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Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι αναγνώστες,

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας εκδόθηκε σε μία εποχή προκλήσεων σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Στην παγκόσμια επέλαση του κορωνοϊού ήλθε να προστεθεί η ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο που αναγκάζει τα στελέχη του ΠΝ να επαγρυπνούν με αυταπάρνηση στα 
θαλάσσια σύνορά μας προασπιζόμενα την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα.
Εμείς από την δική μας πλευρά, προσπαθούμε στο πλαίσιο της αποστολής του περιοδικού, για 
τη δημιουργία ενός ακόμη τεύχους το οποίο αφενός θα περιλαμβάνει ποικίλη και πολύπλευ-
ρη ενημερωτική ύλη που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των στελεχών του ΠΝ (και όχι 
μόνον), αλλά και θα πληροί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα εχέγγυα της επιστημονικής πληρό-
τητας , εγκυρότητας και τεκμηρίωσης.

Το πρώτο άρθρο αφορά στην εξιστόρηση της δημιουργίας και λειτουργίας του πρώτου 
Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφικού Σταθμού στην Αθήνα. Η ύπαρξή του συνδέεται άμεσα τόσο με 
την Σχολή Ραδιοτηλεγραφητών όσο και με την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυ-
τικού. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ιστορική προσέγγιση του πολέμου στα Falklands, μια ανα-
μέτρηση που αποτελεί παράδειγμα για το πως το μέγεθος της αποφασιστικότητας μιας ναυ-
τικής δύναμης μπορεί να αναιρέσει τις όποιες διαθέσεις επιβουλών κυριαρχίας, όσο μακριά 
από την έδρα της κι αν εκδηλωθούν. Τα “Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη” αποτελούν πλέον 
μια πραγματικότητα που οι ΕΔ κάθε χώρας πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη και να τα θεωρεί ως 
αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αμυντικού και επιθετικού στρατηγικού, επιχειρησιακού και τακτι-
κού σχεδιασμού. Το οικείο άρθρο στο τεύχος αυτό αναλύει μεταξύ άλλων και την ενδεχόμενη 
χρήση των MUAV (Mini Unmanned Air Vehicle) από το ελληνικό ΠΝ.

Τον Φεβρουάριο του 2020 η Ελλάδα βίωσε μία πρωτοφανή εναντίον της πράξη υβριδικού 
πολέμου. Πλήθος προσφύγων – μεταναστών ωθούμενοι και παρακινούμενοι από την Τουρκία 
προσπάθησαν να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο και να εισέλθουν παράνομα 
στην ελληνική και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή επικράτεια. Το συναφές  άρθρο πραγματεύεται με 
την συμμετοχή του ΠΝ στο ερευνητικό πρόγραμμα ARESIBO [Augmented Reality Enriched 
Situation awareness for Border Security (Βελτιωμένη Επίγνωση Κατάστασης με Επαυξημένη 
Πραγματικότητα για Ασφάλεια Συνόρων)] με απώτερο στόχο να περιοριστούν σημαντικά οι 
ανθρώπινοι πόροι αλλά και το λειτουργικό κόστος.

Το 2020 θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη μας λόγω της επέλασης του νέου 



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

Η Επιτροπή Σύνταξης

κορωνοϊού. Και αυτό το τεύχος φιλοξενεί σχετικό άρθρο στο οποίο αναλύεται - με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα- η συμπεριφορά και η μετεξέλιξη του νέου ιού, καθώς οι τρόποι πρόληψης 
μετάδοσης και αντιμετώπισής του, από τον γενικό πληθυσμό και την ιατρική κοινότητα αντί-
στοιχα.Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι των στρα-
τιωτικών και όχι μόνο σχεδιασμών. Το σχετικό άρθρο που θα διαβάσετε, ασχολείται με τις 
δυνατότητες εκτέλεσης πληροφοριακού πολέμου στις Ρωσικές Ε.Δ, οι οποίες από την εποχή 
της Σοβιετικής Ένωσης έχουν τοποθετήσει τον πληροφοριακό πόλεμο στο κέντρο του στρα-
τηγικού τους σχεδιασμού.

Η ύλη του περιοδικού ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες “Ιστορικά Παραλειπόμενα”, 
“Χειραψία με την Ιστορία” και “Ειδήσεις από το Περισκόπιο”. Τα “Ιστορικά Παραλειπόμενα” 
αυτού του τεύχος περιλαμβάνουν το έκτο ‘’Ταξείδιον επί της Έλλης με τον Βενιζέλον δια την 
Συμμαχικήν Διάσκεψην της Ειρήνης’’, όπου περιγράφεται από τον τότε Κυβερνήτη του ΈΛΛΗ 
και μετέπειτα Ναύαρχο Πλατσούκα, το  τελευταίο ‘’επεισοδιακό’’ όπως θα διαπιστώσετε ταξίδι 
του Έλληνα Πρωθυπουργού από τον Πειραιά στον Τάραντα της Ιταλίας. Η ‘’Χειραψία με την 
Ιστορία’’ περιλαμβάνει την ανάλυση μέσα από την πένα του επιτελή της ΥΙΝ και ιστορικού 
Υποπλοιάρχου(Ο) Π. Γέροντα Π.Ν, του άθλου που συντελέστηκε από την ηγεσία και το προσω-
πικό του Πολεμικού μας Ναυτικού και αφορά στη μεταστάθμευση και των Πολεμικών Πλοίων 
και ορισμένων Ναυτικών Υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο του 1941. 

Στο πλαίσιο της επετείου συμπλήρωσης 2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού εκπόνησε ένα βιβλίο -το οποίο και αποτελεί το ένθετο αυτού του 
τεύχους- με τίτλο ‘’ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ. 2.500 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑ-
ΜΙΝΑΣ’’. Αφορά σε μια προσπάθεια να δοθεί μια εμπεριστατωμένη εικόνα της μητέρας όλων 
των μέχρι τότε Ναυμαχιών, λαμβάνοντας υπόψη ως κύριο αντικείμενο μελέτης, τις πρωτογε-
νείς αρχαιοελληνικές πηγές, αλλά και την ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία. Οι βασικοί 
άξονες που κινήθηκε η πολύμηνη έρευνα των δύο συγγραφέων του βιβλίου-επιτελών του 
Τμήματος Ναυτικής Ιστορίας της ΥΙΝ, ήταν η κατά το δυνατόν πληρέστερη ιστορική τεκμηρίω-
ση των γεγονότων, με παράλληλη διερεύνηση κατανόησης των ενεργειών και των δράσεων 
των πρωταγωνιστών στα δύο στρατόπεδα, η ανάλυση των πολεμικών τακτικών της εποχής 
που αφορούσαν στις τριήρεις σε συνδυασμό με τη στρατηγική κάθε πλευράς, καθώς και η 
επιστημονική διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στη συντριβή των περσών κατά τη 
θρυλική εκείνη αναμέτρηση στα στενά της Σαλαμίνας.

Τέλος η Επιτροπή Σύνταξης εύχεται από καρδιάς στους Κυβερνήτες και τα πληρώματα των 
πλοίων του ΠΝ που έχουν κληθεί να αξιοποιήσουν τα “θαλάσσια τείχη’’ για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της Πατρίδας: Τύχη αγαθή και καλές θάλασσες. Στις οικογένειές τους 
ευχόμαστε υπομονή και θάρρος, θεωρώντας ότι θα πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι που οι 
δικοί τους άνθρωποι μάχονται “υπέρ βωμών και εστιών”, όπως άλλωστε έκαναν και πριν από 
χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ακολουθώντας τη φράση της Ιλιάδας του Ομήρου η 
οποία αποτελεί ένα σπουδαίο και διαχρονικό απόφθεγμα φιλοπατρίας: 

‘’Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης’’. 



Από τους πρώτες ναυτικές μονάδες που αντιστάθηκαν σθεναρά κατά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, ήταν η τορπιλάκατος Τ/Α-3 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο 
Ελευθέριο Τσομάκη ΠΝ, ο οποίος με το ηρωικό του πλήρωμα κλήθηκαν να υπερασπιστούν 
το νησί από τον τούρκο εισβολέα. Το βράδυ της 19ης Ιουλίου 1974, δύο τουρκικές ναυτικές 
δυνάμεις εντοπίσθηκαν από το Σταθμό Εγκαίρου Προειδοποιήσεως στο ακρωτήριο Αποστ. 
Ανδρέας της Κύπρου, μία να κινείται με κατεύθυνση προς τον κόλπο Αμμοχώστου και η άλλη 
με κατεύθυνση προς Κορμακίτη στην Κερύνεια. Η πρώτη ήταν παραπλανητική ενώ η δεύτερη 
αποτελούσε το Κύριο Σώμα της τουρκικής αποβατικής δύναμης. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυ-
νάμεων (ΑΕΔ) εκτίμησε ότι οι Τούρκοι εκτελούσαν ασκήσεις. Κατά τις 03:00 τα ξημερώματα 
της 20ης Ιουλίου 1974 ο Διοικητής της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου (ΝΔΚ) Αντιπλοίαρχος Γ. 
Παπαγιάννης ΠΝ διέταξε τις Ναυτικές Διοικήσεις και τα πολεμικά πλοία στο νησί να τεθούν σε 
κατάσταση συναγερμού. Οι δύο τορπιλάκατοι που βρίσκονταν στη Ναυτική Βάση της Εθνικής 
Φρουράς στο μικρό λιμένα της Κερύνειας Τ/Α-1 και Τ/Α-3 διατάχθηκαν να αποπλεύσουν και 
κινούμενες προς την τουρκική αποβατική δύναμη, να επιτεθούν. 

Οι τορπιλάκατοι Τ/Α-1 και Τ/Α-3 βρέθηκαν αντιμέτωπες με υπέρτερες και σημαντικά ισχυ-
ρότερες εχθρικές ναυτικές δυνάμεις. Πέραν τούτου, είχαν να αντιμετωπίσουν και τα αερο-
σκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με τα στοιχειώδη αντιαεροπορικά μέσα που 

Η Ηρωική Δράση της Τορπιλακάτου 
Τ/Α-3 Κατά την Τουρκική Εισβολή 
στην Κύπρο το 1974



διέθεταν. Όμως οι ηρωικοί κυβερνήτες τους δεν δίστασαν ούτε στιγμή, έχοντας πλήρη συ-
ναίσθηση του ρόλου και της ιστορικής ευθύνης που τους είχε αναθέσει η πατρίδα. Η Τ/Α-1 με 
κυβερνήτη τον Σημαιοφόρο (ΣΕΑ/Μ) Νικόλαο Βερύκιο, σχεδόν αμέσως μετά τον απόπλου της 
στις 05:10 προσβλήθηκε από τουρκικό αεροσκάφος και προσάραξε στις βόρειες ακτές της 
Κερύνειας. Την ίδια στιγμή, η τορπιλάκατος Τ/Α-3 συνέχιζε απτόητη να κινείται με μέγιστη τα-
χύτητα κατά της εχθρικής ναυτικής δύναμης. Είκοσι λεπτά αργότερα και ενώ ετοιμαζόταν να 
εξαπολύσει τορπιλική επίθεση κατά των εχθρικών πλοίων, προσβλήθηκε από σφοδρά πυρά 
τουρκικών αεροσκαφών με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του Κυβερνήτη και του συνόλου 
σχεδόν του πληρώματος, που ακολούθησαν το πλοίο τους στον υγρό του τάφο λίγο αργότερα.

Ο Αρχικελευστής (ΣΗΜ) Διονύσιος Μαγέτος, μέλος του πληρώματος της τορπιλακάτου 
Τ/Α-3, κατάφερε να επιζήσει από την αεροπορική εκείνη επίθεση και τη βύθιση του πλοίου 
του και να σωθεί κολυμπώντας προς τις ακτές της Κερύνειας παρά το σοβαρό τραυματισμό 
που υπέστη. Το απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί το κείμενο της προφορικής μαρτυρίας 
του Πλωτάρχη (Ε) ε.α Δ. Μαγέτου ΠΝ για την ηρωική δράση της τορπιλακάτου Τ/Α-3 κατά την 
ημερομηνία της προσβολής και βύθισής της, όπως καταγράφηκε σε συνέντευξη που έδωσε ο 
επιζήσας στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού το έτος 2011.



Την Παρασκευή δηλαδή τη 19η Ιουλίου είχα θυμάμαι τη βάρδια 20:00-00:01 μαζί με άλλους 
6 ναύτες, έβλεπα κάτι φώτα σε απόσταση 300- 500 μέτρων μέσα στη θάλασσα. Δεν μ’ 
άρεσε το γεγονός γιατί είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Παίρνω τότε τηλέφωνο επάνω τον 
Διοικητή τον Υποπλοίαρχο Τσομάκη και του λέω κύριε Διοικητά έτσι κι έτσι, βλέπω κάτι φώτα 
να αναβοσβήνουν, άλλα κάποτε φαίνονται κάποτε εξαφανίζονται. Μου λέει δεν είναι τίποτα 
πως είναι ψαράδες. Τι ψαράδες του λέω, εδώ απαγορεύεται η κυκλοφορία. Πρόσεχε του λέω 
βλέπω κάτι φώτα να το έχεις υπόψη σου και αν όντως αυτοί ήταν βάτραχοι που ερχόντουσαν 
προς τα εμάς, θα μας είχαν καθαρίσει. 
Πήγα μετά για ύπνο επάνω, κατά τις πέντε η ώρα (πέφτω έξω μισή ώρα πάνω κάτω), με 
τράνταξε ένας ναύτης και μου λέει κύριε υπάρχει κάτι αλλά δεν ξέρω τι και να βγείτε έξω. 
Κατέβηκα στο σκάφος να το προετοιμάσω, ήδη είχε κατέβει και ο κυβερνήτης και ο διοικητής 
κάτω και συζητούσαν μαζί με τον άλλο κυβερνήτη της άλλης βάρκας. Ήρθε λέγανε σε επαφή 
με το ΓΕΝ και το ΓΕΕΦ ο Διοικητής Υποπλοίαρχος Τσομάκης και του είπε ο Διοικητής του ΓΕΕΦ 
να βγεις έξω προς αναγνώριση και να πλέεις. 
Πράγματι ήδη δούλευαν πιο μπροστά τα σκάφη και μπήκαμε και οι τελευταίοι εγώ και ο 
Γιώργος Φυντανίδης, αφού πήραμε όλο το πλήρωμα μέσα. Ενδεικτικό σημείο το ότι είχαμε και 
ένα σκυλί που δεν μας άφηνε πουθενά, ο Τσέκος ο λεγόμενος, είχε πηδήσει -αυτό πάντοτε 
πηδούσε και καθόταν μπροστά στη γέφυρα- στο κατάστρωμα της γεφύρας. Φύγαμε πρώτοι 
φύγαμε εμείς η Τ3 με κυβερνήτη τον Τσομάκη Ελευθέριο και ακολούθησε η δεύτερη από 
πίσω γύρω στα 250- 300- 400 μέτρα περίπου, με κυβερνήτη τον Βερύκιο, ένα Σημαιοφόρο 
επίκουρο. 
Δεν είχαμε βγει έξω περί τα 500 μέτρα με μισό μίλι από το λιμάνι και ακούμε ένα περίεργο 
ήχο ‘’πρρρρρρ’’. Ήταν ένας πολυβολισμός από αεροσκάφη που εμάς ούτε καν μας είχαν 
ενημερώσει, ούτε καν γνωρίζαμε περί τίνος πρόκειται. Χτυπάνε τη δεύτερη βάρκα, αυτή 
έβγαλε καπνούς εκεί πέρα και τουκ –τουκ- τουκ ο κυβερνήτης ο Σημαιοφόρος, έκανε δεξιά 
και την έβγαλε στη ξηρά γιατί είμαστε αντιπλέοντες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ανεβαίνανε 
Βορρά και εμείς πηγαίναμε κατά την μύτη του Αγίου Ανδρέα, πηγαίναμε ανατολικά εμείς. 
Μετά όλο το βάρος πλέον των επιθέσεων των Τουρκικών αεροσκαφών δυο ζεύγη συγκεκριμένα, 
έπεσε πάνω σε μας. Φουλάρισε τις μηχανές ο κυβερνήτης ο Τσομάκης, πηγαίναμε με 25 μίλια 
30 πάνω- κάτω (σημειωτέων ότι τα σκάφη αυτά ήτανε για να πηγαίνουν 50 και μίλια αλλά 
λόγω μη υπάρξεως ανταλλακτικών είχανε πέσει στο ήμισυ και λιγότερο).Τότε δεχόμεθα βολές 
απανωτές από 4 αεροσκάφη. Ο κυβερνήτης ο Τσομάκης έκανε ελιγμούς δεξιά -αριστερά με 
το πηδάλιο, τον έβλεπα γιατί ήμουν δίπλα του εγώ, όποτε πήγαινε αριστερά, έπεφτε η βολή 
δεξιά και σήκωνε ένα βουνό, ένα δωμάτιο θάλασσα που λένε. Παράλληλα πρύμα είχαμε ένα 
πολυβόλο δίδυμο που έβαζε προς αυτούς. Όσο τους βάζαμε εμείς δεν πλησιάζανε αυτοί ήτανε 
διστακτικοί, ρίχνανε αλλά ρίχνανε από μακριά με αποτέλεσμα να μη μας πετυχαίνουνε κι εμείς 
γυρνώντας δεξιά- αριστερά το πηδάλιο μπορούσαμε να τους αποφύγουμε. 
Το άσχημο είναι ότι αργότερα έπαθε εμπλοκή και κόλλησε το πηδάλιο, ενώ το πυροβόλο 
ζεστάθηκε από την πολύ χρήση και σταμάτησε να ρίχνει. Οι Τούρκοι στον πρώτο γύρο, στο 
δεύτερο γύρο, στο τρίτο γύρο, κατάλαβαν τι συμβαίνει και ήρθαν πάνω από τα κεφάλια μας 
σχεδόν, οπότε πέφτει μια βολή επάνω μας και χάσαμε το μπούσουλα. Εγώ είδα μια τεράστια 



λάμψη, ένα κάψιμο φοβερό και ανοίγω τα μάτια μου, έφερα τα χέρια προς τα μάτια μου και 
είδα τα χέρια μου γεμάτα αίματα. Τα χρειάστηκα, αλλά ψάχτηκα λίγο έτσι να δω τίποτα, δεν 
είχα χτυπηθεί στο κεφάλι πουθενά. Αντιθέτως ο Τσομάκης ο κυβερνήτης, ο πρώτος μηχανικός 
που ήταν δίπλα μου (ήμασταν τρεις μπροστά: εγώ ο κυβερνήτης και ο πρώτος μηχανικός), 
αυτούς τους δυο τους είχε πάρει στεγνά, δηλαδή τι εννοώ στεγνά, είχανε πέσει και οι δυο 
στη ρίζα του ιστού αιμόφυρτοι, τους είχε χτυπήσει προς τα εδώ (δείχνει το αριστερό μέρος 
στήθους).
Κάνω πιο πίσω ακόμα βλέπω με μια πρόχειρη ματιά που έριξα, τον Βενιζέλο τον κελευστή 
στρατεύσιμο, ο οποίος ήταν πίσω από μένα και αυτός είχε χτυπηθεί στο στήθος γιατί κοκκίνιζε 
δηλαδή έβγαινε αίμα από εκεί. Στο πυροβόλο πίσω είχαν πέσει 3 ναύτες επάνω στο πυροβόλο 
ακίνητοι εντελώς και παράλληλα από δεξιά έπιασε πυρκαγιά, το σκάφος έπιασε φωτιά. 
Βλέποντας αυτή την κατάσταση εγώ κοιτάζω το πηδάλιο μήπως και μπορέσω να το φέρω 
στα ίσα, γιατί εντωμεταξύ η βάρκα έκανε έφερε κύκλους γύρω- γύρω. Προσπάθησα με το ένα 
μου χέρι να στρίψω το πηδάλιο, να το πάω προς την ακτή έστω και με αυτή την ταχύτητα την 
μικρή που είχε η βάρκα. Το γύρισα και αυτό γύριζε ανέμη. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα και πηγαίνοντας να βγω από τη γέφυρα, νοιώθω έναν οξύ πόνο στο αριστερό μου 
πόδι και έπεσα κι εγώ δίπλα στους άλλους. Καταλαβαίνω τότε ότι είχα χτυπήσει και στο πόδι. 
Πράγματι είχα χτυπηθεί, το πόδι μου το είχε πάρει ένα βλήμα εδώ(δείχνει) και κρεμόταν το 
πόδι μου. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι πριν, οπότε σιγά-σιγά σέρνοντας, πήγα προς την άκρη της 
τορπιλακάτου και έπεσα στη θάλασσα όπως ρίχνεις ένα τσουβάλι. Έπεσα στη θάλασσα γιατί 
κατάλαβα ότι λόγω της φωτιάς που είχε πάρει πίσω, από πάνω και δίπλα είναι οι δεξαμενές 
και πιο πάνω οι τορπίλες και θα τιναχτούμε στον αέρα.
Μπόρεσα και έπεσα στη θάλασσα εγώ και μαζί μου ένας ναύτης ο Στιβακτάς ονόματι. Αυτός 
έπεσε βουτιά, σηκώθηκε όρθιος, αλλά τον έχασα τον ναύτη και περίμενα να με βοηθήσει. 
Φώναζα: Στιβακτά που είσαι, έλα να με βοηθήσεις γιατί με το ένα πόδι δεν μπορούσα. Δεν 
πέρασαν καμιά δεκαριά λεπτά η βάρκα έφερε γύρους προσπάθησα να φύγω μέσα από τον 
γύρο και βγήκα τελικά και έφυγα. Μετά από 5-10 λεπτά που βγήκα έξω(σημ: εννοεί από 
τον κύκλο του πλοίου), κάνει έναν ‘’μπουφ’’ ένα υπόκωφο κρότο και μετά έβγαλε καπνούς 
πολλούς η βάρκα και βουτάει με την πλώρη μέσα. Έκτοτε εξαφανίστηκε το σκάφος έμεινα εγώ 
και η θάλασσα. Το πρόβλημα μου τώρα ήταν το πώς θα βγω έξω, αλλά μπόρεσα σιγά - σιγά, 
σιγά- σιγά και κατάφερα και βγήκα έξω…

Την συνέντευξη του Πλωτάρχη (Ε) ε.α. Δ. Μαγέτου ΠΝ στην 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, μπορείτε να την παρακολου-
θήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συνο-
δευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ, επισκέφθηκε το Αρχηγείο 
Στόλου (ΑΣ) στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου τους υποδέχθηκε ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
ΑΣ καθώς για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την κατάσταση των μονάδων του. Στη συνέ-
χεια επισκέφθηκε το Υποβρύχιο «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων 
(ΤΠΚ) «ΞΕΝΟΣ» και την Κανονιοφόρο «ΚΑΣΟΣ».

Απευθυνόμενος στο προσωπικό του ΑΣ, αναγνώρισε την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλε-
ται από όλους για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της μαχητικής ικανότητας και επιχειρη-
σιακής διαθεσιμότητας των μονάδων του Στόλου, παρά τη δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία. 
Τόνισε την εξαιρετικά αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας 
COVID-19, η οποία δεν επηρέασε την επιχειρησιακή ικανότητά του, καθόσον τα κρούσματα 
περιορίστηκαν στο ελάχιστο και επέστησε την προσοχή στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να 
εξακολουθούν να λαμβάνονται και στην παρούσα περίοδο.
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Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ επι-
βράβευσε προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, για την εξαιρετική απόδοση και πράξεις τους 
καθόσον υπερέβησαν τα προβλεπόμενα και καλώς εννοούμενα υπηρεσιακά καθήκοντά τους 
αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

Ειδικότερα, επιδόθηκε βραβείο Αριστείας και Εξαίρετων Πράξεων στους παρακάτω:
-Πλωτάρχη (Μ) Ευάγγελο Κορρέ ΠΝ που υπηρετεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία, Αρχικελευ-

στή (ΗΛ) Ελευθέριο Καστρίτη και Επικελευστή (ΗΛ) Χαράλαμπο Μαζαράκη που υπηρετούν στο 
ΥΓ-ΩΚ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ».

-Αντιπλοίαρχο (Μ) Γεώργιο Περιστέρη ΠΝ που υπηρετεί στο ΝΣ/ΔΤ.
-Ανθυποπλοίαρχο (ΥΙ) Σπυρίδωνα Πέππα ΠΝ που υπηρετεί στο Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», Κελευστή (Β/ΝΟΣ) 

Κυριακούλα Ζαφειροδήμου που υπηρετεί στο Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ».
-Ανθυποπλοίαρχο (ΥΙ) Σπυρίδωνα Πέππα ΠΝ που υπηρετεί στο Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», Ανθυπασπιστή 

(Β/ΝΟΣ) Νικόλαο Τζιέρη που υπηρετεί στο ΝΝΣ.
-Ανθυποπλοίαρχο (ΥΙ) Ειρήνη Οκουτσίδου ΠΝ που υπηρετεί στο Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», Αρχικελευστή 

(Β/ΝΟΣ) Ελένη Χάρακα που υπηρετεί στο ΝΝΣ.
-Μόνιμο Πολιτικό Υπάλληλο Χρήστο Δρακουλάκη που υπηρετεί στο ΝΚ/ΔΔ.
-Πλωτάρχη (Ε) ε.α. Λυδία Καράπα (Εθελόντρια στην ΥΙΝ).
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  Από την Τρίτη 09 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, διεξήχθη προγραμματισμένη εθνική 
τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού και Βόρειου 
Αιγαίου με συμμετοχή πλοίων των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρη-
σης, Υποβρυχίων, ελικοπτέρων της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού καθώς και αεροσκαφών 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επι-
χειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
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Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύ-
αρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ, επιβιβάστηκε στη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» από την οποία παρακολούθησε 
έως τις πρώτες πρωινές ώρες διακλαδικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τε-
λικής φάσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά-
μεων, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη Περιοχή 
Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και αποσκοπούσε στον έλεγχο, στη δοκιμή και στη βελτιστοποίηση 
λειτουργιών και διαδικασιών διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων.

Ως επιστέγασμα της εν λόγω εκπαίδευσης το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2020 ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης και ο Αρχηγός 
Στόλου, παρακολούθησαν από τη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» βολές κατά πραγματικού στόχου επιφάνειας 
από Μονάδες του ΠΝ και της ΠΑ.
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Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. 
Αντώνιος Οικονόμου παρέστησαν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα, για 
την 107η επέτειο απελευθέρωσης της πόλεως και της γιορτής του Πολιούχου της Καβάλας, 
Αποστόλου Παύλου. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν επίσημη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό 
Ναό του Αποστόλου Παύλου, καθώς και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο 
Ηρώο της πόλης. Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων 
Βλημάτων (ΤΠΚ) «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», το οποίο είχε καταπλεύσει στο Λιμένα Καβάλας στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων της πόλεως.
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Την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η τελετή 
ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων ΠΝ τάξεως 2020. Τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους 
επέδωσε η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στην τελετή πα-
ρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, μέλη 
της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς 
και συγγενείς των νέων Σημαιοφόρων. Ορκίστηκαν συνολικά σαράντα τρείς (43) Σημαιοφόροι 
(29 μάχιμοι και 14 μηχανικοί) εκ των οποίων επτά (07) Σημαιοφόροι από την Κύπρο και τρείς 
(03) από την Ιορδανία.
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Την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χαράλαμπος Λαλούσης, 
ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. 
Αντώνης Οικονόμου παρέστησαν, στην τελετή ονοματοδοσίας και εντάξεως στο Πολεμικό Ναυ-
τικό του πλοίου Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Ναυστάθμου Σαλαμίνος. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος 
Τασούλας, εκπρόσωποι των κομμάτων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Περιφερειακής και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πλοίο αποτελεί μία ακόμα ευγενική δωρεά του Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνης 
Λασκαρίδη», εφοπλιστή κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.
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Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η απονομή επάθλων στους νικητές του 
57ου Ράλλυ Αιγαίου στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ). Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη 
της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, o Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο 
Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, μέλη της Τιμητικής Κοσμητείας 
του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020» καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι από 
το χώρο της ιστιοπλοΐας.

Το Πολεμικό Ναυτικό υποστήριξε τη διοργάνωση του 57ου Ράλλυ Αιγαίου με τη διάθεση 
χώρων της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά, καθώς και του ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» από το 
οποίο ο Αρχηγός ΓΕΝ έδωσε την εκκίνηση του αγώνα στην θαλάσσια περιοχή «Σελήνια» της 
νήσου Σαλαμίνας το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.

 Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στο επετειακό έτος «Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020» που σημα-
τοδοτεί τα 2500 έτη από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στο 57ου 
Ράλλυ Αιγαίου συμμετείχε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με το ιστιοπλοϊκό σκάφος Ι/Φ «PEGA», με 
πλήρωμα προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, στην κατηγορία PERFORMANCE.
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Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, η τελετή ορκωμοσίας των 
Νέων Κελευστών της 38ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ. Παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής 
Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχος Χαράλαμπος Ζησιμόπουλος ΠΝ, Εκπρόσωποι 
των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς, μέλη 
του ΑΝΣ καθώς και συγγενείς των νέων Κελευστών.

Ορκίστηκαν συνολικά ογδόντα δύο (82) Κελευστές διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων 
δέκα (10) από την Κύπρο και δύο (2) από τη Γεωργία.



ΤΕΎΧΟΣ 612-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  21

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Βουλευτής Δημήτριος Καιρίδης, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΕΦ πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΚΑΝΑΡΗΣ» 
στον Λιμένα της ΛΕΜΕΣΟΥ. Η Φ/Γ συμμετέχει στην ναυτική δύναμη της UNIFIL.
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Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 κατόπιν σχεδιασμού και οργάνωσης από το ΓΕΕΘΑ και 
καθορισμού λεπτομερειών εκτέλεσης από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας, Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού ενσωματώθηκαν στη Δύναμη Κρούσης του Αε-
ροπλανοφόρου USS «DWIGHT D. EISENHOWER» (Carrier Strike Group, CSG) κατά τον πλου του 
στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής συνοδείας και στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης μέσων και Μο-
νάδων των δύο χωρών, υλοποιήθηκε αριθμός συναφών τεχνικών αντικειμένων με τη συμμε-
τοχή Φρεγάτας και Υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού. Επιπρόσθετα, αριθμός αεροσκαφών 
της ΠΑ εκτέλεσε εκπαίδευση εναέριας μάχης με τα αεροσκάφη του Αεροπλανοφόρου σε ρόλο 
τόσο επιτιθέμενου όσο και αμυνόμενου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελέσθηκαν πυρά 
Δυτικά Κρήτης και στο Πεδίο Βολής ΚΑΡΑΒΙΑ.

Η συνοδεία – συνεκπαίδευση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της 27ης Ιουλίου 2020.
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Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο Πο-
λεμικό Ναυτικό του νεότευκτου Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνομένων Βλημάτων «Υποπλοίαρ-
χος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», στη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκα-
ραμαγκά. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, 
ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών 
Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) ή εκπρόσωποι τους, 
μέλη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Θρη-
σκευτικών Αρχών, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας, και λοιποί προσκεκλημένοι. Το ΤΠΚ « ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», έλαβε την ονομασία του προς 
τιμήν του Υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, Κυβερνήτη του Ε/Π ΠΝ-21, ο οποίος 
τον Ιανουάριο του 1996 έπεσε στο καθήκον μαζί με τους Υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο 
και Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό κατά την κρίση των Ιμίων. Ανάδοχος του πλοίου ήταν ο υιός 
του ηρωικά πεσόντος Αξιωματικού, Ιωάννης Καραθανάσης. Επίσης, στην τελετή παρέστησαν 
απόφοιτοι της τάξεως 1985 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, συμμαθητές του αείμνηστου Υπο-
πλοιάρχου Χ. Καραθανάση ΠΝ, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.
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Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή καθέλκυσης της ΤΠΚ «7» του 
Πολεμικού Ναυτικού. Η τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των «Ναυπηγείων Ελευσίνος» 
στην Ελευσίνα, παρουσία των Υπουργών Εθνικής Αμύνης κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου και 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδώνιδος Γεωργιάδη.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Νίκος 
Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνης Οικονόμου.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ κ. Πάνος Ξε-
νοκώστας, παράγοντες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, και οι εργαζόμενοι στα ναυ-
πηγεία.
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Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
παρέστη στις εκδηλώσεις για να τιμηθεί η Κοίμηση της Θεοτόκου και η 80η επέτειος από τον 
τορπιλισμό του ευδρόμου «ΕΛΛΗ» στην Τήνο.

Ο Υπουργός παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεος και την 
επιμνημόσυνη δέηση στο κενοτάφιο πεσόντων του ευδρόμου «ΕΛΛΗ». Στη συνέχεια, ο κ. Πα-
ναγιωτόπουλος επιβιβάστηκε στην ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» όπου μετέβη στο θαλάσσιο χώρο που 
σημειώθηκε ο τορπιλισμός του ευδρόμου «ΕΛΛΗ» τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 και έρριψε 
στέφανο.

Τον Υπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ. Στις εκδη-
λώσεις παραβρέθηκαν επίσης, ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης 
Βρούτσης, οι βουλευτές κ.κ. Αικατερίνη Μονογυιού, Θεοδώρα Τζάκρη και Φίλιππος Φόρτωμας, 
εκπρόσωποι της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά.



26  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 612-ΤΟΜΟΣ 180

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 και στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής συνεργασίας 
Ελλάδας- Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε κοινή ναυτική άσκηση με τη συμμετοχή μέσων και προ-
σωπικού των δύο χωρών, στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανο-
μένης της περιοχής την οποία έχει δεσμεύσει με παράνομη NAVTEX η Τουρκία για διεξαγωγή 
ερευνών.

Στην άσκηση συμμετείχαν οι Φρεγάτες (Φ/Γ) «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΑΙΓΑΙΟΝ», «ΛΗΜΝΟΣ», «ΚΟΥΝΤΟΥ-
ΡΙΩΤΗΣ» και Γαλλική ομάδα πλοίων (Task Force) αποτελούμενη από  το Γαλλικό Ελικοπτεροφό-
ρο FS «TONNERRE» και τη Φρεγάτα FS «LA FAYETTE».

Η εν λόγω άσκηση περιελάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς, αντικείμενα κοινής επιχειρησια-
κής σχεδίασης, ανταλλαγής τακτικής εικόνας, επικοινωνιών καθώς και συνεργασία πτητικών 
μέσων και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής 
ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Επίσης, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, δύο Γαλλικά αεροσκάφη 
RAFALE προσγειώθηκαν και χρησιμοποίησαν για επανεξυπηρέτηση τις εγκαταστάσεις της 115 
Πτέρυγας Μάχης στη Σούδα.
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Απόσπασμα χάρτη Δ. Λαμπαδάριου 1924-1926. Πηγή: geomythiki.blogspot.gr

Ο Πρώτος Ναυτικός Ραδιοτηλεγραφικός 
Σταθμός στην Αθήνα

Του Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου
Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Ο πρώτος ναυτικός σταθμός ασυρμάτου ξηράς 
στην Αθήνα, λειτούργησε στο δυτικό τμήμα του λό-
φου των Μουσών (Φιλοπάππου), δίπλα στα Άνω 
Πετράλωνα και στα νοτιοδυτικά του Αστεροσκο-
πείου Αθηνών με την ονομασία Ασύρματος Θη-
σείου. Οι εγκαταστάσεις του ήταν ακριβώς πάνω 
από το αρχαίο Αθηναϊκό Βάραθρο1. Η ονομασία 
του σταθμού δεν έχει σχέση με την θέση που κα-
τασκευάστηκε, καθώς η περιοχή ονομαζόταν Με-
λίτη-Βάραθρο, αλλά λόγω της ύπαρξης σταθμού 
του ηλεκτρικού τρένου με το οποίο γινόταν τότε 
η μετακίνηση του προσωπικού και σε συνδυασμό 
με την ύπαρξη του ναού (Ηφαίστου) του Θησείου, 
όλες οι πλησίον περιοχές καλυπτόταν με το όνομα 
“Θησείο”. Η συνοικία γύρω από τον σταθμό ονομά-
στηκε “Ασύρματος” και το 1922 με την εγκατάστα-
ση προσφύγων, από την Αττάλεια της Μικράς Ασί-
ας, απέκτησε διπλή ονομασία και “Ατταλειώτικα”.

Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνονται: το σταυ-
ροειδές κτίσμα του Αστεροσκοπείου, ο Σταθμός 
Ασυρμάτου Θησείου με τον περίβολο του και το 
Αθηναϊκό Βάραθρο που τονίζεται με έντονο πε-
ρίγραμμα. 

Σήμερα η θέση του σταθμού ασυρμάτου τοπο-
θετείται μεταξύ των οδών Τρώων και της περιφε-
ρειακής Φιλοπάππου και ειδικότερα στη συμβολή 
των οδών Ευγενίδου, Αντωνιάδου και Αρισταγόρα 
στα πέτρινα προσφυγικά σπίτια2.

Η εγκατάσταση του ασυρμάτου τύπου Μαρκόνι 
έγινε από την γερμανική εταιρεία Telefunken και 
οι εργασίες περατώθηκαν την 10 Ιουνίου 1911. 
Ο τύπος του ασυρμάτου Μαρκόνι με περιστροφι-
κό σπινθηριστή είχε τα εξής χαρακτηριστικά: ισχύ 
10KW με εμβέλεια 600-800 χιλιομέτρων με μήκος 
αποσβενομένων κυμάτων 600-1200-3000 μέτρα. 
Η κεραία του σταθμού ήταν τύπου αλεξιβρόχιου 
(σχήματος ομπρέλας βροχής) με ιστό ύψους 65 
μέτρων με τέσσερις περιφερειακές κεραίες μήκους 

1 Στους αρχαίους χρόνους, στην Αθήνα έριχναν στο βάραθρο 
ζωντανούς, τους καταδικασμένους σε θάνατο. Την περίοδο 
1970-71 ακριβώς πάνω στο Αθηναϊκό Βάραθρο κτίστηκε 
σχολικό συγκρότημα, όπου αρχικά λειτούργησαν τα γυμνά-
σια 10ο θηλέων και το 9ο αρρένων.

2 Λιθόκτιστες διόροφες κατοικίες που κατασκευάστηκαν στις 
αρχές δεκαετίας του 1950, για την στέγαση των προσφύ-
γων της περιοχής. Η άλλη ονομασία τους ήταν τα “πέτρινα 
της Φρειδερίκης” γιατί κτίστηκαν με πρωτοβουλία της τότε 
Βασίλισσας, έπειτα από έρανο που διενεργήθηκε σε όλη την 
χώρα. 

25 μέτρων3. Ο σταθμός λειτουργούσε με ρεύμα 
από το δίκτυο της πόλης και εναλλακτικά σε πε-
ρίπτωση ανάγκης, με ηλεκτρομηχανή πετρελαίου 
ισχύος 19 ίππων. Ακολούθησε η περίοδος των 
δοκιμών του συστήματος και όταν επιλύθηκαν τα 
τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν, παραδόθηκε 
ο ασύρματος στο ναυτικό. Στη συνέχεια μετά την 
έκδοση του σχετικού βασιλικού διατάγματος4 τον 
Φεβρουάριο του 1912 ξεκίνησε η λειτουργία του 
ασυρμάτου Θησείου. 

Στις εγκαταστάσεις του ασυρμάτου το 1912 
λειτούργησε η πρώτη Ραδιοτηλεγραφική σχολή για 
κάλυψη των αναγκών του ναυτικού σε εκπαιδευ-
μένο προσωπικό ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών.

Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ-
μων το ναυτικό, διέθεσε στο στρατό ξηράς τρείς 
φορητούς σταθμούς ασυρμάτου Μαρκόνι ισχύος 
1,5W επανδρωμένους με προσωπικό του, για την 
υποστήριξη των επικοινωνιών του5. Επίσης οι αυ-
ξημένες ανάγκες που προέκυψαν για υποστήριξη 
των χερσαίων και των ναυτικών επιχειρήσεων, 
οδήγησαν στην άμεση εγκατάσταση νέων σταθ-
μών ασυρμάτου Μαρκόνι της γερμανικής εταιρείας 
Telefunken, ισχύος 1,5KW στην Υποβρύχια Άμυνα 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στη Θεσσαλονίκη, στη 
Θάσο, στη Σύρο και φορητών ασυρμάτων ισχύος 
0,5W σε Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο και Μούδρο(Λήμνου). 

Μετά από τους Βαλκανικούς Πολέμους, όπου 
φάνηκε η αξία χρήσης του ασυρμάτου, ως σύγχρο-
νο μέσο επικοινωνίας, μεταξύ πολεμικών πλοίων 
και σταθμών ξηράς, εγκαταστάθηκε στο σταθμό 
Θησείου, ένα νέο σύστημα ασυρμάτου Μαρκόνι 
ισχύος 1,5 KW για αποκλειστική χρήση του ναυ-
τικού. 

Οι αυξανόμενες ανάγκες που απαιτούσαν την 
επικοινωνία με σταθμούς στο εξωτερικό, επιβάλει 
την δημιουργία ενός μεγάλου σταθμού ασυρμάτου. 
Η παραγγελία του εξοπλισμού έγινε από το ναυτι-
κό το 19146, αλλά ο “Α” Παγκόσμιος Πόλεμος δεν 

3 Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό 
Αθήνα 1927, τόμος δεύτερος, σελίδα 259.

4 ΦΕΚ 46Α της 1 Φεβρουαρίου 1912, “Περί Συστάσεως Σταθ-
μού Ασυρμάτου Τηλεγράφου εν Αθήναις”.

5 Υποστήριξη των επικοινωνιών του στρατού ξηράς σε επίπε-
δο Μεραρχίας, μεταφερομένων των σταθμών ασυρμάτων 
με αυτοκίνητα και με εμβέλεια από 15 έως 20 χιλιόμετρα.

6 Γ.Μ Μεζεβίρη Πλωτάρχη ΒΝ. Άρθρο “Σύγχρονοι Πρόοδοι 
Ασυρμάτου” της Ναυτικής Επιθεώρησης τεύχος 26 / Ιανου-
αρίου 1922, σελίδα 23.
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επέτρεψε την άμεση υλοποίηση της παραγγελίας 
αυτής. Τα χαρακτηριστικά του νέου ασυρμάτου 
Μαρκόνι με περιστροφικό σπινθηριστή αποσβε-
νομένων κυμάτων ήταν ισχύος 60KW, με κεραία 
τύπου “Γ” στηριζόμενη σε έξι ιστούς , ανά δύο με 
ύψος 93 μέτρων σε απόσταση μεταξύ τους 579,11 
μέτρων και λειτουργούσε με ηλεκτρική ισχύ από το 
δίκτυο της πόλης και εναλλακτικά με ηλεκτρομη-
χανή βενζίνης. Η εγκατάστασή του τελικά έγινε το 
1921 στο Βοτανικό, όπου το 1920 με Νόμο7 είχε 
συσταθεί η Διεύθυνση Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρε-
σίας Ναυτικού(ΔΡΥΝ). Στο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε είχε υπάρξει εξέλιξη στην τεχνολογία 
των ασυρμάτων, η οποία κατάργησε το σύστημα 
των αποσβενομένων κυμάτων με σπινθηριστές 
και το αντικατέστησε με το σύστημα διατηρουμέ-
νων κυμάτων με λυχνίες. Αποτέλεσμα ήταν να εί-
ναι αδύνατη η χρήση του για επικοινωνία με τους 
σταθμούς του εξωτερικού, πάρα μόνο για επικοι-
νωνίες στο εσωτερικό της χώρας8. Τελικά χρησι-
μοποιήθηκε μόνο για μετάδοση εγκυκλίων, τηλε-
γραφημάτων, δελτίων μετεωρολογικών και τύπου.   

Η Σχολή Ραδιοτηλεγραφητών στις εγκαταστά-
σεις του Ασυρμάτου Θησείου λειτουργούσε με μα-
θητές ηλικίας 16-17 ετών, ώστε μετά την φοίτηση 
τους διάρκειας έντεκα (11) μηνών, να αποφοιτούν 
ως Υπαξιωματικοί με ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφη-
τών, για την κάλυψη των αναγκών τόσο σε ασυρ-
μάτους πολεμικών πλοίων, όσο και σε μόνιμους ή 
φορητούς σταθμούς ασυρμάτων ξηράς του ναυτι-
κού. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1917 
και 1920 δεν λειτούργησε η σχολή9. Το 1920 η 
Σχολή Ραδιοτηλεγραφητών από τον Σταθμό Ασυρ-
μάτου Θησείου μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστά-
σεις της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Ραδιοτηλε-
γραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού στο Βοτανικό.

Κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας ο σταθμός του Θησείου κάλυπτε και την 
ιδιωτική ανταπόκριση με αποκλειστικότητα την 
επικοινωνία με εμπορικά πλοία, με μεγάλες δυ-
σκολίες λόγω του μεγάλου φόρτου απασχόλησής 
του. Μετά το 1922 το δίκτυο ναυτικών σταθμών 

7 Ο Νόμος 1830/1920 “περί σύστασης της Διεύθυνσης Ραδι-
οτηλεγραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού(ΔΡΥΝ) στη περιοχή του 
Βοτανικού, που περιλάμβανε και την νέα Σχολή Ραδιοτηλε-
γραφίας.

8 Όπως η υποσημείωση (3)
9 Πολεμικό Ναυτικό. Επίσημη Ιστοσελίδα. Ιστορικό Σχολή Σ/Ν.

ξηράς ασυρμάτων Αθηνών, ο παλαιός σταθμός του 
Θησείου και ο νέος σταθμός του Βοτανικού διατέ-
θηκε και για τις αυξανόμενες εμπορικές ανάγκες, 
ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία και συνέχισαν να 
υποστηρίζουν τις στρατιωτικές και τις εμπορικές 
ανάγκες της χώρας. Μετά το 1926 ο σταθμός 
ασυρμάτου του Θησείου σταδιακά καταργήθηκε 
και το κενό της λειτουργίας του, καλύφθηκε από 
τον μεγάλο και σύγχρονης τεχνολογίας σταθμό 
ασυρμάτου Βοτανικού και το τμήμα της εμπορικής 
χρήσης του και οι επικοινωνίες με εμπορικά πλοία, 
καλύφθηκε από την κατασκευή νέων σταθμών 
ασυρμάτου ξηράς αποκλειστικά για εμπορική χρή-
ση (περιοχή Βάρης κλπ.)

Το Φθινόπωρο του 1927, η Ανωτέρα Ναυτική 
Σχολή Πολέμου εγκαθίσταται πλέον στις υποδομές 
του Σταθμού Ασυρμάτου Θησείου, η οποία μέχρι 
τότε λειτουργούσε στα Παλαιά Ανάκτορα (σημερι-
νή Βουλή). Η μετεγκατάσταση Σχολής έγινε διότι 
υπήρξε διαθεσιμότητα κτιριακών εγκαταστάσεων 
στο σταθμό ασυρμάτου Θησείου και όχι σε χώρο 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως είναι η επικρα-
τούσα άποψη10. Η διατύπωση της φράσης “Η Ανω-
τέρα Ναυτική Σχολή Πολέμου στο Αστεροσκοπείο” 
κυριάρχησε λόγω της θέσης της, στα νοτιοδυτικά 
και της μικρής απόστασής της (περίπου 285 μέ-
τρων) από τους χώρους του Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, που αποτελούσε κυρίαρχο σημείο προσδιο-
ρισμού μιας περιοχής γύρω του. Η Ναυτική Σχολή 
Πολέμου, όπως ονομάστηκε το 1931 λειτούργη-
σε μέχρι την έναρξη του πολέμου του 1940 και 
στην συνέχεια διέκοψε την λειτουργία της. Επίσης, 
υπάρχουν μαρτυρίες παλαιών προσφύγων που 
ζουν σήμερα (2020)11, όπως και σχετικά άρθρα12, 
ότι λειτουργούσε η Σχολή Πολέμου στις εγκαταστά-
σεις του παλαιού ασυρμάτου.

Στη κατοχή οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής 

10 Πολεμικό Ναυτικό. Επίσημη Ιστοσελίδα. Ιστορικό Σχολή 
ΝΣΝ.

11 Μαρτυρία της Αικατερίνης Αναστασίου Νικολαΐδου, παλαιάς 
κατοίκου του συνοικισμού Ασυρμάτου, που γεννήθηκε το 
1924 στο Πειραιά και έζησε από τα νηπιακά της χρόνια στα 
προσφυγικά της περιοχής τα “Ατταλειώτικα”

12 Το Άρθρο “Στη συνοικία των Ονείρων. Ο Ασύρματος στο 
Φιλοπάππου” της Εφημερίδα Μικρός Ρωμιός(27 Μαρτίου 
2015).To άρθρο, Ο προσφυγικός οικισμός “Ασύρματος” 
στο Φιλοπάππου ή αλλιώς συνοικία το “Όνειρο”, όπως 
έγινε γνωστή από την ομώνυμη ταινία της Ιστοσελίδας 
geomithiki.blospot.gr.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος ΠΝ ε.α γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθή-
να το 1959. Το 1978 εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από όπου αποφοίτησε το 
1982 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος. Υπηρέτησε σε Π.Π ως Επιτελής, Ύπαρχος, Κυβερνήτης 
και Διοικητής. Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία, την ΝΣΠ και την ΣΕΘΑ. 
Έχει υπηρετήσει σε Επιτελικές θέσεις στην ΝΣΠ, στην ΝΔΑ, στο ΑΣ,  στο ΓΕΝ και στο ΓΕΕ-
ΘΑ. Αποστρατεύτηκε το 2015. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Σπουδών του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Παντείου Πανεπιστημίου (2008). Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.

Σχολής Πολέμου, του παλαιού ασυρμάτου Θησεί-
ου χρησιμοποιήθηκαν από τους Ιταλούς μέχρι την 
συνθηκολόγησή τους την 8 Σεπτεμβρίου 1943 
(πολλοί Ιταλοί κρύφτηκαν στα σπίτια των προσφύ-
γων της συνοικίας του Ασυρμάτου) και από τους 
Γερμανούς μέχρι την απελευθέρωση την 12 Οκτω-
βρίου 1944.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής του Ναυτικού, 
κατά τις μάχες που έγιναν στο λόφο Φιλοπάππου 
και στη συνοικία του Ασυρμάτου στην διάρκεια των 
Δεκεμβριανών το 1944, καταστράφηκαν από βο-
λές όπλων και πυρκαγιά και στη συνέχεια εγκατα-
λείφθηκαν μεταπολεμικά από το ναυτικό. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το οικο-
δομικό υλικό, οι πελεκητές πέτρες και τμήματα 
κτιρίων που δεν καταστράφηκαν από τις εγκατα-
στάσεις της Ναυτικής Σχολής, όπως θυμούνται οι 
παλαιοί κάτοικοι της περιοχής13, χρησιμοποιήθηκαν 
για την οικοδόμηση των νέων πέτρινων διόροφων 
κατοικιών, ώστε να λυθεί εν μέρει το πρόβλημα 
στέγασης των προσφύγων από την Αττάλεια στη 
συνοικία του Ασυρμάτου.

Πηγές
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1. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια Λε-
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τόμος δεύτερος, σελίδα 259.

2. Ναυτική Επιθεώρηση τεύχος 26 / Ιανουαρίου 1922, 
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13 Όπως η υποσημείωση (11).
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ΒΔ-Νόμοι
1. ΦΕΚ 46Α της 1 Φεβρουαρίου 1912, “Περί συστάσε-

ως σταθμού ασυρμάτου τηλεγράφου εν Αθήναις”.
2. ΦΕΚ 14Α της 18 Ιανουαρίου 1920, Νόμος 1830 

/1920 “Περί Οργανώσεως του Κλάδου των Τηλε-
γραφητών του Πολ. Ναυτικού” και Νόμος 1831 / 
1920 “Περί Οργάνωσης Ραδιοτηλεγραφικής και 
Ραδιοτηλεφωνικής Υπηρεσίας του Κράτους και Πε-
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λαιάς κατοίκου του συνοικισμού Ασυρμάτου, που 
γεννήθηκε το 1924 στο Πειραιά και έζησε από τα 
νηπιακά της χρόνια στα προσφυγικά της περιοχής 
τα “Ατταλειώτικα”.

Άρθρα
1.“Στη συνοικία των Ονείρων. Ο Ασύρματος στο Φιλο-

πάππου” της Εφημερίδα Μικρός Ρωμηός(27 Μαρ-
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geomithiki.blospot.gr.
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πηγή :https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/falkland-islands

Οι Ζώνες Ναυτικού Αποκλεισμού και η 
βύθιση του Αργεντινού πλοίου κατά την 
ένοπλη σύρραξη για τα νησιά Falklands

Του Ηρακλή Καλογεράκη
Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά, και λόγω των 
τεκταινόμενων στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, είναι επιβεβλημένο να επαναφέρουμε στη 
μνήμη μας την ιστορία του τορπιλισμού και της 
βύθισης του Αργεντινού καταδρομικού «General 
Belgrano» και να τονίσουμε πως η βύθιση του αν 
και φρικτή, ήταν μια δικαιολογημένη “πολεμική 
πράξη” κατά την οποία χάθηκαν 323 ζωές.

Η διαμάχη σχετικά με «κυριαρχικά δικαιώμα-
τα» επί των νησιών Φώκλαντς μεταξύ της Αργε-
ντινής και της Βρετανίας, απέχουν 300 και 8.000 
μίλια αντίστοιχα, έχει τις ρίζες της βαθειά σ τον 
χρόνο και πάει πάνω από 200 χρόνια πίσω.

Τις δεκαετίες 70 και 80 η Αργεντινή μαστι-
ζόταν από συνεχείς πολιτικές αναταραχές και 
αποτυχημένες επαναστάσεις. Αποτέλεσμα ήταν 
να αυξηθεί ο πληθωρισμός, η διαφθορά και η 
φτώχια. Η μια δικτατορία διαδεχόταν την άλλη 
και το επίπεδο ζωής δεν έλεγε να βελτιωθεί. Το 
1981, μια νέα δικτατορία με τον στρατηγό Γκαλτι-
έρι έφερε σταθερότητα και έδωσε δουλειές μέσω 
δημόσιων έργων. Όμως, το συχνό πάγωμα των  
μισθών, η ανεργία  και η απορρύθμιση της οικονο-
μίας έφεραν τον πληθωρισμό και τη κατάρρευση 
του  «πέσο». Τα επιτόκια έπεσαν, το δημόσιο χρέος 
μεγάλωσε και μαζί του μεγάλωσε η διαφθορά και 
οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Οι αντιδράσεις και η δυσαρέσκεια των πολιτών 
φούντωναν και ο πρόεδρος της χώρας θεώρησε 
πως με μια θεαματική κίνηση θα τόνωνε το ηθικό 

του κόσμου και θα απάλυνε τις αντιδράσεις του. 
Βασίστηκε λοιπόν σε μια λάθος εκτίμηση πως η 
αντίδραση της Βρετανίας που είχε τότε οικονομι-
κά και πολιτικά προβλήματα, θα ήταν χαλαρή, και 
υιοθέτησε μια πρόταση του αρχηγού του Ναυτικού 
για να καταλάβει τα νησιά Φώκλαντς.

 Έτσι στις 19 Μαρτίου 1982, η Αργεντινή έστει-
λε μια ομάδα εργατών, χωρίς Βρετανική άδεια, 
να πάει για δουλειά στη Νότια Γεωργία. Μαζί της 
όμως έστειλε και ένα λόχο πεζοναυτών με πολιτι-
κά. Αυτοί ύψωσαν την σημαία της Αργεντινής και 
ενεργούσαν για κατάληψη της εξουσίας. Πράγματι, 
η αρχική αντίδραση των Βρετανών δεν ήταν δυ-
ναμική αφού έστειλαν ένα ερευνητικό παγοθραυ-
στικό και περιπολικό σκάφος (HMS Endurance) να 
πάει εκεί. Όταν το πλοίο έφτασε, στις 25 Μαρτίου, 
συνάντησε το βοηθητικό πλοίο ARA Bahía Paraíso, 
που λίγο πριν είχε αποβιβάσει τους 40 εργάτες 
(με τους πεζοναύτες), αποβίβασε ένα Βρετανικό 
άγημα για την αποκατάσταση της τάξης και μετά 
επέστρεψε στα νησιά Φώκλαντς. 

Η χαλαρή αυτή αντίδραση και η απουσία 
ισχυρών Βρετανικών δυνάμεων οδήγησε τους 
Αργεντινούς να στείλουν στις 2 Απριλίου 1982, 
στο Port Stanley 500 στρατιώτες  και να το κα-
ταλάβουν. Οι Βρετανικές δυνάμεις που είχαν περί 
τους 100 μόνο στρατιώτες στα νησιά, δεν μπόρε-
σαν να αποτρέψουν τίποτε. Αυτή όμως η ενέργεια 
ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι και που κατάληξε σε 
ένοπλη σύρραξη. 

Μετά από τον αρχικό αυτό αιφ-
νιδιασμό, η Βρετανία, με πληγωμέ-
νο το γόητρο της, για να μην υποστεί 
μια «εθνική ταπείνωση» αποφάσισε 
την ανακατάληψη των νησιών. Αρχι-
κά απαίτησαν την άμεση αποχώρηση 
των Αργεντινών και την επιστροφή 
των νησιών, ενώ ταυτόχρονα διαμαρ-
τυρήθηκαν στον ΟΗΕ  και κινήθηκαν 
διπλωματικά. 

Επειδή όμως η κυβέρνηση Θάτσερ 
θεώρησε πως το πρόβλημα δεν θα 
λυνόταν έτσι, αποφάσισε τον σχηματι-
σμό μιας αεροναυτικής δύναμης (Task 
Force 317) και την αποστολή της.  Η 
δύναμη απέπλευσε στις 5 Απριλίου 
και αποτελείτο από 28.000 άτομα και 
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περίπου 110 πλοία μεταξύ των οποίων τα αερο-
πλανοφόρα Hermes και Invincible, τα πλοία αμφι-
βίων επιχειρήσεων Fearless και Intrepid, αρκετά 
πλοία υποστηρίξεως και εμπορικά, τα υποβρύχια 
Spartan, Conqueror, Splendid και Superb και αρ-
κετά πλοία προστασίας (8 Αντιτορπιλικά και 15 
φρεγάτες). 

Στα πλαίσια αυτά η Βρετανία στις 7 Απριλίου 
ανακοίνωσε την εγκατάσταση μιας «Ζώνης Ναυ-
τικού Αποκλεισμού» (Maritime Exclusion Zone - 
MEZ) σε μια περιοχή ακτίνας 200 ν.μ γύρω από 
τα Νησιά Φώκλαντ και διακήρυξε πως αν στην 
ζώνη αυτή «από την 12 Απριλίου 1982 εισερχό-
ταν οποιοδήποτε πολεμικό ή βοηθητικό πλοίο της 
Αργεντινής, αυτό θα προσβαλλόταν». 

Αξιοσημείωτο εδώ είναι, πως τον χρόνο αυτό 
και στην περιοχή αυτή δεν υπήρχε καμιά αξιόλογη 
Βρετανική μονάδα αφού η δύναμη μόλις είχε σχη-
ματιστεί και αποπλεύσει. 

Η  σύγκρουση αυτή διήρκεσε 74 ημέρες και 
στοίχισε τη ζωή σε 255 Βρετανούς στρατιώτες, σε 
652 Αργεντινούς ενώ οι υλικές ζημιές ήταν ανυ-
πολόγιστες και για τις δύο χώρες.

Η σύγκρουση αυτή αφορούσε καθαρά κυ-
ριαρχικά δικαιώματα κρατών και δημιούργη-
σε χιλιάδες νομικά ζητήματα. ‘Όμως στο άρθρο 
αυτό δεν θα αναλύσουμε αν το δίκαιο επέτρεπε 
την εισβολή της Αργεντινής, που όσο και αν ήταν 
πολύπλοκο θέμα δεν την νομιμοποιούσε, αλλά 
θα δούμε χρονολογικά την επιβολή των Ζωνών 
Αποκλεισμού και τον τορπιλισμό του Αργεντινού 
καταδρομικού.

Αποκλεισμός είναι η προσπάθεια αποκοπής 

των εφοδίων, του πολεμικού υλικού ή της πρό-
σβασης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια χώρα 
ή σε ένα λιμάνι της, με τη βία ή με την απειλή 
χρήσης βίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να επιβληθεί 
από ξηρά, θάλασσα (Ναυτικός)  ή αέρα (αεροπο-
ρικός- No Fly Zοne) και δεν πρέπει να συγχέεται 
με το «εμπάργκο» ή με τυχόν «κυρώσεις», που 
αφορούν το εμπόριο. Ο «αποκλεισμός» διαφέρει 
από την «πολιορκία» αφού αυτός απευθύνεται σε 
μια ολόκληρη χώρα ή περιοχή, αντί μιας πόλης ή 
κάστρου παλιά. 

Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι Στενός, Μακρι-
νός (εξ αποστάσεως) ή Χαλαρός. 

Στον «στενό»  οι μονάδες που τον εξασφαλί-
ζουν ευρίσκονται δίπλα ή μέσα στην αποκλεισμένη 
περιοχή, εντός του οπτικού πεδίου, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η καλή επιτήρηση αλλά και για να γίνει 
αντιληπτό από όλους. Μειονέκτημα αυτού είναι ότι 
απαιτούνται ανάλογα με την έκταση της περιοχής 
αρκετές μονάδες που θα είναι συνέχεια εκεί και θα 
δίνουν στον αντίπαλο ένα εύκολο στόχο.

Στο «Μακρινό»  τα σκάφη που τον επιβάλουν 
βρίσκονται μακριά από την αποκλεισμένη περιοχή, 
την παρακολουθούν και προσπαθούν να εμποδί-
σουν την είσοδο. Αυτό επίσης μπορεί να απαιτήσει 
τη χρήση περισσότερων μονάδων αλλά οι μονά-
δες που τον επιβάλουν έχουν ευκολία ανεφοδι-
ασμού και ελευθερία κινήσεων που σημαίνει ότι 
διατρέχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο από ενδεχό-
μενη εχθρική επίθεση. 

Στον «χαλαρό» τα μέσα της χώρας που τον 
επιβάλει  ευρίσκονται αρκετά μακριά, πέραν του 
οπτικού ορίζοντα, αλλά έχουν την ετοιμότητα να 
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επέμβουν όποτε απαιτηθεί. Σκοπός του αποκλει-
σμού αυτού είναι είτε η αποτροπή είτε ο δελεα-
σμός του εχθρού να προβεί σε ενέργειες για να 
πραγματοποιηθεί ένα χτύπημα. Ο Νέλσων τον 
εφάρμοσε επιτυχώς το 1805 στο Κάδιθ για να 
βγει ο Γαλλοισπανικός στόλος και να γίνει η ναυ-
μαχία του Τραφάλγκαρ.

Στις 8 Απριλίου η Αργεντινή, ως αντίδραση στη 
Βρετανική Ζώνη Ναυτικού Αποκλεισμού, καθόρισε 
και αυτή στις μια ακριβώς ίδια περιοχή που την 
ονόμασε Περιοχή Θεάτρου Επιχειρήσεων στην 
οποία θα μπορούσε να αναληφθεί στρατιωτική 
δράση και εξάσκηση του δικαιώματος της αυτο-
άμυνας. 

Στις 23 Απριλίου για την προστασία της Βρετα-
νικής δύναμης που έπλεε προς το νότιο Ατλαντικό, 
η καθιερώθηκε μια σφαιρική «Ζώνη Προστασίας» 
γύρω από τα πλοία και οι Βρετανοί έκαναν σαφές 
με ένα μήνυμα που διαβιβάστηκε στην κυβέρνη-
ση της Αργεντινής μέσω της Ελβετικής πρεσβείας 
στο Μπουένος Άιρες ότι: κάθε Αργεντινό πλοίο ή 
αεροσκάφος που θα προσέγγιζε τη δύναμη θα θε-
ωρείτο απειλή για τις βρετανικές δυνάμεις και θα 
προσβαλλόταν. Εδώ βλέπουμε πως η απαγόρευση 
ισχύει μόνο για σκάφη (πλοία και αεροπλάνα) της 
Αργεντινής και δεν γίνεται διάκριση πολεμικού ή 
εμπορικού. 

Στις 28 Απριλίου, καθώς η Βρετανική δύναμη 
προσέγγιζε την περιοχή  ζώνη γύρω από τα νη-
σιά ταυτίστηκε με την ζώνη προστασίας της δύ-
ναμης και αναβαθμίστηκε σε Ζώνη Συνολικού 
Αποκλεισμού (Total Exclusion Zone - ΤΕΖ) 
που όπως υποδηλώνει και το όνομά της το πεδίο 
εφαρμογής της ήταν ευρύτερο. Αμέσως μετά την 

ανακοίνωση αυτή, ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος της Βρετα-
νικής κυβέρνησης ξεκαθάρισε 
πως οι περιορισμοί στη ζώνη 
αυτή αφορούν και κάθε πλοίο 
ή αεροπλάνο, οποιαδήποτε 
χώρας, συμπεριλαμβανομένων 
και Σοβιετικών μονάδων συλ-
λογής πληροφοριών που ακο-
λουθούν και παρακολουθούν 
τη δύναμη. Έτσι κάθε πλοίο ή 
αεροσκάφος που θα βρεθεί 
στη ζώνη και που δεν θα έχει 

άδεια να βρίσκεται εκεί, θα θεωρηθεί ότι λειτουρ-
γεί για την υποστήριξη των Αργεντινών δυνάμε-
ων κατοχής, θα θεωρείται εχθρικό και μπορεί να 
προσβληθεί χωρίς επιφύλαξη. Κάτι ανάλογο ίσχυε 
και στις Ζώνες Αποκλεισμού του 1ου και του 2ου 
Π.Π., όταν ακόμη και η απλή παρουσία στη Ζώνη 
Αποκλεισμού καθιστούσε το πλοίο αυτό «στόχο».

Στη δήλωση αυτή, αντέδρασε μόνο η Σοβιετι-
κή Ένωση, που δήλωσε αμέσως ότι: Η Βρετανική 
κυβέρνηση συνεχίζει να επεκτείνει τη ζώνη των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της στον Ατλαντικό 
Ωκεανό, διακηρύσσοντας αυθαίρετα τεράστι-
ες εκτάσεις των διεθνών υδάτων ως θάλασσες 
κλειστές και επικίνδυνες για πλοία και αεροσκάφη 
άλλων χωρών. Αυτές οι ενέργειες αντιβαίνουν 
σαφώς στη Σύμβαση του 1958 για την ανοικτή 
θάλασσα και, κατά συνέπεια, θεωρούνται παρά-
νομες από τη Σοβιετική πλευρά. Εκτός όμως από 
την ΕΣΣΔ, οι ζώνες αυτές του αποκλεισμού δεν 
καταγγέλθηκαν από άλλα κράτη.

Στις 30 Απριλίου, η Αργεντινή αντέδρασε και 
με τη σειρά της εξήγγειλε ότι όλα τα Βρετανικά 
πλοία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και 
αλιευτικών σκαφών και αεροπλάνα (στρατιωτικά 
ή πολιτικά) που βρίσκονται εντός της ζώνης των 
200 μιλίων από τις ακτές της Αργεντινής, από τα 
Νησιά Μαλβίδες, τη Νότια Γεωργία και των Νήσων 
Νότιου Σάντουιτς, θα θεωρούνται εχθρικά και θα 
αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Η έννοια της Ζώνης Συνολικού Αποκλει-
σμού (ΤΕΖ), ήταν κάτι πρωτόγνωρο στο ναυτικό 
δίκαιο και καινοτόμο αφού η σύμβαση για το δί-
καιο της θαλάσσιας που ίσχυε τότε δεν προέβλε-
πε κάτι τέτοιο.  Την εποχή εκείνη μπορούσε ένα 
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παράκτιο κράτος να επιβάλει Ναυτικό Αποκλεισμό 
σύμφωνα με το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο που είχε  
κωδικοποιηθεί στη Διακήρυξη του Λονδίνου του 
1909 αλλά δεν υπήρχαν ακριβείς και λεπτομερείς 
αναφορές. Το ίδιο και στη πρώτη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS  I). 

Σήμερα, όπως αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου για το δίκαιο των ένοπλων 
συγκρούσεων (JSP 383, The Joint Service Manual 
of The Law of Armed Conflict, 2004), στο νομι-
κά αναγνωρισμένο «εγχειρίδιο του San Remo για 
τις ένοπλες συγκρούσεις στη θάλασσα» (12 June 
1994) και όπως οι βασικές αρχές της συμφωνίας 
του Ελσίνκι σχετικά με το δίκαιο της ναυτικής ου-
δετερότητας προβλέπουν, ο καθορισμός Ζωνών 
Αποκλεισμού επιτρέπεται και δίδοντα αρκετά 
στοιχεία. 

Ένας Ναυτικός Αποκλεισμός για να είναι «νό-

μιμος» πρέπει να κηρυχθεί, να γνωστοποιηθεί σε 
όλα τα κράτη και η κήρυξη του να περιλαμβάνει 
τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια του αποκλεισμού 
και την περιοχή που αφορά. Επίσης κάθε τροπο-
ποίηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει αμέσως 
να γνωστοποιείται σε όλους. Γενικά ένας αποκλει-
σμός δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση σε λι-
μάνια ουδετέρων κρατών και όπως κάθε κανόνας 
έτσι και εδώ, έχουμε εξαιρέσεις για τα πλοία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο (distress), για τα πολεμικά 
πλοία ουδετέρων χωρών αλλά μετά όμως από 
έγκριση του επιβάλλοντος τον αποκλεισμό κρά-
τους, και φυσικά για τα πλοία που μεταφέρουν 
αποδεδειγμένα ανθρωπιστική βοήθεια ή τα πλωτά 
νοσοκομεία. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν πλοία που τεκ-
μηριωμένα διασπούν τον αποκλεισμό αυτά μπο-
ρεί να αιχμαλωτιστούν (capture). Αν τώρα αυτά 
αντισταθούν τότε αυτό μπορεί να αποτελέσει μια 
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δικαιολογημένη αιτία προσβολής τους.
Η καθιέρωση λοιπόν των πρωτόγνωρων αυ-

τών ζωνών τότε, ήταν για να αυξηθεί ο χρόνος 
αναγνώρισης και εξακρίβωσης του εάν κάποιο 
σκάφος που έμπαινε στη ζώνη ήταν εχθρικό ή 
όχι και επίσης για να δοθεί έμφαση στην «αυστη-
ρότητα» και στην αποφασιστικότητα της Μεγάλης 
Βρετανίας. Ανεξάρτητα όμως από την αβεβαιότητα 
του νομικού καθεστώτος της ζώνης και την θέλη-
ση επιβολής του μέτρου, όλα τα πλοία των ουδε-
τέρων χωρών που έπλεαν στην πλησίον περιοχή 
σεβάστηκαν τον περιορισμό. 

Εν τω μεταξύ, η Αργεντινή μόλις αντιλήφθη-
κε τη προσέγγιση της Βρετανικής Δύναμης διέ-
ταξε τις μονάδες να λάβουν θέσεις γύρω από τα 
νησιά ενώ σχημάτισε τρείς ομάδες κρούσης. Οι 
δύο από αυτές η TG-79.1 με το αεροπλανοφόρο 
Veinticinco de Mayo και δύο αντιτορπιλικά  και 
η TG-79.2 με τρείς κορβέτες τύπου Drummond 
διετάχθησαν να πλεύσουν βόρεια με αποστολή να 
εντοπίσουν και να προσβάλουν την επερχόμενη 
Βρετανική δύναμη. Όσον αφορά την άλλη, το κα-
ταδρομικό General Belgrano απέπλευσε στις 26 
Απριλίου από το λιμάνι Ushuaia και συναντήθη-
κε με δύο αντιτορπιλικά τύπου Allen M. Sumner 
(Piedra Buena και Hipólito Bouchard) και το δε-
ξαμενόπλοιο Puerto Rosales, σχηματίζοντας την 
ομάδα TG-79.3 με αποστολή την επιτήρηση της 
νοτίως των νησιών Φώκλαντ περιοχής και την 
απο εκεί προσβολή του εχθρού. 

Στις 30 Απριλίου το βρετανικό 
υποβρύχιο Conqueror που μόλις είχε 
αφιχθεί στον τομέα περιπολίας του, 
εντόπισε το Αργεντινό καταδρομικό 
Belgrano με τα συνοδά του και το 
παρακολουθούσε. 

Την 1η Μαΐου, ο Ναύαρχος 
Lombardo διέταξε όλες τις ναυτικές 
μονάδες της Αργεντινής να εντοπί-
σουν τα Βρετανικά πλοία που ήταν 
γύρω από τα νησιά Falklands, να 
τα στοχοποιήσουν και την επομένη 
το πρωί να εκτελέσουν μια «μαζική 
επίθεση» εναντίων τους. Το καταδρο-
μικό Belgrano που ήταν νοτιοδυτικά 
των νησιών και βρισκόταν έξω από 
την ανακηρυχθείσα ζώνη διατάχθηκε 
να λάβει βορειοανατολική πορεία και 

να πάει προς την περιοχή των νησιών. 
Η διαταγή αυτή του Αργεντινού Αρχηγού ΓΕΕ-

ΘΑ υποκλάπηκε από τη Βρετανική υπηρεσία πλη-
ροφοριών και μετά από αυτό η πρωθυπουργός 
Θάτσερ και το υπουργικό συμβούλιο πολέμου 
(War Cabinet), ενέκριναν το αίτημα του Αρχηγού 
του Επιτελείου Αμύνης (Chief of the Defence 
Staff) Ναυάρχου Terence Lewin, για τροποποίηση 
των κανόνων εμπλοκής. Με τους τροποποιημέ-
νους αυτούς κανόνες εμπλοκής επιτρεπόταν πλέον 
η προσβολή των στόχων που θα αναγνωριζόταν 
ως εχθρικοί. Αξιοσημείωτο είναι πως το πολεμικό 
συμβούλιο έδωσε την συγκατάθεση του για προ-
σβολή, μετά την αναθεώρηση και την αναπροσαρ-
μογή των «Κανόνων Εμπλοκής». Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή κανένα Βρετανικό πλοίο ή αεροσκάφος δεν 
είχε την άδεια να εμπλακεί σε μάχη με εχθρικό 
στόχο που ήταν εκτός των 200 μιλίων της ζώνης 
αποκλεισμού. Εξαίρεση βέβαια αποτελούσε η πε-
ρίπτωση της αυτοάμυνας. 

Αν και η TG-79.3 βρισκόταν 35 μίλια εκτός 
της Βρετανικής δηλωθείσας Συνολικής Ζώνης 
Αποκλεισμού (ΤΕΖ) και η πορεία της την απομά-
κρυνε από την Βρετανική δύναμη, οι Βρετανοί 
θεώρησαν ότι, επειδή ήταν κοντά στην Ζώνη και 
κυρίως ήταν κοντά στο υποβρύχιο τους, αυτή 
αποτελούσε απειλή οπότε και μετά την έγκριση 
του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου, η Θάτσερ 
συμφώνησε ότι το υποβρύχιο τους πρέπει να επι-
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τεθεί στο καταδρομικό. Η απόφαση αυτή για την 
προσβολή του καταδρομικού Belgrano όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, έγινε μεγάλο πολιτικό ζήτημα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως λόγω του υπουρ-
γού Άμυνας, John Nott, που στην ανακοίνωση της 
επίθεσης ανέφερε ότι το Belgrano «απομακρυνό-
ταν μεν από τη περιοχή αλλά πλησίαζε τις μονάδες 
μας». 

Την 2 Μαΐου στις 15:57 (τοπική ώρα), το Βρε-
τανικό υποβρύχιο, παρά του ότι είχε τις νέες τορπί-
λες Tigerfish,  έβαλε τρεις συμβατικές και μη τηλε-
κατευθυνόμενες τορπίλες Mk-8 (363 κιλά γόμωση 
η καθεμιά) γιατί η νέα τορπίλη δεν ήταν αξιόπιστη. 
Από τις τορπίλες αυτές, μόνο οι δύο έπληξαν τον 
στόχο. Η πρώτη έσκασε στην πλώρη ενώ η δεύτε-
ρη στο πρυμναίο μηχανοστάσιο. Η δεύτερη έκανε 
τη μεγαλύτερη ζημιά γιατί εκτός από την έκρηξη 
που σκότωσε επιτόπου 275 άτομα, προκάλεσε 
την απώλεια της ηλεκτρικής ισχύος  του πλοίου 
με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας οι 
συσκευές επικοινωνιών και το πλοίο να μην μπο-
ρέσει να στείλει ούτε το σήμα κινδύνου. 

Φαίνεται πως, παρόλο που το πλοίο ήταν σε 
πολεμική ετοιμότητα, αυτό δεν είχε λάβει τον απαι-
τούμενο βαθμό στεγανότητας και έτσι με τις στεγα-
νές πόρτες και τις θυρίδες ανοικτές, κατακλύστηκε 

μέσα σε λίγο χρόνο από νερά, έγειρε αριστερά και 
άρχισε να βουλιάζει. Είκοσι λεπτά μετά την προ-
σβολή ο κυβερνήτης του πλοίου διέταξε την εγκα-
τάλειψη του που έγινε χωρίς πανικό και όλα τα 
σωσίβια μέσα, με τους ναυαγούς, να βρεθούν στη 
θάλασσα περιμένοντας τη διάσωση τους. 

Τα δύο συνοδά δεν αντιλήφθησαν τίποτε και 
δεν είχαν δει ούτε τις φωτοβολίδες κινδύνου, ούτε 
τα σήματα του οπτικού τηλεγράφου. Έτσι συνέχι-
σαν την δυτική τους  πορεία ρίχνοντας κάθε τόσο 
μια βόμβα βυθού για εκφοβισμό και αποτροπή 
των υποβρυχίων. Όταν όμως συνειδητοποίησαν 
ότι κάτι είχε συμβεί στο καταδρομικό ήταν πλέον 
αργά. Η νύχτα είχε έλθει, ο καιρός επιδεινώθηκε 
και οι σωσίβιες λέμβοι διασκορπίστηκαν. 

Αμέσως μόλις το συμβάν έγινε αντιληπτό ξε-
κίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας διάσωσης 
που κράτησε μέχρι την 5η Μαΐου στην οποία συμ-
μετείχαν πολεμικά πλοία της Αργεντινής και της 
Χιλής. Στην επιχείρηση αυτή περισυλλέγησαν 719 
άτομα ενώ έχασαν τη ζωή τους συνολικά 323 
άτομα.

Στις 3 Μαΐου 1982, η προεδρία της Αργεντινής 
εξέδωσε ανακοίνωση που επιβεβαίωνε την επί-
θεση των Βρετανών στο Belgrano που είχε 1042 
άτομα πλήρωμα, τη βύθιση του και την έναρξη 
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ερευνών για διάσωση επιζώντων. Κατηγόρησε δε 
τους Βρετανούς για «ύπουλη» επίθεση στο πλοίο 
ενώ η θέση ήταν 36 νμ εκτός της κηρυχθείσας 
Ζώνης Ναυτικού Αποκλεισμού. Στην ανακοίνωση 
αυτή επιβεβαιώθηκε ο σεβασμός στο ψήφισμα 
502 του Συμβουλίου Ασφαλείας που αναφερόταν 
στην κατάπαυση του πυρός και τονίστηκε πως η 
Αργεντινή ποτέ δεν χρησιμοποίησε  δύναμη πέρα 
από αυτή που είναι απαραίτητη για την εξασφάλι-
ση της άμυνας των εδαφών της».

Στις 7 Μαΐου, η Βρετανία εξέδωσε ένα δελ-
τίο τύπου, που έλεγε ότι λόγω της εγγύτητας των 
βάσεων της Αργεντινής και των αποστάσεων 
που οι δυνάμεις μπορούν να καλύψουν χωρίς να 
εντοπιστούν, ιδίως τη νύχτα και με κακές καιρικές 
συνθήκες, η κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας 
προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο ή 
στρατιωτικό αεροσκάφος της Αργεντινής βρίσκεται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων 
από τις ακτές της Αργεντινής θα θεωρηθεί εχθρικό 
και ενδέχεται να προσβληθεί. 

Στις 11 Μαΐου και μετά από τη δήλωση αυτή η 
Αργεντινή εξέδωσε νέα ανακοίνωση που έλεγε ότι 
«κάθε σκάφος με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 
που είναι στον Νότιο Ατλαντικό και κινείται προς 
την περιοχή επιχειρήσεων θα θεωρηθεί ότι συνι-
στά απειλή για την εθνική ασφάλεια, θα θεωρείται 
εχθρικό και θα επισύρει την ανάλογη δράση. 

Παρόλο που στις ανακηρύξεις των αποκλει-
σμών τα μέτρα διαφοροποιούνται μεταξύ εχθρι-
κών και ουδέτερων σκαφών, που σημαίνει πώς η 
ελεύθερη ναυσιπλοΐα πλοίων ουδετέρων χωρών 
δεν επηρεάζεται, στις 8 Ιουνίου, ένα ουδέτερο 
εμπορικό σκάφος, το Ηρακλής, με σημαία Λιβερί-
ας, δέχτηκε επίθεση με βόμβες από αεροσκάφος 
της Αργεντινής ενώ δεν ήταν καν κοντά στην απα-
γορευμένη ζώνη. Το πλοίο δεν επλήγη απευθείας 
με βόμβα, αυτή που έπεσε στην πλώρη του δεν 
εξεράγη αλλά κύλισε στη θάλασσα. Όμως οι άλλες 
που έπεσαν κοντά προκάλεσαν εισροή υδάτων,  το 
πλοίο έλαβε μεγάλη κλίση και κατευθύνθηκε σε 
ναυπηγείο της Χιλής για επισκευή.

Το δεξαμενόπλοιο Ηρακλής, βρισκόταν 480 
μίλια βορειοανατολικά των νησιών Φώκλαντ και 
έπλεε σε μια πολυσύχναστη περιοχή που δεν σχε-
τιζόταν με τη περιοχή επιχειρήσεων. Το 220.000 
τόνων πετρελαιοφόρο ήταν ναυλωμένο από Αμε-
ρικανική εταιρεία, ήταν άφορτο και πήγαινε στην 
Αλάσκα για να φορτώσει αργό πετρέλαιο που 
προοριζόταν για τα μεγαλύτερα διυλιστήρια του 
κόσμου που είναι στη St. Croix των Παρθένων 
νησιών. 

Μετά την προσβολή αυτή, εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες ζήτησαν από Βρετανία και Αργεντινή να 
ερευνήσουν για τον εντοπισμό των επιτιθέμενων 
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και επίσης ζήτησε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των «άοπλων» 
και «αθώων»  εμπορικών πλοίων στη περιοχή.

Επ’ αυτού οι Βρετανοί ανέφεραν πως δεν εί-
χαν καμιά σχέση με το συμβάν και πως ο βομ-
βαρδισμός του πλοίου έγινε από μεταφορικό αε-
ροσκάφος C-130 της Αργεντινής, το οποίο είχε 
μετατραπεί σε βομβαρδιστικό. Η επίθεση αυτή 
στο πετρελαιοφόρο Ηρακλής είναι σημαντική για-
τί ανέδειξε τους κινδύνους που συνδέονται με τη 
δημιουργία μιας Ζώνης Αποκλεισμού. 

Μετά την απώλεια του Belgrano, ο στόλος της 
Αργεντινής επέστρεψε στις βάσεις του και κατά την 
υπόλοιπη σύγκρουση δεν έπαιξε κανένα σημαντι-
κό ρόλο. 

Με λίγα λόγια το ναυτικό της Αργεντινής ντρο-
πιάστηκε και φυσικά και η στρατιωτική χούντα της 

Αργεντινής έχασε την αξιοπιστία της.
Ακολούθως, τα Βρετανικά υποβρύχια συνέχι-

σαν να επιχειρούν στη περιοχή μεταξύ της Αργεντι-
νής και των Νήσων Φώκλαντ, συγκεντρώνοντας 
πληροφορίες, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση 
για αεροπορικές επιδρομές και επιβάλλοντας απο-
τελεσματικά το ναυτικό αποκλεισμό και την άρνη-
ση χρήσης της θαλάσσιας περιοχής (Sea Denial). 

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου του 
Περού δεν ευοδώθηκε γιατί μετά τη βύθιση του 
καταδρομικού η Αργεντινή το απέρριψε ενώ το 
Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στις 5 Μαΐου ότι το 
αποδέχεται. Τις επόμενες μέρες οι Βρετανοί συ-
νέχισαν να προσφέρουν όρους κατάπαυσης του 
πυρός μέχρι και την 1η Ιουνίου, που όλοι όμως 
απορρίφθηκαν από τη στρατιωτική Junta της Αρ-
γεντινής. 
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Στις 14 Ιουνίου, οι δυνάμεις της Αργεντινής 
παραδόθηκαν και η κυριαρχία στα νησιά αποκα-
ταστάθηκε. 

Τέλη Ιουνίου, ο στρατηγός Γκαλτιέρι αντικατα-
στάθηκε από τον στρατηγό Ρεϊνάλδο Μπινιόνε με 
σκοπό να διεξάγει τον επόμενο χρόνο ελεύθερες 
εκλογές. Στις 22 Ιουλίου, όλες οι «Ζώνες Αποκλει-
σμού» ήρθησαν αλλά στις 23 Ιουλίου η  Βρετανοί 
επέβαλαν μια Ζώνη Θαλάσσιας Προστασίας, με  
ακτίνα 150 νμ γύρω από τα νησιά που αφορούσε 
μόνο τα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη της Αρ-
γεντινής. Οι ελεύθερες εκλογές το  1983 έφεραν 
στην εξουσία τον Ραούλ Αλφονσίν που διοίκησε τη 
χώρα μέχρι το 1989. 

Οι νομικές πτυχές της σύρραξης και 
της βύθισης του καταδρομικού 

Στην σύρραξη αυτή και καθ όλη τη διάρκεια 
της σύγκρουσης,  ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε 
η Αργεντινή κήρυξαν πόλεμο και οι μάχες περι-
ορίστηκαν στα νησιά Falklands, Νότια Γεωργία 
και Σάντουιτς και στην γύρω από αυτά θαλάσσια 
περιοχή. 

Παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια και ο πό-
λεμος αυτός σχεδόν ξεχάστηκε, εξακολουθούν 
να υπάρχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα της 
επιβολής μιας «Συνολικής Ζώνης Αποκλεισμού» 
(Total Exclusion Zone-TEZ) και διχογνωμίες για 
τον τορπιλισμό και τη βύθιση του καταδρομικού 
ARA General Belgrano.

Η Αργεντινή στις διακηρύξεις της δεν έκανε 
καμιά διάκριση μεταξύ πολεμικών-βοηθητικών 
πλοίων και εμπορικών. Αντίθετα, ανέφερε ότι όλα 
τα βρετανικά πλοία θα θεωρούνταν εχθρικά και θα 
αντιμετωπίζονταν ανάλογα. Επ’ αυτού του θέματος 
υποστηρίχθηκε ότι είναι «πιθανό» ένα οποιοδήποτε 
βρετανικό εμπορικό πλοίο ή πολιτικό αεροσκάφος 
που προσεγγίζει την περιοχή επιχειρήσεων να 
υποστηρίξει τη βρετανική δύναμη και ως εκ τού-
του, θα θεωρηθεί ύποπτο και θα υποστεί επίθεση. 
Παρόλα αυτά, όπως και με τις Ζώνες Αποκλεισμού 
του 2ου ΠΠ, είναι δυνατόν να μετατραπεί το «πι-
θανό» εχθρικό  σε έναν «σίγουρο» εχθρικό. Αυτό 
ίσχυε ακόμη περισσότερο μετά τη διακήρυξη (9) 
της Αργεντινής της 11 Μαΐου, με τη οποία ολό-
κληρος ο Νότιος Ατλαντικός ήταν μια «πολεμική 
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ζώνη» και συνεπώς υπήρχε μια αυξημένη πιθα-
νότητα να υπάρχει ένα αθώο Βρετανικό εμπορικό 
πλοίο στη περιοχή που να μην έχει καμιά ανάμιξη 
στην διένεξη και να υποστεί τις συνέπειες.

Στην σύρραξη αυτή αποδείχτηκε πως οι «Ζώ-
νες Ναυτικού Αποκλεισμού» είναι ένα από τα πιο 
αμφιλεγόμενα ζητήματα στο δίκαιο των ενόπλων 
συγκρούσεων και που ακόμη και σήμερα αποτελεί 
ένα αν όχι άλυτο, ένα δύσκολο θέμα. Αρκετοί δικα-
στές, νομικοί, ιστορικοί και αναλυτές εκτιμούν πως 
οι διαφορές έχουν να κάνουν με την πιθανή στέ-
ρηση της ελευθερίας πλου στην  ανοικτή θάλασσα,  
η οποία από τα μέσα του 16ου αιώνα θεωρείται 
ότι ανήκει σε όλα τα κράτη του κόσμου. Άλλοι πάλι 
θεωρούν πως η διχογνωμία έχει να κάνει με την 
έλλειψη μιας κοινά αποδεκτής πρακτικής από τα 
κράτη  αλλά και με τις διαφορετικές απόψεις που 
έχουν στο θέμα αυτό. Αξιοσημείωτο όμως είναι 
πως όλα τα εμπλεκόμενα κράτη στις ένοπλες συ-
γκρούσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν «Ζώνες 
Αποκλεισμού»,  θεωρούσαν ότι είχαν ισχυρά κίνη-
τρα και δίκιο για την εφαρμογή του διεθνούς δι-
καίου. Οι αιτιολογήσεις τους διέφεραν σημαντικά, 
όπως και οι απόψεις για το πότε μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν «Ζώνες Αποκλεισμού». Αντιθέτως, 
τα κράτη που δεν ήταν μέρος της σύγκρουσης είτε 
επέκριναν τους εμπλεκόμενους και μερικές φορές 
χαρακτήριζαν τις ενέργειες τους ως παράνομες 
αφού παρέμβαιναν ευθέως στον ελεύθερο πλου 
στην ανοικτή θάλασσα, είτε παρέμεναν σιωπηλά 
ως προς τη νομιμότητά των ενεργειών τους.

Άλλος σημαντικός λόγος που ενίσχυε τις δια-
φορές απόψεων ήταν πως οι εμπλεκόμενοι χρησι-
μοποιούσαν δύσκολη και διαφορετικές λέξεις. Ενώ 
στην ουσία αναφερόταν στο ίδιο θέμα άλλοι έλε-
γαν «Εμπόλεμη ή Πολεμική ζώνη», άλλοι «Ζώνη ή 
Περιοχή αποκλεισμού», άλλοι «Περιοχή Προστασί-
ας» άλλοι «Περιοχή Θεάτρου Επιχειρήσεων» κοκ. 

Γενικά φαίνεται πως υπήρχαν ασάφειες και 
αοριστίες στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε.

Όπως προκύπτει από τη γλώσσα της πρώτης 
Βρετανικής ανακοίνωσης, εκτός από τις ενέργειες 
που γινόταν για αυτοάμυνα σύμφωνα με το άρ-
θρο 51, μόνο τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα 
της Αργεντινής θα μπορούσαν να προσβληθούν. 
Η διέλευση εμπορικών πλοίων της Αργεντινής 
αλλά και άλλων χωρών δεν παρεμποδιζόταν, η 

δε ελευθερία πλου στην ανοικτή θάλασσα (διεθνή 
ύδατα), δεν επηρεάστηκε καθόλου. Επομένως το 
μέτρο αυτό δεν ισοδυναμούσε με «αποκλεισμό» 
όπως ισχυριζόταν παντού η Αργεντινή. Στη δεύ-
τερη όμως δήλωση, που έγινε με την καθιέρωση 
της «Συνολικής Αποκλειστικής Ζώνης», αυτό άλ-
λαξε γιατί με όλη τη δύναμη να είναι στη περιοχή 
επιχειρήσεων, η απειλή θα μπορούσε να ήταν από 
παντού και παντού και ήδη η Αργεντινή είχε χρησι-
μοποιήσει στρατεύματα με πολιτική περιβολή. 

Επίσης, η διατύπωση και η στίξη των προτά-
σεων της δήλωσης την καθιστά ασαφή και παρα-
πλανητική. Διαβάζοντας τη φράση ότι «όλα τα αε-
ροσκάφη της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτικών αεροσκαφών, που ασχολούνται με 
την επιτήρηση θα αντιμετωπίζονται ως εχθρικά» 
είναι γενική και αόριστη αφού πως είναι δυνατόν 
να ξεχωρίσεις πότε ένα διερχόμενο αεροπλάνο 
συμμετέχει ή όχι στην επιτήρηση; 

Όσον αφορά το θέμα «κυριαρχίας», σύμφωνα 
με το άρθρο 56 της σύμβασης για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS ΙΙΙ), που ισχύει πλέον, το πα-
ράκτιο κράτος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα και 
δικαιοδοσίες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ):

α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν 
στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και 
διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μή, 
των υπερκειμένων του βυθού της θάλασσας υδά-
των, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους 
αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για 
την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της 
ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδα-
τα, τα ρεύματα και τους ανέμους 

β) δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά 
άρθρα της παρούσας σύμβασης, σχετικά με την 
εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη θαλάσσια επι-
στημονική έρευνα και την προστασία και διατήρη-
ση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 77 της ίδιας 
σύμβασης το παράκτιο κράτος ασκεί στην υφαλο-
κρηπίδα «κυριαρχικά δικαιώματα» προς το σκοπό 
της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών 
πόρων αυτής. Τα δικαιώματα αυτά είναι αποκλει-
στικά υπό την έννοια ότι άν το παράκτιο κράτος 
δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν εκμεταλ-
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λεύεται τους φυσικούς της πόρους, κανείς δεν 
μπορεί να αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες χω-
ρίς ρητή συναίνεση του. Τέλος, όπως αναφέρεται, 
τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφα-
λοκρηπίδα δεν εξαρτώνται από την πραγματική ή 
ιδεατή κατοχή ή από οποιαδήποτε ρητή διακήρυξη.

Η νομιμότητα της βύθισης του Belgrano 
αμφισβητήθηκε λόγω διαφωνιών σχετικά με την 
ακριβή φύση της «Ζώνης Ναυτικού Αποκλεισμού» 
(MEZ) και με το εάν το καταδρομικό Belgrano τη 
στιγμή της προσβολής του είχε λάβει πορεία για να 
επιστρέψει στη βάση του και συνεπώς δεν εκτε-
λούσε επιχειρήσεις. Η βύθιση αυτή έγινε επίσης 
αιτία για αντιπολεμικές δηλώσεις από βουλευτές 
των Εργατικών και κυρίως του Tam Dalyell. 

Να θυμηθούμε πως 9 μέρες πριν τη βύθιση, 
το μήνυμα των Βρετανών που διαβιβάστηκε μέσω 
της ελβετικής πρεσβείας στην κυβέρνηση της Αρ-
γεντινής, καθιστούσε σαφές ότι δεν θεωρούσαν 
πλέον τη ζώνη αποκλεισμού των 200 μιλίων ως 
όριο της στρατιωτικής τους δράσης και πως την 
1η Μαΐου, ο Αρχηγός του Ναυτικού της Αργεντι-
νής, Ναύαρχος Juan Lombardo, διέταξε όλα τα 
πλοία της Αργεντινής να εντοπίσουν τη βρετανική 
δύναμη για να εκτελέσουν την επόμενη μέρα μια 
«μαζική επίθεση».

Η βύθιση ισχυρίστηκαν οι Αργεντινοί ότι αφε-
νός συνέβη 14 ώρες μετά τη πρόταση του  Προ-
έδρου του Περού (Fernando Belaúnde Terry) για 
ένα ολοκληρωμένο ειρηνευτικό σχέδιο. Όμως, η 
πρωθυπουργός Θάτσερ και οι διπλωμάτες στο 
Λονδίνο δηλώνουν ότι δεν είδαν κάποιο έγγραφο 

με τέτοια πρόταση παρά μόνο μετά 
την βύθιση του καταδρομικού. 

Στη Βρετανία, μια ειδική έκθεση 
που εκπόνησε μερικούς μήνες με-
τά τη βύθιση, ο Ταγματάρχης David 
Thorp, αξιωματικός των Βρετανι-
κών Στρατιωτικών πληροφοριών 
και επικεφαλής της ομάδας πα-
ρακολούθησης επικοινωνιών που 
επέβαινε στο HMS Intrepid, για 
την πρωθυπουργό Θάτσερ ανέφε-
ρε ότι ο προορισμός του σκάφους 
δεν ήταν στο λιμάνι της χώρας του, 
όπως δήλωσε η κυβέρνηση της 
Αργεντινής. Η έκθεση όμως αυ-
τή δεν δημοσιοποιήθηκε επειδή η 

πρωθυπουργός δεν ήθελε να εκθέσει τις δυνατό-
τητες πληροφοριών των Βρετανικών υπηρεσιών. 
Επίσης μετά την αποστρατεία του, στα τέλη του 
2011, εξέδωσε ένα βιβλίο, The Silent Listener, 
στο οποίο ανέφερε λεπτομέρειες για το ρόλο της 
«πληροφορίας» στον πόλεμο του Falklands. Στο 
βιβλίο δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το κατα-
δρομικό Belgrano υποτυπωνόταν από το υποβρύ-
χιο και ήξεραν ότι απομακρυνόταν από τα νησιά 
εν τούτοις του επιτέθηκε και πως το καταδρομικό 
είχε διαταχθεί να πλεύσει σε σημείο συνάντησης 
με άλλα πλοία της Αργεντινής που ήταν εντός της 
Ζώνης Αποκλεισμού. 

Στην Αγγλία, σε όλα τα ΜΜΕ, γινόταν επί 3 
χρόνια μετά τη βύθιση του καταδρομικού συνεχείς 
αναφορές σε ενδεχόμενα λάθη, με αποτέλεσμα να 
ξεσπάσουν αρκετές πολιτικές αντιπαραθέσεις με-
ταξύ των βουλευτών οι οποίοι άρχισαν να αλληλο-
κατηγορούνται για την νομιμότητα της προσβολής 
του πλοίου το οποίο τονιζόταν συνεχώς πως ήταν 
εκτός της ζώνης αποκλεισμού. Την περίοδο εκεί-
νη ο βουλευτής Tam Dalyell και μερικοί ανώτεροι 
κρατικοί λειτουργοί (π.χ. Clive Ponting) σύρθηκαν 
στα δικαστήρια για διαρροή απορρήτων πληροφο-
ριών που όμως στο τέλος αθωώθηκαν. 

Στην Αργεντινή, ο κυβερνήτης του Belgrano, 
Héctor Bonzo, πέρασε τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του εργαζόμενος σε μια «ένωση φίλων του 
καταδρομικού Belgrano» με σκοπό να βοηθήσει 
τα θύματα του ναυαγίου. Ο Πλοίαρχος έγραψε στα 
απομνημονεύματα του που δημοσιεύθηκαν το 
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1992 ότι «δεν είναι σωστό να αποδεχτεί κανείς ότι 
η επίθεση του υποβρυχίου ήταν παράνομη». Επί-
σης κατά τη διάρκεια συνέντευξής που έδωσε το 
2003 είχε δηλώσει ότι το καταδρομικό Belgrano 
έπλεε τυχαία προς τα δυτικά κατά τη στιγμή της 
επίθεσης και πως οι εντολές που είχε ήταν να επι-
τεθούν σε όποια βρετανικά σκάφη εισερχόταν στο 
βεληνεκές του οπλισμού του.

Η περιοχή όπου βυθίστηκε το Belgrano χα-
ρακτηρίστηκε ως πολεμικό μνημείο με νόμο του 
Κογκρέσου ενώ τον Αύγουστο του 1994, μια επί-
σημη έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της Αργεντι-
νής που έγινε από τον επιθεωρητή των Ενόπλων 
Δυνάμεων Eugenio Miari ανέφερε πως η βύθιση 
του καταδρομικού Belgrano θεωρείται «νόμιμη 
πολεμική πράξη». 

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι «πολεμικές ενέρ-
γειες μπορούν να γίνουν σε όλη την επικράτεια του 
αντιπάλου και επίσης μπορούν να γίνουν σε περιοχές 
στις οποίες κανένα κράτος δεν μπορεί να διεκδικήσει 
κυριαρχία, δηλαδή σε «διεθνή ύδατα». Οι βετεράνοι 
της Αργεντινής απογοητεύτηκαν από τις αναφορές αυ-
τές και ξεκίνησαν μια νέα προσπάθεια συγκέντρωσης 
μαρτύρων ώστε να αποδείξουν πως η ενέργεια ήταν 
έγκλημα πολέμου.

Το 2000, δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τις οι-
κογένειες των θυμάτων κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αγωγή κατά 
της Βρετανικής κυβέρνησης με το επιχείρημα ότι η επί-
θεση πραγματοποιήθηκε έξω από τη ζώνη αποκλει-
σμού. Ήταν μια προσπάθεια να πιεστεί η κυβέρνηση 
της Αργεντινής να ασκήσει αγωγή κατά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά η αγωγή 
κρίθηκε απαράδεκτη από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με την αιτιολογία ότι είχε υποβληθεί πο-
λύ αργά. 

Το 2003, μια ομάδα κοινή ομάδα έρευνας από 
βετεράνων της Αργεντινής και της Βρετανίας, με χρη-
ματοδότηση του National Geographic έψαξαν να εντο-
πίσουν το πλοίο αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το 2012, η Πρόεδρος της Αργεντινής, Cristina 
Fernández de Kirchner, αναφέρθηκε στην βύθιση 
του καταδρομικού Belgrano και την χαρακτήρισε ως 
«έγκλημα πολέμου». Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό της 
Αργεντινής είχε πάντα την άποψη ότι η βύθιση ήταν 
μια «νόμιμη πράξη πολέμου», μια θέση που συνεχώς 
κατέθετε στις έρευνες και δικαστήρια που γινόταν. 

Επίλογος
Οι αρχικές ενέργειες των Αργεντινών με τις 

επιτυχείς προσβολές των αεροπλάνων τους και 
βύθιση των βρετανικών πλοίων έδωσαν θάρρος 
και δύναμη στους πολίτες και ισχυροποίησαν την 
πολιτική κατάσταση.  Όμως το βαρύ τίμημα του 
καταδρομικού σε συνδυασμό με την μη εξεύρεση 
συμπαράστασης των μεγάλων δυνάμεων ή άλλων 
κρατών και με τις απώλειες που ακολούθησαν, 
οδήγησαν στην πλήρη αποτυχία της εκστρατείας. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο και σαφές πως σήμερα 
μπορούν να  θεσπιστούν «Ζώνες Ναυτικού Απο-
κλεισμού» (Maritime Exclusion Zones) που σκοπό 
θα έχουν την εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων του παρακτίου κράτους και πως κανένα 
άλλο κράτος δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 
οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα είτε στην 
υφαλοκρηπίδα είτε στην Αποκλειστική Οικονομι-
κή Ζώνη (ΑΟΖ) του παράκτιου κράτους χωρίς την 
ρητή του συγκατάθεση. Σε διαφορετική περίπτω-
ση κάθε ενέργεια χωρίς την άδεια του παράκτιου 
κράτους θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων του και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

Σε περίπτωση θεσπίσεως «Αποκλειστικών 
Ζωνών» είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι όλες 
οι προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου και κυρίως 
να χρησιμοποιηθεί μια αυστηρή, απλή και σαφής 
γλώσσα που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο πα-
ρερμηνείας ή ελαστικότητας. 

Τελειώνοντας θα αναφερθώ στο πιο σοβαρό 
κατά την άποψη μου στοιχείο που είναι πως: με τα 
υποβρύχια, λόγω της φύσης του πλοίου, μπορείς 
να κάνεις ότι δήλωση θέλεις και π.χ. να ανα-
κοινώσεις την επιτήρηση κάποιας περιοχής χωρίς 
αυτά να είναι παρόντα. 

Στη συγκεκριμένη κρίση, όταν ανακοινώθηκε 
η Ναυτική Ζώνη Αποκλεισμού, τα υποβρύχια ήταν 
ακόμη στις βάσεις τους στη Σκωτία και στο Γιβραλ-
τάρ. Το υποβρύχιο Conqueror ήταν στη κυριολεξία 
τυχερό που με την άφιξη του στον τομέα περιπο-
λίας εντόπισε το καταδρομικό και έτσι αποδείχτη-
κε αφενός η δυνατότητα εξάσκησης του αποτε-
λεσματικού Ναυτικού Ελέγχου και αφετέρου της 
εξασφάλισης της εφαρμογής  των επιβαλλομένων 
με την καθιέρωση Ζώνης Ναυτικού Αποκλεισμού, 
μέτρων
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Αντιναύαρχος (εα) Ηρακλής Καλογεράκης γεννήθηκε στη Κρήτη, φοίτησε στη ΣΝΔ και 
υπηρέτησε το ΠΝ επί 37 χρόνια. Μετεκπαιδεύτηκε στις Η.Π.Α στον Ανθυποβρυχιακό πόλε-
μο και υπήρξε για τρία χρόνια Σύμβουλος Ναυτικών Επιχειρήσεων και προγραμματισμού 
του Κέντρου Yυποθαλάσσιων Ερευνών ΝΑΤΟ (SACLANTCENT). Διετέλεσε κυβερνήτης σε 
3 πολεμικά πλοία (Ναρκοθέτιδα ΑΜΒΡΑΚΙΑ, Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ και Αντιτορπιλικό ΤΟ-
ΜΠΑΖΗΣ). Υπηρέτησε ως τμηματάρχης Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου, τμηματάρχης 
Ασκήσεων ΝΑΤΟ στο ΓΕΕΘΑ και Διευθυντής των Ναυτικών Επιχειρήσεων στο Ανώτατο 
Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE). Επίσης, διετέλεσε διευθυντής της 
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης του ΓΕΕΘΑ. Το 2002, τοποθετήθηκε Διευθυντής 
στη ΓΓΠΠ για την προετοιμασία και εκτέλεση των Ολυμπιακών αγώνων όπου αναθεώ-
ρησε το Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και συνέταξε τα Εθνικά Σχέδια Αντιμετώπισης Φυσικών και 
Τεχνολογικών καταστροφών
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Mini και VTOL UAV 
Περιγραφή και Επιχειρησιακές 
Προοπτικές για το ΠΝ

Του Εμμανουήλ Χ. Μουρτζάκη
Πλωτάρχη ΠΝ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Βασική αποστολή του Ελληνικού Πολεμικού 

Ναυτικού (ΠΝ) είναι η επιτήρηση και η προστασία 
μεγάλου αριθμού νησιών,  νησίδων και βραχο-
νησίδων (περί τις 2500) της χώρας μας καθώς 
και της ακτογραμμής της η οποία ξεκινάει από την 
Αδριατική και καταλήγει στον Έβρο. Στην παρα-
πάνω αποστολή έρχεται να προστεθεί και η επι-
τήρηση και η παρουσία στην πλούσια σε υδρο-
γονάνθρακες περιοχή της Νότιας Κρήτης και της 
Ανατολικής Μεσογείου. Οι παραπάνω απαιτήσεις 
δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ήδη 
βεβαρημένα συστήματα. 

Σκοπός του παρό ντος άρθρου είναι να εξετά-
σει τη χρήση Mini Unmanned Air Vehicle (MUAV) 
Vertical Take Off and Landing Unmanned Air 
Vehicle (VTOL UAV) από τις μονάδες επιφανείας 
και τα Ναυτικά Παρατηρητήρια (ΝΠ) του ΠΝ σε 
μια σειρά αποστολών και υπό πνεύμα διακλαδι-
κότητας και λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα πε-
ρίπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον του ελληνικού 
αρχιπελάγους. Παράλληλα, δεν λησμονούνται η 
δύσκολη οικονομικά περίοδος για την χώρα μας 
(η οποία περιορίζει την δυνατότητα για υψηλού 
κόστους εξοπλιστικά προγράμματα) και το επείγον 
της ανάγκης εξεύρεσης εναλλακτικών τακτικών 
και μέσων για την όσο περισσότερο αποτελεσμα-
τική παρουσία στις περιοχές με υψηλή οικονομική, 
στρατηγική και γεωοικονομική σημασία.  

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Ένας πολύ απλός ορισμός για τα UAV 

είναι κάθε εναέριο όχημα ικανό για πτήση 
χωρίς την παρουσία πιλότου σε αυτό. Σε 
γενικές γραμμές στα UAV έχουμε χρήση 
remote control με ημιαυτόνομη είτε πλή-
ρως αυτόνομη καθοδήγηση και πτήση. 

KΑΤΗΓΟΡΙΕΣ UAV
Η κατηγοριοποίηση των UAV έχει γί-

νει από διάφορους οργανισμούς με βάση 
παραμέτρους όπως το ύψος πτήσης, την 
διάρκεια πτήσης, την ταχύτητα πτήσης, 
το μέγεθος, το μέγιστο βάρος απογεί-
ωσης κ.α. Μία πρακτική κατηγοριοποίη-
ση είναι αυτή του παρακάτω πίνακα από 
την European Association of Unmanned 

Vehicles Systems (EUROUVS) του 2008 και στην 
οποία οι βασικές κατηγορίες είναι τα Micro/Mini 
UAV, τα Tactical UAV και τα Strategic UAV χωρίς 
όμως να είναι και η μοναδική. Είναι επίσης κατα-
νοητό ότι όσο το μέγεθος ενός UAV αυξάνει και 
συνεπώς και οι δυνατότητες του αυξάνονται, αυ-
ξάνει και το κόστος κατασκευής και χρήσης του.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν την 

λειτουργία και την επιχειρησιακή απόδοση των 
UAV ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν και 
αν χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιο ή σε χερσαίο 
χώρο. Μερικοί εξ αυτών είναι αποτέλεσμα της 
φύσης του συστήματος και άλλοι αποτέλεσμα της 
μέχρι τώρα διαθέσιμης τεχνολογίας, η οποία όμως 
συνεχώς βελτιώνεται.

α. Οperation Planning, preflight tests.
Η απαίτηση για τους παραπάνω ελέγχους είναι 
σχετικά μικρή στην περίπτωση των mini UAV 
κυρίως λόγω της χρήσης κατά βάση εμπορικών 
υποσυστημάτων στην κατασκευή τους, στην 
ύπαρξη ελαφρύτερων φορτίων όπως καμερών 
επιτήρησης και άλλου είδους πχ εκρηκτικά. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι για να είναι διαθέσιμα στον 
εκάστοτε χρήστη σε ένα θέατρο επιχειρήσεων οι 
έλεγχοι αυτοί δεν πρέπει να έχουν γίνει πριν την 
χρήση τους. Παρόλα αυτά το επίπεδο εξειδίκευσης 
του απαιτούμενου προσωπικού συντήρησης και 
χρήσης είναι ελάχιστο γεγονός που αποδεικνύεται 

Mini UAV Puma RQ-V 20B το οποίο χρησιμοποιείται από το Αμερικα-
νικό Ναυτικό, διακρίνεται η αναλογία μεγέθους συστήματος – ανθρώ-
που/χειριστή και η ευκολία χρήσης του.
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από την χρήση τέτοιων συστημάτων από στρατι-
ωτικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές και 
με ανύπαρκτες υποδομές. Αντίθετα, για μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας συστήματα αυτές οι διαδικασίες 
είναι περισσότερο απαιτητικές και είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένου 
προσωπικού.

β. Χρόνος παραμονής στην περιοχή επιχειρή-
σεων και καιρικές συνθήκες. Τα μεγαλύτερα σε 
μέγεθος UAV (Tactical & Strategic) μπορούν να 
παραμείνουν για πολλές ώρες πάνω από την πε-
ριοχή επιχειρήσεων και ενδιαφέροντος1, ενώ αντί-
θετα τα ΜUAV  και τα VTOL UAV δεν έχουν αυτή 
τη δυνατότητα. Ο χρόνος παραμονής τους είναι 
της τάξης των 30 λεπτών μέχρι 4 ώρες. Επομέ-
νως, για την παρατεταμένη κάλυψη μιας περιοχής 
απαιτείται η χρήση περισσότερων από ένα συστη-
μάτων. Παράλληλα, με δεδομένη την παραπάνω 
αδυναμία θα πρέπει η χρήση των συστημάτων 
αυτών να γίνεται όχι ως πλατφόρμες συνεχούς 
επιτήρησης και ελέγχου μεγάλων περιοχών αλλά 
κυρίως ως συστήματα με συγκεκριμένη αποστολή 
και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και οι επικρατούσες και-
ρικές συνθήκες, καθώς ένα Μini UAV λόγω του 
μικρού του μεγέθους είναι πολύ πιο ευάλωτο στον 
άνεμο, την βροχή και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά 
φαινόμενα. Αντίθετα για τα μεγαλύτερου μεγέ-
θους συστήματα οι καιρικές συνθήκες δεν είναι 
απαγορευτικές για την εκτέλεση μιας αποστολής. 
Παράλληλα, μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες 
περιοχές και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε 

1 Ενδεικτικά το αμερικανικό Strategic UAV Global Hawk μπο-
ρεί να παραμείνει συνεχόμενα 32 ώρες στην περιοχή ενδια-
φέροντος.

όλες όμως τις περιπτώσεις η χρήση μη επανδρω-
μένων συστημάτων πάνω από θαλάσσια επιφά-
νεια επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα τους λόγω θαλάσσιας διάβρωσης 
και απαίτησης για καλύτερη ψύξη. 

γ. Δυνατότητα εκτόξευσης και συλλογής.
Αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα στην 
χρήση αυτής της κατηγορίας συστημάτων. Ειδικά 
για συστήματα που χρησιμοποιούνται από πλω-
τά μέσα. Τα Μini UAV δεν απαιτούν χρήση κάποιο 
διαδρόμου απογείωσης – προσγείωσης, αντίθετα 
στις περισσότερες περιπτώσεις η εκτόξευση τους 
μπορεί να γίνει επιτόπου και από ένα πολύ μικρό 
σε έκταση χώρο όπως το ελικοδρόμιο ή το κατά-
στρωμα ενός πλοίου μεγέθους Φ/Γ ή Κ/Φ. Αυτό 
αποτελεί πλεονέκτημα συγκριτικά με τα μεγαλύτε-
ρα σε μέγεθος UAV τα οποία απαιτούν κάποιο δι-
άδρομο προσγείωσης/απογείωσης. Το πρόβλημα 
εμφανίζεται στον τρόπο συλλογής του αεροχήμα-
τος λόγω του μικρού σχετικά χώρου που είναι δι-
αθέσιμος σε ένα πλοίο. Λύσεις στο πρόβλημα αυτό 
είναι η χρήση κατάλληλων διχτυών στην πρύμνη 
του πλοίου ή κάποιου ειδικού γάντζου ο οποίος 
είναι πτυσσόμενος για τα ΜUAV. Στην περίπτωση 
των VTOL ο χώρος που απαιτείται είναι πολύ μι-
κρός με συνηθέστερη του ελικοδρομίου των πλοί-
ων ή κάποιου καταστρώματος. Παράλληλα, για την 
αποθήκευση και συντήρηση του δεν απαιτείται ιδι-
αίτερα μεγάλος χώρος ούτε εξειδικευμένος εξο-
πλισμός. Σύμφωνα με μελέτη της T.Krupp Marine 
ένας πρακτικός τρόπος για χρήση και αποθήκευ-
ση-συντήρηση από πολεμικά πλοία στα οποία δεν 
είχε προβλεφθεί εξαρχής η χρήση τους, είναι η 
χρησιμοποίηση κατάλληλου κοντέινερ για φρεγά-
τες (Φ/Γ) τύπου ΜΕΚΟ και S. To κοντέινερ μετα-

Ο σταθμός ελέγχου (αριστερά) και η μεταφορά εικόνας (δεξιά) σε πραγματικό χρόνο από Mini UAV.
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φέρεται και τοποθετείται σε μία μονάδα ανάλογα 
με τις επιχειρησιακές ανάγκες και περιέχει όλα τα 
υλικά συντήρησης και ελέγχου του συστήματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
H χρήση μη επανδωμένων οχημάτων σε στρα-

τιωτικές εφαρμογές δεν είναι τόσο πρόσφατη. Ξε-
κινάει σχεδόν εβδομήντα (70) χρόνια πριν από την 
Γερμανική Πολεμική Αεροπορία κατά τον Β΄ ΠΠ2. 
Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας πέραν των 
κλασσικών επιχειρήσεων ISR3 – συλλογής πλη-
ροφοριών, υπάρχουν πλέον και οπλισμένα UAV 
τα οποία χρησιμοποιούνται σε μία πληθώρα απο-
στολών.

Η πρώτη τέτοιου είδους εκτεταμένη χρήση 
οπλισμένων UAV έγινε κατά τις πολεμικές Επι-
χειρήσεις OPERATION ENDURING FREEDOM και 
OPERATION IRAQI FREEDOM. Οι δοκιμές ξεκίνη-
σαν μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 κατά τις επιχειρήσεις των Αμε-
ρικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αφγανιστάν 
χρησιμοποιώντας το UAV Predator οπλισμένο με 

2 Το πρώτο καταγεγραμμένο UAV μπορεί να θεωρηθεί το FX-
1400. Ήταν μία τηλεκατευθυνόμενη βόμβα των 2300 λι-
βρών μεταφερόμενη από αεροσκάφος και κατευθυνόμενη 
από χειριστή εντός του αεροσκάφους – φορέα.

3 ISR : Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

Κ/Β AGM-114 Hellfire. Ενδεικτικό της εκτεταμένης 
χρήσης των ανωτέρω συστημάτων είναι ότι από 
σύνολο 3600 διαφόρων τύπων Κ/Β που χρησι-
μοποιήθηκαν κατά την Επιχείρηση OPERATION 
ENDURING FREEDOM, περί τα 1600 έγιναν από 
UAV. Η κύρια αποστολή τους, πλην της υποστήρι-
ξης των χερσαίων μονάδων, ήταν ο εντοπισμός 
και η προσβολή στελεχών και εγκαταστάσεων του 
ISIS και της Αλ Κάιντα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 
αθόρυβα και με τις το δυνατόν λιγότερες απώλειες 
σε άμαχο πληθυσμό. Όμως πέραν των οπλισμέ-
νων UAV, σε γενικές γραμμές οι βασικές αποστο-
λές που μπορούν τα UAV να πραγματοποιήσουν 
είναι οι παρακάτω 4:

1. ISR: Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance 

2. C3: Command Control and Communica-
tions

3. FP: Force Protection
4. EW: Electronic Warfare και ειδικότερα 

υποκλοπές (SIGINT5, COMINT, ΕLINT6 και IMINT) 
αλλά και παρεμβολές (Jamming)

4 Χρησιμοποιείται η διεθνής αγγλική ορολογία.
5 SIGINT: SIGnal INTelligence, είναι η συλλογή πληροφοριών 

με βάση τις Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές του αντιπάλου.
6 ELINT: ELectronic INTelligence, είναι η συλλογή πληροφορι-

ών με βάση τις Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές όπως Radar, 
και ραδιοβοηθήματα..

Χειροκίνητη εκτόξευση mini UAV Puma από το ελικοδρόμιο πολεμικού πλοίου.
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5. ΤΗΑD: Theater Air and Missile Defense
6. SEAD: Suppression of Enemy Air Defense
7. CSAR: Combat Search and Rescue
8. ΜΕΤΟC : Meteorology and Oceanography
9. CN: Counter Narcotics
10. PsyOps: Psychological Operations
11. All Weather/Night Strike
12. Exercise Support

UAV ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ο συριακός εμφύλιος ανεξάρτητα από τις οικο-

νομικές, πολιτικές και στρατηγικές του προε-
κτάσεις αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο δοκιμών 
οπλικών συστημάτων και τακτικών στο χερ-
σαίο αγώνα κυρίως. Μέχρι το 2011 και πριν 
τη δυναμική εμπλοκή της Ρωσίας ήταν μια 
σκληρή σύγκρουση ανάμεσα σε ένα απολυ-
ταρχικό καθεστώς και ένοπλες ομάδες με 
εμφανή χαρακτηριστικά ακραίου Ισλάμ στην 
οποία τα χρησιμοποιούμενα μέσα δεν ήταν 
τεχνολογικά εξελιγμένα. Η ρωσική εμπλοκή 
για την υποστήριξη του Προέδρου Άσσαντ 
όχι μόνο άλλαξε την μέχρι τότε διαμορφω-
θείσα ισορροπία αλλά δίνει την ευκαιρία στο 
Ρωσικό Στρατό να δοκιμάσει εκτεταμένα συ-
στήματα  υψηλής τεχνολογίας στην πράξη. Μεταξύ 
αυτών  MUAV, VTOL UAV και UGV7 σε μάχες σε 
αγροτικές και αστικές περιοχές. Τα διεθνή ΜΜΕ 
συνήθως εστιάζουν την προσοχή τους στις ρωσι-
κές αεροπορικές δυνάμεις  στη βάση Humaymin 

7 UGV: Unmanned Ground Vehicle.

στην περιοχή της Λατάκια και στην 
παρουσία του αεροπλανοφόρου 
Admiral Kuznetsov, στην Ανατολική 
Μεσόγειο. 

Όμως, το βασικό όγκο των 
επιχειρήσεων έχουν στο έδαφος 
οι Ειδικές Δυνάμεις του Ρωσικού 
Στρατού οι οποίες και χρησιμοποι-
ούν MUAV και VTOL UAV εκτεταμέ-
να στις επιθετικές επιχειρήσεις τους 
σε περιοχές ελεγχόμενες από τους 
τζιχαντιστές. 

Εκτός από την εκκαθάριση οί-
κων στον αστικό ιστό ένας άλλος 
τομέας χρήσης αυτών των συστη-

μάτων είναι η κατάδειξη στόχων για προσβολή 
από αέρος. Η κατάδειξη δεν έχει στατική έννοια 
αλλά είναι δυναμική και συνεχόμενη μέχρι την 
άφιξη στο πεδίο των αεροσκαφών Sukhoi Su-25 
ή των επιθετικών ελικοπτέρων Κa-52 Alligator και 
των Mil Mi-28 τα οποία εκτελούν την προσβολή. 
Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις η επίθεση γίνε-
ται με συνδυασμένα πυρά πυροβολικού και αε-
ροπορικής κρούσης για την επίτευξη φονικότερου 
αποτελέσματος. Ανάλογα με το είδος του στόχου 
υφίσταται επίσης και η επιλογή των Κ/Β Cruise από 

πλοία του Ρωσικού Ναυτικού που πλέουν στην 
Ανατολή Μεσόγειο ή στη Κασπία Θάλασσα αλλά 
και από στρατηγικά βομβαρδιστικά όπως τα Tu-
160. Δύο τύποι Κ/Β χρησιμοποιούνται συνήθως. 
Ο πρώτος είναι το Κ/Β KH101 το οποίο είναι ένα 
Air Launched Cruise Missile (ALCM), με κινητήρα 
turbofan, με μέγιστη εμβέλεια 5000 χιλιόμετρα 

Πτυσσόμενος γάντζος περισυλλογής του UAV Integrator..

Κατά τις επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στη Συρία χρησι-
μοποιείται πολύ συχνά ο συνδυασμός Ε/Π Κa-52 Alligator και Mil 
Mi-28  με MUAV-VTOL UAV για προσβολή υψηλής αξίας κινούμε-
νων στόχων.
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και εκρηκτική κεφαλή 450kg. Θεωρείται υψηλής 
ακρίβειας Κ/Β, χρησιμοποιεί το σύστημα GLONASS 
(ρωσικό αντίστοιχο του GPS), καθοδήγηση με χρή-
ση TV και σύστημα αποφυγής του ανάγλυφου της 
Γης.

Κινείται με ταχύτητα 0,81 Mach, ύψος 
πτήσης 50 μέτρα πάνω από τη ξηρά ενώ 
έχει ακρίβεια μικρότερη από 10 μέτρα. 
Από τα πλοία και τα Υ/Β χρησιμοποιεί-
ται κυρίως το Κ/Β Sea Launched Cruise 
Missile (SLCM) Novator 3M14 Kalibr8 με 
κινητήρα turbojet, με μέγιστη εμβέλεια 
2600 χιλιόμετρα και εκρηκτική κεφαλή 
400kg. Κινείται με ταχύτητα 0,8 Mach, 
ύψος πτήσης 50 μέτρα πάνω από τη ξη-
ρά ενώ έχει ακρίβεια μικρότερη 3 μέτρα.  

Τη αρχική συλλογή των πληροφοριών κά-
νει ένα ή περισσότερα MUAV ή VTOL UAV το 
οποία πετούν στη περιοχή ενδιαφέροντος. Στη 
συνέχεια μέσω data link οι πληροφορίες μετα-
φέρονται σε πραγματικό χρόνο σε κάποιο επικοι-
νωνιακό κέντρο και από εκεί μέσω δορυφορικών 
επικοινωνιών στη μονάδα ελέγχου του βλήματος 
Cruise. Η ανανέωση των στοιχείων είναι κι αυτή 
σε πραγματικό χρόνο, σημείο απαραίτητο για την 
επιτυχία της προσβολής.

ΜINI KAI VTOL UAV 
Η επιλογή UAV ως οργανικό μέσο για τις μονά-

δες επιφανείας του ΠΝ μπορεί να ανήκει στην κα-
τηγορία των Μini ή VTOL με καθένα από αυτά να 
έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα 

8 Αντίστοιχο του Αμερικανικού Κ/Β Tomahawk και με ονομα-
σία ΝΑΤΟ SS-N-30.

και χαρακτηριστικά. Τα mini UAV θεωρού-
νται μια οικονομική λύση συγκριτικά με 
τις μεγαλύτερες κατηγορίες συστημάτων 
όπως τα MALE (Medium Altitude Long 
Endurance) και τα HALE (High Altitude 
Long Endurance). Όμως, λόγο φυσικών 
περιορισμών το φορτίο που φέρουν είναι 
μικρό με αποτέλεσμα τα επιχειρησιακά 
τους χαρακτηριστικά να είναι περιορισμέ-
να. Να σημειώσουμε όμως ότι αυτό δεν 
μειώνει την επιχειρησιακή τους αξία κα-
θώς αποτελούν μια πρακτικά εύκολη και 
οικονομική λύση για απόκτηση πληροφορι-
ών και για επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο 

χωρίς να απαιτείται ειδική προετοιμασία. Υπό μία 
έννοια αυτής της κατηγορίας τα UAV ανήκουν στα 
λεγόμενα Tactical UAV. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι το Scan Eagle 

της αμερικανικής εταιρείας Boeing με διάρκεια 
αποστολής μεγαλύτερη των 20 ωρών. Χρησιμο-
ποιεί ένα μικρό ηλεκτρικό καταπέλτη για την εκτό-
ξευση του και ένα γάντζο για την περισυλλογή του. 

Τα VTOL UAV αποτελούν μια κατηγορία η 
οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 – 15 χρό-
νια. Αρχικά αντιμετώπισαν διάφορα τεχνολογικά 
προβλήματα κυρίως ευστάθειας και πλοϊμότητας. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις 
όπου η διαθεσιμότητα χώρου είναι περιορισμένη 
όπως ένα πολεμικό πλοίο ή σε αστικό περιβάλλον. 
Επιπλέον η ραγδαία βελτίωση των μεταλλικών 
κραμάτων δίνει την δυνατότητα για κατασκευές 
ανθεκτικές και μικρού βάρους. Λόγω των χαρα-
κτηριστικών τους θεωρούνται οι καλύτερες πλατ-

Mini UAV και MALE (Medium Altitude Long Endurance) UAV της ρω-
σικής εταιρείας Forpost σε έκθεση αμυντικού υλικού και τα οποία 
χρησιμοποιούνται στη Συρία.

Εκτόξευση K/Β Cruise SLCM Novator 3M14 Kalibr εμβέλειας 
2600 χιλιομέτρων από κορβέτα του Ρωσικού Ναυτικού στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
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φόρμες για αποστολές ISR και αποστολές υποκλο-
πών τακτικών επικοινωνιών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Η χρήση Μini και VTOL  UAV ως οργανικά μέ-

σα ναυτικών μονάδων δεν είναι κάτι πρωτόγνω-
ρο. Ήδη έχει υιοθετηθεί από διάφορες χώρες οι 
οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας 
παρόμοια με τα δικά μας. Αναλύονται εσκεμμένα 
δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, το Κινεζικό 
Ναυτικό και το Σουηδικό Ναυτικό διότι τόσο η Κίνα 

όσο και η Σουηδία πρέπει να επιτηρήσουν και να 
προστατέψουν θαλάσσιες περιοχές με πολλά κοινά 
στοιχεία με το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική 
Μεσόγειο.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Το σύνολο των Κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΚΕΔ) χρησιμοποιεί σε όλο και μεγαλύτερους αριθ-
μούς μη επανδρωμένα συστήματα μεταξύ των 
οποίων και τα UAV. Κυρίως όμως η Πολεμική Αε-
ροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνουν 
τα τελευταία χρόνια πιο εξελιγμένα μοντέλα για 
εκτέλεση αποστολών όπως η αναγνώριση, η επι-
τήρηση, η υποκλοπή επικοινωνιών και ηλεκτρομα-
γνητικών εκπομπών,  η στοχοποίηση, η καταστολή 
εχθρικής αεράμυνας και η ναυτική κρούση. Πολλά 
από αυτά τα UAV έχουν εμφανείς ομοιότητες με τα 
αντίστοιχα αμερικανικά αν και τα χαρακτηριστικά 
τους δεν είναι εφάμιλλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται συχνά UAV με 
εξειδικευμένο ναυτικό επιχειρησιακό προφίλ και 
οπλισμό. Το Κινεζικό Ναυτικό επίσης πρωτοπορεί 
και στην χρήση VTOL UAV όπως το S-100 (δι-
αστάσεις , μήκος 10.2 feet (3.11 meters), ύψος  
3,6 feet (1.11 meters), και πλάτος  4.06 feet 
(1.24 meters)) με αρκετά υψηλές επιδόσεις ISR. 
Κυρίως χρησιμοποιείτε από μονάδες επιφανείας 

Δορυφορική εικόνα  Airbus Defence and Space imagery (CNES 2016, Distribution Airbus DS / IHS Markit) στις 26 Μαρτίου 
2016. Διακρίνονται ένα μεταφορικό αεροσκάφος, ένα Ε/Π Κa-52 Alligator και ένα UAV τύπου Forpost με το Hangar από 
όπου γίνεται ο έλεγχος του.

Το UAV Scan Eagle το οποίο χρησιμοποιείτε ήδη από το 
Αμερικανικό και το Καναδικό Ναυτικό και έχει καταγράψει 
περισσότερες από 830.000 ώρες πτήσης παγκοσμίως. Έχει 
χρησιμοποιηθεί και στη Συρία.
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μεγέθους κορβέτας όπως οι Type-056 και οι Φ/Γ 
Type-054 και 054Α. Εκτιμάται ότι κάθε πλοίο αυ-
τής της κατηγορίας φέρει τουλάχιστον δύο τέτοια 
συστήματα ενώ χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε 
ασκήσεις. Αν και η αγορά τους έγινε το 2010 από 
την Σουηδική εταιρεία Schiebel έχουν υπάρξει αρ-
κετές εγχώριες βελτιώσεις του. Η κύρια επιχειρη-
σιακή χρήση αυτών των συστημάτων γίνεται στην 
Νότια Σινική Θάλασσα όπου η Κίνα αντιμετωπίζει 
διάφορα προβλήματα με τα γειτονικά κράτη της 
περιοχής όπως την ΑΟΖ καθώς και διαφιλονι-
κούμενα νησιά. Η θάλασσα αυτή είναι μία σχεδόν 
κλειστή θάλασσα, η οποία αποτελείται από τέσ-
σερα αρχιπελάγη: το Prata (Donsha), το Paracel 
(Xisha), το Spratly (Nansha) και το Macclesfield 

Bank (Zhongsha) και μεγάλο αριθμό υφάλων και 
μικρονήσων. Περιβάλλεται από εννιά χώρες, οι 
οποίες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και δι-
εκδικούν οι περισσότερες μια σειρά από νησιά και 
υφάλους με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, κα-
θώς πιστεύεται ότι κρύβουν τεράστια κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα νησιά αυτά είναι τα Paracels, τα οποία έφε-
ραν επανειλημμένως σε σύγκρουση την Κίνα με το 
Βιετνάμ, τα νησιά Spratlys9 τα οποία διεκδικούν η 
Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, το Μπρούνεϊ, η Κίνα και 

9 Το αρχιπέλαγος των Spratlys αποτελείται από μικρές νησί-
δες οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά από την Κίνα (του-
λάχιστον 1000ν.μ από το κοντινότερο σημείο της κινεζικής 
επικράτειας) και είναι πολύ δύσκολο να τις υπερασπιστεί και 
να τις υποστηρίξει στρατιωτικά σε περίπτωση ανάγκης. Η 
ανακάλυψη τους έγινε  πριν από 2100 χρόνια κατά τη διάρ-
κεια της δυναστείας των Han.  

το Βιετνάμ, και ο ύφαλος Scarborough, 
βορειανατολικά των Spratlys, τον οποίο 
διεκδικούν οι Φιλιππίνες και η Κίνα.

Η Κίνα θεωρεί αυτή την περιοχή ως 
ένα γεωπολιτικό κενό το οποίο εύκο-
λά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
εχθρούς της εναντίον της. Αυτό στηρί-
ζεται και σε ιστορικά δεδομένα καθόσον 
τα εκατό τελευταία χρόνια δέχτηκε επτά 
φορές εισβολή από ξένα στρατεύματα 
από τη θάλασσα, τις περισσότερες από 
τις οποίες πέρασαν από τη Νότιο Κινε-
ζική Θάλασσα ή την χρησιμοποίησαν 
για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, η θάλασ-

σα αυτή χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως από 
τους εχθρούς της Κίνας ως περιοχή από όπου 
μπορούσαν να ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή 
της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και τους θαλάσσιους 
δρόμους του εμπορίου. Για παράδειγμα οι Γάλλοι 
τον περασμένο αιώνα από τις αποικίες τους στην 
περιοχή, οι Αμερικανοί από τις βάσεις τους στο 
Subic Bay στις Φιλιππίνες ή οι Σοβιετικοί από το 
Cam Rahn Bay στο Βιετνάμ, κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου.

VTOL UAV S-100 σε χρήση ως οργανικό μέσο 
Φ/Γτ.054Α του Κινεζικού Ναυτικού στην Νότια Σι-
νική Θάλασσα κατά τη διάρκεια άσκησης.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Το Σουηδικό Ναυτικό είναι μια ναυτική δύναμη 

εξαρχής και εξολοκλήρου προσανατολισμένη σε 

Το VTOL UAV S-100 έχει διαστάσεις, μήκος 3.11 μέτρα, 
ύψος 1.11 μέτρα, και πλάτος 1.24 μέτρα φέρεται από τις 
κορβέτες Type 056 (OPV) και τις Φ/Γ Type 054A του Κινε-
ζικού Ναυτικού, www.navalanalyses.com

Το VTOL UAV S-100 έχει διαστάσεις, μήκος 3.11 μέτρα, ύψος 1.11 μέ-
τρα, και πλάτος 1.24 μέτρα φέρεται από τις κορβέτες Type 056 (OPV) 
και τις Φ/Γ Type 054A του Κινεζικού Ναυτικού, www.navalanalyses.com
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αποστολές sea denial. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα 
σκάφη που διαθέτει τα οποία είναι μικρά, ταχύτατα 
και εξοπλισμένα με Κ/Β, πυροβόλα και τορπίλες 

προκειμένου να μπορούν να εκμεταλλευτούν απο-
τελεσματικά τον γεωγραφικό παράγοντα (φιόρδ 
και νησιά). Επιπλέον, δίνει μεγάλη έμφαση στην 
ανάπτυξη των επάκτιων συστοιχιών Κ/Β και ισχυ-
ρού πυροβολικού για την προσβολή των εχθρικών 
στόχων επιφανείας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό 
απαιτείται ένα πλέγμα από αισθητήρες ώστε να 
λαμβάνονται πληροφορίες συνεχώς μέρα και νύ-
χτα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και συστήματα 
όπως τα VTOL UAV Apid 60 της  Saab τα οποία 
φέρονται οργανικά από τις κορβέτες κλάσης Visby. 
Αυτά τα συστήματα μπορούν να εκπληρώσουν μια 

σειρά αποστολών όπως  επιτήρηση, εντοπι-
σμό ναρκών, κατάδειξη στόχων, παρακολού-
θηση, υποκλοπές  και αναμετάδοση πληροφο-
ριών και έχουν διάρκεια αποστολής 3-6 ώρες 
με μέση ταχύτητα πτήσης 90 χλμ/’ωρα.   

H Σουηδία έχει καλλιεργήσει μεθοδικά 
ένα φιλειρηνικό προφίλ χωρίς να έχει, φαι-
νομενικά τουλάχιστον, εχθρικές χώρες γύρω 
της. Παράλληλα, ακολουθεί μια ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική χωρίς να ταυτίζεται με το 
ΝΑΤΟ ή τη Ρωσία. Για να μπορεί να διατηρεί 
αυτή της την ανεξαρτησία διατηρεί καλά εκ-
παιδευμένες Ένοπλες Δυνάμεις εξοπλισμένες 

με σύγχρονα μέσα. Επιπλέον για την αμυντική 
της διάταξη στηρίζεται στην εκμετάλλευση του 
γεωγραφικού ανάγλυφου της ενώ για τις θαλάσ-

σιες επιχειρήσεις επιμένει στην 
απόκρυψη και την προσβολή του 
εχθρού αποφεύγοντας την ανοι-
χτή θάλασσα. Λόγω της ύπαρ-
ξης μεγάλου αριθμού νήσων και 
βραχονησίδων (αντίστοιχα με την 
Ελλάδα) διατηρεί μεγάλο αριθμό 
αμφίβιων δυνάμεων καταδρομών 
για γρήγορη και ισχυρή επέμβαση. 
Σε όλες τις τελευταίες ασκήσεις 
οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούν  
Μini και VTOL UAV είτε ως ορ-
γανικό μέσο είτε μέσω της συν-
δρομής του Σουηδικού Ναυτικού. 
Επιπλέον, πέραν των αμφίβιων 
δυνάμεων, το Σουηδικό Ναυτικό 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα 
VTOL UAV Apid 60 για αποστολές 
κατάδειξης στόχων , εντοπισμού 

ναρκών και ως επικοινωνιακό  αναμεταδότη στα 
υπό σχεδίαση και κατασκευή σκάφη. 

ΜINI ΚΑΙ VTOL UAV ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Από τη γενική  λίστα αποστολών των UAV 
σχεδόν το σύνολο της έχει εφαρμογή στην περί-
πτωση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου 
με κάποιες παραδοχές λόγω καιρικών συνθηκών. 
Οι πιθανές αποστολές που αναλύονται παρακάτω 
αφορούν όλο τον χώρο του ελληνικού αρχιπελά-

VTOL UAV Apid 60 στο κατάστρωμα μιας Σουηδικής κορβέτας 
κλάσης Visby. 

Καλλιτεχνική απεικόνιση του νέου σκάφους της SAAB MCMV 60 για το Σουηδι-
κό Ναυτικό το οποίο θα φέρει δύο οργανικά  VTOL UAV Apid 60 σε αποστολές 
επιτήρησης, κατάδειξης στόχων και εντοπισμού ναρκών. 
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γους σε διακλαδική διάσταση. Δεν είναι οι μοναδι-
κές καθώς η επιχειρησιακή και τακτική κατάσταση 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Φυσικά, ανάλογες 
μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στην περιοχή 
της Κύπρου όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

α. Επιχειρήσεις ISR – Συλλογής Πληροφοριών. 
Τέτοιου είδους επιχειρήσεις συλλογής πληροφο-
ριών είναι εξαιρετικά σημαντικές τόσο κατά την 
ειρηνική περίοδο αλλά ιδιαιτέρως σε περίοδο 
έντασης ή πολέμου. Με την χρήση οργανικών 
UAV μπορούν πολύ εύκολα και οικονομικά να κα-
λυφθούν περισσότερες από μία περιοχές επιτήρη-
σης ταυτόχρονα, αφού το πλοίο - φορέας μπορεί 
να περιπολεί σε μία περιοχή και το UAV σε μία 
διαφορετική ταυτόχρονα. Επιπλέον, περισσότερες 
περιοχές μπορούν να καλυφθούν αν περισσότερα 
UAV χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα για αποστολές 
ISR από το ίδιο πλοίο – φορέα ή από κάποιο Ναυ-
τικό Παρατηρητήριο (ΝΠ). Παράλληλα, μπορούν 
να επιτηρηθούν βραχονησίδες και «ευαίσθητες» 
παράκτιες περιοχές των ελληνικών νήσων στις 
οποίες υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση αποβα-
τικής ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και για την επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων 
σε νησιωτικές περιοχές ως μέτρο επαύξησης των 
μέτρων προστασίας. Λόγω της μικρής απόστα-

σης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τα 
μικρασιατικά παράλια ο παράγων χρόνος είναι 
εξαιρετικά κρίσιμος για την επιτυχή άμυνα αυτών. 
Επομένως, η συνεχή παρακολούθηση των θαλασ-
σίων συνόρων για τυχόν επιθετικές κινήσεις, για 
συγκέντρωση αποβατικών δυνάμεων είναι μεγά-
λης σημασίας ενώ η παρακολούθηση κρίσιμων 
και στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων 
μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις από 
δολιοφθορές. Η μεταφορά των πληροφοριών θα 
γίνεται μέσω TDLs10 και σε πραγματικό χρόνο δί-
νοντας πλήρη, λεπτομερή και ξεκάθαρη εικόνα στα 
ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης.

β. Αύξηση της περιοχής επιτήρησης
 Είναι δεδομένο ότι οι μικρότερες μονάδες 

επιφανείας στερούνται των ηλεκτρονικών συστη-
μάτων των μεγαλύτερων σκαφών και συνεπώς 
και των αντίστοιχων ικανοτήτων. Επομένως, με 
δεδομένη την οικονομική συγκυρία, που περιορί-
ζει την δυνατότητα ναυπήγησης νέων σύγχρονων 
μονάδων, η επιλογή της χρήσης οργανικών UAV 
κατάλληλου μεγέθους από Κ/Φ και ΠΠ είναι εφικτή 
και χωρίς ρίσκο. 

Την επιλογή αυτή έκανε πρόσφατα το Γερμανι-
κό Πολεμικό Ναυτικό αποκτώντας τρία συστήματα 

10 TDL: Tactical Data Link.

Εικόνα από  IR camera UAV με παρακολούθηση κίνησης αποβατικών μονάδων σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια 
άσκησης. Διακρίνονται εύκολα τα οχήματα και τα τεθωρακισμένα των αποβατικών δυνάμεων.
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mini UAV RQ-V 20B PUMA με πολύ υψηλές δυνα-
τότητες (βάρος μόλις 6Kg, EO και IR κάμερα, εμ-
βέλεια περί τα 20 χιλιόμετρα, διάρκεια αποστολής 
3 ώρες, ύψος πτήσης 152 μέτρα και χειροκίνητη 
εκτόξευση) προς επαύξηση των επιχειρησιακών 
του ικανοτήτων. Ειδικά, σε ένα περιβάλλον «κο-
ρεσμένο» όπως το Αιγαίο στο οποίο συνυπάρχουν 
πολλά εμπορικά σκάφη, σκάφη αναψυχής, σκάφη 
αλιείας αλλά και πολεμικά η απόκτηση ξεκάθαρης 
εικόνας είναι καίριας σημασίας 
αφού θα αποτρέψει «παρερμη-
νείες» ενώ θα αποδεσμεύσει πο-
λύτιμα συστήματα (ελικόπτερα, 
αεροσκάφη) σε άλλες περισσό-
τερο απαιτητικές αποστολές. Πα-
ράλληλα, αποτελεί ένα οργανικό 
UAV ιδανική λύση για την επιτή-
ρηση εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εντός της ελ-
ληνικής ΑΟΖ από τα περιπολικά 
σκάφη του ΠΝ.  

γ. Συνδρομή στις επιχειρήσεις 
του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Στο απαι-
τητικό περιβάλλον επιχειρήσεων 
του ελληνικού αρχιπελάγους η 
συνεργασία μεταξύ ΠΝ και ΣΞ 
είναι καθοριστικής σημασίας σε 

περίοδο κρίσης – πολέ-
μου για την άμυνα του 
νησιωτικού μας χώρου. 
Η συνεργασία αυτή έχει 
πολλές εκφάνσεις όπως 
σε επιχειρήσεις ανακα-
τάληψης βραχονησίδας, 
στοχοποιήσης εχθρικών 
αποβατικών και αερο-
αποβατικών δυνάμεων, 
επιτήρηση περιοχών εν-
διαφέροντος κ.α. Όλα τα 
παραπάνω παραδείγμα-
τα απαιτούν λεπτομερείς 
πληροφορίες και μάλιστα 
αν είναι δυνατόν σε πραγ-
ματικό χρόνο. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα χαρακτη-
ριστικά των νησιωτικών 
περιοχών θα πρέπει να 

διαθέτουμε όσο τον δυνατόν περισσότερες πηγές 
πληροφοριών και όσο τον δυνατόν περισσότερα 
διαθέσιμα συστήματα για τον σκοπό αυτό. Παράλ-
ληλα, με τη χρήση για παράδειγμα  UAV από ένα 
σκάφος τύπου Κ/Φ κατά την διάρκεια επιχείρησης 
ανακατάληψης βραχονησίδας μπορούμε να λαμ-
βάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να 
τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ίδιο το σκάφος και 
η αποστολή συνολικά. Ακόμα και αν οι εχθρικές 

VTOL UAV S-100 σε χρήση από τα σκάφη OPV του Γαλλικού Ναυτικού (Marine Nationale) 
κλάσης Gowind.

Άσκηση ανακατάληψης μικρονήσου από τους Royal Marines του Σουηδικού 
Ναυτικού.
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δυνάμεις καταρρίψουν το χρησιμοποιημένο UAV, 
πράγμα εξαιρετικά δύσκολο λόγω μεγέθους, αυτό 
δεν μπορεί να σημαίνει ακύρωση της επιχείρησης 
ενώ το κόστος σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε 
χρήμα είναι μηδενικό.

Παράλληλα, το UAV μπορεί εύκολα και σχεδόν 
άμεσα να αντικατασταθεί για να συνεχιστεί η απο-
στολή. Η συνδρομή όμως του ΠΝ μέσω του UAV 
στο συγκριμένο παράδειγμα δεν περιορίζεται μόνο 
στις αρχικές πληροφορίες οι οποίες θα καθορί-
σουν και τυχόν αλλαγές στο τακτικό και επιχειρη-
σιακό πλάνο των μονάδων του ΣΞ που επιβαίνουν 
στο πλοίο-φορέα του συστήματος. Αντίθετα, κατά 
την εξέλιξη μιας τέτοιου είδους επιχείρησης και 
με την συνεχή μεταφορά εικόνας από το  UAV στο 
πλοίο φορέα από εκεί στο κέντρο επιχειρήσεων 
μέσω TDLs, μπορεί να γίνει αλλαγή και προσαρ-
μογή του τακτικού σχεδίου χωρίς απώλειες εφαρ-
μόζοντας μιας μορφής δικτυοκεντρικού πολέμου. 

«Ή ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΡΟΜΟ Η ΘΑ ΤΟΝ 
ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ», Αννίβας

Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή της τεχνο-
λογίας των UAV στις ναυτικές επιχειρήσεις είναι 
δεδομένη επηρεάζοντας τον τρόπο διεξαγωγής 
αυτών όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Μια σει-
ρά από ναυτικά συμμαχικών χωρών τα χρησι-
μοποιούν κυρίως ως οργανικά μέσα επιτήρησης 
αποδεσμεύοντας άλλα μέσα όπως τα Ε/Π για πε-
ρισσότερο εξειδικευμένες επιχειρήσεις (ανθυπο-
βρυχιακή δράση).  Παρά τους περιορισμούς των 
συστημάτων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, 
είναι δεδομένο ότι μπορούν να αυξήσουν την επι-

χειρησιακή αποτελεσματικότητα των μονάδων 
επιφανείας του ΠΝ και των ΝΠ με πολύ χαμηλό 
κόστος συγκρινόμενο με μεγαλύτερου μεγέθους 
UAV ή νέες μονάδες και με ελάχιστο τεχνολογι-
κό ρίσκο. Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί 
παραδοσιακά όπλο των καινοτομιών εντάσσοντας 
στις δυνάμεις του συστήματα όπως τις ΤΠΚ και τα 
Υ/Β τ.209 για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Είναι λοιπόν καιρός να εκπλήξει ξανά «εχθρούς 
και φίλους» αυξάνοντας την επιχειρησιακή του 
αποτελεσματικότητα στους δύσκολους καιρούς 
που διανύουμε.

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
www.Globalsecurity.org
www.ptisidiastima.com/egypt-to-buy-rq-20b
www.defenseindustrydaily.com/digital-raven-

up-to-666m-to-aerovironment-for-uav-
upgrades-06050/

www.avinc.com/uas/view/puma
www.naval-technology.com/projects/rq-20b-puma-

ae-small-unmanned-aircraft -system-uas/
www.rast.org
DRDC Toronto Scientifi c Authority Dr. Ming Hou. March 

2004. Project Support Services for the Operational 
Mission and Scenario Analysis for Multiple UAVs/
UCAVs Control from Airborne Platform, Summary 
Report

Micro Air Vehicles for Optical Surveillance William R. 
Davis, Jr., Bernard B. Kosicki, Don M. Boroson, and 
Daniel F. Kostishack, VOLUME 9, NUMBER 2, 1996 
THE LINCOLN LABORATORY JOURNAL.
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Των Ανδρέα Τσιγκόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΝΔ & 
Κωνσταντίνου Χαρίση, Πλωτάρχη (Μ) ΠΝ 

Συμμετοχή του Π.Ν. σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά έργα Horizon 2020. Το 
ερευνητικό έργο ARESIBO και τα οφέλη 
για το Π.Ν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ARESIBO1 (Augmented Reality Enriched 

Situation awareness for Border Security – Βελ-
τιωμένη Επίγνωση Κατάστασης με Επαυξημένη 
Πραγματικότητα για Ασφάλεια Συνόρων) είναι ένα 
καινοτόμο ερευνητικό έργο, στο οποίο συμμετέχει 
η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και μέσω του Γραφείου Καινοτό-
μων Ιδεών το Π.Ν., στα πλαίσια του Horizon 2020 
για τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης 
(situational awareness) στον τομέα της ασφάλειας 
των συνόρων. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας 
είναι ομάδα αποτελούμενη από στελέχη της ΣΝΔ 
(καθηγητές και αξιωματικούς) με επικεφαλής τον 
Αναπλ. Καθηγητή κ. Α. Τσιγκόπουλο. Το ARESIBO 
επικεντρώνεται στα επιχειρησιακά και τακτικά επί-
πεδα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολλαπλών 
χρήσεων στις επιχειρησιακές αποστολές και στις 
λειτουργίες της ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομέ-
νων της επιτήρησης των συνόρων και του ελέγχου 
της περιοχής, της περιπολίας, της επίγνωσης της 

1 To ερευνητικό έργο ARESIBO χρηματοδοτείται από το Ερευ-
νητικό και Καινοτομικό Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό σύμβασης Νο 833805.

κατάστασης, της ανάλυσης πιθανών απειλών, των 
δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης και του 
συντονισμού κοινών αποστολών. Η αναμενόμενη 
πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα συνδράμει στην 
παροχή βελτιωμένης και ολοκληρωμένης επίγνω-
σης της κατάστασης στις επιχειρησιακές ομάδες 
που δρουν στο πεδίο και στη διοίκηση ελέγχου 
(C2) συνόρων, αναπτύσσοντας (α) εργαλεία ασφά-
λειας συνόρων με διαισθητικό και φιλικό προς το 
χρήστη περιβάλλον, (β) δικτυακές υπηρεσίες υπο-
στήριξης λήψης αποφάσεων και εργαλεία για προ-
σωπικό πεδίου και ελέγχου διοίκησης (C2), και (γ) 
την απαραίτητη επικοινωνιακή υποδομή για την 
επίτευξη των αποστολών ελέγχου συνόρων και 
ασφάλειας.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ARESIBO

Στο ARESIBO θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι 
τύποι μη επανδρωμένων συστημάτων, όπως μη 
επανδρωμένα οχήματα εδάφους (UGVs), μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη (UAVs), μη επανδρωμένα 
υποβρύχια οχήματα (UUVs) και μη επανδρωμένα 

Αρχιτεκτονική ARESIBO
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οχήματα επιφανείας θαλάσσης (USVs), που ικα-
νοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των απο-
στολών επιτήρησης συνόρων και έχουν τη δυ-
νατότητα να οδηγήσουν και να διεκπεραιώσουν 
αυτόνομα δύσκολες και επικίνδυνες επιχειρήσεις, 
ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι ανθρώπινες 
απώλειες και το λειτουργικό κόστος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προτεραιότητες του ARESIBO είναι η επι-

στημονική αριστεία και η τεχνολογική καινοτομία. 
Το πρόγραμμα ενισχύει την τρέχουσα τεχνολογία 
μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών του εξο-
πλισμού επαυξημένης πραγματικότητας (Mobile 
Augmented Reality και Wearables), των αξιόπι-
στων και ασφαλών τηλεπικοινωνιών (Robust and 
Secure Telecommunications), των ρομποτικών 
σμηνών (Robotic Swarms) και του σχεδιασμού 
αυτόνομων αποστολών με γνώση του περιβάλλο-
ντος και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με σκοπό 
την υλοποίηση εργαλείων φιλικών προς το χρήστη 
για αποστολές επιτήρησης συνόρων. Το σύστημα 
θα βελτιώσει τις γνωστικές δυνατότητες και την 
αντίληψη στην επιτήρηση συνόρων μέσω διαισθη-
τικού περιβάλλοντος, θα βοηθήσει να αποκτηθεί 
μια σαφής και πιο ακριβής κατανόηση των τρε-
χουσών επιχειρησιακών συνθηκών φιλτράροντας 
ένα μεγάλο σύνολο διαθέσιμων πληροφοριών 
που προέρχονται από πολλαπλές πηγές και τελι-
κά να βοηθήσει στην άμεση και αποτελεσματική 
αντίδραση όταν προκύψει μια κρίσιμη κατάσταση.

Το ARESIBO στοχεύει επίσης στη βελτίωση 
των συστημάτων επιτήρησης συνόρων, παρέχο-
ντας στις επιχειρησιακές ομάδες, τακτική διοίκηση 
ελέγχου με ακριβείς και περιεκτικές πληροφορίες.

Οι ερευνητικοί πυλώνες του ARESIBO είναι 
τρεις:

1. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχήμα-
τος σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο 
ώστε να βελτιστοποιηθεί η συνέργεια με-
ταξύ ανθρώπου και αισθητήρων (σταθε-
ρών και κινητών),

2. Βελτίωση της επίγνωσης της κατάστα-
σης με ενίσχυση της κατανόησης και 
της αντίληψης του περιβάλλοντος μέσω 
προσαρμοσμένης επεξεργασίας δεδομέ-
νων αισθητήρων, συσχετισμού μεταξύ 

ετερογενών δεδομένων και πληροφο-
ριών, και δημιουργίας γνώσης μέσω 
τεχνικών μηχανικής μάθησης (machine/
deeplearning), και

3. Δημιουργία δυνατότητας επίγνωσης κα-
τάστασης επιπέδου C2 (Command and 
Control – διοίκησης και ελέγχου) η οποία 
να μπορεί να συνδυάζει αναφορές προη-
γούμενων αποστολών, κατανόηση κατά-
στασης σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση 
απειλής για μελλοντικές ενέργειες. Αυτή 
η δυνατότητα θα χρησιμοποιηθεί για τη 
βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων (θέση 
ανάπτυξης ομάδων κρούσης και αισθητή-
ρων) καθώς και ως ένα δικτυακό εργα-
λείο για τις ομάδες, όταν αυτές βρίσκονται 
στο πεδίο δράσης.

Το ARESIBO ενσωματώνει ερευνητικές δραστη-
ριότητες όπως:

1. Πλατφόρμες επιτήρησης (αέρος, εδάφους, 
επιφάνειας, υποβρύχια) ώστε να βελτιστο-
ποιηθούν οι δυνατότητες διαλειτουργικό-
τητάς τους και ο εντοπισμός θέσης μεταξύ 
τους αλλά και με τις ομάδες που επιχει-
ρούν,

2. Επεξεργασία δεδομένων από αισθητήρες 
ώστε να ερμηνεύουν, συγχωνεύουν και 
συσχετίζουν όλα τα δεδομένα με σκοπό 
την παραγωγή πληροφοριών και γνώσης, 
και

3. Τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας 
που θα παρέχουν στους χειριστές, σε επί-
πεδο ομάδος πεδίου ή επιχειρησιακό C2, 
εικόνα προς επίγνωση της κατάστασης, 
ανάλογα με την αποστολή.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ARESIBO
Η κοινοπραξία ARESIBO αποτελείται από 20 

εταίρους προερχόμενους από 11 χώρες. Αυτή η 
μεγάλη ευρωπαϊκή συνεργασία είναι θεμελιώδους 
σημασίας για τη χώρα και την Ευρώπη καθώς και 
μία πρόκληση για την επιδίωξη κοινού στόχου στην 
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η κοι-
νοπραξία ARESIBO συνδυάζει μοναδικά την έρευ-
να, την τεχνολογία, τις δυνατότητες πειραματικών 
δοκιμών και επίδειξης στο πεδίο, την αξιολόγηση, 
την καινοτομία, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και 
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την εξειδίκευση, στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη των στόχων της. Οι εταίροι κατέχουν 
την επιστημονική αριστεία στο αντίστοιχο πεδίο αρ-
μοδιότητάς τους, παρέχοντας έτσι τεχνογνωσία για 
την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου. Στον παρα-
κάτω πίνακα και στους χάρτες φαίνεται αναλυτικά 
η σύνθεση της κοινοπραξίας του έργου ARESIBO.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ARESIBO

Το σύστημα ARESIBO θα εξελιχθεί σταδιακά 
σε διάρκεια τριών (3) ετών με δύο κύριες παραλ-
λαγές που αφορούν σε θαλάσσια σύνορα και χερ-
σαία σύνορα. Το σύστημα θα δοκιμαστεί και θα 
αξιολογηθεί σε (α) ελεγχόμενο περιβάλλον που 
να επιτρέπει τις δοκιμές ανά πάσα στιγμή (χωρίς 
προηγούμενη έγκριση) και (β) σε πραγματικές 
συνθήκες σε Φινλανδία, Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Πορτογαλία, και για τις δύο παραλλαγές.

Θα πραγματοποιηθούν δύο πιλοτικές δοκιμές 
για επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων στον ελλαδι-
κό χώρο με συμμετοχή σκαφών UxVs και προσω-

πικού του Π.Ν.. Η πρώτη θα είναι διάρκειας δύο 
εβδομάδων και σε αυτήν θα δοκιμαστούν όλα τα 
συστήματα, oι επικοινωνίες και οι εφαρμογές τε-
χνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που 
θα έχουν αναπτυχθεί. Η επιχειρησιακή εικόνα θα 
μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο C2 
και θα γίνει αξιολογική σύγκριση του ARESIBO με 
το υπάρχον σύστημα command and control. Η 
δεύτερη δοκιμή θα είναι η τελική δοκιμή διάρκει-
ας μιας έως δύο ημερών και θα λάβει χώρα πέριξ 
νήσου που θα καθοριστεί.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ν.
Η εμπειρία του ARESIBO μέσω των πιλοτικών 

δοκιμών και της συμμετοχής του Π.Ν. ως τελικού 
χρήστη που θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα, θα 
επιτρέψει τη βελτίωση του εγχειριδίου του EURO-
SUR και των νομοθετικών κειμένων σχετικά με την 
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων.

Προβολή πληροφοριών εξοπλισμού επαυξημένης πραγμα-
τικότητας ομάδος στο πεδίο δράσης

Αυτόνομη υποβρύχια επιτήρηση με χρήση αισθητήρων 
(Autonomous Under water Surveillance Sensor Solution 
– AUSSS)
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Η αξιολόγηση του συστήματος θα επιτρέψει 
την έκδοση συστάσεων (recommendations) ώστε 
να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η προετοιμασία 
των αποστολών και να επιτευχθεί η άριστη χρή-
ση των αισθητήρων και των μέσων επιτήρησης 
και να καταστεί στενότερη και ουσιαστικότερη η 
συνεργασία μεταξύ των μονάδων που επιχειρούν 
στο πεδίο και των επιχειρησιακών κέντρων C2.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται από το Π.Ν. σε επιχειρήσεις πα-
ράλληλα με το υπάρχον, αυξάνοντας την επιχει-
ρησιακή ικανότητα και μειώνοντας το φόρτο του 
προσωπικού και του πλήθους των επιχειρησιακών 
μέσων που χρησιμοποιούνται (εξοπλισμός επαυ-
ξημένης πραγματικότητας, καινοτόμα εργαλεία 
λογισμικού, συντονισμός μη επανδρωμένων οχή-
ματων).

Τεχνολογικοί εταίροι του ARESIBO

Σχέδιο δοκιμων του ARESIBO

Αξιολόγηση του ARESIBO

Tελικοί Χρήστες του ΑRΕSΙΒΟ
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Πιλοτικές Δοκιμές στον ελλαδικό χώρο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Δρ. Ανδρέας Τσιγκόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων (2004-σήμερα) και είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1985) 
από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών, MSc (1987) από την 
Telecom Paris, Γαλλίας και διδακτορικό (1991) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ειδικός στις 
ασύρματες οπτικές επικοινωνίες (επίγειες και υποβρύχιες), σε ημιαγωγικά οπτικοηλεκτρο-
νικά, επικοινωνίες οπτικών ινών, ηλεκτρονικό σχεδιασμό. Υπεύθυνος έργων στον αμυ-
ντικό κλάδο με κύρια επιτεύγματα το σχεδιασμό και την κατασκευή Κινητών Κέντρων 
Διοίκησης και Κινητού Εργαστηρίου Ακτινοβολίας (2003-2005). Ειδικός μηχανικός και 
σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες τηλεπικοινωνιών (1996-2003). Κύριος Ερευνητής της 
Ομάδας Οπτικοηλεκτρονικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1991-1996). Συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 80 εργασιών σε διε-
θνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 

Ο Πλωτάρχης (Μ) Κωνσταντίνος Χαρίσης ΠΝ γεννήθηκε το 1979 στο Μαρούσι Αττικής 
και μεγάλωσε στην Κατερίνη Πιερίας. Το 1998 εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
από όπου και αποφοίτησε το 2002 ως Μηχανικός Σημαιοφόρος. Έχει υπηρετήσει σε Πο-
λεμικά και Ναυτικές Υπηρεσίες. Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό 
του Σχολεία. Από τον Αύγουστο του 2017 υπηρετεί στο ΓΕΝ. Διδάσκει από εξαετίας σε 
σταδιοδρομικά σχολεία του ΠΝ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε θέματα Ηλεκτρο-
νικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Master of Science in Electrical Engineering του Naval Postgraduate School του Monterey 
California με εξειδίκευση σε θέματα Τηλεπικοινωνιών. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και λίγα 
Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι παντρεμένος.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
http://aresibo.eu/
Grant Agreement number: 833805 — ARESIBO — 

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-
SEC-2018.
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ΝΕΟΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
SARS-CoV2

Του Σπ. Παπαϊωάννου, Πλοίαρχου(ΥΙ) ΠΝ 
Επιμέλεια: Λ. Κολιαστάσης, Ανθυποπλοίαρχος(ΥΙ) ΠΝ
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Τον Δεκέμβριο του 2019 παρατηρήθηκαν 
κρούσματα πνευμονίας αγνώστου αιτιολογίας 
στην επαρχία Wuhan της Κίνας τα οποία είχαν αυ-
ξανόμενη τάση. Παρατηρήθηκε εικόνα ιογενούς 
πνευμονίας με τους ασθενείς να αυξάνονται εκ-
θετικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
επιβεβαίωσε στις 31 Δεκεμβρίου τη νόσηση με 
πνευμονία πολλών ασθενών μεγάλο μέρος των 
οποίων είχε επισκεφθεί ή είχε σχέση με την αγο-
ρά αγρίων ζώων στη Wuhan – δεν επιβεβαίωσε 
παρόλα αυτά τη μετάδοση από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. Στις 11 Ιανουαρίου του 2020 η Κίνα ανα-
κοινώνει τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο, ενώ 
έχει πλέον απομονωθεί ως παθογόνο αίτιο μία νέα 
μορφή κορωνοιού. O ΠΟΥ έδωσε την ονομασία 
COVID-19 στις 11 Φεβρουαρίου, ενώ από τις 12 
Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως πανδημία με το όνομα 
SARS-CoV2. Πλέον είναι σαφής η μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο.

Από την έναρξη της διασποράς η επιστημο-
νική κοινότητα προσπαθεί να αποσαφηνίσει τον 
χαρακτήρα της λοίμωξης, τις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου, τον τρόπο διασποράς καθώς και την ανά-
πτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Θεραπείες που 
προορίζονται για άλλες παθήσεις δοκιμάζονται, 
τα συστήματα υγείας θωρακίζονται εν όψει αυ-
ξανόμενων εισαγωγών με COVID και πολλές χώ-
ρες εφαρμόζουν ολικό αποκλεισμό. Πρωταρχικός 
στόχος είναι η ανάσχεση της εκθετικής αύξησης 
κρουσμάτων και κατάρρευσης των συστημάτων 
υγείας μέχρι την οριστική λύση.

Σχετικά με το χαρακτήρα της μεταδοτικότητας 
του COVID η αρχική διχογνωμία σχετικά με τη με-
τάδοση αερογενώς ή μόνο με σταγονίδια και επα-
φή έχει πλέον καταλήξει προς το δεύτερο. Ο νέος 
κορωνοιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρω-
πο μέσω των σταγονιδίων του βήχα, του φταρνί-
σματος και της κοντινής επαφής κάτω του ενός 
μέτρου. Φαίνεται, πλέον, ότι δε μεταδίδεται αερο-
γενώς και αυτή είναι η επίσημη θέση του ΠΟΥ, αλ-
λά στον επιστημονικό κόσμο δεν έχει επικρατήσει 
πλήρης σύμπνοια. Άλλος τρόπος μετάδοσης είναι 
μέσω μολυσμένων επιφανειών, όπως για παρά-
δειγμα ένα χερούλι πόρτας που ακούμπησε ασθε-
νής με μολυσμένα χέρια. Η μέχρι τώρα εμπειρία 
δείχνει ότι το κύριο «όπλο» του νέου ιού που τον 
καθιστά τόσο απειλητικό είναι η μεγάλη μεταδοτι-

κότητά του. Ο κύριος τρόπος προστασίας είναι η 
αποφυγή συνωστισμού και κοντινής <2 μέτρων 
επαφής. Το συχνό πλύσιμο χεριών με αλκοολούχο 
διάλυμα ή σαπούνι και νερό είναι ικανά να σκοτώ-
σουν τον ιό και κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
πρέπει να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρό-
σωπό μας ειδικά μάτια –μύτη – στόμα. Η χρήση 
γαντιών προορίζεται για τους επαγγελματίες και 
όχι για το ευρύ κοινό καθώς ο ιός μένει ζωντανός 
στο γάντι και εάν δε χρησιμοποιείται σωστά δίνει 
ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Η χρήση μάσκας συ-
στήνεται πλέον για περιπτώσεις κλειστών δομών 
και πιθανής στενής επαφής, αλλά ακολουθώντας 
τις οδηγίες χρήσης αυτών.

Ο νέος κορωνοιός ανήκει στην ήδη γνωστή 
ομάδα των κορωνοιών που προκάλεσαν τις επιδη-
μίες MERS και SARS και συνήθως αφορούν ήπιες 
λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η διαφορά του 
COVID-19 είναι ότι η νόσος που προκαλεί μπορεί 
να κυμαίνεται από ασυμπτωματική νόσηση ως και 
οξεία ταχέως εξελισσόμενη και δυνητικά θανατη-
φόρο λοίμωξη. Ακόμα δε γνωρίζουμε τα ακριβή 
ποσοστά στον πληθυσμό – ξέρουμε όπως ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία όσων εκδηλώσουν συμπτώ-
ματα θα έχουν μια ήπια λοίμωξη του αναπνευ-
στικού. Κάποιοι, όμως, ασθενείς θα αναπτύξουν 
ιογενή πνευμονία η οποία μπορεί να διαδράμει 
ως την ίαση ή να καταλήξει σε οξύ σύνδρομο 
αναπνευστικής δυσχέρειας (acute respiratory 
distress syndrome ARDS) και πιθανώς σε θάνατο. 
Δυστυχώς, δεν αποτελεί μια «άλλη γρίπη» και τα 
ποσοστά σοβαρής νόσησης είναι περισσότερα από 
τη γρίπη, όπως και οι θανατηφόρες λοιμώξεις. Συ-
γκεκριμένα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου δηλαδή 
ηλικιωμένους και νοσούντες από χρόνιες νόσους 
όπως καρδιαγγειακό νόσημα, πνευμονοπάθεια, 
αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοανεπάρ-
κεια είναι πιο πιθανό ο ιός να προσβάλει τον πνεύ-
μονα και να οδηγήσει σε σοβαρή και απειλητική 
λοίμωξη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη βιολογική ηλι-
κία του ασθενούς, η οποία φαίνεται να είναι εξίσου 
σημαντική της ημερολογιακής. Παραδείγματος χά-
ρη, ένας υγιής 70χρονος ίσως είναι σε ίδιο ή μι-
κρότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσο σε σύγκριση με 
έναν 45χρονο με χρόνιες παθήσεις. Η παχυσαρκία 
και το κάπνισμα αυξάνουν τη βιολογική ηλικία και 
το προφίλ επικινδυνότητας.  Όταν προσβληθεί το 
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ανώτερο αναπνευστικό, ο ασθενής μπορεί να εκ-
δηλώσει βήχα (κυρίως ξηρό), πυρετό, αδυναμία, 
μυαλγίες όπως στις απλές εποχιακές ιώσεις. Η 
πρόοδος σε λοίμωξη κατωτέρου αναπνευστικού 
με πνευμονία εμφανίζει υψηλό πυρετό, καχεξία, 
δύσπνοια ή και υποξυγοναιμία που ίσως ο ασθε-
νής δεν αντιλαμβάνεται.

Εκτός από το αναπνευστικό φαίνεται ότι μπο-
ρεί να προσβάλει και άλλα κύτταρα όπως του 
γαστρεντερικού σωλήνα και το μυοκάρδιο – έτσι 
μπορεί να εκδηλωθεί με διάρροιες, κοιλιακό άλ-
γος ή και μυοκαρδίτιδα. Επιπλέον αναφέρονται 
περιπτώσεις με νευρολογική συνδρομή και στα 
πρώιμα συμπτώματα συγκαταλέγονται η έλλειψη 
γεύσης και όσφρησης. Μεγάλος λόγος γίνεται για 
τις ανοσολογικές αντιδράσεις στον ιό που κάποιοι 
το μεταφράζουν ως σύνδρομο COVID-19. Πιο 
συγκεκριμένα φαίνεται ότι ο ιός μπορεί να προ-
καλέσει δυσλειτουργία του πηκτικού μηχανισμού 
και μικροαγγειοπάθεια καθώς και μια υπέρμετρη 
αντίδραση του οργανισμού έναντι του ιού η οποία 
στην προσπάθεια να τον καταπολεμήσει καταστρέ-
φει τον ίδιο τον ξενιστή.

Στις περιπτώσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας 
η διασωλήνωση και αναπνευστική υποστήριξη 
είναι η μόνη λύση. Η κύρια θεραπευτική προσέγ-
γιση είναι υποστηρικτική ως ότου ο οργανισμός 
καταπολεμήσει τον ιό. Πολλές θεραπείες έχουν 
δοκιμαστεί όπως ανθελονοσιακά φάρμακα (χλω-
ροκίνη, υδροξυχλωροκίνη), αντιβιοτικά (αζιθρο-
μυκίνη), αντιιικά (οseltamivir, φάρμακα έναντι του 
HIV, remdesivir, favipiravir), ανοσοτροποποιητικοί 
βιολογικοί παράγοντες (φάρμακα που κατευνά-
ζουν την υπέρμετρη αντίδραση του οργασμού στο 

ιό) με ποικίλα αποτελέσματα. Η εφαρμογή είναι 
κυρίως εμπειρική χωρίς να έχει αποδειχθεί σε 
μεγάλες μελέτες. Πρόσφατα το αντιιικό φάρμακο 
remdesivir έδειξε μείωση του χρόνου νοσηλείας 
σε ασθενείς με κορωνοιό στην πρώτη μεγάλη 
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη και δρομολογείται 
προς έγκριση σαν θεραπεία. Πολύς λόγος μετά 
από πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχει 
γίνει για τα ανθελονοσιακά φάρμακα χλωροκίνη 
και υδροξυχλωροκίνη. Χρησιμοποιούνται στη θε-
ραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων καθώς εμφανί-
ζουν ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες και είναι ήδη 
γνωστή η δράση τους έναντι λοιμώξεων. Στη συ-
νέχεια, όμως, επανεξετάστηκε η χρήση τους λόγω 
πιθανών επιπλοκών και νέων μελετών που δεν 
έδειξαν σαφές όφελος. Στην παρούσα φάση της 
πανδημίας κάθε χώρα εφαρμόζει τις δικές της 
οδηγίες βάσει των εισηγήσεων ομάδων λοιμωξι-
ολόγων εξατομικεύοντας κάθε περιστατικό. 

 Η επιστημονική κοινότητα εργάζεται εντατικά 
για ένα αποτελεσματικό φάρμακο και εμβόλιο, με 
το τελευταίο να αποτελεί την μόνη ουσιαστική και 
οριστική λύση στον ιό. Πολλές εταιρίες και διεθνείς 
οργανισμοί μπήκαν αμέσως στη μάχη για ένα απο-
τελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Ενώ η ανάπτυξη 
εμβολίου απαιτεί χρόνια, οι τεράστιες προσπάθειες 
έχουν οδηγήσει σε 5 επικρατέστερα εμβόλια με τα 
4 να είναι στη φάση 2 ήδη. Είναι άγνωστο πότε θα 
είναι έτοιμο για ευρεία παραγωγή και διάθεση ένα 
εμβόλιο με τους πιο αισιόδοξους να στοχεύουν 
στις αρχές του 2021 ή τέλη 2020.

Στη χώρα μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντα-
ποκρίθηκε επιτυχώς στο πρώτο κύμα της νόσου 
και ο πληθυσμός πειθάρχησε στα μέτρα με απο-
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τέλεσμα να έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα και 
θανάτους από άλλες χώρες. Ο Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας Υγείας προτείνει τα παρακάτω μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού:

Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά 
με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα 
και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το 
πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με 
χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτουμε άμεσα στα 
απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύ-
πτουμε με το εσωτερικό του αγκώνα.

Εάν εμφανίσουμε ήπια συμπτώματα λοίμωξης 
του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, 
πονόλαιμος) παραμένουμε στο σπίτι σε απομόνω-
ση και παρακολουθούμε την υγεία μας.

Σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων 
ή όταν τα ήπια συμπτώματα επιμένουν για περισ-
σότερο από 5 ημέρες ή εάν ανήκουμε σε ευπαθή 
ομάδα (ηλικιωμένα άτομα, άτομα οποιασδήποτε 
ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα π.χ. σακ-
χαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά και χρόνια ανα-
πνευστικά νοσήματα, αρτηριακή υπέρταση), επι-
κοινωνούμε άμεσα με τον ιατρό για αξιολόγηση.

Εάν λαμβάνουμε φαρμακευτική αγωγή συμ-
μορφωνόμαστε στις οδηγίες των θεραπόντων 
ιατρών.

Δεν ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που εμφα-
νίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού 
συστήματος (βήχα, καταρροή, πυρετό, πονόλαιμο).

Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού, επισκέ-
ψεις σε οικίες και παραμονή σε ανοιχτούς χώρους 
σε συνθήκες συγχρωτισμού.

Αποφεύγουμε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Αποφεύγουμε αυστηρά τις επισκέψεις σε νο-
σηλευόμενους ασθενείς.

Αποφεύγουμε αυστηρά την επαφή με άτομα 
που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, ακολουθούμε αυστηρά όλα τα μέτρα ατο-
μικής υγιεινής (πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο 
των χεριών, χρήση μάσκας ή τήρηση απόστασης 
τουλάχιστον 2 μέτρων).

Μετά από την απόκρουση του πρώτου κύματος 
η χώρα μας καλείται να ορθοποδήσει οικονομικά, 
εμποδίζοντας ταυτόχρονα την εξάπλωση του ιού. 
Μέτρα απόστασης και αποφυγής συγχρωτισμού 
είναι εν ισχύ ενώ γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι σε 
όλες τις πύλες εισόδου στη χώρα. Είναι άγνωστο 
σε τι βαθμό θα επέλθει νέο κύμα διάδοσης του 
ιού το φθινόπωρο-χειμώνα και επαφίεται στον 
καθένα μας να προστατευθεί και να προστατέψει 
τους γύρω του. Ταυτόχρονα το εθνικό σύστημα 
υγείας της χώρας και το υγειονομικό προσωπι-
κό των Ενόπλων Δυνάμεων προετοιμάζονται και 
ενισχύονται. Συγκεκριμένα οι Ένοπλες Δυνάμεις 
έχουν λάβει μεγάλο μέρος του φορτίου ελέγχου 
με μεγάλο αριθμό υγειονομικού προσωπικού να 
έχει διατεθεί στον ΕΟΔΥ.

Η πανδημία αυτή αποτελεί τη  μεγαλύτερη 
πρόκληση της γενιάς μας και μία από τις μεγα-
λύτερες της ανθρωπότητας. Έως τότε πρέπει να 
ενημερωνόμαστε μόνο από έγκυρα μέσα και να 
μη δίνουμε χώρο στον πανικό, αλλά μόνο στην 
πρόληψη.
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Εισαγωγή 
Η πληροφόρηση, υπό την έννοια της απόκτη-

σης και χρήσης πληροφοριών, θεωρείται πολλα-
πλασιαστής ισχύος και χρησιμοποιείται ως όπλο 
από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Οι τε-
χνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) έχουν μετατρέψει το σύγχρονο κόσμο σ’ ένα 
παγκόσμιο και διασυνδεδεμένο πληροφοριακό 
δίκτυο. Ο πληροφοριακός πόλεμος χρησιμοποιεί 
τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις ως όπλα και 
λαμβάνει χώρα στον ανθρώπινο νου. Τα κράτη 
χρησιμοποιούν πληροφοριακές επιχειρήσεις στην 
προσπάθειά τους να διαμορφώσουν αντιλήψεις 
σε επιλεγμένα ακροατήρια και να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση πολιτικής.1 Η Ρωσία δεν αποτελεί 
εξαίρεση σε αυτήν τη πρακτική. 

Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ευρύ ιστο-
ρικό ρωσικών και σοβιετικών πληροφοριακών 
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
το οποίο αποσκοπούσε στη χειραγώγηση στο-
χευμένων ακροατηρίων και την άσκηση προπα-
γάνδας.2 Στο πρόσφατο παρελθόν, η Μόσχα έχει 
χρηματοδοτήσει δυτικά πολιτικά κόμματα και έχει 
επιχειρήσει να χειραγωγήσει ξένα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης με σκοπό να επηρεάσει τη διαμόρ-
φωση της πολιτικής ατζέντας και να διχάσει τις 
δυτικές κοινωνίες.3 Στις μέρες μας όμως, το εύρος 
και το αντικείμενο των ρωσικών πληροφοριακών 
επιχειρήσεων φαίνεται να είναι πολύ πιο φιλό-
δοξα από εκείνα των πληροφοριακών επιχειρή-
σεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέμου. Άλλωστε, ο κόσμος είναι 
πολύ πιο «δικτυωμένος» σήμερα σε σχέση με τις 
προηγούμενες δεκαετίες, και κατ’ επέκταση είναι 
ευκολότερο για τη Ρωσία να διεισδύει στις δυτικές 

1 Leigh, Armistead (ed.), Information Operations, Warfare 
and the Hard Reality of Soft Power (Washington DC: 
Brassey’s INC, 2000).

2 Για τις σοβιετικές επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, προ-
παγάνδας και υπονόμευσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου βλέπε Glantz, David, “Surprise and Maskirovka 
in Contemporary War” Soviet Army Studies Office, Army 
Combined Arms Center (Kansas: Fort Leavenworth, 1988) 
και Cull, Nicholas et.al., Soviet Subversion, Disinformation 
and Propaganda: How the West Fought Against it (London: 
LSE Institute of Global Affairs, 2017).

3 Klapsis, Antonis, An Unholy Alliance: The European Far 
Right and Putin’s Russia (Brussels: Wilfried Martens Centre 
for European Studies, 2015).

κοινωνίες.4 Σε αντίθεση με τη Δύση, η οποία προ-
σεγγίζει τις πληροφοριακές επιχειρήσεις, κυρίως 
σε τακτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας στρα-
τιωτικής αντιπαράθεσης, η Ρωσία υιοθετεί μια 
πιο ευρεία προσέγγιση, όπου οι πληροφοριακές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται τόσο κατά την πε-
ρίοδο του πολέμου, όσο και κατά την περίοδο της 
ειρήνης. Η Ρωσία, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότη-
τες που της προσφέρουν το διαδίκτυο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, είναι σε θέση να επηρεάζει 
τις πεποιθήσεις των ακροατηρίων που στοχεύει 
και να επιδρά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
συγκεκριμένων κρατών. Παρόλο που είναι δύσκο-
λο να καταγραφούν τα άμεσα αποτελέσματα αυ-
τών των επιχειρήσεων, εικάζεται ότι έχουν κάποια 
επίδραση, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, π.χ. στην 
περίπτωση της Ουκρανίας, στην κρίση της Κριμαί-
ας, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, π.χ. διάβρωση 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και αποδυνάμωση της συνοχής του 
NATO.

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάλυση των 
ρωσικών πληροφοριακών επιχειρήσεων, και η 
συσχέτισή τους με το ευρύτερο σχέδιο υψηλής 
στρατηγικής της Ρωσίας. Αρχικά θα ερμηνευτεί ο 
τρόπος με τον οποίο οι πληροφοριακές επιχειρή-
σεις γίνονται αντιληπτές από τη ρωσική πολιτική 
και στρατιωτική ελίτ. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία 
εξέταση του Δόγματος Ασφάλειας Πληροφοριών 
(Information Security Doctrine) του 2016 και του 
RuNet 2020, δύο πρόσφατες εξελίξεις που υπο-
γραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο της πληροφόρη-
σης στη ρωσική στρατηγική. Επίσης, θα γίνει μια 
ανάλυση των πληροφοριακών επιχειρήσεων στην 
περίπτωση της κρίσης στην Ουκρανία το 2014 και 
τέλος θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης των 
ρωσικών πληροφοριακών επιχειρήσεων.

Η πληροφόρηση ως παράγοντας 
κρατικής ισχύος: Η περίπτωση της 
Ρωσίας 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο πληροφοριακός 
πόλεμος και σχετικές έννοιες, όπως, η προπαγάν-
δα, η στρατηγική επικοινωνία, η παραπληροφόρη-

4 Chivvis, Christopher, “Hybrid War: Russian Contemporary 
Political Warfare” Bulletin of the Atomic Scientists 73, 5 
(2017), σελ. 316.
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ση, οι επιχειρήσεις επιρροής, η υπονόμευση, η θε-
ωρία αντανακλαστικού ελέγχου (reflexive control 
theory) και πιο πρόσφατα ο υβριδικός πόλεμος, 
έχουν αποτελέσει αντικείμενα συζήτησης στο 
ρωσικό πολιτικό διάλογο. Σύμφωνα με τη ρωσική 
άποψη, ο πληροφοριακός πόλεμος αναφέρεται σε 
μεθόδους και τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για να διαμορφώσουν μία συγκεκριμένη πολιτική 
συμπεριφορά. Αποτελεί ένα εργαλείο για την επί-
τευξη πολιτικών στόχων.5 

Το Υπουργείο Αμύνης της Ρωσίας ορίζει τον 
πληροφοριακό πόλεμο ως την υπονόμευση πολι-
τικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων. 
Ο πληροφοριακός πόλεμος περιλαμβάνει τη διε-
ξαγωγή μαζικών ψυχολογικών επιχειρήσεων, με 
σκοπό να διχαστεί η κοινωνία και να αποσταθερο-
ποιηθεί η κυβέρνηση, ώστε να αναγκαστεί το κρά-
τος να λάβει αποφάσεις προς όφελος των αντιπά-
λων του. Ενώ η Δύση αντιλαμβάνεται τις πληρο-

5 Για τη ρωσική αντίληψη περί πληροφοριακού πολέμου, 
βλέπε επιλεκτικά Thomas, Timothy, “Russia’s Information 
Warfare Strategy: Can the Nation Cope in Future Conflicts?” 
The Journal of Slavic Military Studies 27 (2014), σελ.101-
130, Thomas, Timothy, “Russia’s 21st Century Information 
War: Working to Undermine and Destabilize Populations” 
Defence Strategic Communications, vol.1 (2015), σελ.10-
25, Fridman, Ofer, “The Russian Perspective on Information 
Warfare: Conceptual roots and politicization in Russian 
academic, political and public discourse” Defence Strategic 
Communications, vol.2 (2017), σελ.61-83 και Allen, 
T.S & Moore, A.J., “Victory Without Casualties: Russia’s 
Information Operations” Parameters 48, 1 (2018), σελ. 
59-71.

φοριακές επιχειρήσεις ως 
ένα από τα πολλά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται κατά 
τη διάρκεια μίας στρατιω-
τικής εκστρατείας, για τους 
Ρώσους στρατιωτικούς 
αναλυτές, η πληροφόρηση 
κατέχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο.6 Για τη ρωσική πολι-
τική και στρατιωτική ελίτ, το 
επίκεντρο των σύγχρονων 
διενέξεων έχει μετατοπιστεί 
από την καταστροφή στην 
επιρροή, από μια σύγκρου-
ση με όπλα, σε μια μάχη για 
τον ανθρώπινο νου. Πα-
ραφράζοντας τον Πρώσο 

στρατιωτικό και θεωρητικό του πολέμου, Carl von 
Clasusewitz, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι 
το κέντρο βάρους είναι ο νους και ο στόχος είναι η 
επικράτηση σε αυτό το νέο πεδίο μάχης, με σκοπό 
την άμβλυνση της αναγκαιότητας για χρήση στρα-
τιωτικής ισχύος.

Παρόλο που αποτελεί ένα παλαιό φαινόμενο, 
ο πληροφοριακός πόλεμος αποκτά σπουδαιότη-
τα σήμερα εξαιτίας της ολοένα και στενότερης 
διασυνδεσιμότητας της ανθρωπότητας μέσω της 
ψηφιακής τεχνολογίας. Στη ρωσική περίπτωση, 
όμως, υπάρχουν δύο επιπρόσθετοι παράγοντες, 
οι οποίοι ερμηνεύουν την έμφαση σ’ αυτήν την 
έννοια για τη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών. Αρ-
χικά, η Ρωσία έχει μία μακρά παράδοση χρήσης 
πληροφοριακών επιχειρήσεων. Στον στρατιωτικό 
τομέα, τόσο οι τσαρικές όσο και οι σοβιετικές δυ-
νάμεις ήταν πρωτοπόρες στην τέχνη της στρατι-
ωτικής εξαπάτησης, γνωστή και ως maskirovka.7 
Ομοίως, οι σοβιετικές υπηρεσίες πληροφοριών και 
ασφαλείας ήταν λάτρεις της υπονόμευσης - αλ-
λιώς γνωστή και ως πολιτικός πόλεμος (political 
warfare) ή δραστικά μέτρα (active measures). 
Τα κείμενα του Aleksandr Dugin αναφορικά με 
τον δικτυοκεντρικό πόλεμο, τα κείμενα του Igor 
Panarin αναφορικά με τον πληροφοριακό πόλεμο 

6 Thornton, Rob, “The Changing Nature of Modern Warfare: 
Responding to Russian Information Warfare.” RUSI Journal 
160, 4 (2015), σελ. 42.

7 Ο.π. Glantz.

πηγή: https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/04/26/russian-intelligence-
operations-shifting-tactics-not-goals/index.html
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και η συμβολή των στρατιωτικών στοχαστών που 
έχουν εμφανιστεί στο ρωσικό περιοδικό Military 
Thought8 είναι ενδεικτικά για τις απόψεις που επι-
κρατούν στο ρωσικό διάλογο.9 Η χειραγώγηση του 
πληροφοριακού τομέα στοχεύει στην υπονόμευση 
μίας κυβέρνησης και στην επιρροή της πολιτικής 
ελίτ με σκοπό την πρόκληση κοινωνικοπολιτικών 
αναταραχών μέσα στο κράτος-στόχος. Ρώσοι θε-
ωρητικοί υποστηρίζουν ότι ο πληροφοριακός πό-
λεμος χρησιμοποιείται ανοιχτά από τη Δύση, και 
συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ, με σκοπό να υπονο-
μεύσει την άσκηση κυριαρχίας της Μόσχας. Στα 
μάτια τους, η Δύση χρησιμοποίησε πληροφορια-
κές επιχειρήσεις για να καταστρέψει τη Σοβιετική 
Ένωση, και παρόμοιες μη-στρατιωτικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται τώρα με στόχο την αποσταθε-
ροποίηση της Ρωσίας.10 Σύμφωνα με αυτή την 
άποψη, η Ρωσία είναι θύμα του πληροφοριακού 
πολέμου της Δύσης. Ο «πρώτος πληροφοριακός 
πόλεμος» έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ψυ-
χρού Πολέμου και είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση 
της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ ο «δεύτερος πληρο-
φοριακός πόλεμος» λαμβάνει χώρα κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας και έχει ως στόχο 
την αποδυνάμωση της Ρωσίας.11 Στο πλαίσιο αυτό, 
οι επονομαζόμενες πολύχρωμες επαναστάσεις σε 
Κιργισία, Γεωργία και Ουκρανία, η Αραβική Άνοιξη, 
οι διαμαρτυρίες του 2011-2012 στην Μόσχα και 
το κίνημα Euromaidan το 2013-14 στην Ουκρα-
νία, αποτελούν παραδείγματα υποκινούμενων από 
τη Δύση παρεμβάσεων. 

Μία ακόμη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν όταν εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο προ-
σεγγίζει η Ρωσία τον πληροφοριακό πόλεμο είναι 
ο βαθμός πολιτικοποίησης που σχετίζεται μ’ αυ-
τήν την έννοια. Η πεποίθηση ότι η Δύση διεξάγει 
έναν πόλεμο που στοχεύει στην αποδιοργάνωση 
της κυβέρνησης, οργανώνει αντικυβερνητικές δια-

8 Το περιοδικό Military Thought: A Russian Journal of Military 
Theory and Strategy εκδίδεται από το Υπουργείο Αμύνης 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πρωτότυπη ρωσική εκδοχή 
εκδίδεται από το 1918, ενώ η αγγλική από το 1992.

9 Thomas, Timothy, “The Evolving Nature of Russia’s Way of 
War.” Military Review 97, 4 (2017), σελ. 34-42.

10 Ο.π. Fridman, 70-76.
11 Jaintner, Margarita, “Russian Information Warfare: 

Lessons from Ukraine”, In Cyber War in Perspective: 
Russian Aggression against Ukraine, ed. Kenneth Geers, 
87-94. Tallinn: NATO CCD COE, σελ. 89.

μαρτυρίες και επηρεάζει την κοινή γνώμη είναι ιδι-
αίτερα δημοφιλής μεταξύ των ακαδημαϊκών, της 
πολιτικής ελίτ και μέρους της ρωσικής κοινωνίας.12 
Το αφήγημα ότι ένας πληροφοριακός πόλεμος διε-
ξάγεται από τη Δύση εναντίον της Ρωσίας υποστη-
ρίζεται συχνά από τη ρωσική ηγεσία. Τα τελευταία 
χρόνια, ο Πρόεδρος Vladimir Putin και ο Υπουργός 
Εξωτερικών Sergey Lavrov έχουν συχνά υποστη-
ρίξει ότι η Ρωσία έχει βρεθεί στο στόχαστρο πλη-
ροφοριακών επιχειρήσεων. Δημοσκοπήσεις ανα-
φορικά με την κοινή γνώμη αποδεικνύουν ότι ο 
ρωσικός λαός έχει ενστερνιστεί το αφήγημα αυτό 
και είναι γενικά πεπεισμένος ότι μία επίθεση της 
Δύσης εναντίον της Ρωσίας έχει ήδη λάβει χώρα.13

Η ρωσική προσέγγιση αναφορικά με τις πλη-
ροφοριακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από τρεις 
βασικές στρατηγικές: τη μίμηση, την κατάργηση και 
την επινόηση.14 Η πρώτη στρατηγική αφορά στην 
αντιγραφή πολιτικών και διπλωματικών πρωτο-
βουλιών που έχουν αναπτυχθεί στη Δύση εδώ και 
δεκαετίες. Ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ 
και της Ευρώπης, η Ρωσία δημιουργεί μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες στην πράξη 
οργανώνονται και ελέγχονται από το κράτος. Τέ-
τοιες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν τη Russkiy 

12 Ο.π. Fridman, 70-76.
13 Ο.π. Fridman, 76-79.
14 Van Herpen, Marcel, Putin’s Propaganda Machine: Soft 

Power and Russia’s Foreign Policy (Lanham: Rowman & 
Littlefield, 2016).

πηγή: https://www.politico.com/magazine/story/2017
/09/05/gerasimov-doctrine-russia-foreign-policy-215538
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Mir Foundation και το Russian International 
Affairs Council (RIAC). Αυτοί οι οργανισμοί λει-
τουργούν ως εργαλεία ήπιας ισχύος που χρησι-
μοποιούνται για την επιρροή ξένων κυβερνήσεων 
και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Η δεύτε-
ρη στρατηγική, η κατάργηση, είναι πιο επιθετική 
και συνιστά μία επίθεση στις δυτικές δημόσιες 
διπλωματικές πρωτοβουλίες. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων τόσο των 
δυτικών όσο και των ρωσικών ΜΚΟ που έχουν τη 
βάση τους στη Ρωσία και χρηματοδοτούνται από 
το εξωτερικό. Η τελευταία στρατηγική, η επινόηση, 
περιλαμβάνει την πρόσληψη δυτικών εταιριών λό-
μπι και πρωτοβουλίες δημόσιου διαλόγου, όπως 
το Valdai Discussion Club, τα οποία στοχεύουν στη 
βελτίωση της εικόνας της Ρωσίας στο εξωτερικό.15

Ο πληροφοριακός πόλεμος διεξάγεται μέσω 
παλαιών και νέων μέσων. Η Ρωσία έχει καταφέ-
ρει να αποκτήσει τον έλεγχο εγχώριων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα του V 
Kontakte, και να δημιουργήσει νέα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης όπως το Russia Today και το Sputnik 
News. Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
όπως το NTV, το Channel One Russia και το Russia 

15 Ο.π.

24 διαδίδουν το αφήγημα του Κρεμλίνου, όχι μόνο 
σε εγχώρια κοινά, αλλά και σε ρωσόφωνα ακρο-
ατήρια σε άλλα κράτη.16 Η στρατηγική για τα μέ-
σα μαζικής ενημέρωσης του Κρεμλίνου στοχεύει 
επίσης να επηρεάσει την ξένη κοινή γνώμη. Ως 
αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, Ρώσοι ολιγάρ-
χες έχουν αγοράσει ξένες εφημερίδες, όπως τη 
βρετανική The Independent, η οποία αποκτήθηκε 
από τον Alexander Lebedev, πρώην πράκτορα της 
KGB, και τη γαλλική France Soir, η οποία αγορά-
στηκε από τον Sergey Pugachev, τραπεζίτη και 
πρώην μέλος του στενού κύκλου του Προέδρου 
Πούτιν.17 Τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό έχουν ως 
στόχο να επηρεάσουν ρωσόφωνες κοινότητες σε 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουκρανία, Γεωργία 
και Μολδαβία, αλλά ακόμη και σε πρώην χώρες 
της Σοβιετικής Ένωσης στην Κεντρική Ασία.18

Η Ρωσία διεξάγει έναν εκλεπτυσμένο πλη-
ροφοριακό πόλεμο με σκοπό να προωθήσει το 
εθνικό της συμφέρον. Ο πόλεμος αυτός βασίζεται 

16 Walker, Christopher, “The Authoritarian Threat. The 
hijacking of ‘Soft Power’” Journal of Democracy 27, 1 
(2016), 59-60.

17 Ο.π. Van Herpen.
18 Ο.π. Thornton, 42.

πηγή: https://tinyurl.com/y2zba4dm
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στις γνώριμες αρχές της υπονόμευσης και 
της προπαγάνδας, τα οποία το Κρεμλίνο 
διεξήγαγε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, αλλά στις μέρες μας αυτές οι 
επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο εύκολες χά-
ρη στο διαδίκτυο, τις ψευδείς ειδήσεις και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ρωσική 
προσέγγιση αποτελεί μία σύνθεση παλαιών 
και σύγχρονων μεθόδων, συνδυάζοντας 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα και 
αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα και τις 
ασυμμετρίες της πληροφοριακής τεχνολο-
γίας.19 Η τοποθέτηση και η διάδοση ενός 
ψέματος μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης είναι κάτι φθηνό και εύκολο. 
Αντιθέτως, το να αναγνωρίσεις το ψέμα, να 
εντοπίσεις τις ρίζες του και να επικοινωνή-
σεις «την αλήθεια σου» στο ίδιο κοινό είναι 
κάτι το επίπονο και δαπανηρό.20

RuNet 2020 και το Δόγμα Ασφάλειας 
Πληροφοριών 

Κάθε πληροφορία, η οποία μπορεί να βρεθεί 
στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί δυνητικό όπλο, αλ-
λά και δυνητική απειλή για τη Ρωσία. Ως αποτέλε-
σμα, η Μόσχα έχει αποφασίσει να προστατεύσει 
τον πληροφοριακό της χώρο. Μετά την αναγνώ-
ριση από το ΝΑΤΟ του κυβερνοχώρου ως πεδίο 
επιχειρήσεων το 2016, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 
μέχρι το 2020, το RuNet - το ρωσικό τμήμα του 
διαδικτύου - θα μπορεί να αποκοπεί από το παγκό-
σμιο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Δόγμα Ασφάλειας 
Πληροφοριών, που υπεγράφη από τον Πρόεδρο 
Vladimir Putin στις 5 Δεκεμβρίου του 2016, η 
Ρωσία στοχεύει να αναπτύξει ένα σύστημα ελέγ-
χου το οποίο θα διαχειρίζεται το ρωσικό τμήμα 
του διαδικτύου.21 Η Ρωσία θεωρεί το διαδίκτυο 

19 Darczewska, Jolanta, The Devil is in the details: 
Information Warfare in the Light of Russia’s Military 
Doctrine (Warsaw: Centre for Eastern Studies. 2015), σελ. 
38.

20 Giles, Keir, The Next Phase of Russian Information 
Warfare. (Riga: NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence, 2016), σελ. 7.

21 Ristolainen, Mari, “Should RuNet 2020 be Taken Seriously? 
Contradictory Views About Cybersecurity Between Russia 
and the West”, European Conference on Cyber Warfare 
and Security, Dublin, Ireland, 29-30 June 2017, σελ. 370-
378.

ένα αμερικανικό προϊόν και βλέπει την ελεύθερη 
διακίνηση πληροφοριών, και κατ’ επέκταση την 
παραπληροφόρηση, ως μία άμεση απειλή της 
ρωσικής πολιτισμικής ταυτότητας και της πολιτι-
κής της ανεξαρτησίας. Η ρωσική κυβέρνηση κρί-
νει τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που 
έχουν υιοθετηθεί από εταιρίες, όπως η Google, το 
Facebook και το Twitter, ως απειλή της ψηφια-
κής της κυριαρχίας και κατ’ επέκταση της εθνικής 
της ασφαλείας.22 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 
η Ρωσία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κρατικά 
ελεγχόμενο και ανεξάρτητο δίκτυο, το οποίο θα 
εξασφαλίζει καλύτερη προστασία εναντίον ξένων 
απειλών. Το RuNet 2020 διαφέρει από παρόμοι-
ες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί σε κράτη 
όπως η Ινδία, το Πακιστάν, η Κούβα και η Βόρεια 
Κορέα, επειδή στοχεύει στο να εξασκήσει απόλυ-
τη ψηφιακή κυριαρχία στην εθνική πληροφοριακή 
σφαίρα.23

22 Nocetti, Julien, “Contest and Conquest: Russia and Global 
Internet Governance.” International Affairs 91 (2015), σελ. 
114.

23 Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο εθνικών τομέων καθώς 
και τα σημεία διαμετακόμισης της κίνησης και τα αυτόματα 
συστήματα που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό απαιτεί 
ότι όλοι οι .ru τομείς θα έχουν τη βάση τους στη Ρωσία, 
βλέπε Kukkola, Juha & Mari Ristolainen, Mari, “Projected 
Territoriality: A Case Study of the Infrastructure of 
Russian Digital Borders”, European Conference on Cyber 
Warfare and Security, Oslo, Norway, 28-29 June 28-29, 
2018, σελ. 253-261.

πηγή: https://tinyurl.com/yymgggw9



74  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 612-ΤΟΜΟΣ 180

Η λογική πίσω από το RuNet 2020 είναι να 
γίνει το ρωσικό τμήμα του διαδικτύου ανεξάρτητο 
από εξωτερικά δίκτυα και η διαδικτυακή κίνηση να 
διαμετακομίζεται μέσα στα εθνικά σύνορα μέχρι 
το 2020. Ως αποτέλεσμα, το κράτος θα μπορεί να 
ελέγχει την διαδικτυακή κίνηση, να λογοκρίνει ή 
να αποκρύπτει κάθε πληροφορία μέσα στα πλαίσια 
της εθνικής πληροφοριακής σφαίρας. Υπάρχουν 
πρακτικά δύο λόγοι πίσω από αυτό το εγχείρη-
μα. Ο πρώτος, και ο πιο προφανής, σχετίζεται με 
μία μελλοντική στρατιωτική αντιπαράθεση στην 
οποία οι ρωσικές διαδικτυακές συνδέσεις θα είναι 
αποσυνδεδεμένες για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Ένα απομονωμένο δίκτυο είναι ένα πιο 
ασφαλές δίκτυο. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με 
τη κουλτούρα και τις αξίες.24 Ο φόβος είναι ότι μέ-
σω του διαδικτύου, ξένοι παράγοντες μπορούν να 
εξασκήσουν αυξημένη πληροφοριακή επιρροή στη 
ρωσική νεολαία και μέσω αυτού να στοχεύσουν 
παραδοσιακές ρωσικές αξίες. Το RuNet 2020 
μπορεί να εκληφθεί ως το έναυσμα για ένα ασφα-
λές εθνικό δίκτυο και είναι βασισμένο στο εγχεί-
ρημα «καθαρό διαδίκτυο», το οποίο ξεκίνησε το 
2012 και είναι ένα σύστημα αυτό-λογοκρισίας που 
φιλοδοξεί να προσφέρει στους Ρώσους χρήστες 
του διαδικτύου ένα πιο ασφαλές δίκτυο.25 Επίσης, 

24 Nikkarila, Juha-Pekka & Ristolainen, Mari, “RuNet 2020.” 
Paper presented at the International Conference on 
Military Communications and Information Systems, Oulu, 
Finland, 15-16 May 2017.

25 Soldaton, Andrei & Borganov, Irina, The Red Web: The 
Struggle between Russia’s Digital Dictators and the New 
Online Revolutionaries (New York: Public Affairs, 2015), 

το RuNet 2020 θα μπορούσε 
να ληφθεί ως ένα μοντέλο για 
άλλα κράτη, τα οποία αναζητούν 
να εξασκήσουν ψηφιακή κυρι-
αρχία.26

Το Δόγμα Ασφάλειας Πλη-
ροφοριών είναι η τελευταία 
εξέλιξη στη ρωσική προσπάθεια 
να εξασφαλίσει και να εθνικο-
ποιήσει την πληροφοριακή 
της σφαίρα.27 Από το 2012, η 
Ρωσική κυβέρνηση έχει θε-
σπίσει διάφορους νόμους, οι 
οποίοι στοχεύουν στον έλεγχο 
όχι μόνο των διαδικτυακών 

υποδομών, αλλά και στην ελευθερία της έκφρα-
σης.28 Γενικά, αυτοί οι νόμοι έχουν ως σκοπό να 
λογοκρίνουν πληροφορίες, να φράζουν ιστοσε-
λίδες οι οποίες θεωρούνται απειλή για το πολι-
τικό καθεστώς, να απαιτούν από τους συντάκτες 
ιστολογίων να αδειοδοτούνται από την κυβέρνηση 
και να απαιτούν από τις διαδικτυακές εταιρίες να 
εντοπίζουν τους διακομιστές που χειρίζονται τη 
ρωσική διαδικτυακή κίνηση μέσα στο κράτος και 
να αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών τους 
σε τοπικούς διακομιστές. Οι νόμοι αυτοί ενισχύ-
ουν την κυβερνητική εποπτεία επί του διαδικτύου 
και περιορίζουν τις ξένες επενδύσεις σε ρωσικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.29 Το Δόγμα Ασφάλει-
ας Πληροφοριών στοχεύει στον περιορισμό της 
εξάρτησης των εγχώριων βιομηχανιών από ξένες 
πληροφοριακές τεχνολογίες και στην ανάπτυξη 
αντίστοιχων ρωσικών τεχνολογιών. Ενδεικτικό 

σελ 298-299.
26 Ο.π. Nikkarila & Ristolainen.
27 Ο.π. Jaitner, σελ. 88.
28 Ορισμένα από τα επίσημα έγγραφα, τα οποία υπογραμμί-

ζουν την ανάγκη προστασίας της πληροφοριακής σφαί-
ρας της Ρωσίας, είναι τα παρακάτω: National Security 
Strategy 2020, Information Security Doctrine of the 
Russian Federation, Conceptual Views Regarding the 
Activities of the Armed Forces of the Russian Federation 
in the Information Space, Basic Principles for State Policy 
of the Russian Federation on the Field of International 
Information Security.

29 Ο.π. Fridman, σελ. 78-79 και Vargas-Leon, Patricia, 
“Tracking Internet Shutdown Practices: Democracies and 
Hybrid Regimes.” In The Turn to Infrastructure in Internet 
Governance, et.al Francesca Musiani, Derrick Cogburn, 
Laura DeNardis and Nanette Levinson, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2016) σελ. 175-177.

πηγή: https://www.afcea.org/content/understanding-russian-information-operations
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των παραπάνω είναι η προσπάθεια που γίνεται τα 
τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη ενός λειτουργι-
κού συστήματος το οποίο θα περιορίσει την εξάρ-
τηση από τα Microsoft Windows και θα βασίζεται 
σε εγχώρια προϊόντα και λογισμικά. 

Το Δόγμα Ασφάλειας Πληροφοριών αναφέ-
ρεται επίσης σε στρατηγικές συνεργασίες που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση της ρωσικής πλη-
ροφοριακής σφαίρας. Ειδικότερα, τα κράτη BRICS 
αποφάσισαν το 2013 να δημιουργήσουν τις δικές 
τους διαδικτυακές υποδομές, να βελτιώσουν την 
κυβερνοασφάλεια και δυνητικά να δημιουργήσουν 
ένα ξεχωριστό και αυτόνομο διαδίκτυο. Αυτό συ-
μπεριλαμβάνει τη διασύνδεση των κρατών BRICS 
μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου, το οποίο θα 
ξεκινά από τη Βραζιλία, θα περνά γύρω από το 
ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος, βορειοανατολικά 
μέχρι την Ινδία, από εκεί θα περνά κατά μήκος 
των Κινεζικών ακτών και θα καταλήγει στο Βλα-
διβοστόκ, στην ανατολική Ρωσία.30 Αυτό το εγχεί-
ρημα φιλοδοξεί να παρακάμψει κάθε διαδικτυακή 
υποδομή που βρίσκεται εκτός αυτών των κρατών. 
Το αφήγημα που δημιουργήθηκε από το Κρεμλίνο 

30 Ο.π. Nikkarila & Ristolainen.

είναι ότι οι περισσότερες διαδικτυακές υποδομές 
ανήκουν ή ελέγχονται από δυτικά κράτη. Αυτή η 
ανισότητα κάνει το διαδίκτυο λιγότερο ασφαλές 
και σταθερό. Κατ’ επέκταση, η Ρωσία και κράτη πα-
ρεμφερών αντιλήψεων, όπως η Βραζιλία, η Νότιος 
Αφρική, η Ινδία και η Κίνα πρέπει να ενισχύσουν 
τη συνεργασία τους με σκοπό να διασφαλίσουν τις 
πληροφοριακές τους πηγές.31

Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, ο λόγος ανά-
πτυξης του RuNet 2020 είναι να αποσυνδεθεί η 
Ρωσία τεχνικά από το παγκόσμιο διαδίκτυο με το 
να ελέγχει το σύστημα διαδικτυακής διαδρομής 
εντός της επικράτειάς της. Σε τακτικούς όρους, 
αυτό θα κάνει το ρωσικό διαδικτυακό χώρο ανθε-
κτικό και θα προσφέρει ευελιξία στη διεκπεραίωση 
πληροφοριακών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώ-
ρο. Σε στρατηγικούς όρους, όμως, οι συνέπειες 
του RuNet 2020 είναι πολύ μεγαλύτερες. Αντί να 
επιδιώξει μία πολυδάπανη κούρσα εξοπλισμών 
στον κυβερνοχώρο, σε ένα ανοιχτό και ανασφα-
λές διαδίκτυο, η Ρωσία δημιουργεί μία ασυμμετρία 
με το να εξασκεί ψηφιακή κυριαρχία και με το να 
κατασκευάζει έναν κλειστό εθνικό πληροφοριακό 

31 Ο.π.

πηγή: https://www.news.gr/tech/article/2093939/runet-i-rosiki-apantisi-sto-internet.html
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χώρο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συζητήσεις ανα-
φορικά με τη διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου, 
το RuNet 2020 μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για 
πολλά κράτη τα οποία ανησυχούν για την ασφά-
λεια των πληροφοριών και τη διασπορά ψευδών 
ειδήσεων. To επιχείρημα ότι το RuNet 2020 θα 
προστατεύει τους πολίτες από επιβλαβείς πληρο-
φορίες και ψευδείς ειδήσεις είναι ένα αφήγημα το 
οποίο πολλά κράτη ενδέχεται να υιοθετήσουν, με 
σκοπό να αποσυνδεθούν από το διαδίκτυο. Εάν 
κράτη τα οποία ανήκουν στη Κοινοπολιτεία Ανε-
ξαρτήτων Κρατών (KAK) σταδιακά ακολουθήσουν 
το παράδειγμα της Ρωσίας και αναπτύξουν ένα 
εναλλακτικό διαδίκτυο, αυτό θα αποτελέσει μία 
μεγάλη ιδεολογική νίκη για τη Ρωσία. Σ’ αυτή την 
περίπτωση το RuNet 2020 θα αμφισβητήσει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες 
και θα οδηγήσει στον κατακερματισμό της αρχιτε-
κτονικής του παγκόσμιου διαδικτύου.32

Η Δύση θα έρθει αναπόφευκτα αντιμέτωπη 
με το δίλημμα να αγνοήσει την εξέλιξη αυτή ή να 
εφαρμόσει συγκεκριμένα αντίμετρα με σκοπό τον 
περιορισμό των αδυναμιών της. Η επιμονή στο 
υπάρχον ανοιχτό διαδικτυακό μοντέλο μπορεί να 
παραμένει σύμφωνη με τις αρχές της φιλελεύθε-
ρης δημοκρατίας, αλλά οι δυτικές κοινωνίες θα 
είναι εκτεθειμένες στην ξένη επιρροή. Η προσαρ-
μογή σ’ ένα κλειστό εθνικό μοντέλο θα σήμαινε ότι 
η Δύση αμφισβητεί την αξία ενός παγκόσμιου και 
ανοιχτού διαδικτύου και επομένως παραδέχεται 
ότι το μοντέλο της έχει αποτύχει. Αν τα κράτη της 
Δύσης ακολουθήσουν το ρωσικό παράδειγμα και 
μετατρέψουν τους εθνικούς τους κυβερνοχώρους 
σε πιο κλειστούς και ελεγχόμενους, η Μόσχα θα 
χάσει το τωρινό της συγκριτικό πλεονέκτημα.33

Μετατρέποντας την πληροφορία σε 
όπλο: Η περίπτωση της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία, η ρωσική στρατιωτική επιχεί-
ρηση συνοδευόταν από μία ενεργή εκστρατεία 
των μέσων ενημέρωσης, που υπονόμευε την 
αξιοπιστία των ουκρανικών αρχών καθώς και τις 
προσπάθειές τους να προστατεύσουν το κράτος. 
Οι ρωσικές πληροφοριακές επιχειρήσεις εφαρμό-
στηκαν από το στρατηγικό επίπεδο - εναντίον των 

32 Ο.π.
33 Ο.π.

κρατικών θεσμών της Ουκρανίας - έως το τακτικό 
επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθούν οι στρα-
τιωτικές ενέργειες των φιλορωσικών δυνάμεων. 
Από την πρώιμη φάση της σύγκρουσης, μέχρι την 
προσάρτηση της Κριμαίας, η Ρωσία έλεγχε την ροή 
των πληροφοριών.34 Κατά τη διάρκεια των επι-
χειρήσεων στην Κριμαία το Μάρτιο του 2014, η 
Ρωσία κατόρθωσε να κυριαρχήσει στο πεδίο των 
πληροφοριών. Η Ρωσία έλεγξε τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, διαμόρφωσε το αφήγημα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και απομόνωσε την Κριμαία 
από τις ανεξάρτητες ειδήσεις που προέρχονταν 
από το εξωτερικό.35 Η απομόνωση της Κριμαίας 
από τα μέσα ενημέρωσης επετεύχθη μέσω του 
φυσικού ελέγχου των διαδικτυακών υποδομών 
και τηλεπικοινωνιών. Η Ρωσία χρησιμοποίησε 
όλα τα δυνατά μέσα: διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων, επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις, βίντεο στο 
YouTube, μηνύματα SMS, δολιοφθορά, κυβερνο-
επιθέσεις και στρατηγικά αφηγήματα. Λόγω της 
διακοπής της ροής πληροφοριών, το κοινό-στό-
χος στην Κριμαία, διαμόρφωσε την αντίληψη του 
κυρίως μέσω ρωσικών ή φιλορωσικών πηγών 
ενημέρωσης. 

Από την πρώτη μέρα της σύγκρουσης, η Ρω-
σία αρνήθηκε την άμεση εμπλοκή. Όταν ένοπλοι 
μαχητές, - οι λεγόμενοι «μικροί πράσινοι άνδρες» 
από τη Ρωσία - εμφανίστηκαν, τόσο ο Πρόεδρος 
Vladimir Putin όσο και ο Υπουργός Αμύνης Sergei 
Shoigu αρνήθηκαν την συμμετοχή ρωσικών στρα-
τευμάτων.36 Στις αρχές του Μαρτίου του 2016, η 
Ουκρανία κατήγγειλε την καταστροφή καλωδίων 
οπτικών ινών, παρεμβολές στις ναυτικές επικοι-
νωνίες και τη δυσλειτουργία κυβερνητικών δι-
κτυακών πυλών. Οι επικοινωνίες των κυβερνη-
τικών αξιωματούχων τέθηκαν σε κίνδυνο και οι 
ειδησεογραφικές πύλες επλήγησαν από επιθέσεις 
κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών. Επιπροσθέ-
τως, μία φιλορωσική ομάδα χάκερ-ακτιβιστών, η 
Cyberberkut, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση 
σε τηλεφωνικές ηχογραφήσεις και στην ηλεκτρο-
νική επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων της Ου-
κρανίας, της ΕΕ και των ΗΠΑ.37 

34 Ο.π. Jaitner, 91.
35 Ο.π. Giles, 6-12.
36 Ο.π. Jaitner, 90-91.
37 Ο.π.
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Η Ρωσία χρησιμοποίησε ποικίλα κανάλια ενη-
μέρωσης για να διανείμει την παραπληροφόρηση 
και να οικοδομήσει το αφήγημά της. Αυτά συμπε-
ριελάμβαναν τόσο κυβερνητικά, όσο και ιδιωτικά 
τηλεοπτικά κανάλια (π.χ. Rossiya 1, NTV, Russia 
Today, Life News), ραδιοφωνικούς σταθμούς 
(π.χ. Radio Mayak), εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
(π.χ. KyivStar), διαδικτυακές πηγές (π.χ. Itar Tass, 
RIA Novosti) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
YouTube, Facebook, Vk.com., odnoklassniki.ru). Η 
Ρωσία κατάφερε να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης 
και επομένως να χειριστεί τη ροή και το περιεχό-
μενο των ειδήσεων.38 

Ενδεικτικό των ενεργειών που έκανε η Ρωσία 
προκειμένου να προετοιμάσει το πεδίο της αντιπα-
ράθεσης, είναι το γεγονός πως οι επίσημες ιστοσε-
λίδες των Λαϊκών Δημοκρατιών του Donetsk και 
του Lugansk καταχωρήθηκαν αρκετά πριν αυτές 
οι πολιτικές οντότητες ανακηρύξουν την ανεξαρτη-
σία τους από την Ουκρανία. Παρομοίως, παρ’ όλο 
που ο Πρόεδρος Vladimir Putin αναφέρθηκε στις 
17 Απριλίου του 2014 στο νοτιοανατολικό κομμάτι 
της Ουκρανίας, ως Novorossiya, μία ανάλυση των 
διαδικτυακών δεδομένων υποδεικνύει ότι είχαν 
γίνει προετοιμασίες προ της ανακοίνωσης: οι ιστο-

38 Sazonov, Vladimir et.al., “Russian Information Campaign 
Against the Ukrainian State and Defence Forces” Riga: 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
2016.

σελίδες Novorossiya, όπως η novorus.info και η 
novorossia.eu, εγγράφηκαν στο who.is τον Μάρτιο 
του 2014.39 

Το αφήγημα που οικοδόμησε η Ρωσία, την 
παρουσίαζε ως μία ευρασιατική δύναμη, η οποία 
πρέπει να ελέγχει την Ουκρανία και τη Μαύρη 
Θάλασσα. Σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, η Ου-
κρανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρωσικού 
κόσμου από τη γέννηση της Ρωσικής Αυτοκρατο-
ρίας και ο έλεγχος της Κριμαίας εξυπηρετεί το 
εθνικό συμφέρον της Ρωσίας. Η Ουκρανία είναι 
διαιρεμένη μεταξύ του ρωσόφωνου πληθυσμού, 
που ζει κυρίως στα ανατολικά και νότια μέρη της 
Ουκρανίας και του ουκρανόφωνου πληθυσμού, 
που έχει το προπύργιο του στη δυτική Ουκρανία. 
Η Ρωσία εκμεταλλευόμενη την πολιτική και οικο-
νομική κρίση της Ουκρανίας, ενίσχυσε τις εθνικι-
στικές και ξενοφοβικές τάσεις, για να προκαλέσει 
την αποσταθεροποίηση της τελευταίας.40 

Το εύρος επικοινωνίας που προσφέρει το 
διαδίκτυο και η ανωνυμία των χρηστών του, εί-
ναι στοιχεία που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η 
Ρωσία. Συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους 
προπαγάνδας και υπονόμευσης με τα οφέλη της 
ψηφιακής τεχνολογίας, διεξήγαγε μία πληροφορι-
ακή εκστρατεία στην Ουκρανία, που ήταν μαζική, 
πολύπλευρη και αποτελεσματική. 

39 Ο.π. Jaitner, 92.
40 Ο.π. Sazonov.

πηγή: https://medium.com/the-cormorants-nest/all-in-the-mind-the-power-of-perception-in-russias-hybrid-war-2b483b45b89f
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Αντιμετωπίζοντας τις ρωσικές 
πληροφοριακές επιχειρήσεις

Οι ρωσικές πληροφοριακές επιχειρήσεις - είτε 
χαρακτηρίζονται ως πολιτικός πόλεμος ή επιχει-
ρήσεις επιρροής, είτε ασκούνται ως στοιχείο μίας 
ευρύτερης υβριδικής εκστρατείας - έχουν εκθέσει 
τις τρωτότητες των ανοιχτών, φιλελεύθερων δη-
μοκρατιών. Οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν τό-
σο στις κοινωνίες, όσο και στις ελίτ των δυτικών 
κρατών, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν όχι μόνο 
τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλά και τη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής. Το ερώτημα, που 
εγείρεται αναπόφευκτα είναι τι μπορεί να γίνει με 
σκοπό να αντιμετωπιστούν αυτές οι δράσεις;41 
Κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι πλη-
ροφοριακές επιχειρήσεις της Ρωσίας προαπαιτεί 
μία ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση, η 
οποία περιλαμβάνει κρατικούς δρώντες, συλλο-
γικές δράσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την ενεργή 
εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την 
κατασκευή στρατηγικών αφηγημάτων.

Τα κράτη πιθανόν να αντιδρούν στις πληροφο-
ριακές εκστρατείες με αμυντικά ή επιθετικά μέτρα, 
που περιλαμβάνουν δράσεις αποτροπής, αντίδρα-
σης ή πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα, τα αμυντικά 

41 Hellman, Maria & Wagnsson, Charlotte, “How can 
European States respond to Russian information warfare? 
An analytical framework” European Security 26, 2 (2017), 
σελ. 153-170.

μέτρα είναι καταφανή και στοχεύουν στην διασφά-
λιση του πληροφοριακού τομέα ενός κράτους, ενώ 
τα επιθετικά είναι συγκαλυμμένα και στοχεύουν 
στο να πλήξουν τον πληροφοριακό τομέα του 
εχθρού.42 Η εξεύρεση της ισορροπίας μεταξύ αμυ-
ντικών και επιθετικών μέσων δεν είναι εύκολο έρ-
γο, για λόγους που έχουν κυρίως να κάνουν με τον 
τρόπο που λειτουργεί μία φιλελεύθερη δημοκρα-
τία. Παραδόξως, οι δημοκρατίες πρέπει να ανέ-
χονται την προπαγάνδα ως ένα βαθμό, ώστε να 
υπερασπιστούν τις δημοκρατικές τους αξίες.43 Οι 
δημοκρατίες φιλοδοξούν να προστατεύουν τους 
πολίτες τους, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσουν τη 
συνταγματική τάξη. Από τη μία πλευρά, επιθυμούν 
να προστατεύουν τα πολιτικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα του πολίτη, ενώ από την άλλη πλευρά, 
πρέπει να διατηρήσουν την κοινωνική τάξη. Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να θέτουν όρια μεταξύ των νόμι-
μων εκφράσεων της ελευθερίας του λόγου και της 
ξένης παρέμβασης που πυροδοτεί πολιτικές ανα-
ταραχές. Ωστόσο, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
των καθημερινών ανθρώπων, οι οποίοι εκφρά-
ζουν την άποψή τους και των επιχορηγούμενων 
από το κράτος εκστρατειών διασποράς ψευδών 

42 De Jong, Sijbren. et.al. Inside the Kremlin House of 
Mirrors: How Liberal Democracies can counter Russian 
Disinformation and Societal Interference (Hague: The 
Hague Center for Strategic Studies, 2017).

43 Taylor, Philip, “Strategic communications or democratic 
propaganda?” Journalism Studies 3, 3 (2002), σελ. 437-
441.

πηγή: https://news.xiaomi-miui.gr/runet-dokimastike-me-epitychia-to-diko-tis-aytonomo-internet-35992-2/
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ειδήσεων και επιχειρήσεων επηρεασμού, ενίοτε 
είναι ασαφής. Σε ποιο βαθμό οφείλουν οι δημο-
κρατίες να δίνουν αξία στην ελευθερία του λόγου 
και να επιτρέπουν σε άτομα και μέσα ενημέρωσης 
να διασπείρουν σκόπιμη παραπληροφόρηση και 
ψευδείς ειδήσεις; 

Ένα αμυντικό μέτρο είναι η λογοκρισία των 
ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Αυτή η επιλογή εί-
ναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. 
Κάθε μορφή λογοκρισίας πιθανόν να έχει αντίθετο 
αποτέλεσμα, εφόσον θα νομιμοποιήσει τη ρωσική 
ρητορική. Παρομοίως, ένα επιθετικό μέτρο είναι η 
χρήση εκστρατειών αποσόβησης του πληροφορι-
ακού πολέμου με σκοπό τη διείσδυση και χειρα-
γώγηση του ρωσικού πληροφοριακού τομέα. Μία 
τέτοια επιλογή όμως, δεν είναι επιθυμητή από τις 
φιλελεύθερες δημοκρατίες, οι οποίες αναμένεται 
ότι θα προασπιστούν την αλήθεια. Εξ’ άλλου, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης αναμένεται να δρά-
σουν ως η τέταρτη εξουσία και να διασφαλίσουν 
την προώθηση της αλήθειας.44 Παρά τα παραπάνω 
εμπόδια, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μείνουν 
απαθείς στις περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων και 
παραπληροφόρησης. Θα πρέπει να συμμετέχουν 
σε δημόσια συζήτηση, να αποκαλύπτουν τα  ψευ-
δή επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν και να τα 
γνωστοποιούν εγκαίρως στην κοινωνία. Επιπρο-
σθέτως, αντί της λογοκρισίας, οι κυβερνήσεις θα 
πρέπει να ενεργοποιήσουν ανεξάρτητους, ρυθ-
μιστικούς οργανισμούς που θα λαμβάνουν την 
κατάλληλη δράση εναντίον των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, που δρουν ως φορείς επιρροής.45

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές 
πληροφοριακές επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις στη 
Δύση χρειάζεται να δεσμεύσουν όλους τους σχε-
τικούς φορείς στους τομείς της άμυνας, της εξω-
τερικής πολιτικής, της εσωτερικής πολιτικής, της 
δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοι-
νωνίας. Κανένα κράτος, ασχέτως της ισχύος του, 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή μό-
νο του. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, μόνο ευεργετικά θα δράσει στις 
δυτικές κοινωνίες.46 Η ίδρυση της StratCom, δη-

44 Ο.π. Thornton, 44.
45 Ο.π. De Jong.
46 Ο.π. De Jong, 3-6.

λαδή του νατοϊκού Κέντρου Αριστείας Στρατηγικών 
Επικοινωνιών, η δημιουργία της East StratCom 
Task Force στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσί-
ας Εξωτερικής Δράσης47, η θέσπιση της Μονάδας 
Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της ΕΕ στο Κέντρο 
Ανάλυσης Πληροφοριών και Διαχείρισης Κρίσεων 
της ΕΕ και τέλος η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβρι-
δικών Απειλών αποτελούν εξελίξεις, οι οποίες 
σκοπεύουν να αδρανοποιήσουν την εκστρατεία 
σκόπιμης παραπληροφόρησης από την πλευρά 
της Ρωσίας.48 

Εφόσον το δημόσιο ακροατήριο είναι ο κύριος 
στόχος αυτών των εκστρατειών, η επιμόρφωση 
του κοινού αναφορικά με την ανίχνευση προπα-
γάνδας είναι επιτακτική. Ομοίως, σε μία εποχή 
κατά την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, οι κυβερνήσεις 
χρειάζεται να επενδύσουν στη βαθύτερη κατανό-
ηση αυτών των μέσων, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τα εχθρικά αφηγήματα. Ειδικά σχεδιασμένα σεμι-
νάρια πρέπει να προσφέρονται σε κυβερνητικούς 
αξιωματούχους και δημοσιογράφους για να εκ-
παιδευθούν σχετικά με το πως να εντοπίζουν την 

47 Η East StratCom Task Force δημοσιεύει δύο εβδομαδι-
αία ενημερωτικά δελτία, το Disinformation Review και το 
Disinformation Digest, που προσφέρουν μία συστηματική 
σύνοψη των περιπτώσεων παραπληροφόρησης.

48 Ο.π. De Jong, 56-62.

πηγή: https://www.microcomms.co.uk/tag/russia/
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σκόπιμη παραπληροφόρηση και να ανιχνεύουν την 
προέλευση των ψευδών αναφορών.49 

Ο πληροφοριακός πόλεμος είναι η μάχη των 
αφηγημάτων. Επομένως, ο μαχητής με την πιο 
πειστική ρητορική θα κερδίσει. Εν αντιθέσει με τη 
Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί μία ενιαία προσέγ-
γιση, συλλογικές οντότητες όπως το ΝΑΤΟ και η 
ΕΕ πάντα υστερούν μίας κοινής ρητορικής.50 Λαμ-
βάνοντας ως δεδομένο, πως η οικοδόμηση μία 
εναρμονισμένης ρητορικής είναι μάλλον απίθανη, 
τα δυτικά κράτη πρέπει να βασίζουν τη ρητορική 
τους στην εθνική τους ταυτότητα. Τα δυτικά κράτη 
οφείλουν να κατασκευάσουν ενναλακτικά αφηγή-
ματα που δίνουν έμφαση στον πολιτισμό και τις 
αξίες που τα καθιστούν μοναδικά. Οι εθνικές τους 
ρητορικές  πρέπει να ασπάζονται την πολυπολιτι-
σμικότητα και να αντανακλούν μία εξιδανικευμένη 
εθνική αυτό-εικόνα.51 Η μάχη για την καρδιά και 
το μυαλό, διεξάγεται τόσο στο εσωτερικό, όσο και 
στο εξωτερικό. Στα κράτη που υπάρχουν ρωσικές 
μειονότητες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έρχο-
νται σε επαφή με την ομάδα-στόχο στη ρωσική 
γλώσσα μέσω ειδησεογραφικών προγραμμάτων, 
εκπομπών και πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
προγραμμάτων. Στο παρελθόν, τα BBC World, 
Voice of America και Radio Free Europe έχουν 
λειτουργήσει ως μέσα ήπιας ισχύος, αλλά σήμερα 

49 Ο.π. De Jong, 60.
50 Ο.π. Thrornton, 45.
51 Ο.π. Hellman & Wagnsson, 165.

το τοπίο των μέσων ενημέρωσης είναι πιο περί-
πλοκο σε σχέση με αυτό της εποχής του Ψυχρού 
Πολέμου. Η Δύση χρειάζεται να χρηματοδοτήσει 
ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ρωσικής γλώσ-
σας, που θα αποδομήσουν την επιθετική ρητορική 
που διατυπώνεται από τη Ρωσία.

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να βοη-
θήσει στην ανίχνευση και αντιμετώπιση της διάδο-
σης της παραπληροφόρησης είναι η τεχνολογία. Το 
Εργαστήριο Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας 
του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρωτοβουλίες της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως το StopFake.org 
και το Authoritarian Interference Tracker, είναι 
προσπάθειες οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση 
πληροφοριών από πηγές ελεύθερης πρόσβασης 
και αλγόριθμους μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
να εντοπίσουν την επιβλαβή δράση και να ανακα-
λύψουν μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για τη 
διασπορά ψευδών ειδήσεων.52 Ο πιο κατάλληλος 
τρόπος να αντιμετωπιστεί ο πληροφοριακός πό-
λεμος της Ρωσίας, είναι να εντοπιστεί η παραπλη-
ροφόρηση και να καταρριφθεί, με την παρουσί-
αση λογικών επιχειρημάτων, τεκμηριωμένων με 
αληθινά στοιχεία. Για να επιτευχθεί αυτό, η Δύση 
όχι μόνο πρέπει να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω 
μέτρα, αλλά και να αποκτήσει επίσης καλύτερη 
γνώση της Ρωσίας. Η κατανόηση της ρωσικής 
κουλτούρας και ιστορίας θα επιτρέψει σε κυβερνη-

52 Ο.π. De Jong, 56-62.

πηγή: https://needull.com/2017/11/23/countering-russian-information-operations-in-the-age-of-social-media/
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τικούς αξιωματούχους και λήπτες αποφάσεων να 
αποκωδικοποιήσουν καλύτερα τη ρωσική πολιτική.

Συμπεράσματα
Σε μία εποχή, που χαρακτηρίζεται από τη ρα-

γδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, είναι απολύτως λογικό η πληροφο-
ρία να έχει κεντρικό ρόλο σε κάθε είδους κοινω-
νικοπολιτική αντιπαράθεση. Πέραν του συμβατικού 
πεδίου μάχης, τα κράτη πρέπει επίσης να λάβουν 
υπ’ όψιν τους το πεδίο μάχης του μυαλού και τον 
πόλεμο της ρητορικής. Ο πληροφοριακός πόλεμος 
δεν είναι μια καινούρια έννοια, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν συνιστά μία μεγάλη πρόκληση για τις 
φιλελεύθερες δημοκρατίες. Όπως αποδεικνύεται 
τα τελευταία χρόνια, ο πληροφοριακός πόλεμος 
θέτει υπό αμφισβήτηση όχι μόνο τον τρόπο που 
κατανοούμε και διεξάγουμε τον πόλεμο, αλλά 
και τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών. Οι 
επιχειρήσεις αυτές εκμεταλλευόμενες το πλού-
σιο πληροφοριακό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, 
εργαλειοποιούν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων 
και επιτυγχάνουν την υπονόμευση της κοινωνι-
κής και πολιτικής εμπιστοσύνης. Στην εποχή της 
μετα-αλήθειας,53 η γραμμή μεταξύ αλήθειας και 
ψέματος, γεγονότος και άποψης, γεγονότος και 
μυθοπλασίας έχει διαβρωθεί και το τελικό αποτέ-

53 Η έννοια της μετα-αλήθειας παραπέμπει σε συνθήκες υπό 
τις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρ-
ροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης από τις επικλή-
σεις προς το θυμικό και προς τις προσωπικές απόψεις.

λεσμα είναι η μεγαλύτερη ασάφεια. Ο σκοπός του 
πληροφοριακού πολέμου της Ρωσίας, δεν είναι να 
παρουσιάσει τη Ρωσία ως ιδεατό μοντέλο, αλλά 
να υπονομεύσει την αλήθεια και να αμφισβητήσει 
την ιδέα της αντικειμενικής ανάλυσης.54 Μέσω της 
επιτυχούς εκμετάλλευσης αυτής της ασάφειας και 
της δυσπιστίας, η Ρωσία έχει αποδυναμώσει την 
κοινωνική συνοχή και έχει κάνει τις δυτικές κοινω-
νίες να αμφισβητούν τις αξίες των θεσμών τους.

Η αντιμετώπιση των πληροφοριακών επιχει-
ρήσεων της Ρωσίας δεν είναι εύκολο έργο. Στη 
μάχη των αφηγημάτων, οι φιλελεύθερες δημο-
κρατίες, οφείλουν να σέβονται τους πυλώνες της 
δημοκρατίας και το κράτος δικαίου, ενώ συγχρό-
νως να προστατεύουν τη δημοκρατική τάξη από 
την ξένη επιρροή. Μία αποτελεσματική στρατηγι-
κή αντιμετώπισης προαπαιτεί μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση: μία ενδυναμωμένη κοινωνία πολιτών, 
συνέργεια μεταξύ ΝΑΤΟ, ΕΕ και εθνικών κυβερ-
νήσεων και ειδικά προετοιμασμένα επικοινωνιακά 
προϊόντα, που εντοπίζουν την παραπληροφόρη-
ση και προβάλλουν την αλήθεια. Μόνο μια τέτοια 
προσέγγιση θα διασφαλίσει την απαραίτητη ισορ-
ροπία μεταξύ της λειτουργίας της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας και της προστασίας της κοινωνικής 
συνοχής. Η καταπολέμηση της προπαγάνδας με 
προπαγάνδα απλώς δεν αποτελεί λύση. Μόνο η 
αλήθεια θα ρίξει φως στο σκοτάδι. 

54 Ο.π. Giles, 6.



Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Η Επιτροπή Σύνταξης

Στα ιστορικά παραλειπόμενα αυτού του τεύχους φιλοξενείται το έκτο ταξίδι του Ελευθερί-
ου Βενιζέλου με το εύδρομο ΕΛΛΗ προς την Ευρώπη. Και αυτή η διήγηση υπάρχει στη νέα 
έκδοση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού "Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα. Αναμνήσεις ενός 
παλαιού Ναυάρχου 1892 - 1920" του Ναυάρχου Σταμάτιου Πλατσούκα Β.Ν σε επιμέλεια του 
Αντιναυάρχου ε.α. Αναστάσιου Δημητρακόπουλου Π.Ν. 

Στο κείμενο του έκτου ‘’Ταξιδίου επί της Έλλης με τον Βενιζέλον δια την Συμμαχικήν Διά-
σκεψην της Ειρήνης’’ ξεδιπλώνονται μέσα από τη γλαφυρή πένα του Ναυάρχου Πλατσούκα, 
οι αγωνίες και οι προβληματισμοί του Έλληνα Πρωθυπουργού για την κατάσταση που εξελί-
χτηκε στην Ελλάδα, όπως τις κατέθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο πλοίο 
που τον μετέφερε από τον Πειραιά στον πολεμικό ναύσταθμο της πόλης της πρώην ελληνικής 
αποικίας στη Νότια Ιταλία, του Τάραντα. Ενώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει πραγματοποιήσει 
το όραμα του για την “Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών”, η Αντιπολίτευση 
δημιουργούσε προσκόμματα με αποκορύφωση την απόπειρα δολοφονίας του στο σιδηρο-
δρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι.

Παράλληλα μέσα από το κείμενο, στα μάτια του αναγνώστη ζωντανεύει η Ιταλία της επο-
χής με τα πολλά κοινωνικά προβλήματα και τις εργατικές απεργίες. Τέλος στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Τάραντα ζωντανεύει η Μεγάλη Ελλάδα και οι πάλαι ποτέ ελληνικές πόλεις της 
αποικίας στη Νότια Ιταλία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλατσούκας, ότι ο Διευθυντής του 
Μουσείου του Τάραντα που επισκέφτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σεβόμενος απόλυτα το 
μεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδας ανέφερε μεταξύ άλλων στην ξενάγησή του στα ελληνιστικά 
εκθέματα, ότι ο ΤΑΡΑΣ (Τάραντας) ως μια από τις πρώτες ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία 
και ‘’ελευθέρως ανοικτή ’’όπως ήταν στην ελληνική επιρροή, έλαβε μια μεγάλη ώθηση για 
ανάπτυξη. Ο ελληνικός πολιτισμός στις ελληνικές αποικίες είπε, ’’διείσδυσε εξευγενίζων δια 
της επιστήμης και των τεχνών’’ ενώ συναφώς αναφέρθηκε και στα λόγια του Ρωμαίου ποιητή 
Οβιδίου ότι ‘’ η Ελλάς κατακτηθείσα(δια των όπλων από τους Ρωμαίους), κατέκτησε(με τα 
γράμματα και τις τέχνες) τον κατακτητήν’’… 





















Χειραψία με 
την Ιστορία

Στη ‘’Χειραψία με την Ιστορία’’ αυτού του τεύχους εξιστορείται η διαφυγή του Ελληνικού Στόλου 
προς τη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο του 1941. Ενώ η Ελλάδα κατέρρεε λόγω της γερμανικής ει-
σβολής, το Πολεμικό Ναυτικό έπλευσε συγκροτημένα στη Μέση Ανατολή, αναδιοργανώθηκε και 
συνέχισε τον αγώνα εναντίον του Άξονα, εξελισσόμενο πολύ γρήγορα σε έναν από τους πολυτιμό-
τερους συμμάχους των Βρετανών κατά τον Β’ΠΠ, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. 

Η Μεγάλη εβδομάδα του 1941 ήταν η εβδομάδα των Παθών χωρίς Ανάσταση για μια Ελλάδα 
που μόλις έβγαινε από έναν νικηφόρο πόλεμο με τους Ιταλούς, αλλά ήταν αδύνατο να σηκώσει 
και το βάρος της πανίσχυρης γερμανικής πολεμικής μηχανής. Στο πρωτότυπο κείμενο που περιέχει 
η στήλη αυτή, θα δείτε να ξεδιπλώνεται μέσα από τις γραμμές όλο το παρασκήνιο της τραγικής 
κατάστασης που είχε περιέλθει τότε η Πατρίδα μας και το Π.Ν, αλλά και οι αγωνίες και οι προβλη-
ματισμοί του τότε Α/ΓΕΝ Υποναυάρχου Α. Σακελλαρίου Β.Ν για την τύχη των στελεχών που κλήθη-
καν να λάβουν άμεσα μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους: να παραμείνουν στα 
‘’ξύλινα τείχη’’ και να πολεμήσουν για τα ιδεώδη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, αφήνοντας 
πίσω μια υπόδουλη Πατρίδα και τις οικογένειές τους στο έλεος των κατακτητών. 

Έτσι ,με την Ελλάδα να οδηγείται σταδιακά στην κατάληψη ολόκληρης της επικράτειάς της από 
τις πανίσχυρες Γερμανικές Ε.Δ, τα ηρωικά εκείνα στελέχη του Π.Ν παραμένοντας πιστοί στον όρκο 
τους και με τιτάνιο αγώνα, κατάφεραν το Πολεμικό μας Ναυτικό να μην υποστείλει ποτέ τις σημαίες 
του και να μην διακόψει ποτέ τις ναυτικές επιχειρήσεις κατά τον Β' ΠΠ. Αν και έχαναν την Πατρίδα 
και τις οικογένειές τους, ηγεσία και στελέχη παραμερίζοντας το βαρύ ατομικό τους κόστος, 
αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι ελεύθερης ακόμη Ελλάδας (τα πολεμικά πλοία 
) και με την γαλανόλευκη να κυματίζει περήφανα στους ιστούς, μετέφεραν την καρδιά και την 
ψυχή της μικρής αλλά αδούλωτης χώρας μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, συ-
νεχίζοντας τον αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων, με στόχο την εξασφάλιση του υπέρτατου 
αγαθού της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. 

Η Επιτροπή Σύνταξης
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Η Έξοδος του Ελληνικού Στόλου προς 
την Μέση Ανατολή για την συνέχιση 
του Αγώνα εναντίον των Δυνάμεων του 
Άξονα κατά τον Β’ ΠΠ

Επιμέλεια: Υποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ, Ιστορικός -Επιτελής ΥΙΝ

Απρίλιος 1941. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό 
γερμανική επέλαση από το βορρά. Παρά 
την ηρωική αντίσταση πολλών ελληνικών 
στρατιωτικών σχηματισμών, έγινε γρήγορα 
αντιληπτό ότι η γερμανική επίθεση ήταν 
αδύνατον να αναχαιτιστεί. Οι δυσμενείς 
πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις ήδη από 
τις αρχές Απριλίου είχαν πείσει τον Αρχηγό 
Γ.Ε.Ν, Υποναύαρχο Α. Σακελλαρίου Β.Ν για 
την ανάγκη μεταφοράς του ελληνικού Στόλου 
προς το Νότο. Mε γραπτή του διαταγή (υπ’ 
αριθμ. 122/3293), καλούσε τον Αρχηγό του 
Ναυστάθμου Υποναύαρχο Χ. Δελαγραμμάτικα 
Β.Ν να φορτώσει σε μερικά εμπορικά πλοία 
διάφορα πυρομαχικά και ειδικά κρίσιμα υλικά 
των αντιτορπιλικών και των υποβρυχίων, για να 
μεταφερθούν προς την Σούδα. Για την εργασία, 
είχαν διατεθεί το επίτακτο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» για τα 
υλικά των αντιτορπιλικών, το επίτακτο «ΕΛΕΝΗ» 
μαζί με το πλωτό συνεργείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για 
εκείνα τα των υποβρυχίων. Επίσης τα επιβατηγά 
«ΣΟΦΙΑ » και «ΑΛΜΠΕΡΤΑ» αφού φόρτωσαν 
πυρομαχικά στην Ελευσίνα, απέπλευσαν 
συνοδεία αντιτορπιλικών το βράδυ της 9ης 
Απριλίου και το πρωί της επόμενης μέρας 

έφθασαν στην Σούδα, όπου άρχισαν αμέσως 
την εκφόρτωση. Τα πυρομαχικά εκείνα λόγω 
των σφοδρών βομβαρδισμών της Σούδας δεν 
κατέστη τελικά δυνατό να μεταφερθούν στην 
Αλεξάνδρεια.

Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, ο Α/
ΓΕΝ υπέβαλε υπόμνημα (υπ’ αριθμ. 4083/10) 
στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, με το οποίο 
υπέβαλε προτάσεις περί μετακίνησης του 
ελληνικού Στόλου. Όσον αφορά στη νέα βάση 
του Στόλου, ο Α/ΓΕΝ πρότεινε να μεταφερθεί ο 
Στόλος προς την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και 
να μην επιχειρηθεί να αναζητηθεί άλλη ναυτική 
βάση σε όρμους ή περιοχές που ευρίσκονταν 
σε ελληνικό έδαφος. Ως προς τη σύνθεση 
του Στόλου, πρότεινε να μεταφερθούν μόνο 
όσα πλοία είχαν μαχητική αξία, δηλαδή τα 
10 αντιτορπιλικά, τα 5 υποβρύχια, το πλωτό 
συνεργείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», 8 βοηθητικά του Στόλου 
και 9 επίτακτα. 

Όσον αφορά στα εναπομείναντα ελληνικά 
πλοία, μεταξύ αυτών και το θωρηκτό 
«Γ.ΑΒΕΡΩΦ » πρότεινε να ερωτηθεί η βρετανική 
κυβέρνηση αν μπορούν να διατεθούν κάπου 
και σε αντίθετη περίπτωση να βυθιστούν. 
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Ως προς τα εφόδια του Στόλου, πρότεινε να 
μεταφερθούν στην Αλεξάνδρεια τα πυρομαχικά 
των πλοίων, καθώς όσο αυτό ήταν δυνατό και τα 
σπανίζοντα υλικά μηχανών και σκάφους . Όσον 
αφορά στο προσωπικό, ο Α/ ΓΕΝ πρότεινε να 
μεταφερθούν μόνο οι ικανοί και οι απαραίτητοι 
άνδρες για τις πολεμικές ανάγκες του Στόλου. 
Αποκλείονταν οι υπηρετούντες στις Υπηρεσίες 
ξηράς, ακόμα και αυτοί του Ναυστάθμου και 
του Γενικού Επιτελείου. Από αυτό δεν εξαιρούσε 
ούτε τον εαυτό του, καθώς υποστήριζε ότι 
«ο οποιοσδήποτε Αρχηγός του Ναυτικού θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του 
ναυτικού συμβούλου της Κυβερνήσεως». Για 
τα οχυρά και τις μονάδες του αντιαεροπορικού 
πυροβολικού, πρότεινε να καταστραφούν με 
ανατίναξη την τελευταία στιγμή(πριν την άφιξης 
των γερμανών), όπως και το εν αποθέσει υλικό. 

Ζήτησε τέλος να μη καταστραφούν τα μη 
πολεμικής φύσης κτήρια και εγκαταστάσεις, 
ούτε καν τα αρχεία (πλην βαθμού Απορρήτου 
και άνω και εκείνων που αφορούσαν σε 
διεθνείς σχέσεις και πληροφορίες από το 
1937).

Στο πλαίσιο διερεύνησης υλοποίησης 
των προαναφερόμενων προτάσεων του 
Α/ΓΕΝ συγκλήθηκε το Ανώτατο Ναυτικό 
Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό. Με το 
υπ’ αριθμ. 2/1941 πρακτικό του, δήλωσε ότι 
συμφωνεί με τις απόψεις του Α/ΓΕΝ με τον 
υφυπουργό ναυτικών Ι. Παπαβασιλείου, να 
διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις σε ζητήματα 
προσωπικού, χωρίς όμως να διατυπώσει 
την φύση των επιφυλάξεων αυτών. Στη 
συνέχεια, εκδόθηκε η υπ. Αριθμ, 927/11 
Απόρρητη εντολή του Πρωθυπουργού , 
με την οποία τα 10 αντιτορπιλικά και τα 5 
υποβρύχια θα πρέπει να έλθουν σε άμεση 
ετοιμότητα απόπλου με προορισμό ο οποίος 
θα οριζόταν στην συνέχεια. Επιπλέον θα 
έπρεπε να έλθουν σε άμεση ετοιμότητα 
απόπλου: το πλωτό συνεργείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 
, τα 7 βοηθητικά του Στόλου καθώς και τα 7 
επίτακτα. Το θωρηκτό «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και τα 13 
τορπιλοβόλα όφειλαν επίσης να διατηρούν 
ετοιμότητα απόπλου με προορισμό τη 
Σούδα, όπως και οι αεροπορικές μοίρες της 
Ναυτικής Συνεργασίας. Τα πυρομαχικά των 
πλοίων και τα κρίσιμα υλικά των μηχανών 

και των σκαφών έπρεπε να μεταφερθούν στη 
Σούδα. Επιτελεία και πληρώματα βοηθητικών και 
επίτακτων πλοίων έπρεπε να ενισχυθούν, ενώ το 
υπόλοιπο προσωπικό το οποίο δεν θα χρειαζόταν 
πλέον, θα ετίθετο σε μακρά περίοδο άδειας, 
ενώ θα παρέμενε στην ενέργεια ένας μικρός 
αριθμός υπηρετούντων πολιτικών υπαλλήλων 
για την φύλαξη κτηρίων, εγκαταστάσεων 
και υλικών. Τα οχυρά και οι αντιαεροπορικές 
μονάδες όφειλαν να προετοιμαστούν για την 
αχρήστευση του πολεμικού και κρίσιμου υλικού 
και των πυρομαχικών τους. Οι εγκαταστάσεις 
του Ασυρμάτου στο Βοτανικό, τα Συνεργεία του 
Ναυστάθμου, όλα τα κτήρια, τα μη απολύτως 
πολεμικά υλικά, καθώς και τα βιομηχανικής 
ή επιστημονικής χρήσης μηχανήματα έπρεπε 
να διατηρηθούν ανέπαφα. Ανέπαφα επίσης 

Ο Υποναύαρχος Αλέξανδρος Σακελλαρίου ΒΝ. Με την σιδηρά του 
πειθαρχία ως Αρχηγός ΓΕΝ και στην συνέχεια ως Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, κράτησε ενωμένο τον Στόλο στις δύσκολες ώρες 
της κατάρρευσης της Χώρας
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θα παρέμεναν έγγραφα και αρχεία, εκτός από 
κώδικες και έγγραφα εκτός βαθμού Απορρήτου 
και άνω, καθώς και εκείνων που αφορούσαν σε 
διεθνείς σχέσεις και πληροφορίες από το 1937. 
Όσα πλοία από τα διατασσόμενα αδυνατούσαν 
να αποπλεύσουν, έπρεπε να αχρηστευθούν 
πλήρως. Τέλος ο Α/ΓΕΝ θα παρέμενε ως 
ναυτικός σύμβουλος της ελληνικής Κυβέρνησης.

Ως πρώτη ενέργεια που πρέπει να 
επισημανθεί , ήταν η ανατίναξη και καταστροφή 
του συνόλου των πυροβόλων και πυρομαχικών 
του οχυρού του Μεγάλου Εμβόλου στο στόμιο 
του Θερμαϊκού λίγο μετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης. Ο Διοικητής του εν λόγω οχυρού 
Πλωτάρχης Ι. Τούμπας Β.Ν οι αξιωματικοί και 
το πλήρωμα του οχυρού μαζί με όσα υλικά 
ήταν δυνατό να μεταφερθούν αλλού και 
να διασωθούν, μετακινήθηκαν με πλοιάρια 
και μηχανότρατες στη Χαλκίδα και από εκεί 
σιδηροδρομικώς στην Αθήνα. Ο Πλωτάρχης Ι. 

Τούμπας Β.Ν κατόρθωσε παρά τις τεράστιες 
δυσκολίες που υπήρξαν, να διατηρήσει την 
τάξη και την ομοψυχία στο προσωπικό του 
το οποίο επέδειξε τις κρίσιμες εκείνες ώρες 
επαινετή διαγωγή και ομαδικό πνεύμα, 
όταν το γενικό αίσθημα της διάλυσης 
στη χώρα μας μεγάλωνε και άρχισαν να 
παρουσιάζονται κρούσματα λιποψυχίας. 

Μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίστηκε 
στο αντιτορπιλικό «ΑΕΤΟΣ» στις 16-17 
Απριλίου, όταν ο Κυβερνήτης, ο Ύπαρχος 
και ο α’Μηχανικός εγκατέλειψαν το πλοίο 
,με το σύνολο σχεδόν των υπαξιωματικών 
του πλοίου να τους μιμούνται . Αυτό είχε 
σαν συνέπεια το υπόλοιπο πλήρωμα να 
θεωρήσει ότι είχε εγκαταλειφτεί από όλους. 
Έτσι δεν άργησαν να ακολουθήσουν σκηνές 
ανταρσίας, διαρπαγή δημοσίου χρήματος 
μέχρι και δολιοφθορά στον οπλισμό του 
πλοίου. Όταν ο πρώην Διοικητής του 
οχυρού του Μεγάλου Εμβόλου, Πλωτάρχης 
Ι. Τούμπας Β.Ν επισκέφτηκε το γραφείο 
του Α/ΓΕΝ για να αναφέρει ότι η διάλυση 
του οχυρού του είχε ολοκληρωθεί με 
επιτυχία, διατάχθηκε από τον ίδιο τον Α/
ΓΕΝ να αναλάβει καθήκοντα Κυβερνήτη 
και να επιβεί άμεσα στο «ΑΕΤΟΣ» με 
σκοπό να αποκαταστήσει την τάξη και την 
επιχειρησιακή ικανότητα του πλοίου. Η άφιξη 

του νέου Κυβερνήτη όμως ερέθισε το πλήρωμα, 
ενώ και η επίσκεψη του Αρχηγού Στόλου δεν είχε 
κανένα αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, ο Πλωτάρχης 
Τούμπας κατάφερε τελικά κινούμενος μεθοδικά 
και αποτελεσματικά, να επιβάλει την τάξη και να 
απομακρύνει από το πλοίο όλα τα ταραχοποιά 
στοιχεία. Παράλληλα ο διατάχτηκε από την 
ηγεσία, η άμεση συμπλήρωση του προσωπικού 
του πληρώματος του «ΑΕΤΟΣ», ώστε σταδιακά 
να καταστεί και πάλι επιχειρησιακό . Έτσι σε λίγες 
μόνο μέρες (την 20η Απριλίου 1941)το πλοίο 
ήταν πάλι έτοιμο για ανάληψη νέων αποστολών. 

Και στα υποβρύχια όμως η κατάσταση δεν 
ήταν καλή. Το πρωί της 17/4/41, επισκέφθηκε 
την Βάση Υποβρυχίων ο Αρχηγός Στόλου, 
Υποναύαρχος Ε. Καββαδίας Β.Ν για να τονίσει 
στο προσωπικό την ανάγκη μεταφοράς του 
Στόλου στην Αλεξάνδρεια. Μετά την αποχώρηση 
του Αρχηγού Στόλου, οι κυβερνήτες των 

Ο Υποναύαρχος Επαμεινώνδας Καββαδίας ΒΝ. Αρχηγός Στόλου 
κατά την περίοδο εκείνη. Μεταξύ Καββαδία και Σακελλαρίου επι-
κρατούσε πλήρης σύμπνοια για το τί έπρεπε να πράξει ο Στόλος 
τις κρίσιμες εκείνες ώρες.
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υποβρυχίων συμφώνησαν μεταξύ τους να 
αρνηθούν να πλεύσουν προς την Αλεξάνδρεια. 
Σημειώθηκαν μάλιστα και βίαιες σκηνές, όταν 
κάποιοι απείλησαν ότι θα βυθίσουν τα πλοία 
τους. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της 
κατάστασης από τον Α/ΓΕΝ [Σακελλαρίου, Α. 
(1945). Ἡ Θέσις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν Δεύτερον 
Παγκόσμιον Πόλεμον. Εκδ. Δημητράκος: 
Ἀθῆναι. ]: «Καθυστερηθείσης τῆς ἀναχωρήσεως 
τῆς Κυβερνήσεως καὶ κατόπιν τῶν ἐπὶ τοῦ Ἀετοῦ, 
Σπετσῶν καὶ ὑποβρυχίων σκηνῶν, ἐδαπάνησα 
ὅλην μου τὴν ἡμέραν τῆς 18ης Ἀπριλίου 
μεταφερόμενος ἀπὸ πλοίου εἰς πλοῖον διὰ να 
τονώσω τοὺς διστάζοντας. Τὴν πρωϊαν ἐπήγα εἰς 
τὸν ναύσταθμον καὶ καλέσας εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ 
Ἀνωτέρου Διοικητοῦ Ὑποβρυχίων ὅλους τοὺς 
ἀξιωματικούς, τοὺς ἐτόνισα ὅτι ἔχομεν ἀπόφασὶν 
να μετακινηθῶμεν ὅλοι πρὸς Νότον, με ὅ,τι 
ἔχομεν καὶ ὅ,τι μας περισσέψει μέχρι τέλους, 
πρὸς συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος παρὰ τὸ πλευρόν 

τῶν Συμμάχων μας διὰ να περισώσωμεν τὴν 
τιμήν τῆς Σημαίας καὶ διὰ ν’ἀποφύγωμεν να 
δοῦμε τὴν Πατρίδα μας ὡς ἔνα τουριστικό 
μόνο κέντρο, ὅπως το θέλει ὁ Χίτλερ. Ὅτι 
ἡ νίκη εἶναι ἀσφαλῶς μαζί μας καὶ ὅτι δεν 
πρέπει ν’ ἀφήσωμεν να χαθεί καὶ ἡ μοναδική 
αὐτή εὐκαιρία ἐπανορθώσεως τῶν ἐθνικῶν 
σφαλμάτων τοῦ παρελθόντος. Μερικοί ἀπὸ 
τοὺς Κυβερνήτας ἐτόλμησαν ν’ ἀντιτείνουν, 
προτείνοντες ἐγκατάλειψιν τῶν πλοίων. 
Τοὺς ἐπέταξα ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο σκαιῶς, 
καὶ παρήγγειλα να τεθοῦν τὰ πληρώματα ἐν 
ἐπιθεωρήσει. Ἐπήγα καὶ τοὺς εἴπα περίπου 
αὐτὰ τὰ λόγια: «Σήμερα ἔχω μαύρην τὴν 
ψυχήν μου. Ἡ ἐκκλησία μας πενθεῖ τὸν 
Γολγοθά τοῦ Κυρίου, καὶ ἐγὼ τὸν Γολγοθά 
τῆς Πατρίδος, που φέρεται στην σκλαβιά. Ἡ 
γιαγιά μου μού ἔλεγε ὅτι μικρό παιδί ἐδώ γύρω 
ἀπ’ αὐτούς τοὺς βράχους έζησε τὰ ὀχτώ χρόνια 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τρώγοντας λίγο 
κριθαρένιο ψωμί ἀλεσμένο στο χειρόμυλο, 
γιατί ὅλοι οἱ δικοί της πολεμοῦσαν για να 
ἐλευθερώσουν τὸ γένος. Ἐμεῖς πολεμοῦμε με 
μεγάλους Συμμάχους κι αὐτοί πολεμοῦσαν 
μόνοι. Δεν μας ἔμεινε μέσα μας μια στάλα 
αἶμα ἀπὸ τοῦ Κανάρη, τοῦ Μιαούλη, τοῦ 
Κολοκοτρώνη, τοῦ Καραϊσκάκη;» Πιάνοντας 
μια κολλαρίνα ἑνός ναύτη ἐτόνισα: «Ἡ 
κολλαρίνα αὐτή τρίβεται καὶ λιώνει, ἀλλά 

δεν λερώνεται.» Πιάνοντας δὲ τὸ κολλάρο μου: 
«Ἐτοῦτο βρωμίζει καμμιά φορά [...] καὶ ἐγὼ 
ἔχω γυναίκα καὶ παιδί. Ὁ Θεός ἀς φροντίσει 
για αὐτές. Ἄν κανείς σας νομίζει ὅτι δεν του 
βαστά ή δεν τὸν ἀφήνει ἡ σκέψη τῆς οἰκογένειὰς 
του να φύγει, ἀς κάνει ἕνα βῆμα ἐμπρός. Εἶναι 
ἐλεύθερος να πάει που θέλει. Ὅλοι οἱ ἄλλοι να 
ἐτοιμάσατε ἀμέσως τὰ καράβια σας να φύγετε 
για τὴν Ἀλεξάνδρεια.» Κανείς δεν ἐκινήθη ἀπὸ 
τὴ θέσι του να φύγει. Εἰς τὴν σκηνή παρίσταντο 
καὶ μερικοί νέοι ἀξιωματικοί τῶν Ὑποβρυχίων 
με ἐπικεφαλῆς τὸν ἠρωϊκό Ὑποπλοίαρχο 
Μέρλιν, οἱ ὁποῖοι ὠρύοντο ἐξ ἐνθουσιασμοῦ. Ἐκ 
παραλλήλου, ὄμως, ἐνέκλεισα εἰς τὰ φυλακάς δὺο 
ἀνωτέρους ἀξιωματικούς, οἱ ὁποῖοι δεν ἔδειξαν 
σημεῖα μετάνοιας, καὶ διὰ μερικούς ἄλλους 
που ἀντελήφθην ὅτι ἤρχισαν να συνέρχωνται 
παρεκάλεσα τὸν Ἀρχηγό τοῦ Ναυστάθμου 
να τοὺς φρονηματίσει. Τὴν ἑπομένην που 

Ο Αντιναύαρχος Ιωάννης Τούμπας ΒΝ. Αν και συμμετέχων στο 
κίνημα του 1935 κατά την επαναφορά του τέθηκε στην εμπρο-
σθοφυλακή της εθνικής προσπάθειας. Γνωστός ιδιαίτερα για τον 
ηρωικό πλου προς την Αλεξάνδρεια του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙ-
ΑΣ» (κυβερνήτης ο ίδιος), του πλοίου που αν και έπεσε σε νάρκη 
και έχασε την πλώρη του, "αρνήθηκε να πεθάνει".
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ἐπληροφορήθησαν τὰ σκληρά μέτρα που ἔλαβα 
κατὰ τῶν δειλῶν, ὅλοι έσπευσαν να συνδράμουν 
τὴν πρὸς Νότον μετακίνησιν τὼν πλοίων».

Μέχρι την 27/4/41 όλες οι μάχιμες ελληνικές 
ναυτικές δυνάμεις (πλην του αντιτορπιλικού 
«ΣΦΕΝΔΟΝΗ» που κατέπλευσε τον Μάιο του 
ίδιου έτους) είχαν ολοκληρώσει τον πλου 
τους προς την Αλεξάνδρεια. Συγκεκριμένα την 
22/4/41κατέπλευσαν τα υποβρύχια «ΓΛΑΥΚΟΣ» 
και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», το πλωτό συνεργείο 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ», το θωρηκτό «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και τα 
αντιτορπιλικά «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», «ΑΣΠΙΣ» και 
«ΝΙΚΗ». Ακολούθησαν στις 23/4 τα αντιτορπιλικά 
«ΑΕΤΟΣ» και «ΣΠΕΤΣΑΙ ». Την 24/4 κατέπλευσαν 
τα αντιτορπιλικά «ΠΑΝΘΗΡ» και «ΙΕΡΑΞ», μαζί 
με τα υποβρύχια «ΤΡΙΤΩΝ» και «ΝΗΡΕΥΣ» 
που απέπλευσαν από την Ελλάδα στις 18/4, 
ενώ το αντιτορπιλικό «Β.ΟΛΓΑ» κατέπλευσε 
μεμονωμένα στις 25/4. Το υποβρύχιο 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» κατέπλευσε μεμονωμένα στις 
27/4 και τέλος στις 12/5/41 κατέπλευσε και το 
αντιτορπιλικό «ΣΦΕΝΔΟΝΗ» ολοκληρώνοντας 

τη μεταστάθμευση του ελληνικού στόλου στο 
συμμαχικό Αφρικανικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Ηρωικός όμως υπήρξε και ο απόπλους προς 
Αλεξάνδρεια του θωρηκτού «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» της 
ιστορικής ναυαρχίδας του Ελληνικού Στόλου. 
Ήταν ένα από τα πλοία που δυστυχώς η ηγεσία 
το είχε καταδικάσει σε βύθιση, καθώς δεν 
θεωρούνταν πλέον μάχιμο. Πράγματι το πλοίο 
τότε δεν είχε καμία σχέση με το θρυλικό πλοίο 
των Βαλκανικών Πολέμων. Ήταν ένα παλαιό 
κακοσυντηρημένο πλοίο , του οποίου ο πλους 
προς την Αλεξάνδρεια κρίθηκε ως καθαρή 
αυτοκτονία, καθώς ο μεγάλος του όγκος σε 
συνδυασμό με τη χαμηλή του ταχύτητα θα 
αποτελούσε μία πρώτης τάξης ευκαιρία για 
πρακτική εξάσκηση από την εχθρική αεροπορία. 
Όμως, οι αξιωματικοί και τα πληρώματα του 
πλοίου έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού 
φορτίου που έφεραν στους ώμους τους, 
αποφάσισαν να ρισκάρουν τον επικίνδυνο αλλά 
σωτήριο πλου για το πλοίο τους και το πέτυχαν. 
Το θωρηκτό «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» σώο και αβλαβές ήταν 

Το αντιτορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ». Βρετανικής κατασκευής από τα Ναυπηγεία Yarrow ήταν ένα εξαιρετικό σκαρί. Θα έχει 
ένδοξη δράση στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Βρετανούς να αποθεώνουν τον κυβερνήτη Γεώργιο Μπλέσσα και το 
πλήρωμα. Θα βυθιστεί στις 26 Σεπτεμβρίου του 1943 μετά από επίθεση της γερμανικής αεροπορίας στο Λακκί της Λέρου. 
Θα βρει τον θάνατο ο ίδιος ο ηρωικός κυβερνήτης και πολλοί Αξιωματικοί και μέλη του πληρώματος.
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ένα τα πρώτα ελληνικά πλοία που κατέπλευσαν 
στην Αλεξάνδρεια. Είναι σημαντικό να εκτεθούν 
αυτά τα γεγονότα που οδήγησαν στη διάσωση 
του θρυλικού πλοίου μας σε αδρές γραμμές:

Μετά την αποβίβαση του Αρχηγού Στόλου 
και του Αρχιεπιστολέα και κυβερνήτη του πλοίου 
Πλοιάρχου Μ. Ζαρόκωστα Β.Ν, καθώς και την 
τοποθέτηση ως νέου κυβερνήτη του Πλοιάρχου 
Ι. Βλαχόπουλου Β.Ν στις 16/4/41, το κλίμα 
μεταξύ του πληρώματος δεν ήταν καλό. Όταν 
στις 17/4/41 υ ανακοινώθηκε στο πλήρωμα 
από τον Ύπαρχο Αντιπλοίαρχο Α. Παπαβασιλείου 
Β.Ν η απόφαση του ΓΕΝ να βυθιστεί «τιμητικά» 
το πλοίο στην Ψυτάλλεια, εκδηλώθηκε έντονη 
δυσαρέσκεια στο πλήρωμα. Έτσι μετά την 
αποβίβαση του Υπάρχου, ο αρχαιότερος 
Αξιωματικός Πλωτάρχης Π. Δαμηλάτης Β.Ν 
ανέλαβε τον κοινά αποφασισμένο με το υπόλοιπο 
πλήρωμα, απόπλου του πλοίου τους προς τη 
σωτηρία και τη συνέχιση του αγώνα. Σημαντικό 
ρόλο στην υποκίνηση του πληρώματος, έπαιξαν 
ο Σημαιοφόρος Π. Ηλιομαρκάκης Β.Ν και ο 

Αρχιμανδρίτης του Στόλου Δ. Παπανικολόπουλος. 
Το «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» τελικά απέπλευσε από τον 

Κόλπο Ελευσίνας χωρίς τον Κυβερνήτη και 
τον Ύπαρχο, λίγο μετά τα μεσάνυκτα της 17ης 
προς 18η Απριλίου 1941. Το πρώτο εμπόδιο 
εκείνου του πλου εμφανίστηκε πολύ σύντομα 
.Ήταν το κλειστό ανθυποβρυχιακό φράγμα 
της Ψυτάλλειας, ο προϊστάμενος του οποίου 
αρνήθηκε να ανοίξει με το θυρόπλοιο τη θύρα 
του, αναφέροντας παράλληλα την κατάσταση 
στο ΓΕΝ. Ο εκτελών χρέη Κυβερνήτη Πλωτάρχης 
Δαμηλάτης όμως δεν πτοήθηκε καθόλου 
.Συγκρότησε άμεσα μια κατάλληλη ομάδα 
μελών του πληρώματος, η οποία κινήθηκε με 
λέμβο του πλοίου προς το φράγμα και κόβοντας 
ένα μέρος του, άνοιξε μια δίοδο για το πλοίο. Το 
θρυλικό «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» διήλθε και άρχισε να πλέει 
περήφανα με Νότια πορεία προς ασφαλέστερες 
θάλασσες και λιμάνια. Ενώ το πλοίο βρισκόταν 
κοντά στις νήσους Φλέβες του Σαρωνικού, ο 
Κυβερνήτης του Πλοίαρχος Ι. Βλαχόπουλος 
Β.Ν ο οποίος από το πρωί εκείνης της ημέρας 

Αντιτορπιλικά τύπου Dardo («ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΎΔΡΑ» και «ΨΑΡΑ»). Ιταλικής κατασκευής και κατά γενική 
ομολογία των Ναυάρχων προβληματικά πλοία όσο αφορά στο σκαρί τους. Παραγγέλθηκαν το 1930 στο πλαίσιο της προ-
σέγγισης της Ιταλίας του Μουσολίνι από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
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βρίσκονταν εκτός για διαβουλεύσεις με την 
ηγεσία, κατέφθασε επιβαίνοντας σε βενζινάκατο 
και επέβη του πλοίου εν πλω. Μετά την εκ νέου 
ανάληψη των καθηκόντων του Κυβερνήτη, ο 
πλους του «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» προς την Αλεξάνδρεια 
συνεχίστηκε κανονικά, ενώ ο Α/ΓΕΝ απέστειλε 
στο πλοίο το ακόλουθο σήμα:

«Ὁ Θεός μαζί σας. Συνεννοοῦμαι με 
συμμάχους διὰ πλοῦν σας». 

Αυτό που πρέπει εμείς σήμερα να 
αναλογιστούμε διερευνώντας και αναλύοντας 
την ιστορία θα πρέπει να αναλογιστούμε υπό 
ποιά τραγική κατάσταση το Πολεμικό μας 
Ναυτικό κατάφερε οργανωμένο και χωρίς 
απώλειες να μετασταθμεύσει στην Αλεξάνδρεια 
για την συνέχιση του αγώνα κατά του Άξονα. 
Την ευφορία της νίκης κατά της Ιταλίας , είχε 
διαδεχθεί ταχύτατα η απελπισία της αδυναμίας 
αντιμετώπισης της συντριπτικής γερμανικής 
υπεροπλίας. Όλη η κοινωνία μαζί με τα 
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, βίωναν με 
τρόπο τραγικό την κατάρρευση του Κράτους. 
Οι περισσότεροι άφηναν πίσω οικογένειες 
και συγγενείς που δεν ήξεραν πότε και αν θα 

ξανάβλεπαν. Τέλος, ούτε η νίκη μπορούσε τότε 
να θεωρείται ως βέβαιη. Ας μην ξεχνάμε ότι 
το 1941 η Γερμανία προέλαυνε σε όλη την 
Ευρώπη. Μόνο η Μ. Βρετανία και η Ρωσία δεν 
είχαν γνωρίσει την γερμανική κυριαρχία. 

Το Πολεμικό Ναυτικό ήταν εκείνο το 
όπλο που κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
δεν υπέστειλε ποτέ τις σημαίες του και δεν 
σταμάτησε ποτέ να πολεμά, καθώς με την 
προτροπή της ηγεσίας, τα περισσότερα στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού σαν νεώτεροι Αθηναίοι, 
αν και έχαναν την Πατρίδα τους, πήραν μαζί 
τους ένα κομμάτι ελεύθερης ακόμη Ελλάδας 
(τα πλοία τους) και με την γαλανόλευκη να 
κυματίζει περήφανα στους ιστούς, μετέφεραν 
την καρδιά και την ψυχή της χώρας μας σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της οικουμένης και συνέχισαν 
αταλάντευτοι των αγώνα για την εξασφάλιση 
του υπέρτατου αγαθού της ελευθερίας και της 
εθνικής ανεξαρτησίας,βαδίζοντας στα χνάρια 
της στρατηγικής του Θεμιστοκλή όπως τη 
διατύπωσε συνοπτικά λίγο πριν τη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας: 

«Έχομεν γην και πατρίδα, όταν έχομεν πλοία 
εις την Θάλασσαν»

Το θωρακισμένο καταδρομικό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» στον απελευθερωμένο Πειραιά.
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

22 Ιουλίου.
Οι γνωστοί εκφραστές των τουρκικών γεω-
στρατηγικών μαξιμαλιστικών αναθεωρητι-
κών δογμάτων περί της γαλάζιας πατρίδας, 
απόστρατοι υποναύαρχοι Τζιχάτ Γιαϊτζι (Cihat 
Yayci) και Τζεμ Γκιουρντενίζ (Cem Gürdeniz) 
παραβρέθηκαν και εγκαινίασαν το Κέντρο Ναυ-
τιλίας και Παγκόσμιας Στρατηγικής (Denizcilik 
ve Global Strateji Merkezi) σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Bahçeşehir Universitesi της 
Κωνσταντινούπολης. Όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο Τζιχάτ Γιαϊτζι: «Θα είμαστε μια διε-
θνής δεξαμενή σκέψης. Θα προβαίνουμε σε 
δημοσιεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
με εργαλείο τη γνώση και την εμπειρία προ-
σωπικοτήτων από τον πολιτικό, τον ακαδημαϊ-
κό και τον ιδιωτικό τομέα… Θα προσεγγίσουμε 
παράγοντες από τη διεθνή κοινότητα και οι ερ-
γασίες μας θα δημοσιεύονται στα αγγλικά, στα 
γαλλικά, στα ελληνικά, στα ρωσικά στα αραβι-
κά εκτός από τα τουρκικά…. Όπως είπε ο Ατα-
τούρκ, να σκεφτούμε τη ναυτιλία ως το μεγάλο 
εθνικό τουρκικό ιδεώδες και να το επιτύχουμε 
σύντομα…». Από τα προλεγόμενα καθίσταται 
σαφές ότι ξεκίνησε μια νέα φάση στο πλαίσιο 
της συνολικής τουρκικής προσπάθειας να αμ-
φισβητήσει και εκ παραλλήλου να επαναπροσ-

διορίσει βασικές πτυχές του δικαίου της θάλασ-
σας με βάσει τα τουρκικά συμφέροντας. Επίσης 
το κέντρο δημιουργήθηκε πέραν της όποιας 
προβολής των τουρκικών θέσεων και για να 
επηρεάσει παράγοντες στο εξωτερικό από τον 
πολιτικό, τον στρατιωτικό, τον διπλωματικό και 
τον ακαδημαϊκό χώρο. Για τον σκοπό αυτό στην 
τελετή των εγκαινίων προσκλήθηκαν προσω-
πικότητες από αντίστοιχους τομείς της Τουρκία. 
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημι-
ουργίας ενός αμιγώς τουρκικού think tank, το 
οποίο θα επικεντρώνει την αποστολή του στην 
ανάπτυξη και εμπέδωση του δόγματος περί 
Θαλάσσιας Ισχύος και την ανάδειξη της Τουρ-
κίας ως ανερχόμενης περιφερειακής ναυτικής 
δύναμης. Ιδιαίτερα για το τελευταίο είναι σαφές 
ότι οι επόμενες δεκαετίες θα αποτελέσουν το 
πεδίο επί του οποίου θα κριθεί και τελεσιδικί-
σει εάν και κατά πόσον η νέο-οθωμανική αε-
ροναυτική ισχύς θα κατορθώσει να επιβάλλει 
το νεοπαγές δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στη 
θεματολογία κέντρου περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων η γεωπολιτική, τα ζητήματα της ανατο-
λικής Μεσογείου, οι τουρκικές διεκδικήσεις, το 
καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, 
το Δίκαιο της Θαλάσσης, καθώς και τα φλέγο-
ντα ζητήματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα 
και την ΑΟΖ. Στην ομιλία του ο Τζιχάτ Γιαϊτζι τό-
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To Πανεπιστήμιο Bahçeşehir Universitesi της Κωνσταντινούπολης.

νισε με έμφαση ότι η Τουρκία για να μπορέ-
σει να μετεξελιχθεί σε ένα γεωπολιτικό κέντρο 
ισχύος, θα πρέπει πρωτίστως να εξηγηθεί πως 
και γιατί οφείλεται να δοθεί προτεραιότητα και 
μεγίστη σημασία στην θάλασσα (παράλληλα και 
στη ναυτιλία) περιλαμβάνοντας όχι μόνον το Αι-
γαίο αλλά όλες τις περιβάλλουσες θάλασσες, 
ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα, την Αδριατι-
κή, τον Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό. 
Δηλαδή σε όσες χώρες διατηρεί ή πρόκειται να 
κατασκευάσει βάσεις η Τουρκία. Μάλιστα σε 
μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του 
ανέφερε ότι κακώς η τουρκική κοινή γνώμη 
αναφέρεται στα Ίμια ως «τα βράχια», επανα-
προσδιορίζοντας ακόμη και την ορολογία την 
οποίαν κατά τη γνώμη του οφείλει να υιοθε-
τηθεί. Στην ίδια ομιλία ο Γιαϊτζί προχώρησε σε 
μια ακόμη λεκτική πρόκληση κατά της χώρας 
μας προτείνοντας να μην αποκαλείται πλέον το 
Αιγαίο Πέλαγος με την ιστορική του ονομασία 
και αντ’ αυτής να επιλεγεί μια καινούρια! Συνέ-
χισε προτείνοντας ονομασίες όπως η Θάλασσα 
των Νήσων ή Βόρειος Μεσόγειος, ενώ πρότει-
νε επίσης τα δυτικά παράλια της Τουρκίας να 
μετονομαστούν σε Δυτική Ανατολία! Φαίνεται 
ότι ο Γιαϊτζί μετά από την αποστρατεία του έχει 

αναλάβει έναν ακόμη πιο ενεργό-παρεμβατικό 
ρόλο στην διαμόρφωση της τουρκικής υψηλής 
στρατηγικής, με στόχο την επιθετική αξιοποίη-
ση όλων των αναθεωρητικών νέο-οθωμανικής 
τάσης Τούρκων προερχομένων από τον στρα-
τό, την διπλωματία και την πολιτική σε βάρος 
των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη 
ομιλία έλαβε χώρα λίγο πριν από την έναρξη 
της πλέον σοβαρής ελληνοτουρκικής κρίσης, η 
οποία έχει λάβει χαρακτήρα ευθείας πρόκλη-
σης και αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων. 

23 Ιουλίου. 
Πολλά ΜΜΕ στην Τουρκία δημοσίευσαν σειρά 
άρθρων και ειδικών αναλύσεων με σκοπό 
την πρόκληση κλίματος φόβου με παράλληλη 
επίδειξη των τουρκικών αναβαθμισμένων 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων, ιδίως έναντι 
της χώρας μας. Στην εφημερίδα Yeni Safak 
δημοσιεύθηκε άρθρο μέσω του οποίου 
προαναγγέλλεται η πρόθεση των Τουρκικών 
Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν πλέγμα 
A2/ΑD άρνησης πρόσβασης περιοχής (Anti 
Access/Area Denial) καλύπτοντας την περιοχή 
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του Αιγαίου. Στοχεύοντας στην απόκτηση 
κυριαρχίας και υπεροχής κατά των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων με την χρήση τουρκικής 
τεχνογνωσίας και ανάπτυξης οπλικών 
συστημάτων. Σύμφωνα με αυτό η τουρκική 
στρατιωτική ηγεσία σχεδιάζει την εγκατάσταση 
δικτύου άρνησης πρόσβασης για τα ελληνικά 
μαχητικά και πολεμικά πλοία επιφανείας, 
τα οποία θα επιχειρούν στο Αιγαίο, ήδη 
από την περίοδο της ειρήνης. Σχεδιάζονται 
σειρά επιχειρησιακών παρεμβάσεων 
και πρωτοβουλιών χρησιμοποιώντας: α) 
επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
όπως μαχητικά F-16, UCAV Bayraktar TB-2 
και Anka τα οποία θα φέρουν κατευθυνόμενα 
όπλα, β) συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου 
Koral, τα οποία θα αναπτυχθούν κατά μήκος 
των παραλίων, γ) τοποθέτηση πυραυλικών 
συστημάτων εδάφους-εδάφους τύπου Bora-
1 εμβέλειας τουλάχιστον 300 χλμ (Η νεότερη 
έκδοση Bora-2 φέρεται να έχει εμβέλεια 

τουλάχιστον 750 χλμ), καθώς και των βλημάτων 
εδάφους-επιφανείας τύπου Atmaca (επάκτιας 
έκδοσης του βλήματος επιφανείας-επιφανείας 
εμβέλειας μεταξύ 200-250 χλμ). Από τα 
προαναφερόμενα όλα τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη και τα πυραυλικά συστήματα 
είναι τουρκικής παραγωγής και σχεδίασης 
(εισαγόμενη ή αντιγραφείσα τεχνολογία). 
Μάλιστα ο επιχειρηματίας είναι γαμβρός του 
προέδρου Ερντογάν. Τα μη επανδρωμένα 
συστήματα τα οποία υπηρετούν σε διαρκώς 
αυξανόμενους αριθμούς στις Τουρκικές 
Ενοπλες Δυνάμεις έχουν δοκιμαστεί στα πεδία 
επιχειρήσεων της Συρίας, του Ιράκ, της Λιβύης 
αλλά και στο εσωτερικό της χώρας κατά του 
Κούρδων ανταρτών. Κρίσιμες τεχνολογίες 
έχουν αγοραστεί από βρετανικές, καναδικές 
και γερμανικές εταιρείες, ενώ έχουν υποστεί 
σημαντικές απώλειες λόγω καταρρίψεων. 
Λόγω της ειδικής σχέσης της εφημερίδας με τον 
Ερντογάν και το νέο-οθωμανικό κατεστημένο 

Εκπαιδευτική βολή κατευθυνόμενου βλήματος Exocet MM40, ως απάντηση σε όποιους τυχοδιωκτικούς σχεδιασμούς 
της Τουρκίας.
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εκτιμάται ότι το δημοσίευμα δεν είναι άσχετο με 
τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κατά 
την τελευταία συνεδρίαση του τουρκικού ΣΕΑ 
(Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), μετά από την 
οποία δρομολογήθηκε η κρίση με την Ελλάδα 
πριν από την υπογραφή της συμφωνίας με 
την Αίγυπτο. Η προώθηση επανδρωμένων 
και μη μαχητικών, αισθητήρων και συσκευών 
ηλεκτρονικού πολέμου, σε συνδυασμό με 
βαλλιστικά όπλα και συστήματα είναι προφανές 
ότι θα προκαλέσει κάθετη αύξηση της έντασης 
αλλά και της επικινδυνότητας σε καθημερινή 
24ωρη βάση, ανατινάζοντας και ακυρώνοντας 
κάθε συμμαχική συνεργασία στην περιοχή 
εφόσον τελικώς υλοποιηθεί. Η Τουρκία 
επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το Αιγαίο, να 
απειλήσει ολόκληρη την νησιωτική και μέρος 
της ηπειρωτικής επικράτειας της χώρας, 
εισάγοντας μια νέα μορφή γεωστρατηγικού 
εκφοβισμού (bullying) με στόχο τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και την ελληνική κοινή γνώμη. 
Όμως το δημοσίευμα δεν λαμβάνει υπόψη 
σειρά αληθινών και όχι υποτιθέμενων ή 
φαντασιακών επιχειρησιακών παραμέτρων. Για 
παράδειγμα τέτοιο πλέγμα έχει από δεκαετιών 
δημιουργηθεί καθώς περιλαμβάνει τις επάκτιες 
συστοιχίες των κατευθυνόμενων βλημάτων 
Exocet καθώς και τους Πολλαπλούς Εκτοξευτές 
Πυροβολικού (ΠΕΠ) διαφόρων τύπων του 
Ελληνικού Στρατού σε σειρά νήσων. Οι 
επάκτιες συστοιχίες και οι ΠΕΠ υποστηρίζονται 
από προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα 
(π.χ. Patriot, Crotale NG) που δεν διαθέτει η 
τουρκική αεράμυνα και πολλά άλλα. Επίσης 
το ΠΝ διαθέτει στις περισσότερες ναυτικές 
μονάδες επιφανείας συστήματα RAM και 
CIWS τύπου Phalanx και πέραν αυτών μια 
τεράστια ιστορική παράδοση και ικανότητα 
εκπαιδευμένου προσωπικού όπως απεδείχθη 
και συνεχίζει να αποδεικνύεται όπως απέδειξαν 
τα γεγονότα κατά την πρόσφατη κρίση.  

ΙΣΡΑΗΛ

9 Ιουλίου.
Η ισραηλινή εταιρεία Elbit ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση δοκιμών που αφορούν την 

συνεργασία μη επανδρωμένων συστημάτων 
αέρος και θαλάσσης. Συγκεκριμένα επί του 
μη επανδρωμένου σκάφος επιφανείας (USV) 
Seagull ολοκληρώθηκε ένα επίσης μικρό 
μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS), 
πραγματοποιώντας μιαν πρωτοποριακή 
σύζευξη. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων 
της εταιρείας οι επιχειρησιακές ανάγκες και 
απαιτήσεις όπως αυτές επικαιροποιούνται, 
οδήγησαν σε καινοτόμες αποφάσεις με στόχο 
την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων συλλογής 
πληροφοριών και άλλων δεδομένων σε μακρές 
αποστάσεις εντός των θαλασσίων ζωνών 
πέριξ των περιοχών συμφερόντων του Ισραήλ. 
Για τον σκοπό αυτό υπήρξε αδήριτος ανάγκη 
της ολοκληρώσεως ενός μικρού τακτικού 
UAS, το οποίο θα επεκτείνει τις επιχειρησιακές 
ικανότητες του USV προσδίδοντας σημαντικά 
πλεονεκτήματα στους επιτελείς του Ισραηλινού 
Ναυτικού και όχι μόνον. Ο τομέας συλλογής 
πληροφοριών απέκτησε καινούριο ευέλικτο 
βραχίονα ο οποίος συνδυάζει την απόκρυψη 
και ασφαλή προσέγγιση με τα με επανδρωμένα 
συστήματα. Όπως είναι γνωστό το Seagull 
έχει σχεδιαστεί να επιχειρεί ως ένα αυτόνομο 
σύστημα πολλαπλών αποστολών. Βασίζεται σε 
μια αλουμινένια λέμβο μήκους 12 μέτρων για 
την κατασκευή της οποίας χρησιμοποιήθηκαν 
και συνθετικά υλικά. Το Seagull μπορεί 
να εκτελέσει ποικιλία αποστολών όπως 
ανθυποβρυχιακές, αντιναρκικές, ηλεκτρονικού 
πολέμου, υδρογραφικών ερευνών, επιτήρησης, 
συλλογής πληροφοριών και ασφάλειας 
ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς 
να εκτεθεί ανθρώπινο προσωπικό με δραστική 
μείωση του κόστους λειτουργίας. Η Elbit πρέπει 
να σημειωθεί προχώρησε στην ολοκλήρωση 
των συστημάτων HELRAS και του συρόμενο 
σόναρ TRAPS καθιστώντας το Seagull μια πολύ 
ενδιαφέρουσα μη επανδρωμένη πλατφόρμα, 
μελέτης και εξαγωγής συμπερασμάτων για 
το μέλλον με τη συνεργασία του Ισραηλινού 
Ναυτικού. Ασφαλής απόδειξη των νέων 
επιχειρησιακών πλεονεκτημάτων ήταν η 
χρήση του συστήματος σε σειρά ασκήσεων 
(ανθυποβρυχιακές, ναρκοπολέμου) με νατοϊκά 
πλοία όπως τα βρετανικά πολεμικά «Ocean» και 
«Duncan» και την ισπανική φρεγάτα «Victoria». 
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Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
και για την προστασία λιμένων και άλλων 
ναυτικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες κυματισμού 
για την προστασία πλατφορμών αντλήσεων 
υδρογονανθράκων και άλλων παρεμφερών 
εγκαταστάσεων.

16 Ιουλίου. 
Η ισραηλινή εταιρεία Israel Aerospace Industries 
Ltd (IAI) ανακοίνωσε τη συνεργασία με την 
Singapore Technologies Engineering Ltd 
(STΕ) με σκοπό την συγκρότηση κοινοπραξίας 
σε ποσοστό 50-50% για την ανάπτυξη και 
παραγωγή ναυτικών βλημάτων. Πρόκειται για 
μια ενδιαφέρουσα ενέργεια δύο επί της ουσίας 
κρατικών εταιρειών στην οποία αντικατοπτρίζεται 
η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Σιγκαπούρης 
και η εμβάθυνση των μεταξύ τους αμυντικών 
σχέσεων. Καρπός της συμφωνίας είναι η Proteus 
Advanced Systems Pte Ltd, η οποία θα αναλάβει 
την ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων όπλων 
επιφανείας-επιφανείας και συγκεκριμένα το 
βλήμα «Blue Spear». Πρόκειται για παραλλαγή 
του γνωστού αντιπλοϊκού βλήματος Gabriel 
5. Το φιλόδοξο πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

αντικατάσταση του βλήματος επιφανείας-
επιφανείας RGM-84C/D Harpoon, που υπηρετεί 
στο ναυτικό της Σιγκαπούρης. Η STΕ θα αναλάβει 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παραγωγή 
των κύριων υποσυστημάτων του όπλου, της 
πολεμικής κεφαλής και του προωθητικού 
κινητήρα. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραηλινό Ναυτικό 
χρησιμοποιεί την οικογένεια βλημάτων Gabriel 
εκ παραλλήλου με το αμερικανικής κατασκευής 
Harpoon. Ο Blue Spear θα ανήκει στην Πέμπτη 
γενιά ναυτικών όπλων επιφανείας-επιφανείας 
και θα εξοπλίσει τις γαλλικής σχεδίασης 
φρεγάτες κλάσης Formidable της Σιγκαπούρης. 
Ο Gabriel 5 αποτελεί την πλέον σύγχρονη 
έκδοση του αντιπλοϊκού βλήματος, την οποίαν 
έχει προμηθευτεί το Φινλανδικό Ναυτικό για να 
εξοπλίσει την κλάση Hamina FAC (Fast Attack 
Craft) υπερισχύοντας ισχυρών ανταγωνιστών 
όπως ο Naval Strike Missile (NSM) της 
Kongsberg και ο RBS15 Gungir της SAAB. Φέρει 
κινητήρα turbojet για πλεύση μεγάλης ακτίνας 
και έναν προηγμένο αισθητήρα έρευνας που 
έχει σχεδιαστεί να υπερνικά σύγχρονες τακτικές 
ηλεκτρονικών παρεμβολών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η συγκρότηση κοινοπραξίας προτιμήθηκε από 
την διακρατική συμφωνία. 

Απεικόνιση του βλήματος Gabriel 5 παραλλαγή του οποίου θα είναι το βλήμα Blue Spear.
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ΚΑΝΑΔΑΣ

11 Ιουλίου. 
Η παλαίμαχη κλάση φρεγατών Halifax του 
Βασιλικού Καναδικού Ναυτικού θα συνεχίσει 
να προσφέρεις τις υπηρεσίας της και για τις 
επόμενες δύο δεκαετίες, χάρη στην απόφαση 
της καναδικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα 
εγκρίθηκε πρόγραμμα αρχικού ύψους 53,41 
εκατομμυρίων δολαρίων (ΗΠΑ) με στόχο την  
έναρξη εργασιών συντήρησης και υποστήριξης 
του στόλου των 12 φρεγατών Halifax οι οποίες 
αποτελούν την σπονδυλική στήλη του ναυτικού. 
Το συνολικό ύψος εκτιμάται ότι μπορεί να 
αγγίξει ακόμη και τα 520 εκατομμύρια δολάρια, 
καθώς η ηγεσία του ναυτικού εκτίμησε ότι 
πρέπει να συμπεριληφθούν και αναβαθμίσεις 
στα λογισμικά των πλοίων και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα διαχείρισης μάχης ώστε να 
επικαιροποιούνται έναντι των μελλοντικών 

απειλών. Το συμβόλαιο ανατέθηκε στην 
εταιρεία Fleetway Inc. Που εδρεύει στη Νέα 
Σκωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
δημοσιεύθηκαν ο σχεδιασμός αφορά δύο 
στάδια. Το πρώτο καλύπτει εργασίες για τα 
επόμενα έξι έτη και το δεύτερο τη δυνατότητα 
επέκτασης έως και 22 έτη. Το πρόγραμμα 
καλύπτει πλήρως τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
και τα τεχνικά στοιχεία των πλοίων. Η απόφαση 
ελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εθνικής Ναυπηγικής Στρατηγικής. Βάσει 
αυτού προβλέπεται η αντικατάσταση των 
Halifax από ένα νέο τύπο με ορίζοντα το 
2040 και συγκεκριμένα με την Type 26 της 
ΒΑΕ Systems. Η κλάση Halifax ξεκίνησε να 
ναυπηγείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 
με αρχές του 1990. Στη συνέχεια ακολούθησε 
πρόγραμμα αναβάθμισής τους  μεταξύ 2016-
2018 με στόχο να παραμείνουν σε υπηρεσία 
ως το 2030. 

Η εκτόξευση του UAS από το USV Seagull. 
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Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Πέτρος Γιάννου ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Μαioυ 2020. Γεννήθηκε 
το 1953 στη ν. Σαλαμίνα Ν. Αττικής. Το 1972 
εισήλθε στη ΣΝΔ και το 2007 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Μπανταβάνης ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1944 στον Πειραιά. Το 1961 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 1994 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιναύαρχος ε.α.
Βασίλειος Ναούμ ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1936 στη Φλώρινα. Το 1955 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ευάγγελος Παππάς ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1943 στον Ν. Αττικής. Το 1960 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1949 στον Ν. Αττικής. Το 1966 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1996 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Παναγιώτης Παπαδάτος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1965 στον Ν. Αττικής. Το 1983 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2013 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Νικόλαος Καραφωτίου ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1944 στον Ν. Αττικής. Το 1971 εισήλθε στη Σχολή 
Δοκίμων Σημαιοφόρων ως Ναυτικός Δόκιμος 
Οικονομικός και το 2000 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Μαμάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1944 στην ν. Λέσβο. Το 1959 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1994 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Αγγελής ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1954 στον Ν. Κορινθίας. Το 1969 κατετάγη 
στη ΣΔΥΝ ως Ναυτόπαις και το 2004 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Κοκκόρης ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Αυγούστου 2020. Γεννήθηκε 
το 1937 στον Ν. Έβρου. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1988 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Κορρές ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1938 στον Ν. Κυκλάδων. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης και το 
1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Κωνσταντινόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1956 στο Ν. Μαγνησίας. Το 1971 κατετάγη 
στη ΣΔΥΤΕΝ ως Μαθητής Τεχνίτης και το 2006 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Παύλος Βλαχόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1950 στην ν. Κέρκυρα. Το 1967 κατετάγη στη 
ΣΔΥΤΕΝ ως Μαθητής Τεχνίτης και το 1988 
τέθηκε σε αποστρατεία.
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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.

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Βρεττός ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1928 στον Ν. Αττικής. Το 1945 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης και το 1977 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Θεόδωρος Σπυράτος ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1929 στην ν. Κεφαλονιά. Το 1949 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης εθελοντής Ηχοεντοπιστής 
και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Χρήστος Μελίσσης ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε το 
1929 στον Ν. Ηλείας. Το 1945 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Β’ Ηλεκτρολόγος και το 1982 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Πολυχρόνης Μυλωνάς ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1932 στη ν. Σαλαμίνα Ν. Αττικής. Το 
1954 κατετάγη στο ΠΝ ως Υποκελευστής Β’ 
Μηχανικός και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Διονύσιος Χουνός ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1952 στον Ν. Ηλείας. Το 1968 εισήλθε στη 
ΣΔΥΤΕΝ ως Μαθητής Τεχνίτης και το 1999 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Τσεβδός ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1938 στον Ν. Αττικής. Το 1953 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης Εφαρμοστής 
και το 1983 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΗΝ/ΑΣ) ε.ε.
Ανδρέας Χόζος 
Απεβίωσε την 3η Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1978 στην Αθήνα Ν. Αττικής. Το 1977 
κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο 
χρόνο υπηρετούσε στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών (ΝΝΑ).

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Χατζής ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1954 στον Ν. Βοιωτίας. Το 1968 κατετάγη 
στο ΠΝ και το 1993 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Μάριος Παντεχης
Απεβίωσε την 9η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1955 στον Ν. Αττικής. Το 1970 κατετάγη στο 
ΠΝ και το 1996 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΑΥ) ε.α.
Κωνσταντίνος Καραγιάννης
Απεβίωσε την 2α Αυγούστου 2020. Γεννήθηκε 
το 1938 στον Ν. Αττικής. Το 1953 κατετάγη 
στο ΠΝ και το 1977 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΔΒ) ε.α.
Αθανάσιος Κωστόπουλος
Απεβίωσε την 9η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε το 
1948 στον Ν. Αττικής. Το 1963 κατετάγη στο 
ΠΝ και το 1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΣΗΜ) ε.α.
Γεώργιος Παπαντωνίου
Απεβίωσε την 4η Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1941 στον Ν. Κιλκίς. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.
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Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Μάχιμος Παναγιώτης 
Χατζάκης, διατηρώντας επί τιμή τον τίτλο της 
θέσης του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Μάχιμος Βελισσάριος 
Παππάς, διατηρώντας επί τιμή τον τίτλο της 
θέσης του Διευθυντού Α’ Κλάδου Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία 
του ο Αντιναύαρχος Οικονομικού Νικόλαος 
Πέτσος, διατηρώντας επί τιμή τον τίτλο της 
θέσης του Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και Οικονομικής Επιθεώρησης Πολεμικού 
Ναυτικού (ΔΟΥ/ΟΕΠΝ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκί-
μως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Υποναύαρχοι:
Μηχανικός: Ανδρέας Λουκάς
Οικονομικοί: Αλέξανδρος Αβριωνίδης, Μιχα-
ήλ Γραμπάς
Υγειονομικού/Ιατρός: Ιωάννης Παπαευθυμί-
ου
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Μαρίνα Ανυ-
φαντάκη

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:
Μάχιμός: Γεώργιος Θεοφανίδης-Νικοδήμου, 
Μηχανικός: Δημήτριος Κουπατσιάρης
Υγειονομικού/Ιατρός: Αθανάσιος Ευαγγελό-
πουλος

 · Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρα-
τεία μετά από αίτησή τους οι παρακάτω Αρχι-
πλοίαρχοι Μάχιμοι: Άγις Ρακόπουλος, Πανα-
γιώτης Καραφωτιάς

 · Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσας την σταδιοδρομία του, ο Πλοίαρ-
χος (Μ), Ανδρέας Κρίτσας

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Πλοίαρχος (ΥΙ) Ζώης Μπέχλης

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες:
Μάχιμοι: Χρήστος Μπολάκης, Γεώργιος Μπι-
νιάρης
Μηχανικός: Ευθύμιος Βέργος
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Άγγελος Γεωρ-
γάκης

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Πλωτάρχης (Ε) Λεωνίδας Ζαβέρδας

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
η Πλωτάρχης (Ε) Παναγιώτα Πολίτου

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Υποπλοίαρχος (Μ) Φώτιος Κανατάς

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Υποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Μελισσάρης

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Υποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Μπακογεώρ-
γος, αποστρατεία λογιζομένης από 8 Φε-
βρουαρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε

 · Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσας την σταδιοδρομία της η Ανθυπο-
πλοίαρχος Μάχιμος Ελένη Αλειφέρη

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι: 
Μάχιμος: Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Μηχανικός: Στέφανος Παπαζής

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
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τησή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Γεώργιος Ζαφόλιας, Σταμάτιος Αποστόλου

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή του ο Ανθυποπλοίαρχος Ειδικής Μονι-
μότητας-Χειριστής Ελικοπτέρων Γεώργιος 
Μαυράκης

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Αγ-
γελική Φειδά, Θεόδωρος Χατζησιδέρης, Άγ-
γελος Θωμάς, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία  
η Σημαιοφόρος (Ε) Αθανασία Πίττου

 · Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρα-
τεία οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Κυριακή 
Στρατάκου (ΔΙΑΧ/ΔΥ-ΓΡ), Ευαγγελία Ζαφειρο-
πούλου (ΕΕ/ΣΗΜ), Κωνσταντίνος Ταξιάρχου 
(Τ/ΜΗΧ), Χριστίνα Αλεβίζου (ΕΕ/ΣΗΜ), Ευάγ-
γελος Νομικός (Τ/ΟΠΛ/Τ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: 

Κωνσταντίνος Ταξιάρχου (Τ/ΜΗΧ), Κωνστα-
ντίνα Μουρατίδου (ΗΛ), Ευστράτιος Φωτεινό-
πουλος (Τ/ΜΗΧ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Αρχικελευστές: 
Χρήστος Γρηγοράκης (Τ/ΜΗΧ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Αρχικελευστές 
ΕΠ.ΟΠ: Κωνσταντίνος Μπενιουδάκης (ΗΛ), 
Παναγιώτης Στεφανίδης (ΕΕ-ΡΕ), Μαρία Κα-
τσίρη (ΑΡΜ), Φρειδερίκη Κοντού (ΑΡΜ), Βασί-
λειος Κουτής (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Επικελευστές 
ΕΠ.ΟΠ: Ανδρέας Βλάχος (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ), Γεωργία 
Συντζανάκη (Β/ΝΟΣ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω κελευστές ΕΠ.ΟΠ: 
Δημήτριος Κατέχης (Τ/ΣΥΝ-ΕΦ/ΜΕΚ)
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ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

■ Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
Ναυτικοί Δόκιμοι που αποφοίτησαν ευδόκιμα από 
τη Σ.Ν.Δ. το έτος 2020:
 Μάχιμοι: Ταυρής Αλέξανδρος-Ιωάννης, Δασκα-
λάκης Ιωάννης-Δημήτριος, Μπατμάνογλου Μηνάς, 
Ζήσης Γεώργιος, Ταυρής Γεώργιος, Πολύχρονος 
Αντώνιος, Σαλιβέρος Δημήτριος-Μιχαήλ, Καντά-
ρου Αλεξάνδρα, Γουργιώτης Θωμάς, Γεωργιό-
πουλος Αναστάσιος-Αυγουστίνος, Κακούρης Ξε-
νοφώντας, Καλλιακμάνης Νικόλαος-Παναγιώτης, 
Παπαναστασόπουλος Ανδρέας, Σούντρης Σταύρος, 
Σοφράς Εμμανουήλ, Τσαούσης Περικλής, Ζέρβας 
Νικόλαος, Μανουσίδης Νικόλαος, Πασαλής Δημή-
τριος, Πολίτης Κωνσταντίνος, Ζαφειρίου Κωνστα-
ντίνος, Αρχοντάκης Χρήστος, Προδρόμου Αριστο-
τέλης
 Μηχανικοί: Γκιόκα Αικατερίνη, Θωμάς Γεώργι-
ος, Βήχος Ιωάννης, Βάλλης Αθανάσιος, Αντωνιά-
δης Απόστολος, Γεροστάθης Ζαχαρίας-Εμμανουήλ, 
Αντωνιάδης Βασίλειος, Πανταζόπουλος Στυλιανός, 
Πατσιάδης Μάριος, Μπαδέκας Νεκτάριος

■ Ονομάζονται Μόνιμοι Κελευστές και κατατάσ-
σονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω Δόκιμοι 
Υπαξιωματικοί που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη 
Σ.Μ.Υ.Ν. το έτος 2020:
 Τσάμη Βασιλική (Τ/ΜΗΧ), Δαδής Ηλίας (ΕΕ/ΠΕΣ), 
Ζιοβίρης Νικόλαος (Τ/ΜΗΧ), Ραθώσης Ανδρέας 
(ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), Καρανίκα Ευφροσύνη (Τ/ΜΗΧ), Ντου-
σάκης Γεώργιος (Τ/ΜΗΧ), Παπαδημητρίου Δημή-
τριος (ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), Πεζάρος Σπυρίδων (Τ/ΜΗΧ), 
Ζωγοπούλου Διονυσία-Ευτυχία (Τ/ΟΠΛ/Τ), Τσού-
μπας Ευάγγελος (Τ/ΜΗΧ), Βασιλόπουλος Γεώργι-
ος (ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), Κώτσου-Σαρημπεγιόγλου Μαρίνα 
(Τ/ΜΗΧ), Αγαπίου Γεώργιος (ΗΛ), Σταμοπούλου 
Ηλιάδα (Τ/ΜΗΧ), Ξεπαπαδάκη Ιωάννα (Τ/ΜΗΧ), 

Αναστασίου Ελισσαίος (ΕΕ/ΠΕΣ), Γκουγκουστάμος 
Γεώργιος (Τ/ΗΝ/ΑΥ), Βλάχος Κωνσταντίνος (Τ/ΗΝ/
ΡΕ), Κοιτσάνος Κωνσταντίνος (Τ/ΟΠΛ/ΠΜ), Αιβαλής 
Εμμανουήλ (Τ/ΗΝ/ΔΒ), Χριστοφιλάκη Ιωάννα (Τ/
ΜΗΧ), Χαλιμούρδας Στυλιανός (ΕΕ/ΠΕΣ), Φιλίππου 
Ισμήνη (Τ/ΜΗΧ), Τσούτσικας Κωνσταντίνος (Τ/ΗΝ/
ΡΕ), Τσουλκάς Φίλιππος (Τ/ΜΗΧ), Ταγκάς Αριστο-
τέλης (Τ/ΟΠΛ/Τ), Σοφοκλέους Μαρία (ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), 
Σουτόπουλος Γεώργιος (Τ/ΜΗΧ), Σιάχος Νικόλαος 
(Τ/ΗΝ/ΔΒ), Ριζάκη Βασιλική (Τ/ΗΝ/ΑΥ), Πολυχρό-
νου Ιωάννα (ΗΛ), Πιάδης Θεόδωρος (ΗΛ), Πατρω-
νάς Βασίλειος (ΕΕ/ΠΕΣ), Πατεράκης Δημήτριος (Τ/
ΟΠΛ/ΠΜ), Παπαδούλης Κωνσταντίνος (Τ/ΗΝ/ΡΕ), 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Τ/ΗΝ/ΡΕ), Παπαδημη-
τρίου Αναστασία (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Παπαδημητρίου Νικό-
λαος (Τ/ΗΝ/ΔΒ), Ουσταμπασίδης Δημήτριος (ΗΛ), 
Ξυδιά Μαρία (Τ/ΗΝ/ΡΕ), Μυλωνά Ειρήνη (Τ/ΗΝ/
ΔΒ), Μπουρνάζος Ανδρόνικος (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Μπάρ-
κα Φωτεινή (ΕΕ/ΠΕΣ), Μουτογέωργου Αριστέα (Τ/
ΜΗΧ), Μούσας Μιχαήλ (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Μιχελάκης Μι-
χαήλ (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Μαρκόπουλος Παναγιώτης (ΗΛ), 
Κουτσούκος Παναγιώτης (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Κουτάκης 
Ξενοφών (ΕΕ/ΠΕΣ), Κοπαλάς Γεώργιος (Τ/ΗΝ/ΔΒ), 
Κλιάφα Παρασκευή (Τ/ΗΝ/ΔΒ), Καρυανού Μαριάνα 
(ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), Θεοχάρη Δήμητρα (Τ/ΟΠΛ/Τ), Ζάββου 
Ιωάννα (Τ/ΜΗΧ), Ευθυμιάδης Γεώργιος (ΑΡΜ/
ΥΔΡ), Δημητράς Ιωάννης (Τ/ΜΗΧ), Δερμιτζόπου-
λος Αιμίλιος (Τ/ΜΗΧ), Γκουλούσης Δημήτριος (Τ/
ΗΝ/ΑΥ), Γκοτσόπουλος Χρήστος (Τ/ΗΝ/ΔΒ), Γκα-
ραλιάκου Γεωργία (ΕΕ/ΠΕΣ), Γιώτης Χρήστος (Τ/
ΗΝ/ΑΥ), Γεωργακοπούλου Ευσταθία (Τ/ΟΠΛ/ΠΜ), 
Βέκρης Ιωάννης-Οδυσσέας (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Βασιλείου 
Κωνσταντίνος (Τ/ΗΝ/ΑΥ), Βασιλάκης Βασίλειος (Τ/
ΗΝ/ΡΕ), Αντιόχου Πετρούλα (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Βαντελά 
Άννα (Τ/ΗΝ/ΑΥ), Ανδριανού Παναγιώτα (ΔΙΑΧ/ΛΟΓ), 
Αληπρασίτης Γεώργιος (Τ/ΟΠΛ/Τ), Αθανασόπουλος 
Φώτιος (ΗΛ)
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1. Συμμαχικές – Εθνικές Ασκήσεις

■ Από 18 έως 20 Μαΐου εκτελέστηκε Επιχει-
ρησιακή Εκπαίδευση στη θαλάσσια περιοχή 
Σαρωνικού κόλπου, Μυρτώου και Κρητικού 
πελάγους με συμμετοχή των ακόλουθων μο-
νάδων: Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ», Φ/Γ 
«ΛΗΜΝΟΣ», Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», 
Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» και ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ».

■ Από 20 έως 21 Μαΐου 2020 εκτελέστηκε 
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στη θαλάσσια περι-
οχή Μυρτώου πελάγους, Κυκλάδων και Αργο-
λικού κόλπου με συμμετοχή των ακόλουθων 
μονάδων: ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ», ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», 
ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ», ΣΑΠ ΔΥΚ, καθώς και ενός Ε/Π

■ Από 22 έως 23 Μαΐου 2020 εκτελέστηκε 
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στη θαλάσσια περι-
οχή Μυρτώου πελάγους, Κυκλάδων, Αργολικού 
κόλπου και κόλπου Μεγάρων με συμμετοχή 
των ακόλουθων μονάδων: ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ», ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», ΤΠΚ 
«ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ», Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ», καθώς και 
δύο (2) ΣΑΠ ΔΥΚ.

■ Εκτελέστηκε Επιχειρησιακή εκπαίδευση  
από 09 έως 12 Ιουνίου 2020, στη θαλάσσια 
περιοχή βορείου Αιγαίου, με συμμετοχή των 
ακόλουθων μονάδων: Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», Φ/Γ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ», ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ», ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ 
«ΜΥΚΟΝΙΟΣ», Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και Υ/Β 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ».

■ Εκτελέστηκε Επιχειρησιακή εκπαίδευση από 
15 έως 17 Ιουνίου 2020, στη θαλάσσια περι-
οχή Μυρτώου και Κρητικού πελάγους, με συμ-
μετοχή των ακόλουθων μονάδων: Φ/Γ «ΣΑΛΑ-
ΜΙΣ», Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», Υ/Β 
«ΠΙΠΙΝΟΣ», Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ», ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ Ι» και 
ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ». 

■ Από 22 έως 25 Ιουνίου 2020 εκτελέστηκαν  
εκπαιδευτικές βολές Κ/Β, ΤΛ και ΠΒ» στη θα-
λάσσια περιοχή νοτιοανατολικά νήσων Κρήτης 
και Καρπάθου, με συμμετοχή των ακόλουθων 
μονάδων: Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ», Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», 
Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», 
ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ», ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ Ι», τριών (3) Ε/Π και 
δύο (2) ΑΦΠΑ F-16.  

■ Από 15 έως 17 Ιουλίου 2020 πραγματοποι-
ήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση στις θαλάσ-
σιες περιοχές Μυρτώου Πελάγους, Θάλασσας 
Κυθήρων και Νοτίου Ιονίου, με συμμετοχή των 
ακόλουθων μονάδων: των Φ/Γ «ΨΑΡΑ», «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», των ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ», «ΡΟΥΣΣΕΝ» και «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ», των ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ» και «ΗΡΑΚΛΗΣ», του 
Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» και δύο (2) Ε/Π.

2. Συμμαχικές – Διακρατικές 
Ασκήσεις

■ Από 04 έως 05 Μαΐου 2020 διεξήχθη, στην 
περιοχή ασκήσεων ναρκοπολέμου Αρμυρού ν. 
Κρήτης συνεργασία σε αντικείμενα αντιναρκι-
κών Επιχειρήσεων με μονάδες της Νατοϊκής 
Δύναμης SNMCMG2, στην οποία συμμετείχε 
και το Ν/ΘΗ ΕΥΡΩΠΗ. Στη δύναμη συμμετείχαν 
επίσης τα πολεμικά πλοία «ROS CONSTANTIN 
BALESCU» (Ρουμανία), FGS «FULDA» (Γερμα-
νία) και TCG «ANAMUR» (Τουρκία).

■ Την 03 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή της 
Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ  και της Ιταλική Φ/Γ «ITS VIRGINIO 
FASAN» (μονάδα SNMG-2 TU.02), στην θαλάσ-
σια περιοχή Β-Δ νήσου Κρήτης.

■ Την 11 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) επί Α/Υ αντικειμένων 
με συμμετοχή της Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ», Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ» 



114  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 612-ΤΟΜΟΣ 180

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

και ενός (1) USA ΑΦΝΕ τ.P-8A (CTF-67), σε θα-
λάσσια περιοχή Νοτίως Κρήτης.

■ Την 12 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή του 
Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ» και του Y/B «ITS ROMEI», σε θα-
λάσσια περιοχή Νοτίως Κρήτης.

■ Την 19 Ιουνίου 20, πραγματοποιήθηκε συ-
νεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή της Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» των Φ/Γ «ITS FASAN», Φ/Γ 
«TCG SALIH REIS» (μονάδες SNMG-2 TU.02), 
σε θαλάσσια περιοχή Β-Δ Κρήτης.

■ Από 18 έως 27 Ιουνίου 2020 διεξήχθη στην 
περιοχή του πατραϊκού κόλπου η συμμαχική 
άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 20», στην οποία συμμετείχαν 
οι κάτωθι μονάδες: Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ», ΝΘΗ «ΕΥΡΩ-
ΠΗ», ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ», «ITS 
GAETA», «ESPS TAMPRE COS CATUNGANU» και 
«TCS AMSRA» καθώς και ένα (1) Ε/Π.

■ Από 25 έως 27 Ιουνίου 20, πραγματοποι-
ήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή 
της Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΗΣ» και του Y/B «FS EMERAUDE BLEU», σε 
θαλάσσια περιοχή Νοτίως Κρήτης.

■ Την 26 Ιουνίου 20, πραγματοποιήθηκε συ-
νεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή της Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» και του ΠΓΥ «FGS BERLIN» (μονάδα 
SNMG-2 TU.01), σε θαλάσσια περιοχή Βορείως 
Χίου.

■ Πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PAS-
SEX) τις 19, 20, 28 και 29 Ιουλίου 202 μεταξύ 
των Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» και 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», και ενός (1) ΑΦΝΕ των ΗΠΑ στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως νήσου Κρήτης.

■ Πραγματοποιήθηκε συνεργασία του ΠΝ  
με την ομάδα του αεροπλανοφόρου USS 
«DWIGHT D. EISENHOWER», με συμμετοχή από 
Ελληνικής πλευράς των Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» (24-28 
Ιουλίου 2020 ) και Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» (23-

25 Ιουλίου 2020), στη ευρύτερη περιοχή Ανα-
τολικής και Κεντρικής μεσογείου.

■ Πραγματοποιήθηκε, την 27 Ιουλίου 2020,  
η διακρατική άσκηση Ε-Δ "SALAMIS 03/20", 
με συμμετοχή της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ», του ΚΣΕΔ 
Λάρνακας και ενός Ε/Π των ΕΔ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στη  περιοχή προσβάσεων λιμένα 
Λεμεσού.

■ Την 31 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθη-
κε συνεκπαίδευση (PASSEX), μεταξύ της Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ» και των πλοίων της Νατοϊκής Δύναμης 
«SNMG2» ΠΓΥ «FGS BERLIN» (Γερμανία) και  
Φ/Γ «SPS ALVARO DE BAZAN» (Ισπανία), στη 
θαλάσσια περιοχή του κεντρικού Αιγαίου.

3. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

Ουδέν.

4. Συμμαχικές - Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS:

Συμμετοχές Ελληνικών μονάδων στην επιχεί-
ρηση, η οποία διεξάγεται στη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, ως ακολούθως:

■ Από 24 Φεβρουαρίου έως 25 Μαΐου 2020 
η Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»

■ Από 25 Μαΐου η Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ»

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. 
Συμμετοχή μονάδων ως ακολούθως:
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■ Εν όρμω ΝΣ:

 · Από 06 Απριλίου έως 04 Μαΐου 2020, 
το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».

 · Από 04 έως 31  Μαΐου 2020, το ΤΠΚ 
«ΞΕΝΟΣ».

 · Από 01 έως 15 Ιουνίου 2020, το ΤΠΚ 
«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». 

 · Από 15 Ιουνίου έως 03  Ιουλίου 2020, 
το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

 · Από 03 έως 31 Ιουλίου 2020, το ΤΠΚ 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ»

■ Κατά το χρονικό διάστημα 01 Μαΐου έως 31 
Ιουλίου 2020 διεξήχθησαν συνολικά  δώδεκα 
(12) αποστολές σε ρόλο «Αssociated Support», 
από διάφορα πλοία του ΠΝ στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Με-
σογείου.

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις "AIS 
SWEEP" στο πλαίσιο της επιχείρησης. Για το 
χρονικό διάστημα 01  Μαΐου έως 31 Ιουλίου 
2020 διεξήχθησαν οκτώ (08) αποστολές σε 
ρόλο «Αssociated Support» και τρεις (3) σε 
ρόλο «Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 
Δυνάμεις ΝΑΤΟ.

SNMG-2: 

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, στοιχείο 
της Δύναμης SNMG-2 (CTU 100.02.01) 
διεξάγει περιπολίες στη Θαλάσσια περιοχή 
του Αν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της Νατοϊκής 
δραστηριότητας «NATO’S SUPPORT TO AS-
SIST WITH THE REFUGEE AND MIGRANT CRI-
SIS IN THE AEGEAN SEA». Στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας, συμ-μετείχαν οι ακόλουθες 
μονάδες του ΠΝ:

■ Από 11 Απριλίου έως 07 Μαΐου 2020, το 
ΝΘΗ «ΚΑΛΛΣΤΩ»

■ Από 14 Απριλίου έως 06 Μαΐου 2020, η 
ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»

■ Από 14 Απριλίου 2020 έως 19 Μαΐου 2020, 
η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ»

■ Από 07 Μαΐου 2020 έως 03 Ιουνίου 2020, 
η ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».

■ Από 07 Μαΐου 2020 έως 03 Ιουνίου 2020, 
η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»  

■ Από 19 Μαΐου 2020 έως 03 Ιουνίου 2020, 
η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ»

■ Από 03 έως 25 Ιουνίου 2020 η ΤΠΚ «ΤΡΟΥ-
ΠΑΚΗΣ».

■ Από 03 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2020, η 
Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ»

■ Από 03 Ιουνίου έως 08 Ιουλίου 2020, η 
Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ»

■ Από 25 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2020, η 
ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

■ Από 08 Ιουλίου 2020, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΗΣ».

■ Από 17 Ιουλίου 2020, η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟ-
ΛΟΣ». 

■ από 11 Ιουλίου 2020, το ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ».

SNMCMG 2: 

■ Από 11 Απριλίου έως 08 Μαΐου 2020, η 
ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ συμμετείχε στη μόνιμη ΝΑΤΟική 
δύναμη Ναρκοπολέμου SNMCMG 2, η οποία  
επιχειρούσε  αυτό το χρονικό διάστημα στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.
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■ Από την 15 Ιουνίου 2020 το ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ» συμμετέχει στην δύναμη, ως πλοίο δι-
οικήσεως.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση της Ε.Ε 
«IRΙNΙ», που διεξάγετε στη θαλάσσια περιοχή 
της κεντρικής Μεσογείου. Συμμετοχή μονάδων 
ως ακολούθως:

■ Από 24 έως 31 Μαΐου 2020, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ».

■ Aπό 01 Ιουνίου 2020, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ»

5. Κοινωνική προσφορά των 
Ενόπλων Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

Ουδέν.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

■ Στις 11 Ιουλίου 2020 το ΠΝ συμμετείχε, με 
έξι (6) Πυροσβεστικά οχήματα ΠΝ και πεζοπό-
ρο άγημα, σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκα-
γιάς στην περιοχή Ικαριώτικα Περάματος.

■ Στις 27 Ιουλίου 2020 εκδηλώθηκε πυρκα-
γιά εγγύς των εγκαταστάσεων Ναυτικού Πα-
ρατηρητηρίου του ΠΝ στη νήσο Χίο, όπου και 
αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και έγκαιρα 
από προσωπικό του ΠΝ. 

γ. Έρευνα - Διάσωση

■ Την 19 Ιουνίου 2020, απογευματινές ώρες, 
διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-54 σε επιχείρηση έρευ-
νας- διάσωσης ανθρώπινης ζωής (αθλητού 
ξύλινης ιστιοσανίδας) στη θαλάσσια περιοχή 
του Θερμαϊκού κόλπου. 

■ Την 05 Ιουλίου 2020, απογευματινές ώρες, 
διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-56 σε επιχείρηση έρευ-
νας- διάσωσης λουόμενων, στη θαλάσσια πε-
ριοχή της  Κινέττας Αττικής. 

6. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Την 26η Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε, 
επί του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» (στη μαρίνα Φλοίσβου 
Παλαιού Φαλήρου), εορταστική εκδήλωση για 
την 47η επέτειο του κινήματος Ναυτικού. Στην 
άνωθεν εκδήλωση παραβρέθηκαν η Α.Ε ΠτΔ, ο 
ΥΕΘΑ, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, και πλήθος 
άλλων επισήμων.

■ Την 05 Ιουνίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς ΓΕΝ και 
ΑΣ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας. Ο Επίσημος περιηγήθηκε στο 
Αρχηγείο Στόλου, καθώς και σε υπηρεσίες και 
ελλιμενισμένα πλοία.

■ Την 07 Ιουνίου 2020, η Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης 
για την 196η επέτειο του ολοκαυτώματος της ν. 
Κάσου. 

■ Στις 18 και 19 Ιουνίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τον Αρχηγό 
ΓΕΝ, στην ν. Λέσβο. Εκεί επισκέφτηκε το 
Ναυτικό Σταθμό της εν λόγω νήσου, καθώς 
και Πολεμικά πλοία που ελλιμενίζονται στη  
Μυτιλήνη. Επιπλέον επέβη σε Πολεμικά Πλοία 
(ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» και Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ») κατά 
τη διάρκεια περιπολιών τους.

■ Την 29 Ιουνίου 2020, ο ΥΠΕΘΑ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ,  
επισκέφτηκε την ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», η οποία 
ελλιμενιζόταν στην πόλη της Καβάλας, στο 
πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων για την 
107η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.    

■ Την 29 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη της Α.Ε. ΠτΔ στην Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ», 
η οποία ελλιμενιζόταν στη ν. Αγαθονήσι, στο 
πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων στη νήσο.

■ Την 16 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε, 
στο φερώνυμο Ι.Ν της Ναυτικής Βάσης Νοτίου 
Ευβοϊκού, εορτασμός προς χάρη της Αγίας 
Μαρίνας, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας των ΕΔ, καθώς και 
λοιπών επισήμων.
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■ Την 20 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
η τελετή απονομής των επάθλων του 
ιστιοπλοϊκού αγώνα « 57ο Ράλλυ Αιγαίου», στις 
εγκαταστάσεις της ΝΔΑ στον Πειραιά, παρουσία 
του Αρχηγού ΓΕΝ, ο οποίος απένειμε και ένα 
από τα έπαθλα.

■ Την 21 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη του ΥΕΘΑ, συνοδευόμενου από τον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στη Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ», η οποία 
βρισκόταν εν όρμω σε λιμένα Λεμεσού νήσου 
Κύπρου, στο πλαίσιο της αποστολής της. Οι 
επίσημοι περιηγήθηκαν σε διάφορα μέρη, και 
ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του πλοίου.  

6. Διάφορα Θέματα

■ Την 05 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος (ΑΜΑ), στην Υπη-
ρεσία Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λερού (ΥΝΤΕΛ), 
με την παρουσία του Διοικητή Διοικήσεως Μέρι-
μνας Ναυτικού.  

■ Την 28 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
η τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου ΤΠΚ 
«Υποπλοίαρχος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» στο Ναύσταθ-
μο Σαλαμίνας (Αμφιάλη), παρουσία σύσσωμης 
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ΕΔ, 
καθώς και λοιπών επισήμων. 

■ Από την 30 Ιουλίου 2020 διεξάγεται, επί 
των πολεμικών πλοίων Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» 
και Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», ο ετήσιος Θερινός Εκπαιδευ-
τικός Πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στη 
θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΟΑΠ/ΔΥΚ 

Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 01/05/2020 Στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.

2 20/05/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Μονεμβασιάς

3 01-02/06/2020
Στην περιοχή Πλάκας Ελούντας, δήμου Αγ. Νικολάου νήσου 
Κρήτης.

4 09-10/06/2020 Στη θαλάσσια περιοχή νήσου Κιμώλου

5 02/07/2020 Στην περιοχή φάρου Μουδαρίου νήσου. Κυθήρων.

6 07/07/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Συβότων Θεσπρωτίας.

7 15/07/2020 Στις θαλάσσια περιοχές Φαληράκι και Χαράκι, νήσου Ρόδου.

8 19/07/2020 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Παντελιού ν. Λέρου.



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

■ Ο Αντιναύαρχος ε.α Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού, σημαντικό αριθμό βιβλίων από την προσωπική του συλλογή.

■ Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Κωνσταντίνος Σκουραδάκης ΠΝ παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, βιβλίο του ιδίου με τίτλο «Δύο, τρεις σκέψεις και κάτι ποιήματα», 
έκδοση Ιολκός, Αθήνα, 2012.

■ Ο κ. Ευάγγελος Μανώλακας παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 
την δεκάτομη σειρά του Διονύσιου Α. Κόκκινου με τίτλο «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», 
έκδοση ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα, 1957.

■ Ο ζωγράφος Αντώνης Μιλάνος παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού ένα συλλεκτικό 
ημερολόγιο έτους 1997 και ένα βιβλίο με τίτλο «Η εξέλιξη της Ελληνικής εμπορικής Ναυτιλίας 
στο πέρασμα των αιώνων».

■ Ο κ. Μάρκος Βάπτισμας, παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού μέρους του αρχείου 
του, το οποίο συνίσταται σε πλήθος φωτογραφιών, και προσωπικών εγγράφων του παππού του 
έφεδρου Πλοιάρχου Μάρκου Βάπτισμα. 
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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

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ






