ανωτέρω  
δράση συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού σχολείου Πέτρας καθώς και μέλη της 
Κοινότητας.
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Ο Κεμαλισμός ως πρόδρομος του 
Χιτλερισμού

Του Κωνσταντίνου Τσαπράζη Πλωτάρχη ΠΝ 
Γ΄ Χρηματικό Βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2015

Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να καταδείξει 

την συνάφεια και την σχέση μεταξύ του Κεμαλι-
σμού και του Ναζισμού. Πιο συγκεκριμένα επι-
θυμεί να αποδείξει ότι ο Ναζισμός εμπνεύστηκε 
και έλαβε μαθήματα δράσεως από τον Κεμα-
λισμό που υπήρξε τρόπον τινά πρόδρομος και 
άτυπος καθοδηγητής του Ναζισμού κάτι που 
παρουσιάζεται σε ελάχιστες δημοσιευθείσες 
έως σήμερα μελέτες στην παγκόσμια βιβλιο-
γραφία1

1 STEFAN IHRIG, “ATATURK IN THE NAZI IMAGINATION,” Εκδό-
σεις THE BELKNAP PRESS OF HARVARD UNIVERSITY PRESS, 
Cambridge, Massachusetts, 2014

Σκοπιμότητα της εργασίας
Αν ο σκοπός της εν λόγω εργασίας διατυ-

πώθηκε, ελπίζω, σαφώς εν τούτοις παραμένει 
ασαφές το γιατί θα έπρεπε να καταδειχθεί η 
σχέση του Κεμαλισμού με τον Ναζισμό. Εγεί-
ρεται ακόμα και το ερώτημα εάν τέτοιου είδους 
εργασίες - πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τις κα-
λές σχέσεις με την σύγχρονη Τουρκία και εάν 
ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο να ριχνόταν το 
πέπλο της λήθης σε όσα συνέβησαν στο πα-
ρελθόν. Επί του ερωτήματος αυτού δύναται 
χωρίς καμιά αμφιβολία να δοθεί η απάντηση 
ότι η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να αποσιω-
πάται στο όνομα οποιασδήποτε μικροπολιτικής 
και ότι οι καλές σχέσεις στηρίζονται στην αλή-
θεια και στην ειλικρινή κατανόηση του παρελ-
θόντος. Στις μέρες μας, αλλά και στο πρόσφατο 
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παρελθόν, γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά 
πράγματα γύρω από το Ναζισμό και ειδικότε-
ρα τα φρικαλέα έργα του Αρχηγού του Τρίτου 
Ράιχ Α. Χίτλερ, εν τούτοις η περιγραφή των 
εγκλημάτων του εν λόγω καθεστώτος δεν κα-
τέστησε τη σύγχρονη Γερμανία απομονωμένη 
και δίχως καλές σχέσεις με τις πληγείσες από 
το Τρίτο Ράιχ χώρες. Δυστυχώς όμως οι μελέ-
τες γύρω από το Τρίτο Ράιχ αποσιωπούσαν για 
διάφορους λόγους την επιρροή που άσκησε ο 
Κεμαλισμός σε αυτό. Μεταξύ των διαφόρων 
αιτιών δύναται να υποστηριχθεί ότι θα υπήρ-
χαν και αρκετοί μη ενημερωμένοι συγγραφείς 
και σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ που δεν κατέστη 
δυνατό να διακρίνουν την εν λόγω προφανή 
επιρροή αλλά προφανώς θα υπήρξαν και κά-
ποιοι άλλοι που εντυπωσιασμένοι από το μέ-
γεθος του εγκληματικού έργου του Τρίτου Ράιχ 
και θαμπωμένοι από τα προφανή και πασίγνω-
στα γεγονότα που είχαν σε τεράστια κλίμακα 
διαδραματιστεί δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τις 
επιρροές που είχαν ασκηθεί σε αυτό. Περαιτέ-
ρω θα μπορούσε να υποτεθεί ότι κάποιοι ερευ-
νητές θα θεώρησαν ανώφελο να αναζητήσουν 
«Ασιατικές» επιρροές σε ένα ακραιφνώς εθνικι-
στικό Γερμανικό περιβάλλον. Σίγουρα όμως θα 
υπήρξαν και κάποιοι άλλοι ιστορικοί και σκηνο-
θέτες που υπακούοντας σε πολιτικές σκοπιμό-
τητες προτίμησαν να αποσιωπήσουν την αλή-
θεια που πιθανώς γνώριζαν προκειμένου να 
μη προσβάλουν ένα κράτος όπως την Τουρκία 
η οποία τιμούσε και εξακολουθεί να τιμά τον 
Κεμάλ ως Εθνικό ήρωα και κατά συνέπεια το 
καθεστώς του, το οποίο σε κάποιο βαθμό εξα-
κολουθεί και σήμερα ακόμη να επηρεάζει την 
πολιτική και τη ζωή της Τουρκίας.

Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε το ρητό «φίλος 
μεν Πλάτων φιλτέρα δε αληθεία», υπακούο-
ντας στο ρητό αυτό λοιπόν θα επιδιωχθεί να 
καταδειχθεί η αλήθεια στην παρούσα εργασία 
με την επίγνωση ότι το αντικείμενο είναι μεγά-
λο και ότι περαιτέρω έρευνα σίγουρα θα απαι-
τηθεί και από άλλους ερασιτέχνες ή και επαγ-
γελματίες φιλίστορες. 

Επιρροή Κεμαλισμού στο Ναζισμό δια του 
τύπου

Ο Στρατηγός Σπυρίδωνος στο σχετικά δυσεύ-

ρετο στις μέρες μας βιβλίο του ‘Πόλεμος και 
Ελευθερίαι’ που αναφέρεται στην Μικρασιατι-
κή εκστρατεία από το 1919 έως το 1922 την 
όποια έζησε εκ του σύνεγγυς αφού τότε ήταν 
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) και υπηρετούσε στο 
Γενικό Επιτελείο Στρατιάς Μικράς Ασίας αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά:
“Τελευτώντες την περί του Μουσταφά Κε-
μάλ περιγραφήν, δυνάμεθα να χαρακτηρή-
σωμεν τούτον ως προάγγελον του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου, διότι είναι ο πρώτος 
αρχηγός, ενός εκ των ηττηθέντων λαών του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όστις την συν-
θήκην ειρήνης, την υπογραφείσαν υπό των 
νικητριών μεγάλων Δυνάμεων και μιας εκ 
των ηττηθεισών, την συνθήκην των Σεβρών, 
εξέσχισε και έρριψεν οργίλως κατά πρόσω-
πον εις τους νικητάς. Ο Strezeman2, υπουρ-
γός των Εξωτερικών της Γερμανίας εις Αμ-
βούργον έλεγε: (D’Athenes a Ancora σελ. 
204) «Η Γερμανοφοβία των Γάλλων πάντοτε 
εξακολουθεί. Οφείλομεν να επιδιώξομεν προ 
της κοινής γνώμης τον αγώνα δια τας ευ-
θύνας. Η Γαλλία εχορήγησε τα πυρομαχικά, 
δια των οποίων εξεσχίσθη η συνθήκη των 
Σεβρών. Η συνθήκη των Βερσαλλιών διατί 
πρέπει να θεωρήται περισσότερον απ’αυτήν 
ιερά;». Προφανώς εις την κοιλίαν της Γερμα-
νίας εκυοφορείτο ο Αρχικαγκελάριος Χίτλερ 
και ο λόγος του Strezeman ήτο ο πρώτος 
κτύπος τον οποίον έδωσε το έμβρυον εις την 
κοιλίαν της μητρός του. Πατήρ ιδεολογικός 
ήτο προφανώς ο Μουσταφά Κεμάλ. Εάν ο 
κυοφορούμενος δεν είχε την ελαττωματι-
κότητα του απλήστου, αλλ’ομοίαζε περισσό-
τερον προς τον πατέρα του, ο κόσμος ολό-
κληρος ίσως θα ευρίσκετο σήμερον υπό την 
επικυριαρχίαν του”.3 

Προφανώς μια δήλωση ενός, έστω και επι-

2 Εννοεί τον Gustav Stresemann (10 Μαΐου 1878 – 3 
Οκτωβρίου 1929) ο οποίος διετέλεσε για σύντομη περίο-
δο Καγκελάριος της Γερμανίας το 1923 και Υπουργός των 
Εξωτερικών από το 1923 έως το 1929 κατά τη διάρκεια 
της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Εθεωρείτο από τους πλέον 
επιφανείς πολιτικούς της περιόδου. Είχε κερδίσει μαζί με τον 
Aristide Briand το βραβείο Νόμπελ ειρήνης το 1926. 

3 Γεωργ. Λ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ‘ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙ Η ΜΙ-
ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ’ , ΑΘΗΝΑΙ,1957 
σ.50-51.
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φανούς, στελέχους της πολιτικής ελίτ της Δη-
μοκρατίας της Βαϊμάρης ως ανωτέρω δεν 
επαρκεί για να αποδείξει τον ισχυρισμό ότι ο 
Μουσταφά Κεμάλ υπήρξε το λαμπρό άστρο 
που καθοδηγούσε προσωπικά τον Χίτλερ αλλά 
και ενέπνευσε συνολικά τους Εθνικιστές στην 
Γερμανία του Μεσοπολέμου προκειμένου αυ-
τοί να εξελιχθούν στο διαβόητο στην σύγχρονη 
ιστορία Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα που θα αι-
ματοκυλίσει έπειτα από λίγα χρόνια σχεδόν όλο 
τον κόσμο. Εν τούτοις όμως είναι ενδεικτικό το 
γεγονός ότι ακόμα και μετριοπαθείς πολιτικοί 
όπως ο Stresemann αντιλαμβάνονταν τη συν-
θήκη ειρήνης των Βερσαλλιών με την οποία 
έληξε ο Α' ΠΠ για τη Γερμανία ως κάτι το δυνά-
μενο και να αλλάξει «αφού ήδη κάποιος άλλος 
το είχε καταφέρει» με μεγάλη επιτυχία αλλά και 
με την υποβοήθηση κάποιων εκ των Δυνάμε-
ων που είχαν την τυπική ευθύνη να επιβάλλουν 
την τήρηση των συνθηκών λήξεως του Α' ΠΠ 
στους ηττημένους. Εάν λοιπόν οι μετριοπαθείς 
Γερμανοί έτσι έβλεπαν τα πράγματα γεννάται η 
απορία για το πως άραγε τα αντιλαμβάνονταν 

οι σκληροπυρηνικοί; 
Η εμμονή των Ναζί με το “Τουρκικό πρότυ-

πο” ως αυτό καθιερώθηκε να αποκαλείται στον 
Γερμανικό τύπο ξεκίνησε ήδη από το 1919 και 
γιγαντώθηκε έως το 1923. Η άρνηση του Κε-
μάλ να αποδεχθεί την συνθήκη λήξεως του Α' 
ΠΠ που αφορούσε την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία (συνθήκη των Σεβρών) και ο επιτυχής αγώ-
νας που έδωσε προκειμένου να επιβάλλει τελι-
κά στις νικήτριες δυνάμεις του Α' ΠΠ μια νέα 
επωφελέστερη για την Τουρκία συνθήκη (Συν-
θήκη της Λωζάννης) αποτέλεσε παράδειγμα 
προς μίμηση για όλους σχεδόν τους Γερμανούς 
οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμέριστο ενδι-
αφέρον από τον τοπικό τύπο τα συνεχή κολα-
κευτικά άρθρα που εγράφοντο για τον ίδιο και 
την Τουρκία και φυσικά γινόταν και η σχετική 
νοερή μεταφορά του Τουρκικού παραδείγματος 
στην Γερμανική πραγματικότητα. Πράγματι η 
υποταγμένη με την συνθήκη των Βερσαλλιών 
Γερμανία αισθανόταν καταπίεση, ντροπή και οι-
κονομική ασφυξία από την εν λόγω συνθήκη 
και ουκ ολίγοι Γερμανοί έβλεπαν στο Τουρκικό 
παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο θα επα-
νακτούσαν την Εθνική τους αξιοπρέπεια και 
κυριαρχία. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εφημερίδα 
Kreuzzeitung που αποτελούσε την Ναυαρχίδα 
του συντηρητικού γερμανικού τύπου και στην 
οποία είχε αρθρογραφήσει και ο ίδιος ο Καγκε-
λάριος Βίσμαρκ δημοσίευσε τους ακόλουθους 
αριθμούς κολακευτικά άρθρων για την Τουρκία 
και τον αγώνα της: 194 άρθρα το 1919, 369 
άρθρα το 1920, 454 άρθρα το 1921, 853 το 
1922 και 323 άρθρα έως τον Αύγουστο του 
1923. Συνολικά δηλαδή δημοσιεύτηκαν 2.193 
άρθρα μέσα σε περίπου 4 χρόνια4. Το ύφος της 
γραφής των εν λόγω άρθρων και το εν γένει 
περιεχόμενο αυτών αποδίδεται κατά χαρακτη-
ριστικό τρόπο στο ακόλουθο άρθρο που είναι 
ενδεικτικό και των υπολοίπων: 
“Η βούληση τους (αναφέρεται στους Κεμαλι-
κούς) να μην λυγίσουν κάτω από μια ειρήνη 
σκλαβιάς, η πολεμική τους ανδρεία και η τε-
ράστια εγγενής τους πολιτική επιδεξιότητα, 
ήταν τα μέσα με τα οποία κατάφεραν αυτήν 

4 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 23-24.

Ο Gustav Stresemann σε ώριμη, πολιτικά, ηλικία. Η πρό-
ωρη απώλεια του επέδρασε αποφασίστηκα στην Γερμα-
νική δημοκρατική παράταξη
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την επιτυχία. Τοιουτοτρόπως γίνεται δυνα-
τή η εξέγερση και η νίκη. Έτσι η Τουρκία 
μπορεί και πρέπει να γίνει το πρότυπο μας.” 
(Η υπογράμμιση έχει γίνει από τον γράφοντα).

Σε άλλα άρθρα ο Γερμανικός τύπος έκανε 
ευρύτατη χρήση των φράσεων “καταστρο-
φή της Τουρκίας”, ”οικονομική αφαίμαξη της 
Τουρκίας” και “βιασμός της Τουρκίας” από τα 
κράτη της Entente (Εγκάρδιας συνεννόησης)5. 
Όλα αυτά προκειμένου να εκφραστεί η περι-
φρόνηση προς τις νικήτριες δυνάμεις του Α' 
ΠΠ σε σχέση με τις κατάφωρα άδικες πράξεις 
στις οποίες θεωρούσε ο Γερμανικός τύπος ότι 

5 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 34-35

προέβαιναν σε βάρος των ηττημένων δυνάμε-
ων του Α' ΠΠ. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία 
εμφανιζόταν σαν μια χώρα που θέλουν να την 
εκμεταλλευτούν οι αποικιοκρατικές και καπι-
ταλιστικές δυνάμεις6. Συναφώς και η προστα-
σία των μειονοτήτων εντός της Τουρκίας δεν 
λαμβανόταν σοβαρά υπόψη αφού θεωρείτο ότι 
ήταν απλό πρόσχημα για την οικονομική εκμε-
τάλλευση της Τουρκίας ενώ και η προηγηθείσα 
και αποδειχθήσα δικαστικώς Αρμενική γενο-
κτονία αμφισβητήτο έντονα ότι συνέβη καν ενώ 
υπήρξαν και απόψεις στην Γερμανία που μιλού-
σαν για απλή μετακίνηση πληθυσμών εντός της 

6 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 34-35

Χαρακτηριστικό Εξώφυλλο της Kreuzzeitung της 23ης Σεπτεμβρίου 1922 με το οποίο οι Γερμανοί αναγνώστες ενη-
μερώνονται για την Τουρκική Εθνικιστική προσπάθεια
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Τουρκικής αυτοκρατορίας επωφελείς για τους 
ίδιους σε τέτοιο βαθμό που ενδεχομένως θα 
έπρεπε να ζητηθούν και ναύλα από τους μετα-
κινούμενους (Αρμένιους)7. Επιπρόσθετα γινό-
ταν παραλληλισμός των Τουρκικών μεθόδων 
με τις Βρετανικές στην Ινδία όπου παρουσια-
ζόταν η Βρετανική διοίκηση καταπιεστικότερη 
της Τουρκικής8.

Σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες του Γερ-
μανικού τύπου η προπαγάνδα υπέρ του Κε-
μάλ ασκείτο σε έντονο βαθμό. Στην προσκεί-
μενη στους Εθνικοσοσιαλιστές εφημερίδα  
Heimatland παρατηρούμε ότι την περίοδο από 
τον Σεπτέμβριο του 1923 έως τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους αφιερώνει συνεχώς το 1/8 του 
χώρου της στον Μουσταφά Κεμάλ προσωπι-
κά. Επρόκειτο για την μεγαλύτερη σε διάρκεια 
σειρά άρθρων αφιερωμένων σε ένα θέμα που 
είχε ποτέ η εν λόγω εφημερίδα αναλάβει να 
παρουσιάσει και όλα κατέληγαν στο κεντρικό 
συμπέρασμα ότι το Τουρκικό μοντέλο πρέπει 
να εμπνεύσει τους Γερμανούς και να τους δώ-
σει τα απαραίτητα μαθήματα προκειμένου να  
εφαρμοστούν αντίστοιχα και στη Γερμανία9. Σε 
ένα έτερο δισέλιδο άρθρο της εν λόγω Εθνι-
κοσοσιαλιστικής εφημερίδας του Απριλίου του 
1922 αναφέρονται τα εξής:
”Η Τουρκία, της οποίας η πολεμική προσπά-
θεια δεν μπορεί να θεωρηθεί κατώτερη αυ-
τής της Αψβουργικής μοναρχίας (εννοεί την 
πρώην Αυστρο-Ουγγαρία) και της οποίας ο 
πληθυσμός υποφέρει από την πείνα και τις 
στερήσεις το ίδιο με τον Γερμανικό λαό, δεν 
παραιτήθηκε το 1918. Αντίθετα οργάνωσε 
την έσχατη αντίστασή της κατά τον Κρατών 
της Entente στην Μικρά Ασία παρόλο που 
στερείτο των πάντων: προμηθειών, ρου-
χισμού για το στρατό και ειδικότερα όπλα 
και πυρομαχικά. Και το αποτέλεσμα: Σήμε-
ρα, μετά από 3 και μισό χρόνια πολέμου οι 
Κεμαλιστές που είχαν να πολεμήσουν τους 
Έλληνες, τους Βρετανούς και τους Γάλλους 
ξανακατέκτησαν ένα μεγάλο μέρος από το 
κλεμμένο τους έδαφος με το όπλο στο χέρι, 

7 George Horton, “Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ”, Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟ-
ΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ», Όγδοη έκδοση,Αθήνα,2010,σ.327.

8 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 34-35
9 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 80

έχουν εσχάτως υπογράψει μια εξαιρετικά 
συμφέρουσα για αυτούς συνθήκη με τους 
Γάλλους στην Άγκυρα και όπως διαφαίνεται 
σύντομα θα είναι αφέντες στη χώρα τους 
ξανά. Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της 
παρουσίας της Τουρκίας, αυτού του αιωνί-
ως μεγάλου ασθενή, φαίνεται να είναι πιο 
σίγουρη και εξασφαλισμένη για τα επόμενα 
χρόνια που θα έρθουν από την παρουσία του 
Γερμανικού Ραιχ. Θα μπορούσαν οι Τούρκοι 
να είναι τόσο επιτυχημένοι όσο τα κατάφε-
ραν εάν ακολουθούσαν τις υποχωρητικές 
πολιτικές του Wirth10 και του Rathenau11;’’12

Σε έτερο σημείο της εφημερίδας δημοσιεύε-
ται άρθρο που απαιτεί την επιδίωξη εφαρμογής 
πιο ενεργών πολιτικών όπως αυτές που εφαρ-
μόζει ο Κεμάλ.

Λίγους μήνες μετά η ίδια εφημερίδα 
Heimatland θα δημοσιεύσει ένα άρθρο το 
οποίο προσπαθεί να προβεί σε συγκριτική ανά-
λυση των παραδειγμάτων της Γερμανίας, της 
Ιταλίας και της Τουρκίας. Παρατίθενται αυτού-
σιες οι 2 τελευταίες παράγραφοι εν λόγω άρ-
θρου. 
“Εάν το Ιταλικό παράδειγμα επιδείχνει την 
νίκη του Εθνικού πνεύματος σε θέματα Εσω-
τερικής πολιτικής τότε η Τουρκία μας διδά-
σκει την νίκη στο πεδίο της μάχης. Ο μεγάλος 
ασθενής (εννοεί την Τουρκία) έθεσε το έθνος 
του υπό τα όπλα σε μια κλίμακα τόσο μεγάλη 
ώστε δεν βρίσκει κανείς κάτι ανάλογο στην 
διεθνή ιστορία. Η Τουρκία είχε σχεδόν πά-
ψει να υφίσταται αλλά τότε εμφανίστηκε ο 
ήρωας εκείνος που ξεπέρασε την μοιρολα-
τρία των Οθωμανών μαστιγώνοντας τους το 
Εθνικιστικό τους πνεύμα. Το έθνος τον ακο-
λούθησε πλήρες ενθουσιασμού και με τη θέ-
ληση να θυσιαστεί. Κατά τη διάρκεια 3 χρό-
νων απελπισμένων αγώνων ο Κεμάλ Πασάς 

10 Karl Joseph Wirth, γνωστός σαν Joseph Wirth, (6 Σεπτεμ-
βρίου 1879 – 3 Ιανουαρίου 1956 ) ήταν Γερμανός πολιτικός 
που άνηκε στο Κεντρώο Καθολικό κόμμα ο οποίος υπηρέτη-
σε σαν Καγκελάριος της Γερμανίας από 1921 έως το 1922, 
για 585 μέρες. 

11 Walther Rathenau ( 29 Σεπτεμβρίου 1867 – 24 Ιουνίου  
1922) ήταν Γερμανός πολιτικός βιομήχανος και συγγραφέας 
που υπηρέτησε σαν Υπουργός των Εξωτερικών κατά τη δι-
άρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

12 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 75-76.
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αφύπνισε τους Τούρκους, τους έθεσε σε μια 
καινούργια ζωή και πιθανόν άνοιξε το δρόμο 
προκειμένου ο Μωαμεθανισμός να ξανααπο-
κτήσει μια εξέχουσα θέση στον κόσμο που 
είχε να δει για πολλούς αιώνες, όλα αυτά 
επιτεύχθηκαν όχι μόνο γιατί υπήρξε καλός 
Διοικητής αλλά και υπήρξε ευφυής πολιτικός 
όπως αποδεικνύει η συνθήκη της Άγκυρας. 
Εν τούτοις τα 60.000.000 του σκληρού Γερ-
μανικού έθνους υπέγραψαν επαισχύντως 
την συνθήκη των Βερσαλλιών χωρίς να προ-
βάλουν αντίσταση, υποτιμώντας τους ήρωες 
του Έθνους τους και οδηγούμενα στο σφα-
γείο εθελουσίως από τους υποχωρητικούς 
πολιτικούς.

To Εθνικό ένστικτο, η Εθνική θέληση είναι 
το μόνο που μετράει! Η ιστορία μας το διδά-
σκει αυτό σε όλες τις σελίδες της. Ένα Έθνος 
που παραδίδεται αυτοπροαιρέτως είναι χα-
μένο και δικαίως. Η παγκόσμια ιστορία δεν 
θα είχε κανένα νόημα , καμία λογική εάν το 
Γερμανικό Έθνος δεν εξαφανισθεί εφόσον 
παραμένει στο δρόμο που έχει ήδη επιλέ-
ξει.’’13

Στο ανωτέρω άρθρο της επίσημης εφημε-
ρίδας των Εθνικοσοσιαλιστών βλέπουμε ότι 
το Ιταλικό υπόδειγμα έχει μικρή συνάφεια ως 
προς το Γερμανικό και άρα περιορισμένο ενδι-
αφέρον καθόσον η Ιταλία σε αντίθεση με την 
Τουρκία ανήκει στους νικητές του Α' ΠΠ και 
άρα δεν υποφέρει από τις εξευτελιστικές συν-
θήκες λήξεως του Α' ΠΠ ούτε και έχει την ανά-
γκη να πολεμήσει κατά υπέρτερων εξωτερικών 
εχθρών. Άρα το Τουρκικό παράδειγμα είναι 
αυτό που συγκινεί τους Γερμανούς και αυτό κα-
λούν οι εφημερίδες να αποτελέσει το πρότυπο 
ενέργειας και το παράδειγμα προς μίμηση για 
την Γερμανία.

Ο γερμανικός τύπος δια των Berliner Lokal 
-Anzeiger, Deutsche Tageszeitung, Deutsche 
Allgemeine Zeitung, Frankfurter Zeitung, Freiheit, 
Berliner Volks-Zeitung, Kladdereradatsch, Volkisher 
Beobachter και άλλων εντύπων ξανά και ξανά 
επαναλαμβάνουν το Τουρκικό success story 
και καλούν τους αναγνώστες τους να παρα-
δειγματιστούν από τους Τούρκους προκειμένου 

13 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 75-76

και η Γερμανία να γνωρίσει την Εθνική ανάταση 
που η Τουρκία επέτυχε ήδη.
Ένα ακόμα τυπικό άρθρο από την Deutsche 
Tageszeitung γράμμενο το 1921 από τα χιλιά-
δες που εμφανίζονταν στον Γερμανικό τύπο της 
εποχής:
‘’Οι Τούρκοι αποτελούν το μόνο Έθνος που 
παρά όλες του τις αδυναμίες, παρά τις δε-
καετίες των πολεμικών συγκρούσεων στις 
οποίες είχε εμπλακεί, βρήκε το σθένος και 
την ιδεολογική δύναμη για να μην υποταχθεί 
άνευ όρων στην καταστρεπτική θέληση των 
Κρατών της Entente αλλά αντιθέτως πήρε τα 
όπλα ξανά ...Το Τουρκικό Έθνος είχε την τύχη 
να βρει μεγάλους ηγέτες που κατέστησαν 
δυνατά τα μεγάλα έργα που η Γερμανία, που 
παλαιά θαυμαζόταν και θεωρείτο ο ισχυρός 
σύμμαχος της Τουρκίας, δεν κατέστη δυνα-
τόν να βρει και άρα δημιούργησε τις προϋ-
ποθέσεις για την καταστροφή της από την 
Entente χωρίς να έχει ηττηθεί στο πεδίο της 
μάχης.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρείτο 
ότι ο Μουσταφά Κεμάλ αγωνιζόταν για ένα 
χαμένο σκοπό. Αυτό που στο τέλος έφερε την 
επιτυχία ήταν η αίσθηση της τιμής, το εθνι-
κό συναίσθημα όπως επίσης και η θέληση 
για ελευθερία στο Τουρκικό Έθνος και στους 
ηγέτες του. Οι Τούρκοι έδειξαν στον κόσμο 
ότι η σκληρή Εθνική θέληση ενός μικρού και 
αδύνατου Έθνους εξαντλούμενη μέχρι του 
έσχατου ορίου, εάν κατευθύνεται προς το 
σωστό σκοπό και διατηρείται σταθερή εκμε-
ταλλευόμενη και τυχόν ευνοϊκές συνθήκες 
μπορεί να επιτύχει νίκες ακόμη και κατά της 
παντοδύναμης Entente.’’14

Προφανώς το Τουρκικό υπόδειγμα περιελάμ-
βανε και υποδείγματα λύσεων που αφορούσαν 
το “πρόβλημα” της Εθνικής καθαρότητας. Σε 
αυτό το σημείο πολλά άρθρα γράφτηκαν εις βά-
ρος των Ελλήνων και λοιπών μειονοτήτων που 
διαβιούσαν στην Μ.Ασία τις οποίες θεωρούσαν 
τα εν λόγω άρθρα ως βδέλλες που έχουν μα-
χαιρώσει στην πλάτη το Τουρκικό Έθνος. Ήδη 
είδαμε ότι τα εγκλήματα εις βάρος των Αρμε-
νίων αμφισβητήθηκαν και πολλές φορές μπήκε 

14 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 45
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ο όρος «υποτιθέμενα» όταν αναφέρονταν σε 
αυτά. Οι δε Έλληνες παρουσιάζονταν σε αυτά 
τα άρθρα ως εισβολείς και το Ελληνικό κρά-
τος ως ασυνείδητος κερδοσκόπος του Α' ΠΠ. 
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο άρθρο του 
Hans Trobst ο οποίος αποτέλεσε εκτός από 
αρθρογράφος και διανοούμενος - ιδεολόγος 
της Ναζιστικής ιδεολογίας όπως επίσης και μι-
σθοφόρος στον στρατό του Κεμάλ πολεμώντας 
τους Έλληνες στη Μικρά Ασία:
''Μαζί με την εγκαθίδρυση ενός λαϊκού με-
τώπου θα πρέπει να αναληφθούν και ενέρ-
γειές για την Εθνική καθαρότητα. Υπό αυτή 
την προϋπόθεση οι συνθήκες ήταν οι ίδιες 
στη Μικρά Ασία όπως είναι και εδώ (εννο-
εί στη Γερμανία). Οι βδέλλες και τα παράσιτα 

στο Τουρκικό Εθνικό κορμί ήταν οι 
Έλληνες και οι Αρμένιοι. Έπρεπε να 
απομονωθούν και να καταστούν 
αβλαβείς. Αλλιώς όλος ο αγώνας 
για την ελευθερία θα ετίθεντο σε 
κίνδυνο. Χαλαρά μέτρα, η ιστορία 
έχει δείξει, θα ήταν ανεπαρκή σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμη θετι-
κή μέριμνα για τους αποκαλούμε-
νους ‘από μακρόν διαβιούντες στην 
περιοχή’ και ‘τίμια στοιχεία’ (ή ότι 
τέλος πάντων σημαίνουν αυτές οι 
πιασάρικες φράσεις) κατοίκους θα 
ήταν θεμελιωδώς λάθος γιατί το 
αποτέλεσμα θα μπορούσε να τεθεί 
σε κάποιο συμβιβασμό και ο συμβι-
βασμός είναι η αρχή του τέλους...
Σχεδόν όλοι όσοι είχαν καταγωγή 
μη Τουρκική στην περιοχή των επι-
χειρήσεων έπρεπε να πεθάνουν, 
ο αριθμός τους υπολογίζεται όχι 
κάτω από 500.000.’’15

Παρόμοια άρθρα άλλων Γερμανών 
εθνικιστών αρθρογράφων αλλά και 
του ιδίου που αναφέρονται στην δη-
μογραφική αύξηση των μειονοτήτων 
στην Μ. Ασία αλλά και την οριστική 
λύση που πρέπει να δοθεί ώστε οι 
μελλοντικές Τουρκικές γενεές να μην 
έχουν την ανάγκη να ξαναασχολη-
θούν με αυτές τις μειονότητες είδαν 
το φως της δημοσιότητας και κατα-

στάθηκαν λίαν δημοφιλή στους Εθνικιστικούς 
κύκλους. Να επισημανθεί ότι ο Χίτλερ ο ίδιος 
θέλησε να συναντήσει τον Trobst και σε σχετική 
επιστολή που γράφτηκε από τον γραμματέα του 
Χίτλερ επ’ ονόματι του αναφέρει χαρακτηριστι-
κά :
“Ό,τι έχετε ζήσει από κοντά στην Τουρκία εί-
ναι ό,τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς στο 
μέλλον για να απελευθερωθούμε”16

Αξίζει να επισημανθεί ότι όλη αυτή η απί-
στευτα εκτεταμένη αρθρογραφία υπέρ της 
Τουρκίας στη Γερμανία γινόταν χωρίς αντα-
ποκριτές και τα νέα λαμβάνονταν από διεθνή 

15 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 84-87.
16 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 84-87.

Χαρακτηριστική γελοιογραφία της εφημερίδας Kladdereradatsch  του 
1919 με τίτλο «Ο Τούρκος». Ενώ όλες οι άλλες Κεντρικές Δυνάμεις εί-
ναι νεκρές και ήδη ενταφιασμένες ο Αθάνατος Τούρκος βγαίνει από το 
μνήμα του για να επιτεθεί στην Βρετανία που εκπροσωπείται από μια 
χαρακτηριστική φιγούρα ανδρός που τον αποκαλούν John Bull
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Χαρακτηριστική γελοιογραφία της εφημερίδας Kladdereradatsch  του 1922 με τίτλο «H αναθεώρηση της συνθήκης 
της ειρήνης». Τα κείμενα έχουν ως ακολούθως ¨Η αναθεώρηση της συνθήκης της ειρήνης – Αυτό έχει σημασία σή-
μερα! Αλλά πως κάποιος μπορεί κατά το καλύτερο τρόπο να το επιτύχει; Μήπως πρέπει κάποιος να δώσει τη συνθήκη 
στους ιστορικούς ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να...ασχοληθούν μαζί της; Μήπως πρέπει κάποιος να αφήσει τις 
παραγράφους της συνθήκης να τροποποιηθούν ελαφρώς σε διπλωματικά συνέδρια;  Ίσως θα μπορούσε να τροπο-
ποιηθεί με τους ψιθύρους των αρμοδίων Υπουργών στις συσκέψεις τους; Μπα ανοησίες! Σκουπίδια! Αυτά είναι γελοία, 
είπε ο Βίσμαρκ. Κάντο όπως οι Τούρκοι με τη συνθήκη των Σεβρών”
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ειδησεογραφικά πρακτορεία, αφού πλην του 
Trobst ουδείς άλλος Γερμανός δημοσιογράφος 
είχε μεταβεί προσωπικά στην Τουρκιά για να 
σχηματίσει ιδία άποψη. Επίσης η φρασεολο-
γία των εφημερίδων έτεινε να συνδυάζει την 
έννοια του Σουλτάνου της Κων/πολης με τον 
Κάιζερ της Γερμανίας και τον Κεμάλ με τον Φύ-
ρερ. Ακόμη και η προσέγγιση του Κεμάλ προς 
τους Μπολσεβίκους αντιμετωπίστηκε από τον 
συντηρητικό Γερμανικό τύπο είτε ως ένδειξη 
real-politic (κάτι που και ο Χίτλερ θα πράξει 
κάποια χρόνια μετά με το σύμφωνο Μολό-
τοφ-Ρίμπεντροπ) από την πλευρά της Τουρκίας 

και άρα αποτελεί καλή ενέργεια 
είτε με την αποσιώπηση ή υπο-
βάθμιση της είδησης είτε και 
με την απόρριψή της (ο Trobst 
έγραψε ότι η Τουρκία απέρριψε 
την Σοβιετική βοήθεια)17. Τοιου-
τοτρόπως δημιουργήθηκε ένα 
κλίμα υπέρ της Τουρκίας ασυ-
γκρίτως εντονότερο από ότι είχε 
υπάρξει ποτέ μετατρέποντας 
“τον Γερμανικό τύπο σε ένα 
μεγάλο Ευρωπαϊκό γραφείο 
δημοσίων σχέσεων των Κεμα-
λιστών”18. Επόμενο είναι ότι και 
ο Χίτλερ επηρεάστηκε ανάλογα 
ενώ υπάρχει και η μαρτυρία του 
Ernst Hanfstaengl19 ο οποίος 
δήλωσε ότι άκουσε τον Χίτλερ 
να μιλάει σε μια μπυραρία στο 
Μόναχο το Νοέμβριο του 1922 
για το παράδειγμα του Μουστα-
φά Κεμάλ και του Μουσολίνι20. 
Επίσης παραθέτουμε και τις 
σχετικές γελοιογραφίες με τις 
οποίες οι Γερμανικές εφημερί-
δες προσπαθούσαν να περά-
σουν το μήνυμα του υποδείγ-
ματος της Τουρκίας κάνοντας 
χρήση έστω και εν αγνοία τους 
του αρχαίου Κινεζικού ρητού ότι 
μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 
λέξεις. 

Επιρροή Κεμαλισμού στον 
ίδιο τον Χίτλερ

Ο Χίτλερ όπως αναμενόταν δεν έμεινε ανε-

17 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 84-87.
18 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 23-24.
19 Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl (2 Φεβρουαρίου 

1887 – 6 Νοεμβρίου 1975) υπήρξε Γερμανός επιχειρημα-
τίας που αφοσιώθηκε στον Χίτλερ έως το 1937 οπότε και 
έπεσε σε δυσμένεια από το Ναζιστικό κόμμα και αυτομόλη-
σε στο εξωτερικό προτού οδηγηθεί σε παγίδα στην Ισπανία 
όπου πιθανότατα θα θανατωνόταν. Υποστήριξε πάντως τον 
Χίτλερ στο κίνημα της μπυραρίας του Μονάχου, χρηματοδό-
τησε την Ναζιστική εφημερίδα Volkisher Beobachter και την 
έκδοση του έργου του Χίτλερ “Ο Αγών μου” και η σύζυγός 
του φημολογείται ότι απέτρεψε τον Χίτλερ από το να αυτο-
κτονήσει μετά την αποτυχία του κινήματος της μπυραρίας 
του Μονάχου.

20 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 84-87.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Heimatland που είτε παρακίνησε τον Χίτ-
λερ είτε σκόπευε να προλειάνει το έδαφος για το κίνημα που είχε σχεδιάσει 
να υλοποιήσει στο Μόναχο
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πηρέαστος από την πληθώρα των ελεγειακών 
άρθρων που δημοσιεύονταν συλλήβδην στον 
Γερμανικό τύπο. Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε και 
όχι μόνο μια φορά υπήρξε θαυμαστής του Κε-
μάλ Πασά και των μεθόδων αυτού.

Συγκεκριμένα κατά την απολογία του στη 
δίκη για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικο-
πήματος στο Μόναχο το Νοέμβριο του 1923 θα 
δηλώσει:
‘’Ποτέ στην παγκόσμιο ιστορία, ένα Έθνος 
μπόρεσε να ανακάμψει από μια ασθένεια 
ξεκινώντας από την Πρωτεύουσα του που 
ήταν ήδη μολυσμένη με αυτήν......Μπορείτε 
να το δείτε στην αρχαία ιστορία. Ένα καλό 
κύμα πάντα ερχόταν από έξω στην καρδιά 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την Ρώμη. 
Και αυτή είναι και η βαθύτερη σημασία του 
όρου “Διέβην το Ρουβίκωνα”. Μπορείτε να το 
δείτε αυτό στην Τουρκία. Από το σαπισμένο 
κέντρο, από την Κων/πουλη, δεν μπορούσε 
έλθει η σωτηρία. Η πόλη ήταν, όπως στη δική 
μας περίπτωση, μολυσμένη με δημοκρατι-
κούς - πασιφιστές, διεθνιστές ανθρώπους 
που δεν ήσαν σε θέση να κάνουν πλέον αυτό 
που ήταν απαραίτητο. Η θεραπεία θα μπο-
ρούσε να έλθει μόνο από την επαρχία...Άλλο 
ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε στην Νε-
αρά Τουρκική Επανάσταση. Ο Ενβέρ Πασάς 
προέλασε στην Κων/πολη και εγκαθίδρυ-
σε ένα νέο κράτος εκεί και ένα νέο πνεύμα 
απλώθηκε πάνω από την πλήρως μολυσμέ-
νη Πρωτεύουσα. Και τέλος το τελευταίο, το 
πλέον κλασσικό παράδειγμα στην Ιταλία. Ένα 
φασιστικό κύμα ήρθε από το Βορρά και κα-
τέκτησε την Ρώμη. ‘’21 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία ήταν το πρί-
σμα μέσα από το οποίο ο Χίτλερ έβλεπε το Ιτα-
λικό παράδειγμα και όχι αντίθετα. Τέλος κατά 
την τελευταία απολογητική ομιλία του κατά την 
24η ημέρα διεξαγωγής της δίκης ο Χίτλερ θα 
δηλώσει:
‘’Πότε αξιότιμοι κύριοι, η εσχάτη προδοσία 
έχει στεφθεί με επιτυχία;...Έχουμε σήμερα 2 
νέα πραξικοπήματα μπροστά μας. Το πρώτο 
αφορά την ανυπακοή του Τούρκου στρατη-
γού Κεμάλ Πασά ενάντια στην εξουσία της 

21 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 97-98.

Κων/πόλεως, που φτάνει έως του σημεί-
ου του να απορρίπτει την Αγία Εξουσία της 
κεφαλής του Μωαμεθανισμού (εννοεί τον 
Σουλτάνο). Εάν αναρωτηθούμε: Τι ήταν αυτό 
που νομιμοποίησε το έργο του Κεμάλ Πασά 
στο τέλος; Η απάντηση είναι η απόκτηση της 
ελευθερίας του Έθνους του. Θα μπορούσε να 
έχει θεωρηθεί ως ένας προδότης, αλλά δεν 
είναι, γιατί εξαιτίας των έργων του ξεπήδησε 
η ευλογία για το Οθωμανικό Έθνος ελευθε-
ρία. Έχουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα στο 
πραξικόπημα του Μουσολίνι. Τι νομιμοποιεί 
αυτό το πραξικόπημα; Όχι η κατάκτηση της 
εξουσίας αυτή κάθε αυτή αλλά το τεράστιο 
κυβερνητικό έργο που ο Μουσολίνι έχει ξεκι-
νήσει στην Ιταλία. Η νομιμοποίηση της πορεί-
ας προς τη Ρώμη (εννοεί το πραξικόπημα του 
Μουσολίνι στην Ιταλία) θα είναι πλήρης μόνο 
την μέρα που η σημερινή Ιταλία ξεκινώντας 
από τη Ρώμη θα έχει εκκαθαριστεί από όλες 
τις ασθένειες της παρακμής που βλέπουμε 
στη σύγχρονη ζωή της. Αυτή θα είναι η νομι-
μοποίηση αυτής της εσχάτης προδοσίας και 
μόνο τότε θα είναι επιτυχής.’’22

Παρατηρούμε ότι η αναφορά στον Κεμάλ 
Πασά προ του Μουσολίνι δεν είναι μια τυχαία 
επιλογή του Χίτλερ αλλά δικαιολογείται καθό-
σον η εσχάτη προδοσία του Κεμάλ έχει ήδη 
πλήρως νομιμοποιηθεί και αιτιολογηθεί μέσω 
της απελευθερώσεως της χώρας του ενώ για 
την περίπτωση του Μουσολίνι θα πρέπει να συ-
νεχιστεί το έργο της Κυβερνήσεως του σκληρά 
και αποδοτικά προκειμένου το πραξικόπημα του 
να νομιμοποιηθεί. Η διάκριση μεταξύ του Κεμάλ 
και του Μουσολίνι είναι σημαντική καθόσον 
προβάλει την σημασία όχι μόνο της εγκαθιδρύ-
σεως ενός πολιτικού συστήματος που θα στηρί-
ζεται στην αρχή του ενός ανδρός (Φύρερ) αλλά 
επίσης και στον πόλεμο για την εκκαθάριση της 
χώρας από τους μειονοτικούς πληθυσμούς και 
την αντιπολίτευση. Αυτά τα βασικότατα ζητήμα-
τα πρόκειται να απασχολήσουν την ιδεολογική 
ελίτ του Τρίτου Ράιχ σε λίγα χρόνια. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι η αποτυχημένη απόπειρα πρα-
ξικοπήματος του Χίτλερ στο Μόναχο είχε λάβει 
χώρα έπειτα από ένα πρωτοσέλιδο άρθρο της 

22 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 97-98
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Εθνικιστικής εφημερίδας Heimatland με τίτλο 
“Δώστε μας μια Κυβέρνηση της Αγκύρας” 
που δημοσιεύτηκε την 27η Οκτωβρίου 1923 
και επιτακτικά ζητούσε την επιβολή μιας δι-
κτατορικής Κυβέρνησης με έδρα το Μόναχο 
κατά το πρότυπο του Κεμάλ Πασά. Η απόπειρα 
του Χίτλερ εναρμονίζεται πλήρως με το άρ-
θρο και σε αυτήν έλαβε μέρος φυσικά και ο 
Trobst.

Το 1933 χρονιά κατά την οποία το Εθνικο-
σοσιαλιστικό κόμμα νομίμως θα καταλάβει 
την εξουσία στο Βερολίνο ο Χίτλερ παρα-
χωρεί συνέντευξη στη Τουρκική εφημερίδα 
Μιλιέτ, αποσπάσματα της οποίας θα αναδη-
μοσιευτούν και σε Γερμανικά έντυπα, όπου 
δηλώνει ότι ο Ατατούρκ, όπως τον αποκαλεί, 
είναι ο μεγαλύτερος άνδρας του αιώνα και ότι 

ο επιτυχής αγώνας που έδωσε ο Ατατούρκ την 
σκοτεινή δεκαετία του 1920 για την ελευθερία 
και οδήγησε στην δημιουργία της νέας Τουρ-
κίας έδωσε στον ίδιο την πεποίθηση ότι και  
το Εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα θα είναι εξίσου 
επιτυχημένο. Κατά αυτήν την έννοια το κίνημα 
του Κεμάλ στην Τουρκία αποτέλεσε για αυτόν 
ένα λαμπρό αστέρι (που τον καθοδηγούσε) στα 
σκοτεινά χρόνια23.
Θα μπορούσαν να εκτεθούν και άλλοι διασω-
ζόμενοι λόγοι του Χίτλερ που επιβεβαιώνουν το 
καθοδηγητικό ρόλο που έπαιξε ο Κεμαλισμός 
στην διαμόρφωση των πεποιθήσεων του αλλά 
αντί της κουραστικής παράθεσης λόγων θα 
αρκεστούμε στη δήλωση του Χίτλερ κατά την 

23 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 115-119

Ο ΤHORAK και οι 2 Φύρερ. Απεικόνιση από το κεφάλαιο « Δυο μεγάλοι άνδρες» του επετειακού βιβλίου που εξεδόθη 
για τον εορτασμό των 10 ετών από την ίδρυση του Τουρκικού εμπορικού επιμελητηρίου στη Γερμανία. Παρουσιάζει 
τις 2 προτομές του Ατατούρκ και του Χίτλερ δίπλα η μία στην άλλη  που φιλοτέχνησε ο γλύπτης ΤHORAK
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ημέρα των γενεθλίων του ενώπιον μιας αντι-
προσωπείας Τούρκων πολιτικών και δημοσιο-
γράφων : ‘’Ο Ατατούρκ υπήρξε ο πρώτος που 
έδειξε ότι είναι δυνατόν κανείς να κινητοποι-
ήσει και να αναγεννήσει τους πόρους που 
μια χώρα έχει χάσει. Υπό αυτή την έννοια, 
ο Ατατούρκ ήταν ο δάσκαλος. Ο Μουσολίνι 
ήταν ο πρώτος του μαθητής και εγώ ο δεύ-
τερος’’24. 
Παρατηρούμε ότι πλέον ο Χίτλερ όντας Φύρερ 
δεν ξεχνά ούτε προς στιγμήν το Τουρκικό πα-
ράδειγμα αλλά αντιθέτως εξακολουθεί να το 
υμνεί δημοσίως όπως εξάλλου και πλειάδα 
στελεχών του Ναζιστικού κόμματος κάτι φυσι-
κό αφού επί σειρά ετών είχαν γαλουχηθεί με-
λετώντας το και θαυμάζοντας το.
Ακόμα και μετά την είσοδο της Γερμανίας στον 
πόλεμο ο Χίτλερ δεν θα σταματήσει να εκφράζει 
τον θαυμασμό του για το Κεμαλικό παράδειγμα. 
Κατά τη διάρκεια της εισβολής της Γερμανίας 
στην Πολωνία ο Χίτλερ θα εκμυστηρευτεί στον 
Τούρκο Πρέσβη Husrev Gerede ότι αντιγράφει 
τον Ατατούρκ, όπως εκείνος κατέστρεψε την 
συνθήκη των Σεβρών έτσι και αυτός (ο Χίτλερ) 
καταστρέφει την συνθήκη των Βερσαλλιών25. 
Άγνωστο παραμένει εάν εννοούσε ότι αντιγρά-
φει τον Κεμάλ ακόμα και στην πολιτική προ-
σέγγισης με την Σοβιετική Ένωση αφού και ο 
Χίτλερ την ίδια περίοδο είχε υπογράψει με τους 
Σοβιετικούς σύμφωνο μη επίθεσης αλλά επίσης 
είχε συμφωνήσει μαζί τους και για τον διαμελι-
σμό της Πολωνίας.
Επιπρόσθετα θα αναφερθούμε σε ένα λόγο του 
στο Γερμανικό κοινοβούλιο την 4 Μαΐου 1941 
αναφορικά με τις πολεμικές εξελίξεις στα Βαλ-
κάνια όπου χωρίς να συνδέεται οργανικά με 
τον υπόλοιπο λόγο του, ο Χίτλερ θα δηλώσει: 
“Η Τουρκία υπήρξε σύμμαχός μας κατά τον 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λυπηρό αποτέλεσμα 
εκείνου του αγώνα έπεσε βαρύ σε εκείνη την 
χώρα όπως έπεσε και στη δική μας. Ο μέγας 
και ιδιοφυής δημιουργός της νέας Τουρκίας 
ήταν ο πρώτος που παρείχε θαυμάσιο πρό-
τυπο για την αναγέννηση των χωρών που 
τότε είχαν εγκαταλειφθεί από τύχη και είχαν 

24 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 115-119
25 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 115-119

σκληρά χτυπηθεί από τη μοίρα.’’26 
Θα μπορούσαν να γραφτούν περισσότερα 

γύρω από τα λεγόμενα του Χίτλερ περί του Κε-
μάλ και το πόσο επηρεάστηκε από το έργο του 
πλην όμως θα αποτελούσαν επανάληψη των 
ίδιων πραγμάτων που με τον ένα ή τον άλλο 
εκφραστικό τρόπο είχαν δημοσιεύσει οι Γερμα-
νικές εφημερίδες προ πολλού και έχουν ήδη 
περιληπτικά και δειγματοληπτικά αναφερθεί 
ανωτέρω. Ο Χίτλερ αδιαμφισβήτητα είχε επη-
ρεαστεί από το έργο αλλά και από τη μορφή 
του Κεμάλ που σε άλλη αποστροφή του λόγου 
του τον είχε αποκαλέσει «φάρο ελπίδας» και 
μάλιστα είχε προβεί και στην αγορά μιας προ-
τομής του Ατατούρκ φιλοτεχνημένης από τον 
διάσημο Ναζιστή γλύπτη Thorak27 ο οποίος είχε 
ήδη δουλέψει στην Τουρκία φτιάχνοντας διά-
φορα έργα τέχνης για το Τουρκικό καθεστώς 
ενώ είχε φιλοτεχνήσει εκτός από προτομές 
ακόμα και ολόσωμα αγάλματα που απεικόνιζαν 
την ιδανική για τα Ναζιστικά πρότυπα οικογέ-
νεια και γενικότερα τα ιδανικά σύμφωνα με το 
Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ανθρώπινα σωμα-
τότυπα28. Περαιτέρω θα διαπιστωθεί ότι συ-
νολικά το Ναζιστικό καθεστώς εμφορείτο από 
αισθήματα σεβασμού και αγάπης προς τον Κε-
μαλισμό που είχε αποτελέσει το πρότυπο πάρα 
πολλών στελεχών του Κόμματος.

Επιρροή Κεμαλισμού στα στελέχη του 
Ναζιστικού κόμματος

Αναφέρθηκε ανωτέρω ότι οι Γερμανικές 
εφημερίδες δεν είχαν ανταποκριτές στην Τουρ-
κία κατά τα πρώτα χρόνια των δημοσιεύσεων 
(1919-1923) αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην 
Γερμανική κοινωνία δεν υπήρχαν πολλοί Γερ-
μανοί που είχαν ταξιδέψει στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και μάλιστα είχαν προσφέρει πο-
λύτιμες στρατιωτικές υπηρεσίες στο Σουλτάνο 
κυρίως κατά τον Α' ΠΠ. Στο Ελληνικό αναγνω-
στικό κοινό είναι φερ’ ειπειν αρκετά γνωστός ο 

26 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 115-119
27 Josef Thorak (7 Φεβρουαρίου 1889 – 26 Φεβρουαρίου 

1952 ) υπήρξε Γερμανό – Αυστριακός γλύπτης γνωστός για 
τα μεγαλειώδη σε μέγεθος έργα του. Από το 1933 υπήρξε ο 
ένας εκ των 2 επισήμων καλλιτεχνών γλυπτικής του Τρίτου 
Ράιχ για το οποίο έφτιαξε πολλά έργα.

28 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 130
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Τμήμα των SA παρατεταγμένο προς επιθεώρηση έξω από την Τουρκική Πρεσβεία στο Βερολίνο κατά τους εορτα-
σμούς των 10 ετών από τη γένεση της νέας Τουρκίας. Ο Τούρκος Πρεσβευτής επιθεωρεί το άγημα μαζί με τον Rohm
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Στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς29 ενώ ήδη ανα-
φερθήκαμε και στον μισθοφόρο Hans Trobst 
αυτό όμως που δεν αποτελεί αντικείμενο ευ-
ρείας αναφοράς και γνώσης είναι ότι πλείστα 
στελέχη του Ναζιστικού κόμματος υπηρέτησαν 
στον Οθωμανικό Στρατό κυρίως σε εθελοντική 
βάση ή έζησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
έχοντας υπεύθυνες θέσεις και αξιώματα. Εν 
λόγω πρόσωπα επιστρέφοντας στην Γερμανία 
συνέβαλλαν τα μέγιστα στη διαρκή ανακύ-
κλωση του Τουρκικού παραδείγματος κατέλα-
βαν ισχυρές θέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όσο και κατά την 
περίοδο του Τρίτου Ράιχ, ενώ ενίσχυσαν τον 
θαυμασμό του Γερμανικού λαού γύρω από το 
Τουρκικό Έθνος και τους αγώνες του.

Πράγματι τα ως άνω πρόσωπα ενίοτε αποκα-
λούμενα και Γερμανο - Οθωμανοί θα καταδει-
χθεί ότι βρίσκονται πλησίον του Χίτλερ ήδη από 
την αποτυχημένη απόπειρα του Μονάχου μέχρι 
το τέλος του Τρίτου Ράιχ το 1945. Ήδη κατά 
την περίοδο του αποτυχημένου πραξικοπήμα-
τος της μπυραρίας του Μονάχου το 1923 βλέ-
πουμε τον Λίμαν φον Σάντερς να δημοσιεύει 
στο Μόναχο θετικότατα άρθρα για το ρόλο της 
Τουρκίας και το παράδειγμα που αυτή δίνει στο 
Γερμανικό λαό. Με τα άρθρα αυτά παρακινεί 
ουσιαστικά τους αναγνώστες να υιοθετήσουν 
το Τουρκικό παράδειγμα. Ο πρώην Διοικητής 
του Κεμάλ Πασά στο Παλαιστινιακό μέτωπο 
Friedrich Kreb von Kressenstein30 ασκεί καθή-
κοντα διοικητού στο Φρουραρχείο του Μονά-
χου.31 

Είναι σχετικά γνωστό ότι η μυστικιστική εται-
ρεία της Θούλης32 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

29 https://el.wikipedia.org/wiki/Όθων_Λίμαν_φον_Σά-
ντερς,02/11/2015

30 Friedrich Kreb von Kressenstein (24 Απριλίου 1870 – 16 
Οκτωβρίου 1948) υπήρξε Γερμανός Στρατηγός καταγόμενος 
από αριστοκρατική οικογένεια της Νυρεμβέργης. Αποτέλεσε 
μέλος της ομάδας των Γερμανών Αξιωματικών που συνέ-
βαλαν στην Διοίκηση του Οθωμανικού Στρατού κατά τον Α' 
ΠΠ. Έδρασε επιτυχώς στη Μ. Ανατολή και συγκεκριμένα στην 
άμυνα της Γάζας και επίσης στην Γεωργία όπου συγκρού-
στηκε με τον Σοβιετικό στρατό στην περιοχή της Αμπχαζίας

31 https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Freiherr_Kress_von 
_ Kressenstein, 02/11/2015

32 Η Εταιρεία της Θούλης (γερμ. Thule-Gesellschaft) ήταν 
ακροδεξιά μυστική οργάνωση πο ιδρύθηκε προς το τέλος 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Μόναχο. Πήρε το όνομά 
της από την Ύστατη Θούλη, την τελευταία χώρα του Βορρά, 

ιδεολογική διαμόρφωση του Ναζισμού μέσω 
των Παν-γερμανικών της θεωριών και τις πε-
ρίεργες αντιλήψεις της περί της προελεύσεως 
της Άριας φυλής. Αυτό που δεν είναι ιδιαίτε-
ρα γνωστό είναι ότι ο ιδρυτής της Rudolf von 
Sebottendorf33 υπηρέτησε στον Οθωμανικό 
στρατό κατά το Β' Βαλκανικό Πόλεμο στη συνέ-
χεια απέκτησε την υπηκοότητα του Οθωμανού 
πολίτη και έκανε μεγάλη περιουσία στην Κων/
πολη. Εν συνεχεία επέστρεψε στο Μόναχο όπου 
δημοσίευσε πολλά άρθρα περί της Τουρκίας 
στην οποία επέστρεψε το 1920. Αυτοκτόνησε 
στον Βόσπορο το 1945 όταν πληροφορήθη-
κε την συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Πολλοί 
ακόμα Γερμανο-Οθωμανοί υπάρχουν στην βι-
βλιογραφία οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο συνέβαλλαν στην εμπέδωση του Τουρκικού 
προτύπου στο Γερμανικό λαό και κατέλαβαν 
υψηλές θέσεις στο Γερμανικό κράτος. Παρα-
δείγματος χάριν ο Franz fon Papen34 ο οποί-
ος διετέλεσε Καγκελάριος της Γερμανίας αλλά 
επίσης Πρεσβευτής και Υπουργός του Χίτλερ  
υπηρέτησε στον Οθωμανικό στρατό λαμβάνο-
ντας υψηλό βαθμό ενώ στενοί συνεργάτες του 
επίσης Γερμανο-Οθωμανοί (Lossow, Humann) 
ενεπλάκησαν με την Αρμενική Γενοκτονία αλλά 
και με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία μετα-
γενέστερα35. Ακόμη και ο διαβόητος Υπουργός 
των Εξωτερικών του Χίτλερ Ribbentrop είχε 
υπηρετήσει στην Κων/πολη όπου είχε συν-

στην οποία είχε αναφερθεί ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής 
Πυθέας. Σύμβολο της Εταιρείας της Θούλης ήταν η σβάστι-
κα.Στα μέλη της εταιρείας ανήκαν και δικηγόροι, δικαστές, 
πανεπιστημιακοί καθηγητές, αστυνομικοί, αριστοκράτες, για-
τροί, όπως επίσης και πλούσιοι επιχειρηματίες. Εξωτερικά η 
εταιρεία παρουσιαζόταν ως “ομάδα μελέτης της γερμανικής 
αρχαιότητας”, στην πραγματικότητα όμως ήταν μια βαυαρική 
οργάνωση του Γερμανικού Τάγματος, εσωτερικά οργανωμέ-
νη με μασονικά πρότυπα. Η Εταιρεία της Θούλης θα μπορού-
σε να χαρακτηριστεί ως συνωμοτικός μυστικός σύνδεσμος 
ρατσιστικής, και ειδικότερα αντισημιτικής φύσεως. Ο σκοπός 
του συνδέσμου ήταν η απόκτηση πολιτικής δύναμης και η 
διάδοση ρατσιστικής προπαγάνδας μέσω της στρατολόγη-
σης όσο το δυνατόν περισσότερων μελών με επιρροή στην 
κοινωνία. Στην ακμή της η εταιρεία είχε πιθανώς μόνο λίγες 
εκατοντάδες μέλη, τα οποία όμως είχαν αξιόλογη κοινωνική 
επιρροή

33 https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Sebottendorf,
 02/11/2015
34 www.britannica.com/biography/Franz-von- Papen,
 02/11/2015
35 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 130
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δεθεί φιλικά με τον Papen. Αρκετοί ακόμη 
Γερμανο-Οθωμανοί θα μπορούσαν εδώ να 
αναφερθούν αλλά λόγω της περιορισμένης 
γενικότερα αναγνωρισιμότητας τους μάλλον 
θα κούραζαν τον αναγνώστη χωρίς να του 
προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο.

Δυνάμεθα να υποστηρίξουμε ότι η Τουρκία 
δεν ήταν καθόλου μακριά από αισθηματικής 
απόψεως για την Γερμανία του Μεσοπολέμου 
κυρίως γιατί ο Γερμανικός τύπος, τόσο κατά τη 
διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης όσο 
και μετά το 1933 όταν ανάλαβε την εξου-
σία το Ναζιστικό κόμμα, αφιέρωνε συνεχώς 
άρθρα για τα τεκταινόμενα εν Τουρκία όπως 
επίσης και για τα μαθήματα που το Τουρκικό 
παράδειγμα έπρεπε να δώσει στη Γερμανία. 
Για πολλούς από τους σημαντικούς ήρωες του 
εν εξελίξει δράματος στη Γερμανία η Τουρκία  
που στο νου τους περίπου ταυτιζόταν με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια περιοχή 
στενά συνδεδεμένη μαζί τους διότι εκεί είχαν 

ζήσει, εργαστεί, υπηρετήσει παντρευτεί ακόμα 
και σκοτώσει άλλους ανθρώπους. Τρόπον τινά 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι Ναζιστές είχαν 
μεγαλώσει και γαλουχηθεί με την Τουρκία και 
το υπόδειγμα της πολύ προτού εμφανιστεί ο 
Μουσολίνι στη διεθνή σκηνή. 

Mε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία συ-
μπίπτει η επέτειος για τα 10 χρόνια της νέας 
Τουρκίας κάτι που θα αποτελέσει αφορμή εορ-
τασμών κατά πολύ υπερβαινουσών των συνη-
θισμένων διπλωματικών αβροτήτων που σε 
ανάλογες περιπτώσεις συνηθίζεται να γίνονται. 
Ο Γερμανικός τύπος θα βρει την ευκαιρία να 
καλύψει εκτενέστατα την εν λόγω επέτειο όπου 
επί σειρά ημερών θα δημοσιεύονται διθυραμ-
βικά άρθρα για τη νέα Τουρκία και το πως αυτή 
δημιουργήθηκε από τον μέγα ηγέτη της Κεμάλ. 
Ανάμεσα στις πολλές γιορτές και συναφείς εκ-
δηλώσεις που έλαβαν χώρα για να τιμηθεί η 
εν λόγω επέτειος έχουμε μια ομιλία υψηλό-
βαθμου Αξιωματούχου του καθεστώτος ονό-

Βερολινέζοι ενώ αποχαιρετούν την σωρό του Τούρκου Πρέσβη. Διακρίνονται τιμητικά αγήματα του Γερμανικού στρα-
τού να συνοδεύουν το φέρετρο που σκεπάζεται από μια Τουρκική Σημαία
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ματι Werner Daitz36 που θα πει μεταξύ άλλων: 
‘‘Ο Εθνικοσοσιαλισμός, ο Κεμαλισμός και ο 
Φασισμός και ότι άλλο παρεμφερές θα προ-
κύψει σε άλλες χώρες υπό άλλο όνομα απο-
τελούν την πρώτη έκρηξη που θα σκεπάσει 
όλες τις πεπαλαιωμένες ιδεολογικές αντιλή-
ψεις και θα τις επικαλύψει με μια καινούργια 
απαστράπτουσα και φοβερή στρώση, μια νέα 
ιδεολογία και ένα καινούργιο πολιτισμό.’’37Ο 
Γερμανο-Οθωμανός von Papen με καθήκοντα 
Αντι-καγκελαρίου επίσης μίλησε σε εν λόγω 
εκδήλωση. Επισήμανε ότι γνώρισε προσωπι-
κά τον Ατατούρκ κατά τον Α' ΠΠ και μίλησε με 
τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο ηγέτη, τους 
Τούρκους εν γένει και τα επιτεύγματά τους. 
Εστίασε ιδιαίτερα στο ότι η Γερμανία είχε μά-
θει από την Τουρκία ότι ποτέ δεν θα μπορούσε 
να παραγράψει τα θεμελιώδη δικαιώματα του 
Γερμανικού Λαού ένεκα διεθνών συνθηκών...
Επίσης εστίασε στο ότι ειδικότερα σήμερα η 
Γερμανία εφαρμόζει τα Τουρκικά μαθήματα 
και ότι τώρα επιτέλους αυτό ήταν εφικτό να γί-
νει38. Επιπρόσθετα και κατά τρόπο αυθόρμητο 
μέλη της SA (τα πλέον φανατικά στελέχη της 
νεολαίας του κόμματος με στρατιωτική δομή) 
παρατάχθηκαν έξω από την Τουρκική πρε-
σβεία όπου έπαιξαν πρώτα το εμβατήριο του 
Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος (Horst Wessel 
Song) και έπειτα τους Εθνικούς ύμνους των 2 
χωρών. Στη συνέχεια επιθεωρήθηκαν από τον 
ίδιο τον Rohm39 και τον Τούρκο Πρέσβη μαζί με 
άλλες προσωπικότητες του κόμματος40. Επρό-
κειτο περισσότερο για μια ιδεολογική γιορτή 
παρά για την επέτειο των δέκα ετών από την 
ίδρυση της νέας Τουρκίας. Θεωρείται περιττό 
το να παρατεθούν οι ελεγείες που γράφτηκαν 

36 Werner Carl Otto Heinrich Daitz (15 Οκτωβρίου 1884 – 5 
Μαΐου 1945 πιθανώς αυτοκτόνησε) υπήρξε Γερμανός χημι-
κός, επιχειρηματίας, οικονομικός σύμβουλος του Ναζιστικού 
κόμματος και μέλος της Βουλής.

37 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 118-119
38 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 130
39 Ο Ερνστ Γιούλιους Ρεμ (Ernst Julius Röhm), (28 Νοεμβρίου 

1887 – 1 Ιουλίου 1934) ήταν Γερμανός αξιωματικός και 
σημαίνον στέλεχος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Ήταν 
ιδρυτικό στέλεχος και κύριος οργανωτής της παραστρατιω-
τικής οργάνωσης SA (Ες-Α, Sturmabteilung = Θυελλώδεις 
Μαχητές), της οποίας αργότερα έγινε ο ηγέτης. Δολοφονή-
θηκε το 1934 με διαταγή του Χίτλερ κατά τη “νύχτα των 
μεγάλων μαχαιριών” .

40 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 120-121

ξανά στο Γερμανικό τύπο για την Τουρκία κατά 
τρόπο αυθόρμητο αφού δεν διαφαίνεται ανάμι-
ξη του Υπουργού προπαγάνδας Γκαίμπελς. Επι-
σημαίνεται ότι ο ίδιος ο Rhom είχε πρόσφατα 
κάνει ταξίδι προσκυνηματικού χαρακτήρα στην 
Τουρκία όπου είχε συναντήσει το είδωλο του, 
τον Ατατούρκ41.

Λίγους μήνες μετά τους εορτασμούς των 
δέκα ετών από την δημιουργία της νέας Τουρ-
κίας ο Τούρκος Πρέσβης στο Βερολίνο θα σκο-
τωθεί σε τροχαίο ατύχημα. Το όνομα του ήταν 
Κemalettin Sami Pasha και ετύγχανε ιδιαίτε-
ρης εκτιμήσεως από τον Γερμανικό τύπο λόγω 
και της στρατιωτικής του ιδιότητας ένεκα της 
οποίας είχε τραυματιστεί 18 φορές σε διάφο-
ρα πεδία μαχών. Πέρα από τους επικήδειους 
λόγους που δημοσιεύτηκαν σωρηδόν στον 
Γερμανικό τύπο διοργανώθηκε ειδική τελετή 
για τη μεταφορά της σωρού από την Πρεσβεία 
μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βερο-
λίνου όπου θα μεταφερόταν με τρένο στην 
Τουρκία. Ακριβέστερα σχηματίστηκε φάλαγγα 
επισήμων με όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα του 
καθεστώτος (Rhom, Ναύαρχος Raeder, Oscar 
Hindenburg κ.α) πίσω από τον κιλλίβαντα ενός 
πυροβόλου πάνω στον οποίο ήταν το φέρετρο 
του Πρέσβη, που τον έσερναν άλογα με αξιω-
ματικούς να περπατούν γύρω του και έτερους 
να κρατούν τα παράσημα του αποβιώσαντος. 
Στα πεζοδρόμια πλήθος κόσμου χαιρετού-
σε ναζιστικά το φέρετρο καθώς πέρναγε από 
μπροστά του. Τα SA έδωσαν πάλι το παρόν 
θέτοντας τιμητικά αγήματα σε τέσσερα σημεία 
της διαδρομής, έφιπποι αστυνομικοί συνόδευ-
αν επίσης το φέρετρο και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά έτερος λόχος των SS περίμενε στο 
σταθμό να αποδώσει τιμές. Αμφίβολο είναι εάν 
Γερμανοί Αξιωματούχοι είχαν τύχει τόσων τι-
μών κατά την κηδεία τους. Κατά μια άποψη ο 
μόνος που έλειπε από την τελετή ήταν ο ίδιος 
ο Χίτλερ. Περιττό να προσθέσουμε ότι και στην 
Κων/πολή όλη η Γερμανική παροικία παρέστη 
κατά την ταφή του αποβιώσαντος Πρέσβη. Όσο 
ζούσε ετιμάτο ποικιλοτρόπως από τον Χίτλερ ο 
οποίος τον ξεχώριζε κατά προφανή και ιδιαί-
τερο τρόπο από τους υπόλοιπους επικεφαλής 

41 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 108
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των άλλων διπλωματικών αντιπροσωπειών42.
Άλλη μια απόδειξη της επιρροής του Κεμα-

λισμού στη Ναζιστική Γερμανία μπορούμε να 
βρούμε στους ρατσιστικούς νόμους και διατάγ-
ματα που εφαρμόστηκαν το 1935 και έκτοτε 
ονομάζονται νόμοι της Νυρεμβέργης οι οποίοι 
στοχοποιούσαν πρωτίστως τους Εβραίους. Κα-
νονικά θα έπρεπε και οι Τούρκοι να υποστούν 
διακρίσεις στην Γερμανία λόγω φυλετικής ταυ-
τότητας εν τούτοις το Ναζιστικό καθεστώς βρή-
κε την λύση για να προστατεύσει τα είδωλά του. 
Κατέταξε τους Τούρκους στην Αρία φυλή. Όπως 
χαρακτηριστικά δημοσιεύτηκε και σε Τουρκικές 
εφημερίδες της εποχής “Οι Τούρκοι είναι Άριοι”. 
Η σχετική επιχειρηματολογία που αναφέρθη-
κε στο σχετικό διάταγμα δεν αντέχει σοβαρής 
ανάλυσης και εστιαζόταν στο ότι οι Τούρκοι εί-
ναι και αυτοί Ευρωπαίοι “διότι το επιθυμούσαν 
από παλιά και ακόμα το επιθυμούν. Ο Ευρωπαί-
ος από την άλλη πλευρά προσεγγίζει τον Άριο 
άρα οι Τούρκοι είναι Άριοι”43. Βεβαίως αυτοί οι 
“επιστημονικοί” συλλογισμοί αφορούσαν μόνο 
τους Τούρκους και όχι τους Εβραίους με Τουρ-
κική υπηκοότητα οι οποίοι κατά τη λογική των 
αξιωματούχων του γραφείου του NSDAP44 για 
θέματα φυλετικής πολιτικής δεν επιθυμούσαν 
να είναι Ευρωπαίοι άρα ούτε και Άριοι. Προ-
κειμένου να περάσει η κομματική γραμμή για 
αυτή την περίεργη φυλετική πολιτική έναντι 
των Τούρκων το Υπουργείο Προπαγάνδας 
(βλέπε Γκαίμπελς) εξέδωσε 2 μήνες έπειτα από 
την έκδοση του σχετικού διατάγματος οδηγίες 
στον Γερμανικό τύπο υπενθυμίζοντας του ότι 
οι Ούγγροι, οι Φιλανδοί και οι Τούρκοι φυλετι-
κά συνδέονται και ότι εν πάσει περίπτωση την 
φυλετική τους αξία οι Τούρκοι την απέδειξαν 
μέσω των αγώνων τους για την δημιουργία της 
νέας Τουρκίας άρα ανήκουν στην Ευρώπη45. Ει-
δικότερα στην Ευρώπη που οι Γερμανοί Ναζί 
οραματίζονταν. 

42 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 123-124
43 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 128-129
44 Το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (γερμ.   

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), γνωστότε-
ρο ως NSDAP, Ναζιστικό Κόμμα, Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα 
των Γερμανών Εργατών ή απλά Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, 
είναι το πολιτικό κόμμα που οδηγήθηκε στην εξουσία της 
Γερμανίας με την καθοδήγηση του Αδόλφου Χίτλερ 

45 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 128-129

Ο θάνατος του Κεμάλ το 1938 έδωσε την 
αφορμή για καταιγισμό άρθρων γύρω από τη 
ζωή και το έργο του στον Γερμανικό τύπο ο 
οποίος λειτούργησε με αυθορμητισμό και δη-
μιουργικότητα. Αλλά και σε κάποια επιφανή 
στελέχη του Ναζιστικού κόμματος ο θάνατος 
του Κεμάλ φαίνεται να κόστισε πολύ. Ο αναμ-
φισβήτητα Ναζιστής ιδεολόγος Δρ. Γκαίμπελς 
παρακολουθεί με εγγραφές στο ημερολόγιο 
του την εξέλιξη της υγείας του Κεμάλ και φαί-
νεται να ανησυχεί για αυτήν περισσότερο και 
από ότι ανησυχεί για τις ενέργειες της Γερμα-
νίας που αποσκοπούν στην διάλυση της Τσεχο-
σλοβακίας και εγκυμονούν κίνδυνο παγκόσμιου 
πολέμου46. Εν τούτοις είναι τόσο το ενδιαφέρον 
των Γερμανικών εφημερίδων για την υγεία του 
Κεμάλ που ο Γκαίμπελς θα εκδώσει οδηγία με 
την οποία θα ζητάει να μετριαστεί κάπως το 
ενδιαφέρον για την υγεία του Κεμάλ. Την 10 
Νοεμβρίου 1938 ο Κεμάλ θα πεθάνει, η σχε-
τική οδηγία του Υπουργείου Προπαγάνδας εί-
ναι απλή και συνίσταται στο ότι πρόκειται για 
είδηση που μπορεί να ανακοινωθεί με εκτε-
ταμένο τρόπο. Η αντίδραση του τύπου αν και 
όπως είδαμε δεν έλαβε τέτοιες εντολές είναι 
υπερβολική. Όλες οι Γερμανικές εφημερίδες 
Εθνικής εμβέλειας ή επαρχιακές θα καλύψουν 
τα πρωτοσέλιδα τους με άρθρα για τον Κεμάλ, 
την ζωή του, τον διάδοχο του Ισμέτ Ινονού και 
τη νέα Τουρκία και οι περισσότερες θα συμπε-
ριφέρονται έτσι για πολλές μέρες στη σειρά. Ο 
θάνατος του Κεμάλ θα καταστεί για τους Ναζί 
ένα πληροφοριακό γεγονός μεγάλης κλίμακας. 
Η Volkisher Beobachter καθαρά Εθνικοσοσια-
λιστική εφημερίδα θα δημοσιεύσει 20 άρθρα 
σχετικά με τον Κεμάλ σε ένα διάστημα 15 
διαδοχικών ημερών από την πρώτη ανακοί-
νωση του θανάτου έως την ταφή της σορού. 
Επιπρόσθετα θα περιλάβει 21 φωτογραφίες, 3 
δοκίμια και ένα μεγάλο σε έκταση δοκίμιο που 
αφορούσε τον διάδοχο του Κεμάλ. Ακόμα θα 
δημοσιεύσει ένα άρθρο για το τέλος του 2ου 
Ράιχ στην Τουρκία εννοώντας την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία47. Άλλες εφημερίδες δημοσίευ-
σαν το συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Χίτλερ, 

46 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 138-143
47 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 138-143
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του Ριμπεντροπ και άλλων προσωπικοτήτων, 
λεπτομέρειες από την παρουσία της Γερμανικής 
αντιπροσωπείας στην κηδεία, άρθρα για τα επι-
τεύγματα του Κεμάλ και άλλα συναφή για πολ-
λές ημέρες στη σειρά. Εννοείται ότι είχε επίσης 
διαταχθεί η Σημαία να επαίρεται μεσίστια ως 
ένδειξη πένθους για 2 ημέρες στη Βουλή, στο 
Υπουργείο των Εξωτερικών και σε άλλα δημό-
σια κτήρια48.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Γερ-
μανικός τύπος με τον μεγάλο αριθμό των άρ-
θρων του αλλά και το ύφος αυτών49, είχε συμ-
βάλλει αποφασιστικά στο να δημιουργηθεί μια 
ψύχωση με το Τουρκικό υπόδειγμα το οποίο 
θεωρούσε ως ιδανικό για την εξέλιξη και την 
πρόοδο ενός Έθνους τόσο στο Ναζιστικό κόμ-
μα αρχικά αλλά από ένα σημείο και έπειτα στο 
σύνολο της Γερμανικής κοινωνίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο κάθε τι Τουρκικό αντιμετωπιζόταν θε-
τικά σε σημείο που ακόμα και η διακοπή των 
διπλωματικών σχέσεων με την Γερμανία από 
την Τουρκία καθώς ο Β' ΠΠ άρχιζε να κλείνει 
προς το μέρος των Συμμάχων έγινε στωικά 
αποδεκτή από τον ίδιο τον Χίτλερ ο οποίος την 
περίοδο εκείνη ήταν διαβόητος για τις εξάρσεις 
αδικαιολόγητου θυμού ιδιαίτερα όταν κακές 
ειδήσεις κατέφθαναν στο επιτελείο του.50 Στην 
προκειμένη περίπτωση δεν επέδειξε θυμό αλλά 
αντίθετα το θεώρησε ως φυσιολογική κίνηση 
εκ μέρους της Τουρκίας αποδίδοντάς την αιτία 
αυτής της πράξης στο ότι η Γερμανία απώλεσε 
τον έλεγχο της Χερσονήσου της Κριμαίας51. 

48 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 138-143
49 Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και αποσπάσματα από τον 

Γερμανικό τύπο της εποχής μπορεί κανείς να βρει στο ήδη 
μνημονευθέντα έργο του S.Ihrig όπου υπάρχουν και άλλες 
λεπτομέρειες γύρω από την Τουρκική ψύχωση που φαίνεται 
πως είχε προσβάλλει την Γερμανική κοινωνία ιδιαίτερα μετά 
την επιβολή του τρίτου Ράιχ.

50 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 227
51 Ο Χίτλερ την περίοδο εκείνη αλλά και μέχρι το τέλος του 

πολέμου είχε εμφανίσει μεγάλες εξάρσεις θυμού αλλά επι-
πρόσθετα είχε διατυπώσει και εντελώς ιδιαίτερες απόψεις 
στρατηγικής. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι η εμμονή 
του Χίτλερ, συνεπικουρούμενη και από τον Μουσολίνι, είχε 
οδηγήσει στον εγκλωβισμό σπουδαίων και μεγάλων Γερ-
μανικών και Ιταλικών μονάδων στην Τυνησία το 1943 που 
αναγκάστηκαν τελικά να παραδοθούν στους συμμάχους. 
Αναφέρεται στην ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ότι ο 
διακεκριμένος Γερμανός Στρατάρχης Ρόμμελ εγκαίρως είχε 
προσπαθήσει να πείσει τον Χίτλερ για την αναγκαιότητα της 
εκκένωσης της Β. Αφρικής από τα Γερμανικά στρατεύματα  

Κάποιες ενδιαφέρουσες συγκρίσεις
Ακόμη και χωρίς τα προαναφερθέντα στοι-

χεία σε έναν απλό μελετητή της ιστορίας θα 
ήταν προφανής η διασύνδεση των 2 καθεστώ-
των του Κεμαλισμού και του Ναζισμού. Επίσης 
ευνόητο είναι ότι το αρχαιότερο θα επηρέαζε 
το νεότερο. Η ανωτέρω θέση στηρίζεται βασικά 
στις έντονες ομοιότητες που εμφάνισαν ιστο-
ρικά αυτά τα 2 καθεστώτα στον τρόπο δράσης 
τους αλλά και στις βασικές αρχές τους.

Συγκεκριμένα και τα 2 υπήρξαν αναθεωρητι-
κά προς τις Συνθήκες λήξεως του Α' ΠΠ. Γνω-
ρίζουμε ότι το Κεμαλικό καθεστώς έπειτα από 
ένα τρίχρονο αγώνα κατά των Ελλήνων κυρί-
ως κατόρθωσε να αναθεωρήσει την Συνθήκη 
των Σεβρών με την σαφώς βελτιωμένη για την 
Τουρκία Συνθήκη της Λωζάνης.

Τα 2 εν λόγω καθεστώτα στηρίχθηκαν σε 
προσωποπαγή σχήματα τα οποία κατέληγαν 
μετά από μικρό χρονικό διάστημα στο να θε-
οποιούν τους Αρχηγούς τους. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση έχουμε τον Κεμάλ που θα αποκτήσει 
δικτατορικές εξουσίες που θα του επιτρέψουν 
να εξοντώνει με συνοπτικές διαδικασίες όλους 
τους εν δυνάμει εσωτερικούς αντιπάλους του 
ενώ συνάμα οι προς αυτόν προσκείμενοι Τούρ-
κοι τον αποδέχονται πλήρως και σε κάθε πτυ-
χή της ζωής τους ακόμα και μετά την λήξη της 
εμπολέμου καταστάσεως. Έτσι ο Κεμάλ προ-
σλαμβάνει διαστάσεις ημίθεου μη δυνάμενου 

αφού ο αγώνας εκεί είχε καταστεί άπελπις για αυτά ενώ η 
παρουσία τους στην Νότια Ευρώπη θα ήταν άκρως απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης εκεί Συμ-
μαχικής αποβάσεως, αλλά χωρίς επιτυχία. Επιπρόσθετα το 
έτος 1944 είναι γνωστό ότι ο Αρχηγός του Γερμανικού Γε-
νικού Επιτελείου διακεκριμένος Αρχιστράτηγος Γκουντέριαν 
επανειλημμένως προσπάθησε να πείσει τον Χίτλερ όπως 
διατάξει την δια θαλάσσης εκκένωση της Κουρλανδίας από 
τα εκεί αποκλεισμένα Γερμανικά στρατεύματα τα οποία χρει-
αζόταν για την άμυνα της Ανατολικής Πρωσίας στην οποία 
ανέμενε Ρωσική επίθεση. Εν τούτοις ο Χίτλερ δεν ενέκρινε 
την εκκένωση της Κουρλανδίας όπου βρίσκονταν σοβαρές 
Γερμανικές δυνάμεις επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες 
μεταξύ των οποίων και την άποψη ότι με την εκκένωση της 
Κουρλανδίας τα Γερμανικά υποβρύχια θα έχαναν έναν κόλ-
πο στον οποίο εκτελούσαν συνήθως εν πλω εκπαιδευτικές 
ασκήσεις. Τοιουτοτρόπως η Ρωσική επίθεση εκδηλώθηκε, 
επέτυχε την είσοδο των Ρωσικών στρατευμάτων στο Βε-
ρολίνο και ακόμη υπήρχαν αξιόμαχες Γερμανικές δυνάμεις 
στη Βαλτική (16 μεραρχίες) πλήρως αποκλεισμένες από τον 
υπόλοιπο Γερμανικό Στρατό που τελικά συνθηκολόγησαν 
άνευ όρων.
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να αμφισβητηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες για 
τον τολμητία. Παρομοίως ο Χίτλερ σταδιακά με-
τατρέπεται σε Φύρερ που θα απεμπολήσει την 
Βουλή ακόμα και το πιστό σε αυτόν Υπουργικό 
Συμβούλιο και θα κυβερνά με σιδηρά πυγμή 
κατά την απολύτως δική του βούληση τιμωρώ-
ντας με σκληρό τρόπο όποιον φανταζόταν ότι 
θα μπορούσε να τον αμφισβητήσει καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο.

Ακόμα πιο σημαντική ομοιότητα προκύπτει 
εκ του γεγονότος ότι και τα 2 καθεστώτα απε-
μπόλησαν οικειοθελώς την προγενέστερη τάξη 
πραγμάτων στην χώρα τους. Ο μεν Κεμάλ κα-
τάργησε το Χαλιφάτο εξορίζοντας τον τελευ-
ταίο Σουλτάνο που αποτελούσε και θρησκευτικό 
ηγέτη του συνόλου των Μωαμεθανών απεμπο-
λώντας την δυνατότητα από τη νέα Τουρκία 
που δημιουργούσε να εξουσιάζει το σύνολο 
των πιστών Μουσουλμάνων ανά την Υδρόγειο 
κατά θρησκευτικό τουλάχιστον τρόπο (που στον 
Μουσουλμανισμό σχεδόν ταυτίζεται με την πο-
λιτική εξουσία). Αυτό το πράττει ο Κεμάλ ενώ 
έχει κερδίσει στρατιωτικά και άρα έχοντας την 
δυνατότητα είτε να ελέγξει απολύτως τον Σουλ-
τάνο είτα ακόμα και να τον αντικαταστήσει με 
κάποιον της αρεσκείας του. Είναι προφανές, 
ότι ο Κεμάλ επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα 
Τουρκία που θα φέρει μόνο την σφραγίδα του 
και σε αυτό το πλαίσιο της εξαιρετικής έπαρ-
σης στην οποία βρίσκεται (για αυτό και ανωτέ-
ρω χαρακτηρίστηκε ως ημίθεος) αδιαφορεί για 
την υφιστάμενη παράδοση αλλά και τα πιθανά 
οφέλη που θα μπορούσε αυτή να προσφέρει 
μελλοντικά στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων κα-
τάργησε το Αραβικό αλφάβητο, το ημερολόγιο 
αλλά και διατύπωσε περίεργες παν τουρκικές 
θεωρίες που συνέτειναν στο να δημιουργή-
σουν ένα νέο Έθνος με καινούργια επίπλαστη 
ιστορία και ιστορική αφετηρία. Ομοίως ο Χίτλερ 
αγνόησε όχι την προηγηθείσα παρακμιακή στα 
μάτια του Δημοκρατία της Βαϊμάρης αλλά το 
ένδοξο Αυτοκρατορικό παρελθόν της Γερμανί-
ας το οποίο είχε πλειάδα υποστηρικτών αλλά 
επιπρόσθετα είχε και το βασικό του σύμβολο, 
τον ίδιο τον Αυτοκράτορα (Κάιζερ) Γουλιέλμο 
Β' εν ζωή. Πράγματι παρότι ο Γουλιέλμος ζούσε 
στην Ολλανδία ως αυτοεξόριστος και μολονότι 
πολλοί συγγενείς του είχαν οικειοθελώς εντα-

χθεί στο Ναζιστικό κόμμα εν τούτοις ο Χίτλερ 
επιλέγει να τον αγνοήσει και μάλιστα όταν ο 
πρώην Αυτοκράτορας και Βασιλιάς της Πρω-
σίας θα του αποστείλει συγχαρητήριο τηλεγρά-
φημα για τις νίκες του στο Δυτικό μέτωπο ο Χίτ-
λερ θα το σχολιάσει με προσβλητικό τρόπο52.53 
Όπως και ο Κεμάλ έτσι και ο Χίτλερ θέλει μια 
καινούργια Γερμανία που θα έχει μόνο τη δική 
του σφραγίδα. Δεν τον ενδιαφέρει η παράδοση 
της Πρωσικής αριστοκρατίας, ούτε οι κληρονο-
μικές Μοναρχίες54 και σε αντίθεση προβάλλει 
τη Λαϊκότητα η οποία θα αποτελέσει το σήμα 
κατατεθέν του Ναζιστικού Κόμματος αλλά και 
της νέας Γερμανίας όπως ο Χίτλερ την αντιλαμ-
βάνεται.

Η μεγαλύτερη όμως ομοιότητα θα βρε-
θεί στον τρόπο με τον οποίο τα 2 καθεστώτα 
αντιμετώπισαν το θέμα των μειονοτήτων και 
της Εθνικής καθαρότητας. Ο Κεμάλ για πρώ-
τη φορά στην ιστορία εκτέλεσε Εθνοκάθαρση  
εξοντώνοντας συστηματικά τους Χριστιανικούς 
πληθυσμούς (βασικά Ελληνικοί και Αρμενικοί) 
που διαβιούσαν στην επικράτεια που έλεγχε. 
Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες Εθνό-
τητες (π.χ. Κούρδοι) όχι όμως με την ίδια μα-
νία και αποτελεσματικότητα. Υποστηρίξαμε ότι 
για πρώτη φορά έλαβε χώρα μια συστηματική 
Εθνοκάθαρση τέτοιας έκτασης παρά το ότι εί-
ναι γνωστό ότι η ανθρώπινη ιστορία δυστυχώς 
βρίθει από σφαγές ανθρώπων που λαμβάνουν 
χώρα από άλλους ανθρώπους. 

Η ειδοποιός διαφορά στο “Τουρκικό υπόδειγ-
μα’’ έγκειται στο ότι για πρώτη φορά ένα κράτος 
αποφασίζει να δολοφονήσει κατά συστηματικό 

52 Συγκεκριμένα ο Κάιζερ Γουλιέλμος ζούσε εξόριστος στο 
Ντορν της Ολλανδίας και έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφη-
μα στον Χίτλερ, επαναλαμβάνοντας την υποκριτική συναι-
σθηματική φράση που είχε διατυπώσει ο παππούς του το 
1870 «Πως αλλάζει τα πράγματα ο Θεός!».Ο Χίτλερ τον 
αντιμετώπισε με περιφρόνηση λέγοντας «Δεν έμαθε τίποτα 
καινούργιο?»

53 John Lucats, Ο Χίτλερ της Ιστορίας, Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ,Α-

θήνα 1999,σ.153..
54 Κατά την επίσκεψη του Χίτλερ στη Ρώμη το 1938 αναφέ-

ρεται ότι «Ένοιωσε αποστροφή για όσα είδε στις εορτές του 
ετοιμόρροπου ιταλικού βασιλικού οίκου, για τα προνόμια της 
αυλικής κοινωνίας, για τη διαφθορά της ρωμαϊκής αριστο-
κρατίας και για τις προσωπικές αδυναμίες του Ιταλού άνα-
κτα.»Θεωρούσε δε ότι ο Μουσολίνι είχε διαπράξει τεράστιο 
σφάλμα επιτρέποντας τη διατήρηση του Ιταλικού οίκου και 
μετέχοντας στη διακυβέρνηση της Ιταλίας 
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Χαρακτηριστική γελοιογραφία της εφημερίδας Kladdereradatsch  του 1922 με τίτλο «Διαφορετικός τρόπος ομιλίας». 
Τα κείμενα έχουν ως ακολούθως ̈ Δρ Joseph Wirth: Παράξενο όταν προσπαθώ να αποκαταστήσω επικοινωνία με την 
Entente ακούω μόνο ένα δυσάρεστο ήχο στο τηλέφωνο. 
Μουσταφά Κεμάλ Πασά: Σε παρακαλώ άσε να το δω εγώ αυτό.! Εδώ Κεμάλ Πασάς ανάθεμα σας, πότε πρόκειται να 
λάβω τις προτάσεις σας; 
Απάντηση(άμεση, καθαρή και διακριτή) Άμεσα! Αστραπιαία! 
Κεμάλ Πασάς στον Δρ Joseph Wirth (χαμογελώντας):Βλέπεις, έτσι ένας πρέπει να μιλάει
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τρόπο μια ομάδα υπηκόων του που διακρίνεται 
από τη θρησκεία που πρεσβεύει (Χριστιανοί) και 
οι οποίοι δεν είχαν αντιδράσει κατά οποιοδήπο-
τε τρόπο κατά του Κράτους τους τουλάχιστον 
κατά την πλειοψηφία τους. Πράγματι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των Χριστιανών της Μικράς 
Ασίας θα οδηγηθεί σαν πρόβατο στη σφαγή 
χωρίς να αντιδρά και χωρίς να έχει προβεί σε 
οιανδήποτε αντικαθεστωτική πράξη. Είναι πρω-
τόγνωρο ένα κράτος (τόσο από την Κυβέρνη-
ση των Νεοτούρκων, όσο και από την διάδοχη 
κατάσταση του Κεμάλ) να θέλει να εξοντώσει 
τους ίδιους τους Υπηκόους του χωρίς να υπάρ-
χει αφορμή ιδιαίτερη. 

Γεγονός είναι ότι η ύπαρξη των μειονοτή-
των είχε χρησιμοποιηθεί από τις Ευρωπαϊκές 
Μεγάλες Δυνάμεις ή τη Ρωσία προκειμένου να 
ασκηθούν πολιτικές πιέσεις στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία κατά το παρελθόν πλην όμως 
η προστασία των μειονοτήτων ήταν γνωστό 
πως ήταν απλώς η αφορμή ενώ οι αιτίες ήταν 
επίσης γνωστό ότι είχαν οικονομικά ή πολιτικά 
ελατήρια. Τοιουτοτρόπως οι Μεγάλες Δυνάμεις 
εκμεταλλευόμενες την αδυναμία της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας γνωστής και ως “ο Μεγά-
λος Ασθενής” προσπαθούσαν να της αποσπά-
σουν ό,τι ήταν εφικτό και συμφέρον για αυτές. 
Συνεπώς οι Χριστιανικές μειονότητες αποτε-
λούσαν μια αφορμή και μάλιστα πολλές φορές 
εν αγνοία τους αφού κανείς δεν τις ρωτούσε 
όταν τις επικαλείτο για να ασκήσει πίεση στην 
Οθωμανική Κυβέρνηση ενώ ο πραγματικός λό-
γος ήταν η στρατιωτική κυρίως αδυναμία της 
Αυτοκρατορίας να αμυνθεί του εαυτού της. 

Ακόμα υποστηρίχθηκε από κάποιους απολο-
γητές των Κεμαλικών έργων ότι η εξόντωση 
των Ελληνικών πληθυσμών ήταν απαραίτητη 
στο πλαίσιο του αγώνα που έδινε στην Μικρά 
Ασία. Πλην όμως η καταγεγραμμένη ιστορία 
μας λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων στην Μικρά Ασία δεν πολέμησε κατά 
των Τούρκων ούτε αποτέλεσε απειλή για τον 
Κεμαλικό στρατό. Εξάλλου τα γυναικόπαιδα και 
οι γέροντες που επίσης γνώρισαν την εξόντω-
ση δεν θα μπορούσαν δυνητικά να απειλήσουν 
τις πολεμικές επιχειρήσεις των Κεμαλικών. 

Τέλος υποστηρίχθηκε ότι οι σφαγές των Ελ-
λήνων από τα κεμαλικά στίφη, ήταν αντίποι-

να σφαγών που είχε διενεργήσει ο Ελληνικός 
Στρατός κατά την τριετή παρουσία του στην 
Μικρά Ασία. Πράγματι υπήρξαν γεγονότα βίας 
και βαρβαρότητας από πλευράς Ελλήνων στρα-
τιωτών κατά την περίοδο εκείνη και ιδιαίτερα 
κατά την διάρκεια της οπισθοχωρήσεως του 
Ελληνικού στρατού τον Αύγουστο του 1922. 
Πλην όμως οι ως άνω βαρβαρότητες ουδέποτε 
υπήρξαν κεντρική πολιτική ή στρατιωτική επι-
λογή της επίσημης Ελληνικής Κυβέρνησης ή 
Στρατιωτικής Διοίκησης. Πάντοτε επρόκειτο για 
ενέργειες μεμονωμένων στρατιωτών ή μικρών 
ομάδων ένστολων του Ελληνικού στρατού χα-
λαρώς διοικούμενες ή και καθόλου διοικούμε-
νες όπως στην περίπτωση της οπισθοχωρή-
σεως του 1922 όποτε ουσιαστικά μιλάμε για 
φυγάδες / λιποτάκτες που απλώς έφεραν την 
στολή του Έλληνα φαντάρου / Υπαξιωματικού 
/ Αξιωματικού. 

Ο Στρατηγός Σπυρίδωνος γράφει χαρακτηρι-
στικά για την διαγωγή του Ελληνικού Στρατού 
και ιδιαίτερα για τους ηγήτορες του «Εάν επι-
κεφαλής του Ελληνικού Στρατού δεν ήσαν οι 
γενναίοι και εξευγενισμένοι στρατηγοί Πα-
ρασκευόπουλος, Παπούλας και Χατζανέστης, 
αλλ’ ήτο ένας Μουσταφά Κεμάλ, ο πόλεμος 
θα έληγεν υπερ των Ελλήνων εις διάστη-
μα ολίγων μόνο μηνών, διότι ο Μουσταφά 
Κεμάλ, οδηγούμενος από τα ένστικτα της 
φυλής, εξ’ης κατάγεται, ο ίδιος ων και πο-
λιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, εις ουδένα 
υπακούων και τα πάντα θυσιάζων υπέρ του 
σκοπού του, κατά το σύστημα των παλαιών 
Ασιατών Τσέγκις-Χαν, Ερτογρούλ, Οσμάν και 
του συγχρόνου Ασιάτου Στάλιν, μη έχων εις 
τα κύτταρα αυτού ουδέ εν τοιούτον του σύγ-
χρονου συγκαταβατικού πολιτισμού, αδιάφο-
ρος παντελώς εις τον ανθρώπινον πόνον και 
οδυρμόν, θα συνελάμβανεν, αν δεν εφόνευ-
εν, όλους τους δυνάμενους να φέρουν όπλα 
Τούρκους της κατεχωμένης ζώνης και θα 
τους έστελλε προς πλήρη εξουδετέρωσιν εις 
τας νήσους της ελευθέρας Ελλάδος ολόκλη-
ρον δε τον εις εκατομμύρια πληθυσμόν εξ’ 
αμάχων γυναικών, γερόντων και παιδιών θα 
έστελλε, ως αγέλη θυμάτων, εις την χώραν 
του αντιπάλου του δια να προκαλέση αυτή 
και μόνη η αγέλη δια τους Τούρκους την 
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ανάγκην ικεσίας προς ειρήνην και έλεος από 
τον ανοικτίρμονα αντίπαλον των. Αλλά εις 
τους εξευγενισμένους αρχιστρατήγους του 
Ελληνικού Στρατού δεν υπήρχαν κύτταρα 
Τσένγκις-Χαν…»55

Πράγματι η Ελληνική Διοίκηση προσπάθησε 
να είναι ακριβοδίκαιη απέναντι σε όλους τους 
κατοίκους της Μικράς Ασίας που βρεθήκανε 
υπό την Διοίκηση της. Ο Έλληνας Ύπατος Αρ-
μοστής στη Σμύρνη Στεργιάδης θα εφαρμόσει 
τόσο αμερόληπτη πολιτική που θα γίνει μισητός 
κυρίως από τους Χριστιανούς κατοίκους αυτής. 
Ελληνικά Στρατοδικεία θα δικάσουν ακόμα και 
σε θάνατο ένστολους του Ελληνικού Στρατού 
και Χριστιανούς πολίτες που θα αποδειχθεί 
κατόπιν δίκης ότι εγκλημάτησαν κατά Οθωμα-
νών56.57 Ψύχραιμοι Έλληνες Αξιωματικοί ακόμα 
και στο χάος της οπισθοχώρησης θα προσπα-
θήσουν να επιβάλλουν την δικαιοσύνη τιμω-
ρώντας Έλληνες στρατιώτες που βιαιοπραγούν 
σε βάρος Οθωμανών πλην όμως δεν θα βρού-
με ούτε μια απόφαση Τουρκικού δικαστηρίου 
που να τιμωρεί έστω και ένα Τούρκο στρατιώτη 
για εγκλήματα σε βάρος Χριστιανών αμάχων ή 
αιχμαλώτων.

Η άποψη ότι οι Τουρκικές σφαγές ήταν αντί-
ποινα σε αντίστοιχες Ελληνικές σφαγές κατά 
των Τούρκων εύκολα καταρρέει ακόμα και από 
το γεγονός ότι χιλιάδες Μουσουλμάνοι που δι-
αβιούσαν στη Μακεδονία και στη Θράκη (Ανα-
τολική και Δυτική) θα παραμείνουν ανενόχλητοι 
ακόμα και μετά την άφιξη των φρικιαστικών 
νέων για τις σφαγές των Χριστιανών στην 
Μ. Ασία από τους Τούρκους. Χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυς των γεγονότων 
G.Horton «Μια από τις πιο έξυπνες διαδόσεις 

55 βλέπε υποσημείωση 2 πρόλογος
56 «Τελικά μετά τα επεισόδια της απόβασης (εννοεί των Ελ-

λήνων στη Σμύρνη), ο Στεργιάδης, με ειδίκευση σε θέμα-
τα Ισλαμικού δικαίου … έφτασε στη Σμύρνη στις 18 Μαΐου 
1919 με πολύ συγκεκριμένες οδηγίες: έπρεπε να τιμωρήσει 
αυστηρά κάθε αντιτουρκική πράξη και προπαγάνδα σε μια 
προσπάθεια προσεταιρισμού του Τουρκικού στοιχείου αλλά 
και των Συμμάχων… Οι Έλληνες παραδέχτηκαν την ενοχή 
τους με την εκτέλεση των τριών…Μέχρι το τέλος Αυγούστου 
1919 είχαν εξεταστεί 780 αιτήσεις (για αστική αποζημίωση 
από τα επεισόδια της απόβασης), εκκρεμούσαν άλλες 764 
και είχε ήδη καταβληθεί για αποζημιώσεις ποσό 2.500.000 
γαλλικών φράγκων» 

57 βλέπε υποσημείωση 6 σελ. 280-281

που έθεσαν ποτέ σε κυκλοφορία οι Τούρκοι 
προπαγανδιστές είναι εκείνη, σύμφωνα με 
την οποία οι Χριστιανοί που σφάχτηκαν ήταν 
τόσο κακοί όσο και οι εκτελεστές τους, ότι 
δηλαδή το λάθος ήταν πενήντα-πενήντα, μι-
σό-μισό… Πρέπει όμως να είναι κανείς πολύ 
επιπόλαιος για να δεχτεί μια τέτοια θεωρία, 
τη στιγμή μάλιστα που δεν χρειάζεται παρά 
λίγη σκέψη για να αποδείξει πόσο λανθασμέ-
νη είναι. Πρώτα-πρώτα, ακόμα και αν ήθε-
λαν, οι Χριστιανοί που βρισκόντουσαν κάτω 
από την τουρκική κυριαρχία δεν είχαν ποτέ 
την ευκαιρία να κάνουν σφαγές. Αν στη μα-
κριά ιστορία των σφαγών που πότισαν την 
αυτοκρατορία με αίμα, σκοτώθηκαν μερικοί 
Τούρκοι, τότε ο μαθηματικός υπολογισμός 
όχι μόνο δεν είναι πενήντα προς πενήντα, 
αλλ’ ούτε καν ένας προς δέκα χιλιάδες… Σε 
όλο το διάστημα που συνέβαιναν οι τρομα-
κτικές σφαγές, ενώ η Σμύρνη καιγόταν και 
πρόσφυγες τραυματισμένοι, κακοποιημένοι 
και κατεστραμμένοι ξεχύνονταν σε κάθε λι-
μάνι της Ελλάδας, η συμπεριφορά των Ελ-
λήνων απέναντι στις χιλιάδες των Τούρκων 
που κατοικούν στη χώρα έγραψε ένα από τα 
ωραιότερα και πιο θαυμαστά κεφάλαια της 
ιστορίας της. Δεν υπήρξαν αντεκδικήσεις. Οι 
Τούρκοι που κατοικούν στην Ελλάδα δεν πει-
ράχτηκαν καθόλου και καμιά θύελλα μίσους 
ή αντεκδίκησης δεν ξέσπασε στα κεφάλια 
τους. Αυτή ήταν μια μεγάλη, όμορφη νίκη 
που, με τον τρόπο της, φτάνει στο επίπεδο 
του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας.»58

Παρόμοια και ο Χίτλερ θα αναλάβει να εξο-
ντώσει τους Εβραίους (αλλά και άλλες μειονό-
τητες) που βρίσκονται στις περιοχές που ελέγ-
χει ο Γερμανικός στρατός καθαρά για λόγους 
Εθνικής Καθαρότητας χωρίς να τον ενδιαφέ-
ρει το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν 
συνεπείς υπήκοοι της Γερμανίας και σε κανένα 
επίπεδο δεν είχαν απειλήσει (ούτε και θα μπο-
ρούσαν) την χώρα τους ούτε και το καθεστώς 
της. Κάποιοι αναλυτές θα υποστηρίξουν ότι 
υπάρχει διαφορά μεταξύ Εθνοκάθαρσης και 
γενοκτονίας υπονοώντας ότι η Εθνοκάθαρση 
είναι μια επιεικέστερη διαδικασία. Πλην όμως 

58 βλέπε υποσημείωση 6 σελ. 233-234
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είναι προφανές ότι η Εθνοκάθαρση αποτελεί το 
πρώτο στάδιο της γενοκτονίας αφού αναγκα-
στικά περιορίζεται από τα γεωγραφικά όρια στα 
οποία το κράτος που εφαρμόζει την Εθνοκά-
θαρση είναι σε θέση να ελέγχει. Με την επέκτα-
ση των εν λόγω γεωγραφικών ορίων επεκτεί-
νεται και το έγκλημα με προοπτική να φτάσει 
στη γενοκτονία. Σχετικό παράδειγμα εναργές 
έχουμε κατά τον Β' ΠΠ με τους Εβραίους και το 
Γερμανικό Κράτος όπου καταρχάς εξοντώθη-
καν όσοι κατοικούσαν στα όρια του Γερμανικού  
κράτους στη συνέχεια και όσο εξαπλωνόταν το 
Γερμανικό κράτος οι διώξεις επεκτάθηκαν αντί-
στοιχα και από ένα σημείο και μετά αφορούσαν 
ακόμα και τους Εβραίους που κατοικούσαν σε 
Ιταλικά εδάφη για τα οποία η Γερμανία δεν είχε 
απαιτήσεις κατοχής (Ηπειρωτική Ιταλία, Επτά-
νησα κλπ). Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 
η τύχη των Εβραίων της Γερμανίας και κατ’ 
επέκταση όλης της Ευρώπης σφραγίστηκε στα 
παράλια και τα υψίπεδα της Μ. Ασίας τη στιγμή 
κατά την οποία οι ορδές αλλά και ο τακτικός 
Κεμαλικός στρατός εξόντωναν χωρίς καμία αί-
σθηση ντροπής και καμία αντίδραση από τον 
λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο τους Χριστιανούς 
κατοίκους της και εν συνεχεία οι πολιτισμένοι 
λαοί της Ευρώπης συνεργαζόντουσαν με το ει-
δεχθές αυτό καθεστώς κλείνοντας οικονομικές 
και άλλες συμφωνίες αδιάφοροι όντες για τα 
πρωτοφανή εγκλήματα που μόλις είχαν λάβει 
χώρα.

Ο αναγνώστης που είχε την υπομονή να  
διαβάσει από την αρχή αυτή την εργασία δεν 
θα πρέπει να εκπλαγεί όταν θα μάθει ότι και 
ο Διοικητής του διαβόητου στρατοπέδου θα-
νάτου Αουσβίτσ υπήρξε Γερμανο-ΟΘωμανός. 
Πράγματι ο Ες (Hoess) 59 όπως ονομαζόταν ο 

59 Πρόκειται για συνωνυμία με τον Ρούντολφ Ες (1889 
-1982), το νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ναζιστικού κόμ-
ματος μέχρι το 1941 όπου για ακατανόητους έως σήμερα 
λόγους έπεσε με αλεξίπτωτο στην Αγγλία όπου και συνελή-
φθηκε. Στη συνέχεια απέστειλε από τις Βρετανικές φυλακές 
επιστολές στον Τσόρτσιλ υποστηρίζοντας ότι έχει πέσει θύμα 
υπνωτισμού από Εβραίους. Στη δίκη της Νυρεμβέργης θα 
αποφύγει την θανατική ποινή αφού κατά την περίοδο των 
μεγάλων εγκλημάτων του Ναζισμού αυτός ήταν ήδη στις 
Αγγλικές φυλακές και θα καταδικαστεί σε ισόβια. Η απο-
λογία του θα είναι μια αποθέωση του παραλογισμού αφού 
επί ώρες θα εκθειάζει τον Χίτλερ ενώ για τα εγκλήματα 
εις βάρος των Εβραίων θα τα παραδεχτεί μεν αλλά θα τα 

εν λόγω Διοικητής, υπηρέτησε στην Παλαιστίνη 
κατά τον Α' ΠΠ, τραυματίστηκε εκεί, παρασημο-
φορήθηκε και ερωτεύτηκε την νοσοκόμα που 
τον περιποιόταν ενώ σύμφωνα με το ημερο-
λόγιο του ενθουσιάστηκε από τους εχθρούς 
που του δόθηκε η ευκαιρία να σκοτώσει ενώ 
προφανώς αντελήφθη την γενοκτονία των Αρ-
μενίων που ελάμβανε χώρα την περίοδο εκείνη 
στην περιοχή χωρίς όμως να κάνει κάποια μνεία 
στο ημερολόγιο του60. Δεν αποτελεί έκπληξη το 
ότι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή τα μι-
κρά παιδιά / βρέφη να τοποθετούνται μαζί με 
τους γονείς τους στους φούρνους, ώστε με ένα 
ψήσιμο να αποτεφρώνονται γονείς και παιδιά /
βρέφη μαζί για λόγους ταχύτητας, στη δίκη του 
δήλωσε ότι μετανιώνει μόνο γιατί δεν πρόλα-
βε να σκοτώσει περισσότερους Εβραίους αλλά 
αντίθετα κάποιοι του γλίτωσαν και βρέθηκαν 
ζωντανοί με την άφιξη των Συμμαχικών στρα-
τευμάτων στο Αουσβιτς. Πράγματι η λήξη του 
Β' ΠΠ έδωσε την ευκαιρία σε λίγους Εβραίους 
να γλιτώσουν από την τραγική μοίρα που τους 
ανέμενε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στην 
περίπτωση των Χριστιανών της Μ. Ασίας την 
ευκαιρία να γλιτώσουν την έδωσε η ύπαρξη  
κυρίως του Ελληνικού στόλου.

Συγκεκριμένα μετά την αναπάντεχη ακόμα 
και για τον ίδιο τον Κεμάλ συντριπτική του νίκη 
στην Ασία επεδίωκε να διεκπεραιωθεί στην 
Θράκη για να ανακτήσει την Κων/πολη. Πλην 
όμως αυτό το εγχείρημα απαιτούσε πολεμικό 
ναυτικό που δεν διέθετε σε αντίθεση με την Ελ-
λάδα που διέθετε άθικτο Π. Ναυτικό και επαρ-
κής ακόμα στρατιωτικές δυνάμεις61 άρα έπρεπε 
πλέον να κινηθεί διπλωματικά ο Κεμάλ ώστε να 
επιτύχει την εκχώρηση της Θράκης σε αυτόν 
χωρίς πόλεμο. Εν λόγω σκοπός δεν συμβιβα-

αποδώσει σε υπνωτισμό του Χίτλερ από τους Εβραίους με 
σκοπό την εξόντωσή τους! Η συμπεριφορά του είναι τόσο 
ακαταλόγιστη που ακόμα και ο σύντροφός του Γκέρινγκ θα 
διαμαρτυρηθεί εναντίον του και θα προσπαθήσει να τον 
αποφεύγει στο προαύλιο των φυλακών. Θα αυτοκτονήσει 
στη φυλακή το 1982.

60 βλέπε υποσημείωση 1 σελ. 4-5
61 Πρόσφατα είχε ενισχυθεί η Στρατιά Θράκης με 4.000 άν-

δρες ενώ αρκετές Ελληνικές Μεραρχίες είχαν υποχωρήσει 
χωρίς σοβαρές απώλειες/φθορές από το μέτωπο της Μ. 
Ασίας και θα μπορούσαν δυνητικά και με την υποστήριξη 
του Ναυτικού να επαρκέσουν για την άμυνα της Θράκης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα
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ζόταν με την διενέργεια μαζικών σφαγών. Επι-
πρόσθετα ήταν φανερό ότι η αποστολή εκατο-
ντάδων χιλιάδων ρακένδυτων προσφύγων μη 
μάχιμων στα λιμάνια της Παλαιάς Ελλάδας θα 
γονάτιζε την όποια Κυβέρνηση στην Αθήνα και 
θα αδυνάτιζε την επιθυμία και την δυνατότητα 
της για συνέχιση του πολέμου και έτσι ακριβώς 
τους χρησιμοποίησε

Αντί Επιλόγου -Συμπεράσματα
Καταδείξαμε λοιπόν με όλα τα παραπάνω 

στοιχεία αλλά και την συναφή ανάλυση ότι ο 
Κεμαλισμός και ο Ναζισμός συνδέονται στην 
ανθρώπινη ιστορία συνθέτοντας ένα αποτρό-
παιο δίδυμο που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη 
ιστορία προξενώντας απίστευτες καταστροφές 
και δράματα. Η μελέτη των χαρακτηριστικών 
τους αλλά και των επιρροών που το αρχαιό-
τερο καθεστώς άσκησε στο νεότερο αποτελεί 
υποχρέωση των ιστορικών επαγγελματιών ή 
μη προκειμένου να καταβληθεί η μέγιστη δυ-
νατή προσπάθεια ώστε στο μέλλον να αποφευ-
χθούν παρόμοια καθεστώτα και καταστάσεις 
που θα μπορούσαν να προξενήσουν τα ίδια ή 
και χειρότερα δράματα στην ανθρώπινη ιστο-
ρία. Η παρούσα εργασία παραμένει βέβαια ημι-
τελής και θα πρέπει το έργο αυτής να συνεχιστεί 
αφού υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία και αντί-
στοιχες πηγές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, 
εν τούτοις όμως θα ήθελα να αφιερώσω αυτό 
το πρωτόλειο στον Στρατηγό Σπυρίδωνος που 
εκτός από τα χρόνια της ζωής του που αφιέ-
ρωσε πολεμώντας τον Κεμαλισμό προσέφερε 
και τον υιό του θυσία στη μάχη κατά του Χιτλε-
ρισμού αφού ως Ανθυποπλοίαρχος του τότε 
Β.Ν. σκοτώθηκε το 1941 επί του Α/Τ ΛΕΩΝ. Οι 
εν λόγω θυσίες ας αποτελούν φωτεινό φάρο 
καθήκοντος για τους νεότερους Έλληνες Αξι-
ωματικούς.  
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Εισαγωγή
Η τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών 

[free space optical (FSO) communications]
είναι μια εναλλακτική των ραδιοκυμάτων τε-
χνολογία που προσφέρει ταχύτατη, ασφαλής 
και αξιόπιστη μετάδοση πληροφοριών. Συστή-
ματα οπτικών επικοινωνιών υφίστανται ήδη για 
εμπορικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται με-
ταξύ σταθερών σημείων. Έντονο είναι όμως και 
το ενδιαφέρον ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων 
για στρατιωτική χρήση λόγω των εγγενών πλε-
ονεκτημάτων που προσφέρει, όπως ασφάλεια 
και υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. 
Στις στρατιωτικές επικοινωνίες προτεραιότητα 
έχει η ασφάλεια. Το πολύ μικρό εύρος της δέ-
σμης λέιζερ κάνει τα συστήματα οπτικών επι-
κοινωνιών πολύ πιο ασφαλή από τα υπάρχοντα 
συστήματα ραδιοκυμάτων (radio frequency), 

λόγω της εξαιρετικής δυσκολίας του να εντο-
πιστεί και παρεμβληθεί η δέσμη του λέιζερ, 
αποτέλεσμα των φυσικών χαρακτηριστικών 
του και του πολύ στενού εύρους του λωβού 
στον πομπό. Η χρήση όμως συστημάτων οπτι-
κών επικοινωνιών σε κινητές πλατφόρμες, που 
είναι και το ζητούμενο, αποτελεί μια μεγάλη 
πρόκληση.

Το παρόν άρθρο σκοπό έχει την εισαγωγή 
στην τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών, 
των πλεονεκτημάτων και περιορισμών που 
αυτά έχουν, καθώς και τις συγκεκριμένες προ-
κλήσεις που ενέχει η χρήση τους από ένα πολε-
μικό πλοίο. Γίνεται επίσης αναφορά στην χρήση 
τους για επικοινωνία μεταξύ σταθμών εδάφους 
και δορυφόρων, όπως επίσης και μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων δορυφόρων. Τέλος, παρουσιά-
ζονται πειραματικά αποτελέσματα αποκατάστα-

Του Αντωνίου Λιώνη Υποπλοιάρχου ΠΝ 

Οπτικές Επικοινωνίες σε Θαλάσσιο 
Περιβάλλον
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σης επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων 
με χρήση συστήματος FSO που έχουν διεξαχθεί 
στις Η.Π.Α. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται 
για ερευνητικούς σκοπούς ένα ανάλογο σύστη-
μα από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Συνεπώς 
και καθόσον υφίσταται υποδομή και τεχνο-
γνωσία μπορεί βάσιμα το Πολεμικό Ναυτικό να 
ελπίζει στην απόκτηση δυνατοτήτων οπτικών 
επικοινωνιών στο άμεσο μέλλον, έστω και σε 
πειραματικό στάδιο.

Τεχνολογία επικοινωνιών ελεύθερου 
Χώρου

Η τεχνολογία επικοινωνιών ελευθέρου χώ-
ρου κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μια εναλλα-
κτική τεχνολογία ευρείας ζώνης, που προσφέ-
ρει γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά 
δεδομένων, εικόνας και ήχου, τόσο για στρα-
τιωτική όσο και εμπορική χρήση. Σε αντίθεση 
με άλλες ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών, 
η FSO χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ και όχι ρα-
διοκύματα για την μεταφορά της πληροφορίες 
μέσω της ατμόσφαιρας. Έτσι, μια διαμορφω-
μένη δέσμη λέιζερ χαμηλής σχετικά ισχύος 
διαδίδεται στον χώρο ξεκινώντας από ένα τη-
λεσκόπιο (πομπό) και καταλήγει σε έναν άλλο 

(δέκτης) ώστε να παρέξει την ζεύξη οπτικής 
επικοινωνίας. 

Απο ιστορικής απόψεως, το πρώτο γνωστό 
σύστημα επικοινωνίας ελευθέρου χώρου κα-
τασκευάστηκε από τον Graham Bell το 1880 
όταν σε ένα πείραμά του μετέτρεψε ήχο σε τη-
λεφωνικό σήμα και το μετέφερε μέσω δέσμης 
φωτός σε απόσταση 200 μέτρων (Σχήμα 2). 

Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία των FSO 
άρχισε να αναπτύσεται την δεκαετία του 1960. 
Στρατιωτικοί ερευνητές και μηχανικοί εφήρμο-

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση συσκευής οπτικών επι-
κοινωνιών που αναπτύσεται από την εταιρεία NovaSol 
Inc

Σχήμα 2. Το πρώτο γνωστό σύστημα επικοινωνίας ελευθέρου χώρου που κατασκευάστηκε από τον Graham Bell το 
1880
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σαν την FSO τεχνολογία σε συσκευές επικοινω-
νιών ώστε να πετύχουν την ασφαλή μεταφορά 
δεδομένων και ήχου οι οποίες δεν θα ήταν δυ-
νατόν να παρεμβληθούν, όπως μια συσκευή με 
χρήση ραδιοκυμάτων. Παρόλα αυτά οι πρώτες 
αυτές συσκευές είχαν σοβαρούς περιορισμούς 
στην ακτίνα τους, τον όγκο μεταφοράς δεδο-
μένων και την απόδοση τους σε ‘’δύσκολες’’ 
ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

Σήμερα η τεχνολογία FSO χρησιμοποιείται 
κυρίως για επικοινωνία μεταξύ σταθερών ση-
μείων. Με την ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολο-
γίας, αυξάνονται και οι απαιτήσεις στο εύρος 
ζώνης (bandwidth). Εμπορικά συστήματα FSO 
επιτυγχάνουν μεταφορά δεδομένων με ρυθμό 
της τάξης έως και μερικών δεκάδων Gbps με 
παράλληλο ρυθμό εμφάνισης σφαλμάτων (Bit 
Error Rate) της τάξης του 10-9 (ένα σφάλμα 
ανά ένα δισεκατομμύριο μεταφερόμενα bits). Η 
χαμηλή εμφάνιση σφαλμάτων προσφέρει μια 
πιο αξιόπιστη εναλλακτική ασύρματη επικοινω-
νία αλλά δεν είναι πάντα δεδομένη καθόσον 
αυτή επηρρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 
όπως η απόσταση, οι καιρικές συνθήκες, η ευ-
αισθησία του δέκτη κτλ. 

Όσο αυξάνεται η στρατιωτική τεχνολογία, 
η ανάγκη πιο ασφαλών, αξιόπιστων και γρή-
γορων επικοινωνιών αυξάνεται. Ειδικά για το 
πολεμικό ναυτικό η χρήση επικοινωνιών RF 
(radio frequency) από μια μονάδα εγκυμονεί 

πολύ αυξημένο κίνδυνο εντοπισμού της από 
αντίπαλες μονάδες. Ελάχιστο μέτρο αποφυγής 
αυτού του εντοπισμού αποτελεί και η εκάστοτε 
εφαρμοζόμενη πολιτική εκπομπών, δηλαδή η 
χρήση των απαραίτητων συσκευών βάσει της 
εκάστοσε τακτικής κατάστασης και απειλής.  

Το εργαστήριο ναυτικών ερευνών του αμερι-
κανικού ναυτικού (Νaval Research Laboratory) 
διεξάγει εδώ και αρκετά χρόνια πειράματα 
όσον αφορά την χρήση επικοινωνιών ελευ-
θέρου χώρου σε μεγάλες αποστάσεις (~32 
km) σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε ειδικά δια-
μορφωμένες εγκαταστάσεις μεταξύ ξηράς και 
μιας νήσου που απέχουν 16 km. Η τοποθέτηση 
ειδικών ανακλαστήρων επί της νήσου, επιτρέ-
πει την συλλογή των δεδομένων μόνο από την 
βάση της ξηράς και αφότου η δέσμη λέιζερ έχει 
διατρέξει συνολική απόσταση 32 km. Η γεωμε-
τρία της εγκατάστασης φαίνεται στο σχήμα 3. 

Πλεονέκτηματα τεχνολογίας FSO
Ένα σύστημα επικοινωνίας ελευθέρου χώ-

ρου αποτελεί ένα μέσο μετάδοσης μιας δια-
μορφωμένης δέσμης λέιζερ χαμηλής ισχύος 
μέσω της ατμόσφαιρας από ένα τηλεσκόπιο σε 
ένα άλλο στο φάσμα των THz συχνοτήτων. Η 
ζεύξη μπορεί να αποτελείται είτε από δύο τερ-
ματικά (direct link) είτε από ένα τερματικό και 
μια σειρά ανακλαστήρων (asymmetric link). 
Η τεχνολογία FSO προσφέρει ρυθμούς μετα-

Σχήμα 3. Η πειραματική διάταξη επικοινωνιών ελευθέρου χώρου του αμερικανικού NRL
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φοράς δεδομένων που δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν με χρήση ραδιοκυμάτων. Επίσης, 
η οπτική επικοινωνία είναι πολύ πιο ασφαλής 
από την επικοινωνία με RF και επίσης η χρήση 
συγκεκριμένου μήκους κύματος από την δέσμη 
λέιζερ (1550nm) δεν εγκυμονεί κινδύνους για 
την ασφάλεια των οφθαλμών του προσωπικού. 
Τέλος, η χρήση της συγκεκριμένης περιοχής 
του Η/Μ φάσματος δεν υπόκεινται στο περιο-
ρισμούς που χρήσης συχνοτήτων RF. Τα ανω-
τέρω πλεονεκτήματα της επικοινωνίας ελευθέ-
ρου χώρου την καθιστούν πλέον ελκυστική για 
χρήση της σε στρατιωτικές εφαρμογές. 

Ασφάλεια
Ο κυριότερος λόγος εγκατάστασης και χρή-

σης συστημάτων οπτικών επικοινωνιών σε ένα 
πολεμικό πλοίο είναι η απαίτηση για ασφαλείς 
επικοινωνίες. Αυτή η ανάγκη επιτείνεται όσο η 
τεχνολογία των συσκευών ηλεκτρονικού πο-
λέμου αναπτύσσεται. Διάφορες τεχνικές για 
ασφαλείς επικοινωνίες έχουν καθιερωθεί και 
εφαρμοστεί για πολλά χρόνια τώρα, άλλα ακό-
μα και τα πιο προηγμένα συστήματα παραμέ-
νουν ευάλωτα στον εντοπισμό και παρεμβολή 
τους. Για αυτό τον λόγο και η ανάπυξη μέσων 
ηλεκτρονικών αντιμέτρων (ECM) επιφέρει την 
ταυτόχρονη ανάπτυξη μέσων αντι-αντιμέτρων 
(ECCM). 

Η χρήση των συμβατικών συστημάτων RF 
περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες τους από 
την άποψη της ασφάλειας καθόσον τα φυσικά 
χαρακτηριστικά διάδοσης των ραδιοκυμάτων 
επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό τους από τον 
αντίπαλο και συνεπώς και της φέρουσας μονά-
δας. Η χρήση ειδικών συσκευών, όπως αναλυ-
τές φάσματος (spectrum analyzer) ή μετρητές 
RF επιτρέπει μια ναυτική μονάδα να εντοπίσει 
τα εκπεμπόμενα ραδιοκύματα. Οι εν λόγω συ-
σκευές όμως δεν δύνανται να εντοπίσουν μια 
δέσμη λέιζερ λόγω της φύσης τους. Για να 
μπορέσει να εντοπιστεί μια δέσμη λέιζερ, θα 
πρέπει κάποια εντοπιστική συσκευή λειτουρ-
γώντας στο υπέρυθρο φάσμα να τοποθετηθεί 
εντός του λωβού της δέσμης ή πίσω από τον 
δέκτη ώστε να συλλέξει μέρος της δέσμης που 
δεν συνέλλεξε ο δέκτης, πράγμα σχεδόν ανέφι-
κτο. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι 

δύνανται να αυξήσουν την πιθανότητα εντο-
πισμού μιας δέσμης λέιζερ, όπως η απόκλιση 
της (divergence), το επίπεδο ισχύος της και 
οι καιρικές συνθήκες. Η απόκλιση της δέσμης 
ενός πομπού ραδιοκυμάτων είναι της τάξης 
των λίγων μοιρών την στιγμή των συσκευών 
FSO είναι της τάξης των λίγων milliradians (1 
mrad=0.0573 μοίρες). Το μέγεθος της δέσμης 
αυξάνεται συναρτήσει της απόστασης. Για τον 
υπολογισμό του όγκου του κώνου που δημι-
ουργεί η αποκλίνουσα διάδοση της δέσμης 
χρησιμοποιούμε τον τύπο ακόλουθο τύπο:

όπου r η ακτίνα της βάσης του κώνου στον 
δέκτη και h η απόσταση πομπού-δέκτη. Κα-
θόσον υφίσταται η απαίτηση για line-of-sight 
επικοινωνίες στα συστήματα FSO, για μια ρε-
αλιστική σύγκριση χρησιμοποιείται η απόσταση 
των 16 χιλιομέτρων (ορατός ορίζοντας συ-
σκευής σε ύψος 20 μέτρων). Ο τύπος της ακτί-
νας είναι r = h x tan(θ/2) που δίνει το μέγεθος 
της δέσμης στον δέκτη, d = 2 x r. Για πομπό με 
δέσμη 3ο υπολογίζουμε, 

Για πομπό FSO με δέσμη 2 mrad υπολογίζουμε, 

Συνεπώς ο όγκος του πομπού ραδιοκυμάτων 
είναι περί τις 686 φορές μεγαλύτερος του FSO 
με αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπι-
σμού του. 

Εύρος Ζώνης
Τα συστήματα FSO έχουν την δυνατότητα 

σημαντικής μείωσης του χρόνου μετάδοσης 
πληροφοριών με αποτέλεσμα να δύνανται να 

Vc = 1/3 x π x r2 x h

r = 16000 x tan(3/2)
r = 419 m

d = 2 x r = 838 m
Vc=1/3x3.14x4192x16000=2940061546m3

r = 16000 x tan(0.1146/2)
r = 16 m

d = 2 x r = 32 m
Vc=1/3x3.14x162x16000=4287147m3
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αναλάβουν νέου είδους αποστολές, όπως την 
μετάδοση εικόνας πολύ υψηλής ανάλυσης. Η 
ταχύτητα ενός καναλιού επικοινωνίας, ονομά-
ζεται ρυθμός δεδομένων, και μετράται με τον 
αριθμό μεταδιδόμενων bits ανά δευτερόλεπτο. 
Συστήματα FSO για εμπορική χρήση διαθέτουν 
αυτή την στιγμή ταχύτητες της τάξης των αρ-
κετών Gbps. Το εύρος ζώνης σχετίζεται άμεσα 
με τον ρυθμό δεδομένων. Υψηλοί ρυθμοί δεδο-
μένων απαιτούν μεγάλο φάσμα, γεγονός που 
εξηγεί την αξία των FSO. Υψηλότερες συχνό-
τητες δίνουν την δυνατότητα για υψηλότερους 
ρυθμούς δεδομένων. Στο σχήμα 4 φαίνονται οι 
συχνότητες που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
μπάντες του Η/Μ φάσματος. 

Τα συστήματα FSO λειτουργούν κατά βάσει 
μεταξύ των 780nm-900nm και 1500nm-
1600nm. Τα λέιζερ στα 850nm (353 THz) κα-
θόσον έχουν μικρότερο μήκος κύματος είναι 
πιο ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες από ότι 
λέιζερ στα 1550nm (194 THz). Οι υψηλότερες 

συχνότητες που χρησιμοποιούν τα FSO συστή-
ματα λειτουργώντας σε αυτές τις μπάντες, επι-
τρέπουν 100 με 100000 φορές μεγαλύτερο 
ρυθμό μεταφοράς δεδομένων από ότι οι συ-
σκευές ραδιοκυμμάτων. 

Ρυθμός σφαλμάτων (Bit Error Rate)
Ο ρυθμός σφαλμάτων αποτελεί τον δείκτη 

των εσφαλμένων bit που απεστάλησαν για κά-
ποιον όγκο δεδομένων. Για παράδειγμα, ρυθ-
μός σφαλμάτων 10-9 σημαίνει ότι ανά ένα 
δισεκατομμμύριο απεσταλμένων bit, ένα είναι 
εσφαλμένο και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει το 
συγκεριμένο ψηφίο να αποσταλεί ξανά. Προφα-
νώς ο BER είναι άμεσα συνυφασμένος με τον 
ρυθμό αποστολής δεδομένων. Έτσι, ανάλογα 
με την τιμή του BER, μπορεί να προσαρμόζεται 
και ο ρυθμός αποστολής δεδομένων για να επι-
τύχουμε καλύτερους χρόνους αποστολής δεδο-
μένων σε περίπτωση που ο BER ήταν υψηλός. 
Στο σχήμα 5 φαίνονται οι BER που αντιστοιχούν 

Σχήμα 4. Συχνότητες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές μπάντες του Η/Μ φάσματος
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σε 4 διαφορετικούς ρυθμούς αποστολής δεδο-
μένων, 100, 200, 300 και 500 Mbps.

Άδεια χρήσεως φάσματος (Spectrum 
Licencing)
Η χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας για στρα-
τιωτικούς σκοπούς αποτελεί μεγάλη πρόκληση 
από την άποψη επιλογής συχνοτήτων λειτουρ-
γίας. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η πα-
ρεμβολή με υφιστάμενα εμπορικά και στρατιω-
τικά συστήματα. Τα συστήματα που λειτουργούν 
στην περιοχή των μικροκυμάτων έχουν σοβα-
ρούς περιορισμούς στην συχνότητα λειτουργί-
ας τους. Αντιθέτως, τα συστήματα οπτικών επι-
κοινωνιών, καθόσον λειτουργούν στην περιοχή 
του υπερύθρου φάσματος, δεν υπόκεινται σε 

αυτούς τους περιορισμούς, που καθορίζονται 
και επιβάλλονται από την διεθνή ένωση τηλεπι-
κοινωνιών (International Telecommunications 
Union).  

Προκλήσεις τεχνολογίας FSO
Παρά τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας FSO, υφίστανται και παράγοντες 
οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην απόδοση 
μιας οπτικής ζεύξης, με πιο σημαντικούς αυ-
τούς που εξαρτώνται από τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες. Καθώς διαδίδεται στην ατμόσφαιρα 
μια δέσμη λέιζερ, υπόκειται σε εξασθένιση, η 
οποία υπό καλές καιρικές συνθήκες μπορεί να 
είναι χαμηλή αλλά σε άσχημες καιρικές συνθή-
κες, όπως βροχή ή ομίχλη, μπορεί να λάβει και 

Σχήμα 5. Ρυθμοί σφαλμάτων αντιστοιχούντες σε τέσσερις διαφορετικούς ρυθμούς αποστολής δεδομένων
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πολύ υψηλές τιμές. Ένας άλλος περιοριστικός 
παράγοντας είναι η απαίτηση ο πομπός και ο 
δέκτης μιας οπτικής ζεύξης να βρίσκονται 
εντός οπτικού ορίζοντα (line-of-sight). Επίσης, 
και καθώς όπως προαναφέρθηκε η δέσμη του 
λέιζερ που χρησιμοποιείται είναι εξαιρετικά 
στενή, το παραμικρό εμπόδιο που θα παρεμ-
βληθεί μεταξύ πομπού και δέκτη είναι δυνατόν 
να προξενήσει μερική ή και ολική απώλεια επι-
κοινωνίας. Επιπλέον αυτού, το στενό εύρος της 
δέσμης απαιτεί εξαιρετικά ακριβής στόχευση 
και εγκλωβισμό του δέκτη από τον πομπό, για 
να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες της μεταφε-
ρόμενης ισχύος που με την σειρά τους έχουν 
ως αποτέλεσμα την κακή ποιότητα της επικοι-
νωνίας. Τέλος, η απόσταση μεταξύ πομπού και 
δέκτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθόσον 
όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες είναι συ-
νάρτηση και της απόστασης.

Ατμοσφαιρική επίδραση
Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήματα FSO 

λειτουργούν στο υπέρυθρο φάσμα, με σκοπό 
να έχουν το δυνατό καλύτερη διαπερατότητα 
της ατμόσφαιρας, δηλαδή να μειωθεί η εξα-
σθένιση της δέσμης. Οι βασικοί ατμοσφαιρικοί 
παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην δέσμη 
του λέιζερ είναι η απορρόφηση (absorption), η 
διάχυση (scattering), και η τυρβώδης ατμο-
σφαιρική ροή (atmospheric turbulence). 

Στο υπέρυθρο φάσμα, όπου λειτουργούν τα 
FSO συστήματα, τα σωματίδια τα οποία κατά 
κύριο λόγο προκαλούν την απορρόφηση της 
δέσμης, είναι το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα 
και το όζον. Μια ενδεικτική εικόνα ατμοσφαιρι-
κής διάδοσης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα 
φαίνεται στο σχήμα 6. 

Το ορατό φάσμα καλύπτει τα μήκη κύματος 
μεταξύ 0.4 έως 0.7 μm. Σε αυτή την περιοχή 
το όζον (Ο3) και το οξυγόνο (Ο2) είναι οι κύρι-
οι παράγοντες απορρόφησης ενώ στο υπέρυ-
θρο φάσμα (0.7 έως 1.5 μm) ο βασικότερος 
παράγοντας είναι τα μόρια του νερού (Η2Ο). 
Αυτό είναι και το φάσμα λειτουργίας των FSO 
συστημάτων. Τα μήκη κύματος πάνω από 1.5 
μm καλύπτουν την περιοχή των μικροκυμάτων, 
όπου κύρια επίδραση έχουν το νερό και το δι-
οξείδιο του άνθρακα (CO2). Τέλος, στο Σχήμα 
6 είναι εμφανής ο λόγος χρησιμοποίησης των 
μηκών κύματος λειτουργίας των 850 και 1550 
nm από τα FSO συστήματα. 

Τα διάφορα μικροσωματίδια που η δέσμη 
φωτός συναντά κατά τη διάδοση του στην 
ατμόσφαιρα προκαλούν την λεγόμενη διάχυση. 
Υφίστανται διαφόρων ειδών διαχύσης, ανά-
λογα με τον συσχετισμό μεγεθών του μήκους 
κύματος του λέιζερ και του μικροσωματιδίου 
στο οποίο προσπίπτει. Για την περιοχή του υπε-
ρύθρου στην οποία λειτουργούν τα συστήματα 
FSO, το μέγεθος των υδρατμών της ομίχλης, 

Σχήμα 6. Ατμοσφαιρικά ‘’παράθυρα’’ στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  53

καθότι έχουν συγκρίσιμο μέγεθος, αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα διάχυσης, σε αντίθεση 
με τις σταγόνες της βροχής ή τις νιφάδες του 
χιονιού οι οποίες είναι αρκετά μεγαλύτερες και 
δεν προξενούν τόσο έντονη διάχυση. Οι τρείς 
τύποι διάχυσης που υφίστανται είναι η Raman, 
Rayleigh και Mie (βλέπε σχήμα 7). 

Με τα μέχρι τώρα ανφερθέντα γίνεται αντι-
ληπτό ότι ξηρά και ζεστά κλίματα θα ήταν ιδα-
νικά για ένα σύστημα FSO. Αυτό όμως δεν είναι 
αληθές, καθώς υπάρχει ένα ακόμα φαινόμενο 

το οποίο ίσως είναι αυτό με την χειρότερη επί-
δραση, αυτό της τυρβώδους ατμοσφαιρικής 
ροής. Η διαφορά θερμοκρασίας που δημιουρ-
γείται μεταξύ διαφόρων αερίων στρωμάτων, 
ξεκινώντας από την επιφάνεια της γης και 
ανεβαίνοντας, έχει ως αποτέλεσμα την μεταβο-
λή του δείκτη διάθλασης αυτού του όγκου με 
αποτέλεσμα κατά τη διάδοση της η δέσμη να 
ακολουθεί διαφορετικές διαδρομές. Ο βασικός 
μετρητής της έντασης του φαινομένου αυτού, 
είναι η παράμετρος κατανομής του δείκτη δι-

Σχήμα 7. Σύγκριση μεταξύ διάχυσης τύπου Rayleigh και Mie

Σχήμα 8. Ενδεικτικές εικόνες που αντιστοιχούν σε τρείς διαφορετικές τιμές της παραμέτρου κατανομής του δείκτη 
διάθλασης. Η πάνω αριστερά, Cn2 = 10-15, η πάνω δεξιά, Cn2 = 10-14 και η κάτω Cn2 = 10-13.
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άθλασης Cn2. Η παράμετρος αυτή που δείχνει 
και την ένταση του φαινομένου της τυρβώδους 
ροής, παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές με αρ-
κετά υψηλή συχνότητα και λαμβάνει συνήθως 
τις υψηλότερες τιμές του περί τις μεσημβρινές 
ώρες, λόγω μεγαλύτερης διαφοράς θερμοκρα-
σίας αέρα και επιφανείας, και τις χαμηλότερες 
κατά το ξημέρωμα και το σούρουπο (σχήμα 8). 
Η επίδραση της τυρβώδους ροής στην διάδο-
ση της δέσμης του λέιζερ έχει ως αποτέλεσμα 
τον σπινθηρισμό (scintillation), την κίνηση της 
δέσμης (beam wander) και την διαπλάτυνση 
της δέσμης (beam spreading). Η επίδραση του 
σπινθηρισμού είναι ορατή ακόμα και με γυμνό 
μάτι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 
αστέρια που βλέπουμε κατά τη διάρκεια της 
νύχτας να τρεμοπαίζουν. Αυτό συμβαίνει καθό-
σον η διάδοση του φωτός από αυτά διαμέσου 
της τυρβώδους ροής της ατμόσφαιρας μέχρι 
το μάτι μας ακολουθεί διαφορετικές διαδρομές 
με αποτέλεσμα την ασύγχρονη άφιξη τους στο 
μάτι μας (δέκτης) (Σχήμα 9). 

Ένας τρόπος να μειωθεί το φαινόμενο αυτό 
στις οριζόντιες επικοινωνιές είναι η τοποθέτη-
ση του πομπού και δέκτη σε υψηλότερο σημείο 
του ιστού, προκειμένου για πολεμικό πλοίο, 
καθόσον η αύξηση της θερμοκρασίας του κα-
ταστρώματος αυξάνει και το φαινόμενο του 
σπινθηρισμού. Άλλος τρόπος αντιμετώπισής 
του είναι η χρήση τηλεσκοπίων μεγαλύτερης 
διαμέτρου. 

Η εκτροπή της δέσμης είναι επίσης αποτέλε-
σμα της τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής. Με 
χρήση γεωμετρικής οπτικής υπολογίζεται η 
ακτινική διακύμανση συναρτήσει του μήκους 
κύματος λ και της απόστασης, σr = 1.83 x Cn2 
x λ-1/6 x L17/6. Από την ανωτέρω σχέση προ-
κύπτει ότι μικρότερου μήκους κύματος δέσμες, 
θα έχουν μικρότερη εκτροπή (Σχήμα 10).

Συστήματα FSO για πολεμικά πλοία 
Τα συστήματα οπτικής επικοινωνίας γίνονται 

ολοένα και πιο δημοφιλή καθόσον προσφέρουν 
μια εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας με πολύ 
υψηλές ταχύτητες, ασφάλεια από υποκλοπές, 
δυσκολία παρεμβολής και χωρίς περιορισμούς 
και ανάγκη αδειοδότησης για χρήση των συχνο-
τήτων λειτουργίας τους. Σε αντίθεση με αυτά, 
τα συστήματα ραδιοκυμάτων προσφέρουν με-
γάλη ευκαιρία στον αντίπαλο να υποκλέψει την 
εκπομπή και να εντοπίσει την θέση του πομπού. 
Βεβαίως όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι κι 
αυτή των FSO επικοινωνιών ενέχουν ορισμέ-
νες προκλήσεις και δυσκολίες στην υλοποίησή 
τους από ένα πολεμικό πλοίο. Η πιο σημαντική 
από αυτές, είναι η κίνηση του πλοίου και η ταυ-
τόχρονη απαίτηση για πολύ ακριβής σκόπευση 
και εγκλωβισμό του δέκτη από τον πομπό ώστε 
στην συνέχεια να υλοποιηθεί η επικοινωνιακή 
ζεύξη με την εκπομπή του λέιζερ. Αυτή η δι-
αδικασία επηρρεάζεται δυσμενώς και από τις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες κάνοντας έτσι ακόμα 

Σχήμα 9. Η επίδραση του σπινθηρισμού σε μια δέσμη λέιζερ.

Σχήμα 10. Η επίδραση του εκτροπής σε μια δέσμη λέιζερ
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δυσκολότερη την διατήρηση της δέσμης εντός 
του τηλεσκοπίου του δέκτη.  

Η τεχνολογία των FSO επικοινωνία έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκταση, αλλά μόνο 
μεταξύ σταθερών σημείων. Χαρακτηριστικότε-
ρο παράδειγμα, η ταχύτατη δημιουργία ενός 
επικοινωνιακού δικτύου μεταξύ τραπεζών και 
εταιρειών μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμ-
βρίου του 2001 στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. Η 
υφιστάμενη τηλεπικοινωνιακή υποδομή κατέρ-
ρευσε λόγω των τρομοκρατικών χτυπημάτων 
και απαιτήθηκε η άμεση αποκατάστασή του κάτι 

που επετεύχθη με την χρήση συστημάτων FSO 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Παρόλαυτά, ένα σκάφος στην θάλασσα δεν 
μπορεί να ακινητεί, πολλώ δε μάλλον όταν υφί-
στανται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η κίνηση 
του προς κάθε επίπεδο είναι έντονη. Τρία έιναι 
τα είδη κίνησης ενός πλοίου όπως φαίνεται και 
στο σχήμα 11. 

Η πραγματική κίνηση του πλοίου εξαρτάται 
από το μέγεθός του σε σχέση με το ύψος του 
κύματος. Το Pitch είναι η κίνηση του πλοίου ως 
προς των άξονα των y, το roll ως προς τον άξο-
να των x και το yaw ως προς τον άξονα των z 
(Σχήμα 12).

Είναι εμφανής λοιπόν η δυσκολία σκόπευσης 
του δέκτη από τον πομπό καθώς η παραμικρή 

Σχήμα 12. Η επίδραση της κίνησης του πλοίου ως προς τους τρείς άξονες

Σχήμα 13. Το αποτέλεσμα της αύξησης της διαμέτρου της δέσμης του λέιζερ

Σχήμα 11. Οι κινήσεις ενός πλοίου
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κίνηση προς οποιονδήποτε άξονα θα έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια της στόχευσης λόγω 
του πολύ μικρού εύρους της δέσμης του λέι-
ζερ. Επίσης αν αναλογιστούμε και την σχετική 
ταχύτητα δύο πλοίων που προσπαθούν να επι-
κοινωνήσουν ο εγκλωβισμός θα είναι σχεδόν 
ανέφικτος χωρίς χρήση συστημάτων αυτομά-
του ελέγχου σκόπευσης και εγκλωβισμού. 

Ο πρώτος τρόπος για την αντιμε-
τώπιση αυτής της δυσκολίας είναι 
η δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερης 
διαμέτρου δέσμης λειζερ. Αυτό θα 
σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότη-
τα ορθής σκόπευσης καθόσον το 
μέγεθος της δέσμης στον δέκτη 
θα καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή 
(Σχήμα 13). 

Φαίνεται λοιπόν στο σχήμα 13 
ότι παρόλη την έντονη κίνηση του 
πλοίου πομπού, η δέσμη παραμέ-
νει εντός του τομέα του δέκτη κι 
έτσι δεν διακόπτεται η επικοινωνία. 
Βεβαίως, όσο έχουμε μετακίνηση 
της δέσμης που βλέπει τον δέκτη 
προς την περίμετρο της, τόσο μει-
ώνεται και η λαμβανόμενη ισχύς 
από αυτόν. Αυτό, αναλόγως των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών και της 
ευαισθησίας του δέκτη μπορεί να 
προκαλέσει την διακοπή της επι-
κοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση 
θα χρειαστεί αύξηση της εκπεμπό-
μενης ισχύος. Στο εμπόριο υφίστα-

νται συστήματα αυτόματης προσαρμογής της 
ισχύος εκπομπής ανάλογα με το λαμβανόμενο 
στον δέκτη σήμα. Παρότι η αύξηση της δέσμης 
θα αυξήσει την πιθανότητα υποκλοπής της, 
αυτή εντούτοις παραμένει ακόμα αρκετά χαμη-
λότερη σε σχέση με ενός συστήματος ραδιο-
κυμάτων. 

Σχήμα 14. Χρήση δέσμης beacon για απόκτηση και σκόπευση

Σχήμα 15. Ειδικός ανακλαστήρας για υποβοήθηση εντοπισμού του δέκτη
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Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης της κί-
νησης του πλοίου είναι η χρήση συστημά-
των απόκτησης, εγκλωβισμού και σκόπευσης 
(Acquisition, Tracking and Pointing System). To 
πρώτο στάδιο είναι αυτό της απόκτησης. Χωρίς 
αυτήν δεν μπορεί να αποκατασταθεί επικοινω-
νιακή ζεύξη. Οι δύο τρόποι που διευκολύνουν 
την απόκτηση είναι η χρήση δέσμης beacon, 
μιας πολύ μεγαλύτερου εύρους δέσμη η οποία 
θα χρησιμοποιηθεί μόνον μέχρι το στάδιο του 
εγκλωβισμού, επιτρέποντας έτσι να γίνει πολύ 
ευκολότερα η διαδικασία και εν συνεχεία με-
τάπτωση στην στενού εύρους δέσμη εκπομπής 
(Σχήμα 14). 

Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση ειδικών 
ανακλαστήρων (corner cube reflectors) οι 
οποίοι επιστρέφουν την προσπίπτουσα σε αυ-
τούς δέσμη λέιζερ στην ακριβώς ίδια διεύθυν-
ση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν στον πο-
μπό να γνωρίζει πότε έχει εντοπίσει σωστά τον 
δέκτη και να διατηρηθεί πάνω σε αυτόν. Στην 
περίπτωση που ο ανακλαστήρας τεθεί εκτός 
λειτουργίας δεν θα ακολουθηθεί η παραπάνω 
διαδικασία (Σχήμα 15). 

Τέτοιου τύπου ανακλαστήρες είναι ιδανικοί για 
χρήση από φορείς που δεν έχουν την δυνα-
τότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου και βάρους 
(π.χ UAVs, μικρά σκάφη, Ε/Π). 

Συστήματα για δορυφορικές επικοι-
νωνίες

Το βασικότερο κίνητρο για την χρήση της 
τεχνολογίας των οπτικών επικοινωνιών σε 
δορυφορικές ζεύξεις, παρά το όποιο ρίσκο θα 
συνεπάγεται λόγω ως νέα τεχνολογία, είναι η 
επίτευξη ρυθμού μεταφερόμενων δεδομένων 
αρκετών τάξεων μεγέθους υψηλότερου του 
ήδη υπάρχοντος. Ήδη το κορυφαίας τεχνο-
λογίας σύστημα FSO, Laser Communication 
Terminal, τοποθετημένο στον γερμανικό δορυ-
φόρο τηλεπισκόπησης TerraSAR-X, επιτυγχάνει 
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων μεταξύ δορυ-
φόρων της τάξης των 5.6 Gbps σε αποστάσεις 
έως 6000 χιλιομέτρων (Σχήμα 16). Τα συστή-
ματα οπτικής επικοινωνίας της επόμενης γενιάς 
εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνουν ακόμα μεγαλύ-
τερες ταχύτητες. Το φάσμα στις οπτικές επικοι-
νωνίες είναι πρακτικά απεριόριστο και επιπλέον 
είναι απίθανο διαφορετικές οπτικές ζεύξεις να 
παρεμβληθούν μεταξύ τους λόγω της εξαιρετι-
κά στενής δέσμης του λέιζερ που χρησιμοποι-
είται. Τελευταίο τεράστιο πλεονέκτημα είναι ότι 
οι FSO επικοινωνίες δεν υπόκεινται σε περιορι-
σμούς από την διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών 
(ITU). Επιπλέον αυτών, οι οπτικές επικοινωνίες 
για χρήση από δορυφόρους υπόκεινται στους 
περιορισμούς που ήδη αναφέρθηκαν και συ-
νοψίζονται στους εξής τρείς: Το φαινόμενο 

Σχήμα 16. Το τερματικό επικοινωνιών λέιζερ στον γερμανικό δορυφόρο TerraSAR-X με το περισκοπικού τύπου σύ-
στημα σκόπευσης
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του σπινθηρισμού, δηλαδή της διακύμανσης 
της λαμβανόμενης ισχύος από τον δέκτη, της 
αλλοίωσης του μετώπου του κύματος (wave 
distortion), λόγω των διαφορετικών δεικτών 
διάθλασης που συναντάει η δέσμη μέχρι τον 
δέκτη και τέλος η εξασθένιση του σήματος 
λόγω κυρίως του φαινομένου της ατμοσφαιρι-
κής διάχυσης και απορρόφησης. 

Υφίστανται διάφορα συστήματα και τεχνι-
κές διόρθωσης κυρίως των αλλοιώσεων της 
φάσης (adaptive optics), τα οποία πρωτοχρη-
σιμοποιήθηκαν στην αστρονομία και έχουν κα-
τάλληλα τροποποιηθεί για τις συγκεκριμένες 
συνθήκες των ζεύξεων μεταξύ δορυφόρων 

και εδάφους (SGL). Στο Σχήμα 17 φαίνεται η 
αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος για 
οπτική επικοινωνία μέσω της ατμόσφαιρας. Ο 
πομπός εκπέμπει ένα μη αλλοιωμένο Η/Μ κύμα, 
το οποίο κατά την διάδοση του στην ατμόσφαι-
ρα αλλοιώνεται, κυρίως κατά φάση. Στην πλευ-
ρά του δέκτη, ένα κλειστού κυκλώματος σύστη-
μα ελέγχου με αισθητήρα μετώπου κύματος 
(wavefront sensor) και στοιχεία διόρθωσης 
(deformable/tip-tilt mirror) επιχειρεί την διόρ-

Σχήμα 18. Σενάρια οπτικών επικοινωνιών μεταξύ δορυ-
φόρων και υψηλά ιπταμένων πλατφορμών

Σχήμα 19. Ο επίγειος σταθμός οπτικής επικοινωνίας του 
ESA στην Τενερίφη σε υψόμετρο 2400 μέτρων

Σχήμα 17. Αρχή λειτουργίας των προσαρμοζόμενων φακών (adaptive optics)
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Πίνακας 1. Τερματικά Δορυφορικών Οπτικών Τηλεπικοινωνιών
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θωση αυτών των αλλοιώσεων ώστε το τελι-
κά λαβανόμενο σήμα να είναι κατά το δυνατόν 
όπως όταν εκπέμφθηκε.

Η χρήση οπτικών επικοινωνιών μπορεί να 
γίνει τόσο για δορυφόρους LEO (Low Earth 
Orbit) όσο και GEO (Geostationary Earth Orbit) 
(Σχήμα 18). Η πρώτη περίπτωση είναι αρκετά 
πιο δύσκολη λόγω της ταχύτατης κίνησης του 
δορυφόρου στον ουρανό που έχει σαν αποτέ-
λεσμα μια μέση SGL σε αυτή την περίπτωση 
να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. Έτσι, το σύ-
στημα φακών διόρθωσης που θα χρησιμοποι-
ηθεί θα πρέπει να διαθέτει πολύ μεγαλύτερες 
ταχύτητες, αλλά από την άλλη το μέγεθος του 
κεντρικού φακού δεν απαιτείται να είναι ιδιαί-
τερα μεγάλο καθώς η αποστάσεις είναι σχετικά 
μικρές (<3000km). Από την άλλη, οι δορυφό-
ροι GEO είναι σχετικά ακίνητοι και οι συνθήκες 
σε αυτή την περίπτωση προσομοιάζουν αυτών 
της αστρονομίας. Όμως οι ατμοσφαιρικές συν-
θήκες των επιγείων σταθμών ενός SGL θα εί-
ναι αρκετά χειρότερες, καθώς τοποθετούνται 
σε αρκετά χαμηλότερα υψόμετρα από ότι αυτοί 
των αστρονομικών παρατηρήσεων (υφίσταται 
μεγάλη εξάρτηση της έντασης του φαινομένου 
της τυρβώδους ροής από το υψόμετρο) (Σχήμα 
19). 

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται ορισμένα από τα 
ήδη υπάρχοντα και χρησιμοποιούμενα τερμα-
τικά δουρφορικών οπτικών τηλεπικοινωνιών. 

Διεθνείς πειραματικές εφαρμογές FSO
Το αμερικανικό Naval Research Laboratory 

(NRL) διεξάγει συστηματική έρευνα στην από-

δοση των οπτικών επικοινωνιών ελευθέρου 
χώρου (free space optical communications) 
στην περιοχή μηκών κύματος λειτουργίας που 
είναι ασφαλή για τον ανθρώπινο οφθαλμό 
(~1530-1565nm) σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Αυτή η έρευνα σκοπό έχει την ποσοτικοποίηση 
της σχέσης μεταξύ απόδοσης της οπτικής επι-
κοινωνίας και ατμοσφαιρικών συνθηκών για 
να καθορίσει το μέλλον των συστημάτων FSO 
στις ναυτικές τηλεπικοινωνίες. 

Για να το πετύχει αυτό, το NRL έχει δημιουρ-
γήσει ειδικό πεδίο δοκιμών μήκους 16km στον 
κόλπο Chesapeake. Το πεδίο αποτελείται από 
ένα κτίριο σε ένα λόφο σε ύψος 30 μέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας – ένα μέσο ύψος 
ενός ιστού πολεμικού πλοίου τύπου αντιτορ-
πιλλικού – στην δυτική όχθη του κόλπου (NRL 
– CBD), και από μια μικρή περιοχή στην ανατο-
λική όχθη σε ύψος σχεδόν μηδενικό από την 
στάθμη της θάλασσας (ΝRL – Tilghman Island). 
Τα τελευταία χρόνια, έχει τοποθετηθεί μια σειρά 
από δώδεκα ειδικούς ανακλαστήρες, οι οποί-
οι επιτρέπουν την διεξαγωγή των πειραμάτων 
αποκλειστικά από την εγκατάσταση στην δυτι-
κή όχθη (Σχέδιο 20). Η συνολική λοιπόν αυτή 
διαδρομή των 32 χιλιομέτρων, χρησιμοποιείται 
για την εκτέλεση εξαντλητικών δοκιμών και την 
καταγραφή τόσο της απόδοσης της οπτικής επι-
κοινωνίας καθώς και των εκάστοτε ατμοσφαι-
ρικών συνθηκών. Όλες αυτές οι δοκιμές έχουν 
καταδείξει την δυνατότητα επίτευξης οπτικής 
επικοινωνίας με ταχύτητες από 155 Mbps έως 
2.5 Gbps σε συνθήκες που κυμαίνονταν από 
ασθενής βροχόπτωση και ομίχλη, μέχρι καθα-

Σχήμα 20. Το συνολικού μήκους 32 km πεδίο δοκιμών οπτικών επικοινωνιών του NRL
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ρή ατμοσφαίρα. Επίσης, έχουν εκτελεσθεί με-
τρήσεις της τυρβώδους ροής της ατμόσφαιρας 
χωρίς ωστόσο ο όγκος των δεδομένων που 
έχουν καταγραφεί να επιτρέπουν την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων για την σχέση της 
με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

Το πεδίο δοκιμών έχει υποστεί και αναβάθ-
μιση για να είναι δυνατή η καταγραφή της 
απόδοσης της οπτικής επικοινωνίας και των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών 24/7 καθώς και του 
υλικού, ώστε να βελτιωθεί η οπτική ξεύξη. Μια 
πολύ σημαντική αναβάθμιση, ήταν η αντικατά-
σταση των ανακλαστήρων στο NRL – Tilghman 
από αντίστοιχο τερματικό ώστε να επιτευχθεί 
ζεύξη μονής διαδρομής (16km) με δυνατότητα 
αδιάλειπτης λήψης δεδομένων και ταυτόχρονη 
καταγραφή των ατμοσφαιρικών δεδομένων 
και της τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής (Σχή-
μα 21). Μια άλλη αναβάθμιση στο υλικό ήταν 
η τοποθέτηση ενός αργού (<1 Hz) συστήματος 
καταγραφής της κίνησης της δέσμης στον δέ-

κτη, που είναι αποτέλεσμα θερμικών στρωμά-
των στο κάθετο επίπεδο άνωθεν στου κόλπου.  

Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμή ήταν 
αυτή που εκτέλεσε το αυστραλιανό Defense 
Science Technology Office (DSTO) το 2011. 
Αντικειμενικός σκοπός των δοκιμών, ήταν η 
επίτευξη οπτικής επικοινωνιακής ζεύξης μετα-
ξύ ακτής και πλοίου φορέα εν πλώ ως ενδιά-
μεσο βήμα για επικοινωνία μεταξύ πλοίων. Και 
πάλι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ασύμ-
μετρης επικοινωνίας με χρήση ειδικών ανα-
κλαστήρων τα οποία ήταν τοποθετημένα στο 
σκάφος της δοκιμής (Σχήμα 22). Τελικώς, κατά 
τη διάρκεια των δοκιμών, επετεύχθη η οπτική 
επικοινωνία μεταξύ τερματικού σταθμού στην 
ακτή και σκάφους στην θάλασσα. Χρησιμοποιή-
θηκε ένα απλό FM/AM audio και video σύστημα 
που κάλυψε μια απόσταση 3 χιλιομέτρων. Τα 
τελικά συμπεράσματα των δοκιμών ήταν ότι 
η χρήση της τεχνολογίας FSO είναι εφικτή και 
μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες δυνατότη-

Σχήμα 22. Η αρχή λειτουργίας του ανακλαστήρα διαμόρφωσης

Σχήμα 21. Το αναβαθμισμένο πεδίο δοκιμών μονής διαδρομής
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τες όπως: επικοινωνία ακόμα και σε συνθήκες 
σιγής ασυρμάτου, εναλλαξιμότητα στο επικοι-
νωνιακό σχήμα και εκτέλεση δικτυοκεντρικών 
επιχειρήσεων με μεγάλες απαιτήσεις εύρους 
φάσματος (bandwidth). Επιπλέον, οι δοκιμές 
κατέδειξαν ότι η εν λόγω τεχνολογία μπορεί 
άμεσα να επεκταθεί για χρήση μεταξύ πλοίων. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί και η διεξαγωγή 
δοκιμών οπτικής επικοινωνίας μεταξύ πολεμι-
κών πλοίων του αμερικανικού ναυτικού και πάλι 
από το NRL. Σκοπός αυτής της δοκιμής ήταν η 
χρήση συστήματος οπτικών επικοινωνιών κατά 
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ναυτικής αποτρο-
πής (Maritime Interdiction Operations) κατά 

τη διάρκεια της ασκήσεως Trident Warrior 08. 
Για το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε στο ένα 
πλοίο το ειδικό τερματικό (Dual Mode Optical 
Interrogator) (Σχήμα 24) κατασκευασμένο από 
την εταιρεία Novasol, Inc. και στο άλλο ειδικός 
φορητός ανακλαστήρας, όπως έχει περιγραφεί 
προηγουμένως. Το τερματικό τοποθετήθηκε επί 
του USS Comstock ενώ ο φορητός ανακλαστή-
ρας επί του USNS Yukon (Σχήμα 25). Βασικός 
σκοπός αυτής της δοκιμής ήταν η καταγραφή 
των δυνατοτήτων μιας μικρής απόστασης οπτι-
κής επικοινωνιακής ζεύξης για την μεταφορά 
δεδομένων από πλοίο στο οποίο εκτελείται 
επιχείρηση ναυτικής αποτροπής προς το πλοίο 

Σχήμα 23. Η τοποθέτηση του MRR εντός του σκάφους των δοκιμών

Σχήμα 24. Το ειδικό τερματικό (Dual Mode Optical Interrogator) κατασκευασμένο από την εταιρεία Novasol, Inc που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής
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έδρα. Η επιτυχής δοκιμή της ζεύξης επιτρέπει 
την χρήση της σε περιπτώσεις όπου συμβατικές 
επικοινωνίες RF δεν είναι εφικτές για διαφό-
ρους λόγους, όπως παρμεβολές, υποκλοπές, 
θέματα άδειας χρήσης φάσματος κτλ.

Συμπεράσματα
Η τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών 

ελευθέρου χώρου (FSO) κερδίζει συνεχώς 
έδαφος ως μια αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδος 
επικοινωνίας με μεγάλη ταχύτητα, ασφάλεια και 

αξιοπιστία των μεταδιδόμενων δεδομένων. Για 
τους λόγους αυτούς, κι ενώ ήδη χρησιμοποι-
είται για την διασύνδεση σταθερών σημείων, 
αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας η δυνα-
τότητα χρήσης της σε στρατιωτικές εφαρμογές, 
καθόσον τα εγγενή της πλεονεκτήματα έχουν 
πολύ μεγάλη σημασία για οποιαδήποτε στρατι-
ωτική επιχείρηση.

Η οπτική ζεύξη που επιτυγχάνεται με την 
τεχνολογία FSO, μπορεί να είναι και διπλής 
κατεύθυνσης, δηλαδή να αποστέλλονται δεδο-

Σχήμα 25. Το DMOI τοποθετημένο επί του USS Comstock και το MRR επί του USNS Yukon

Σχήμα 26. Το πρόγραμμα οπτικών επικοινωνιών της NASA
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μένα εκατέρωθεν ταυτόχρονα. Το πολύ μικρό 
εύρος της δέσμης του λέιζερ την καθιστά πολύ 
πιο ασφαλή μέθοδο επικοινωνίας, σε σχέση με 
την υφιστάμενη τεχνολογία των ραδιοκυμάτων, 
καθόσον είναι εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπι-
σμός και η παρεμβολή τους.   

Επί του παρόντος, η δυσκολία εφαρμογής 
της τεχνολογίας FSO σε κινητές πλατφόρμες, 
όπως πολεμικά πλοία, έγκειται στο γεγονός ότι 
απαιτείται εξαιρετική ακρίβεια σκόπευσης και 
διατήρησης της δέσμης του λέιζερ, από τον 
πομπό στον δέκτη, κάτι που δυσχεραίνεται από 
το πολύ στενό της εύρος. Για τον λόγο αυτό, 
χρησιμοποιούνται ειδικά συστήματα απόκτη-
σης, ιχνηλάτησης και σκόπευσης, παρόμοια με 
αυτά που ήδη χρησιμοποιούνται στην στις δι-
αστημικές οπτικές επικοινωνίες. Τέτοια συστή-
ματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την οπτική 
επικοινωνία μεταξύ πλοίων, με την διαφορά ότι 
το λέιζερ μπορεί να διαθέτει μεγαλύτερο εύρος 
δέσμης και χαμηλότερη ισχύ, καθώς οι αποστά-
σεις μιας ζεύξεις είναι κατά πολύ μικρότερες. 

Τέλος, να τονιστεί ότι η τεχνολογία FSO είναι 
σχετικά φθηνή σε σχέση με τα πλεονεκτήμα-
τά που προσφέρει και με δυνατότητα ταχείας 
εγκατάστασης.   
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«Η πρώτη και βασική προϋπόθεση για να κατα-
φέρει ένας στρατός να αντιμετωπίσει την πίε-
ση της μάχης είναι τα επαρκή αποθέματα. Στην 
πραγματικότητα η μάχη δίνεται και κρίνεται από 
τους φροντιστές, προτού καν πέσει ο πρώτος 
πυροβολισμός.» Ε. Ρόμελ-Γερμανός Στρατηγός 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με το προσωνύ-
μιο «Αλεπού της Ερήμου»

Η οικονομία ως παράγοντας ισχύος
Η ρευστότητα είναι ένα από τα κύρια χαρα-

κτηριστικά του διεθνούς συστήματος. Σε συν-
δυασμό μάλιστα με την στενότητα των πόρων, 
είτε υλικών είτε άυλων, αναγκάζει τις χώρες σε 
ένα συνεχή ανταγωνισμό για προώθηση των 
συμφερόντων τους. Το διεθνές σύστημα χαρα-
κτηρίζεται από την άναρχη δομή του, γεγονός 

που σημαίνει ότι σε αντίθεση με τα έθνη κράτη, 
όπου ο εκάστοτε κεντρικός φορέας εξουσίας 
εξασφαλίζει την τάξη, στην κοινωνία των κρα-
τών δεν υφίσταται αντίστοιχος θεσμικός φορέ-
ας εξουσίας. Η ισχύς είναι ο παράγοντας που 
διαφοροποιεί και ταξινομεί τα κράτη. Η ισχύς 
ενός κράτους μπορεί να εκφραστεί ως μία συ-
νάρτηση του τύπου1 I=F (X1, X2,…XN) όπου Ι 
είναι η ισχύς, Χ1,Χ2…ΧΝ, είναι οι συντελεστές 
της ισχύος και F είναι η συγκεκριμένη συνάρτη-
ση μέσω της οποίας οι συντελεστές της ισχύος 
(εισροές), μετατρέπονται στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα, την ισχύ (εκροή). Ως συντελεστές της 
ισχύος θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

1 Χ. Γ. Κόλλιας, Ελλάδα-Τουρκία Άμυνα, Οικονομία και Εθνική 
Στρατηγική (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2001), σελ.31

Του Παναγιώτη Παλαιού Υποπλοιάρχου (Ο) ΠΝ 

Η Οικονομική Διάσταση της Υψηλής 
Στρατηγικής υπό την Οπτική των 

Θεωρητικών του Πολέμου
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ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά του κράτους, 
όπως το ΑΕΠ, το κ. κ ΑΕΠ, τον πληθυσμό Π, τον 
φυσικό πλούτο Ν, την τεχνολογία Τ, την στρα-
τιωτική δύναμη Μ, τις συμμαχίες Σ, την γεω-
γραφική έκταση G, την ποιότητα της ηγεσίας H, 
άλλους εξωτερικούς παράγοντες όπως το ηθι-
κό και την συνοχή ΕΣ, εξωτερικούς παράγοντες 
και περιβάλλον ΕΞ, άλλους παράγοντες όπως 
ιδεολογική και πολιτισμική επιρροή Α. Καταλή-
γουμε σε μία μαθηματικοποιημένη παράσταση 
της ισχύος όπως φαίνεται παρακάτω : I=F (ΑΕ-
Π,κκ ΑΕΠ, Π, Ν, Τ, Μ, Σ, G,H,EΣ,ΕΞ,Α).2

Παρατηρώντας την συνάρτηση της ισχύος, η 
οποία όπως τονίστηκε καθορίζει τη θέση της 
χώρας στην διεθνή ιεραρχία, διαπιστώνουμε 
ότι αρκετοί από τους συντελεστές της αφορούν 
και επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την οι-
κονομία και την άμυνα. Πράγματι, η άμυνα και 
η οικονομία αποτελούν το σκληρό υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο εδράζεται η εθνική στρατηγική. 
Πρόκειται για μία σχέση αμφίδρομη. Η οικονο-
μία εξαρτάται από την άμυνα αλλά και η άμυνα 
εξαρτάται από την οικονομία.3 Χωρίς ισχυρή οι-
κονομία μειώνεται η ικανότητα μίας χώρας να 
εξοπλιστεί αμυντικά, και χωρίς ισχυρή άμυνα 
αποδυναμώνεται η δυνατότητα της να εξασφα-
λίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε την 
προσοχή μας στην οικονομική διάσταση της 
άμυνας μέσα από την εξέταση των απόψεων 
των σημαντικότερων θεωρητικών του πολέ-
μου. Η οικονομική διάσταση διαδραματίζει ένα 
σημαντικότατο ρόλο στην διαμόρφωση της 
μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων 
και ειδικότερα σήμερα, σε μία περίοδο που ο 
οικονομικός παράγοντας της υψηλής στρατηγι-
κής και της ισχύος κάθε χώρας έχει αποκτήσει 
ιδιαίτερη σημασία, ο ρόλος της οικονομίας για 
κάθε στράτευμα έχει γίνει ακόμη σημαντικότε-
ρος. 

2 Σχετικά με την εξίσωση ισχύος βλ. Α. Νταβούτογλου, Το 
στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 48

3 Π. Παλαιός, Ελλάδα-Τουρκία:O ρόλος της άμυνας και της οι-
κονομίας ( Θεσ/νίκη,AΠΘ: εισήγηση στο μάθημα Οικονομική 
Συστημάτων, επιβλέπων: Θ. Οικονόμου ,επίκουρος καθηγη-
τής, 2007 )

Στρατηγική
Η στρατηγική είναι μία έννοια άμεσα συνδε-

δεμένη με τις λέξεις μέσα, σκοπός και αντίπα-
λος. Είναι μία σύνθεση τριών συστατικών. Η 
ένωση τους μας δίνει τον πλέον αποδεκτό, σή-
μερα, ορισμό της στρατηγικής που είναι η χρή-
ση όλων των διαθέσιμων μέσων προκειμένου 
να επιτευχθεί ένας σκοπός έναντι ενός αντιπά-
λου. Σε αυτή την προσέγγιση συμφωνεί και ο Κ. 
Κολιόπουλος ο οποίος αναφέρει ότι «στρατηγι-
κή είναι η σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το 
πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρου-
σης».4 Άρα λοιπόν η εφαρμογή της απαιτεί την 
αλληλεπίδραση ενός δρώντα με τουλάχιστον 
ένα ακόμα. Μάλιστα, η σχέση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα σε αυτούς τους δρώντες θα πρέπει να 
είναι συγκρουσιακή ή έστω ανταγωνιστική. Η 
στρατηγική δεν βρίσκεται στο κενό.5 Σε αντίθε-
τη περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 
στρατηγική. Η ύπαρξη αυτών των ανταγωνιστι-
κών σχέσεων αναγκάζει τους δρώντες που με-
τέχουν σε αυτή την σχέση να λαμβάνουν υπόψη 
τις κινήσεις του αντιπάλου κατά την διαδικασία 
διαμόρφωσης των δικών τους αποφάσεων. Οι 
κινήσεις του ενός καθορίζονται από τις κινή-
σεις του άλλου με βάση το παρελθόν ή από την 
προσδοκία που έχουν διαμορφώσει οι δρώντες 
για τις μελλοντικές κινήσεις των άλλων. Ουσι-
αστικά πρόκειται για μία διαδικασία εκμάθησης 
(lessons learned ή learning by doing) κατά την 
οποία η αξιοπιστία των δρώντων διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή όχι της εφαρ-
μοζόμενης στρατηγικής. 

Οι διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής
Η υψηλή στρατηγική περιλαμβάνει το σύνολο 

των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
κράτος προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του 
έναντι ενός αντιπάλου. Όταν αναφερόμαστε σε 
περίοδο πολέμου τότε η υψηλή στρατηγική πε-
ριλαμβάνει τα διαθέσιμα μέσα, στρατιωτικά και 
μη, που μπορούν να βοηθήσουν στην τελική 

4 Κ. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα 
έως σήμερα (Εκδόσεις: Ποιότητα, 2008) σελ 44.

5 Α. Γ. Πλατιάς, Κ. Κολιόπουλος, Thucydides on Strategy. 
Athenian and Spartan Grand Strategies in the 
Peloponnesian War and their Relevance Today (Αθήνα: Εκ-
δόσεις Eurasia Publications, 2006) σελ.18.
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επικράτηση (μικροσκοπική υψηλή στρατηγική). 
Αντίθετα σε μακροχρόνιο ορίζοντα η στρατη-
γική προσέγγιση ενός κράτους μπορεί να περι-
λαμβάνει τόσο τον πόλεμο όσο και την ειρήνη 
(μακροσκοπική υψηλή στρατηγική) πάλι όμως 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
επίτευξη των μακροχρόνιων σκοπών του κρά-
τους. Αν επικεντρωθούμε στην περίπτωση της 
ένοπλης σύρραξης, τότε η υψηλή στρατηγική 
θα οριστεί ως το σύνολο των μέσων που χρη-
σιμοποιούν οι αντίπαλες δυνάμεις προκειμένου 
να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους.6 
Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι η υψηλή 
στρατηγική στον πόλεμο δεν είναι μονοδιάστα-
τη. Περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις, την στρατι-
ωτική στρατηγική, την οικονομική διάσταση, την 
εσωτερική πολιτική, την διεθνή νομιμοποίηση 
και την διπλωματία. 

Προχωρώντας λίγο παραπέρα την ανάλυση 
των διαστάσεων της υψηλής στρατηγικής, θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι διαστάσεις 
αυτές αφορούν και την περίοδο της ειρήνης 
στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης μακροσκοπι-
κής στρατηγικής του κράτους. Στην συγκεκρι-
μένη μελέτη θα μας απασχολήσει η οικονομική 
διάσταση της υψηλής στρατηγικής όπως αυτή 
περιγράφεται μέσα από τα έργα των μεγάλων 
θεωρητικών του πολέμου.

Η σημασία της οικονομικής διάστασης της 
υψηλής στρατηγικής

Ο πόλεμος είναι ένα φαινόμενο, το οποίο 
συνήθως μας απασχολεί για την καθαρά συ-
γκρουσιακή του διάσταση. Όμως, για να είναι 
αξιόμαχο το στράτευμα, θα πρέπει να έχει την 
κατάλληλη υποστήριξη διοικητικής μέριμνας 
που περιλαμβάνει κυρίως αλλά όχι μόνο οι-
κονομικές λειτουργίες, δηλαδή τον εφοδιασμό 
σε υλικά, την τροφοδοσία, τις μεταφορές, την 
επαρκή χρηματοδότηση και την διαχείριση των 
οικονομικών πόρων. Συνεπώς είναι απαραίτη-
το να λειτουργεί σωστά η οικονομική διάσταση 
της υψηλής στρατηγικής. Όπως είναι λογικό, η 
οικονομική διάσταση δεν αφορά μόνο την προ-
σπάθεια για ενίσχυση των φίλιων δυνάμεων 

6 Χ. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος 
αιώνας, σελ 16-22

αλλά αφορά και την προσπάθεια για υπονόμευ-
ση της οικονομικής βάσης του αντιπάλου, έργο 
που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η στρατιω-
τική στρατηγική.7 Η καταστροφή της οικονομίας 
του εχθρού σε περίοδο πολέμου θα πρέπει να 
επικεντρώνεται κυρίως στην αποδυνάμωση της 
δυνατότητάς του να στηρίζει τις επιχειρήσεις με 
υλικά και μέσα. Αντίθετα, οποιαδήποτε προ-
σπάθεια για συνολική απαξίωση της οικονομί-
ας του είναι συνήθως αναποτελεσματική διότι 
απαιτεί δαπάνη υψηλών πόρων και επιφέρει 
αποτελέσματα μόνο σε μακροχρόνιο επίπεδο 
που σημαίνει ότι μπορεί να μην ολοκληρωθεί 
και ποτέ.8

Εκτός από τον πόλεμο, η οικονομική διάστα-
ση της υψηλής στρατηγικής διαδραματίζει ένα 
εξίσου σημαντικό ρόλο για το στράτευμα και 
στην περίοδο της ειρήνης. Η αγορά των απα-
ραίτητων οπλικών συστημάτων, τα συστήματα 
εφοδιασμού για απόκτηση και διαχείριση υλι-
κών συντήρησης και η αποτελεσματική διαχεί-
ριση των διαθέσιμων πόρων είναι καθοριστικοί 
παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία του 
στρατεύματος.

Η ιστορία της οικονομίας και των logistics 
στον πόλεμο

Η επιμελητεία στον πόλεμο ήταν ανέκαθεν 
ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έπρε-
πε να επιλυθούν σε μία πολεμική επιχείρηση. 
Βέβαια, αν η επιχείρηση αυτή ήταν αμυντική, 
τότε τα πράγματα ήταν σαφώς απλούστερα. Η 
εγγύτητα των αμυνόμενων με τις ντόπιες και 
γνωστές πηγές εφοδιασμού καθιστούσε την 
θέση τους ευνοϊκότερη. Από την άλλη μεριά 
ο επιτιθέμενος εφόσον βρισκόταν σε εχθρικό 
έδαφος είχε να επιλύσει σοβαρά θέματα εφο-
διασμού πριν προβεί σε σκέψεις για οτιδήποτε 
άλλο. Η τροφοδοσία των μαχόμενων δυνά-
μεων ήταν τόσο σημαντική που για πολλούς 
θεωρείται ότι «η μόνη μεγαλύτερη δυσκολία 
από τον ανεφοδιασμό ήταν η νίκη στην μάχη».9 
Αρχικά οι περισσότεροι στρατοί προκειμένου να 

7 Χ. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος 
αιώνας, σελ. 19

8 ο. π. σελίδα 20
9 J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου (Εκδόσεις Νέα Σύνορα, 

1997), σελ. 507
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μεταφέρουν τις απαραίτητες προμήθειες τους 
στον χώρο της μάχης χρησιμοποιούσαν αφε-
νός μεν κατάλληλα ζώα αφετέρου τις φυσικές 
δυνάμεις των στρατιωτών. Αυτό σήμαινε ότι οι 
στρατιώτες θα έπρεπε να μεταφέρουν οι ίδιοι 
τα απαραίτητα για την επιβίωση τους κατά την 
διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Η τε-
χνολογία των πρώτων πολεμικών συγκρούσε-
ων δεν επέτρεπε την χρήση των τροχοφόρων 
οχημάτων που σταδιακά θα αρχίσουν να εμφα-
νίζονται στην εξέλιξη της ιστορίας αλλάζοντας 
δραματικά την μορφή του πολέμου. Η χρήση 
των φυσικών δυνάμεων των στρατιωτών για 
την μεταφορά όσων απαιτούνταν σήμαινε δρα-
στικό περιορισμό της εμβέλειας των πολεμικών 
επιχειρήσεων. Πράγματι, ένας στρατιώτης που 
ήταν υποχρεωμένος να μεταφέρει ο ίδιος τα 
εφόδια του είχε δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Το 
πρώτο ήταν ότι εκ των πραγμάτων η ποσότη-
τα που είχε την δυνατότητα να μεταφέρει ήταν 
εξαιρετικά μικρή δίνοντας του την ευκαιρία επι-
βίωσης μόλις για δέκα ή έντεκα ημέρες.10 Το 
δεύτερο σημαντικό μειονέκτημα ήταν η φυσική 
κόπωση που προκαλούταν στον μαχητή λόγω 
του βάρους που έπρεπε να μεταφέρει. Μία μι-
κρή καταγραφή του καθαρά πολεμικού εξοπλι-
σμού φανερώνει του λόγου το αληθές. Με τα 
σημερινά δεδομένα, που σημειωτέον η τεχνο-
λογία έχει προχωρήσει σημαντικά δίνοντας την 
δυνατότητα για κατασκευή ατομικού στρατιωτι-
κού εξοπλισμού όσο το δυνατόν ελαφρύτερου 
και προσαρμοστικού, τα υλικά που πρέπει να 
μεταφέρει κανείς στην μάχη είναι τα παρακά-
τω: Κράνος, εξάρτηση, τυφέκιο, φυσιγγιοθήκες, 
λόγχη και ατομικό σακίδιο με υλικά επιβίωσης 
είναι τα υλικά που έχει ο πιο απλός στρατιώτης. 
Αν αναφερθούμε σε επίπεδο ειδικών δυνάμε-
ων, τότε σαφώς ο εξοπλισμός αυτός αυξάνει 
κατακόρυφα και μαζί αυξάνει και το βάρος 
του. Μερικούς αιώνες πριν το βάρος του αντί-
στοιχου εξοπλισμού θα πρέπει να ήταν σαφώς 
πολύ μεγαλύτερο. Για παράδειγμα η ενόχληση 
που ένοιωθαν οι πολεμιστές της κλασσικής 
περιόδου όντας αναγκασμένοι να φέρουν ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο φορτίο που περιλάμβανε το 
δόρυ, την περικεφαλαία, την ασπίδα και τον 

10   ο. π. σελίδα 508

θώρακα, τις περικνημίδες, το κράνος και το 
ξίφος ήταν χαρακτηριστική.11 Το σύνολο της 
πανοπλίας μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 
τριάντα κιλά την στιγμή που το μέσο βάρος του 
οπλίτη δεν διέφερε και πολύ από τα σημερινά 
δεδομένα. Αυτή η ενόχληση είχε σαν συνέπεια 
την τάση των οπλιτών να επιδιώκουν στο πέ-
ρασμα της ιστορίας την κατάργηση ορισμένων 
στοιχείων της πανοπλίας, τάση που εκδηλώ-
θηκε ιδιαίτερα έντονα μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα. 
Άλλος τρόπος εκδήλωσης της δυσφορίας για 
το βάρος των υλικών, όπως μας πληροφορεί 
ο Χάνσον, ήταν η καθυστέρηση ανάληψης του 
οπλισμού μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν την 
έναρξη της μάχης, η χρήση υπηρετών για την 
μεταφορά της πανοπλίας, αλλά και η φυσική 
παρόρμηση, όπως την ονομάζει, να εγκατα-
λείψουν όποτε είχαν πραγματική ευκαιρία τον 
οπλισμό τους παρόλο που τον είχαν αγοράσει 
ακριβά με ατομικά τους έξοδα. Η προσθήκη της 
ανάγκης για μεταφορά τροφίμων και επιπλέον 
υλικών λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων 
μας κάνει να καταλαβαίνουμε τί επιβάρυνση 
θα ήταν κάτι τέτοιο για τους στρατιώτες κάθε 
εποχής. Σύμφωνα με τον Βεγέτιο (ρωμαίος θε-
ωρητικός του πολέμου του 4ου π.Χ. αιώνα) «οι 
νεαροί στρατιώτες πρέπει συχνά να ασκούνται 
στην μεταφορά φορτίων έως και 27 κιλά με 
στρατιωτικό βήμα, για να μπορούν να αντα-
πεξέρχονται στη μεταφορά των μεριδίων του 
φαγητού τους και των όπλων τους στις κοπια-
στικές εκστρατείες».12 

Η λύση στο σοβαρό πρόβλημα της εξεύρε-
σης μέσου μεταφοράς των τροφίμων και των 
λοιπών υλικών για την μάχη  βρέθηκε εν μέ-
ρει στην συνήθεια να καταναλώνονται οι πόροι 
των περιοχών εναντίον των οποίων γινόταν η 
εκστρατεία. 13 Το αντίπαλο έδαφος και η περι-
ουσία του ντόπιου πληθυσμού ήταν μία πολύ 
καλή λύση διότι αφενός δεν επιβάρυνε την οι-
κονομία του επιτιθέμενου, αφετέρου δεν απαι-
τούσε μεταφορά εφοδίων. Την τακτική εκμετάλ-
λευσης του αντίπαλου εδάφους ακολουθούσε 

11   V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, (Εκδόσεις Κ.   
      Τουρίκη, 2003)  
12   J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ.508
13   Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος (Εκδόσεις Κ.   
      Τουρίκη, 1977) σελ.20
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και ο Ναπολέων τα στρατεύματα του οποίου 
συγκέντρωναν τρόφιμα και λοιπά εφόδια από 
τις περιοχές που κατακτούσαν.14 Όσο χρονικό 
διάστημα υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποι-
ούνται οι πόροι της εχθρικής επικράτειας, δι-
ευκολύνονταν σημαντικά και οι διοικητές στον 
σχεδιασμό των επιχειρήσεών τους απαλλαγ-
μένοι σε σημαντικό βαθμό από τον περιορισμό 
των βάσεων εφοδιασμού και των αντίστοιχων 
γραμμών επικοινωνίας τους με το μέτωπο της 
μάχης.15 Η «αφαίμαξη» της ξένης οικονομίας 
είχε σαν συνέπεια οι κάτοικοι να λαμβάνουν 
τα μέτρα τους προφυλάσσοντας και κρύβο-
ντας τα αγαθά τους. Βέβαια δεν λειτουργούσαν 
όλοι οι στρατοί με τον ίδιο τρόπο. Εκτός από 
την ανεξέλεγκτη ιδιοποίηση των εχθρικών πό-
ρων υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι σε 
αντάλλαγμα για τα προϊόντα τους πληρώνονταν 
είτε με μετρητά, είτε με υποσχετικά έγγραφα.16 
Κατά την γνώμη μας η πληρωμή των κατοίκων 

14   Κ. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα   
      έως σήμερα σελ 130
15   Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ.23
16   J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 509

με μετρητά ή υποσχετικά έγγραφα θα πρέπει να 
αφορούσε τους στρατούς εκείνους που βρίσκο-
νταν εντός φίλιων εδαφών. Είναι προφανές ότι 
η αποζημίωση κατοίκων που βρίσκονταν στην 
επικράτεια του αντιπάλου μάλλον είναι πολύ 
απίθανο να συνέβαινε καθώς ουσιαστικά θα 
σήμαινε ενδυνάμωση των πηγών αντίστασης 
του εχθρού. Το σύστημα αυτό, αν και χρησιμο-
ποιήθηκε αρκετά στην ιστορία, τελειοποιήθηκε 
από τον Βαλενστάιν (διοικητή του αυτοκρατο-
ρικού στρατού στην Γερμανία). Χαρακτηριζόμε-
νο και ως σύστημα της συνεισφοράς στόχευε 
στην απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών 
σε ρευστό από τους κατοίκους των εχθρικών  
εδαφών και αποστολή του ποσού αυτού στον 
κεντρικό ταμία του στρατού. Το σύστημα αυτό 
είχε δύο βασικά πλεονεκτήματα, ότι δηλαδή 
εξασφάλιζε στους στρατιώτες ένα μισθό χωρίς 
να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός 
και ότι εξάλειφε την ανάγκη να λεηλατούν για 
προσωπικό όφελος.17 Τα χρήματα που μαζεύ-
ονταν φυλάσσονταν από τον οικονομικό δι-

17   Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ.21

ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
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αχειριστή του στρατού και στην συνέχεια ορ-
γανωμένα και με καταγραφή διανέμονταν στο 
προσωπικό ως μισθοδοσία.

Υπήρχαν όμως και στρατοί, όπως του Ουέ-
λινγκτον στην Ισπανία, που ακολουθούσαν την 
τακτική της οργάνωσης αγοράς.18 Το γεγονός 
αυτό είχε σαν συνέπεια την προσέλκυση εμπό-
ρων και κατοίκων σε προκαθορισμένα σημεία 
προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους 
έναντι ανταλλάγματος. Βέβαια είναι σαφές ότι 
η δημιουργία της αγοράς απαιτεί δυνάμεις 
προσφοράς και ζήτησης οι οποίες θα διαμορ-
φώσουν μία τιμή και μία ποσότητα ισορροπίας. 
Αν η ποσότητα παρεχόταν από τους ντόπιους 
κατοίκους, ο στρατός θα έπρεπε να αναλάβει 
την ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων 
των εμπόρων, δηλαδή έπρεπε να πληρώνει τα 
προϊόντα. Η τακτική αυτή είχε ως προϋπόθεση 
την κατοχή ρευστού χρήματος. Τέτοιο δυνατό-
τητα μόνοι οι πολύ καλά οργανωμένοι στρατοί, 
όπως του Ουέλινγκτον, μπορούσαν να έχουν. 
Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές που η προοπτική 
του κέρδους έπειθε σημαντικούς εμπόρους να 
ακολουθούν τον στρατό σε όλη την διάρκεια ή 
σε ένα μέρος των πολεμικών επιχειρήσεων δη-
μιουργώντας ουσιαστικά μία κινούμενη αγορά. 
Όταν μάλιστα οι επιχειρήσεις λάμβαναν χώρα 
σε φίλιο έδαφος ήταν σύνηθες φαινόμενο να 
προπορεύονται οι επίσημοι προμηθευτές με 
σκοπό να οργανώσουν την αγορά της περιοχής 
που λίγο αργότερα θα έφτανε ο στρατός.19

Η όλο και αυξανόμενη παρουσία των χρη-
ματικών συναλλαγών για τον ανεφοδιασμό και 
τις γενικότερες πληρωμές των στρατιωτικών 
δυνάμεων επέβαλε την ανάγκη για την ύπαρ-
ξη ενός ατόμου ειδικά καταρτισμένου για την 
παρακολούθηση όλων των οικονομικών, με 
την ευρεία έννοια, ζητημάτων. Το άτομο αυτό 
πήρε τον τίτλο του επιμελητή και ήταν υπεύ-
θυνο αρχικά άμεσα απέναντι στην κυβέρνηση 
(στην εξέλιξη της ιστορίας άμεσα και απέναντι 
στον αρχιστράτηγο) να ερευνά και να ανακα-
λύπτει ποιά προϊόντα και υλικά μπορούσαν να 
διατεθούν, να ελέγχει τους εμπόρους και τις 
αποθήκες εντός των οποίων φυλάσσονταν, τις 

18   J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 509
19   Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ.19

τιμές και την ποιότητά τους.20 Σήμερα τα καθή-
κοντα των επιμελητών έχουν διαφοροποιηθεί 
προσαρμοζόμενα στις νέες ανάγκες, αν και εί-
ναι βέβαιο, ότι ο  βασικός πυρήνας της λογικής 
που διέπει τα καθήκοντα τους, παραμένει σχε-
τικά σταθερός. Στις τωρινές τους ευθύνες πε-
ριλαμβάνεται ο εφοδιασμός των υπηρεσιών με 
χρήματα, η απόδοση λογαριασμών της διαχεί-
ρισής τους, ο έλεγχος όλων όσοι εμπλέκονται 
με διαχείριση δημόσιου χρήματος ή υλικών 
μέσω περιοδικών επιθεωρήσεων και με σκοπό 
την τήρηση των κείμενων διατάξεων, ο εφοδι-
ασμός με υλικά και τρόφιμα και γενικότερα η 
ενάσκηση και η εποπτεία της ορθής λειτουργίας 
της οικονομικής μέριμνας των ενόπλων δυνά-
μεων.21 

Σταδιακά καθώς η εξέλιξη της τεχνολογί-
ας το επέτρεπε, άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
τροχοφόρα οχήματα ανάλογα βέβαια και με την 
ανάπτυξη του οδικού δικτύου της κάθε περιο-
χής. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και σε μικρότε-
ρο βαθμό η Κίνα, που φημιζόταν για το οδικό 
της δίκτυο είχε αναπτύξει ιδιαίτερα τις στρατι-
ωτικές μεταφορικές της ικανότητες. Ωστόσο, η 
κατάρρευση του διοικητικού της συστήματος 
τον 5ο μ.Χ. αιώνα σήμανε και την κατάρρευση 
του οδικού της δικτύου μειώνοντας σημαντικά 
τις δυνατότητες μεταφορών. Εκείνη την περί-
οδο, όπως μας ενημερώνει ο Keagan22, άρχι-
σε να αναπτύσσεται ιδιαίτερα η χρήση βοδιών. 
Το συγκεκριμένο ζώο είχε το πλεονέκτημα ότι 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την 
μεταφορά εφοδίων αλλά και ως τροφή. Η βιο-
μηχανική επανάσταση μπορεί να αύξησε κατα-
κόρυφα τις δυνατότητες μαζικών μεταφορών 
με την δημιουργία του τρένου, ωστόσο τα ζώα 
παρέμειναν τουλάχιστον μέχρι τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο ένα σημαντικότατο μέσο μεταφο-
ράς. Ο σιδηρόδρομος βέβαια αναμφισβήτητα 
υπήρξε μία πραγματική επανάσταση που δια-
δραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο κατά την αμε-
ρικανικό εμφύλιο πόλεμο όσο και αργότερα την 
περίοδο κυρίως του Πρώτου και του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Η βιομηχανική επανά-

20   ο. π. σελίδα 19
21   Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Ε. Ο. Υ (Εγχειρίδιο Οικονομικής 
      Υπηρεσίας)
22   J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ.511-512
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σταση έδωσε μεγάλη ώθηση και στις θαλάσ-
σιες μεταφορές. Το υγρό στοιχείο υπήρξε ένας 
από τους κύριους διαύλους μεταφορών καθώς 
κατά την διάρκεια της στρατιωτικής ιστορίας 
δεν ήταν λίγοι οι στρατοί που επέλεξαν να κι-
νηθούν παράλληλα με ένα ποταμό ή με τις θα-
λάσσιες ακτές προκειμένου να εξασφαλίζουν 
την ομαλή τροφοδοσία του προσωπικού.  

Η ιστορία των logistics στον πόλεμο δεν 
σταματά εδώ. Ο σκοπός αυτής της σύντομης 
ιστορικής αναφοράς ήταν να δειχθεί η σημασία 
της υποστήριξης σε υλικά και τρόφιμα. Δεν θα 
ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι δύο Παγκόσμιοι 
Πόλεμοι κρίθηκαν από την ικανότητα των βι-
ομηχανιών να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις με υλικό. Αν έπρεπε κανείς να βρει 
ένα περιστατικό που θα χαρακτηριζόταν ως το 
ιδανικό παράδειγμα της σημασίας των logistics 
στον πόλεμο, αυτό θα ήταν η κατασκευή των 
μεταφορικών πλοίων τύπου liberty από την 
Αμερική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κα-
τασκευή αυτών των σκαφών που γινόταν με 
την μέθοδο των προκατασκευασμένων τμημά-
των επέτρεπε την ταχεία παραγωγή σε τέτοιο 
ρυθμό που να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθ-
μό καταστροφής τους από τα γερμανικά υπο-
βρύχια. Έτσι η αμυντική βιομηχανία κατάφερε 
με την παραγωγικότητά της να εξασφαλίσει ότι 
ο αριθμός των μεταφορικών πλοίων θα παρέ-
μενε τουλάχιστον σταθερός παρά τις απώλειες. 
Οι μεταφορές υλικών μέσω των πλοίων τύπου 
liberty εξασφάλισαν για τους συμμάχους ότι 
ο θαλάσσιος εφοδιασμός θα γινόταν απερί-
σπαστος και ταυτόχρονα ανέδειξε την ύψιστη 
σημασία του ρόλου του εφοδιασμού και κατά 
επέκταση του ρόλου της αμυντικής βιομηχανί-
ας που παράγει τα υλικά με τα οποία γίνεται ο 
εφοδιασμός, στην επιτυχή έκβαση του πολέμου.

Θεωρητικοί του πολέμου, Οικονομία και 
Logistics

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η οικονομική διάσταση του πολέμου είναι 

ένα αντικείμενο που απασχόλησε τους στρατι-
ωτικούς αναλυτές στα έργα τους. Ο Σουν Τζου, 
ο Κλαούσεβιτς και ο Hanson θα αποτελέσουν 
αντικείμενο μελέτης μας προκειμένου να αλι-

εύσουμε πληροφορίες σχετικά με την θέση 
τους απέναντι στην οικονομική διάσταση του 
πολέμου και τα logistics. Πριν από την ανάλυση 
του καθαρά «οικονομικού» μέρους του έργου 
τους θα προβαίνουμε σε μία σύντομη παρουσί-
αση των σκέψεών τους προκειμένου να γίνεται 
αντιληπτό το πλαίσιο εντός του οποίου προσεγ-
γίζουν τον πόλεμο.

Ο Σουν Τζου και «η τέχνη της οικονομίας» 
στον πόλεμο
«Μιλώντας για σχεδιασμό εννοώ…την εποπτεία 
των οδών ανεφοδιασμού και την προμήθεια 
των σημαντικών ειδών εξοπλισμού και αγα-
θών που χρησιμοποιεί ο στρατός»23

Η τέχνη του πολέμου (The Art of War) του 
Σουν Τζου παρά το ότι είναι αρκετά παλιό έργο 
(ο Σ. Γκρίφιθ τοποθετεί την συγγραφή του κατά 
την  διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ24 ) μπορεί να 
βοηθήσει στην εξαγωγή σημαντικών συμπερα-
σμάτων όχι μόνο για το καθαρά συγκρουσιακό 
κομμάτι του πολέμου αλλά και για την οικονο-
μική του διάσταση. Διατηρεί ακόμα και σήμερα 
τον επίκαιρο χαρακτήρα του και μάλιστα συχνά 
έχει «μεταφραστεί» ως εγχειρίδιο διοίκησης και 
στρατηγικής σε επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων. 

«Το αποκορύφωμα της στρατιωτικής δεξιο-
τεχνίας είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς 
μάχη…αυτό που έχει τη μέγιστη σπουδαιότητα 
στον πόλεμο είναι να επιτεθείς στην στρατηγική 
του εχθρού.»25

Για τον Σουν Τζου η ιδέα της φυσικής εμπλο-
κής με τον αντίπαλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 
Ο πόλεμος στηρίζεται στην εξαπάτηση και ικα-
νός στρατηγός είναι αυτός που μπορεί να κερ-
δίσει ένα πόλεμο χωρίς να έρθει σε συμπλοκή 
με τον αντίπαλο στρατό. Μία τέτοια θέση δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε 
παρεξηγήσεις. Δεν σημαίνει ότι ένας στρατός 
δεν πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την 

23   Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, (Εκδόσεις Παπασωτηρίου,  
      2008),  σελ.95
24  ο. π. σελίδα 10
25  ο. π .σελίδα 115
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μάχη. Ο Σουν Τζου πιστεύει ακριβώς το αντίθε-
το. Η μάχη πρέπει να έχει κερδηθεί πριν ακόμη 
ξεκινήσει. Η προετοιμασία διαδραματίζει απο-
φασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου και η 
ήττα στα πεδία των μαχών πολλές φορές προ-
έρχεται από την έλλειψη προετοιμασίας. Προ-
βάλλει επομένως την έμμεση προσέγγιση ως 
την ιδανική για την νίκη.  

Το σημαντικό δεν είναι το μέγεθος του στρα-
τεύματος αλλά το πώς είναι διαιρεμένο. Η χρή-
ση μεγάλων αριθμητικά στρατευμάτων απαιτεί 
εξελιγμένες επικοινωνίες για να είναι αποδοτι-
κή. Η γνώση του πότε πρέπει να γίνει μάχη και 
πότε όχι είναι καθοριστική. Είναι ένδειξη ικα-
νότητας για τον ηγέτη να μπορεί διαμορφώνει 
την τακτική του με βάση τον αντίπαλο που έχει 
να αντιμετωπίσει. Ο θυμός κατά την λήψη απο-
φάσεων είναι κακός σύμβουλος για τον ηγέτη, 
μία κατεστραμμένη χώρα ή νεκροί στο πεδίο 
στης μάχης εξαιτίας του θυμού είναι εξαιρετι-
κά λανθασμένες επιλογές. Οι κατάσκοποι δια-
δραματίζουν σπουδαίο ρόλο και είναι από τα 
σημαντικότερα εργαλεία στον πόλεμο. Επίσης, 
η ομογενοποίηση ενός στρατεύματος που συ-
γκεντρώνεται για την μάχη είναι σημαντική. 
Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται ιδιαίτερα ένας 
απελπισμένος εχθρός. Η απελπισία του αντιπά-

λου μπορεί να προκαλέσει απώλειες στις φί-
λιες δυνάμεις. Η συμπεριφορά απέναντι στους 
στρατιώτες θα πρέπει να στηρίζεται σε πνεύμα 
κατανόησης αλλά η πειθαρχία είναι απαράβα-
τος όρος.

Η γνώση του εαυτού και του εχθρού είναι 
το όπλο για την νίκη. Ο ικανός ηγέτης γνωρί-
ζει πώς να εκμεταλλευτεί την ανετοιμότητα του 
αντιπάλου. Αρχικά, πρέπει να υπάρχει επιφύλα-
ξη, όμως μόλις δοθεί η ευκαιρία πρέπει κανείς 
άμεσα να την εκμεταλλευτεί. Η ευελιξία είναι 
καθοριστικής σημασίας παράγοντας. Όπως το 
νερό δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα αλλά παίρ-
νει το σχήμα του εδάφους στο οποίο κινείται, 
είναι δηλαδή ευπροσάρμοστο, έτσι και ο ηγέτης 
πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα 
με τον αντίπαλο τον οποίο έχει να αντιμετωπί-
σει κάθε φορά. 

Μετά από την γενική παράθεση των σημαντι-
κότερων θέσεων του Σουν Τζου μπορούμε να 
εξετάσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις του σχε-
τικά τον ρόλο της οικονομίας και των logistics 
στον πόλεμο.

Οι πέντε σταθεροί παράγοντες που πρέπει 
να λάβει κανείς υπόψη του στον πόλεμο είναι 
ο ηθικός νόμος, ο ουρανός, η γη, ο διοικητής, 
η μέθοδος-πειθαρχία. Αυτοί οι παράγοντες με-

LOGISTIS SUPPORT
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ταφράζονται αντίστοιχα ως η πίστη στον ηγε-
μόνα, οι καιρικές συνθήκες, το έδαφος και οι 
αποστάσεις, οι ικανότητες του διοικητή, η ορθή 
συγκρότηση του στρατού και ο έλεγχος των δα-
πανών του. Σχετικά με τις δαπάνες στον πόλεμο 
ο Σουν Τζου τόνιζε την ιδιαίτερη σημασία που 
έχουν όχι μόνο για την διατήρηση ενός ικανού 
και αξιόμαχου στρατεύματος αλλά και για το 
κράτος και την ανεξαρτησία του από τους πιθα-
νούς του εχθρούς. 

«…όταν ο θησαυρός σου ξοδευτεί, οι γειτονικοί 
ηγεμόνες θα εκμεταλλευτούν τη δυσχερή σου 
θέση για να δράσουν. Τότε, ακόμη κι αν έχεις 
σοφούς συμβούλους, κανένας δεν θα μπορέσει 
να καταστρώσει καλά σχέδια για το μέλλον»26

Ο πόλεμος θα πρέπει να διεξάγεται στο μι-
κρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με το ελά-
χιστο κόστος σε ανθρώπινες και άλλου είδους 
απώλειες. Τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικο-
νομικό επίπεδο κανείς δεν επωφελήθηκε ποτέ 
από την εμπλοκή σε ένα παρατεταμένο πόλεμο. 
Οι περίοδοι πολεμικών συγκρούσεων είναι από 

26   Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, σελ.106

τις πλέον δαπανηρές για ένα κράτος. 
Το κόστος ενός πολέμου είναι δυ-
σβάσταχτο ακόμα και για υπερδυνά-
μεις. Ο παρατεταμένος αγώνας εξο-
πλισμών ανάμεσα στην Αμερική και 
την πρώην ΕΣΣΔ αποτελεί απόδειξη 
των επιπτώσεων που μπορεί να έχει 
ένας παρατεταμένος πόλεμος ή έστω 
ακήρυχτος «πόλεμος εξοπλισμών». 
Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
υποστηρίζουν ότι η ένταση του εξο-
πλιστικού ανταγωνισμού που επέβα-
λε με την πολιτική του ο αμερικανός 
πρόεδρος Ρ. Ρέιγκαν προκάλεσε την 
οικονομική κατάρρευση της ΕΣΣΔ 
καθώς επιβαρύνθηκε με υπέρμετρα 
οικονομικά βάρη στη προσπάθειά της 
να ακολουθήσει την Αμερική. Στις 
ημέρες μας η Αμερική επίσης αντιμε-
τωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα λόγω των επιχειρήσεων στο 
Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

«Οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η 
χώρα- συνυπολογίζοντας τις αμοιβές για την 
ψυχαγωγία των συμβούλων και των επισκε-
πτών, το κόστος των αναλώσιμων υλικών…και 
το κόστος των αρμάτων και των πανοπλιών- 
ανέρχονται συνολικά σε χίλια χρυσά νομίσματα 
ημερησίως. »27

Οι πολεμικές συγκρούσεις προκαλούν κατα-
στροφή στην βιομηχανική βάση της χώρας και 
στις υποδομές της. Η διεξαγωγή τους απαιτεί 
την δέσμευση πόρων που σε άλλη περίπτω-
ση θα κατευθύνονταν προς καταναλωτικές 
δραστηριότητες και για ικανοποίηση βιοτικών 
αναγκών του πληθυσμού. Επομένως οι εχθρο-
πραξίες θα πρέπει να διαρκούν όσο το δυνατόν 
λιγότερο προκειμένου όχι μόνο να ελαχιστοποι-
ούνται οι καταστροφές αλλά και να αντέχει η 
οικονομία της χώρας την χρηματοδότηση των 
πολεμικών επιχειρήσεων. Γράφει χαρακτηριστι-
κά ότι:

«Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που να ωφελήθηκε 

27   Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου,σελ.105-106

SUN TZU
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από ένα παρατεταμένο πόλεμο»28

Η έννοια του σύντομου πολέμου βρισκόταν 
στον πυρήνα της στρατιωτικής σκέψης ήδη από 
την Αρχαία Ελλάδα. Εκεί με την παράδοση της 
αποφασιστικής μάχης επιδιωκόταν να περιορι-
στούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου 
όχι μόνο όσο αφορά την καταστροφή υποδο-
μών αλλά και στο σκέλος της εξοικονόμησης 
πόρων που θα έπρεπε σε περίπτωση μακρο-
χρόνιων συγκρούσεων να κατευθυνθούν για 
στρατιωτικές προμήθειες. Σε αυτή την λογική 
των Αρχαίων Ελλήνων θα επανέλθουμε αργό-
τερα. Στο ίδιο οικονομοκεντρικό πνεύμα κινείται 
και η αντίληψη του Σουν Τζου ότι η κατάληψη 
του εχθρικού εδάφους είναι αποδοτικότερη 
από την καταστροφή του καθώς μπορεί στην 
συνέχεια να γίνει εκμετάλλευση των οικονομι-
κών του πόρων από το στράτευμα.

«Επομένως, ο σοφός στρατηγός φροντίζει 
ώστε τα στρατεύματά του να τροφοδοτούνται 
από τον εχθρό, διότι ένα μόδι τροφής του 
εχθρού ισοδυναμεί με είκοσι δικά του.»29

Όπως είδαμε ο Σουν Τζου είναι υπέρμαχος 
της έμμεσης προσέγγισης. Οι επιλογές ενός 
στρατιωτικού ηγέτη περιλαμβάνουν κατά την 
άποψή του ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που 
πέρα από τις κλασικές επιχειρήσεις απευθείας 
αναμέτρησης με τον αντίπαλο μπορεί να επεκτα-
θούν και σε επιχειρήσεις έμμεσης προσέγγισης 
και φθοράς. Σε αυτό το πνεύμα είναι δυνατόν 
ένας στρατιωτικός ηγέτης να επιλέξει να κατα-
στρέψει αποθήκες τροφίμων, πυρομαχικών και 
μεταφορικά μέσα πλήττοντας τις οικονομικές 
δυνατότητες του αντιπάλου. Επομένως, εκτός 
από την χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό των 
φίλιων δυνάμεων με τα απαραίτητα εφόδια για 
την διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η καταστροφή 
της αντίστοιχης δυνατότητας του αντιπάλου είναι 
επίσης μία επιλογή. Χωρίς να έχει την δυνατότη-
τα να ανεφοδιάσει το στράτευμα του, ο αντίπα-
λος γρήγορα θα εξασθενίσει.
« Όταν μία χώρα περιέρχεται σε κατάσταση έν-

28   ο. π .σελίδα 107
29   ο. π. σελίδα 109

δειας λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτό 
οφείλεται στο κόστος μεταφοράς. Η μεταφορά 
εφοδίων σε μεγάλες αποστάσεις αφήνει τον 
λαό πάμπτωχο»30

Όπως φαίνεται από το παραπάνω απόσπα-
σμα το κόστος μεταφοράς είναι ένας από τους 
κύριους παράγοντες κόστους. Μάλιστα είναι 
ξεκάθαρο ότι μπορεί να οδηγήσει σε οικονομι-
κή κατάρρευση την χώρα καθώς η μεταφορά 
πόρων από μία χώρα σε μία άλλη προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί μία εκστρατεία δεν σημαί-
νει μόνο κόστος μεταφοράς αλλά συνεπάγεται, 
και αυτό είναι το κύριο κόστος, στέρηση πόρων 
από τους κατοίκους για χρήση σε άλλες δρα-
στηριότητες.

«Όπου πηγαίνει στρατός, οι τιμές ανεβαίνουν. 
Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, οι περιουσίες των 
πολιτών εξανεμίζονται. Όταν οι περιουσίες 
εξανεμίζονται, ο φτωχός λαός επιβαρύνεται με 
έκτακτα χαράτσια.»31

Εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς και την 
μείωση της παραγωγικής δυνατότητας μία πο-
λεμική επιχείρηση συνεπάγεται και την άνοδο 
του πληθωρισμού. Είναι γεγονός ότι σε πολε-
μικές περιόδους οι τιμές ανεβαίνουν ανεξέλε-
γκτα, το χρήμα χάνει την αξία του και η αγο-
ραστική δύναμη του πληθυσμού μειώνεται. Η 
επίδραση που μπορεί να έχει αυτό το γεγονός 
στην ψυχολογία των πολιτών ενδέχεται να είναι 
καταστροφική για την νίκη στον πόλεμο.

Η λύση στο πρόβλημα του κόστους των 
logistics και της απώλειας πόρων
«Έτσι, επιπρόσθετα με τη νίκη, μπορείς να χρη-
σιμοποιήσεις τον ηττημένο εχθρό για να αυξή-
σεις τη δύναμη σου.»32

Ο εχθρός μπορεί και πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί για την σίτιση και τον εφοδιασμό των δυ-
νάμεων. Ειδικότερα στην εποχή του Σουν Τζου 
που οι πολεμικές επιχειρήσεις ήταν μακροχρό-
νιες το κόστος για την συντήρηση των πολεμι-

30   Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, σελ.108
31   ο. π .σελίδα 109
32   Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, σελ.113
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στών θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα υψηλό ως 
ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού. Ακόμα 
και σήμερα όμως όταν μία χώρα επιθυμεί να 
διεξαγάγει πολεμικές επιχειρήσεις μακριά από 
το έδαφος της το κόστος για την μεταφορά και 
την συντήρηση των δυνάμεων είναι υψηλό. 
Η λύση επομένως ήταν η χρήση των πόρων 
του αντιπάλου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο ο Σουν Τζου προτιμά την μη ολοκληρω-
τική καταστροφή του εχθρικού εδάφους, ώστε 
στην συνέχεια να αντληθούν από αυτό οι παρα-
γωγικοί πόροι που σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιβάρυναν την δική του χώρα.

«Οι άριστοι γνώστες του πολέμου δεν χρειά-
ζονται δεύτερη επιστράτευση ούτε περισσότε-
ρους από ένα εφοδιασμούς. Κουβαλούν τον 
εξοπλισμό τους από την πατρίδα. Για προμήθει-
ες βασίζονται στον εχθρό. Έτσι ο στρατός τους 
έχει άφθονη τροφή.»33

Οι στρατιωτικοί ηγέτες της εποχής του Σουν 
Τζου φαίνεται πως είχαν κατανοήσει σε μεγάλο 

33   ο. π .σελίδα 107

βαθμό την σημασία των logistics για την επιτυ-
χία μίας πολεμικής επιχείρησης. Ο ίδιος όπως 
είδαμε όχι μόνο επεσήμανε τους οικονομικούς 
κινδύνους του πολέμου αλλά παράλληλα πρό-
τεινε και λύσεις. Αργότερα, κατά την διάρκεια 
αυτής της μελέτης θα ασχοληθούμε με δύο 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου και της Αμερικής κατά τον πρώτο πό-
λεμο στο Ιράκ οι οποίες λόγω απόστασης είχαν 
να αντιμετωπίσουν αρκετά από τα κόστη των 
logistics.

Ο Χάνσον και ο «οικονομικός» δυτικός 
τρόπος πολέμου στην Κλασική Ελλάδα

Το έργο του Χάνσον «Ο δυτικός τρόπος πο-
λέμου. Η αποφασιστική μάχη στην Αρχαία Ελ-
λάδα» εξετάζει τις πολεμικές συνήθειες των 
Ελλήνων πολεμιστών κατά την κλασική περίο-
δο. Μας δίνει την δυνατότητα να προβούμε σε 
σημαντικές διαπιστώσεις όχι μόνο για τον ρόλο 
των logistics στις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά 
και για ολόκληρη την οικονομική φιλοσοφία 
που χαρακτήριζε τις συγκρούσεις. Είναι σημα-
ντικό το γεγονός ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έχοντας 

LOGISTIS SUPPORT



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  77

κατανοήσει την οικονομική σημασία του πολέ-
μου δόμησαν τις μάχες κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να έχουν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες τόσο 
σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού όσο και σε επί-
πεδο παραγωγής. Ας ξεκινήσουμε όμως με μία 
σύντομη παρουσίαση του πολεμικής φιλοσοφί-
ας που παρουσιάζει ο Χάνσον γύρω από τον 
πόλεμο στην Αρχαία Ελλάδα.

Η φάλαγγα αποτέλεσε τον κύριο στρατιωτικό 
μηχανισμό με τον οποίο διεξάγονταν οι πολε-
μικές συγκρούσεις στην αρχαία Ελλάδα από τα 
τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα και μετά. Προηγου-
μένως επικρατούσαν κυρίως οι έφιπποι πολε-
μιστές της ελληνικής μεσαιωνικής περιόδου, 
13ος – 9ος πχ αιώνας, των οποίων η δράση 
είχε ως κύριο στόχο την βολή του δόρατος που 
κρατούσαν στο χέρι. Από τον 8ο αιώνα και μετά 
παρατηρείται μία σταδιακή αλλαγή στην βασική 
δομή της μάχης που οδηγεί τελικά σε ένα νέο 
τύπο πολέμου. Η μεγάλη αλλαγή αφορά το γε-
γονός ότι ο νέος τύπος μάχης είναι ομαδικός 
και όχι το άθροισμα των ατομικών επιδόσεων 
μεμονωμένων ιπποτών. Αυτό αποτελεί μία με-
γάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν 
καθώς συνεπαγόταν μία εντελώς νέα πολεμική 

φιλοσοφία με κοινωνικές μάλιστα προεκτάσεις. 
Η μάχη ήταν πλέον ένας αγώνας ανθρώπων 
που πιθανόν να συνδέονταν μεταξύ τους με 
στενούς δεσμούς φιλίας και συγγένειας. Ο νέος 
τύπος πολέμου συνεπώς δεν περιοριζόταν σε 
μία στενή κάστα πολεμιστών αλλά αφορούσε 
το σύνολο του κοινωνικού ιστού της αρχαιοελ-
ληνικής πόλης κράτους.

Η εξέλιξη ενός οικονομικού τρόπου πο-
λέμου

Παράλληλα με την διεύρυνση της κοινωνικής 
βάσης του πολέμου συνέβη και μία άλλη εξέ-
λιξη η οποία χαρακτηρίζεται για την σοφία και 
την προνοητικότητα της. Ο νέος τύπος πολέμου 
χαρακτηριζόταν για την απλή στρατηγική του 
και την σύντομη διάρκεια του γεγονός που εξα-
σφάλιζε ότι δεν απαιτούνταν υψηλές αμυντικές 
δαπάνες προετοιμασίας σε περίοδο ειρήνης, 
ούτε όμως και υψηλές δαπάνες για αγορά εξο-
πλισμού και εφοδίων κατά την διάρκεια των 
πολεμικών επιχειρήσεων.34

Τα περιορισμένα έξοδα εκπαίδευσης και 
συντήρησης

Οι οπλίτες της φάλαγγας θα περίμενε κανείς 
ότι ήταν ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στην μάχη. Τα 
ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τον συγγραφέα 
διαψεύδουν την άποψη αυτή. Οι οπλίτες χρει-
άζονταν θάρρος, εξαιρετική σωματική κατά-
σταση και αντοχή, όχι όμως ιδιαίτερη εξειδί-
κευση και ικανότητα στον χειρισμό των όπλων. 
Το γεγονός ότι η μάχη στην κλασική περίοδο 
απαιτούσε ελάχιστη εκπαίδευση σήμαινε ότι ο 
προϋπολογισμός της πόλης κράτους δεν θα 
επιβαρυνόταν σημαντικά. Αντίθετα, στις ημέ-
ρες μας η συντήρηση και η εκπαίδευση των 
στρατευμάτων απαιτεί την δαπάνη ενός αρκε-
τά σεβαστού ποσού σε ετήσια βάση. Η τεχνο-
λογία έχει κάνει άλματα και κάθε νέο οπλικό 
σύστημα ενσωματώνει πλέον όλο και νεότερα 
επιτεύγματα γεγονός που αυξάνει το κόστος 
απόκτησης τους. Όμως το κόστος απόκτησης 
είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους 
ενός οπλικού συστήματος σε όλη την διάρκεια 

34   V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, (Εκδόσεις Κ.  
      Τουρίκη, 2003), σελ. 68V. D. HANSON
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της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Μαζί φυ-
σικά με αυτό δεν θα πρέπει να παραλείπεται 
ο συνυπολογισμός του κόστους εκπαίδευσης 
του προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποι-
ήσει το σύστημα, αλλά και του κόστους χρή-
σης και συντήρησης του, δηλαδή τα χρήματα 
που απαιτούνται για καύσιμα ή ακόμα και για 
προγραμματισμένη ή επείγουσα αντικατάσταση 
υλικών. Προσθέτοντας σε αυτά και τις απαραί-
τητες αναβαθμίσεις που θα γίνουν σε ένα οπλι-
κό σύστημα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
διαρκώς αυξανόμενες τεχνολογικές ανάγκες 
του πεδίου της μάχης καθώς και το επιπλέον 
κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού σε κάθε 
νέα αναβάθμιση, μπορούμε να έχουμε μία πολύ 
καλή εικόνα για το ύψος που έχει το κόστος εκ-
παίδευσης και συντήρησης στην σημερινή επο-
χή. 

Μπορεί η τεχνολογία στην κλασική Ελλάδα να 
μην ήταν ούτε στο ελάχιστο εφάμιλλη της σημε-
ρινής, όμως αντίστοιχα και οι πόροι που είχαν 
στην διάθεση τους οι ηγέτες προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν τις ένοπλες δυνάμεις ήταν 
αντίστοιχα περιορισμένοι. Συνεπώς μπορού-
με να υποθέσουμε ότι οι δαπάνες άμυνας θα 
δέσμευαν στην κλασική Ελλάδα ένα αντίστοιχο 
με το σημερινό κομμάτι του προϋπολογισμού. 
Η ανάγκη για ελάττωση του ποσού αυτού οδή-
γησε στην επινόηση της οπλιτικής μάχης με την 
χρήση του σχηματισμού της φάλαγγας. Όπως 
αναφέρει και ο Hanson «για να αγωνιστεί κα-
νείς στις γραμμές της φάλαγγας χρειαζόταν 
υπέρτατο θάρρος, εξαιρετική σωματική κατά-
σταση, και αντοχή, ελάχιστη όμως εξειδίκευση 
ή ικανότητα στον χειρισμό των όπλων. Το δόρυ 
και η ασπίδα ακόμα και όταν χρησιμοποιούνταν 
από κοινού με άλλους άνδρες μέσα στο συνω-
στισμό της φάλαγγας, ήταν πολύ απλούστερα 
στον χειρισμό από το τόξο ή την σφενδόνη ή 
ακόμα και το ακόντιο.»35 Από τα λεγόμενα του 
καταλαβαίνουμε ότι η φάλαγγα ως πολεμικός 
σχηματισμός απαιτούσε πολύ μικρότερη προε-
τοιμασία σε σχέση με τα στρατεύματα που χρη-
σιμοποιούσαν ακόντια ή τόξα. Στην ίδια θέση 
καταλήγουν και οι Ξενοφών, Πλάτων, Περικλής 

35   V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, σελ. 64

αλλά και Αριστοτέλης.36 Η απλότητα και η λιτή 
της φιλοσοφία εξασφάλιζαν ότι καθένας μπο-
ρούσε να συμμετέχει σε αυτή χωρίς ιδιαίτερη 
εκπαίδευση ή προετοιμασία συμβάλλοντας έτσι 
σημαντικά στην ελάφρυνση των πολεμικών δα-
πανών και καθιστώντας τις συχνές πολεμικές 
συγκρούσεις οικονομικά εφικτές. Ίσως μάλιστα 
το χαμηλό οικονομικό κόστος του πολέμου να 
ήταν μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν 
σε συχνές συγκρούσεις στην κλασική Ελλάδα.

Η τροφοδοσία των στρατευμάτων
Κατά την παρουσίαση της θέσης του Σουν 

Τζου σχετικά με το θέμα του εφοδιασμού σε 
τρόφιμα και υλικά κατά την διάρκεια των πο-
λεμικών επιχειρήσεων είδαμε ότι προτείνεται 
ως αποτελεσματικότερη λύση η χρήση των 
πόρων του αντιπάλου. Αυτό συνεπάγεται είτε 
χρήση του πολεμικού του εξοπλισμού, είτε χρή-
ση πολύτιμων υλικών τα οποία παίρνονταν ως 
λάφυρα είτε και χρήση της γης του αντιπάλου 
προκειμένου να τραφούν τα στρατεύματα του 
επιτιθέμενου.

Η τακτική της χρήσης πόρων της επικράτειας 
του εχθρού για την σίτιση των φίλιων στρα-
τευμάτων φαίνεται να ήταν διαδεδομένη και 
κατά την κλασική περίοδο. Απαιτούσε όμως τον 
ακριβή προσδιορισμό της χρονικής περιόδου 
κατά την οποία θα λάμβανε χώρα η εκστρατεία. 
Οι στρατοί επιδίωκαν να επιτίθενται στον αντί-
παλο την εποχή κατά την οποία οι καλλιέργειες 
θα ήταν σε κατάλληλη φάση ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των 
στρατευμάτων.37 Αν η επίθεση λάμβανε χώρα 
νωρίτερα από ότι έπρεπε τότε τα σιτηρά θα 
ήταν ακατάλληλα για τροφή. Αν από την άλλη 
μεριά η επίθεση γινόταν αργότερα από την άρι-
στη περίοδο τότε υπήρχε ο κίνδυνος να έχει ήδη 
γίνει ο θερισμός και συνεπώς να μην υπάρχει η 
δυνατότητα κατανάλωσης τους. Αυτό θα σήμαι-
νε σημαντική αύξηση του κινδύνου αποτυχίας 
της εκστρατείας λόγω έλλειψης τροφοδοσίας 
και αύξηση του κόστους της γεγονός που πι-
θανόν να οδηγούσε στην ματαίωση της. Σε όλα 
αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην πε-

36   ο. π. σελίδα  64
37   ο. π. σελίδα  67
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ρίπτωση που ο αμυνόμενος είχε προλάβει να 
θερίσει τα χωράφια του τότε αυτομάτως όχι 
μόνο δημιουργούνταν ελλείψεις τροφοδοσίας 
στον αντίπαλο, αλλά και ο αμυνόμενος αύξανε 
σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα του να πολε-
μήσει ή και να οχυρωθεί πίσω από τα τείχη της 
πόλης χωρίς ουσιαστικά να έχει κανένα φόβο. 
Σε αυτή την περίπτωση η πίεση για εξεύρεση 
τροφής μεταφερόταν στον εχθρό ο οποίος δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόταν σε άγνω-
στο έδαφος, μία κατάσταση που μείωνε δραμα-
τικά τις εναλλακτικές του επιλογές. Άλλωστε και 
οι επιτιθέμενοι ήταν επίσης γαιοκτήμονες κάτι 
που συνεπαγόταν ότι όσο καιρό βρίσκονταν σε 
εκστρατεία και τα δικά τους χωράφια παρουσί-
αζαν έλλειψη εργατικού δυναμικού με κίνδυνο 
να χαθεί η ετήσια σοδιά.38  

Η μεγάλη σε ένταση αλλά μικρή σε χρονική 
διάρκεια οπλιτική σύγκρουση μεταξύ φαλαγ-
γών εμπεριείχε μία ανεπτυγμένη οικονομι-
κή φιλοσοφία. Περιόριζε τον χρόνο κατά τον 
οποίο οι γαιοκτήμονες, που αποτελούσαν το 
κύριο μέρος του στρατού, θα έλειπαν μακριά 
από τις εστίες τους μην μπορώντας να περι-
συλλέξουν την σοδιά τους. Από την άλλη μεριά 
η μία και αποφασιστική μάχη που μάλιστα λάμ-
βανε χώρο σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό 
χώρο σήμαινε ότι οι καταστροφές που θα προ-
καλούνταν στα σιτηρά και τις λοιπές αγροτικές 
εγκαταστάσεις θα ήταν περιορισμένες. Με την 
χρήση της οπλιτικής σύγκρουσης φαλαγγών το 
οικονομικό κόστος του πολέμου ήταν το ελάχι-
στο δυνατό.

Η οικονομική φιλοσοφία του πολέμου 
στην κλασική Ελλάδα

Η ελληνική μάχη της κλασσικής εποχής χαρα-
κτηρίζεται από τους ξεκάθαρους και απλούς κα-
νόνες της, οι οποίοι διασφάλιζαν ότι ο αγώνας 
θα είχε συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή έφοδος, 
σύγκρουση, μάχη σώμα με σώμα, ωθισμός, δι-
άσπαση, τροπή σε φυγή, σύντομη χρονική διάρ-
κεια και κυρίως θα ήταν αποφασιστικός. Αυτό 
σήμαινε ότι η μάχη θα καθόριζε τον νικητή και 
τον ηττημένο χωρίς να απαιτείται εξάπλωση 
των συγκρούσεων που θα προκαλούσε περισ-

38   V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, σελ. 67

σότερα θύματα. Μπορεί η σφοδρότητα της μά-
χης να ήταν μεγάλη όμως το γεγονός ότι κάθε 
φορά ήταν αποφασιστική είχε σαν αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των θυμάτων μόνο ανάμεσα 
στα ένοπλα τμήματα. Η έλλειψη οργανωμένου 
σχεδίου καταδίωξης των ηττημένων οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι στόχος ήταν ο περιορισμένος 
αριθμός θυμάτων και ότι συγκρούσεις πέραν 
των απολύτως αναγκαίων σπάνια πραγματο-
ποιούνταν. Ο πόλεμος στην κλασική Ελλάδα 
εμπεριείχε την φιλοσοφία της ελαχιστοποίησης 
τόσο των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές όσο 
και του καθαρά οικονομικού κόστους που προ-
ερχόταν από την απώλεια εργατικού δυναμικού 
λόγω θανάτων στα πεδία των μαχών, από τις 
καταστροφές στον παραγωγικό ιστό της πόλης 
κράτους και στις καλλιέργειες της και από τα 
κόστη εφοδιασμού, τροφοδοσίας και εκπαίδευ-
σης των μαχόμενων δυνάμεων. 

Clausewitz on…logistics: Μία αιρετική άπο-
ψη για την χρησιμότητα τους 

O Κλαούσεβιτς θεωρείται ως ένα από τους 
σπουδαιότερους θεωρητικούς του πολέμου 
όλων των εποχών.39 Η προσπάθεια του έγκει-
ται στο να αναλύσει τον πόλεμο από θεωρητική 
σκοπιά. Ορίζει τον πόλεμο ως μία πράξη βίας 
που στοχεύει στο να εξαναγκάσει τον αντίπαλο 
να δεχθεί την θέληση ενός δρώντα. Δεν είναι 
ένα απομονωμένο γεγονός αλλά η συνέχιση 
της πολιτικής με άλλα μέσα. Είναι μία επέκταση 
της πολιτικής. Τόσο η απόφαση για την διεξα-
γωγή του πολέμου όσο και ο βαθύτερος σκο-
πός για τον οποίο διεξάγεται είναι πολιτικός. 
Άρα η πολιτική βρίσκεται σε πλήρη συσχέτιση 
με τα κίνητρα και τις αιτίες του πολέμου. Οι πη-
γές του πολέμου είναι το εχθρικό συναίσθημα, 
δηλαδή το μίσος προς τον αντίπαλο, που διακα-
τέχει κυρίως τον λαό και τα χαμηλά στρώματα 
του στρατού και η εχθρική πρόθεση, δηλαδή 
η διάθεση να προκληθεί ζημιά στον αντίπαλο, 
που αποτελεί θέμα των ανώτερων στρατιωτι-
κών και πολιτικών κλιμακίων. Ο Κλαούσεβιτς 
είναι θιασώτης της άμεσης προσέγγισης και 
του ολοκληρωτικού πολέμου.

39  Carl Von Clausewitz, (μτφ Michael Howard και Peter Paret).  
     On War (Εκδόσεις Oxford University Press, 2007) 
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Σχετικά με τα ζητήματα των logistics και ει-
δικότερα του εφοδιασμού και της τροφοδοσίας, 
ο Κλαούσεβιτς προβαίνει σε ένα διαχωρισμό. 
Διακρίνει τις πολεμικές δραστηριότητες σε δύο 
κατηγορίες, σε εκείνες που ανήκουν με την 
στενή έννοια στον πόλεμο και στις προπαρα-
σκευαστικές του πολέμου.40 Ο εφοδιασμός, ο 
επισιτισμός, η εκπαίδευση, η ιατρική μέριμνα 
αλλά και η ανανέωση του οπλισμού θεωρεί ότι 
δεν ανήκουν στην στενή έννοια της σύρραξης 
και άρα κατατάσσονται στις προπαρασκευαστι-
κές πολεμικές δραστηριότητες. Ανήκουν όμως 
στην κατηγορία των υποστηρικτικών μέσων 
που δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν 
πλεονεκτήματα στους στρατούς.41 Είναι δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με την διατήρηση 
των ενόπλων δυνάμεων. Από όλες αυτές τις 
δραστηριότητες logistics εκείνη που θεωρεί ως 
την σημαντικότερη και που μάλιστα κατά την 
άποψη του προσεγγίζει τις πολεμικές δραστη-
ριότητες είναι η τροφοδοσία των μαχόμενων 
δυνάμεων.42 Ο λόγος που δίνει τόσο μεγάλη 
σημασία στην τροφοδοσία είναι ότι αφορά κάθε 
στρατιώτη προσωπικά σε καθημερινή βάση, 
εμποτίζοντας έτσι τα στρατηγικά συνθετικά της 
πολεμικής πράξης. Βέβαια δεν παραλείπει να 
τονίσει και την σημασία των υπολοίπων υπο-
στηρικτικών δραστηριοτήτων, ωστόσο σημειώ-
νει ότι κατά την άποψη του δεν επιδρούν τόσο 
έντονα στον πολεμικό σχεδιασμό ώστε να είναι 
ικανές να τροποποιήσουν το σχέδιο της μάχης.

Η αντίληψη του Κλαούσεβιτς σχετικά με την 
κατηγοριοποίηση των διαδικασιών διοικητι-
κής μέριμνας έχει το εμφανές μειονέκτημα ότι 
δεν θεωρεί πως μπορούν να επηρεάσουν τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό. Σε αυτό το σημείο η 
άποψη μας έρχεται σε αντίθεση με αυτή του 
μεγάλου θεωρητικού του πολέμου. Αν και σα-
φώς ο εφοδιασμός αποτελεί υποστηρικτική του 
πολέμου διαδικασία, σε καμία περίπτωση είναι 
μία παράμετρος που θα πρέπει να μην προσμε-
τράται κατά τον σχεδιασμό μίας επιχείρησης. Τα 
παραδείγματα από την στρατιωτική ιστορία εί-
ναι αρκετά και δείχνουν ότι η αμέλεια ή η υπο-
τίμηση του παράγοντα του εφοδιασμού και με-

40   Carl Von Clausewitz, On War σελίδα 125
41   ο. π. σελίδα 117 
42   Carl Von Clausewitz, On War, σελ. 124 

ταφορές μπορεί να οδηγήσει στην ήττα ακόμη 
και ανώτερων στρατευμάτων. Το Σχέδιο Σλίφεν 
και η ήττα των γερμανικών στρατευμάτων στην 
Αφρική είναι δύο τρανά παραδείγματα της ση-
μασίας των logistics στον πόλεμο.

Συμπεράσματα
Η αντίληψη που επικρατεί για τον ρόλο της 

οικονομίας και των logistics στον πόλεμο εί-
ναι ότι αποτελούν συχνά ένα παραμελημένο 
ζήτημα. Οι περισσότεροι συγγραφείς επιστη-
μονικών έργων σχετικών με τον πόλεμο τα 
παρουσιάζουν ως ένα κομμάτι που βρίσκεται 
πίσω από τα φώτα της κεντρικής σκηνής, ως 
ένα μέρος του πολέμου το οποίο δεν προβάλ-
λεται και πολλές φορές υποτιμάται η συνεισφο-
ρά του. Πράγματι αυτό είναι αλήθεια.

Κατά την διάρκεια αυτής της μελέτης έγινε 
σαφές ότι ο ρόλος των logistics στον πόλεμο 
είναι υποτιμημένος. Οι ίδιοι οι κεντρικοί πρω-
ταγωνιστές του πολέμου έχουν δημιουργήσει 
αυτή την πεποίθηση. Ο πιο πιθανός λόγος είναι 
κατά την γνώμη μας ότι η οικονομική μέριμνα 
των ενόπλων δυνάμεων είναι αντικείμενο το 
οποίο έχει την παρουσία του εκτός του πε-
δίου των μαχών. Η πρώτη σφαίρα στο πεδίο 
της μάχης δεν πέφτει από αξιωματικό ή υπα-
ξιωματικό με ειδίκευση στον εφοδιασμό και 
τα οικονομικά. Για την ακρίβεια το πιθανότερο 
είναι ότι καμία σφαίρα δεν θα φύγει από δικό 
τους όπλο σε όλη την διάρκεια ενός πολέμου. 
Κανένα ιστορικό βιβλίο δεν θα γράψει για την 
προσφορά τους στο πεδίο της μάχης, είτε αυτό 
είναι στην ξηρά, είτε στην θάλασσα, είτε στον 
αέρα, ούτε για τον ηρωικές τους πράξεις. Τότε 
λοιπόν ποια είναι η προσφορά αυτών των κλά-
δων στον πόλεμο; Αφού δεν πολεμούν με όπλο 
στο χέρι, δεν πατούν το πλήκτρο για να φύγει 
ο πύραυλος από το πλοίο, δεν κρατούν στα 
χέρια τους το χειριστήριο ενός μαχητικού αε-
ροσκάφους, γιατί είναι σημαντικοί; Η απάντηση 
μπορεί να είναι εύκολη. Για να φύγει η πρώτη 
σφαίρα από ένα όπλο, για να υπάρξει και δεύ-
τερη σφαίρα, για να φύγει ένα πλοίο για μία 
αποστολή, για να απογειωθεί ένα μαχητικό αε-
ροσκάφος, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν χρή-
ματα για να αγοραστούν, γεγονός που προϋπο-
θέτει στελέχη με οικονομικές γνώσεις. Αφού 
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αγοραστούν θα πρέπει να υποστηριχθούν και 
να συντηρηθούν με τα κατάλληλα υλικά και 
στην συνέχεια θα πρέπει να ανεφοδιαστούν σε 
καύσιμα και τρόφιμα ώστε οι άνθρωποι και τα 
υλικά να συνεχίσουν να παράγουν έργο. Γι αυτό 
είναι σημαντικός ο ρόλος της οικονομίας και 
των logistics στον πόλεμο. Είναι η ήπια δύναμη 
που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά με την 
δύναμη πυρός για ένα κοινό πάντα σκοπό. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος στήριξε την εκστρατεία του 
σε ένα οργανωμένο σύστημα logistics, ο Σουν 
Τζου μίλησε για την σημασία των οικονομικών 
θεμάτων στον πόλεμο, οι αρχαίοι Έλληνες εί-
δαμε ότι είχαν την φιλοσοφία της οικονομίας 
στην καρδία του πολέμου. Ακόμα και ο Κλα-
ούσεβιτς με τις αιρετικές του αντιλήψεις για τα 
logistics σίγουρα θα χρειάστηκε να τραφεί στην 
περίοδο του πολέμου, σίγουρα θα χρειάστηκε 
να ανεφοδιαστεί σε καύσιμα και πολλές φορές 
θα ευχήθηκε να μπορούσαν οι στρατιώτες του 
να πολεμούν με καλύτερα όπλα που θα μπο-
ρούσαν να έχουν αποκτηθεί με καλύτερη οικο-
νομική διαχείριση των πόρων. 

Η οικονομία δεν πολεμά, αλλά παρέχει τα 
μέσα για να γίνει ο πόλεμος. Χωρίς υλικά δεν 
μπορούμε να μιλάμε για συμμετοχή σε μάχη. 
Χωρίς ανεφοδιασμό δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε την νίκη. Σήμερα που η οικονομική κρίση 
παγκοσμίως είναι παρούσα, ο ρόλος της οικο-
νομίας αναδεικνύεται όλο και περισσότερο. Η 
ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων και για απο-
δοτική χρήση των ήδη υπαρχόντων στις ένο-
πλες δυνάμεις μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
την λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήμα-
τος logistics που θα διασφαλίζει την απόκτη-
ση, αποθήκευση, συντήρηση και διανομή των 
στρατιωτικών εξοπλισμών με χαμηλό κόστος. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μία μάχη στο πεδίο 
της οικονομίας, ένας πόλεμος χωρίς όπλα, 
αλλά ένας πόλεμος για να μπορέσουμε να συ-
νεχίσουμε να αποκτούμε όπλα. Και φυσικά όταν 
αναφερόμαστε στην οικονομία δεν περιοριζό-
μαστε ποτέ στο χρηματικό σκέλος. 

Οικονομία είναι κάθε επιλογή ανάμεσα σε 
εναλλακτικές χρήσεις των διαθέσιμων πόρων 
και αφορά κάθε έκφανση της υπόστασης μας. 
Αυτή η ορθολογική αντίληψη για την οικονομία 
είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην αποδοτικό-

τητα και άρα στην επιτυχία.

«Φυσικά ένας στρατός χωρίς...τροφή για το 
στράτευμα και άλλες προμήθειες είναι καταδι-
κασμένος» Σουν Τζου
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Η ναυμαχία του Τσεμέ 
ελαιογραφία σε καμβά, έργο του Ιβάν Αϊβαζόφσκυ (1848)

Ο Επταετής Πόλεμος (1756-1763) ήταν η 
τελευταία σύρραξη στην οποία συμμετείχαν οι 
περισσότερες εκ των Μεγάλων Δυνάμεων της 
Ευρώπης πριν από τους Ναπολεόντειους Πο-
λέμους. Ο πόλεμος αυτός ετερματίσθη με την 
υπογραφή μίας σειράς συνθηκών, με πλέον 
σημαντικές αυτές των Παρισίων και του Χου-
μπέρτουσμπουργκ. Οι επιπτώσεις του προανα-
φερθέντος πολέμου ήταν σημαντικές για την 
κεντρική και την δυτική Ευρώπη, καθώς για 
τις αποικίες. Η Πρωσσία ανεδείχθη σε δύναμη 
πρώτης τάξεως, αν και είχε ερημωθεί. Η Γαλλία 
υπέστη μεγάλες απώλειες στις αποικίες προς 
όφελος της Αγγλίας αλλά διετήρησε την θέση 
της στην Ευρώπη και απέφυγε την ταπείνωση 
χάρη στους επιδέξιους διπλωματικούς χειρι-
σμούς του υπουργού Εξωτερικών Σεζέρ Γκα-

μπριέλ ντε Σουαζέλ (César Gabriel de Choiseul, 
duc de Praslin). Η συντριβείσα στα πεδία των 
μαχών Ισπανία έμεινε μάλλον ευχαριστημένη 
από τις μεταπολεμικές διευθετήσεις, ενώ η Αγ-
γλία ανεδείχθη σε κυρίαρχη δύναμη στον αποι-
κιακό ανταγωνισμό στην βορ. Αμερική. Τέλος, η 
Αυστρία είδε να χάνει στον αγώνα για την κυ-
ριαρχία επί της Σαξωνίας. Το σύνολο των διευ-
θετήσεων ουδεμία εκ των Μεγάλων Δυνάμεων 
έπληξε ανεπανόρθωτα. 

Εν τούτοις, υπήρχε μία εξ αυτών η οποία είχε 
καταβάλει βαρύ φόρο αίματος στα πεδία των 
μαχών, όπου και εθριάμβευσε. Τελικώς, όμως, 
ουδέν απεκόμισε: η Ρωσσία. Την 5η Ιανουαρίου 
1762, η Τσαρίνα Ελισάβετ απεβίωσε. Ήταν μία 
δυναμική ηγεμόνας, η οποία ακολούθησε την 
πολιτική του Πέτρου Α΄ (του επονομαζόμενου 

Του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου Νομικού-Διεθνολόγου, Διδάκτωρος Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ναυμαχία του Τσεσμέ (1770)
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Μεγάλου Πέτρου) στις εξωτερικές υποθέσεις. 
Υπήρξε ο ιθύνων νους της αντιπρωσσικής συμ-
μαχίας στον Επταετή Πόλεμο, στην οποία συμ-
μετείχαν η Αυστρία, η Γαλλία και η Σουηδία. Την 
1η Σεπτεμβρίου 1756, κήρυξε τον πόλεμο στον 
Βασιλέα της Πρωσσίας Φρειδερίκο Β΄, ο οποί-
ος έμεινε στην ιστορία ως «Μεγάλος Φρειδερί-
κος». Στα επόμενα έτη, αν και ο ρωσσικός στρα-
τός αντιμετώπισε αρκετές «ατυχίες» κυρίως 
λόγω της ανικανότητος ορισμένων διοικητών 
του, κατόρθωσε να καταλάβει την ανατολική 
Πρωσσία και να καταφέρει ένα καίριο πλήγμα 
στον στρατό του Φρειδερίκου, τον Αύγουστο 
του 1759. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα κατέλα-
βε το Βερολίνο. 

Λίγο μετά, όμως, συνέβη αυτό που ο Με-
γάλος Φρειδερίκος απεκάλεσε «το θαύμα του 
Οίκου του Βρανδεμβούργου». Η Ελισάβετ απε-
βίωσε και στον θρόνο ανήλθε ο ανηψιός της 
Πέτρος Γ΄. Λίγο μετά, ο νέος Τσάρος υπέγραψε 
συνθήκη ειρήνης με τους Πρώσσους στην Αγία 
Πετρούπολη (την 24η Απριλίου). Νωρίτερα (την 
23η Φεβρουαρίου), η ρωσσική κυβέρνηση είχε 
διακηρύξει ότι «θα πρέπει να γίνει ειρήνη με 
τον Βασιλέα της Πρωσσίας. Προς τούτο, η Αυ-
τού Μεγαλειότης Τσάρος της Ρωσσίας, από την 
πλευρά του, είναι αποφασισμένος. Παραιτείται 
λοιπόν από την Ανατολική Πρωσία και τις ού-
τως αποκαλούμενες κτήσεις. Η συμμετοχή της 
Ρωσσίας στον εν λόγω πόλεμο κηρύσσεται 
λήξασα».1 Επιπλέον, ο Πέτρος (θαυμαστής του 
Μεγ. Φρειδερίκου) υπεσχέθη ότι θα τον βοη-
θούσε στην διαπραγματεύσεις για την σύναψη 
ειρήνης με τους Σουηδούς. Τέλος, εδεσμεύθη 
να συνδράμει τους Πρώσσους με 18.000 άν-
δρες στον αγώνα τους εναντίον των Αυστρια-
κών.

Ο Φρειδερίκος έδωσε διαταγή να τελεσθούν 
θρησκευτικές λειτουργίες και πανηγυρισμοί, 
ενώ στην Ρωσσία όλοι είχαν μείνει έκπληκτοι. 
Αν και ο Πέτρος προχώρησε στην εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ενεθάρρυναν την 
οικονομική ανάπτυξη και την απομάκρυνση από 
τις παραδοσιακές πρακτικές της καταπίεσης 
των χωρικών και των πολιτών, η δημοφιλία 

1 Thomas Carlyle, History of Freidrich II. of Prussia. Boston : 
D. Estes & Co., [190-?], p.p. 111–112.

του άρχισε να μειώνεται. Μολαταύτα, ο νέος 
Τσάρος συνέχισε την πολιτική του, προχωρώ-
ντας στην κατάργηση των μέτρων που είχε ει-
σαγάγει ο Μεγάλος Πέτρος και αφορούσαν την 
υποχρέωση όλων των μελών της αριστοκρατί-
ας να υπηρετούν στις στρατιωτικές ή πολιτικές 
υπηρεσίες χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
προτιμήσεις τους για ένα συγκεκριμένο επάγ-
γελμα. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα τον 
εξασφάλιζε από τις συνεχείς ραδιουργίες των 
αριστοκρατών. Εν τούτοις, αυτό δεν πρόλαβε 
να ισχύσει, καθώς εξεγέρθηκε η Αυτοκρατορι-
κή Φρουρά. Οι άνδρες της είχαν πληροφορηθεί 
την πρόθεση του Πέτρου να τους επιβάλει αυ-
στηρά πειθαρχία. 

Αυτό εκμεταλλεύθηκε η σύζυγος και δεύτε-
ρη εξαδέλφη του Σοφία Αυγούστα Φρειδερίκη, 
θυγατέρα του Χριστιανού Αυγούστου, Πρίγκηπα 
του Άνχαλτ-Τσέρμπστ και της Ιωάννας Ελισά-
βετ του Χόλσταϊν-Γκότορπ. Αυτή φοβόταν πως 
ο Πέτρος θα την χώριζε για να νυμφευθεί την 
ερωμένη του Ελισάβετ Βορόντσοβα. Έπεισε, 
λοιπόν, τον εραστή της Γρηγόριο Ορλόφ να 

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Σεζέρ Γκαμπριέλ ντε 
Σουαζέλ (César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, 
1712 – 1785)
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παρακινήσει την φρουρά σε στάση, όπερ και 
εγένετο. Τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου του 
1762, ο στρατός και οι φύλακες του παλατιού, 
παρακινημένοι από τον Ορλόφ, συνέλαβαν τον 
Πέτρο ο οποίος εξαναγκάστηκε να υπογρά-
ψει την παραίτησή του από το θρόνο. Σε αυ-
τόν ανήλθε η προαναφερθείσα σύζυγός του, η 
οποία έλαβε το όνομα Αικατερίνη Β΄, η επονο-
μαζόμενη «Μεγάλη». Η στέψη της έλαβε χώρα 
την 8η Ιουλίου 1762.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η Τσα-
ρίνα ακολούθησε δυναμική πολιτική. Αναμεί-
χθηκε ενεργά στο πολωνικό ζήτημα, γεγονός 
που προκάλεσε μία τοπική εξέγερση. Οι ιθύ-
νοντές της είχαν εξασφαλίσει την διπλωματι-
κή αρωγή της γαλλικής κυβερνήσεως υπό τον 
Ετιέν-Φρανσουά δούκα του Σουαζέλ (Étienne-
François, comte de Stainville, duc de Choiseul). 
Αυτός ήταν ξάδερφος του προαναφερθέντος 
και συνεπώνυμου υπουργού Εξωτερικών 
και πρώτος σύμβουλος2 του Λουδοβίκου XV 
(1758-1770). Είχε ήδη διατελέσει υπουργός 
Εξωτερικών επί τριετία (1758-1761) πριν 

2 Αξίωμα αντίστοιχο με αυτό του πρωθυπουργού. 

αντικατασταθεί από τον ξάδερφό 
του. Το 1766, ανέλαβε εκ νέου τα 
ηνία της γαλλικής διπλωματίας, 
όντας αποφασισμένος να κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αποκαταστήσει το τρωθέν 
μετά τον Επταετή Πόλεμο γόητρο 
της πατρίδος του.

Προς τούτο (μεταξύ άλλων), 
σχεδίασε την αποστολή μίας 
ναυτικής μοίρας στην ανατολική 
Μεσόγειο προκειμένου να επα-
ναβεβαιώσει την θέση της χώρας 
του στην ευρύτερη περιοχή. Είχε 
ήδη εξασφαλίσει την αρωγή της 
Ισπανίας, με την οποία η Γαλλία 
είχε ήδη συνάψει μία στρατιωτική 
συμμαχία από την Αύγουστο του 
1761.3 Η απόφασή του, όμως, 
προσέκρουσε στην αντίδραση 
των Βρεταννών, οι οποίοι δεν 
επιθυμούσαν την διατάραξη του 
status quo. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
υπεστήριζαν εμμέσως τους Ρώσ-

σους. Οι τελευταίοι είχαν ήδη αρχίσει να ναυ-
πηγούν έναν ισχυρό στόλο, ο οποίος όμως δεν 
ήταν ακόμη εις θέσιν να αντιπαρατεθεί στον 
αντίστοιχο γαλλικό. Την περίοδο εκείνη, οι Βρε-
ταννοί είχαν αγαστές σχέσεις με τους Ρώσσους, 
οι οποίοι τους προμήθευαν με ξυλεία, υφάσμα-
τα και πρώτες ύλες. Αντιθέτως, οι Άγγλοι διατη-
ρούσαν παραδοσιακά εχθρικές σχέσεις με τους 
Γάλλους, οι οποίοι κατείχαν δεσπόζουσα θέση 
στο εμπόριο της Εγγύς Ανατολής λόγω των 
άριστων σχέσεών τους με την Υψηλή Πύλη.

Σημειωτέον ότι στο Παρίσι πολλοί επιθυμού-
σαν να επεκταθούν στην Αίγυπτο, την οποία 
ήλπιζαν ότι θα τους παραχωρούσε ο Σουλτά-
νος. Μετά την δραστική μείωση της επιρροής 
της γαλλικής επιρροής στην αμερικανική ήπει-
ρο (ως απόρροια της υπογραφής της προανα-
φερθείσης Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων 
της 10ης Φεβρουαρίου 1763),4 οι Γάλλοι είχαν 

3 Επρόκειτο για το λεγόμενο «Οικογενειακό Σύμφωνο» (Pacte 
de famille), καθώς και οι δύο χώρες (Γαλλία και Ισπανία) 
τελούσαν υπό την ηγεμονία του Οίκου των Βουρβόνων.

4 Η Συνθήκη των Παρισίων συνομολογήθηκε μεταξύ της Μεγ. 
Βρεταννίας και της Πορτογαλίας αφ’ ενός, και της Γαλλίας με 

Ο Τσάρος της Ρωσσίας Πέτρος Α΄ (1672 – 1725)
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επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην ανατ. 
Μεσόγειο και δη την Αίγυπτο. Έχει γραφεί ότι 
«στα μάτια της κυβερνήσεως των Βερσαλλιών 
η Αίγυπτος έπρεπε να γίνει το καινούριο πεδίο 
μάχης εναντίον της Αγγλίας. Σε περίπτωση κα-
τοχής της από το ναυτικό μας ή οργανώσεως 
του περάσματος μέσα απ’ αυτήν των καραβα-
νιών μας, η Αίγυπτος έπρεπε να ισοσκελίσει την 
απώλεια του Καναδά ή τουλάχιστον ν’ ανοίξει 
τον δρόμο (σε ευθεία γραμμή) 48 ημερών από 

την Ισπανία, αφ’ ετέρου. Σύμφωνα με τους όρους της συν-
θήκης αυτής, η Μεγ. Βρεταννία αποσπούσε από την Γαλλία 
τα εξής εδάφη: στην αμερικανική ήπειρο, την περιοχή της 
Νέας Γαλλίας (Καναδά), το νησί Μπρετόν και όλη την περιο-
χή βορείως του Μισισιπή (ανατολική Λουιζιάνα) με εξαίρεση 
την Νέα Ορλεάνη. Στις δυτικές Ινδίες (Καραϊβική θάλασσα), 
έλαβε την περιοχή του Αγίου Δομίνικου στο νησί Ισπανιόλα, 
τον Άγιο Βικέντιο, τη Γρανάδα και το Τομπάγκο· στην Αφρι-
κή, πήρε σχεδόν όλη την Σενεγάλη, την οποία προηγουμέ-
νως είχε κατακτήσει η Γαλλία· τέλος, στην Ινδία εξασφάλισε 
σχεδόν όλες τις γαλλικές κτήσεις. Οι Γάλλοι επέστρεψαν 
στους Βρεταννούς το νησί Μινόρκα, που το είχαν καταλάβει 
το 1756. Η Ισπανία παρεχώρησε στην Μεγ. Βρεταννία την 
Φλόριντα και ως αντάλλαγμα πήρε από τη Γαλλία την δυτι-
κή Λουιζιάνα, καθώς και χρηματική αποζημίωση. Τέλος, τα 
γαλλικά στρατεύματα υπεχρεώθησαν να εγκαταλείψουν το 
Αννόβερο και, μαζί με τους Ισπανούς συμμάχους τους, το 
έδαφος της Πορτογαλίας.

τη Μασσαλία στην Βομβάη».5  
Στο Λονδίνο, πολλοί υπεστήριζαν την σύναψη 

μίας συμμαχίας με την Ρωσσία και την Πρωσ-
σία. Αυτή θα λειτουργούσε ως αντίβαρο στην 
συνεργασία των Καθολικών δυνάμεων της 
Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Η ιδέα 
αυτή είχε εκπονηθεί προ της λήξεως του Επτα-
ετούς Πολέμου και έκτοτε είχε καλλιεργηθεί 
συστηματικά. Απώτερος στόχος ήταν μείωση 
της επιρροής της Γαλλίας στην υποθέσεις της 
ηπειρωτικής Ευρώπης. Προς τούτο, θα έπρεπε 
να προσεγγισθεί και η Δανία, η οποία κατείχε 
δεσπόζουσα θέση στις θαλάσσιες επικοινωνί-
ες μεταξύ των προαναφερθεισών δυνάμεων, 
ενώ η Κοπεγχάγη θα υπεχρέωνε την Σουηδία 
(παραδοσιακή σύμμαχο της Γαλλίας) σε ουδε-
τερότητα.

Το Λονδίνο έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του 
και άνθρωποί του προσήγγισαν τους Δανούς. 
Στην Κοπεγχάγη, οι βρεταννικές προτάσεις 
συνήντησαν θετικό έδαφος αλλά οι συνθήκες 
δεν ήταν ακόμη ώριμες. Εκεί, πληροφορήθηκε 
το προαναφερθέν σχέδιο και ο Ρώσσος πρε-
σβευτής βαρώνος Κορφ, ο οποίος έγινε θερ-
μός θιασώτης του. Μάλιστα, το μετέφερε στην 
κυβέρνησή του ως δικής του εμπνεύσεως. Εν 
τούτοις, η Αικατερίνη δεν ήταν και τόσο θερμή 
για την υιοθέτηση του σχεδίου. Συνειδητοποί-
ησε ότι πραγματικός στόχος των Βρεταννών 
ήταν να την ωθήσουν σε ρήξη με το Παρίσι και 
με την Μαδρίτη. Η Αγία Πετρούπολη, όμως, δεν 
είχε αντιτιθέμενα συμφέροντα με τους Ισπα-
νούς, ενώ με τους Γάλλους η κατάσταση ήταν 
πιο συγκεχυμένη, καθώς αυτοί ήταν σύμμαχοι 
των Οθωμανών. 

Οι Βρεταννοί, μέσω του πρεσβευτή τους στην 
Αγία Πετρούπολη, αντελήφθησαν ότι η Τσαρί-
να ήταν πολύ πιο έξυπνη απ’ όσο περίμεναν. Η 
Αικατερίνη γνώριζε ότι οι Γάλλοι έμποροι και 
βιοτέχνες έβλεπαν την εξάπλωση της Ρωσσί-
ας προς την Μαύρη Θάλασσα ως απειλή για 
τα συμφέροντά τους. Σημειωτέον ότι το εισα-
γωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο των Γάλλων 
με την Υψηλή Πύλη ανερχόταν σε 60.000.000 
λίβρες, ενώ το αντίστοιχο εμπόριο όλων των 

5 Léonce Pingaud, Choiseul-Gouffier : la France en Orient 
sous Louis XVI. Paris : A. Picard, 1887, p. 117.

Ο Βασιλεύς της Πρωσσίας Φρειδερίκος Β΄ (1712 – 
1786), έργο του Antoine Pesne



86  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179

άλλων Ευρωπαίων από κοινού σε 50.000.000 
λίβρες. Κατά συνέπεια, ήταν απολύτως λογικό 
οι Γάλλοι να μην επιθυμούν την διατάραξη του 
καθεστώτος στην Εγγύς Ανατολή. Από την άλλη 
πλευρά, οι Ρώσσοι ευρίσκοντο συχνά σε εμπό-
λεμη κατάσταση με τους Σουηδούς, οι οποίοι 
ήταν υπό την επιρροή του Παρισιού. Την ιδία 
ώρα, η γαλλική κυβέρνηση έβλεπε θετικά την 
εξέγερση και των Πολωνών, καθώς η τελευ-
ταία θα δημιουργούσε προβλήματα στον μόνι-
μο εχθρό της, την Βιέννη. 

Οι Γάλλοι είχαν τους δικούς τους ανθρώπους 
τόσο στην Βαρσοβία όσο και στην Κωνσταντι-
νούπολη, οι οποίοι τους ενημέρωναν έγκυρα 
για τα τεκταινόμενα. Το Παρίσι έστειλε αξιωμα-
τικούς στην Υψηλή Πύλη για την αναδιοργάνω-
ση του στρατού και του ναυτικού, ενώ ενίσχυσε 
και τους Σουηδούς. Επίσης, απεσταλμένοι του 
Βασιλέως Λουδοβίκου υπεδαύλισαν τα πάθη 
στην Υψηλή Πύλη. Μάλιστα, έχει γραφεί πως 
οι Γάλλοι πράκτορες υπερηφανεύονταν για 
τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο κατόρθωσαν 
να ωθήσουν τους Οθωμανούς αξιωματού-
χους όπως αυτοί κηρύξουν τον πόλεμο στους 
Ρώσσους.6 Πράγματι, η Υψηλή Πύλη προέβη σε 
συνεχείς προκλήσεις εις βάρος των Ρώσσων, 
καθώς είχαν την παρότρυνση ακόμη και του 
Γάλλου υπουργού Εξωτερικών. Πολλοί Γάλλοι 
αξιωματούχοι έστειλαν προσωπικά δώρα σε 
Τούρκους ομολόγους τους, αν και κατά την 

6 Ευγ. Ταρλέ, Η ναυμαχία του Τσεσμέ. Αθήνα : Εκάτη, 2003, 
σελ. 12. 

διάρκεια του πολέμου το Παρίσι απέφυγε να 
ενισχύσει επισήμως την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία.

Την 25η Νοεμβρίου 1768, η Υψηλή Πύλη 
υπερέβη τα διπλωματικά εσκαμμένα. Ο Ρώσ-
σος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Αλέξιος 
Μιχαήλοβιτς Ομπρέζκωφ εκλήθη να επισκε-
φθεί τον Μεγάλο Βεζύρη. Κατά την συνάντηση 
αυτή, του ανεκοινώθη κατά τρόπο τελεσιγρα-
φικό ότι η Ρωσσία όφειλε να αποσύρει άμεσα 
τα στρατεύματά της από την Πολωνία. Επίσης, 
η Αικατερίνη έπρεπε να υποσχεθεί πως δεν θα 
ανεμειγνύετο πλέον στις πολωνικές υποθέσεις. 
Ως πρόφαση για την υποβολή των προανα-
φερθεισών αξιώσεων χρησιμοποιήθηκε το γε-
γονός ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Ρώσσων και 
Πολωνών διεξήγοντο πλησίον των τουρκικών 
συνόρων, ενώ δύο παραμεθόριες πόλεις είχαν 
λεηλατηθεί από τους Κοζάκους. 

Η απαίτηση αυτή προκάλεσε την ικανοποί-
ηση των Πολωνών (οι οποίοι έδωσαν μέχρι 
και κάποιο παράσημο στους Τούρκους) και 
την οργή των Ρώσσων. Ο Ομπρέζκωφ αρνή-
θηκε κατηγορηματικά και συνελήφθη μαζί με 
όλο το προσωπικό της πρεσβείας. Οι Τούρκοι 
τους έκλεισαν στο υπόγειο του Γεντί-Κουλέ στο 

Ο Τσάρος της Ρωσσίας Πέτρος Γ΄ (1728 – 1762)

Η Τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ (1729 – 1796)
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Επταπύργιο.7 Ως εκ τούτου, ο πόλεμος κατέστη 
αναπόφευκτος. Η Αικατερίνη συμμερίστηκε την 
οργή των υπηκόων της και υιοθέτησε την πο-
λιτική των αδερφών Γκριγκόρι, Αλεξέϊ και Φιο-
ντόρ Ορλόφ για επίθεση κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας τόσο από την στεριά όσο και 
από την θάλασσα. Η κύρια επιχείρηση θα ήταν 
η πρώτη και ο στρατός υπό τον στρατάρχη Πι-
οτρ A. Ρουμιάντσεφ θα εστίαζε την δράση του 
στη Μολδαβία και την Βλαχία. Η δεύτερη επιχεί-
ρηση θα είχε τον χαρακτήρα του αντιπερισπα-
σμού προκειμένου οι Τούρκοι να αποσύρουν 
δυνάμεις από το χερσαίο μέτωπο.

Ο σκοπός των ναυτικών επιχειρήσεων στο 
Αιγαίο διατυπώθηκε με ακρίβεια στο ημερο-
λόγιο του Σκωτσέζου αξιωματικού Σάμιουελ 
Γκρέϊγ (Samuel Greigh), ο οποίος υπηρετούσε 
στο ρωσσικό πολεμικό ναυτικό. Σε αυτό ανα-
γράφονταν (μεταξύ άλλων) τα κάτωθι: «Η Αυτή 
Αυτοκρατορική Μεγαλειότης, επιθυμώντας να 
ενισχύσει τις πολεμικές ενέργειες εναντίον των 
Τούρκων για τον ταχύτερο τερματισμό του πο-
λέμου, απεφάσισε να στείλει τον πολεμικό στό-
λο στο Αρχιπέλαγος και το Λεβάντε. Ο σκοπός 
της εκστρατείας ήταν η διενέργεια εκτεταμένου 
σαμποτάζ στα μέρη εκείνα και να ενοχληθούν 
οι Τούρκοι στην συγκεκριμένη περιοχή της επι-
κράτειάς τους, όπου λιγότερο περίμεναν να 
δεχθούν επίθεση εξ αιτίας των δυσκολιών, τις 
οποίες θα αντιμετώπιζε η αποστολή ναυτικών 

7 Οι λέξεις «Γεντί Κουλέ» σημαίνουν Επταπύργιο. Οι Τούρκοι 
τις χρησιμοποιούσαν για την ακρόπολη της Θεσσαλονίκης 
και τις φυλακές της Κωνσταντινουπόλεως. 

δυνάμεων από το άκρο της Βαλτικής στο άλλο 
άκρο, στις τόσες απόμακρες θάλασσες του νό-
του (σ.σ. της Ευρώπης)».8  

Κατ’ ουσίαν, επρόκειτο για το περίφημο «ελ-
ληνικό σχέδιο», το οποίο συνίστατο (κατά τους 
ιστορικούς) στον διαμελισμό της οθωμανικής 
επικράτειας μεταξύ Αυστριακών και Ρώσσων. 
Οι τελευταίοι θα προχωρούσαν στην αναβίω-
ση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με επικεφα-
λής τον εγγονό της Τσαρίνας Μεγάλο Δούκα 
Κωνσταντίνο Πάβλοβιτς. Προς τούτο, έπρεπε 
να ξεσηκωθούν οι Έλληνες της Πελοποννή-
σου, της Κρήτης και των νήσων του Αιγαίου. 
Οι Ρώσσοι ήρθαν σε επαφή (μεταξύ άλλων) 
με τους Αγγ. Αδαμόπουλο, Γεωργ. Παπάζωλη, 
Εμμ. Σάρρο και τον αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό. 
Οι προαναφερθέντες μετέβησαν στην ηπειρω-
τική Ελλάδα και συναντήθηκαν με σημαντικούς 
τοπικούς παράγοντες. Επίσης, διένειμαν στους 
μυημένους άμφια, ιερά σκεύη και εικόνες της 
Τσαρίνας Αικατερίνης, η οποία εμφανιζόταν 
ως προστάτιδα των ορθόδοξων χριστιανών 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διέδιδαν ότι η 

8 Ευγ. Ταρλέ, σελ. 33. 

Ο Γρηγόριος Ορλόφ

Ο Γάλλος πολιτικός Ετιέν-Φρανσουά δούκας του Σου-
αζέλ (Étienne-François, comte de Stainville, duc de 
Choiseul, 1719 - 1789)
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εξέγερση θα υποστηριζόταν από την ρωσσική 
ναυτική μοίρα, ενώ την αυτή περίοδο θα ξε-
σηκώνονταν τόσο οι Μαυροβούνιοι όσο και οι 
κάτοικοι της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Προς 
τούτο, η ρωσσική κυβέρνηση έστειλε στις τε-
λευταίες περιοχές τον Ναζάρ Καρζίν, ενώ στο 
Μαυροβούνιο μετέβησαν οι Εζδεμίροβιτς και 
Μπέλιτς. Λίγο μετά, δύο εκ των τριών αδερφών 
Ορλόφ εγκατεστάθησαν κρυφά στην Βενετία 
και άρχισαν συνεννοήσεις με τους Έλληνες που 
ζούσαν στην πόλη, ενώ άνθρωποί τους μετέ-
βησαν στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στην 
Πελοπόννησο. 

Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1769. 
Ήταν η πέμπτη και πλέον μακροχρόνια ένοπλη 
σύγκρουση μεταξύ της Ρωσσίας και της Υψηλής 
Πύλης. Συνολικά, από τα τέλη του 17ου έως τα 
τέλη του 19ου αιώνος, διεξήχθησαν 10 πόλε-
μοι μεταξύ των δύο κρατών, υπήρχαν όμως 
και περίοδοι αγαστής συνεργασίας ή ακόμη 
και συμμαχίας. Αμέσως, η Ρωσσία συνήντη-
σε την ανοικτή αντίδραση της Γαλλίας και την 
συγκεκαλυμμένη εχθρότητα της Αυστρίας και 
της Πρωσσίας. Μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση 

απηγόρευσε να κυκλοφορήσει στην επικράτειά 
της μία εγκύκλιος της Τσαρίνας, η οποία θεω-
ρήθηκε πολύ επαναστατική. Οι κινήσεις αυτές 
προβλημάτισαν την ρωσσική ηγεσία, η οποία 
φοβόταν μία καταδρομική ενέργεια των Γάλ-
λων κατά όσων πλοίων της θα έπλεαν στην 
Μεσόγειο. Στο σημείο αυτό, παρενέβη καθορι-
στικά το Λονδίνο, το οποίο διεμήνυσε σε όλους 
τους τόνους στους Γάλλους και στους συμμά-
χους τους Ισπανούς ότι έπρεπε να επιτρέψουν 
την ακώλυτη διέλευση των Ρώσσων από το 
Γιβραλτάρ. Μία αντίθετη περίπτωση θα συνι-
στούσε εχθρική στάση κατά της κυβερνήσεως 
της Α. Μεγαλειότητος. 

Τα ρωσσικά πλοία σχημάτισαν τρεις μοίρες, 
οι οποίες απέπλευσαν από την Κρονστάνδη. 
Την 16η Ιουλίου 1769, έφυγε η πρώτη, απο-
τελούμενη από 14 (ή κατ’ άλλες πηγές 15)9 
πλοία. Πρώτο έπλεε το σκάφος «Άγιος Ευστά-
θιος», το οποίο διέθετε 66 κανόνια. Επικεφα-
λής ήταν ο (έως τότε αρχηγός της ναυτικής 
μοίρας της Κρονστάνδης) αριστοκράτης Ναύ-
αρχος Γκριγκόρι Σπιρίντοφ (Grigori Spiridow) 
και ο προαναφερθείς αξιωματικός Γκρέϊγ. Χρέη 
τοποτηρητή ασκούσε ο Μυκονιάτης πλοίαρχος 

Αντώνιος Ψαρρός, ενώ στα σκάφη επέβαιναν 
600 άνδρες ως άγημα. Λίγο αργότερα, ξεκί-
νησε από την Βαλτική μία δεύτερη ρωσσική 
ναυτική μοίρα, με διοικητή τον Άγγλο Τζων 
Έλφινστον (John Elphinstone), απαρτιζόμενη 

9 Κοσμ. Παπαβλασόπουλος, «Η ναυμαχία του Τσεσμέ», στο 
περ. Στρατιωτική Ιστορία, τ. 9 (Απρίλιος 1997), σ.σ. 16 – 20 
(σελ. 17).

Ο Ρώσσος Στρατάρχης Πιοτρ A. Ρουμιάντσεφ

Η σημαία του ρωσσικού πολεμικού ναυτικού
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από τρία πολεμικά, δύο (ή κατ’ άλλους τρεις)10 
φρεγάτες και τρία οπλισμένα μεταφορικά. Στις 
αρχές Ιουνίου, απέπλευσε και η τρίτη ναυτική 
μοίρα, με διοικητή τον Δανό υποναύαρχο Αρφ. 

Την 12η Αυγούστου, ενώθηκαν με την μοίρα 
του Σπιρίντοφ άλλα 4 πλοία υπό τον Υποναύ-
αρχο Ελμάνωφ. Την 8η Σεπτεμβρίου, η πρώτη 
μοίρα κατέπλευσε στην Κοπεγχάγη. Εκεί, έτυχε 
ενθουσιώδους υποδοχής, καθώς η Δανία τε-
λούσε υπό την άτυπη προστασία της Ρωσσίας, 
η οποία διαφύλαττε την ανεξαρτησία της από 
την Σουηδία και την Πρωσσία. Επιπλέον, η 
Κοπεγχάγη διατηρούσε άριστες σχέσεις με το 
Λονδίνο. Μετά από λίγες ημέρες, ο Σπιρίντοφ 
απέπλευσε αλλά ένα από τα πλοία του έπεσε 
σε ξέρα και κατεστράφη. Η ναυτική μοίρα κα-
τέπλευσε στα αγγλικά ναυπηγεία του Σπίντχεντ 
και του Πόρτσμουθ διότι τα πλοία ήταν παλαιά 
και αντιμετώπιζαν πολλά και πάσης φύσεως 
προβλήματα. Μάλιστα, φαίνεται πως οι Άγγλοι 
προέβησαν σε υποτιμητικά σχόλια για την κατά-

10  Κοσμ. Παπαβλασόπουλος, σελ. 17.

σταση των ρωσσικών σκαφών. Αργότερα, αυτή 
απέπλευσε για το Γιβραλτάρ. Στις αρχές Δεκεμ-
βρίου, μόλις 9 πλοία κατέπλευσαν στις Βαλεα-
ρίδες νήσους. Επρόκειτο για το «Άγιος Ευστά-
θιος», «Τρεις Ιεράρχαι», «Τρεις Άγιοι», «Άγιος 
Ιανουάριος», «Η Ελπίς της Ευημερίας», δύο 
άκατους και δύο μεταφορικά. Εκεί, ο Σπιρίντοφ 
πληροφορήθηκε πως η Τσαρίνα είχε ορίσει τον 
Αλέξιο Ορλόφ επικεφαλής όλων των ναυτικών 
και χερσαίων δυνάμεων της Μεσογείου. 

Στις Βαλεαρίδες νήσους αφίχθη ο αδερφός 
του Φιόντορ Ορλόφ, ο οποίος είδε από κοντά 
την κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο τόσο τα 
πλοία όσο και τα πληρώματά τους. Οι Ρώσσοι 
είχαν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, καθώς 
πολλοί ναύτες είχαν αρρωστήσει ή είχαν πεθά-
νει. Αυτό ήταν απολύτως λογικό διότι αρκετοί 
εξ αυτών προήρχοντο από τα βάθη της χώρας. 
Ο Σπιρίντοφ αρρώστησε και έγραψε ότι δεν 
υπήρξε ούτε μία ημέρα που να πέρασε δίχως 
στεναχώρια από τότε που απέπλευσε από την 
Ρωσσία. Στις προαναφερθείσες νήσους, ο Ορ-
λόφ απέσπασε ένα πολεμικό και έπλευσε για 

Στολές του ρωσσικού πολεμικού ναυτικού της περιόδου
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το Οίτυλο της Μάνης με τρία ακόμη πλοία, τα 
οποία είχε εξοπλίσει στο Λιβόρνο. Στην Πελο-
πόννησο έφθασε την 17η / 28η Φεβρουαρίου 
1770 και λίγο μετά κήρυξε την επανάσταση. 
Ακολούθως, τα ρωσσικά πλοία προέβησαν σε 
διάφορες πειρατικές επιχειρήσεις, συλλαμβά-
νοντας τουρκικά σκάφη που έπλεαν στα κο-
ντινά ύδατα. Επίσης, τα ρωσσικά αγήματα που 
είχαν αποβιβασθεί οργάνωσαν τα παράκτια πυ-
ροβολεία και προχώρησαν προς το εσωτερικό 
της Πελοποννήσου.

Οι εξεγερμένοι Έλληνες συνεκρότησαν δύο 
λεγεώνες, απαρτιζόμενες από περίπου 1.450 
άνδρες. Την 1η Μαρτίου, άρχισε η πολιορκία 

της Κορώνης. Μία άλλη μεικτή ομάδα που εί-
χαν συγκροτήσει Μανιάτες και Ρώσσοι (συνολι-
κής δυνάμεως περίπου 1.000 ανδρών) εστρά-
φη εναντίον όσων Τούρκων ευρίσκοντο στην 
περιοχή του Μυστρά. Ο αριθμός των τελευταί-
ων προσήγγιζε τις 3.000 άνδρες. Εν τούτοις, 
μετά από 9ήμερη πολιορκία, αυτοί ετράπησαν 
εις άτακτον φυγήν και τα ολιγάριθμα χριστια-
νικά τμήματα κατόρθωσαν να θέσουν υπό τον 
έλεγχό τους την βυζαντινή καστροπολιτεία. 
Εκεί, σχηματίσθηκε ο πρώτος πυρήνας ελλη-
νικής αυτοδιοικήσεως υπό τον προαναφερ-
θέντα Ψαρρό. Ύστερα από την επιτυχία αυτή, 
η εξέγερση γενικεύτηκε στην βορειοανατολική 

Τα στενά μεταξύ Χίου και Τσεσμέ, σε χαλκογραφία του 1698
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και την δυτική Πελοπόνησσο, 
ενώ χιλιάδες Έλληνες συ-
μπαρετάχθησαν με τις ρωσ-
σικές δυνάμεις. Η Αικατερίνη 
είχε υπολογίσει σωστά ότι 
στις περιοχές όπου επικρα-
τούσε το ελληνικό στοιχείο 
και βρίσκονταν μακράν της 
Κωνσταντινουπόλεως η επα-
νάσταση θα είχε περισσότε-
ρες πιθανότητες επιτυχίας. 
Εν τούτοις, δεν υπολόγισε 
καλώς τον χρόνο, καθώς ο 
ρωσσικός στόλος άργησε 
να φθάσει στο σύνολό του 
στην Πελοπόννησο. Επίσης, 
κινήματα ξέσπασαν στην 
Ήπειρο, την Κρήτη και άλλες 
περιοχές, αργά ή γρήγορα 
όμως αυτά κατεστάλησαν. 
Αντιθέτως, στο Μαυροβούνιο 
τα ρωσσικά σχέδια δεν ευ-
οδώθηκαν και δεν ξέσπασε 
κάποιο μείζον κίνημα. 

Η Υψηλή Πύλη απέστειλε 
ισχυρές δυνάμεις, αποτε-
λούμενες κατά βάση από 
Τουρκαλβανούς, για την 
καταστολή της επαναστά-
σεως, συχνά αποψιλώνοντας τα άλλα μέτωπα. 
Γενικότερα, κατά τον πόλεμο αυτόν, οι Ρώσσοι 
κατήγαγαν εντυπωσιακές νίκες επί των Τούρ-
κων. Κατέλαβαν το Αζόφ, την Κριμαία και την 
Βεσσαραβία, ενώ νίκησαν τους Τούρκους και 
στην Βουλγαρία. Στην Πελοπόννησο, οι Έλλη-
νες πολιόρκησαν την Τριπολιτσά αλλά ηττή-
θησαν στην καθοριστική μάχη στα Τρίκορφα, 
στα περίχωρα της πόλεως (την 29η Μαρτίου / 
9η Απριλίου). Στις αρχές Απριλίου, κατελήφθη 
από τους Ρώσσους το Ναυαρίνο (ύστερα από 
ολιγοήμερη πολιορκία) αλλά η αποτυχία των 
επαναστατών στο στενό του Ριζόμυλου, στον 
Μελίπυργο και κυρίως στην Μεθώνη (όπου 
είχε ήδη αφιχθεί ο Αλέξιος Ορλόφ) οδήγησε σε 
άδοξο τέλος την επιχείρηση, με αποτέλεσμα την 
αναγκαστική εγκατάλειψη του Ναυαρίνου από 
τους Ρώσσους, αν και οι τελευταίοι το είχαν 
καταστήσει ασφαλές καταφύγιο για τα πλοία 

τους. Μάλιστα, η στρατιωτική ηγεσία των Ρώσ-
σων απεφάσισε να ανατινάξει το φρούριο, να 
επιβιβάσει όλο το στράτευμα στα πλοία και να 
ανοιχθεί στο πέλαγος για να αντιμετωπίσει τον 
τουρκικό στόλο, ο οποίος σύντομα θα κατέπλεε, 
σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες.

Εν τούτοις, οι τελευταίες απεδείχθησαν ανα-
κριβείς, καθώς αυτός που πλησίαζε ήταν ο 
Έλφινστον, επικεφαλής τριών πολεμικών (τα 
οποία διέθεταν συνολικά 212 κανόνια), δύο 
φρεγατών (με 64 κανόνια) και αρκετών μετα-
γωγικών κατάφορτων με άνδρες. Εν τω μεταξύ, 
οι Ρώσσοι εκκένωσαν το Ναυαρίνο, παίρνοντας 
μαζί τους ορισμένους άλλους προύχοντες και 
αρχιερείς, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στην 
εξέγερση. Όσοι Χριστιανοί, ιδίως γυναικόπαιδα, 
είχαν καταφύγει το προηγούμενο διάστημα στο 
Ναυαρίνο, αναζητώντας προστασία, εγκατελεί-
φθησαν. Οι μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι, και ανά-

Οι στόλοι των δύο αντιπάλων κατά την ναυμαχία του Τσεσμέ
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μεσα τους πολλές γυναίκες, βρήκαν τον θάνατο 
όταν οι Ρώσσοι, λίγο πριν φύγουν, ανετίναξαν 
την πυριτιδαποθήκη του φρουρίου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολλοί Έλληνες προύχοντες προ-
σεπάθησαν να πείσουν τους Ρώσσους, όπως 
παραμείνουν στο Ναυαρίνο, το οποίο θα μπο-
ρούσε ευκόλως να διατηρηθεί ως προγεφύρω-
μα με την βοήθεια του στόλου τους.  

Σύντομα, η επανάσταση στην Πελοπόννησο 
κατεστάλη. Οι Τουρκαλβανοί, όμως, έμειναν, 
δημιουργώντας ένα πλεονάζον και ανεξέλε-
γκτο από τους τοπικούς μηχανισμούς εξουσίας 
απόθεμα βίας, με αποτέλεσμα να παραταθεί για 
πολλά χρόνια ακόμη η ένταση και η ανασφά-
λεια στην περιοχή. Επηκολούθησαν φοβερές 
σφαγές και λεηλασίες. Λίγο πριν από της κατα-
στολή της εξεγέρσεως, ο Έλφινστον κατέπλευ-
σε στα ύδατα του Ναυπλίου, όπου ναυλοχούσε 
ο τουρκικός στόλος. Παρ’ όλο που υστερούσε 
σαφώς σε αριθμό πλοίων και δύναμη πυρός, 
δεν εδίστασε να επιτεθεί στον εχθρό, ο οποίος 
διέθετε τετραπλάσιο αριθμό πλοίων! Αν και οι 
μελετητές της περιόδου δεν συμφωνούν με-
ταξύ τους, φαίνεται πως ο τουρκικός στόλος 
αριθμούσε κατά την δεδομένη χρονική στιγμή 
5 σκάφη των 84 πυροβόλων, 2 πλοία των 64, 
4 σκάφη των 54, 2 πλοία των 50 και αρκετά μι-
κρότερα σκάφη. Αντιθέτως, ο Έλφινστον διέθε-
τε μόλις 3 πλοία πρώτης γραμμής, 2 φρεγάτες 
και 4 μεταγωγικά. 

Πάντως, οι Τούρκοι αιφνιδιάστηκαν και 
έσπευσαν να καταφύγουν στον κόλπο του Ναυ-
πλίου, που προστατευόταν από τα πυροβολεία 
της ακτής. Τότε, ο Έλφινστον προχώρησε σε 
ένα παράτολμο εγχείρημα, εισερχόμενος του 
κόλπου και βάλλοντας εναντίον του πολυάριθ-
μου εχθρού. Κάποια στιγμή, η φορά του ανέμου 
έφερε δύο ρωσσικά πλοία (το «Σάρατωφ» και 
το «Σβιετοσλάβ») εντός του βεληνεκούς των 
τουρκικών πυροβόλων. Ο Έλφινστον κατόρθω-
σε να απομακρύνει το δεύτερο με επιδέξιες κι-
νήσεις, ενώ το πρώτο ρυμουλκήθηκε από μικρά 
πλοιάρια. Η επιχείρηση δεν είχε κάποιο ουσια-
στικό αποτέλεσμα και ο Έλφινστον οπισθοχώ-
ρησε, αναμένοντας ενισχύσεις από τον Ορλόφ. 
Δυστυχώς, είχε χρονοτριβήσει αποβιβάζοντας 
στρατεύματα, τα οποία έστειλε προς ενίσχυση 
όσων συμπατριωτών του πολιορκούσαν τουρ-

κικά κάστρα στην Μεσσηνία. Ο Ορλόφ έστειλε 
τον Σπιρίντοφ αλλά οι ενωμένες ρωσσικές μοί-
ρες δεν κατόρθωσαν να εμποδίσουν την δια-
φυγή των Τούρκων προς την ανοικτή θάλασσα 
του Αιγαίου. Ο Σπιρίντοφ έριξε όλη την ευθύνη 
στον Άγγλο αξιωματικό και οι σχέσεις τους δι-
εταράχθησαν σοβαρώς. Έκτοτε, η καταβύθιση 
του τουρκικού στόλου κατέστη μείζον στόχος 
για τους Ρώσσους.

Η άφιξη του στόλου από τον Ναυαρίνο (με 
επικεφαλής τον Ορλόφ) έθεσε τέρμα στους 
συνεχείς διαπληκτισμούς του Σπιρίντοφ με τον 
Έλφινστον. Ο πρώτος κατηγορούσε δημοσίως 
τον δεύτερο για αναποτελεσματικότητα και ο 
δεύτερος απαντούσε πως δεν υπαγόταν σε 
αυτόν αλλά στον Ορλόφ, ο οποίος ήταν και ο 
μόνος αρμόδιος για την έκδοση διαταγών. Αρ-
χικώς, οι Ρώσσοι έχασαν τα ίχνη των Τούρκων. 
Κάποιες πληροφορίες τους έφεραν στην Χαλ-
κίδα, όπου έσπευσε ο Έλφινστον, επικεφαλής 
δύο φρεγατών και άλλων τριών σκαφών. Ο 
Σπρίντοφ κατευθύνθηκε προς το Πόρτο Ράφτη 
για να προμηθευθεί νερό. Οι πληροφορίες απε-
δείχθησαν αποκυήματα της φαντασίας ορισμέ-
νων καλοθελητών και ο Έλφινστον έσπευσε να 
ενωθεί με τον Σπιρίντοφ. Οι δύο αξιωματικοί 
ετέθησαν πλέον υπό τις διαταγές του Ορλόφ, 
ο οποίος θα είχε το γενικό πρόσταγμα για τον 
πλου του στόλου.

Αρχικώς, αυτός κινήθηκε προς τον Πόρο, επι-
κεφαλής 9 πολεμικών, 3 φρεγατών και άλλων 
18 πλοίων. Αργότερα, απέπλευσε για την Πάρο. 
Κατέπλευσε στον λιμένα της Νάουσας, όπου 
αγκυροβόλησε εν αναμονή συγκεντρώσεως 
αξιόπιστων πληροφοριών για την πορεία του 
εχθρού. Ο τουρκικός στόλος διοικείτο από τον 
Ιμπραήμ Χοσαμεντίν, ο οποίος είχε ορισθεί κα-
πουδάν-πάσας μόλις προ ολίγων εβδομάδων 
(την 26η Απριλίου). Τελικώς, όταν τα πλοία του 
έφθασαν στα στενά της Χίου (που χωρίζουν 
την νήσο από την Μικρασιατική ακτή), ο Τούρ-
κος ναύαρχος απεφάσισε να σταματήσει, φο-
βούμενος για την ζωή του. Ο Σουλτάνος ήταν 
πολύ πιθανόν να εξοργιζόταν από την φυγή του 
στόλου του, ο οποίος ήταν σημαντικά ισχυρότε-
ρος απ’ αυτόν των Ρώσσων. Πιο συγκεκριμένα, 
είχε 19 μεγάλα σκάφη και αρκετά μικρότερα. Η 
ναυαρχίδα του διέθετε 100 κανόνια, ένα άλλο 
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πλοίο 96 κανόνια, 4 πλοία είχαν από 84 κανό-
νια έκαστο, 2 πλοία από 74 κανόνια το καθέ-
να, 7 καράβια ήταν των 60 κανονιών, 2 των 
50 κανόνια, άλλα 2 διέθεταν 40 κανόνια, ενώ 
υπήρχαν και ορισμένα μικρότερα. Ο συνολικός 
τους αριθμός εκτιμάται σε 60 σκάφη!

Ως εκ τούτου, ήταν ανώτερα από τα αντίστοι-
χα ρωσσικά ως προς τον οπλισμό και την δύ-
ναμη πυρός. Υστερούσαν, όμως, δραματικά ως 
προς την ποιότητα των πληρωμάτων, καθώς 
ήταν κατά βάση επανδρωμένα από ανίδεους 
μουσουλμάνους, προερχόμενους συχνά από 
τα βάθη της Ανατολίας. Αυτοί είχαν εκπαιδευ-
θεί από ξένους αξιωματικούς αλλά δεν είχαν 
αφομοιώσει τις όποιες γνώσεις. Στον οθωμα-
νικό στόλο υπηρετούσαν και αρκετοί Έλληνες 
όπως και λίγοι Σλάβοι, οι οποίοι (αν και ήταν 
πολύ ικανοί στην ναυτοσύνη) ουδεμία πρόθε-
ση είχαν να θυσιάσουν την ζωή τους για τον 
Σουλτάνο. Υπήκουαν με δυσφορία και λόγω 
φόβου στις διαταγές των μουσουλμάνων αξιω-
ματικών, πολλοί εκ των οποίων ουδεμία γνώση 
περί των ναυτικών πραγμάτων διέθεταν. Οι κα-

λύτεροι αξιωματικοί ήταν πρώην Βερβερίνοι ή 
Δαλματοί πειρατές, οι οποίοι υπηρετούσαν υπό 
τις διαταγές του Σουλτάνου. Αν και μεγάλο των 
ρωσσικών πληρωμάτων ήταν επίσης ανεκπαί-
δευτο, αυτοί είχαν αποκτήσει αρκετές εμπειρίες 
εν πλω, ενώ οι αξιωματικοί διέθεταν σαφώς 
υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 
από το αντίστοιχο των Οθωμανών ομολόγων 
τους. 

Ο Ορλόφ απέπλευσε από την Νάουσα και 
κατευθύνθηκε ταχύτατα προς την Χίο. Την 23η 
Ιουνίου, παραμονή της ναυμαχίας, εξέδωσε τις 
σχετικές διαταγές από τις οποίες προκύπτει ότι 
δεν έδωσε στην μοίρα του μία σαφή διάταξη. 
Η εμπροσθοφυλακή αποτελείτο από τρία πλοία 
υπό τον Σπιρίντοφ, ενώ ο Ορλόφ επέβαινε στο 
πλοίο του Γκρέϊγ «Τρεις Ιεράρχαι». Στην οπισθο-
φυλακή ετάχθη η ναυτική μοίρα του Έλφινστον. 
Την ιδία ώρα, διχογνωμία επικρατούσε στο 
τουρκικό στρατόπεδο, καθώς πολλοί θεωρού-
σαν επισφαλή την επιλεγείσα τοποθεσία και 
συνιστούσαν τον απόπλου για τα Δαρδανέλλια. 
Αντιθέτως, ο Ιμπραήμ Χοσαμεντίν ήταν βέβαι-
ος πως επαρκούσαν οι δύο πυροβολαρχίες του 
Τσεσμέ, ενώ η σαφής αριθμητική υπεροχή θα 
του εξασφάλιζε την νίκη σε περίπτωση που 
οι Ρώσσοι επιχειρούσαν να του επιτεθούν. Ο 
ίδιος επέλεξε να βρίσκεται στην στεριά είτε από 
υπερβολική σιγουριά είτε εξ αιτίας κάποιου αδι-
όρατου φόβου.

Ο Τούρκος ναύαρχος φαίνεται πως παρέταξε 
άριστα τα πλοία του σε δύο σειρές σε σχήμα 
ημισελήνου. Στην πρώτη υπήρχαν τα 10 καλύ-
τερα σκάφη και τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν 
στην δεύτερη σειρά. Η απόσταση μεταξύ τους 
ήταν λίγο μεγαλύτερη από το μήκος δύο πλοί-
ων. Εν τούτοις, η ηγεσία του οθωμανικού στό-
λου δεν γνώριζε πολλά από την διεξαγωγή της 
μάχης αλλά μάλλον ήλπιζε να επιβληθεί λόγω 
της αριθμητικής υπεροχής της. Άλλωστε, και ο 
ίδιος ο Ορλόφ παραδέχθηκε ότι το μέγεθος του 
εχθρικού στόλου του προκάλεσε δέος αρχικώς. 

Στις 08.00 π.μ. της 24ης Ιουνίου (π.ημ.), τρία 
ρωσσικά πολεμικά σκάφη (το προαναφερ-
θέν «Τρεις Ιεράρχαι», το «Μη μου Άπτου» και 
το «Σβιατοσλάβ») κινήθηκαν πρώτα κατά του 
τουρκικού στόλου. Σταδιακά, τους ακολούθη-
σαν τα «Άγιος Ιανουάριος», «Ροστισλάφ» και 

Ο Ρώσσος Ναύαρχος Γκριγκόρι Σπιρίντοφ
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«Βροντή». Πιο απομονωμένο έπλεε το «Ευρώ-
πη». Στις 11.00 π.μ., ο Ορλόφ έδωσε το σήμα 
για επίθεση. Εντός της επομένης μισής ώρας, 
ξεκίνησε έντονος κανονιοβολισμός από το σύ-
νολο των ρωσσικών πλοίων. Στο στόχαστρό 
τους βρέθηκε το «Ρεάλ Μουσταφά», το οποίο 
δέχθηκε αρχικώς την επίθεση των σκαφών 
«Ευρώπη» και «Άγιος Ευστάθιος». Τα εύστοχα 
πυρά των Ρώσσων προκάλεσαν πυρκαγιά στο 
τουρκικό πλοίο, την οποία δεν μπόρεσε να κα-
τασβήσει το πλήρωμά του. Πολλοί Τούρκοι έπε-
σαν στο νερό, προσπαθώντας να διασωθούν, 
κολυμπώντας μέχρι την απέναντι ακτή. 

Οι Ρώσσοι έκαναν ρεσάλτο και σκότωσαν 
όσους εκ των Τούρκων είχαν απομείνει στο 

«Ρεάλ Μουσταφά» σε μάχες 
που διεξήχθησαν σώμα με 
σώμα. Την ιδία ώρα, δύτες 
από την Μάλτα προσπαθούσαν 
να προκαλέσουν ρήγματα στα 
ύφαλα του ρωσσικού σκάφους. 
Ο αέρας έριξε το φλεγόμενο 
κατάρτι του τουρκικού πλοίου 
πάνω στην πυριτιδαποθήκη του 
«Άγιος Ευστάθιος», που ήταν 
ανοικτή. Το αποτέλεσμα ήταν 
να προκληθεί μία εκκωφαντική 
έκρηξη και το ρωσσικό πλοίο 
να ανατιναχθεί παρά τις απελ-
πισμένες προσπάθειες άλλων 
ρωσσικών πλοίων να το σώ-
σουν. Λίγο μετά, το ακολούθη-
σε στον υγρό τάφο του και το 
«Ρεάλ Μουσταφά». Έχασαν την 
ζωή τους 34 Ρώσσοι αξιω-
ματικοί και 473 ναύτες, ενώ ο 
αριθμός των Τούρκων θυμά-
των παρέμεινε ανεξακρίβωτος. 
Ο επόμενος στόχος των Ρώσ-
σων ήταν το «Καπουδάν-πασά», 
το οποίο διέθετε 100 κανόνια. 
Αυτό ήταν ισχυρό μόνο στα χαρ-
τιά, καθώς οι Τούρκοι ήταν πολύ 
άστοχοι. Δέχθηκε την επίθεση 
των ρωσσικών πλοίων «Άγιος 
Ιανουάριος» και «Τρεις Ιεράρ-
χαι». Σύντομα, έπιασε φωτιά και 
το πλήρωμά του επεχείρησε να 
το απομακρύνει. Οι αδέξιοι χει-

ρισμοί του, όμως, και το μέγεθος του σκάφους 
το εξέθεσαν ακόμη περισσότερο στο πυρ των 
Ρώσσων με αποτέλεσμα να υποστεί τεράστιες 
ζημιές και να καταστραφεί.

Τα δύο προαναφερθέντα γεγονότα πανικό-
βαλαν τους κυβερνήτες των άλλων τουρκικών 
σκαφών που διέταξαν τον άμεσο απόπλου τους. 
Αυτός έλαβε χώρα εν πλήρη αταξία. Οι ναύτες 
έσπευσαν να κόψουν τις άγκυρες και έσωσαν 
(προσωρινά μόνον) τα πλοία, πολλά εκ των 
οποίων ρυμουλκήθηκαν εξ αιτίας του ασθε-
νούς ανέμου. Συνολικά, η ναυμαχία διήρκεσε 
επί δύο ώρες την ημέρα εκείνη (24η Ιουνίου). 
Οι Ρώσσοι τους κατεδίωξαν αλλά οι Τούρκοι 

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ενός ρωσσικού και ενός τουρκικού πλοίου κατά 
την ναυμαχία του Τσεσμέ, σε λιθογραφία του 1779
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πρόλαβαν να καταφύγουν στον Τσεσμέ. Κατά 
την φάση αυτή της ναυμαχίας, οι Ρώσσοι είχαν 
523 νεκρούς, δηλαδή οι απώλειές τους προ-
ήλθαν κατά συντριπτικό βαθμό από την βύθιση 
του «Άγιος Ευστάθιος». Ο καπετάνιος του Αλε-
ξάντερ Ιβάνοβιτς Κρουζ τραυματίστηκε σοβαρά 
από την έκρηξη που τον έριξε στην θάλασσα. 
Εν τούτοις, πιάστηκε από ένα κομμάτι ξύλο και 
κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια μέχρι 
να τον περισυνελλέξουν οι συμπατριώτες του. 
Ήταν ένας από τα ελάχιστα μέλη του πληρώ-
ματος που διεσώθησαν. Αργότερα, ανέλαβε την 
διοίκηση του τουρκικού πλοίου «Ρόδος», που 
είχε αιχμαλωτισθεί, κατόπιν αποφάσεως του 
ιδίου του Αλέξιου Ορλόφ.    

Ο τελευταίος απεφάσισε να κτυπήσει τον 
εχθρό με λίγα πλοία πρώτης γραμμής και 4 
ελληνικά μικρά πλοιάρια, τα οποία μετετράπη-
σαν σε πυρπολικά. Οι προετοιμασίες διήρκε-
σαν καθ’ όλη την διάρκεια της 25ης Ιουνίου. 
Την ιδία ώρα, ο καπουδάν-πασάς απέρριπτε 
τις εισηγήσεις υφισταμένων του (και δη του 
Τζεζαϊρλή Μαντάλογλου Χασάν μπέη) για να 
επιχειρηθεί ηρωϊκή έξοδος με απώτερο σκοπό 
την καταφυγή στα Δαρδανέλλια. Αν και το εγ-
χείρημα ήταν παράτολμο, συνιστούσε την μόνη 
πιθανότητα όπως διασωθούν ορισμένα έστω 
εκ των τουρκικών πλοίων. Ο Ιμπραήμ Χοσα-
μεντίν προτίμησε να παραμείνει στον Τσεσμέ 
είτε από δειλία είτε λόγω εμπιστοσύνης στην 
ισχύ των δυνάμεών του. Δεν αντελήφθη πως 
είχε εγκλωβισθεί «σαν τον ποντικό στην φάκα». 
Αυτό που έμελλε να ακολουθήσει θα επιβεβαί-
ωνε με οδυνηρό για τον ίδιο τρόπο το εσφαλ-
μένο της αποφάσεώς του.

Η νύκτα της ημέρας εκείνης (25ης προς 26η 
Ιουνίου - π. ημ.) ήταν φεγγαρόφωτη και οι 
Ρώσσοι μπόρεσαν να διακρίνουν τις θέσεις των 
εχθρικών σκαφών στον λιμένα του Τσεσμέ. Οι 
Τούρκοι ήταν βέβαιοι για την ασφάλειά τους και 
τα σκάφη είχαν δέσει μάλλον με άτακτο τρόπο, 
στραμμένα προς πολλές κατευθύνσεις. Από την 
άλλη πλευρά, ο Ορλόφ γνώριζε ότι το σχήμα 
του κόλπου του Τσεσμέ δεν του επέτρεπε να 
αναπτύξει το σύνολο των δυνάμεών του. Επι-
πλέον, είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν διέθετε 
έναν ασφαλή λιμένα για να καταφύγει σε περί-
πτωση ήττας. Μολαταύτα, διέταξε την επίθεση, 

επιλέγοντας τα πλέον κατάλληλα (κατ’ αυτόν) 
πλοία, δηλαδή τα: «Ευρώπη», «Ροστισλάφ», 
«Μη μου άπτου», «Σάρατωφ», «Ελπίδα», «Αφρι-
κή», «Βροντή» και τα προαναφερθέντα 4 πυρ-
πολικά. Επικεφαλής ορίστηκε ο Γκρέϊγ, ενώ κυ-
βερνήτες των πυρπολικών τοποθετήθηκαν δύο 
Άγγλοι και δύο Ρώσσοι. 

Στις 23.30 μ.μ., ο Σπιρίντοφ έδωσε το σήμα 
για την έναρξη της επιθέσεως. Πρώτο κινή-
θηκε το «Ευρώπη» και ακολούθησαν τα άλλα 
πλοία. Οι Τούρκοι απήντησαν με ομαδικό πυρ 
των πυροβολείων της ακτής και των σκαφών 
τους. Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, οι Ρώσσοι έκλει-
σαν την έξοδο του κόλπου. Οι Τούρκοι δεν εί-
χαν πλέον καμμία οδό διαφυγής. Οι Ρώσσοι 
χρησιμοποίησαν περίτεχνα τα πυρπολικά. Οι 
Τούρκοι νόμιζαν πως επρόκειτο για Ρώσσους 
αυτόμολους όταν τα είδαν να πλησιάζουν. Τε-
λικώς, τα δύο εξ αυτών πέτυχαν τον σκοπό 
τους και έκαψαν ισάριθμα τουρκικά πλοία. Το 
μεγαλύτερο όμως μέρος του εχθρικού στόλου 
ήδη φλεγόταν, καθώς τα πρώτα εύστοχα ρωσ-
σικά πυρά προκάλεσαν φωτιά σε δύο σκάφη, η 
οποία μεταλαμπαδεύτηκε από πλοίο σε πλοίο 

Ρώσσοι ναυαγοί διασώζονται από συναδέλφους τους, 
σε λιθογραφία των μέσων του 19ου αιώνος
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λόγω της μικρής μεταξύ τους απόστασης. Επί-
σης, η νηνεμία που επικρατούσε καθιστούσε 
αδύνατο τον άμεσο απόπλου των υπολοίπων 
τουρκικών σκαφών. Μόλις, δύο μεγάλα τουρ-
κικά πλοία γλίτωσαν, το ένα εξ αυτών ήταν το 
προαναφερθέν «Ρόδος». Μετά τις 03.00 π.μ., 
οι Ρώσσοι σταμάτησαν να βάλλουν και απλώς 
παρατηρούσαν τα τουρκικά σκάφη να καίγονται 
το ένα μετά το άλλο. Συνολικά, 17 μεγάλα τουρ-
κικά πλοία κατεστράφησαν έως τις 10.00 π.μ., 
της 26ης Ιουνίου.

Οι Τούρκοι τρόμαξαν τόσο πολύ ώστε εγκα-
τέλειψαν τα υπόλοιπα μικρότερα σκάφη. Επί-
σης, όσοι ευρίσκοντο στην ακτή άφησαν τα πυ-
ροβολεία και έφυγαν για την ενδοχώρα, ενώ το 
ίδιο έπραξαν τόσο η φρουρά της πόλεως όσο 
και πολλοί κάτοικοι του Τσεσμέ. Αυτοί κατέφυ-
γαν στην Σμύρνη, όπου και διέδωσαν την είδη-
ση με αποτέλεσμα την δολοφονία 1.000-2.000 
Ελλήνων, Σύρων και Αρμενίων, σύμφωνα με 
την εκτίμηση του Γάλλου προξένου Peyssonnel. 
Υπενθυμίζεται ότι κατά την εποχή εκείνη ζού-
σαν στην πόλη περί τους 20.000 Έλληνες. 
Συνολικά, εκ των περίπου 15.000 που αποτε-
λούσαν το πλήρωμα του οθωμανικού στόλου 
σώθηκαν μόλις 4.000, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων ήταν τραυματισμένοι. Οι Ρώσσοι απεβί-
βασαν άγημα στον Τσεσμέ και λεηλάτησαν την 
πόλη. 

Η πανωλεθρία των Τούρκων προκάλεσε 

βαθύτατη αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και δη 
στον χώρο της Εγγύς Ανατολής. Ιδού πως πε-
ριγράφει την εκστρατεία του ρωσσικού στόλου 
στο Αιγαίο ο υπουργός του Σουλτάνου Ρεσμί 
εφένδης. «Επιτέλους από την Πετρούπολη, που 
βρίσκεται στην άκρη της Βαλτικής Θάλασσας 
μέσω του πορθμού του Γιβραλτάρ, έστειλε [ο 
Μοσχοβίτης] στα νερά του Μωρηά και στο Αρ-
χιπέλαγος (σ.σ. το Αιγαίο Πέλαγος) μερικά μι-
κρά πολεμικά πλοία να γυρίζουν ανάμεσα στα 
νησιά. Στην Αγγλία και στις άλλες χώρες ενοικί-
ασε αυτός μερικά πλοία, στο Αρχιπέλαγος άρ-
παξε βάρκες τύπου Σακόλι και ξυλοφόρων (sic) 
και αφού φόρτωσε τα μεν με στρατό, τα δε με 
προμήθειες, σε τέσσερις ή πέντε μήνες έφτιαξε 
σημαντικό στόλο από παλιά ρημάδια. Όταν εμ-
φανίστηκε αυτός ο στόλος, οι έμπειροι γνώστες 
της θάλασσας πρόβλεψαν πως η πρώτη κιόλας 
λίγο-πολύ σοβαρή θύελλα αυτά τα καΐκια του 
επιπόλαιου γκιαούρη, που αγνοεί τα θαλάσσια 
μέρη του τόπου, θα τα σπάσει οπωσδήποτε σε 
καυσόξυλα και θα τα σκορπίσει στην θάλασσα». 
Όμως η αμετάβλητη καλή τύχη της Αικατερίνης, 
αυτής “της μάστιγας των μουσουλμάνων” που 
έγινε για πολλούς Τούρκους πραγματικός εφι-
άλτης, δεν την πρόδωσε ούτε αυτή την φορά. 
«Αλλά κατά τον νόμο των επιτυχιών, που προο-
ρίστηκαν σ’ αυτή την μάστιγα των μουσουλμά-
νων, η τύχη και οι άνεμοι ευνοούσαν συνέχεια 
αυτόν τον τιποτένιο στολίσκο, ο οποίος με την 

Ρωσσικό νόμισμα που κυκλοφόρησε εις ανάμνησιν της ναυμαχίας του Τσεσμέ, το 1996
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πρώτη επίθεσή του εξολόθρευσε τον εκπλη-
κτικό μας στόλο, αφού συγκρούστηκε μαζί του 
δίπλα στον Τσεσμέ, μία τοποθεσία απέναντι της 
Χίου. Βοήθησε τους γκιαούρηδες και το γεγονός 
ότι στην Συρία και στην Αίγυπτο τότε ακριβώς 
εξερράγησαν οι εξεγέρσεις. [Το πιο αξιοπρόσε-
κτο όμως] είναι το παρακάτω περιστατικό. Για 
έναν κανονικό στόλο είναι δύσκολο να περάσει 
έστω και έναν χειμώνα στο Αρχιπέλαγος. Όμως 
με την ιδιαίτερη εύνοια της τύχης, ο εχθρός 
τρία ολόκληρα χρόνια στην σειρά, χειμώνα-κα-
λοκαίρι, τριγυρνούσε σε αυτά τα νερά χωρίς να 
πάθει την παραμικρή ζημιά και μάλιστα βρήκε 
τον τρόπο να κλείσει τα Δαρδανέλλια με την 
παλιομοίρα (sic) του, οπότε κανένα πλοίο δεν 
μπορούσε να βγει από τα στενά. Είναι πάντως 
ένα από εκείνα τα πολύ σπάνια φαινόμενα, που 
οι ιστορικοί τα λένε χοντισέ-ι-κιούμπρα, δηλα-
δή μεγάλα γεγονότα, επειδή αυτά βγαίνουν έξω 
από την φυσική τάξη των πραγμάτων και συμ-
βαίνουν μία φορά στους τρεις αιώνες».11       

Η νίκη κατά την ναυμαχία του Τσεσμέ έδωσε 
τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου στους Ρώσσους, 
κατά τα επόμενα έτη. Έως τον τερματισμό του 
πολέμου με την υπογραφή της Συνθήκης του 
Κιουτσούκ–Καϊναρτζή (την 10η / 21η Ιουλί-
ου 1774), τα πλοία τους διεξήγαγαν μία σει-
ρά καταδρομικών επιχειρήσεων σε πολλές 
ακτές, ενώ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους αρ-
κετές νήσους. Μάλιστα, στην Πάρο έχουν το-
ποθετηθεί ειδικές πινακίδες που κατευθύνουν 
τον σημερινό επισκέπτη προς τις θέσεις όπου 
είχαν τοποθετηθεί ρωσσικές πυροβολαρχίες 
στην περιοχή Μοναστήρι. Η νίκη προκάλεσε 
ενθουσιασμό στην Ρωσσία, όπου πολλοί πίνα-
κες περιγράφουν το γεγονός, δοξάζοντας τους 
συντελεστές του εγχειρήματος. Οι πρωταγωνι-
στές τιμήθηκαν ιδιαιτέρως, ενώ εις ανάμνησιν 
της νίκης αυτής κτίσθηκε στο Τσάρσκοε Σελό 
η περίφημη εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτι-
στή επειδή η νίκη επιτεύχθηκε την ημέρα της 
εορτής του και ανεγέρθηκε και ειδική στήλη. Οι 
Τούρκοι πανικοβλήθηκαν, καθώς η ήττα αυτή 
ήταν η μεγαλύτερη από την εποχή της ναυμα-
χίας της Ναυπάκτου (1571). Διέθεσαν μεγάλες 
δυνάμεις για να εξασφαλίσουν τον απόλυτο 

11  Ευγ. Ταρλέ, σελ. 70.

έλεγχο των Στενών των Δαρδανελλίων. Έκτοτε, 
το μίσος μεταξύ των δύο λαών (τουρκικού και 
ρωσσικού) γιγαντώθηκε, ενώ πολλοί Έλληνες 
άρχισαν να πιστεύουν στο «ξανθό γένος από 
τον βορρά» που θα τους απελευθέρωνε, αν και 
στην ψυχή τους έμεινε μία δικαιολογημένη πι-
κρία για την εγκατάλειψή τους από τον Ορλόφ 
στην Πελοπόννησο.
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Είναι αλήθεια ότι κάποιες ημερομηνίες προ-
καλούν έντονο συγκινησιακό ερεθισμό και φτά-
νουν συχνά στο να θεωρηθούν «αποφράδες», 
ανάλογα με τα ιστορικά γεγονότα που θυμίζουν 
και τον ψυχισμό που προκαλεί η ανάμνηση 
τους. Ιδίως δε για μας, τους Έλληνες, η αλή-
θεια αυτή όχι μόνον αναμφισβήτητη είναι, αλλά 
συχνά αποτελεί και τη μόνη πηγή αποφάσεων 
ή ενεργειών, που αν ελέγχονταν περισσότερο 
από την απλή έστω λογική και λιγότερο από το 
συναίσθημα, ίσως θα αποδεικνύονταν ακόμα 
και παντελώς ανεδαφικές.

Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η 29η 
Μαΐου: η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους 
το 1453 υπήρξε γεγονός που χαράχθηκε ανε-
ξίτηλα στις ελληνικές ψυχές γεννώντας μαύ-
ρη θλίψη, αγανάκτηση, θρύλους, την «Μεγάλη 

Ιδέα», ακόμη και την εντύπωση της θεϊκής τι-
μωρίας για κάποιες αμαρτίες των Βυζαντινών, 
ίσως δίκαια. Διότι η άλωση της Πόλης ήταν 
πράγματι ο επίλογος ενός τραγικού κεφαλαί-
ου της ιστορίας μας και η αρχή του σκότους 
βαρβαρικής κυριαρχίας που έκανε τον Πάπα 
Πίο Β’ να τη χαρακτηρίσει σα «δεύτερο θάνατο 
του Ομήρου και του Πλάτωνα» («Νέα Εστία» τ. 
1086, 1972 σελ. 5). Θα θέλαμε όμως να διατυ-
πώσουμε το ερώτημα, αν πράγματι η ιστορική 
σπουδαιότητα της αλώσεως είναι τέτοια που 
να δικαιολογεί τη συγκινησιακή φόρτιση που 
προκάλεσε και προκαλεί. Αφορμή υπήρξαν τα 
όσα γράφτηκαν κι ακούστηκαν κι εφέτος στη 
μαύρη επέτειο, τα οποία νομίζουμε ότι, μολο-
νότι αληθινά και σπουδαία, παρουσίαζαν την 
άλωση σχεδόν σαν κάτι το «ξεκομμένο» από 

Του Κωνσταντίνου Γέροντα, Πλοιάρχου ΠΝ ε.α. - Νομικού

Η αποφράς

Φανταστική αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης
την εποχή της ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
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το παρελθόν, σαν κάτι που έγινε αιφνίδια και 
πέτυχε μέσα σε μία μόλις ημέρα, ή σε δύο μό-
λις μήνες, την αυτόματη αλλαγή του άσπρου σε 
μαύρο. Πιστεύουμε ότι τέτοιες παρουσιάσεις 
δεν δίνουν πλήρως την ιστορική αλήθεια, και, 
αν μη τι άλλο, μας κάνουν να λησμονούμε κά-
ποιες εξαιρετικά διδακτικές λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε τρία «ση-
μεία» - με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία - 
επειδή νομίζουμε πως αποτελούν και το τραγι-
κό «τρίπτυχο» που προκάλεσε τον αργό θάνατο 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι αντιληπτό 
ότι το ζήτημα έχει τεράστια ευρύτητα και θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ολόκλη-
ρης πραγματείας, αλλά, για τις ανάγκες αυτού 
του «σημειώματος», θα περιοριστούμε ακόμη 
και σε επιγραμματικές αναφορές, προκειμένου, 
τουλάχιστον, να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συ-
μπεράσματα.

Ο ρόλος της τύχης
Είναι πράγματι παράδοξο να γίνεται λόγος για 

τύχη ή ατυχία σε θέματα ερμηνείας του ιστορι-
κού «γίγνεσθαι» και καταχρηστικά το κάνουμε. 
Αφ’ενός μεν για να συμπεριλάβουμε σε κάποια 
γενικώτερη έννοια όλους τους παράγοντες της 
επιτυχίας από τη μεριά των Τούρκων, και, αφ’ 
ετέρου, επειδή η τουρκική θύελλα πήρε συχνά 
διαστάσεις ακόμη και θεϊκής τιμωρίας για τους 
Βυζαντινούς, όπως ήδη είπαμε (Σ. Ρανσιμάν 
«Βυζαντινός Πολιτισμός» εκδ. Γαλαξίας, 1983). 
Άλλωστε έχει, σίγουρα, και κάτι το... υπερβατικό 
η μοίρα του Ελληνισμού που για αιώνες ανα-
γκαζόταν να φράζει το δρόμο προς την Ευρώ-
πη και τώρα χανόταν προ ενός εχθρού που δεν 
είχε τίποτα το κοινό με κανένα προηγούμενο. 
Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιοι Πέρσες με τους 
οποίους και... «συνεννοήθηκαν» κάποτε μερικοί 
Έλληνες ή των οποίων τον βίο μιμήθηκε ο Αλέ-
ξανδρος. Οι Σελτζούκοι, πραγματική «μάστιγα» 
του Υψίστου, αποτελούσαν στίφη και ορδές που 
δεν υπήρχε τίποτε να τις συγκινήσει και δεν 
είχαν τίποτα να διδαχθούν, πέρα, βέβαια από 
μερικά «κακά» των Βυζαντινών (φερετζέδες, 
κομπολόγια, λούσα, ευνούχοι και παλλακίδες) 
που έκαναν την ζωή πιο... απολαυστική. (Ν. Μα-
ραγκού «Τουρκία, ο αδίσταχτος προβοκάτορας 
των Βαλκανίων» Αθήνα, 1986). Άγριοι άρπα-

γες, βάρβαροι εισβολείς, απ’ όπου πέρασαν 
άφησαν την ερήμωση κι είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η ερήμωση της 
Μικρασίας υπήρξε και η χαριστική βολή για το 
στρατιωτικό και οικονομικό μαρασμό του Βυζα-
ντίου. (Σ. Ρανσιμάν ανωτ.). Έτσι, σειρά ατυχών 
γεγονότων, παρακμή και μοιρολατρεία έφεραν 
τους Τούρκους προ της Πόλης και η άλωση της 
ήταν αδύνατο πλέον να αποτραπεί. Ακόμα και 
η στέψη του Αυτοκράτορα έπρεπε να τύχει της 
εγκρίσεως του Σουλτάνου (Γ. Φραντζή «Χρο-
νικόν της αλώσεως», Πάπυρος 1971, βιβλ. Γ’ 
κεφ. α), ενώ, ήδη, η Πόλη «... σαν πόρνη εκαρ-
τέραγε τον Τούρκο να την πάρει...» (Κ. Παλαμά 
«Ο δωδεκάλογος του Γύφτου» Λόγος Α).

Ήταν κάτι που συγκίνησε λοιπόν η άλωση, 
αλλ’ όχι κάτι το ιστορικά εκπληκτικό ή αποφα-
σιστικό.

Ο ρόλος της δύσεως
Στις 12 Απριλίου 1204 η χριστιανική Δύση 

πέτυχε το όνειρο της πλήρως: κατέστρεψε την 
Πόλη στ’ όνομα του Χριστού. Παρέκκλιση ή 
ανομολόγητος σκοπός της Δ” σταυροφορίας, το 
γεγονός έδειξε ότι το θύμα του ιερού πολέμου 
δεν ήταν το Ισλάμ, αλλά το Βυζάντιο. Κι αυτό 
«... όχι μόνο εξαιτίας της λεηλασίας της Πόλης, 
αλλά κυρίως εξαιτίας των μέτρων των σταυρο-
φόρων αμέσως μετά την άλωση της Βυζαντι-
νής Πρωτεύουσας. Αυτά τα μέτρα συνοψίζονται 
σε μια κεφαλαιώδη απόφαση: την κατάλυση 
του Κράτους» (Ε. Αρβελέρ «Πολιτική ιδεολογία 
του Βυζαντίου» εκδ. Ψυχογιός, 1988). Η σφα-
γή, η καταστροφή έργων τέχνης, ο αφανισμός 
μέχρι τότε σωζόμενων έργων της αρχαίας ελ-
ληνικής γραμματείας και η ληστεία περιουσιών 
προκαλούν δέος όπως περιγράφονται από τον 
Κ. Παπαρρηγόπουλο (κεφ. Ζ’ βιβλ. 12ο). Τρα-
γικοί, αλλά και ταυτόχρονα αψευδείς μάρτυρες 
της ληστείας - για να θυμίζουν αμέσως στον 
επισκέπτη το τίμιο μεγαλείο της «Γαληνότατης» 
- τα τέσσερα χάλκινα άλογα του ιπποδρόμου 
της Κωνσταντινουπόλεως που κοσμούν τώρα 
την κεντρική πύλη του Αγίου Μάρκου της πόλης 
των Δόγηδων. Η «μήτηρ πασών των κακιών» 
(Gunther «Historia Constantinopolitana» εκδ. 
P. Riant/Exuviae I παρ. 10), δηλαδή η ...Κων-
σταντινούπολη, είχε καταστραφεί...
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Όμως αυτή η καταστροφή είχε κι ένα καλό: 
«... επί τοσούτο εκραταιώθη η συνείδησις του 
Ελληνισμού ώστε έκτοτε πάντες οι ιστορικοί και 
οι λόγιοι άνδρες, ο Χαλκοκονδύλης, ο Γεμιστός, 
ο Φραντζής, ονομάζουσι ουχί πλέον Ρωμαίους 
τους κατοίκους του Κράτους, αλλά Έλληνας...» 
(Κ. Παπαρρηγόπουλος ανωτ.). Ποιος όμως μπο-
ρεί να δεχθεί ότι αυτά τα τραγικά γεγονότα και 
οι κατά των δυτικών αγώνες που ακολούθησαν 
δεν άνοιξαν διάπλατα το δρόμο για την προέ-
λαση των Σελτζούκων στη Μικρασΐα; Ο Ν. Σβο-
ρώνος («Επισκόπιση νεοελληνικής ιστορίας» 
εκδ. Θεμέλιο 1972) αυτό ακριβώς σημειώνει: 
«Η διοίκηση των κατακτημένων χωρών, που 
καταργούσε κάθε αυτονομία, ακόμα και την εκ-
κλησιαστική, και η συστηματική εκμετάλλευση 
της χώρας δυνάμωναν τα μίση ανάμεσα σε Λα-
τίνους και Έλληνες και διευκόλυναν τις τουρκι-
κές κατακτήσεις...».

Την 25η Ιουλίου 1261 η πόλη ξαναγίνεται 
βυζαντινή, αλλά το αντιλατινικό μένος εξακο-
λουθεί. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τούτο υπήρ-
ξε και η καταστροφή, επειδή τάχα η Δύση δεν 
έσπευσε, έτσι, να σώσει την Πόλη στα 1453. 
Δεν το πιστεύουμε˙ η Δύση υπήρξε πάντοτε 
εχθρική όταν το Βυζάντιο μπορούσε «να στέ-
κεται ορθό», για τον απλό λόγο ότι εμπόδιζε τα 

κάθε λογής συμφέροντα της στην ανατολή. Το 
δε μίσος των Βυζαντινών νομίζουμε πως ήταν 
απόλυτα δικαιολογημένο, αφού είναι αμφίβολο 
αν κι αυτοί οι Τούρκοι διέπραξαν στην Κωνστα-
ντινούπολη όσα οι Λατίνοι. Κάποιοι βλέπουν 
«εκκλησιαστικό σκοταδισμό» σ’ αυτό το μίσος 
και θεωρούν απαράδεκτες τις ιδέες του τύπου 
«Κρειττύτερον ιδέναι εν μέση τη πόλει φακιό-
λιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινι-
κήν» (Ε. Αρθελέρ ανωτ.), αλλά νομίζουμε πως 
λησμονούν ότι «... Δεν είν’ εύκολες οι θύρες - 
εάν η χρεία τες κουρταλή...». Εν πάση περιπτώ-
σει, και μόνο για να δοθεί μια αμυδρή, έστω, 
εικόνα του διλήμματος και του πάθους στις 
κρίσιμες ώρες του Βυζαντίου, αξίζει να δού-
με την επιστροφή των αρχιερέων στην Πόλη, 
την 1η Φεβρουαρίου 1440, μετά τη Σύνοδο της 
Φλωρεντίας - Φερράρας για την ένωση των 
Εκκλησιών, όπως την περιγράφει ο Μ. Δού-
κας: «Πώς τα ημέτερα; Πώς τα της Συνόδου; Ει 
άρα ετύχομεν την νικώσαν; Οι δ’ απεκρίνοντο: 
Πεπράκαμεν την πίστιν ημών, αντηλλάξαμεν 
τη ασεβεία την ευσέβειαν, προδόντες την κα-
θαράν θυσία, αζυμίται γεγόναμεν... Ει γάρ τις 
προς αυτούς ήρετο: Και διατί υπεγράφετε; Έλε-
γον: Φοβούμενοι τους Φράγκους. Και πάλιν 
ερωτώντες αυτούς ει εβασάνισαν οι Φράγκοι 

 Η έκταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την περίοδο της ακμής της (1025 μ. Χ)
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τινά, ει εμαστίγωσαν, ει εις φυ-
λακήν έβαλον. Ουχί! Αλλά πώς; Η 
δεξιά (χειρ) αύτη υπέγραψεν: Κο-
πήτω... Η γλώσσα ωμολόγησεν: 
Εκριζούσθω...» (και Χ. Καλυβά 
«Παπικός ολοκληρωτισμός» εκδ. 
Κυψέλη, 1964).

Όσο για το τι κέρδισαν τελικά 
οι Λατίνοι, καλύτερα να μην κά-
νουμε λόγο γιατί δεν είναι του 
παρόντος: ο μελετητής μπορεί να 
βρει μια εξαιρετική για το ζήτημα 
τούτο αναφορά στο Α’ κεφ. του 
14ου βιβλίου της ιστορίας του 
Κ. Παπαρρηγοπούλου. Εμείς θα 
περιοριστούμε στη σκέψη ότι αν 
κάποια ημερομηνία πρέπει να 
θεωρηθεί «αποφράς» μέσα σ’ 
όλη τη βυζαντινή ιστορία μας, 
αυτή είναι, κατά την γνώμη μας, 
η 12η Απριλίου 1204.

Η αδυναμία προσαρμογής
Είπαμε ήδη για αναμφισβήτητη παρακμή του 

Βυζαντίου που έφερε τους Σελτζούκους προ 
της Κωνσταντινουπόλεως. Δεν επρόκειτο για 
εξασθένηση ηθών, στρατού ή διοικητικής μη-
χανής με την έννοια που δίνουμε σήμερα στη 
λέξη, αλλά για ένα είδος «περίεργης» μακαρι-
ότητας που από κάποια στιγμή και μετά έκανε 
την Βυζαντινή Αυτοκρατορία να επιπορεύεται 
των γεγονότων. Και ειδικότερα:

1. Η οικονομία. Ήταν οικονομία κατανομής 
του πλούτου και όχι συσσωρεύσεως του. Και 
πέθανε μόλις ο πόθος των εσόδων - οι δασμοί 
- εξαντλήθηκε. Τόσο, που φαίνεται ότι το Βυ-
ζάντιο δεν είναι θύμα των Τούρκων, αλλά της 
γραφειοκρατίας του, η οποία επίμονα διατήρη-
σε πολιτική προνοίας, όταν, ακριβώς, θα έπρεπε 
να αγωνίζεται με τόλμη για αύξηση του εθνι-
κού πλούτου. Της γραφειοκρατίας, που ποτέ 
δεν κατάλαβε ότι η εγκατάσταση στην Πόλη του 
πρώτου Γενοβέζου εμπόρου σήμαινε την αρχή 
του τέλους, εφ’ όσον δεν υπήρχε κι εγκατά-
σταση βυζαντινού εμπόρου στην Γένοβα. Όσο 
για το ιδεώδες των περισσοτέρων υπηκόων; 
Να γίνουν τα παιδιά τους δημόσιοι υπάλληλοι. 
Το κράτος πρόνοιας χρειαζόταν ένα γιγαντιαίο 

μηχανισμό, με απίστευτο αριθμό δημοσίων 
υπαλλήλων. Και, οι δυνατότητες ήταν μεγάλες 
για μια τέτοια σταδιοδρομία: το «μέσον» ήταν 
υπεραρκετό...

Επρόκειτο για οικονομία που θεμελιωνόταν 
στην πεποίθηση ότι το άτομο, πλην σπανίων 
εξαιρέσεων, είναι ανίκανο να επιβιώσει σε κα-
θεστώς ελευθερίας. Κι όσο η δυσπιστία αυτή 
προς το άτομο αυξανόταν, τόσο ο ρόλος του 
κράτους διογκωνόταν και, φυσικά, ο ρόλος της 
κυβερνώσης «ελίτ». Ο χωρικός προτιμούσε να 
είναι δουλοπάροικος γιατί σαν ιδιώτης ήταν 
αδύνατο να επιβιώσει αν δε διέθετε τεράστιες 
εκτάσεις για να ανταπεξέρχεται στα επαχθέστα-
τα κρατικά μέτρα. Η βιοτεχνία και το εμπόριο 
ήταν πλήρως συντεχνιακά και εντεταγμένα σε 
σύστημα μονοπωλίων που βρίσκονταν υπό τον 
απόλυτο έλεγχο του κράτους, το οποίο τοπο-
θετούσε και τους προέδρους των συντεχνιών 
(«έξαρχοι»/«προστάται»). Βιοτεχνίες, μεταλ-
λεία, λατομεία, αλυκές, εμπορικά καταστήματα 
και τεράστιες γεωργικές εκτάσεις ανήκαν στο 
κράτος. Ο κρατικός προϋπολογισμός ήταν πά-
για φορτωμένος με τεράστιες δαπάνες για τη 
δημόσια διοίκηση που περιφρονούσε την πα-
ραγωγή, τους νόμους της αγοράς και στήριζε 
την οικονομική της πολιτική σε δύο γιατρικά: 
στη φορολογία και στον περιορισμό των κερ-
δών (πάταξη της αισχροκέρδειας). Αυστηρός 

Ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
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καθορισμός ποσοστών κέρδους, τιμών, επι-
τοκίων, ποσοτήτων εξαγωγών και βαρύτατη 
φορολογία έκαναν την εμπορία ασύμφορη με 
ξένες χώρες και οι Βυζαντινοί περίμεναν τους 
ξένους εμπόρους στον τόπο τους. Ο μαρασμός 
της ναυτιλίας έγινε έτσι αναπόφευκτος και τα 
ξένα πλοία γέμιζαν ασφυκτικά τον Κεράτιο. Οι 
τελωνειακοί δασμοί ήταν η μεγαλύτερη πηγή 
κρατικών εσόδων˙ όταν όμως ο Αλέξιος Α” Κο-
μνηνός χρειάστηκε τη ναυτική βοήθεια των Ιτα-
λών και την έλαβε με αντάλλαγμα δασμολογι-
κές απαλλαγές, το ελληνικό εμπόριο βυθίστηκε 
στην ανυπαρξία (Π. Δρακόπουλος «Μεσαίωνας 
Ελληνικός και Δυτικός» εκδ. Εποπτεία, 1987).

2. Η κοινωνία. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν 
τους εαυτούς τους «νέον Ισραήλ», «λαόν 
ως αληθώς περιούσιον» (Μαυρόπους εκδ. 
Lagarde και Ε. Αρ-βελέρ ανωτ.) και έκλειναν τα 
μάτια σε κάθε τι «ξένο», «γένους άνευ τιμής», 
«γένους διεφθαρμένου», «λαού αιμοχαρούς, 
βαρβάρου, μηδαμινού». Δεν κατάλαβαν ποτέ 
τίποτα απ’ όσα γίνονταν στη Δύση και πίστευαν 
πως Δύση σημαίνει μόνο Πάπας και σταυροφό-

ροι. Αυτή η ακαμψία τους απομόνωσε. Η «δη-
μοκρατία» θεωρήθηκε πάντα «εθνικό κακό» και 
...οργή του Θεού για τις «ανάξιες» πράξεις του 
λαού του. Οι δε σχέσεις με τους γύρω λαούς 
που βασίζονταν σε πληρωμές ηγεμόνων για να 
εξασφαλίζεται «ησυχία», σε γάμους ή σε έντε-
χνη στροφή των «βαρβάρων» εναντίον αλλή-
λων (Σ. Ρανσιμάν ανωτ.) αποτελούσαν μεν μια 
έξυπνη διπλωματική τακτική αρχικά, αλλ’ όταν 
ήταν ανάγκη να αναθεωρηθεί επειδή πλέον, 
εκ των πραγμάτων, δεν απέδιδε, οι Βυζαντινοί 
φάνηκαν ανίκανοι και σ’ αυτό.

Όσο για τον «απλό λαό» και το λαό των 
επαρχιών, αυτοί μόνο τη δεσποτεία της Πό-
λης εγνώριζαν. Μια ανελέητη διοίκηση ήξε-
ραν και ένα βαρύτατο φορολογικό σύστημα 
που ποτέ δεν καλυτέρευσε και του οποίου το 
προϊόν αποσκοπούσε μόνο στο να πλουτίζει 
τα ταμεία της Πρωτεύουσας και των εκλεκτών 
της. Αποτέλεσμα ήταν τα κάθε λογής χωριστι-
κά κινήματα, η αδιαφορία για τα ζητήματα του 
Κράτους, ακόμη και η εύνοια προς τους εισβο-
λείς Τούρκους ή και η συνεργασία μ' αυτούς 

Φανταστική αναπαράσταση σκηνής από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453
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(Ε. Αρθελέρ «Byzance et la mer», Paris 1966 
και ανωτ.). Όλες εξάλλου οι μαρτυρίες των πη-
γών συμφωνούν σ’ ένα σημείο: ότι, στα 1204, 
όλα τα «απόκληρα στρώματα» της βυζαντινής 
κοινωνίας των επαρχιών, αλλά και της ίδιας 
της Πόλης, όχι μόνο έμειναν αδιάφορα μπρο-
στά στην καταστροφή της Πρωτεύουσας, αλλά 
προσπάθησαν ακόμα και να κερδίσουν από την 
καταιγίδα και τη σύγχυση που προκλήθηκαν˙ ο 
όχλος πήρε μέρος μαζί με τους σταυροφόρους 
στη λεηλασία και οι μικροεισοδηματίες αισθάν-
θηκαν την κατάργηση του κράτους σα μια απε-
λεθεύρωση από το βάρος που ανενδοίαστοι 
δημόσιοι λειτουργοί έκαναν δυσβάσταχτο.
3. Οι Ένοπλες Δυνάμεις. Η οργάνωση και η τα-
κτική του βυζαντινού στρατού δεν είναι του πα-
ρόντος, θα τονίσουμε πως ένας έξοχος στρατός 
που κατά καιρούς επέτυχε θριάμβους υπό τη 
διοίκηση ικανοτάτων Στρατηγών και Αυτοκρα-
τόρων, άρχισε βαθμιαία να εκφυλίζεται αφ” 
ενός μεν λόγω της αδιαφορίας των πληθυ-
σμών για τα του κράτους, αφ” ετέρου δε από το 
γεγονός ότι ήταν πάντοτε εύκολο να απαλλα-
γεί κανείς από κάθε θητεία, χρησιμοποιώντας 
διάφορα τεχνάσματα. Χαριστική βολή γι’ αυτόν 
το στρατό υπήρξε η πανωλεθρία στο Μαντζι-
κέρτ στα 1071: έκτοτε μόνον ευκαιριακά είχε 
στρατό το Βυζάντιο - διαλυόταν κάθε χειμώ-
να λόγω οικονομίας, άλλωστε - και μάλιστα, 
οι Αυτοκράτορες ήταν πλέον αναγκασμένοι να 
στηρίζουν την ισχύ τους όλο και περισσότερο 
σε μισθοφόρους. Πολύ συχνά η θέση του Με-
γάλου Δομέστιχου (του Αρχιστρατήγου) ήταν 
αργομισθία και πολύ πριν η Πόλη καταληφθεί 
από τους Τούρκους, ο βυζαντινός στρατός ήταν 
μόνον ανάμνηση του παρελθόντος (Σ. Ρανσιμάν 
ανωτ.).

Όμως και με το στόλο τα πράγματα δεν πή-
γαν καλύτερα. Οι Βυζαντινοί δεν κατάλαβαν 
ποτέ την αξία ενός ισχυρού στόλου κι αυτό είτε 
επειδή αρχικά - όταν η Μεσόγειος ήταν Ρωμα-
ϊκή θάλασσα - στόλοι πολυάριθμοι δε φαίνο-
νταν αναγκαίοι, είτε επειδή, από φυσικού τους, 
προτιμούσαν τη σιγουριά της στεριάς από τις 
θύελλες και τους βράχους που ...γεμίζουν τη 
θάλασσα με κινδύνους. Δεν υπάρχει κανένα 
έργο γραμμένο από επαγγελματία για τις ενέρ-
γειες και τα ιδεώδη του Βυζανατινού Ναυτικού. 

Κι όμως. Κάθε φορά που χρησιμοποιήθηκε, το 
ναυτικό πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες και ο 
Κεκαυμένος το ονομάζει «δόξαν της Ρωμανί-
ας» (Κεκαυμένος «Νουθετικός» και Σ. Ρανσιμάν 
ανωτ.). Προκαλεί, πράγματι, εξαιρετική θλίψη η 
προσπάθεια να φαντασθεί κανείς ποια περίπου 
θα ήταν η εξέλιξη της βυζαντινής ιστορίας αν 
ένας ισχυρός βυζαντινός στόλος διαφέντευε 
στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Συμπέρασμα
Η άλωση της Πόλης, στα 1453, υπήρξε η μοι-

ραία κατάληξη κάποιας φοράς των πραγμάτων 
που ήταν αδύνατο να οδηγήσει σε κάτι άλλο, 
με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στο 
βυζαντινό κόσμο. Συγκινεί το γεγονός, αναμφι-
σβήτητα. Αλλά, κυρίως διδάσκει. Αναφερθήκα-
με στα κατά τη γνώμη μας σπουδαιότερα αίτια, 
ελπίζοντας ότι πυροδοτούμε κάποιες λεπτομε-
ρέστερες ανασκοπήσεις. Θα κλείσουμε αυτό το 
σημείωμα με την υπενθύμιση ότι η Πόλη «έπε-
σε» τρεις αιώνες μετά την άνοδο των αστών, 
τη γένεση των Πανεπιστημίων, τη γένεση της 
λογοτεχνίας των εθνικών γλωσσών, δύο αιώ-
νες μετά την MAGNA CARTA, τη γένεση της συ-
νταγματικής μοναρχίας, τη γοτθική αρχιτεκτονι-
κή, την πτώση των Χοχενστάουφεν, την εξορία 
του Πάπα στην Αβινιόν, εκατόν πενήντα περί-
που χρόνια μετά τη γένεση της Χανσεατικής 
ενώσεως, ένα αιώνα μετά την επανάσταση των 
χωρικών, σαράντα χρόνια μετά το κάψιμο του 
Ιωάννου Χους και ένα αιώνα μετά την έναρ-
ξη του εκατονταετούς πολέμου. Δικαιολογείται 
άραγε ο χαρακτηρισμός της 29ης Μαΐου 1453 
σαν «αποφράδος»;

Είναι φανερό ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
αυτοκτόνησε. Κάπου στον δρόμο της ξεχάστη-
κε. Και καταλύθηκε όταν, μολονότι τα μεγαλεία 
της εξακολουθούσαν να είναι ζηλευτά, η ίδια 
δεν διέθετε ούτε τους πόρους, ούτε τις δυνά-
μεις, ούτε την κοινωνική γαλήνη που ήταν απα-
ραίτητα για να τα διαφυλάξει. Έστω κι αν «επί 
πάντων των λαών επέδρασεν κατά το μάλλον 
ή ήττον διά της φιλογογίας, διά της τέχνης, 
διά της αρχιτεκτονικής, διά των νόμων˙ ώστε 
υπήρξεν ου μόνον προμαχών της Ευρώπης 
αλλά και διδάσκαλος αυτής...» όπως σημειώνει 
ο Κ. Παπαρρηγόπουλος.
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Ιστορικά 
Παραλειπόµενα

Η ενότητα αυτή αναδεικνύει το πρώτο μέρος των αναμνήσεων του αντιναυάρχου Στα-
ματίου Πλατσούκα όπως ο ίδιος αρχικά τις έζησε και τις κατέγραψε και στη συνέχεια τις 
δημοσίευσε σε ένα βιβλίο με τίτλο «Έξη Ταξείδια επί της «ΕΛΛΗΣ» με τον Βενιζέλο». Το 
βιβλίο εκείνο εκδόθηκε το 1944 αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον 
Γερμανικό ζυγό. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ναύαρχος, το βιβλίο επρόκειτο να εκδοθεί 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πλην όμως η λογοκρισία, η έλλειψη ηλεκτρικού 
ρεύματος και γενικά οι μεγάλες δυσκολίες της γερμανικής κατοχής, ήταν οι παράγοντες 
που συντέλεσαν στην καθυστέρηση της εκτύπωσής του. Ενδεικτικό της λογοκρισίας που 
ασκούσαν οι Γερμανοί, ήταν ότι αφαιρέθηκε από το βιβλίο η αναφορά σε πίνακα που 
αναπαριστούσε την παράδοση του Γερμανικού Στόλου στο Scapa Flow στις 21 Νοεμβρίου 
1918, καθώς και η πρόταση «Ο επιφανής ξένος πολιτικός ήτο ο νυν ιστορικός πρωθυ-
πουργός της Αγγλίας Churchill, όστις έγραψεν εκείνα εις το “World Crisis”». 

Στο τεύχος αυτό παρατίθενται στον αναγνώστη οι αναμνήσεις του συγγραφέα τότε Πλω-
τάρχη Σταματίου Πλατσούκα, ως Κυβερνήτη του ελαφρού καταδρομικού «ΕΛΛΗ» κατά το 
πρώτο ταξίδι του με επιβαίνοντα τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Ελευθέριο 
Βενιζέλο, τον Νοέμβριο του 1919. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης συνοδευόμενος από 
τον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη και τους ακολούθους τους, επιβιβάστηκαν στο 
«ΕΛΛΗ» στον Τάραντα της Νότιας Ιταλίας για να επιστέψουν στην Ελλάδα, μετά από δια-
δοχικές μεταβάσεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου υπέγραψαν μεταξύ άλ-
λων τη συνθήκη παραίτησης της Βουλγαρίας από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Δυτικής 
Θράκης, η οποία μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων είχε περιέλθει στη Βουλγαρία. 
Στο πιθανό ερώτημα κάποιου αναγνώστη για ποιο λόγο ο τότε πρωθυπουργός της χώρας 
επέλεξε ένα πολεμικό πλοίο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, η απάντηση είναι ότι 
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ένα πλοίο (και ιδιαίτερα πολεμικό), την εποχή εκείνη αποτελούσε το ταχύτερο και κυρίως 
το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς για μεγάλες αποστάσεις, λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών που επικρατούσαν στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, καθώς και των (περι-
ορισμένων) δυνατοτήτων/ταχυτήτων των τότε μεταφορικών μέσων ξηράς. 

Ο αναγνώστης μέσα από το κείμενο του Κυβερνήτη του «ΕΛΛΗ», θα διακρίνει το Ελ-
ληνικό φιλότιμο που διακατείχε το πλήρωμα του πλοίου και τους επιβαίνοντες ναυτικούς 
δόκιμους, οι οποίοι από κοινού με τον Κυβερνήτη τους ανταποκρίθηκαν με υποδειγματικό 
τρόπο στην επιθυμία του διακεκριμένου επιβαίνοντα να αποβιβαστεί σε συγκεκριμένη 
ώρα στο Φάληρο, λόγω προγραμματισθείσας συγκέντρωσης, στο πλαίσιο ανακοίνωσης 
βαρυσήμαντος διαγγέλματος περί των -ιδιάζουσας εθνικής σημασίας θετικών αποτελε-
σμάτων- που κόμιζε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης Ελευθέριος Βενιζέλος, στον ελληνικό 
λαό. 

Τα κείμενα των υπόλοιπων πέντε «Ταξειδίων επί της «ΕΛΛΗΣ» με τον Βενιζέλο», θα ακο-
λουθήσουν σε επόμενα τεύχη του περιοδικού μας. Τα εν λόγω κείμενα αποτελούν μέρος 
του συνόλου των χειρόγραφων κειμένων του προσωπικού αρχείου του αντιναυάρχου 
Σταματίου Πλατσούκα, τα οποία φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορί-
ας Ναυτικού και τα οποία περιλαμβάνουν συγκλονιστικές στιγμές και γεγονότα από την 
γεμάτη περιπέτειες, σκληρές δοκιμασίες αλλά και πολεμικές αναμετρήσεις θητεία του στο 
Πολεμικό Ναυτικό, κατά την ταραγμένη για τη χώρα μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, 
χρονική περίοδο 1892-1920.

Για ενημέρωση του αναγνωστικού μας κοινού, η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, με τη 
πολύτιμη συνδρομή του αξιότιμου Αντιναυάρχου ε.α Αναστάσιου Δημητρακόπουλου Π.Ν, 
εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα. 1892-1920».Το βιβλίο αυτό 
περιλαμβάνει το σύνολο των περιεχομένων στα χειρόγραφα κείμενα του προσωπικού αρ-
χείου του αντιναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα, που φυλάσσεται όπως προαναφέρθηκε 
στο Ιστορικό Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Την επίπονη και χρονοβόρα διαδι-
κασία της φιλολογικής και ιστορικής επιμέλειας, προσφέρθηκε να εκτελέσει και υλοποίησε 
με εξαιρετική επιτυχία, ο Αντιναύαρχος ε.α Αναστάσιος Δημητρακόπουλος Π.Ν. Η έκδοση 
του βιβλίου δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να γίνουν κοινωνοί μέσα από συ-
γκλονιστικές και συνάμα γλαφυρές περιγραφές του συγγραφέα, της καθημερινότητας αρ-
χικά ενός ναυτικού δοκίμου και στη συνέχεια ενός αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, 
τις αγωνίες του ως Κυβερνήτης πολεμικού πλοίου, καθώς και τον ηρωισμό και τη γενναία 
συνεισφορά του συνόλου των πληρωμάτων των πλοίων του στόλου, στον αγώνα της 
πατρίδας για την ελευθερία και τα εθνικά μας συμφέροντα, πολύτιμα και βαρύτιμα αγαθά 
που εξασφαλίστηκαν μέσα από τις νικηφόρες πορείες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Επιτροπή Σύνταξης



106  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  107



108  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  109



110  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  111



112  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  113



114  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  115



116  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  117



118  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179



ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179 | Ναυτική Επιθεώρηση  119



120  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 607-ΤΟΜΟΣ 179

Φωτογραφικό αρχείο ΥΙΝ
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Φωτογραφικό αρχείο ΥΙΝ
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Χειραψία µε 
την Ιστορία

Στην επετειακή αυτή ενότητα παρατίθεται αυτούσιο το πρωτότυπο απόσπασμα του 
«Ημερολογίου Πολέμου» του ΓΕΝ που αφορά στα πολεμικά γεγονότα του 1941, το οποίο 
φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο της ΥΙΝ και παραθέτει τη σκληρή και άνιση μάχη που 
έδωσε το αντιτορπιλικό «ΥΔΡΑ» με τα γερμανικά στούκας, καθώς και τις τελευταίες στιγ-
μές πριν τη βύθιση του. 

Το γενναίο πλήρωμα του Α/Τ «ΥΔΡΑ» κατατάχθηκε στο πάνθεον των ηρώων της ναυ-
τικής μας ιστορίας, όταν την 22 Απριλίου 1941 αντιμετώπισε μέχρι τέλους, σμήνος από 
30 και πλέον εχθρικά αεροσκάφη τα οποία επιτέθηκαν στο πλοίο που βρίσκονταν εν πλω 
στη θαλάσσια περιοχή των νησίδων Λαγούσες στο Σαρωνικό. Ο ουρανός σκοτείνιασε 
από τον όγκο των αεροπλάνων. Το πλοίο ανέπτυξε μέγιστη ταχύτητα πλέοντας ελίγδην 
για αποφυγή των δεκάδων βομβών που έπεφταν δίπλα του ‘‘σαν βροχή’’. Ο Κυβερνή-
της Αντιπλοίαρχος Θεόδωρος Πεζόπουλος και η ομάδα γεφύρας βρισκόταν στη γέφυρα 
υπό σφοδρό πυρ από τα πυροβόλα των αεροσκαφών. Κατά την έναρξη της επίθεσης, ο 
Κυβερνήτης δέχτηκε θανάσιμο πλήγμα από βλήμα πυροβόλου και έπεσε βαριά τραυμα-
τισμένος στην άνω γέφυρα. Ο έφεδρος Υποπλοίαρχος Νεόφυτος που βρέθηκε δίπλα του 
και έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια. Ο Κυβερνήτης όμως του ψιθύρισε ατάραχα: «Άσε 
με εμένα. Πρόσεχε το πλοίο», ενώ λίγο πριν ξεψυχήσει και ακολουθήσει το πλοίο του στον 
υγρό τάφο, είπε χαμογελώντας: «Έτσι πεθαίνουν οι Έλληνες καπετάνιοι …».  

Οι πυροβολητές των αντιαεροπορικών πυροβόλων του πλοίου παρά τις πολλές εμπλο-
κές και τις αφλογιστίες, συνέχισαν να βάλλουν λυσσαλέα, οι μηχανικοί πάλευαν να ελέγ-
ξουν τις μηχανές και να τις διατηρήσουν στο ‘’πρόσω πάση δυνάμει’’, το άγημα μάχης 
αγωνίστηκε μέχρι τέλους για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές διαρροές και τις εστίες πυρ-
καγιών στο πλοίο. Όλοι έμειναν στις θέσεις συναγερμού, μέχρι που το πλοίο γέμισε από τα 
νεκρά κορμιά του ηρωικού πληρώματος και η επιφάνεια της θάλασσας έφτασε πλέον στο 
ύψος του κυρίου καταστρώματος. Το πλοίο βούλιαζε θανάσιμα λαβωμένο. Ήταν τότε που 
φώναξαν όλοι μαζί οι επιζήσαντες ναυαγοί με το ηθικό τους να βρίσκεται στα ύψη: ’’ ΖΗΤΩ 
Η ΕΛΛΑΔΑ- ΖΉΤΩ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ –ΖΗΤΩ ΤΟ «ΥΔΡΑ»’’, ορκιζόμενοι παράλληλα εκδίκηση για 
τους νεκρούς συναδέλφους τους. Ο Ανώτερος Διοικητής Αντιτορπιλικών έγραψε σχετικά 
στην αναφορά του που περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Πολέμου που θα διαβάσετε σε 
λίγο: Η διαγωγή του προσωπικού της «ΥΔΡΑΣ» από του αλήστου μνήμης Κυβερνήτου 
μέχρι και του τελευταίου ναύτου, υπήρξεν ανωτέρα πάσης περιγραφής. 

Αυτή την ιερή παρακαταθήκη μας άφησαν οι γενναίοι πρόγονοι μας και με αυτήν ως 
οδηγό, οφείλουμε να πορευόμαστε όλοι εμείς που συνεχίζουμε να γράφουμε τη ναυτική 
μας ιστορία. 

Η Επιτροπή Σύνταξης
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Το Α/Τ «ΥΔΡΑ» κατά την διάρκεια του Β' ΠΠ, 
Φωτογραφικό αρχείο ΥΙΝ
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

08 Μαρτίου.
Το Τουρκικό Ναυτικό (Turk Deniz Kuvvetleri–
TDK/Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων) πραγ-
ματοποίησε για πρώτη φορά άσκηση με την 
επωνυμία «Mavi Vatan» (Γαλάζια Πατρίδα) 
από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτί-
ου, στην οποίαν συμμετείχαν η πλειονότητα 
των ναυτικών μονάδων καθώς και πλοία 
της Διοίκησης Ασφάλειας Ακτών. Σύμφωνα 
με όσα ανακοινώθηκαν στην άσκηση μετεί-
χαν 13 φρεγάτες (επί συνόλου 16), έξι κορ-
βέτες (επί συνόλου εννέα), επτά από τα 12 
υποβρύχια, 16 από τις 19 μονάδες ταχέων 
σκαφών, 14 περιπολικά σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης από τα 16,  επτά ναρκαλιευτι-
κά, 22 αποβατικά πλοία διαφόρων τύπων, 
17 βοηθητικά και ένα εκπαιδευτικό. Από 
πλευράς εναερίων μέσων μετείχαν επαν-
δρωμένα (CN-235-100M ASW, MPA) και 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Bayraktar, 
Anka-S) και ελικόπτερα (S-70Β, AB-212 
ASW, AB-412 EP). Σημειώνεται ότι κατά την 
ίδια περίοδο η φρεγάτα «Gökçeada» (F494) 
συμμετείχε στην νατοϊκή δύναμη SNMG2 
(Standing NATO Maritime Group 2) και 
το υποβρύχιο «Gür» (S357) στην νατοϊκή 
άσκηση Dynamic Manta. Άλλη μια φρεγάτα 
η «Gelibolu» (F493) συμμετείχε στη δύναμη 
CTF-151 (Combined Maritime Forces) στο 
πλαίσιο της αντιπειρατικής επιχείρησης στον 
κόλπο του Άντεν. Εκτός αυτών μια φρεγά-

τα και δύο κορβέτες έπλεαν στην Αν. Με-
σόγειο σε ρόλο συνοδείας του ερευνητικού 
σκάφους «Barbaros Hayrettin». Η άσκηση 
χρησιμοποιήθηκε και για επίδειξη σημαίας 
καθώς μεταξύ 6-8 Μαρτίου 67 ναυτικές μο-
νάδες όλων των τύπων επισκέφθηκαν 40 
λιμένες εκ των οποίων επτά στο εξωτερικό 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία, 
Γεωργία και στα κατεχόμενα).
  Σε επίπεδο οπλικών συστημάτων εγχώριας 
ανάπτυξης εκτελέστηκαν βολές του βλήμα-
τος αέρος-επιφανείας Temren Block-1, της 
κατευθυνόμενης με δέσμη laser ρουκέτας 
Cirit των 2,75 ιντσών, καθώς επίσης και 
του τηλεχειριζόμενου σκάφους εντοπισμού 
ναρκών AUV (Autonomous Unmanned 
Vehicle) Gavia της Teledyne. 
  Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ρωσικό και 
το Τουρκικό Ναυτικό στο πλαίσιο της «Mavi 
Vatan» εκτέλεσαν άσκηση PASSEX με 
τη συμμετοχή τεσσάρων πλοίων, ενώ τα 
τουρκικά πολεμικά επισκέφθηκαν τον λιμέ-
να του Νοβοροσίσκ.
  Υπενθυμίζεται ότι το 2015 και στο πλαίσιο 
της αναδιοργάνωσης της Δομής Διοίκησης 
του TDK, συγκροτήθηκε Διοίκηση Πολε-
μικού Στόλου υπό την Διοίκηση Στόλου, 
στην οποίαν εντάχθηκαν οι υφιστάμενες 
ναυτικές διοικήσεις των πλοίων επιφανεί-
ας (φρεγάτες, κορβέτες, ταχέα σκάφη). Η 
άσκηση «Mavi Vatan» αποτέλεσε το πεδίο 
αξιολόγησης της νέας διοικητικής μεταβο-
λής, σε συνδυασμό με την εκτέλεση σειράς 
σχεδίων σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. 
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Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το εγχώριας ανάπτυξης και κατα-
σκευής ηλεκτρονικό παίγνιο προσομοίω-
σης ναυτικών επιχειρήσεων με στόχο την 
όσο το δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση της 
τακτικής αλλά και της επιχειρησιακής κατά-
στασης, προς όφελος των διοικήσεων και 
των ασκουμένων επιτελών. Στον κρίσιμο 
τομέα της συλλογής και διαβίβασης πληρο-
φοριών σε πραγματικό χρόνο, της ζεύξης 
δεδομένων μεταξύ χερσαίων, ναυτικών και 
αεροπορικών πλατφορμών, η άσκηση απο-
τέλεσε ένα πεδίο ευρύτατης εφαρμογής 
και αξιολόγησης διακλαδικών διαδικασιών 
και δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. 

19 Απριλίου.
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία επενδύ-
ει κονδύλια στην ανάπτυξη πρωτοπορια-
κών και καινοτόμων οπλικών συστημάτων 
όπως τα πυκνωτικά ηλεκτρομαγνητικά πυ-
ροβόλα. Η εταιρεία Aselsan αποδέσμευσε 
οπτικοακουστικό υλικό από τις εργαστηρι-
ακές δοκιμές του πυκνωτικού ηλεκτρομα-
γνητικού πυροβόλου (Railgun) Tufan, το 
οποίο αναπτύσσεται εγχωρίως με τη συ-
νεργασία ιδιωτικού και δημοσίου φορέα. 
Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη τε-
χνολογία η φιλοσοφία της οποίας εστιάζε-
ται στην εκτόξευση ενός βλήματος βάρους 
έως 7 κιλών με υπερηχητική ταχύτητα της 
τάξης των 7 mach. Ανάλογες προσπάθει-
ες έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, την Βρε-
τανία στην Ρωσία αλλά και στην Κίνα. Το 
σύστημα εξελίσσεται με σκοπό την αντιμε-
τώπιση κυρίως αεροπορικών και πυραυλι-
κών απειλών, ενώ μια από τις μελλοντικές 
επιχειρησιακές εφαρμογές του αφορά την 
ολοκλήρωσή του και σε ναυτικές μονάδες 
με δυνατότητα άμεσης και έμμεσης προ-
σβολής εναέριων και θαλάσσιων στόχων. 
Σκοπός της εταιρείας – όπως δηλώθηκε 
στο πλαίσιο παρουσίασης του Tufan σε δι-
εθνείς εκθέσεις – είναι η επίτευξη μέγιστης 
εμβέλειας της τάξης των 300+ χλμ, γεγο-
νός που φαντάζει δύσκολο να επιτευχθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες τεχνι-
κές δυνατότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έχουν κοινοποιηθεί η ανάπτυξή του 
άρχισε το 2014, ενώ οι πρώτες επιτυχείς 
δοκιμές φέρονται να έχουν πραγματοποι-
ηθεί μεταξύ 26-29 Δεκεμβρίου του 2016. 
Τον Μάιο του 2017 κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς έκθεσης αμυντικού υλικού IDEF 
2017 παρουσιάστηκε πρόπλασμα, το 
οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του 
κοινού. Πέρυσι τον Αύγουστο εκτελέσθη-
καν με επιτυχία νέες δοκιμές πεδίου στην 
περιοχή Karapınar του Ικονίου, προκειμέ-
νου  να καταγραφούν οι νέες αυξημένες 
επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω 
συστήματος. Σύμφωνα με την τουρκική 
εταιρεία οι αρχικές επιδόσεις του πυροβό-
λου κατέγραψαν μέγιστη εμβέλεια 30 χλμ, 
ενώ η ταχύτητα εξόδου του βλήματος από 
την κάνη κυμάνθηκε μεταξύ 2.000-2.500 
μέτρα το δευτερόλεπτο (m/sec). Στις δοκι-
μές στο Ικόνιο σημειώθηκε σημαντική βελ-
τίωση της ταχύτητας εξόδου του βλήματος 
του Tufan έως 50% γεγονός που οδήγησε 

Το AUV Gavia της Teledyne εικονίζεται επί του κατα-
στρώματος ναρκοθηρευτικού κλάσης Aydin
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στην αύξηση της ταχύτητας στο επίπεδο 
των 3.000 μέτρων το δευτερόλεπτο (m/
sec). Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια 
της φετινής IDEF πραγματοποιήθηκε νέα 
δοκιμή αυτή τη φορά σε εργαστήριο στις 
31 Ιανουαρίου του 2019, στην οποίαν κα-
ταγράφηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Η εταιρεία Yeteknology αναπτύσσει αντί-
στοιχα το SAHI-209 Block I το οποίο πα-
ρουσιάστηκε επίσης στην IDEF και μπορεί 
να εκτοξεύσει πυρομαχικό βάρους 300 gr 
σε απόσταση 10 χλμ. Εκπρόσωποι της εται-
ρείας ισχυρίζονται ότι η βελτιωμένη έκδο-
ση SAHI-209 Block II, η οποία ήδη δοκιμά-
ζεται θα μπορεί να αυξήσει την εμβέλεια 
στα 50 χλμ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
η προσπάθεια της τουρκικής βιομηχανί-
ας να επενδύσει χρήματα προκειμένου να 
αναπτύξει ένα πολύ φιλόδοξο οπλικό σύ-
στημα, το οποίο παραμένει σε επίπεδο επί-
δειξης τεχνολογίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε ο Γε-
νικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Αμυ-
ντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας İsmail 
Demir η τουρκική αμυντική βιομηχανία το 
2018 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 

ύψους 8,76 δις δολαρίων παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 31% (2017). Ποσό 2,188 δις 
δολαρίων αφορά εξαγωγές (ετήσια αύξη-
ση 20%), καθώς ανελήφθησαν παραγγελί-
ες ύψους 12,204 δις δολαρίων, το 13,3% 
των οποίων αφορά συμβόλαια για πελάτες 
στο εξωτερικό. Στον τομέα της Έρευνας και 
Ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων η 
Τουρκία δαπάνησε το 2018 το ποσό των 
1,448 δις δολαρίων, ενώ στην αμυντι-
κή βιομηχανία της χώρας απασχολούνται 
67.239 άτομα, επιστήμονες, μηχανικοί, τε-
χνικοί και λοιπό προσωπικό.

20 Απριλίου.
Η Τουρκική Ακτοφυλακή πραγματοποίησε 
εντυπωσιακή επιχείρηση με την κωδική 
ονομασία «Ενότητα» έξω από τις ακτές της 
Λιβύης με στόχο πλοίο εμπορίας ναρκωτι-
κών. Η δεύτερη επιχείρηση που πραγματο-
ποιήθηκε από σκάφη της εντός διαστήμα-
τος τριών ετών εκτελέσθηκε σε θαλάσσια 
περιοχή εκατοντάδες μίλια μακριά από τις 
τουρκιές ακτές. Συγκεκριμένα στα μέσα 
Απριλίου δύο περιπολικά σκάφη ανοι-
κτής θαλάσσης το «Umut» (SG703) και το 

Η Κίνα τοποθέτησε σε ένα αποβατικό Type 072 III εκτοπίσματος 7.000 τόνων το δικό της υπό ανάπτυξη railgun το 
οποίο σημειωτέον ομοιάζει εξωτερικά με το σύστημα SAHI-209 και κυρίως με το αντίστοιχο αμερικανικό πρωτότυπο
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«Yasam» (SG704) κλάσης Dost απέπλευ-
σαν από την Μαρμαρίδα και την Μερσίνη 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια αφού διένυσαν 
αποστάσεις 750-1000 μιλιών εντόπισαν 
και σταμάτησαν για νηοψία στα διεθνή 
ύδατα, ύποπτο σκάφος τουρκικών συμφε-
ρόντων που έπλεε σε απόσταση 78 μιλίων 
από το λιμάνι της Τρίπολης, προερχόμενο 
από την Σμύρνη.. Μετά από την ολοκλή-
ρωση σχετικού ελέγχου εντόπισαν πέντε 
τόνους Μαριχουάνα και προχώρησαν στη 
σύλληψη έξι υπόπτων. Πρόκειται για την 
δεύτερη επιχείρηση αυτού του είδους την 
οποίαν έφεραν σε πέρας δυνάμεις της 
Ακτοφυλακής μετά από την πρώτη που 
έλαβε χώρα μεταξύ 3-7 Ιανουαρίου 2016 
(Επιχείρηση «Αλμπατρος») και είχε ως 
στόχο πλοίο βολιβιανών συμφερόντων το 
οποίο αναχαιτίσθηκε έξω από τις λιβυκές 
ακτές. Η Τουρκική Ακτοφυλακή απέδειξε ότι 
μπορεί να επιχειρεί μακράν των ακτών δι-
αθέτοντας εμπειρία και μέσα γεγονός που 
πρέπει να καταγραφεί, καθώς σε περίοδο 
επιχειρήσεων αναμένεται ότι θα αναλάβει 
ειδικές αποστολές και καθήκοντα.

30 Απριλίου.
Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τις νυκτερινές 
ώρες στο υπό ναυπήγηση πλοίο αμφιβίων 
επιχειρήσεων «Anadolu» (L400), το οποίο 
βρισκόταν στη ναυπηγική κλίνη των ναυ-
πηγείων Tuzla στην Κωνσταντινούπολη. 
Η φωτιά προκλήθηκε στην πλώρη πιθα-
νότατα λόγω παραβίασης των κανόνων 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασιών συ-
γκόλλησης με αποτέλεσμα να αναφλεγούν 
μονωτικά υλικά. Μετά από την παρέμβαση 
πυροσβεστικών μέσων και την βοήθεια 
του προσωπικού βάρδιας η φωτιά τέθηκε 
υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε 
χωρίς να προκληθούν απώλειες ζωών ή 
τραυματισμοί. Σημειώνεται ότι η καθέλκυ-
ση του σκάφους – η κατασκευή του οποί-
ου θα κοστίσει 500 εκατομμύρια δολάρια 
–  αναμενόταν φέτος το Καλοκαίρι ενώ 
δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση σχετικά με 
ενδεχόμενη καθυστέρηση στο πρόγραμμα 
παραδόσεων. Μετά από τέσσερις ημέρες 

πραγματοποίησε σύντομο πλου από την 
πλωτή δεξαμενή στη θάλασσα εξαιτίας της 
ανάγκης μετακίνησης των στηριγμάτων 
της δεξαμενής επί των οποίων επικάθεται 
το σκάφος, όπως προβλέπεται από το χρο-
νοδιάγραμμα ναυπήγησης. 

Κίνα

25 Απριλίου.
Το Κινεζικό Ναυτικό (PLA) ανακήρυξε 
πλήρως επιχειρησιακό το αεροπλανοφό-
ρο «Liaoning» (CV16) Type 001, το οποίο 
μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 
μετασκευής του χρησιμοποιείτο ως πλατ-
φόρμα εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο σκά-
φος της κατηγορίας εκ των συνολικώς 
τριών αεροπλανοφόρων που βρίσκονται 
σε διάφορα στάδια κατασκευής, το οποίο 
αποκτήθηκε μετά από την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ (σ.σ. Πρώην «Riga», μετονομάσθη-
κε σε «Varyag» της κλάσης Kuznetsov). 
Φέτος με την ευκαιρία συμπλήρωσης 70 
ετών από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευ-
θερωτικού Ναυτικού η επιχειρησιακή έντα-

Το «Anadolu» (L400) μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς 
και την περάτωση των ενεργειών κατάσβεσης, πραγμα-
τοποιεί σύντομο πλου
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ξη του «Liaoning» αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία. Όπως είναι γνωστό στα Ναυπηγεία 
Dalian καθελκύστηκε τον Απρίλιο το δεύ-
τερο αεροπλανοφόρο Type 001A (CV17) 
εκτοπίσματος 70.000 τόνων, το οποίο ήδη 
εκτελεί δοκιμές εν πλω. Ένα τρίτο σκάφος 
(Type 002) εκτοπίσματος 85.000 τόνων 
ναυπηγείται στις εγκαταστάσεις των Ναυ-
πηγείων Jiangnan αναμένεται να καθελκυ-
στεί το 2020. Το Κινεζικό Ναυτικό προχω-
ρεί με άλματα στον τομέα της συγκρότησης 
μιας ικανής ναυτικής δύναμης κρούσης από 
τρεις ομάδες αεροπλανοφόρων ικανότη-
τας φιλοξενίας ικανού αριθμού μαχητικών 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων διαφόρων 
τύπων     (έγκαιρης προειδοποίησης, ανθυ-
ποβρυχιακά). Το αμερικανικό Πεντάγωνο 
στην ετήσια ανασκόπηση αμυντικής ισχύος 
για την Κίνα για το 2019 που δημοσιοποίη-
σε δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη αεροπλα-
νοφόρων επισημαίνοντας ωστόσο τις αδυ-
ναμίες τους. Συγκεκριμένα η κλάση Type 
001A αποτελεί τροποποιημένη έκδοση του 
«Liaoning» το οποίο λόγω της έλλειψης 
καταπέλτη σε συνδυασμό με την μικρή επι-
φάνεια καταστρώματος με τα αμερικανικά 
πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα, παρουσιά-
ζει εμφανώς υποδεέστερες επιχειρησιακές 
δυνατότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κινεζικό Ναυ-
τικό από το 2012 έχει υλοποιήσει ένα γι-

γαντιαίο πρόγραμμα ναυτικών εξοπλισμών 
βάσει του οποίου έχουν συνολικά καθελ-
κυστεί 60 κορβέτες Type 056 και 20 αντι-
τορπιλικά Type 052D των 6.000 τόνων. 
Μάλιστα η 60η κορβέτα καθελκύστηκε στις 
9 Μαΐου στα Ναυπηγεία Κhuangpu  του 
ομίλου CSSC, ενώ την ίδια ημέρα στα Ναυ-
πηγεία Dalian πραγματοποιήθηκε διπλή 
καθέλκυση δύο αντιτορπιλικών (19ου και 
20ου) Type 052D. 

Βρετανία 

11 Μαΐου.
Μια φωτογραφία του βρετανικού πυρηνο-
κίνητου  υποβρυχίου HMS «Talent» (S92) 
προκάλεσε ερωτήματα αναφορικά με την 
συσκευή την οποίαν εικονίζεται να φέρει 
προσαρμοσμένη επί του κύτους. Συγκεκρι-
μένα πλησίον της πλώρης διακρίνεται μια 
διάταξη η οποία μάλλον αντιπροσωπεύει 
νέου τύπου συσκευή ακρόασης σύμφωνα 
με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως 
αυτές έχουν εξελιχθεί λόγω της ένταξης σε 
υπηρεσία νέου τύπου υποβρυχίων μικρού 
ακουστικού ίχνους. Στο παρελθόν μια αντί-
στοιχη προσθήκη είχε επισημανθεί και στο 
HMS «Trafalgar» (S107) της ίδιας κλάσης 
με το «Talent» αλλά στην περιοχή του ιστί-
ου. Η σχεδίαση αθόρυβων ντιζελοκίνητων 
υποβρυχίων καθώς και η χρήση αναερόβι-

Πλήρως επιχειρησιακό κατέστη το αεροπλανοφόρο «Liaoning» (CV16) μετά από την ολοκλήρωση σημαντικών εργα-
σιών αναβάθμισης και βελτίωσης διαφόρων συστημάτων
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ας πρόωσης (ΑΙΡ) δημιούργησε νέα δεδο-
μένα, όπως έχει καταδειχθεί σε ασκήσεις 
του ΝΑΤΟ. Η αποκτηθείσα εμπειρία συνη-
γορεί υπέρ της ανάγκης αναβάθμισης των 
παθητικών δυνατοτήτων των περισσότερο 
θορυβωδών πυρηνικών υποβρυχίων ιδι-
αίτερα όταν επιχειρούν σε παράκτιο περι-
βάλλον. Κοινοποιήσεις φωτογραφιών στα 
κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν ανάγκη 
σχολιασμού και επεξήγησης όταν εντο-
πίζονται προσθήκες στον εξοπλισμό των 
σκαφών. 

Ρωσία

8 Μαΐου.
Οι εορτασμοί για την επέτειο της νίκης 
κατά της Γερμανίας αποτελούν ευκαιρία 
για την επίδειξη των νέων οπλικών συ-
στημάτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνά-
μεων. Όμως το Ρωσικό Ναυτικό συνεχίζει 
να απασχολείται σοβαρά με τα προβλήμα-
τα και τις ατυχίες που παρουσιάζονται στο 
μοναδικό εν υπηρεσία αεροπλανοφόρο 
«Admiral Kuznetsov». Ήδη ο προγραμμα-
τισμός εργασιών μετά και από την βύθιση 
της πλωτής δεξαμενής PD-50 (σ.σ. Η μο-
ναδική σε υπηρεσία ικανή να φιλοξενήσει 
σκάφη μεγάλου εκτοπίσματος) και τις επι-

πλέον ζημίες που συσσώρευσε, επιμηκύ-
νουν το διάστημα μακροχρόνιας ακινησί-
ας του προβληματικού σκάφους. Ρωσικές 
πηγές εκτιμούν ότι το πολύπαθο σκάφος 
ενδέχεται να αναλάβει υπηρεσία μετά από 
δύο έτη καθώς θα απαιτηθεί εκ νέου δε-
ξαμενισμός και νέες επισκευές. Οι μέχρι 
σήμερα εκτιμήσεις ζημιών αγγίζουν τα 70 
εκατομμύρια ρούβλια ενώ δεν μπορεί να 
υπολογισθεί ακόμη το συνολικό κόστος με 
το οποίο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογι-
σμός επισκευής. 
 Το Ρωσικό Ναυτικό σήμερα υπολείπεται σε 
επιχειρησιακές δυνατότητες καθώς στερεί-
ται μιας σύγχρονης σχεδίασης αντάξιας με 
τα αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανο-
φόρα. Από το 2023 προβλέπεται να ξεκι-
νήσει η φάση έρευνας και ανάπτυξης μιας 
νέας κλάσης πυρηνοκίνητου αεροπλανο-
φόρου εκτοπίσματος 70.000 τόνων (σ.σ. 
Αντίστοιχη με το νέο κινεζικό αεροπλανο-
φόρο), ένα ορόσημο που πιθανώς να επη-
ρεαστεί εάν η χειμαζόμενη ρωσική οικονο-
μία δεν ανακάμψει. Ανώτατοι αξιωματικοί 
του ναυτικού εκτιμούν ότι το 2030 πρέπει 
να έχουν εντάξει επιχειρησιακά στον στόλο 
το πρώτο αεροπλανοφόρο της νέας κλά-
σης ενώ ακόμη ένα να βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο αποπεράτωσης.

To HMS «Talent» (S92) εικονίζεται να φέρει τη νέα 
συσκευή σε πρόσφατη φωτογράφιση στο Γιβραλτάρ
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Δωρεές

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις  

Δωρεές

Συνδρομές
∆ελτίο
Ενηµέρωσης
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                Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

            ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων Ταπίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1932 στο Ν. Αττικής. Το 1948 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιναύαρχος ε.α.
Δημήτριος Δούσης ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1924 στο Ν. Αττικής. Το 1940 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1974 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Δημοσθένης Ευγενίδης ΠΝ
Παλαίμαχος Β’ ΠΠ
Απεβίωσε την 26η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1921 στη Θεσσαλονίκη. Το 1938 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1974 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Γεώργιος Αποστολάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1938 στο Ν. Ρεθύμνης ν. Κρήτης. Το 1954 
εισήλθε στη ΣΝΔ και το 1986 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Νικόλαος-Δημήτριος Δήμας ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε το 
1935 στο Ν. Αττικής. Το 1954 εισήλθε στο ΠΝ  
ως Μόνιμος Σημαιοφόρος Ιατρός και το 1997 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Καθρέπτης ΠΝ
Παλαίμαχος Β’ ΠΠ
Απεβίωσε την 25η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1926 στο Ν. Αττικής. Το 1944 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1974 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Ευστάθιος Πετρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1934 στον Ν. Σερρών. Το 1951 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ηλίας Διαμαντόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Φεβρουαρίου 2019. Γεν-

νήθηκε το 1925 στον Ν. Αργολίδας. Το 1950 
εισήλθε στο ΠΝ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Οι-
κονομικός και το 1977 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (ΥΝ) ε.α.
Μαρία Κούσουλα-Μπρούμα 
Απεβίωσε την 17η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1935 στον Ν. Αχαίας. Το 1955 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δόκιμος Αξιωματικός Α/Ν και το 1982 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Βασίλειος Χαρλαύτης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1927 στο Ν. Κορινθίας. Το 1945 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος ε.α.
Μάριος-Παναγιώτης Κυριακόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Φεβρουαρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1935 στο Ν. Αχαΐας. Το 1952 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Τσελέπης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1963 στον Πειραιά. Το 1980 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος (ΗΝ/ΔΒ) και το 2011 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Ραπατζίκος ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1933 στη ν. Σαλαμίνα. Το 1954 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μόνιμος Υποκελευστής Β’ (ΔΙΑΧ) και το 
1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Διονύσιος Αναγνωστόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Μαίου 2019. Γεννήθηκε το 
1938 στον Ν. Αττικής. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος Εθελοντής (ΔΙΑΧ) και το 1991 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Ντάκουλας ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Φεβρουαρίου 2019. Γεν-
νήθηκε το 1944 στον Ν. Πρεβέζης. Το 1961 
κατετάγη στο ΠΝ ως Μαθητής Τεχνίτης (ΛΕΒ) 
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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

και το 1996 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Δημητρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1955 στη ν. Σαλαμίνα. Το 1972 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος και το 2007 τέθηκε σε αποστρα-
τεία.

Αντιπλοίαρχος ε.ε.
Σωτήριος Παπαθεοδοσίου ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε το 
1969 στο Ν. Βοιωτίας. Το 1988 εισήλθε στη 
ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΝΣ/
ΔΔ.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Θεόδωρος Γερογιάννης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Μαίου 2019. Γεννήθηκε το 
1940 στο Ν. Φθιωτιδας. Το 1961 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μόνιμος Υποκελευστής Β’ (ΜΗΧ) και το 
1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.α.
Γεώργιος Καρακασίλης ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1954 στο Ν. Αττικής. Το 1973 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2011 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος ε.ε.
Νικόλαος Ξύγκης ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Απριλίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1985 στο Ν. Αττικής. Το 2003 εισήλθε 
στη ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη 
ΜΕΝ-1.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Γρηγόριος Ψάλλας ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε το 
1963 στον Ν. Τρικάλων. Το 1978 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 2008 τέθηκε σε απο-
στρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Σπυρίδων Κοντζαναστάσογλου ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1973 στο Ν. Αττικής. Το 1990 εισήλθε στη 
ΣΜΥΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη 
ΣΔΑΜ.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Αντωνάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Δεκεμβρίου 2018. Γεννήθη-
κε το 1931 στη Καλαμάτα. Το 1951 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης (ΔΙΑΧ) και το 1979 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Διονύσιος Φίλιππας ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1936 στη ν. Λευκάδα. Το 1950 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1980 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Σταματούκος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1941 στον Ν. Ευβοίας. Το 1956 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1985 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Νικολάου ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1938 στον Ν. Ευβοίας. Το 1952 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1979 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής ε.α.
Αναστάσιος Βέβες ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε 
το 1946 στον Ν. Μεσσηνίας. Το 1963 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναύτης και το 1988 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΛΕΒ) ε.α.
Γεώργιος Γκόφας ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Απριλίου 2019. Γεννήθηκε το 
1950 στον Ν. Αττικής. Το 1965 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής και το 1990 τέθηκε σε 
αποστρατεία.
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• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:
Μάχιμος: Ιωάννης Κακαβάς, Νικόλαος Γεωργό-
πουλος
Μηχανικός: Μιχαήλ Ζαμπάρτας.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Μά-
χιμος Ζαχαρίας Αμπατζής, αποστρατεία λογιζο-
μένη από 14η Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία 
κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Πλοίαρχοι Μάχιμοι: Νικόλαος Κα-
σιμάτης, Κλεάνθης Κυριακίδης.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοί-
αρχος Μάχιμος Σωτήριος Παπαθεοδοσίου, 
αποστρατεία λογιζομένη από 1η  Μαρτίου 2019, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Πλοίαρχοι (Ε): Νικόλαος Χαραλαμπί-
δης, Βασίλειος Αλεξάκης, Κυριάκος Κακαβελάκης, 
Μάριος Ματζιαρλής, Σπυρίδων Πετράκης, Κυριά-
κος Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος Γιανναδάκης, 
Δημήτριος Αλεβίζος, Παντελεήμων Πετρουλάκης, 
Αλέξανδρος Ρούσσος, Σταύρος Αναστασίου, Δη-
μήτριος Χατζής, Κωνσταντίνος Μπάνος.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:  
Μηχανικός: Ανδρέας Καβουσανός-Καβουσανάκης
Υγειονομικού/Ιατρός: Αχιλλέας Ψηφής.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι (Ε): Γεώργιος Κοττα-
ράς, Νικόλαος Κουκούλης, Στέφανος Γάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, ο 
Πλωτάρχης Υγειονομικού/Οδοντίατρος Σπυ-
ρίδων Φλωράτος.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Αναστάσιος Πα-
ναγιώτου, Δέσποινα Νταλακλή, Αθανασία Παππά, 
Άννα Παγώνη.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι πα-
ρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Παύλος Σάσσαρης, Αι-
κατερίνη Ζαραβέλα, Ανδριάνα Τόμπα. 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Ανδρέας Σταματούκος, αποστρα-
τεία λογιζομένη από 29 Δεκεμβρίου 2018, ημε-
ρομηνία κατά την οποία απεβίωσε. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, 
ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Χρήστος Κλειάσιος.

• Τέθηκε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, 
ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Νικόλαος Παπαδήμας

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αν-
θυπασπιστής (Τ/ΜΗΧ) Γεώργιος Πέτρου, απο-
στρατεία λογιζομένη από 23η  Δεκεμβρίου 2018, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αν-
θυπασπιστής (Β/ΝΟΣ) Αναστάσιος Πέτκος, 
αποστρατεία λογιζομένη από 6η  Φεβρουαρίου 
2019, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:
Μάχιμος: Δημήτριος Καρίκογλου
Οικονομικός: Ιωάννης Αδαλής.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λόγω 
συμπληρώσεως πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, 
ο Ανθυπασπιστής (ΗΛ) Φώτιος Τσέρτος.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυ-
πασπιστής (ΕΣΧ) Βασίλειος Τάσιος.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Κε-
λευστής ΕΠ.ΟΠ (ΑΡΜ) Σπυρίδων Αδαμόπουλος.
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1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

■ Την 18 Φεβρουαρίου 2019, πραγμα-
τοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) στη 
θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους 
μεταξύ, των μονάδων του ΠΝ Φ/Γ «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», 
Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», Α/Φών της ΠΑ καθώς 
και στελεχών της ΔΥΚ, και της μόνιμης Να-
τοϊκής Δύναμης SNMG-2, η οποία αποτε-
λούνταν από τις Φ/Γ «HNLMS EVERTSEN» 
(Ολλανδία), «HMCS TORONTO» (Καναδάς) 
και «ESPS SANTA MARIA» (Ισπανία).

■ Την 22 Φεβρουαρίου 2019, η Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ» συμμετείχε σε διακρατική άσκη-
ση Ε-Δ (SAREX) στη θαλάσσια περιοχή της 
νήσου Κύπρου. Στην άσκηση συμμετείχαν 
επίσης το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», το ΚΣΕΔ Λάρ-
νακας και ένα Ε/Π των σωμάτων ασφαλεί-
ας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

■ Από την 25 Φεβρουαρίου έως την 09 
Μαρτίου 2019, οι μονάδες του ΠΝ Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ» και Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συμμε-
τείχαν στη συμμαχική άσκηση « DYNAMIC 
MANTA 2019», η οποία διεξήχθη στη θα-
λάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας. 
Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης πλοία 
από την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία, τον 
Καναδά και την Τουρκία.

■ Από 13 έως 22  Μαρτίου 2019 διεξή-
χθη, στη θαλάσσια περιοχή βορείως νήσου 
Κρήτης, η συμμαχική  άσκηση Nαρκοπολέ-
μου « ΑΡΙΑΔΝΗ 2019», με συμμετοχή, από 
Ελληνικής πλευράς, των πολεμικών πλοί-
ων Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» (με τον Διοικητή 
ΔΝΑΡ), της Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ», των  ΝΘΗ «ΚΑ-
ΛΥΨΩ», «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», «ΕΥΡΩΠΗ», μιας εν-
νιαμελούς ΟΕΝ/ΔΥΚ, ενώ από συμμαχικής 
πλευράς συμμετείχαν τα ακόλουθα  συμ-

μαχικά πλοία : Π/Φ «FGS WERRA» (Γερμα-
νία),  τα ΝΘΗ «SPS TAJO» (Ισπανία), «TCG 
AKCACOCA» (Τουρκία), «ITS NUMANA» 
(Ιταλία), «SPS DUERO» (Ισπανία), «FS LYRE» 
(Γαλλία), «ROS A.CATUNEANU» (Ρουμανία), 
καθώς και μια εννεαμελής ΟΕΝ από την 
Τουρκία.

■ Την 26 Μαρτίου 2019 διεξήχθη συνεκ-
παίδευση (PASSEX), στη θαλάσσια περιοχή 
των Κυκλάδων, μεταξύ των μονάδων του 
ΠΝ Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» και 
ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», και της μόνιμης Νατοϊ-
κής Δύναμης SNMG-2 T.U 02, η οποία απο-
τελούνταν από τις Φ/Γ «HNLMS EVERTSEN» 
(Ολλανδία), «HMCS TORONTO» (Καναδάς), 
«TCG GELIBOLU» (Τουρκία), «ESPS SANTA 
MARIA» (Ισπανία), καθώς και από το Π/Φ  
«FS VAR» (Γαλλία). 

■ Από την 03 έως την 18 Απριλίου 2019, 
οι μονάδες του ΠΝ Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» και Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» 
συμμετείχαν στην διακρατική άσκηση 
«NOBLE DINA 2019», η οποία διεξήχθη 
στις περιοχές νήσου Κρήτης,  ευρύτερης  
Ανατολικής Μεσογείου και λιμένα Χάιφας 
Ισραήλ. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης 
πλοία από το Ισραήλ, παρατηρητές από  την 
Κυπριακή Δημοκρατία και ένα Α/Φ Ναυτι-
κής Συνεργασίας από τις ΗΠΑ.

■ Από  την 06 έως την 12 Απριλίου 2019 
διεξήχθη, στη θαλάσσια περιοχή της Μαύ-
ρης Θάλασσας (ανατολικά της Ρουμανίας), 
η διακρατική  άσκηση «SEA SHIELD 19», 
με συμμετοχή από Ελληνικής πλευράς της 
ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και μίας κινητής μονάδας 
εκπαίδευσης από το ΚΕΝΑΠ. Συμμετείχαν 
επίσης πολεμικά πλοία από τη Ρουμανία, 
την Βουλγαρία, η μόνιμη ΝΑΤΟική δύνα-
μη SNMG-2, αποτελούμενη από τις Φ/Γ 

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ
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«HNMLS EVERTSEN» (Ολλανδία), «HMCS 
TORONTO» (Καναδάς), «BGS DRAZKl» 
(Βουλγαρία), «TCG GELIBOLU» (Τουρκία),  
«ROS  REGELE FERDINAND» (Ρουμανία), 
καθώς και παρατηρητές από την Πολωνία 
και την Τουρκία.

■ Από  την 13 έως την 19 Απριλίου 2019 
διεξήχθη, στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, η διακρατική  άσκηση 
«ΜΕDUSA 8» με συμμετοχή από Ελληνι-
κής πλευράς των πολεμικών πλοίων Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», Ν/ΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», Α/Γ «ΧΙΟΣ», 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», καθώς και μιας ΟΑΠ 
ΔΥΚ. Συμμετείχαν επίσης πολεμικά πλοία 
και ομάδες Ειδικών Δυνάμεων από την 
Αίγυπτο, καθώς και παρατηρητές από  την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

■ Την 21 Απριλίου 2019 διεξήχθη γυ-
μνάσιο συνεργασίας (PASSEX) μεταξύ της 
Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και της Φ/Γ «FGS 
BONN» (Γερμανία) στη θαλάσσια περιοχή 
των Κυκλάδων.

■ Από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 
2019 διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή της 
Δυτικής Μεσογείου η συμμαχική άσκηση 
ναρκοπολέμου « SPANISH MINEX 2019», 
με συμμετοχή, από Ελληνικής πλευράς, του 
ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ». Συμμετείχαν επίσης πολε-
μικά πλοία από την Ισπανία, την Γερμανία, 
την Γαλλία, την Ιταλία και την Τουρκία.

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

Oυδέν.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS

Συμμετοχές Ελληνικών μονάδων στην επι-
χείρηση, η οποία διεξάγεται στη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου,  ως ακολού-
θως:

■ Από 06 Φεβρουαρίου  έως 06 Μαρτίου 
2019, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ».

■ Από 06 Μαρτίου  έως 11 Απριλίου 
2019, η  Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ».

■ Από 11 Απριλίου 2019, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ». 

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 Υ/Β εν πλω ανά δίμηνο και για 15 
ημέρες. Συμμετέχουσες μονάδες ως ακο-
λούθως:

■ Εν όρμω ΝΣ:

· Από 21 Ιανουαρίου  έως 28 Φεβρουα-
ρίου 2019, το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ»

· Από 01 Μαρτίου έως 03 Απριλίου 
2019, το ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ».

· Από 03 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2019,  
το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ».

· Από 03 Μαΐου 2019, το ΤΠΚ «ΜΥΚΟ-
ΝΙΟΣ»

■ Από 07 έως 25 Φεβρουαρίου 2019, ο 
Διοικητής ΜΦΓ-2 μετά του επιτελείου του, 
η Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» με την ΟΑΠ - 5 και το 
Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο 
«FOCOPS 19 –1».

■ Από 20 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, η 
Φ/Γ «ΕΛΛΗ στη θαλάσσια περιοχή της κε-
ντρικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, 
το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» στη θαλάσσια πε-
ριοχή της κεντρικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support.

■ Από 05 έως 06 Μαρτίου 2019, η Φ/Γ 
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«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», στη θαλάσσια πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 06 έως 07 Μαρτίου 2019, η Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ», στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 08 έως 09 Μαρτίου 2019, η Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ» στη θαλάσσια περιοχή της κε-
ντρικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 09 έως 12 Μαρτίου 2019, το 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» στη θαλάσσια πε-
ριοχή της κεντρικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 11 έως 12 Απριλίου 2019, η Φ/Γ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», στη θαλάσσια πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support».

■ Από 10 έως 11 Απριλίου 2019, η Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ», στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 06 έως 09, και από 17 έως 22 
Απριλίου 2019, το Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», στη θα-
λάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 
σε ρόλο «Αssociated Support».

■ Από 08 έως 09 Απριλίου 2019, το Α/Γ 
«ΡΟΔΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated 
Support».

■ Από 08 έως 10, και από 18 έως 19 
Απριλίου 2019, η Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» με την 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», στη θαλάσσια 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε 
ρόλο «Αssociated Support».

■ Από 11 έως 12, και από 19 έως 21 

Απριλίου 2019, τα πολεμικά πλοία Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», Α/Γ «ΧΙΟΣ», Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» 
και ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», στη θαλάσσια πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου σε ρόλο 
«Αssociated Support». 

■ Από 22 έως 26 Απριλίου 2019, και από 
10 έως 14 Μαΐου 2019  το ΝΘΗ «ΕΥΡΩ-
ΠΗ» στη θαλάσσια περιοχή της κεντρικής 
Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated Support».

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις 
«AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης. Για το χρονικό διάστημα 15 Φεβρου-
αρίου έως 15 Μαΐου 2019 διεξήχθησαν 
είκοσι τέσσερις (24) αποστολές σε ρόλο 
«Αssociated Support» και τρεις (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 Θαλάσ-
σια περιοχή του Αν. Αιγαίου, στο πλαίσιο 
της Νατοϊκής δραστηριότητας «NATO’S 
SUPPORT TO ASSIST WITH THE REFUGEE 
AND MIGRANT CRISIS IN THE AEGEAN 
SEA». Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι 
συμμετέχουσες μονάδες του ΠΝ ήταν/είναι 
οι ακόλουθες:

■ Από 24 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρί-
ου 2019, το ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ».

■ Από 22 Φεβρουαρίου έως 29 Μαρτίου 
2019, το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ».

■ Από 22 Απριλίου 2019, το ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ».

■ Από 17 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρί-
ου 2019, το ΝΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ»

■ Από 27 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρί-
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ου 2019, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 27 Φεβρουαρίου έως 23 Μαρτίου 
2019, και από 06 Μαΐου 2019 η Κ/Φ «ΑΡ-
ΜΑΤΩΛΟΣ».

■ Από 27 Φεβρουαρίου  έως 21 Μαρτίου 
2019, και από 23 Μαρτίου έως 04 Απριλί-
ου 2019, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

■ Από 21 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019, 
η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»

■ Από 04 Απριλίου έως 06 Μαΐου 2019, 
η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ.

■ Από 18 Απριλίου 2019, το ΝΘΗ «ΚΑ-
ΛΥΨΩ».

■ Επιπλέον, στη Δύναμη (TU. 01) συμμε-
τείχαν / τέχουν τα κάτωθι πλοία:

· «FGS BONN» (Γερμανία), (Πλοίο έδρας 
Διοικητού), από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 
24 Απριλίου 2019.

· «FGS HESSEN» (Γερμανία), (Πλοίο 
έδρας Διοικητού), από 24 Απριλίου 2019 .

· Περιπολικό «KARSIYAKA» (Τουρκία), 
από 30 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 
2019, και από  27 Μαρτίου έως 24 Απρι-
λίου 2019.

· Περιπολικό «KUSADASI» (Τουρκία), από  
27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου  2019.

·Περιπολικό «TEKIRDAG» (Τουρκία), από 
24 Απριλίου 2019.

· Περιπολικό BUTRINTI (Αλβανία), από 
16 Ιανουαρίου 2019.

SNMCMG-2:
Ουδέν.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως
Ουδέν.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

■ Καθ’ όλο το διάστημα 15 Φεβρουαρίου 
έως 15 Μαΐου 2019, διατέθηκαν τα Υ/Φ 
«ΔΟΪΡΑΝΗ», «ΠΡΕΣΠΑ» και «ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ» 
σε πολλαπλές αποστολές καλύψεως ανα-
γκών υδροδότησης των νήσων Κιμώλου, 
Αμοργού και Λειψών.

■ Την 15 Απριλίου 2019, μέλη του πλη-
ρώματος της ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και του 
Ναυτικού Σταθμού Λέσβου πραγματοποίη-
σαν εθελοντικά  καθαρισμό σε ακτές της 
νήσου. 

■ Διατέθηκαν, στο πλαίσιο προληπτικής 
ιατρικής νήσων Ανατολικού Αιγαίου τις 15 
και 19 Απριλίου 2019, τα πολεμικά πλοία 
ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» και Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» 
αντίστοιχα, για μεταφορά προσωπικού και 
υλικού του σωματείου « Ανοικτή Αγκαλιά» 
από τη νήσο Ρόδο στη νήσο Νίσυρο (την 
15) και από νήσο Νίσυρο στη νήσο Κω (την 
19).

■ Διατέθηκε, την 10 Μαΐου 2019, η ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ» για μεταφορά προσωπικού 
και υλικού του σωματείου « Ανοικτή Αγκα-
λιά» από τη νήσο Κάρπαθο στη νήσο Κάσο.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες 
– Επιτήρηση

Ουδέν.

γ. Έρευνα – Διάσωση 

■ Tην 25 Φεβρουαρίου 2019, διατέθηκε 
το Ε/Π ΠΝ-58 σε επιχείρηση Ε-Δ αγνοού-
μενου αγρότη στην περιοχή του νομού Χα-
νίων. 

■ Tην 07 Μαρτίου 2019, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-60 σε επιχείρηση Ε-Δ αγνοουμένου 
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στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σάμου.

■ Tην 13 Μαρτίου 2019, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-60 σε επιχείρηση μεταφοράς ασθε-
νούς, από την νήσο Σκόπελο στο Ε/Δ της 
ΣΔΑΜ.  

■ Tην 24 Μαρτίου 2019, διατέθηκε το 
Ε/Π ΠΝ-58 σε επιχείρηση Ε-Δ Ιστιοπλοϊκού 
σκάφους, στην περιοχή του Σχοινιά Μαρα-
θώνα.

■ Tην 09 Απριλίου 2019 διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-60 σε επιχείρηση Ε-Δ αγνοουμένου 
στην θαλάσσια  περιοχή  νήσων Άνδρου 
και Τήνου.

■ Tην 15 Απριλίου 2019 διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-58 σε επιχείρηση μεταφοράς ασθενούς 
από το εμπορικό πλοίο « SEAGO ADWERP» 
(σημαίας Δανίας), το οποίο έπλεε στη θα-
λάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Κρήτης, 
στο Α/Δ της Σούδας.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Από 15 έως 18 Φεβρουαρίου 2019 ο 
Αρχηγός ΓΕΝ, πραγματοποίησε επίσημη 
επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
προσκεκλημένος του ομολόγου του. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του ο Α/ΓΕΝ παρευ-
ρέθη στη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού 
«INDEX 2019».

■ Από 13 έως 14 Απριλίου 2019,  η Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» κατέπλευσε στον όρμο 
Παραπόρτι νήσου Άνδρου, όπου ο κυβερ-
νήτης και αντιπροσωπεία πληρώματος 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν της Παναγίας της Θεοσκέπαστης.

■ Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για την έναρξη  του Εθνικού Απελευ-
θερωτικού Αγώνα του 1821 και του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου, κατέπλευσαν στο 
λιμένα του Πειραιά , από 22 έως 25 Μαρ-

τίου 2019, τα πολεμικά πλοία Φ/Γ «ΥΔΡΑ», 
ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ». Πραγ-
ματοποιήθηκαν και τις τρείς ημέρες επι-
σκεπτήρια κοινού επί των πλοίων, με συνο-
λικό αριθμό επισκεπτών είκοσι μία χιλιάδες 
διακόσια δεκατέσσερα (21.214) άτομα. 

■ Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για την έναρξη του Εθνικού Απε-
λευθερωτικού Αγώνα του 1821 και του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  ο ΑΝΥΕΘΑ 
επισκέφτηκε, την 25 Μαρτίου 2019, μο-
νάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στη νήσο 
Μυτιλήνη. Από πλευράς ΠΝ, πραγματοποι-
ήθηκαν επισκέψεις στα πολεμικά πλοία Κ/Φ 
«ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» και ΠΠ «ΤΟΞΟΤΗΣ», όπου 
ο ΑΝΥΕΘΑ αντάλλαξε ευχές με μέλη των 
πληρωμάτων.

■ Από 13 έως 14 Απριλίου 2019,  η Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» κατέπλευσε στον όρμο 
Παραπόρτι νήσου Άνδρου, όπου ο κυβερ-
νήτης και αντιπροσωπεία πληρώματος 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν της Παναγίας της Θεοσκέπα-
στης.

■ Από 21 έως 26 Απριλίου 2019 ο Αρχη-
γός ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκε-
ψη στην Κίνα, έπειτα από πρόσκληση του 
Κινέζου ομολόγου του.

■ Την 23 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο 
εορτασμού του Άγιου Πάσχα, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Υπαρχη-
γό ΑΣ, επισκέφθηκε, στον όρμο Καρύστου 
στον οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένη 
στα πλαίσια της αποστολής της, την Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ». Κατά την διάρκεια της 
επίσκεψης έγινε ξενάγηση σε διάφορους 
χώρους, καθώς και ανταλλαγή ευχών με 
μέλη του πληρώματος του πλοίου.

■ Την 28 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο εορ-
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τασμού του Άγιου Πάσχα, ο Πρωθυπουρ-
γός της Ελληνικής Δημοκρατίας συνοδευ-
όμενος από τον ΥΠΕΘΑ και τους Αρχηγούς 
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ επισκέφθηκε την Προκεχω-
ρημένη Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου Κρήτης 
καθώς και την ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» στον λι-
μένα της Σητείας. Κατά την διάρκεια των 
επισκέψεων, έγινε ξενάγηση σε διάφορους 
χώρους, καθώς και ανταλλαγή ευχών με 
μέλη του προσωπικού της Βάσης και του 
πληρώματος του πλοίου.

■ Την 12 Μάιου 2019 ο κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία της ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», η 
οποία είχε καταπλεύσει στην Πάχη Μεγά-
ρων για αυτό τον σκοπό, συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της βύ-
θισης του Α/Τ «ΨΑΡΑ».

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκήσεις

■ Από 20 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε, στην περιοχή του 
Μυρτώου Πελάγους, θεματική άσκηση πυ-
ρών με συμμετοχή των Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» (Υ/
ΑΣ), «ΥΔΡΑ» (Δ/ΔΦΓ), «ΨΑΡΑ» (Δ/ΔΜΦΓ-
1), «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», των ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ» και «ΑΞΙΟΣ», των ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ-
ΔΗΣ», «ΡΙΤΣΟΣ» (ΔΜΤΠΚ-1), «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» (Δ/ΔΤΣ), «ΒΟΤΣΗΣ», και των 
Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ» και «ΑΧΙΛΛΕΥΣ».

■ Την 22 Φεβρουαρίου 2019, διεξήχθη 
σύσκεψη της ΟΣΑΚ/ΓΕΝ, υπό τον ΔΚΑ/ΓΕΝ.

■ Την 25 Φεβρουαρίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε στο ΓΕΝ ενημέρωση των επίτι-
μων Αρχηγών του Επιτελείου, με συμμετο-
χή του Αρχηγού ΓΕΝ και λοιπών επιτελών.

■ Την 28 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη 
σύσκεψη της ΟΣΑΚ /ΓΕΕΘΑ, με συμμετοχή 
του ΔΚΑ/ΓΕΝ

■ Την 06 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθη-

κε η άσκηση «ΟΡΜΗ 2/19», στη θαλάσσια 
περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, με συμμε-
τοχή των μονάδων της ΔΤΣ ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟ-
ΛΟΣ», «ΡΙΤΣΟΣ», «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», «ΤΡΟΥΠΑ-
ΚΗΣ», «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

■ Διεξήχθη στη Βάρνα Βουλγαρίας  από 
12 έως 14 Μαρτίου 2019, ο πρώτος κύ-
κλος συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ μεταξύ των 
πολεμικών Ναυτικών Ελλάδος και Βουλγα-
ρίας με συμμετοχή, από Ελληνικής πλευ-
ράς, επιτελών ΓΕΝ.

■ Από 18 έως 21 Μαρτίου 2019 διεξήχθη, 
στη περιοχή βορείου και κεντρικού Αιγαίου 
τακτική άσκηση με συμμετοχή των ακόλου-
θων πολεμικών πλοίων: Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», 
«ΨΑΡΑ», «ΑΙΓΑΙΟN», «ΥΔΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», των ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» 
και «ΑΞΙΟΣ», των ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», «ΜΠΛΕΣ-
ΣΑΣ», «ΡΙΤΣΟΣ», «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», των Κ/Φ 
«ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», του Υ/Β 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», οργανικών Ε/Π, ταχυπλόων 
ΔΥΚ, καθώς και των συστοιχιών ΚΒ του 
ΠΝ. Μέρος των δραστηριοτήτων παρακο-
λούθησε, την 18 Μαρτίου 2019, επί της 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ» ο ΥΠΕΘΑ, συνοδευόμενος από 
τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ.

■ Διεξήχθη στη Οδησσό Ουκρανίας από 
19 έως 21 Μαρτίου 2019, ο πρώτος κύ-
κλος συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ μεταξύ των 
πολεμικών Ναυτικών Ελλάδος και Ουκρα-
νίας με συμμετοχή, από Ελληνικής πλευ-
ράς, επιτελών ΓΕΝ.

■ Την 21 Μαρτίου 2019 διεξήχθη , στη 
περιοχή της νήσου Δοκού, η διακλαδική 
άσκηση ετοιμότητας «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 1/19», 
με συμμετοχή από πλευράς ΠΝ,  των Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΣΑΛΑΜΙΣ», των ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», «ΜΠΛΕΣ-
ΣΑΣ» και «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», του ΠΤΜ «ΚΕΡ-
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ΚΥΡΑ» και της ΟΑΠ-3/ΔΥΚ. Tην άσκηση 
παρακολούθησε επί της Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» ο 
ΥΠΕΘΑ, συνοδευόμενος από τους αρχη-
γούς των ΓΕ.

■ Διεξήχθη στο Northwood, ( HQ MARCOM, 
UK) από 26 έως 28 Μαρτίου 2019, η συν-
διάσκεψη «NATO Maritime Operational 
Commanders Conference (MOCC 2019)», 
με συμμετοχή, από Ελληνικής πλευράς, του 
Αρχηγού Στόλου και του Διευθυντή ΓΕΝ/Α1.

■ Διατέθηκε από την 14 Μαρτίου έως την 
08 Απριλίου 2019 το Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», για  εκ-
παιδευτικό πλoύ επ’ ωφελεία της Ναυτικής 
Ακαδημίας του Ισραήλ, στην περιοχή του 
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

■ Διεξήχθη στο Ντουμπάι από 01 έως 02 
Απριλίου 2019, η 7η Συνόδος «Offshore 
Patrol Vessels (OPV) Middle East», με 
συμμετοχή επιτελή ΓΕΝ.

■ Διεξήχθη την 03 Απριλίου 2019, στην 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  διάλεξη με θέμα 
«Capacity Building» στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Military Erasmus από επιτελή 
ΓΕΝ.

■ Διεξήχθη στο Bar Μαυροβουνίου  από 

08 έως 10 Απριλίου 2019 το 16ο Συνέ-
δριο της ADRION, με συμμετοχή επιτελή 
ΓΕΝ.

■ Από 07 έως 10 Απριλίου 2019 διεξή-
χθη, στη περιοχή νοτίου Αιγαίου θεματική 
άσκηση πυρών  με συμμετοχή των ακό-
λουθων πολεμικών πλοίων: Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ», 
«ΨΑΡΑ», «ΑΙΓΑΙΟN», «ΥΔΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», 
του ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ», των ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΗΣ», 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ», «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ», «ΞΕΝΟΣ», της  
Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» και ενός ταχυπλόου ΔΥΚ. 
Οι συμμετέχουσες μονάδες συμμετείχαν 
παράλληλα και σε αντικείμενα της άσκησης 
«ΗΝΙΟΧΟΣ 2019».

■ Διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια  Αιγύπτου, 
από 17 έως 18 Απριλίου 2019 ο τρίτος 
κύκλος συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ μετα-
ξύ των πολεμικών Ναυτικών Ελλάδος και 
Αιγύπτου με συμμετοχή, από Ελληνικής 
πλευράς, επιτελών ΓΕΝ.

■ Πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα 
Πορτογαλίας, από 09 έως 10 Μαΐου 2019, 
η ετήσια σύνοδος των Αρχηγών των Ευ-
ρωπαϊκών Πολεμικών Ναυτικών (CHENS 
2019), με συμμετοχή από Ελληνικής πλευ-
ράς του Αρχηγού ΓΕΝ.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 21-02-2019
Στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου Μίλα 
του νήσου Κρήτης.

2 18-04-2019 Στη θαλάσσια περιοχή Μπρεζίζας Νέας Μάκρης Αττικής.
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Το τρίμηνο που πέρασε, έγιναν οι ακόλουθες δωρεές αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία:

■ Ο Αντιναύαρχος (ε.α) Φώτης Κωτσής ΠΝ δώρισε ένα (1) βιβλίο με τίτλο ''The mine that became 
a bridge''.

■ Ο Αντιναύαρχος (ε.α) Ιωάννης Μανιάτης ΠΝ δώρισε βιβλία από την ιδιωτική του βιβλιοθήκη για τη 
συλλογή της ΥΙΝ.

■ Η κυρία Σταματία Μιλάνου-Γασπαράτου δώρισε ένα συλλεκτικό ημερολόγιο έτους 1997 και 
βιβλίο με τίτλο ''Η εξέλιξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας στο Πέρασμα των Αιώνων''.

■ Η Ανθυποπλοίαρχος (Ε) (ε.α) Άννα Μπενοβία ΠΝ δώρισε το αρχείο κατάταξης 1ης Σειράς Γυναι-
κών στο Πολεμικό Ναυτικό.

■ Η ΓΕΣ/ΔΙΣ δώρισε ένα (1) βιβλίο με τίτλο ''Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α' ΠΠ'' (τόμος Β').

■ Ο Αντιναύαρχος (Μ) (ε.α) Βασίλης Δημητρόπουλος ΠΝ δώρισε το προσωπικό ημερολόγιο του Ναυ-
τικού Δοκίμου Α' Τάξεως Αντιπλοιάρχου Θ. Πεζόπουλου, καθώς και παλαία τεύχη περιοδικού Ναυτικής 
Επιθεώρησης.

■ Ο κύριος Δημήτριος Κριεζής δώρισε ένα μονόκυαλο του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ», ένα βαρόμετρο, δύο 
βιβλία ''οικογένειας Κριεζή'' και τρεις φωτογραφίες.

■ Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) (ε.α) Αλέξανδρος Κασσίμης ΠΝ δώρισε φωτογραφικό υλικό του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ».

■ Η κυρία Στυλιανή Μαζανίτου δώρισε στολές Αξιωματικού Νοσηλευτικής της Βασιλικής 
Μαζανίτου.
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

   Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

•  Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α.
και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού ....10€

•  Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα...................................12€

• Ετήσια Συνδρομή Κύπρου.....................................30€
 Η εγγραφή των νέων στελεχών του ΠΝ διενεργείται σύμφωνα με 

το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 2005. Η 
εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού προσωπικού ΠΝ 
υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την ετήσια 
συνδρομή τους στον λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK (χωρίς 
χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 0601404370437002001000022, 
δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα στοιχεία τους και αποστέλλουν 
την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης 
συνδρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

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

              yin1935@gmail.com

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ




