




ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
Εκδηλώσεις - φωτογραφίες......................................................4

Εμμανουήλ Μουρτζάκης, Πλωτάρχης ΠΝ
Αʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών έτους 2018
Ο Μέγας Αλέξανδρος και η πολιτική ηγεσία.........................26

Παναγιώτης Μπλάνος, Πλωτάρχης (Ο) ΠΝ
Βʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών έτους 2018
Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο ΠΝ..............................42

Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, Υποσμηναγός (ΤΤΗ)
Γʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών έτους 2018
Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, οι γεννήτορες του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού. Κοινωνία, οργάνωση, οικονομία 
στους προεπαναστατικούς χρόνους και η προσχώρησή 
τους στον αγώνα του πολέμου της ανεξαρτησίας 
του 1821.........................................................................................56

Παναγιώτης Γέροντας, Υποπλοίαρχος (Ο) ΠΝ
Νεκταρία Δεσποτοπούλου, Αρχικελευστής (Δ/ΥΛ)
Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις τις πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες και απορρέουσα επιχείρηση ναρκαλιείας στο 
Βόρειο Στενό Κέρκυρας (Μάρτιος – Ιούλιος 1958)..........72

Δρ. Κατερίνα Μάτσα, Ψυχίατρος
Ο ρόλος της οικογένειας στην εγκατάσταση της 
εξάρτησης απο ουσίες.....................................................84

Δρ. Ιωάννης Σταμούλος
Η Μάχη του Ατλαντικού
Ἄνθρωποι ἐν πολέμῳ...........................................................90

Ιστορικά Παραλειπόμενα........................................................104

Χειραψία με την Ιστορία.........................................................120

Ιωάννης Σ. θεοδωράτος
Ειδήσεις από το περισκόπιο..................................................138

Δελτίο Ενημέρωσης..................................................................144

ΕΤΟΣ 98ο - ΤΕΥΧΟΣ 610 - ΤΟΜΟΣ 180ος
Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Μαρκόνι 20 Βοτανικός - Αθήνα 10447
ΤΗΛ: 210-3484 233 • ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin_nast ep@navy.mil.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Πλοίαρχος Ι. Διαμαντάκης ΠΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Πλοίαρχος Ι. Διαμαντάκης ΠΝ
Πλοίαρχος Α. Νικηφόρος ΠΝ
Πλοίαρχος Α. Μπουκουβάλας ΠΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παπαδημητρόπουλος ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ο) Π. Γέροντας ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Οικονόμου ΠΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Σημαιοφόρος (Ε) Ι. Κορακάκης ΠΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΤΗΛ. 210-3484233
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Οικονόμου ΠΝ 
Σημαιοφόρος (Ε) Ι. Κορακάκης ΠΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Τηλ. 210-3484136
Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Α. Μανανά

Ετήσια Στρατ. Προσωπικού ε.ε. και ε.α. και 
Πολιτικού Προσωπικού (Πολεμικού Ναυτικού)...................10€
Eτήσια Ιδιωτών, Νομικών Προσώπων....................................12€
Ετήσια Συνδρομή Κύπρου..............................................................30€               
Τιμή Τεύχους............................................................................................3€

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι απόψεις που εκφράζονται στη «Ν.Ε.», 
είναι προσωπικές και δεν δεσμεύουν το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ούτε και ερμηνεύουν την πολιτική ή τις απο-
φάσεις του.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Α΄ Χρηματικό Βραβείο 
διαγωνισμού φωτογραφίας του περιοδικού Ναυτική 
Επιθεώρηση με θέμα: «Φυσικό Λιμάνι Καστελόριζου», του 
Σημαιοφόρου (ΥΝ) Αθανασίου Μαράντη ΠΝ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
PressiousArvanitidis ABEE



Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι αναγνώστες,

Και το τεύχος αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυποίκιλο και πολυδιάστατο, όσον αφο-
ρά στα άρθρα και στις μελέτες που περιλαμβάνει. Στις σελίδες του φιλοξενούνται οι τρεις 
βραβευθείσες μελέτες και οι φωτογραφίες του τελευταίου ετήσιου διαγωνισμού μελετών/
διατριβών και φωτογραφίας που διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για τη Ναυτική 
Επιθεώρηση και οι οποίες διακρίθηκαν για την ποιότητα, πρωτοτυπία και επιστημονική αρτιό-
τητα, καθώς και για τη σημειολογία και την καλλιτεχνική τους προσέγγιση αντίστοιχα. 

Ο Πλωτάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης ΠΝ (Α΄βραβείο) αναλύει με επιστημονική τεκμηρίω-
ση την πολιτική που εφάρμοσε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηγέτες και στρατηγούς 
της αρχαιότητας, ο Μέγας Αλέξανδρος, επιχειρώντας παράλληλα να βρει αντιστοιχίες και 
συνάφειες της εφαρμογής της, σε σύγχρονα διεθνή ζητήματα. Αποδεικνύεται στο τέλος της 
μελέτης, ότι οι βασικές αρχές της πολιτικής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πρέπει να αποτε-
λούν οδηγό για κάθε ισχυρό κράτος ή συμμαχία που θέλει να αναπτύξει μια λυσιτελή στρα-
τηγική στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, αφού προηγουμένως προσδιορίσει και αναλύσει 
ορθολογιστικά και σε βάθος τους πολυδιάστατους παράγοντες που αφορούν σε κοινωνικές, 
θρησκευτικές και πολιτικές αντιλήψεις και ιδιαιτερότητες των λαών που επηρεάζονται από 
την εν λόγω στρατηγική.

Ο Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μπλάνος ΠΝ (Β΄βραβείο) αναλύει διεξοδικά την επιχειρη-
σιακή αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο ΠΝ, θέμα 
εξόχως σημαντικό, καθώς οι προμήθειες συστημάτων και υλικών, η παροχή υπηρεσιών και 
οι αναθέσεις έργων σε φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν νευραλγικούς τομείς που ενι-
σχύουν την αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Μέριμνας του Όπλου.

Ο Υποσμηναγός (ΤΤΗ) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος (Γ΄βραβείο) περιγράφει την κοινωνία, την 
οικονομία και την οργάνωση των τριών νησιών που διέθεταν τη μεγαλύτερη ναυτική ισχύ 
(Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά), από τους προεπαναστατικούς χρόνους μέχρι και την ένταξή τους 
στην Επανάσταση του 1821. Η εργασία αυτή έχει ιδιάζουσα σημασία για την ιστορία του ΠΝ, 
καθώς ο Ελληνικός «πολεμικός» Στόλος, στις απαρχές του συγκροτήθηκε από τους εμπορι-
κούς στόλους κυρίως αυτών των τριών νησιών (για το λόγο αυτό ονομάστηκε και τρινήσιος, 
χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια και η συνεισφορά και άλλων νησιών ή ναυτικών περιοχών 
όπως η Κάσος,το Γαλαξίδι, το Τρίκερι κ.α.). 

Οι ιστορικοί – επιτελείς της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού Υποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Γέ-



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

ροντας ΠΝ και Αρχικελευστής (Δ/ΥΛ) Νεκταρία Δεσποτοπούλου αναλύουν μια άγνωστη κοινή 
επιχείρηση ναρκαλιείας των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Αλβανίας, αυτή της εκκαθάρι-
σης του Βόρειου Στενού της Κέρκυρας (Μάρτιος – Ιούλιος 1958). Η εν λόγω επιχείρηση έχει 
πολλές προεκτάσεις που άπτονται τόσο των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των ελληνοαλ-
βανικών, όσο και του διεθνούς ναυτικού Δικαίου.

Η ψυχίατρος κα Κατερίνα Μάτσα εκθέτει σε άρθρο της μια σημαντική πτυχή της εξάρτησης 
ανθρώπων από ουσίες, αυτήν της οικογένειας και αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία της στην 
εξέλιξη των μελών της στην πορεία του βίου τους. Τα άρθρα του τεύχους αυτού ολοκλη-
ρώνονται με την εξιστόρηση της «Μάχης του Ατλαντικού» από τον Δρα Ιωάννη Σταμούλο. 
Ο όρος «Μάχη του Ατλαντικού» αναφέρεται στο σύνολο των πολεμικών επιχειρήσεων που 
έλαβαν χώρα στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και διήρκεσαν από το 
1939 μέχρι τη στρατιωτική κατάρρευση της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945, θεωρούμενη έτσι 
ως η μακροβιότερη μάχη του πολέμου. Στη διάρκεια της μάχης αυτής, το Γερμανικό Πολεμικό 
Ναυτικό (Kriegsmarine) χρησιμοποίησε μονάδες επιφανείας αλλά κυρίως υποβρύχια, για να 
εξουδετερώνει τις αντίπαλες ναυτικές δυνάμεις και νηοπομπές που διέσχιζαν τον Ατλαντικό, 
προερχόμενες κυρίως από τις ΗΠΑ και το Νότιο Ατλαντικό, με κατεύθυνση συνήθως τη Με-
γάλη Βρετανία και αργότερα τη Σοβιετική Ένωση.

Η ύλη του περιοδικού ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες «Ιστορικά Παραλειπόμενα», 
«Χειραψία με την Ιστορία» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». Στα «Ιστορικά Παραλειπόμε-
να» αυτού του τεύχους φιλοξενείται απόσπασμα από το βιβλίο της τελευταίας έκδοσης της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με τίτλο «Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα. Αναμνήσεις ενός 
παλαιού Ναυάρχου» του Αντιναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα ΒΝ, στο οποίο περιγράφεται το 
τέταρτο ταξίδι του Ελευθέριου Βενιζέλου με το ελαφρύ καταδρομικό «ΕΛΛΗ». Προορισμός, ο 
λιμένας του Τάραντα στη Νότια Ιταλία, στο πλαίσιο συμμετοχής του Έλληνα πρωθυπουργού 
στην συμμαχική διάσκεψη της ειρήνης 1919 – 1920. Στο ταξίδι αυτό παρατίθεται το κλίμα 
και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην μεταπολεμική Ιταλία, καθώς και οι προσπάθει-
ες ανασυγκρότησης των ενόπλων της δυνάμεων μετά τις συνεχείς και επίπονες πολεμικές 
περιπέτειες που συμμετείχαν. Η «Χειραψία με την Ιστορία» αυτού του τεύχους, προέρχεται 
από το βιβλίο «ΕΧΘΡΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ» του Αντιπλοιάρχου Ιωάννη Τούμπα ΒΝ Κυβερνήτη του 
αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» (Έκδοση ΝΜΕ, 2008) και αναφέρεται στις συγκλονιστικές στιγμές 
των πολεμικών επιχειρήσεων στον Ατλαντικό που πρωταγωνίστησε το «ΑΔΡΙΑΣ» στις αρχές 
του 1943. Ο αναγνώστης σε αυτό το κείμενο-μαρτυρία θα διακρίνει το αγέρωχο και ορμητικό 
πνεύμα Κυβερνήτη και πληρώματος του θρυλικού πλοίου, καθώς, με εμμονή στο σκοπό και 
με μεθοδικό και υποδειγματικό τρόπο, κατάφεραν μεταξύ άλλων και παρά τις δυσμενείς συν-
θήκες του ωκεανού και το πλήθος των ανωμαλιών του υλικού, αφενός να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά την κάθε έκτακτη κατάσταση που προέκυπτε και αφετέρου να επιτεθούν και 
να βυθίσουν ένα γερμανικό υποβρύχιο και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε ένα άλλο.

Ευελπιστούμε ότι και αυτό το τεύχος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 
του αναγνωστικού μας κοινού, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και σφυρηλατηθεί κατά τη 
μακρόχρονη και συνεχή πορεία του επίσημου αυτού έντυπου του ΠΝ. Οι προτάσεις, οι ιδέες 
και οι επισημάνσεις σας, δεν είναι απλά επιθυμητές, είναι απαραίτητες για τη συνεχή βελτί-
ωση και αναβάθμιση του περιοδικού, που είναι και παραμένει πρωταρχικός μας στόχος. Μη 
διστάσετε λοιπόν να μας τις στείλετε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγρά-
φονται στην πρώτη σελίδα του περιοδικού.





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ





Από 22 έως 29 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη η άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 2019», με 
δραστηριότητες εν όρμω, στη Ναυτική Βάση Σούδας, και εν πλω, στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή Κρητικού, Μυρτώου και Νοτίου Αιγαίου Πελάγους.

Η άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 2019» είναι πολυεθνική άσκηση τύπου INVITEX (Invitation 
Exercise) που σχεδιάσθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό με σκοπό την εξάσκηση σε 
διαδικασίες τόσο επί των κλασικών μορφών πολέμου όσο και επί των σύγχρο-
νων μορφών απειλών, σε θέματα θαλάσσιας ασφαλείας.

Από ελληνικής πλευράς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με τρείς (3) φρεγά-
τες και οργανικά ελικόπτερα, δύο (2) υποβρύχια, δύο (2) πυραυλακάτους, ένα 
(1) πετρελαιοφόρο, ένα (1) ναρκοθηρευτικό και Υποβρύχιους Καταστροφείς με 
Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου της ΔΥΚ, καθώς και μέσα και προσωπικό της ΠΑ 
και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

Επιπρόσθετα, στην εν λόγω άσκηση εκτός από την Ελλάδα συμμετείχαν προ-
σωπικό και μονάδες από την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία και τον Καναδά, 
επιτελείς από τη Βουλγαρία και το Κατάρ, καθώς και μονάδες της Συμμαχικής 
Ναυτικής Δύναμης Standing NΑΤΟ Maritime Group 2 (SNMG-2) και της Συμ-
μαχικής Αντιναρκικής Δύναμης Standing NΑΤΟ Mine Countermeasures Group 
Two (SNMCMG-2). 
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Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, τελέσθηκε στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» η ετήσια 
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό πολέμου και ειρή-
νης, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου 
Τσούνη ΠΝ. 
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Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Αγώνας Δρόμου 
απόστασης 10.000 μέτρων στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά που διοργάνωσε 
το Πολεμικό Ναυτικό με την υποστήριξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνά-
μεων  (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Προστάτη του, Αγ. Νικολάου.

Η εκκίνηση δόθηκε από τον Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύαρχο 
Παναγιώτη Χατζάκη ΠΝ. Οι συμμετέχοντες, περί τα πεντακόσια άτομα, είχαν ως σημείο εκκίνη-
σης και τερματισμού την κεντρική πύλη του οχυρού. Η απονομή επάθλων έγινε από τον εκπρό-
σωπο του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΔΝΕ), Υποναύαρχο Παναγιώτη Χατζάκη ΠΝ.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες στην κατηγορία γυναικών ήταν οι εξής:
1η Ράπτη Μίνα, 2η Δήμου Ελισάβετ, 3η Ναούμ Βίκυ
Οι τρεις πρώτοι νικητές στην κατηγορία αντρών ήταν οι εξής:
1ος Θεοδωρακάκος Δημήτριος, 2ος Κοπένας Κωνσταντίνος, 3ος Ρουκλιώτης Γεώργιος



10  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 610-ΤΟΜΟΣ 180

Την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγ. Νικο-
λάου, διοργανώθηκε στην «ΛΑΕΔ» ημερίδα με θέμα «Οι αέναοι άρρηκτοι δεσμοί Εμπορικού και 
Πολεμικού Ναυτικού και οι Υπέρ Πατρίδος Θυσίες των Ελλήνων Ναυτικών».

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης κήρυξε την έναρξη της ημερίδας και απηύ-
θυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Διευθυντής Υπη-
ρεσίας Ιστορίας Ναυτικού Πλοίαρχος Ιωάννης Διαμαντάκης ΠΝ και συμμετείχαν διακεκριμένοι 
ομιλητές της Ακαδημαϊκής, Ναυτιλιακής και Ναυτικής κοινότητας.
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Tην Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων, η τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, 
και της επετείου των νικηφόρων Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913.

Στην τελετή παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο κ. Αθανάσι-
ος Μπούρας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκπρόσωποι Αρχηγών Κοινοβουλευ-
τικών Κομμάτων, μέλη του Κοινοβουλίου των Θρησκευτικών αρχών και της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της τελετής εορτασμού έλαβε χώρα η αποδοχή εκ μέρους του Πο-
λεμικού Ναυτικού της δωρεάς του ιδρύματος "ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ" ομοιώματος του «Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ».



12  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 610-ΤΟΜΟΣ 180

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η απονομή 
βραβείων στους αριστούχους μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, τέκνα εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα βραβεία απένειμαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, τα μέλη του Ανώ-
τατου Ναυτικού Συμβουλίου και οι πρόεδροι Ενώσεων και Συνδέσμων προσωπικού του Πολε-
μικού Ναυτικού εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
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Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού η τε-
λετή απονομής βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας και μελετών του περιοδικού «Ναυτική 
Επιθεώρηση» έτους 2018, παρουσία του Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Υποναυάρ-
χου Γεωργίου Καμπουράκη ΠΝ.
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Την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ολιγόωρος πλους των κληρωθέντων 
μαθητών Γ Λυκείου με τις Πυραυλακάτους «ΡΙΤΣΟΣ» και «ΡΟΥΣΣΕΝ», καθώς και με το υποβρύ-
χιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.

Τους μαθητές και τους συνοδούς αυτών υποδέχθηκε στο ΓΕΝ το απόγευμα της Πέμπτης 2 
Ιανουαρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ  Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και την Παρασκευή 3 Ιανου-
αρίου 2020 στο Αρχηγείο στόλου ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.

Εν συνεχεία οι μαθητές, μετά την σύντομη ενημέρωση που είχαν στο Αρχηγείο Στόλου για το 
έργο του Πολεμικού Ναυτικού, επιβιβάστηκαν στα πολεμικά πλοία και το υποβρύχιο τα οποία 
απέπλευσαν για τις προσβάσεις του Σαρωνικού κόλπου. Κατά την διάρκεια του πλου ενημερώ-
θηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πλοίων. Μετά την ολοκλήρωση του πλου επιδό-
θηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους μαθητές.

Οι συνοδοί των μαθητών μετά το απόπλου των πλοίων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη 
Φρεγάτα «ΨΑΡΑ», και σε σημεία ενδιαφέροντος της νήσου Σαλαμίνας. Στη συνεχεία γευμάτισαν 
στην Λέσχη Αξιωματικών του Αρχηγείου Στόλου.
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Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του 
Νέου Έτους, πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος η εορταστική εκδήλωση του 
Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ). 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και πρώην Υπουργοί, όπου αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό 
του ΚΕΦΠ, καθώς και με γονείς και τέκνα που συμμετέχουν στα προγράμματα του Κέντρου.

Το ΚΕΦΠ λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκα-
ταστάσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά (ΝΝΠ), παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε παιδιά 
των οικογενειών του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το Κέντρο στελεχώνεται Διακλαδικά από εξειδικευμένους Δασκάλους Ειδικής Σχολικής Αγω-
γής, Κλινικούς/ Σχολικούς Ψυχολόγους, Παθολόγους Λόγου (Λογοθεραπευτές), Εργοθεραπευτή 
και Κοινωνικό Λειτουργό, παρέχοντας εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και θεραπείες.
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Την Τετάρτη 22 και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθησαν οι προγραμματισμένες 
εθνικές τεχνικές ασκήσεις μικρής κλίμακας «ΒΡΟΝΤΗ» και «ΟΡΜΗ», με την συμμετοχή πλοίων 
της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών και της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης.

Οι εν λόγω ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησι-
ακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
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Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής των 
καθηκόντων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από το Ναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ 
στον Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, 
των Θρησκευτικών αρχών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους καθώς και λοιποί προσκε-
κλημένοι.
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Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η τελετή 
παράδοσης – παραλαβής Αρχηγού Στόλου, από τον Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ στον 
Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Αρχηγοί 
των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, 
Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί και λοιποί 
προσκεκλημένοι.
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Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, συ-
νοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου 
Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ, επιβιβάστηκε στο υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», όπου παρα-
κολούθησε βολή τορπίλης γυμνασίων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προγραμματισμένης 
εθνικής τεχνικής άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.
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Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων Αεροπορίας 
Ναυτικού, στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, στο Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου Μαραθώνα. 

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης 
ΠΝ, Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή εκ-
πρόσωποί τους, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και συγγενείς των πεσόντων.





Την Τρίτη 11 έως την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 διεξήχθη προγραμμα-
τισμένη εθνική τεχνική άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 
Μυρτώου Πελάγους και νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή Φρεγατών, Υποβρυχί-
ων, Ελικοπτέρων, Σκαφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών καθώς και 
Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμμα-
τος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό 
τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικα-
νότητας των συμμετεχόντων.



Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Άργους-Μυκηνών του 
Νομού Αργολίδας, η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου 
Πανανά ΠΝ, παρουσία του Υπαρχηγού Στόλου Υποναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, ως εκπρο-
σώπου του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν  μέλη της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγγενείς και λοιποί προσκεκλη-
μένοι.



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση των καταδυτικών δραστηριοτήτων που αφορού-
σαν στην έρευνα και καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης των ιστορικών ναυαγίων των 
πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού: Πάρων "ΑΡΗΣ" του Τσαμαδού, Αντιτορπιλικό «ΥΔΡΑ» και Αντι-
τορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», οι οποίες εκτελέστηκαν στις θαλάσσιες περιοχές Σκαραμαγκά 
(Πάρων «ΑΡΗΣ»), Σαρωνικού (Α/Τ «ΥΔΡΑ») και όρμου Λακκίου νήσου Λέρου (Α/Τ «Β.ΟΛΓΑ»).

Οι εν λόγω καταδυτικές εργασίες υλοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Πολεμικού Ναυτι-
κού, από προσωπικό του γραφείου έρευνας και τεκμηρίωσης ιστορικών ναυαγίων του Τμήμα-
τος Ναυτικής Ιστορίας της ΥΙΝ, σε συνεργασία με προσωπικό της εταιρείας PLANET BLUE ιδιο-
κτησίας κ. Κωνσταντίνου Θωκταρίδη, η οποία και διέθεσε χωρίς κόστος για το ΠΝ το ερευνητικό 
σκάφος «ΩΚΕΑΝΙΣ» με τηλεχειριζόμενο καταδυτικό όχημα (ROV). Οι καταδυτικές δραστηριό-
τητες στο σύνολο των αναφερομένων ιστορικών ναυαγίων του ΠΝ, εκτελέστηκαν παρουσία 
κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Θα ακολουθήσει εντός του 2020 η δεύτερη φάση καταδυτικών δραστηριοτήτων η οποία σε 
συνεργασία με την εφορεία εναλίων Αρχαιοτήτων θα αφορά στην ανέλκυση ορισμένων εκ των 
ευρημάτων που θα προκύψουν από την ιστορική τεκμηρίωση του βιντεοσκοπικού υλικού που 
συλλέχθηκε από τις καταδυτικές δραστηριότητες της πρώτης φάσης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί πως μπορεί 

ο Μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης να έχει σχέση 
με το σημερινό Ιράκ. Η γεωγραφική αυτή περι-
οχή, ήταν μέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας 
την οποία ο Αλέξανδρος κατέλαβε με θαυμαστό 
τρόπο σε πολύ νεαρή ηλικία. Σε αυτήν, υπήρ-
χαν πόλεις, διοικητικά, πολιτικά, στρατιωτικά 
και οικονομικά κέντρα του Περσικού κράτους. 
Όμως, σκοπός του παρόντος δεν είναι να πα-
ρουσιάσει τις αρχαιότητες της περιοχής, αλλά 
να εξετάσει στον ιστορικό και παρόντα χρόνο τα 
κάτωθι: πώς συμπεριφέρθηκε στους γηγενείς 
πληθυσμούς ο Αλέξανδρος όταν την κατέλαβε, 

ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του 
ηγεσίας συνολικά απέναντι στους λαούς της 
Περσικής Αυτοκρατορίας, πώς οι μεταγενέ-
στεροι Ρωμαίοι αυτοκράτορες χρησιμοποίησαν 
την Αλεξανδρινή παρακαταθήκη και πώς κρίνει 
ο Νικολό Μακιαβέλι τον ηγεμόνα Αλέξανδρο. 
Χιλιάδες χρόνια μετά την εποχή του τελευταί-
ου, οι ΗΠΑ αφού κατέκτησαν αυτό το ισχυρό 
κράτος της Μέσης Ανατολής, πώς συμπεριφέρ-
θηκαν στον λαό του και γιατί τελικά η πολιτική 
τους ηγεσία απέτυχε τόσο οικτρά σε αντίθεση 
με τον Μακεδόνα βασιλιά.

Αυτό που πολλοί αγνοούν είναι ότι ο Αλέξαν-
δρος δεν χαρακτηρίζεται Μέγας μόνο για τα 

«Ως πλείονα ταῖς Περσῶν γυναιξὶ σωφροσύνην ἢ Πέρσαις ἀνδρείαν ἐπιδεδειγμένον»

Aʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2018.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

«(...να θαυμάζει τον Αλέξανδρο), που είχε δείξει μεγαλύτερη σωφροσύνη στις γυναίκες των Περσών 
από όσην ανδρεία προς τους ίδιους τους Πέρσες ως μαχητές» 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, «Αλέξανδρος» (30.10)
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στρατιωτικά του κατορθώματα, που αναμφίβο-
λα είναι τεράστια, αλλά κυρίως για την πολιτική 
του ιδιοφυΐα και το στρατηγικό του νου. Η πο-
λιτική του μεγαλοφυΐα άρχισε να ξεδιπλώνεται 
μετά την νίκη του επί του βασιλιά Δαρείου1 και 
την κατάλυση του Περσικού κράτους, οπότε και 
έγινε «Κύριος της Ασίας». Είναι αξιοσημείω-
το το γεγονός ότι οι λαοί που κατέκτησε δεν 
εξεγέρθηκαν εναντίον του, ενώ ούτε οι διάδο-
χοί του αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα. 
Επιπρόσθετα, η Περσική ελίτ αποδέχτηκε την 
εξουσία του και δεν δημιούργησε σημαντικά 
προβλήματα στα μελλοντικά του σχέδια για πε-
ραιτέρω κατακτήσεις.

Αντίθετα, κανένας από τους στόχους των 
Αμερικανών δεν επετεύχθη. Ο εκδημοκρατι-
σμός των δομών και του πολιτικού συστήμα-
τος της χώρας, τον οποίο επιδίωκαν, ήταν μόνο 
θεωρητικός, οι υποδομές της χώρας κατέρ-
ρευσαν, ο στρατός και οι μονάδες ασφαλείας 
διαλύθηκαν, τρομοκρατικές ομάδες έκαναν 
την εμφάνισή τους και το κοινό έγκλημα έγι-
νε καθημερινότητα. Παράλληλα, η συνεχόμενη 
δυσαρέσκεια του πληθυσμού, οι αστοχίες και 
τα λάθη τους δημιούργησαν το κατάλληλο πε-
ριβάλλον για να αναπτυχθεί αρχικά μια δυνα-
μική αντίσταση και εν συνεχεία μια αιματηρή 
εξέγερση, η οποία τελικά ανάγκασε τους Αμερι-
κανούς να αποχωρήσουν οριστικά από το Ιράκ 
(2011), αφού η χώρα είχε ήδη εμπλακεί σε 
έναν αιματηρό εμφύλιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η εξέταση της 

πολιτικής ηγεσίας που άσκησε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος στους λαούς που κατέκτησε. Παράλληλα, 
εκείνη εξετάζεται  υπό την μεταγενέστερη οπτι-
κή τόσο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων όσο και 
του Νικολό Μακιαβέλι, ο οποίος ασχολήθηκε 
λεπτομερώς με την προσωπικότητα και την 
διοίκηση που άσκησε ο Έλληνας βασιλέας. Ως 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της πολιτικής 
ηγεσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου εξετάζεται η 
περιοχή της Μεσοποταμίας και συγκεκριμένα το 

1  Δαρείος Γ’ ο Κοδομανός, βασιλιάς της Περσίας. Νικήθη-
κε από τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ισσό και στα Άρβυλα 
και τελικά δολοφονήθηκε από τον αυλικό του Βήσσο.

σημερινό Ιράκ. Η ιδιαιτερότητα και παράλληλα 
η σημασία της περιοχής βασίζεται στο γεγονός 
ότι σχετικά πρόσφατα μια υπερδύναμη, οι ΗΠΑ, 
κατέλαβαν και διοίκησαν αυτήν την περιοχή, με 
πενιχρά όμως αποτελέσματα.

Για την ανάλυση των ανωτέρω, ακολουθείται 
μια γραμμική ανάπτυξη της θεματολογίας, ξεκι-
νώντας από την εξέταση των πολιτικών που υι-
οθέτησε και εφάρμοσε ο Αλέξανδρος στο πρώ-
το κεφάλαιο. Εν συνεχεία, αναλύεται η Ρωμαϊκή 
πολιτική όπως αυτή εφαρμόσθηκε από τους 
Ρωμαίους Αυτοκράτορες και τέλος παρουσιά-
ζεται η εκτίμηση του Μακιαβέλι για την επιτυχία 
των μέτρων και πολιτικών του Μακεδόνα βα-
σιλέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ και πως εξελίχτηκε 
η Ιρακινή αντίσταση καταλήγοντας στο Ισλαμι-
κό Κράτος. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 
μια σύγκριση των πολιτικών των δύο δρώντων 
από όπου και διαφαίνονται τα αίτια αποτυχίας 
των ΗΠΑ αφού πρώτα έχει γίνει σύντομη ανά-
λυση των αποτελεσμάτων της Αμερικανικής 

Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
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εισβολής στο Ιράκ καθώς και η γεωπολιτική 
διάσταση της Μέσης Ανατολής.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ2

Ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε διαδοχικά τον 
Δαρείο Γ’ στην Ισσό το 333 π.Χ. και στα Άρβυλα 
το 331 π.Χ. με αποτέλεσμα να γίνει κύριος της 
Περσικής Αυτοκρατορίας. Η στρατιωτική του 
μεγαλοφυΐα ήταν μοναδική και αναγνωρίστηκε 
καθολικά. Ο Ναπολέων μάλιστα, συχνά ανέφε-
ρε ότι στην Ινδία διείσδυσε ο Αλέξανδρος και 
όχι η μακεδονική φάλαγγα3 για να τονίσει τις 
ικανότητές του. 

Με την κατάληψη του Περσικού κράτους αρ-
χίζει να διακρίνεται και η πολιτική μεγαλοφυ-
ΐα του Μ. Αλεξάνδρου όπως φαίνεται από τον 
τρόπο που συμπεριφέρθηκε στους λαούς που 
κατέκτησε. Καταρχήν, σύμφωνα με τον Fuller 
(2004) στόχος του «δεν ήταν να υπαγορεύσει 
τους όρους του στον Δαρείο, αλλά να πάρει την 
αυτοκρατορία του και, προκειμένου η κατάκτη-
σή του να είναι επικερδής γι' αυτόν, έπρεπε όχι 
μόνο να νικήσει τον περσικό στρατό, αλλά να 
γίνει αποδεκτός στα μάτια των λαών της Περσι-
κής Αυτοκρατορίας4» (σελ. 498). Αυτή η βασική 
αντίληψη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του χα-
ρακτήρα του θα καθορίσουν ουσιαστικά και την 
μετέπειτα πολιτική του απέναντι στους ηττημέ-

2 Τίτλος που αποδίδονταν στον βασιλιά της Περσίας.
3  Montholon, J. (1992). Mémoires écrits a Sainte-Hélène. 

ΙΙ, 90.
4  Fuller, J.F.C. (2004). Η ιδιοφυής στρατηγική του Μεγά-

λου Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Ποιότητα. Δ’ έκδοση, 498.

νους – στο πεδίο της μάχης – Πέρσες.
Παράλληλα, και με γνώμονα ότι 

η πολεμική του δράση δεν ήταν λη-
στρική ούτε είχε σκοπό μόνο την συ-
γκέντρωση λαφύρων και επιστροφή 
στην Ελλάδα, κατανόησε πολύ νωρίς 
ότι για την διατήρηση του αχανούς 
βασιλείου δεν απαιτούνταν μόνο 
στρατιωτικά μέσα. Αντίθετα, ένα 
πλέγμα πολιτικών ενεργειών θα του 
εξασφάλιζε αποδοτικότερα και μα-
κροχρόνια αποτελέσματα. Σε αυτό 
το πακέτο μέτρων εντάσσεται και η 
υιοθέτηση περσικών εθίμων όπως 

ρούχα, διάδημα κεφαλής, σκήπτρο και περσι-
κός τρόπος απόδοσης τιμών παρά τις αρχικές 
αντιδράσεις από τους Μακεδόνες συντρόφους 
του. Επιπρόσθετα, και αντίθετα με την συνήθη 
πρακτική, ο Αλέξανδρος δεν είχε ως σκοπό την 
λεηλασία πόλεων, ενώ προσπαθούσε να απο-
τρέψει τους στρατιώτες του, προσφέροντάς 
τους πλούσια δώρα.

Με τον τρόπο αυτό περιόριζε την λεηλεσία 
των κατεκτημένων περιοχών στο ελάχιστο, 
ενώ σύμφωνα με τον Fuller (2004) «σκοπός 
της στρατηγικής του ήταν να κερδίζει μεγάλες 
μάχες, ενώ σκοπός της πολιτικής του ήταν να 
ειρηνεύει και να μην εξοργίζει τον εχθρό, ού-
τως ώστε να περιορίζει τον αριθμό των μαχών 
που έπρεπε να δώσει» (σελ. 535). Ουσιαστικά, 
ο Αλέξανδρος έκανε κάτι εξαιρετικά πρωτοπο-
ριακό για την εποχή του χαράσσοντας μια σαφή 
γραμμή μεταξύ περσικού στρατού και των λαών 
της αυτοκρατορίας. Από την μία πλευρά, έπρε-
πε να νικήσει τον περσικό στρατό, διότι χωρίς 
αυτήν την αποφασιστική νίκη είναι αμφίβολο 
κατά πόσο οι υπήκοοι του περσικού κράτους θα 
τον αποδεχόταν ως τον νέο ηγεμόνα. Από την 
άλλη πλευρά, έπρεπε να πάρει με το μέρος του 
τους λαούς αυτούς προκειμένου η εξουσία του 
να εδραιωθεί και να μακροημερεύσει.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον θεωρητικό της 
στρατηγικής Κλαούζεβιτς5 υπάρχουν τρεις αντι-

5  Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς (Carl Philipp 
Gottlieb von Clausewitz, 1 Ιουλίου 1780 - 16 Νοεμ-
βρίου 1831), ήταν Πρώσος στρατιωτικός και συγγρα-
φέας περί της θεωρίας και πρακτικής του πολέμου. 
Σημαντικό και κυριότερό του έργο είναι το δοκίμιο Vom 

Η περίφημη Μακεδονική Φάλαγγα.
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κειμενικοί σκοποί στη διεξαγωγή του πολέμου:

α. Η νίκη και η καταστροφή των ενόπλων δυνά-
μεων του εχθρού.

β. Η κατοχή των υλικών στοιχείων της επίθεσης 
και των άλλων πηγών ύπαρξης του εχθρικού 
στρατού.

γ. Η προσέλκυση της κοινής γνώμης.

Και οι τρεις αντικειμενικό στόχοι επετεύχθη-
σαν στο ακέραιο. Ο πρώτος, με τις αλλεπάλη-
λες στρατιωτικές νίκες, ενώ ο δεύτερος με την 
κατάληψη της Περσέπολης, όπου βρισκόταν το 
αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο, η πηγή της 
οικονομικής ισχύος της αυτοκρατορίας. Έτσι, ο 
Δαρείος δεν είχε πλέον την δυνατότητα χρημα-
τοδότησης ενός ακόμα στρατού εναντίον του 
Αλέξανδρου, ούτε μπορούσε να χρηματοδοτή-
σει επαναστάσεις όσο ο Αλέξαδρος προχωρού-
σε προς τα βάθη της ανατολής και αποκαρύνο-
νταν από την Μακεδονία και τις βάσεις του, στα 
μετόπισθέν του.

Ο τελευταίος στόχος του επετεύχθη με την 
υπονόμευση της αφοσίωσης του λαού στον 
ηγεμόνα του και απαιτούσε μια σειρά από μέτρα 
τα οποία συνεχίσθηκαν και μετά τον θάνατο του 
Δαρείου. Στην προσπάθειά του αυτή χειρίστηκε 
με επιδεξιότητα τον παράγοντα χρόνο. Επιτάχυ-
νε τις εξελίξεις επιζητώντας την αποφασιστική 
νίκη εναντίον του εχθρού του, ενώ παράλληλα 
δεν άφηνε δυσμενείς καταστάσεις ή δυσκολίες 
να καθυστερήσουν την προέλασή του. Κατά μία 
έννοια, εφάρμοσε μια πρώιμη μορφή του «κε-
ραυνοβόλου πολέμου», ενώ υπήρξε μοναδικός 
στις ψυχολογικές επιχειρήσεις.
 
Η πολιτική ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και η εφαρμογή της

Κατά την διάρκεια της σύντομης βασιλείας 
του, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε να διαχειριστεί 
μια σειρά από πολιτικά θέματα και θέματα δια-
κυβέρνησης, πέραν τον αυστηρά στρατιωτικών 

Kriege (Περί Πολέμου), στο οποίο αναλύει την εξέλιξη 
της θεωρίας, στρατηγικής, τακτικής και φιλοσοφίας του 
πολέμου. Το έργο του αυτό είχε μεγάλη επιρροή στην 
εξέλιξη της θεωρίας του πολέμου σε όλα τα δυτικά κρά-
τη και διδάσκεται μέχρι σήμερα στις στρατιωτικές ακα-
δημίες.

θεμάτων. Τα μέτρα που πήρε διέφεραν ανάλο-
γα με την περιοχή, την μέχρι τότε επικρατού-
σα πολιτική κατάσταση, την τοπική κοινωνία, 
τα ήθη και έθιμα καθώς και τις θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Όμως, ανε-
ξαρτήτως περιοχής, ακολούθησε τις παρακάτω 
βασικές αρχές:

Πολιτική συμφιλίωσης 
Ο Αλέξανδρος αντιλήφθηκε από πολύ νω-

ρίς ότι η καλή θέληση του πληθυσμού είναι η 
ηθική βάση της στρατιωτικής ισχύος αλλά και 
της ομαλής διακυβέρνησης. Υπό το πρίσμα 
αυτό μπορούν να δικαιολογηθούν μία σειρά 
από πράξεις, όπως η επίσκεψη του στα ναό 
του Άμμωνα στην Αίγυπτο, διαμορφώνοντας 
θετικά την δημόσια εικόνα του προς τον Αιγυ-
πτιακό λαό, η διατήρηση Περσών σατραπών 
σε επαρχίες του περσικού κράτους που κατα-
λάμβανε, η ανταμοιβή Περσών που δεν αντι-
στάθηκαν στη δύναμή του με υψηλά αξιώματα 
και η προώθηση της ανάμιξης Ελλήνων και 
Περσών μέσω γάμων που ο ίδιος υποστήριξε 
υλικά και ηθικά. Καθώς ο Αλέξανδρος γνώριζε 
ότι οι Πέρσες υπερτερούσαν αριθμητικά των 
Ελλήνων, σε αναλογία πιθανόν είκοσι προς 
ένα ή και παραπάνω, προσπάθησε να αναμεί-
ξει τα καλύτερα και ευγενέστερα στοιχεία των 
δύο λαών με άμεσο και πρακτικό τρόπο. Στην 
πολιτική της συμφιλίωσης περιλαμβάνεται και 
το περιστατικό με τον σατράπη της Συρίας, 
Μαζαίο. Ο τελευταίος κατά την μάχη των Αρ-
βυλών είχε διοικήσει άριστα την δεξιά πλευρά 
του Περσικού στρατού παρά την αρνητική για 
τους Πέρσες τελική έκβαση της μάχης. Μετά 
την ήττα κατέφυγε στη Βαβυλώνα και με την 
έλευση του Αλέξανδρου τον καλωσόρισε ως 
νικητή και του παρέδωσε αμαχητί την πόλη. Για 
να τον τιμήσει και να προβάλλει ένα ξεκάθαρο 
πολιτικό μήνυμα, ο Αλέξανδρος τον διόρισε σα-
τράπη της Βαβυλώνας, θέτοντας τέλος σε μια 
πιθανή μελλοντική επιδίωξή του για κατάληψη 
του Περσικού θρόνου.

Πολιτική θρησκευτικής ελευθερίας και 
θρησκευτικού συγκριτισμού

Πέραν του βαθιά μυστικιστικού χαρακτήρα 
του Αλέξανδρου ως ατόμου, ο πολυθεϊσμός και 
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η ατομική θρησκευτική ελευθερία ήταν βασικό 
στοιχείο της πολιτικής του. Μετά τις στρατιω-
τικές του νίκες και την κατάληψη πόλεων και 
περιοχών απέφυγε να επιβάλλει την Ελληνική 
θρησκεία των Δώδεκα Θεών. Αντίθετα, σεβά-
στηκε σε απόλυτο βαθμό τα θρησκευτικά και 
λατρευτικά δεδομένα των περιοχών, υπό την 
κυριαρχία του. Ο Αλέξανδρος, χρησιμοποίη-
σε ουσιαστικά τον θρησκευτικό συγκριτισμό 
ως πολιτικό εργαλείο πέραν από τις δικές του 
προσωπικές θεολογικές αναζητήσεις. Εξάλλου, 
ο συγκριτισμός ως εργαλείο είναι υπέρτερος 
του μονοθεϊσμού. Ο τελευταίος, δεν αναγνω-
ρίζει παρά έναν θεό και απορρίπτει όλους τους 
υπόλοιπους. Επομένως, είναι μία μη συνεργα-
τική θρησκεία. Αντίθετα, ο πολυθεϊσμός και ο 
θρησκευτικός συγκριτισμός επιτρέπει στους 
οπαδούς του να βρουν ομολόγους των θεών 
τους και στους θεούς των άλλων. Εξαιτίας αυ-
τού, στην Τύρο, στη Μέμφιδα και στη Βαβυλώ-
να ο Αλέξανδρος μπορούσε να θυσιάσει στους 
τοπικούς θεούς χωρίς υποκρισία, αποκτώντας 
ένα τεράστιο πολιτικό πλεονέκτημα σύμφωνα 
με τον Fuller (2004) ενώ επισκέφθηκε τον Ναό 
του Σολομώντα, συζητώντας θεολογικά θέματα 
με τους Ραβίνους. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι 

με τις κινήσεις αυτές ο Αλέξανδρος απέφυγε 
ένα θρησκευτικό πόλεμο, ο οποίος θα δυσκό-
λευε την επίτευξη των στρατηγικών του στό-
χων, ενώ θα δημιουργούσε ποικίλα προβλή-
ματα στο εσωτερικό του μέτωπο προκαλώντας 
βλάβη στην στρατηγική του.

Εθνολογικά προσαρμοσμένη πολιτική
Ο χάρτης των κατακτήσεων του Αλέξανδρου 

χωρίζεται εθνολογικά σε δύο μεγάλες περιο-
χές, δυτικά και ανατολικά του ποταμού Τίγρη, 
στο σημερινό Ιράκ. Δυτικά του Τίγρη, ο ντόπιος 
πληθυσμός ήταν μη Ιρανικός, ενώ μεγάλο μέ-
ρος ήταν Ελληνικό ή Ελληνόφωνο. Συνεπώς, 
σε αυτές τις περιοχές ο Αλέξανδρος μπορού-
σε, όπως και έκανε, να προβάλει τον ρόλο του 
ελευθερωτή από την Περσική δεσποτεία και κυ-
ριαρχία. Αποκατέστησε τα παλαιά δημοκρατικά 
πολιτεύματα ενώ συμπεριφέρθηκε στις Ελληνι-
κές πόλεις ως σε ελεύθερους συμμάχους και 
ως πατέρας που βρίσκει ξανά τα χαμένα παιδιά 
του, γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στην 
ψυχολογία των Ελληνικών αυτών πληθυσμών. 
Αντίθετα, ανατολικά του Τίγρη βρίσκονταν Ιρα-
νικοί πληθυσμοί, πιστοί στον Πέρση βασιλέα. 
Στις περιοχές αυτές, μία πολιτική απελευθερω-

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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τή δεν θα είχε κανένα νόημα και θα ήταν κατα-
δικασμένη να αποτύχει. Η λύση δόθηκε με ένα 
ιδιοφυή πολιτικό ελιγμό εκ μέρους του. Προ-
σπάθησε και κατάφερε να προσεταιριστεί την 
Περσική ηγεσία, τους σατράπες των περιοχών 
αυτών. Όμως ο προσεταιρισμός αυτός δεν έγι-
νε μέσω δωροδοκίας. Αντίθετα, χρησιμοποίη-
σε αριστοτεχνικά την δημόσια εικόνα του, την 
στρατιωτική του φήμη και την στρατιωτική του 
ικανότητα για να υπονομεύσει τον Δαρείο εκ 
των έσω. Απευθύνθηκε στα εγωιστικά συμφέ-
ροντα της ηγετικής ελίτ της Περσικής Αυλής, η 
οποία προτιμούσε να διατηρήσει τα προνόμια 
και την εξουσία της, κάτω από την εξουσία άλ-
λου ηγεμόνα, αντί να υπερασπιστεί την εξουσία 
του Δαρείου, που κατέρρεε. Τελικώς, το σχέδιό 
του ήταν επιτυχές, κάτι που φαίνεται από την 
μη  εμφάνιση στάσεων, επαναστάσεων ή ανα-
τρεπτικών κινήσεων κατά την βασιλεία του και 
την βασιλεία των διαδόχων.

Πολιτική διατήρησης και εκσυγχρονι-
σμού

Ο Αλέξανδρος διατήρησε σε σημαντικό βαθ-
μό τον διοικητικό μηχανισμό των Περσών στον 
οποίο το δομικό στοιχείο ήταν οι σατραπείες. 
Είχε κατανοήσει ότι ο θεσμός λειτουργού-
σε σχετικά αποτελεσματικά για πολλά χρόνια, 
παρά τις αρκετές αδυναμίες του. Περιόρισε, 
όμως, την δύναμη των σατραπών και παράλλη-
λα τοποθέτησε Μακεδόνες δίπλα τους, υπεύθυ-
νους για τα στρατιωτικά θέματα προκειμένου οι 
πρώτοι να μην απολαμβάνουν πλήρη εξουσία 
και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα. 

Αναπτυξιακή πολιτική
Θεμελιώδες στην πολιτική του Αλέξανδρου 

ως βασιλιά ήταν η εμμονή του σε αναπτυξια-
κά έργα για την βελτίωση των συνθηκών των 
πολιτών του. Η ίδρυση τόσων πόλεων σε όλη 
την επικράτεια του βασιλείου του, το επιβεβαι-
ώνει6. Οι πόλεις αυτές ξεκίνησαν ως στρατιω-
τικοί οικισμοί και εξελίχθηκαν σταδιακά σε κέ-
ντρα εμπορίου της εποχής με χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. 

6  Πολλοί ιστορικοί κάνουν λόγο για συνολικά εβδομήντα 
(70) πόλεις.

Η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται στο 
ανατολικό ιρανικό τμήμα της αυτοκρατορίας, 
καθόσον στην περιοχή αυτή οι πόλεις ήταν ελά-
χιστες την εποχή. Παράλληλα, και προκειμένου 
να καλλιεργήσει το εμπόριο αποκατέστησε τις 
θαλάσσιες επικοινωνίες μεταξύ Ινδίας και Περ-
σίας, ενώ επέκτεινε το λιμάνι της Βαβυλώνας 
σχεδιάζοντας μια νέα Φοινίκη στην ακτή του 
Περσικού Κόλπου.

Η πιο σημαντική του όμως αναπτυξιακή πο-
λιτική υπήρξε η χρηματοοικονομική (με την 
σημερινή έννοια του όρου). Παρά το γεγονός 
ότι οι Πέρσες ευγενείς και βασιλείς συνέλεγαν 
πολύτιμους λίθους και μέταλλα, οι εμπορικές 
συναλλαγές δεν γινόταν με νόμισμα, αλλά με 
ανταλλαγή σε είδος. Ο Αλέξανδρος δημιούργη-
σε άφθονο νόμισμα με τον χρυσό που βρήκε 
στο περσικό αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των 
εμπορικών συναλλαγών, την καλύτερη και μα-
ζικότερη κυκλοφορία των αγαθών, την ανάπτυ-
ξη των πόλεων και την ανύψωση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων. Συνέπεια αυτής της 
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας ήταν και 
η διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού και της 
Ελληνικής γλώσσας σε όλο τον γνωστό τότε 
κόσμο, καθόσον Έλληνες έμποροι, τεχνίτες, 
καλλιτέχνες, φιλόσοφοι και μισθοφόροι συ-
νέρρεαν στην Ανατολή για την αναζήτηση της 
τύχης τους. Η κίνηση αγαθών συνέβαλλε και 
εν πολλοίς καθόρισε και την «ώσμωση» μεταξύ 
των λαών, ενώ δεν δημιούργησε προστριβές 

Νόμισμα της εποχής των Πτολεμαίων, στο οποίο απεικο-
νίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος με τριχωτό κεφαλής ελέφα-
ντα, σύμβολο κατάκτησης της Ινδίας.
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και εξεγέρσεις, καθόσον η εμπορική άνθιση 
βελτίωσε την ποιότητα ζωής των πολιτών, οι 
οποίοι προτιμούσαν την πρόοδο και την ευημε-
ρία, από τις πολεμικές περιπέτειες. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα 
παραπάνω μέτρα δεν ήταν αποσπασματικά ή 
σταδιακά. Αντίθετα, εφαρμόστηκαν όλα άμεσα, 
παράλληλα και με επιτυχία, γεγονός που φαί-
νεται από την αποδοχή της από το σύνολο των 
λαών της Περσικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα 
σε σύντομο χρόνο. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος ως πρότυπο των 
Ρωμαίων Αυτοκρατόρων

Πολλοί Ρωμαίοι Αυτοκράτορες μιμήθηκαν 
τον Αλέξανδρο στην κίνηση και την εξωτερική 
εμφάνιση (αναστολή κόμης, τυπική ελαφριά 
κλίση κεφαλής προς τα αριστερά κλπ). Παράλ-
ληλα, αρκετοί υιοθέτησαν τον θεσμό της θεο-
ποίησής τους, κατά τα πρότυπα της θεοποίησης 
του Αλέξανδρου. Όμως, εκεί που η μίμηση ή 
αλλιώς η συνέχιση της Αλεξανδρινής παρακα-
ταθήκης ήταν πιο έντονη, είναι στην ηγεσία, την 
στρατηγική και φυσικά στην στρατιωτική ορ-
γάνωση και εξέλιξη ακολουθώντας το imitatio 
Alexandri (μίμηση του Αλέξανδρου). 

Τον 1ο π.Χ αιώνα και αφού οι Ρωμαίοι εί-
χαν ολοκληρώσει την κατάκτηση της Ανατολής, 
ήρθαν σε επαφή άμεση με την ιστορία και τον 
θρύλο του Έλληνα βασιλέα. Ο Πομπήιος7, ο Καί-
σαρας, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Καρακάλλας8, 
καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά, υιοθέτησαν τις Αλεξανδρινές πρακτικές. Για 
παράδειγμα, ο Πομπήιος απέκτησε πρώτος τον 
τίτλο «Magnus», ενώ στα νομίσματα του χρησι-
μοποίησε σύμβολα των κατακτήσεών του, πα-
ρόμοια με αυτά των νομισμάτων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Παράλληλα, ακολούθησε πολιτική 

7  O Γναίος Πομπήιος ο Μέγας (106 π.Χ. -   48 π.Χ.), γνω-
στός συνήθως ως Πομπήιος ή Μέγας Πομπήιος, ήταν 
στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης της ύστερης Ρωμαϊ-
κής Δημοκρατίας. 

8  Ο Καρακάλλας ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από 
το 198 π.Χ. έως το 217 π.Χ. O Καρακάλλας γεννήθηκε 
στο Λούγδουνο (σημερινή Λυών) της επαρχίας της Γα-
λατίας το 188. Το πατρογονικό του όνομα ήταν Μάρκος 
Αυρήλιος Αντωνίνος, αλλά υιοθέτησε το όνομα Καρα-
κάλλας εξαιτίας του μανδύα με κουκούλα που φορoύσαν 
οι συμπατριώτες του.

άκρως αναπτυξιακή προστατεύοντας το εμπό-
ριο και κτίζοντας πόλεις στις πιο φτωχές επαρ-
χίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το ίδιο έκα-
ναν και άλλοι αυτοκράτορες ιδρύοντας πόλεις 
όπως ο Αδριανός με τις Αδριανουπόλεις κλπ. 
Ο Καρακάλλας, από την άλλη, πέραν των στρα-
τιωτικών αλλαγών, έκανε μια σπουδαία και 
ριζοσπαστική πολιτική πράξη. Εξέδωσε την πε-
ρίφημη Constitutio Antoniniana, με την οποία 
χορηγήθηκε η civitas Romana (το καθεστώς 
του Ρωμαίου πολίτη) σε όλους του υπηκόους 
του Ρωμαϊκού κράτους υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Αυτό που προσπάθησε έμμεσα 
να κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος, το έκανε άμεσα 
μέσω νόμου ο Ρωμαίος Καρακάλλας, δίνοντας 
μεγαλύτερη και βαθύτερη ενότητα μεταξύ νικη-
τών και ηττημένων, μεταξύ των Ρωμαίων και 
των υπόλοιπων λαών της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας.

Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την Μακιαβε-
λική Θεώρηση

Στο βιβλίο του Νικολό Μακιαβέλι (1513)9 
«Ο Ηγεμόνας», ο συγγραφέας αφιερώνει ολό-
κληρο το Κεφάλαιο ΙV για να απαντήσει στο 
ερώτημα: «για ποιο λόγο το βασίλειο του Δα-
ρείου το οποίο κατελήφθη από τον Αλέξανδρο 
δεν επαναστάτησε εναντίον των διαδόχων του 
μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου» (σελ. 52). 
Έτσι σημειώνει χαρακτηριστικά: «ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος έγινε μέσα σε λίγα χρόνια κύριος της 
Ασίας, της οποίας μόλις ολοκλήρωσε την κα-
τάκτηση, πέθανε. Επομένως φαινόταν λογικό 
ότι όλο εκείνο το κράτος θα εξεγειρόταν. Αντί-
θετα, οι επίγονοι του Αλέξανδρου διατήρησαν 
την εξουσία» (σελ. 53). Για τον Μακιαβέλι αυτό 
δεν οφείλεται τόσο στις ικανότητες του Αλέ-
ξανδρου, όσο στο σύστημα διακυβέρνησης της 
Περσικής Αυτοκρατορίας που έδινε αυτή την 
δυνατότητα ευκολότερα. 

Πιο συγκριμένα, υπάρχουν – σύμφωνα με 

9  Ιταλός δημόσιος λειτουργός, διπλωμάτης και συγγρα-
φέας. Γεννήθηκε το 1469 στη Φλωρεντία από οικογέ-
νεια μέσου οικονομικού επιπέδου, αλλά με αρχοντική 
καταγωγή. Γνώριζε άπταιστα Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά 
και είχε λάβει ουμανιστική παιδεία. Έγραψε αρκετά έργα 
με θέμα την διοίκηση και τις διπλωματικές σχέσεις.
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τον ίδιο – δύο διαφορετικοί τύποι ηγεμονιών10. 
Η πρώτη κατηγορία, είναι οι ηγεμονίες που 
έχουν ένα ηγεμόνα με όλους τους άλλους υπο-
τελείς και οι οποίοι έχουν χριστεί αξιωματού-
χοι, με βάση την εύνοια και την συγκατάθεσή 
του. Στην κατηγορία αυτή ανήκε το Περσικό 
κράτος. Η δεύτερη κατηγορία, αποτελείται από 
τις ηγεμονίες οι οποίες έχουν ένα ηγεμόνα και 
ευγενείς, οι οποίοι όμως αντλούν την εξου-
σία και την θέση τους από την καταγωγή τους 
(κληρονομικό δικαίωμα). Κατά τον Μακιαβέλι, η 
κατάκτηση ενός κράτους με το πρώτο σύστημα 
διακυβέρνησης είναι δύσκολη, αλλά όταν κατα-
κτηθεί, η διατήρησή του είναι σχετικά εύκολη. 
Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση η κατάκτη-
σή του είναι εύκολη, αλλά η διατήρηση απαιτεί 
καταβολή περισσότερων δυνάμεων. Επομένως, 
ο Αλέξανδρος χρειάστηκε πρώτα να επιτεθεί 
στον Δαρείο και να τον νικήσει κατά κράτος στο 
πεδίο της μάχης. Στη συνέχεια και έχοντας νι-
κήσει και λόγω της δολοφονίας του Δαρείου, ο 
Αλέξανδρος μπορούσε να έχει αυτό το κράτος 
εξασφαλισμένο11. 

Όμως μέσα στο βιβλίο «Ο Ηγεμόνας», υπάρ-
χουν και άλλα στοιχεία – συμβουλές προς τον 
ηγεμόνα και την πολιτική διοίκηση σε μια κα-
τεκτημένη περιοχή. Κάποια εφαρμόσθηκαν 
από τον Αλέξανδρο χιλιάδες χρόνια πριν και 
μάλιστα πολύ αποτελεσματικά. Κάποια άλλα 
πάλι όχι. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του 
βιβλίου «Ο Ηγεμόνας»,  ο Μακιαβέλι (1513) θε-
ωρεί ότι ο νέος κυρίαρχος – κατακτητής ενός 
κράτους για να διατηρήσει με ασφάλεια την 
εξουσία του αρκεί να εξαλείψει την δυναστεία 
του προηγούμενου ηγεμόνα12. Στην περίπτω-
ση Αλέξανδρου – Δαρείου, αρκούσε η φυσική 
εξόντωση της οικογένειας του δεύτερου. Στις 
παραδοσιακές κοινωνίες της εποχής ο δεσμός 
αίματος ήταν αρκετά ισχυρός και σημαντικός. 
Το άτομο υπήρχε και αναπτυσσόταν μέσα στην 
οικογένεια από την οποία αντλούσε δύναμη και 
ισχύ αλλά και στην οποία προσέφερε μέρος 

10  Ο όρος ηγεμονία χρησιμοποιείται με την σύγχρονη έν-
νοια του πολιτεύματος.

11 Μακιαβέλι Ν. (1513). Ο Ηγεμόνας. Μετάφραση Άμπυ 
Ράικου – Σταύρου. Εκδόσεις Μίνωας, 55.

12 Μακιαβέλι Ν. (1513). Ο Ηγεμόνας. Μετάφραση Άμπυ 
Ράικου – Σταύρου. Εκδόσεις Μίνωας, 41.

των δυνάμεών του. Το άτομο από μόνο του δεν 
μπορούσε να υπάρξει, δεν μπορούσε να αμυν-
θεί αλλά ούτε να επιβιώσει. Όλα τα μέλη της 
οικογένειας ήταν υποχρεωμένα να ταυτίζονται 
και να υπερασπίζονται την οικογένεια από την 
οποία καταγόταν. Επομένως, καταστρέφοντας 
αυτήν την δομή, η επιβολή της νέας εξουσίας 
θα ήταν ευκολότερη. Όμως, ο Αλέξανδρος δεν 
εφάρμοσε αυτό τον κανόνα, αν και συνηθισμέ-
νο στην εποχή του. Αντίθετα, όχι μόνο τίμησε 
τον νεκρό Δαρείο αλλά προστάτεψε την ακεραι-
ότητα και την τιμή της οικογένειάς του13. Από 
πολιτικής άποψης ήταν απόλυτα μεγαλοφυής 
κίνηση, καθώς παρουσίασε τον εαυτό του ως 
συνεχιστή της έννομης τάξης (περσικής βασι-
λικής οικογένειας) εναντίον πιθανών σφετερι-
στών εντός της περσικής Αυλής.

Παράλληλα, και στα πλαίσια της παραπάνω 
συμπεριφοράς του Αλέξανδρου περιλαμβάνε-
ται και η απουσία του από λεηλασίες, καταστρο-
φές και γενικά πράξεις που θα προσέβαλαν την 
τιμή των υπηκόων του και των οικογενειών 
τους. Αυτή την στάση την επέβαλλε και στα 
στρατεύματα του επιτυχώς.

ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

Το αμερικανικό σχέδιο
Για τους Αμερικανούς επιτελείς η περίπτωση 

του Ιράκ έμοιαζε μία επανάληψη της απελευ-
θέρωσης της Ευρώπης από τα Αμερικανικά 
στρατεύματα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ειδικότερα, ένα από τα βασικά δόγματα ήταν 
η εφαρμογή ενός προγράμματος αντίστοιχου 
με την αποναζιστικοποίηση της Γερμανίας μετά 
την ήττα της14. Το στρατηγικό πλάνο  ήταν μάλ-

13 Μαλκίδης, Θ. (2011). Ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους 
Τρείς Ιεράρχες,  εγκωμιάζει την εγκράτεια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Μέγας Αλέξανδρος, Ο Βασιλεύς των Ελλή-
νων. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 86.

14 Η συγκεκριμένη θέση πολλών δυτικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης αλλά και επιστημόνων αγνοούσε βασικά 
ιστορικά δεδομένα. Πράγματι μετά την κατάληψη της 
Δυτικής Γερμανίας ο Πρόεδρος Ρούζβελτ προώθησε 
δυναμικά την αποναζισικοποίηση της χώρας κυρίως 
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν διέλυσε όμως 
την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας ούτε εκδί-
ωξε μικρά και μεσαία στελέχη του Ναζιστικού κόμμα-
τος που εργάζονταν για τις διάφορες κρατικές υπηρε-
σίες. Παράλληλα, και αντίθετα με το Ιράκ, επικεφαλής 
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λον απλοϊκό και εύκολο στην εφαρμογή. Μετά 
την νίκη επί του Ιρακινού στρατού οι Αμερικανοί 
θα τύχαιναν θερμής υποδοχής από τον Ιρακινό 
λαό, ο οποίος θα τους ευγνωμονούσε για την 
απελευθέρωσή του από τον Σαντάμ Χουσεΐν15 
και το καθεστώς του. Το Ιράκ θα μεταμορφώ-
νονταν πολύ γρήγορα, από ένα δικτατορικό 
και απολυταρχικό κράτος, σε μία δημοκρατία 
δυτικού τύπου με ανοιχτή καπιταλιστική οικο-
νομία. Η Ιρακινή αστυνομία και ο στρατός θα 

του ελέγχου της Γερμανίας δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο 
αλλά στρατιωτικό με απεριόριστες εξουσίες (στρατηγός 
Lucius Clay). Με τον τρόπο αυτό δεν υπήρχαν προβλή-
ματα συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και Υπουργείου Εξωτερικών όπως χρόνια αργότερα στο 
Ιράκ.

15 Ο Σαντάμ Χουσεΐν. Πρόεδρος του Ιράκ. Γεννήθηκε 
στις 28 Απριλίου 1937 και εκτελέστηκε στις 30 Δεκεμ-
βρίου του 2006, μετά την καταδίκη του από ιρακινό δι-
καστήριο σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. 

εξασφάλιζαν την έννομη τάξη, την 
ευημερία και την πρόοδο της χώ-
ρας. Παράλληλα, λόγω της απο-
φυγής μαζικών βομβαρδισμών η 
ανοικοδόμηση θα ήταν γρήγορη 
και με την εκμετάλλευση των φυ-
σικών πόρων της χώρας ραγδαία. 
Επιπλέον, οι γειτονικές χώρες έχο-
ντας απαλλαγεί από τον Σαντάμ θα 
απέφευγαν να αναμειχθούν στα 
εσωτερικά του Ιράκ. Επομένως, 
από όλες τις απόψεις η πρόοδος 
της χώρας ήταν εξασφαλισμένη. 

Όμως, η εξέλιξη δεν ήταν αυτή 
που περιγράψαμε παραπάνω. Κα-
μία από τις παραπάνω προβλέψεις 
δεν επαληθεύτηκε. Αντίθετα, μόλις 
το Μπααθικό16 καθεστώς νικήθη-
κε, η χώρα κατέρρευσε και έφθα-
σε στα όρια της οριστικής διάλυ-
σης. Οι δυνάμεις ασφαλείας και ο 
στρατός εξαφανίστηκαν αφού οι 
ΗΠΑ προσπάθησαν αρχικά να τις 
εκκαθαρίσουν από τα μέλη του 
κόμματος Μπαάθ.

Οι γειτονικές χώρες και κυρίως η 
Σαουδική Αραβία νότια και το Ιράν 
στα ανατολικά αναμίχτηκαν ενεργά 
στα εσωτερικά της χώρας. Η κάθε 

μία από αυτές έχοντας την δική της στρατηγι-
κή. Με την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμέ-
νων του κοινού εγκλήματος από τις φυλακές, η 
καθημερινή ζωή των πολιτών έγινε αφόρητη. 
Φόνοι, απαγωγές, εγκληματικότητα και αναρ-
χία εξαπλώθηκαν ταχύτατα. Αυτό δημιούργησε 
ακόμα μεγαλύτερα αρνητικά αισθήματα στους 
πολίτες αφού οι νέοι κυρίαρχοι πλέον του Ιράκ 
έδειχναν να μην νοιάζονται καθόλου για την 
ζωή των πολιτών. Σταδιακά περάσαν από τις 
σποραδικές επιθέσεις εναντίον των ξένων δυ-
νάμεων στη γενικευμένη εξέγερση. Οι αψιμα-

16 Το Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ ήταν ένα πο-
λιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στη Συρία από τους Μισέλ 
Αφλάκ και Σαλάχ αλ-Ντιν αλ-Μπίταρ. Το κόμμα ευαγγε-
λιζόταν τον Μπααθισμό (από τα αραβικά: Αλ-Μπάαθ ή 
Μπάαθ που σημαίνει «αναγέννηση» ή «ανάσταση»), που 
είναι μια ιδεολογία - ανάμειξη αραβικού εθνικισμού, πα-
ναραβισμού και αραβικού σοσιαλισμού.

Χάρτης του Ιράκ με τις σημαντικότερες πόλεις και επαρχίες.
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χίες ξεκίνησαν από την περιοχή της Fallujah, 
35 περίπου μίλια δυτικά της Βαγδάτης. Αρχικά, 
μια ειρηνική διαμαρτυρία εξελίχτηκε σε λουτρό 
αίματος με δεκαπέντε (15) νεκρούς από την 
πλευρά των πολιτών και μερικούς τραυματίες 
από την πλευρά των Αμερικανών. Το περιστα-
τικό όμως είχε και συνέχεια. Αν και οι αρχικές 
επιθέσεις ήταν σποραδικές και όχι τόσο εξε-
λιγμένες σε τακτικό επίπεδο, εν συνεχεία τα 
δεδομένα άλλαξαν. Η είσοδος έμπειρων στρα-
τιωτικών και αστυνομικών στις τάξεις των τρο-
μοκρατών υπήρξε κρίσιμος παράγοντας.

Οι Αμερικανοί απέλυσαν τους μέχρι πρότινος 
πιστούς στο καθεστώς του Σαντάμ, ουσιαστι-
κά διαλύοντας τις Ιρακινές Ένοπλες Δυνάμεις 
και την αστυνομία17. Στρατιωτικοί και αστυνο-
μικοί βρέθηκαν χωρίς δουλειά και διωκόμε-
νοι, αποκλεισμένοι από κάθε εξουσία στη νέα 
διακυβέρνηση. Παράλληλα, δειλά στην αρχή 
και εντονότερα αργότερα, έκαναν την εμφάνι-
σή τους πολίτες άλλων Σουνιτικών χωρών με 
ριζοσπαστικές ιδέες για να πολεμήσουν τους 
«απίστους». Ο συνδυασμός των δύο παραγό-
ντων ήταν εκρηκτικός. Σημεία ελέγχου, εγκα-
ταστάσεις κοινής ωφέλειας, εφοδιοπομπές, 

17 Εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 25.000 άτομα.

περίπολοι, στρατιωτικές εγκαταστάσεις ακόμα 
και κυβερνητικά κτίρια ξεκίνησαν να γίνονται 
στόχος επιθέσεων καλά σχεδιασμένων. Οι τρο-
μοκράτες χρησιμοποιούσαν «κλασσικές» τακτι-
κές ανταρτοπόλεμου στο αστικό περιβάλλον, 
κρυπτόμενοι μέσα στον ντόπιο πληθυσμό και 
προσπαθώντας να προκαλέσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα θύματα.

Η αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης με δημοσίευση φωτογραφιών 
και βίντεο από τις επιθέσεις αύξανε συνεχώς 
την δημοσιότητα και την ανοχή – αν όχι την 
υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού. Η προ-
σβολή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας 
όπως ηλεκτρικού, νερού, αγωγών πετρελαίου 
και οι επιθέσεις στην καθημερινή ζωή των πο-
λιτών σε αγορές, σχολεία και νοσοκομεία έκανε 
ακόμα περισσότερο ανυπόφορη την κατάσταση 
αυξάνοντας την γενική δυσαρέσκεια του πλη-
θυσμού. Κοινή διαπίστωση των Ιρακινών ήταν 
ότι οι νέοι κυρίαρχοι του Ιράκ δεν ενδιαφέρο-
νταν για την ευημερία και την πρόοδο των πο-
λιτών, παρά μόνο για τα δικά τους στρατηγικά 
και οικονομικά συμφέροντα. Τα τελευταία ήταν 
προφανή  κατά τους Ιρακινούς. Φθηνό πετρέ-
λαιο, εύκολα εκμεταλλεύσιμο και ένα καθεστώς 

Χάρτης του Ιράκ και της Συρίας με τις περιοχές ελεγχόμενες από το Ισλαμικό Κράτος τον Μάιο 2015.
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«μαριονέτα» φιλικό ή ουδέτερο προς το Ισραήλ. 
Επιπλέον, μια σύγκριση της καθημερινότητας 
μεταξύ της εποχής Σαντάμ και της εποχής των 
Αμερικανών ήταν συντριπτικά εναντίον των 
δευτέρων.

Η Ιρακινή Εξέγερση και το Ισλαμικό Κρά-
τος

Η Αμερικανική Διοίκηση, προσπάθησε και σε 
μεγάλο ποσοστό πέτυχε τον περιορισμό των 
άλλοτε προνομιούχων Σουνιτών από την κυ-
βέρνηση και τον κρατικό διοικητικό μηχανισμό. 
Όμως, αν και μικρότερη αριθμητικά ομάδα, οι 
Σουνίτες, ήταν οι πιο μορφωμένοι και αποτελε-
σματικοί στην διακυβέρνηση. Η απομάκρυνσή 
τους από τους κρατικούς μηχανισμούς δημι-
ούργησε την πρώτη θρυαλλίδα με διαμαρτυρί-
ες και διαδηλώσεις. Σε αυτές ήρθε να προστεθεί 
η Αλ-Κάιντα  (Al - Qaeda18) η οποία ξεκίνησε 

18 Ισλαμιστική στρατιωτική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε 
από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν κατά τα τελευταία χρόνια 
του πολέμου στο Αφγανιστάν (1979-1989) και είχε την 

φονικές επιθέσεις εναντίον των Σιιτών και ενα-
ντίον κυβερνητικών στόχων. Μετά την εκδίωξη 
της Αλ-Κάιντα από το Αφγανιστάν το Ιράκ ήταν 
ένα ιδανικό μέρος για δράση. Δυσαρεστημένοι 
πολίτες νεαρής ηλικίας, όπλα και πυρομαχι-
κά  του Ιρακινού στρατού εύκολα προσβάσι-
μα, ισλαμική ιδεολογία ευρέως διαδεδομένη 
στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού και 
παρουσία των «απίστων» έκαναν ένα ιδανικό 
συνδυασμό για την «τέλεια τρομοκρατική κα-
ταιγίδα». Με το δυναμισμό των μελών της και 
μετά από συγχώνευση μικρότερων ομάδων, 
η οργάνωση εξελίχτηκε στο Ισλαμικό Κράτος 
ή  ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) με 
πρώτο ηγέτη τον Ιορδανικής καταγωγής Abu – 
Musab Al Zarqawi19.

Ο τελευταίος δεν στράφηκε μόνο εναντίον 

έδρα της στο Αφγανιστάν.
19 Abu Musab al-Zarqawi (Ahmad Fadil al-Khalayleh; 

al-Gharib, or the Stranger). Ιορδανικής καταγωγής τρο-
μοκράτης, περιβόητος για την βιαότητα των επιθέσεων 
του. Δημιούργησε την Al-Qaeda in Iraq το 2003, η οποία 
μετά την δολοφονία του το 2006 μετατράπηκε σε ISIS.

Χάρτης της Συρίας και του Ιράκ με τις περιοχές ελεγχόμενες από το  ΙΚ στις 28 Ιουλίου 2014.
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των Αμερικανών. Αντιθέτως, οι επιθέσεις ήταν 
πολύ πιο καταστροφικές εναντίον των Σιιτών 
και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε δεχθεί βο-
ήθεια σε οπλισμό και χρήματα από το Ιράν σύμ-
φωνα με τις Ιορδανικές μυστικές υπηρεσίες20. 
Για τους Σουνίτες, οι Σιίτες αποτελούν δικαιο-
λογημένους στόχους, καθώς είναι «αποστά-
τες», αφού δεν αναγνωρίζουν την ορθή, κατά 
την γνώμη των πρώτων, διαδοχή του χαλίφη 
μετά τον θάνατο του Μωάμεθ. Έτσι λατρευτικά 
κέντρα των Σιιτών, χώροι συνάθροισης, αλλά 
και σχολεία και υπαίθριες αγορές έγιναν στό-
χος κατ’ επανάληψη. 

Οι Σιίτες αντέδρασαν δημιουργώντας τις δι-
κές τους στρατιωτικές μονάδες με την βοήθεια 
του Ιράν και της Χεζμπολλάχ του Λιβάνου προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν τις «εθνοκαθάρ-
σεις» των Σουνιτών. Ένας αιματηρός εμφύλιος 
ξεκίνησε μεταξύ των δύο πληθυσμιακών και 
θρησκευτικών ομάδων. Σύμφωνα με τον James 
D. Fearon (2007)21 αυτός ο εμφύλιος είχε πολ-
λά χαρακτηριστικά με τον εμφύλιο του Λιβάνου 
παρά το γεγονός ότι τα δυτικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης απέφευγαν σκοπίμως να χρησι-
μοποιήσουν τον όρο. Οι Σουνίτες θεωρούσαν 
ότι είχαν την δύναμη να επανακαταλάβουν την 
εξουσία όταν οι Αμερικανοί θα αποχωρούσαν 
έναντι όλων των άλλων μειονοτήτων. Αντίθετα, 
οι Σιίτες μετά από χρόνια καταπίεσης και έχο-
ντας την πληθυσμιακή πλειοψηφία θεωρούσαν 
από την πλευρά τους ότι ήταν η ευκαιρία να 
ελέγξουν το Ιράκ.22

Η ενσωμάτωση πολλών μικρότερων ομάδων 
στην Αλ–Κάιντα του Ιράκ και η συνεχής στρα-
τολόγηση νέων μελών είχε αξιοσημείωτα απο-
τελέσματα τόσο στο Ιράκ όσο και στην Συρία, 
όπου από το 2009 είχε ξεκινήσει ένας αιμα-
τηρός εμφύλιος πόλεμος. Τον Ιούνιο 2014 με 

20 Σύμφωνα με τις Ιορδανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών 
οι οποίες παρακολουθούσαν τον Abu Musab al-Zarqawi 
από την εποχή που ήταν φυλακισμένος, το Ιράν τον 
προμήθευσε με χρήματα, οπλισμό, στολές και εκρηκτικά 
καθώς «έβλεπε το Ιράκ ως μια μάχη εναντίον των Αμε-
ρικανών». CSIS. (2011). Al-Qaeda in Iraq. Case Study 
Nr 1, 7.

21 Foreign Affairs, Vol. 86, No. 2 (Mar. - Apr., 2007). 
pp. 2-15. Published by: Council on Foreign Relations 
Stable. URL: http://www.jstor.org/stable/20032280

22 Middle East Security Report 22. (2017). ISW, 10.

μία ξαφνική επίθεση κατέλαβε σχεδόν το ένα 
τρίτο της χώρας φθάνοντας στα περίχωρα της  
Βαγδάτης μόλις μέσα σε τρεις ημέρες. Στις 29 
Ιουνίου 2017, διακήρυξαν την δημιουργία του 
Ισλαμικού Κράτους και του Χαλιφάτου23 με ηγέ-
τη τον  Abu Bakr al-Baghdadi ή Χαλίφη. Παρά 
το γεγονός ότι ο Ιρακινός Στρατός αριθμούσε 
περίπου 30000 άνδρες και θεωρητικά ήταν 
πιο ισχυρός συγκριτικά με τον ISIS των 7000 
– 10000 ανδρών, παρέλυσε και δεν προέβαλε 
καμία αντίσταση. Αμερικανικός οπλισμός έπεσε 
γρήγορα στα χέρια των τρομοκρατών, ενώ οι 
διώξεις, δολοφονίες και βιασμοί εναντίον μει-
ονοτήτων όπως Χριστιανών και Γεζίντι ήταν 
καθημερινότητα στις περιοχές του Ισλαμικού 
Κράτους.

Στην κορύφωση των επιτυχιών του, το ΙΚ είχε 
υπό τον έλεγχο του περίπου 100.000 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα και 11 εκατομμύρια ανθρώ-
πους στο Ιράκ και την Συρία το 2014. Όμως 
οι αρχικές επιτυχίες των τρομοκρατών δε είχαν 
συνέχεια αφού αφύπνισαν τόσο τις Δυτικές χώ-
ρες όσο και τους πληθυσμούς του Ιράκ και το 
2015 ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Πρώτοι 
οι Κούρδοι στην Συρία και το Ιράκ αντέδρασαν 
δυναμικά εναντίον των τρομοκρατών με σημα-
ντικές νίκες εναντίον τους. Παράλληλα, ο Ιρα-
κινός στρατός αναδιοργανώθηκε γρήγορα ενώ 
με την υποστήριξη του Ιράν δημιουργήθηκαν 
στρατιωτικές μονάδες Σιιτών για την προάσπι-
ση των πληθυσμών τους. Επιπρόσθετα οι ΗΠΑ 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των Ιρακινών και 
ξεκίνησαν αεροπορικές προσβολές εναντίον 
στόχων του ΙΚ ενώ η εμπλοκή της Ρωσίας στην 
Συρία υπέρ του καθεστώτος Άσσαντ στη Συρία 
πίεσε ακόμα περισσότερο την οργάνωση. Τέλος 
μια σειρά από άλλες Σαλαφιστικές εξτρεμιστι-
κές οργανώσεις απέσυραν την υποστήριξή-
τους προς το «χαλιφάτο» (Nusra Front, Syrian 
Salafists) θεωρώντας τους έξω από την πραγ-
ματική ισλαμική ιδεολογία. 

23 Χαλιφάτο ονομάζεται το Ισλαμικό κράτος που διοικείται 
από τον χαλίφη ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις εξουσί-
ες στο πρόσωπο του. Ο χαλίφης θεωρείται άμεσα διάδο-
χος του Μωάμεθ. Το πρώτο χαλιφάτο ιδρύθηκε μετά τον 
θάνατο του Μωάμεθ και καταργήθηκε από τον Κεμάλ 
το 1923.
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η αμερικανική εισβολή και κατοχή του Ιράκ 
πέρα από τις γνωστές θεωρίες περί δημο-
κρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
προβάλλονται, ερμηνεύεται με καθαρά όρους 
γεωπολιτικής και γεωοικονομίας. Ακόμα και αν 
οι νέο-συντηρητικοί της διακυβέρνησης Μπους 
πίστευαν πραγματικά τα ευαγγελικού τύπου 
κηρύγματά τους, είναι σίγουρο ότι άλλοι παρά-
γοντες οδήγησαν στην απόφαση των ΗΠΑ για 
δυναμική εμπλοκή και παραμονή σε αυτή περι-
οχή. Αυτοί οι παράγοντες είναι: η αμερικανική 
Υψηλή Στρατηγική και η αμερικανική πολιτική 
στην Μέση Ανατολή.

Οι συνέπειες της αμερικανικής εισβολής 
και κατοχής του Ιράκ

Οι συνέπειες της αμερικανικής επιχείρησης 
στο Ιράκ είναι πολλές και σε διαφορετικά πεδία. 
Οι σημαντικότερες θεωρούνται:

α. Καταστροφή υποδομών. 
Αν και η αλλαγή καθεστώτος είχε ως στόχο 

την δημιουργία ενός σταθερού κράτους φιλικού 
προς τις ΗΠΑ, το αποτέλεσμα ήταν η Σουνιτική 
εξέγερση και ο εμφύλιος πόλεμος. Μοναδικός 
κερδισμένος υπήρξε το Ιράν το οποίο αναβάθμι-
σε τον ρόλο του και για πολλούς μελετητές ελέγ-
χει πλέον το Ιράκ. Η κατάρρευση του κρατικού 
μηχανισμού οδήγησε σε περίπου 100.000 απώ-
λειες σε αμάχους και μια πλήρως κατεστραμμένη 
οικονομία. Η αντιπαραβολή μεταξύ της κατάστα-
σης επί Σαντάμ και επί Αμερικανών σε θέματα 
δημόσιας ασφάλειας, υγείας και παιδείας ήταν 
συντριπτική υπέρ του πρώτου. Παράλληλα, η 
διαπίστωση πολύ σύντομα από τους Ιρακινούς 
της διαφθοράς των ιδιωτικών εταιρειών που 
ανέλαβαν την εκμετάλλευση του Ιρακινού πε-
τρελαίου, της απροθυμίας και της ανικανότητας 
τους να επενδύσουν στην βελτίωση των υποδο-
μών έκανε την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οι 
βιαιότητες των Αμερικανών στρατιωτών και των 
μισθοφόρων έδειχναν στον απλό πολίτη ότι οι 
νέοι κυρίαρχοι της χώρας δεν έδειχναν κανέ-
να σεβασμό στις παραδόσεις, τα έθιμα και την 
θρησκεία της χώρας.

β. Τριγμοί στα φιλοαμερικανικά καθεστώτα και 
αλυσιδωτές αντιδράσεις. 

Πριν ακόμα την κατοχή του Ιράκ από τους 
Αμερικανούς πολλά φιλοαμερικανικά καθεστώ-
τα της περιοχής αντιμετώπιζαν εσωτερικά δο-
μικά προβλήματα σταθερότητας και νομιμοποί-
ησης των ηγετικών τους ελίτ. Κατηγορούνταν 
για κακοδιαχείριση, διαφθορά, μη τήρηση των 
μουσουλμανικών εθίμων και τρυφηλότητα. Η 
υποστήριξη των ηγετικών ελίτ προς τις ΗΠΑ 
τους εξέθετε στα μάτια των πληθυσμών τους 
ειδικά μετά τα περιστατικά στις φυλακές Αμπού 
Γκράιμπ. Παράλληλα, το χάος που προκλήθηκε 
στο Ιράκ μετά την κατάρρευση του καθεστώτος 
Σαντάμ έκανε ακόμα περισσότερο διστακτικούς 
τους ηγέτες των χωρών αυτών για εκδημοκρα-
τισμό. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι θα 
προκαλέσει αναρχία ενώ οι πολίτες προτιμούν 
την τάξη και την ασφάλειά τους.

Η κατοχή του Ιράκ έδωσε μεγάλη ελευθερία 
κινήσεων στο Ισραήλ το οποίο απαλάγχθηκε 
οριστικά από ένα εχθρικό καθεστώς στην πε-
ριοχή. Αυτό του διεύρυνε την επιθυμία να τι-
μωρήσει τον άλλο μεγάλο εχθρό στον περιοχή, 
το Ιράν και τις περί αυτό οργανώσεις όπως την 
Χεζμπολλάχ του Λιβάνου. Με αφορμή ένα τυ-
χαίο γεγονός, το 2006 ξεκίνησε ο πόλεμος στο 
νότιο Λίβανο με αρνητικά για το Ισραήλ απο-
τελέσματα. Αντίθετα, η Χεζμπολλάχ όχι μόνο 
άντεξε την στρατιωτική πίεση αλλά αποδείχτη-
κε πολύ καλά προετοιμασμένη και εξοπλισμένη 
κερδίζοντας την συμπάθεια μεγάλου μέρους 
των πληθυσμών της Μέσης Ανατολής ακόμα 
και μη μουσουλμανικών. Η επιτυχία αυτή με-
ταφράστηκε σε μεγαλύτερη πολιτική δύναμη 
στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα του Λιβάνου, 
απόκτηση πολεμικής εμπειρίας και δυναμική 
εμπλοκή και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανα-
τολής (Συρία).

Η γεωπολιτική του Ισλάμ και το Ιράκ
Η γεωπολιτικές ισορροπίες στον Ισλαμικό κό-

σμο είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παγκό-
σμια τάξη πραγμάτων και πρέπει να εξετάζο-
νται κάτω από αυτό το πρίσμα. Η πλειοψηφία 
των Ισλαμικών χωρών βρίσκεται γεωγραφικά 
στα μεσαία πλάτη του πλανήτη καλύπτοντας 
μια περιοχή από την Ινδονησία ως το Μαρόκο. 
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Επίσης, οι μουσουλμανικές περιοχές περιλαμ-
βάνουν τρία παγκόσμιας σημασίας σημεία για 
την παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία, τα Στενά 
της Μάλακκα μεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισί-
ας, τα Στενά του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, 
το Στενό του Σουέζ στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τα Στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλ-
λια στην Τουρκία. Η σημασία αυτών των ση-
μείων είναι τόσο σημαντική στην παγκόσμια 
οικονομία και την βιομηχανία πετρελαίου που 
όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις προσπάθησαν 
και προσπαθούν να τα ελέγχουν. Σύμφωνα με 
τον Αμερικανό Πρόεδρο Κάρτερ το 1980: «An 
attempt by any outside force to gain control 
of the Persian Gulf region will be regarded as 
an assault on the vital interests of the United 
States of America, and such an assault will 
be repelled by any means necessary, including 
military force». 

Αυτή η δήλωση εμπεριέχει και όλη την στρα-
τηγική των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Ένα Ιράκ 
υπό τον Σαντάμ που να ελέγχει τις πετρελαιο-
πηγές του Κουβέιτ και με δυναμική πρόσβαση 
στον Περσικό Κόλπο ήταν αλλαγή στις τοπικές 
ισορροπίες και πρόκληση για την Αμερικανική 
ηγεμονία. Αν και κατά τον πόλεμο Ιράν – Ιράκ 
υποστήριξαν έμπρακτα το δεύτερο, οι ΗΠΑ δεν 
επιθυμούσαν ένα ηγεμονικό Σουνιτικό κρά-
τος στην περιοχή δύσκολο στον «έλεγχο» και 
εχθρικό προς το Ισραήλ. Η εμπειρία από τον 
«πόλεμο των τάνκερ κατά τον πόλεμο Ιράκ - 
Ιράν» με την προσβολή εμπορικών πλοίων από 
τη  αεροπορία του Ιράκ ήταν τραυματική. Προ-
κάλεσε αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία 
και άνοδο των τιμών πετρελαίου. Επομένως, 
μια περαιτέρω ενδυνάμωση του Ιρακινού κα-
θεστώτος και του απρόβλεπτου ηγέτη του δεν 
ήταν αρεστό στην πολιτική, στρατιωτική και οι-
κονομική ελίτ των ΗΠΑ. Η αρχική επέμβαση με 
τον πρώτο πόλεμου του κόλπου αποδυνάμωσε 
το καθεστώς στρατιωτικά. Με τον πόλεμο όμως 
του 2003 έγινε η πλήρης κατάρρευση του.

Ηγεσία και Στρατηγική από τον Μέγα 
Αλέξανδρο

Κάθε πράξη πολιτική ή στρατιωτική του Έλλη-
να βασιλέα ήταν μια στρατηγική επιλογή. Ανα-
λύοντας κάθε μάχη που έδωσε και κάθε πράξη 

του στα δώδεκα χρόνια των εκστρατειών του 
θα εξάγονταν διαφορετικά και ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα αφού αντιμετώπισε διαφορε-
τικές προκλήσεις και διαφορετικές συνθήκες. 
Τα βασικά συμπεράσματα πολιτικής ηγεσίας, η 
οποία εμπεριέχεται στην συνολική στρατηγική 
του είναι τα εξής:

α. Οικονομία Δυνάμεων. 
Ο Αλέξανδρος ήξερε και εφάρμοσε την βα-

σική αρχή της στρατηγικής που είναι η χρήση 
όλων των μέσων (διπλωματικών, στρατιωτι-
κών, οικονομικών) για την επίτευξη των στό-
χων. Για να είναι ορθή η εφαρμοσμένη στρα-
τηγική θα πρέπει να γίνει η σωστή χρήση των 
διαθέσιμων μέσων ή ο σωστός συνδυασμός 
αυτών. Διαφορετικά η σπατάλη πόρων (αν-
θρώπινων και υλικών) είναι δεδομένη. Η αρχή 
αυτή εφαρμόσθηκε αριστοτεχνικά καθώς κατα-
λάμβανε περιοχές βαθιά μέσα στην Ασία, στις 
οποίες η συνεχής φυσική παρουσία Ελλήνων 
στρατιωτών ήταν αδύνατη. Παράλληλα, για να 
υπερκεράσει το αριθμητικό μειονέκτημα έναντι 
των Περσών εφάρμοσε ολοκληρωμένες πολι-
τικές, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Η σύγκρι-
ση με την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ την 
σημερινή εποχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
στρατηγικά η περιπέτεια στο Ιράκ ήταν μάλλον 
λανθασμένη. Με ήδη εκτεταμένο πεδίο δράσης 
στο Αφγανιστάν η έναρξη ενός νέου μετώπου 
υπήρξε καταστροφική για τις ΗΠΑ. Οι πόροι των 
Αμερικανών ήταν μεγάλοι αλλά όχι ανεξάντλη-
τοι. Παράλληλα, το λάθος τους να διαλύσουν 
τον Ιρακινό στρατό και την αστυνομία, τους 
στέρησε από πολύτιμους άνδρες, οπλισμό και 
γνώση τοπικών συνθηκών. Επομένως, αν και 
προσπάθησαν να εφαρμόσουν την αρχή της 
οικονομίας δυνάμεων χρησιμοποιώντας αρχι-
κά σχετικά μικρό αριθμό στρατευμάτων, τελικά 
υπονόμευσαν την ίδια τους την προσπάθεια. 

β. Ξεκάθαρη στοχοθεσία. 
Ο Αλέξανδρος, εξ αρχής είχε στόχο όχι μόνο 

να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία αλλά 
και να την αναπτύξει μπολιάζοντάς την με στοι-
χεία του Ελληνικού Πολιτισμού. Το οικονομικό 
και αναπτυξιακό του πρόγραμμα ήταν άμεσο, 
ξεκάθαρο, αναζωογονητικό για τους τοπικούς 
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πληθυσμούς και ειρηνοποιό. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που έγινε εύκολα αποδεκτό. Αντίθετα, οι 
Αμερικανοί προβάλλοντας μεσσιανικού τύπου 
ιδέες περί «νέας Μέσης Ανατολής» και περί 
εξαγωγής της δημοκρατίας φάνηκε ότι τελικά 
οι στόχοι ήταν μάλλον θολοί. Αν και δεν ομο-
λογήθηκε ποτέ, ήταν δεδομένο ότι στόχος τους 
ήταν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. 
Υπέγραψαν άμεσα μεγάλα συμβόλαια με ιδι-
ωτικές εταιρείες χωρίς όμως να βοηθήσουν 
στην τοπική ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της 
ανεργίας, της διαφθοράς και της φτώχειας. 
Πολλές φορές ενεργούσαν ως να αδιαφορού-
σαν τελείως για τους Ιρακινούς προκαλώντας 
ακόμα μεγαλύτερο μίσος και δυσπιστία στον 
τοπικό πληθυσμό 

γ. Εναρμόνιση πολιτικών με την στοχοθεσία24. 
Ξεκάθαρο και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της αρχής είναι ο τρόπος που ο Αλέξαν-
δρος χρησιμοποίησε στρατιωτικά (κατάληψη 
Τύρου και Σιδώνας), πολιτικά (επιστροφή σε 
ισχύ του Μωσαϊκού Νόμου στην περιοχή της 
Ιουδαίας) και θρησκευτικά (βωμός στον Αιγύ-
πτιο θεό Άμμωνα - Ρα) μέσα, για να στερήσει 
από τους Πέρσες την ναυτική τους κυριαρχία 
στην Ανατολική Μεσόγειο και να καλύψει απο-
τελεσματικά τα νώτα του. Αυτό αποτέλεσε κρί-
σιμης σημασίας στρατηγικό επίτευγμα. Διαφο-
ρετικά μια επιτυχημένη επίθεση των Περσών 
στην Ελλάδα με την μεγάλη τους ναυτική δύ-
ναμη θα έδινε τέλος στην εκστρατεία του. Η εκ 
βάθρων καταστροφή της Τύρου και η Μάχη της 
Ισσού έδωσε το μήνυμα στους τοπικούς ηγέτες 
για το προς τα που γέρνει η πάλη μεταξύ Ελ-
λήνων και Περσών. Παράλληλα, με τις πολιτι-
κές του κινήσεις και τον σεβασμό των τοπικών 
θρησκευτικών συνηθειών δεν έδωσε λαβή να 
ονομαστεί «άπιστος» ή εχθρός, όπως συχνά οι 
Αμερικανοί στο Ιράκ. 

Φυσικά, με δεδομένο ότι πλήθος αποφάσε-
ων εκπορεύονταν από τον ίδιο τον Αλέξανδρο 
ίσως ήταν πιο εύκολος ο έλεγχος και η εφαρ-
μογή μια σειράς πολιτικών. Αυτό όμως δεν 

24 Lonsdale, D. J. (2007). Alexander the Great Lessons 
in strategy. Routledge 2 Park Square. Milton Park. 
Abingdon. Oxon OX14 4RN

σημαίνει ότι δεν υπήρχε και εκείνη την εποχή 
μια δομημένη γραφειοκρατία για όλες αυτές τις 
πολιτικές. Από την άλλη, οι Αμερικανοί με στρα-
τιά συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, ειδικών 
και διπλωματών δεν κατάφεραν να πετύχουν 
το βασικό, την συνεργασία Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών προκειμέ-
νου να επιλύουν βασικά προβλήματα διακυβέρ-
νησης του Ιράκ.

δ. Η σημασία των Πληροφοριών. 
Ο Αλέξανδρος έδινε μεγάλη σημασία στις 

πληροφορίες που συνέλεγαν οι υπηρεσίες του 
για τις περιοχές που επιθυμούσε να κατακτή-
σει. Διαμόρφωση του εδάφους, τοπική πολι-
τική δομή, κινήσεις του εχθρού, αναζήτηση 
προμηθειών αποτέλεσαν μόνο κάποιες από τις 
βασικές πληροφορίες. Επιπλέον, χρησιμοποι-
ούσε πολύ συχνά τον Ξενοφώντα25 για άντλη-
ση πληροφοριών από την πορεία των 10.000 
Ελλήνων στην Ασία στο έργο Κύρου Ανάβασις. 
Αντίθετα, οι Αμερικανοί παρά τους τεράστιους 
πόρους, τα εξελιγμένα συστήματα πληροφορι-
ών φάνηκαν να στηρίζονται αφελώς για την 
εικόνα στο εσωτερικό του Ιράκ σε μία ομάδα 
εξόριστων Ιρακινών οι οποίοι είχαν φύγει από 
την χώρα πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια. H 
αποτυχία τους φάνηκε ξεκάθαρα από το γεγο-
νός ότι ο πρώτος Πρωθυπουργός στη μετά-Σα-
ντάμ εποχή, και εκλεκτός τους, παρέδωσε ουσι-
αστικά το Ιράκ στην επιρροή του Ιράν.

ε. Η νίκη στον πόλεμο είναι μόνο η αρχή. 
Η στρατιωτική υπεροχή των Μακεδόνων 

τους οδήγησε στη νίκη, όπως αντίστοιχα των 
Αμερικανών εναντίον των Ιρακινών. Όμως, 
η επικράτηση στο πεδίο της μάχης, χωρίς να 
έχει συγκεκριμένο πολιτικό στόχο είναι άσκοπη. 
Για τον Αλέξανδρο, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, 
η κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας και 
η διατήρηση της. Αντίθετα, για τους Αμερικα-
νούς, ο στόχος, αρχικά, ήταν η μεταμόρφωση 
του Ιράκ σε δημοκρατία Δυτικού τύπου για να 
εξελιχθεί σε απλή κατοχή.

25 Ο Ξενοφών (430 π.Χ. - 355 π.Χ.) ήταν Αθηναίος ιστορι-
κός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξανδρος ονομά-

στηκε Μέγας από την Παγκόσμια Ιστορία. Προ-
σωπικότητες σαν τον Έλληνα βασιλιά εμφανί-
ζονται μία φορά στον ιστορικό χρόνο. Σίγουρα 
δεν περιμένει κανείς οι σημερινοί ηγέτες να 
είναι του αντίστοιχου επιπέδου. Όμως, περι-
μένει με τους πολυάριθμους συμβούλους και 
ειδικούς να παίρνουν τις λιγότερο καταστρο-
φικές αποφάσεις και να διδάσκονται από την 
Ιστορία. Στην περίπτωση του Ιράκ αυτό δεν έγι-
νε και το τίμημα ήταν βαρύ κυρίως για τους 
ίδιους τους Ιρακινούς και την χώρα τους και 
δευτερευόντως για τους Αμερικανούς. Παρά 
τις μεγάλες προσδοκίες, μια σειρά από λάθη 
σε όλους τους τομείς καθώς και η άγνοια των 
τοπικών συνθηκών μετέτρεψαν την κατοχή του 
Ιράκ σε μια καταστροφή. Ελάχιστη μόνο μίμηση 
των πρακτικών και πολιτικών που χρησιμοποί-
ησε ο Μέγας Αλέξανδρος χιλιάδες χρόνια πριν 
όταν κατέκτησε την Περσική αυτοκρατορία, θα 
μπορούσε να αλλάξει ριζικά το τελικό αποτέλε-
σμα. Ας ελπίσουμε στο μέλλον οι πολιτικές και 
στρατιωτικές ηγεσίες να πάρουν τα ανάλογα 
«μαθήματα» από την ζωή και την συμπεριφορά 
του Έλληνα βασιλέα, λειτουργώντας με περισ-
σότερη σύνεση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπλήρωση τής αποστολής τού Πολεμικού 
Ναυτικού1 προϋποθέτει την αποτελεσματική 
υποστήριξη διοικητικής μέριμνας2 των έργων 
του, θεμελιώδης συνιστώσα τής οποίας είναι 
το ευρύ φάσμα των προμηθειών υλικών, της 

1  Κατά το Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α’35), όπως ισχύει.
2  Σύμφωνα με το άρθρο 11 τού Γενικού Κανονισμού Ανε-

φοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού Ενόπλων Δυνάμε-
ων (ΓΚΑΔΥΕΔ, ΦΕΚ Β’1114/05-11-1974), η Διοικητική 
Μέριμνα ορίζεται ως «το σύνολο των ενεργειών με τις 
οποίες εκδηλώνεται η δραστηριότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων η συνδεδεμένη με την υποστήριξη των επι-
χειρήσεων και των άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενων προς 
αυτές έργων και υπηρεσιών, με την εξεύρεση και παρο-
χή των απαιτούμενων μέσων».

παροχής υπηρεσιών και της ανάθεσης έργων.
Η εξασφάλιση των ανωτέρω επιτυγχάνεται 
μέσω των προβλεπόμενων από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών σύναψης δη-
μοσίων συμβάσεων. Η επ’ αυτού εθνική νομο-
θεσία αποτελεί ενσωμάτωση ενωσιακού δικαί-
ου, καθόσον το τελευταίο αποτελεί αναγκαστικό 
δίκαιο3.

Για ένα πλήθος λόγων, που θα αναλυθούν 
στην παρούσα μελέτη, οι διαδικασίες των δημο-
σίων συμβάσεων δεν αποδεικνύονται πάντοτε 
αποτελεσματικές για το Πολεμικό Ναυτικό· στη 
δυσμενή, όμως, δημοσιονομικά συγκυρία που 

3  Σύνταγμα τής Ελλάδας, άρθρο 28 παράγρ.1

«ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ»

Βʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2018.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΝ

«Τίποτα σε υπερβολή»
(Η ρήση «Μηδέν Άγαν» αποδίδεται στον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο, έναν από τους Eπτά Σοφούς του Αρχαίου Kόσμου)
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διανύουμε, η μεγιστοποίηση τής αποτελεσμα-
τικότητάς τους αποτελεί όρο sine qua non για 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των συρρικνούμενων 
χρηματοδοτικών πόρων.

Η ως άνω βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων τού Πολεμικού Ναυτικού 
προϋποθέτει την υπέρβαση των συχνότερα 
απαντώμενων δυσχερειών και προβλημάτων, 
με εξάντληση των υφιστάμενων περιθωρίων 
τής οικείας νομοθεσίας και την υιοθέτηση «βέλ-
τιστων πρακτικών» διαχείρισής της.

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει 
αυτές τις «χαραμάδες» στη νομοθεσία και νο-
μολογία των δημοσίων συμβάσεων, με ενδιά-
μεσο στόχο την αξιοποίησή τους από τα γνωμο-
δοτικά και αποφαινόμενα όργανα προμηθειών4 

τού Πολεμικού Ναυτικού και τελικό σκοπό τη 
μεγιστοποίηση τής υποστήριξης των έργων τού 
τελευταίου.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑ-
ΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο (Συνθήκες 
Μάαστριχτ (1992), Άμστερνταμ (1997), Λισα-
βόνας (2005) και τελικά Συνθήκη Λειτουργίας 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ-2012) καθι-
έρωσε σταδιακά έναν ενδιαφέροντα δυϊσμό 
στην αντιμετώπιση τής θέσμισης τού υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ήδη από το 2004, η θέση σε ισχύ τής Κοι-
νοτικής Οδηγίας 2004/18 κατέστησε αναγκαία 
για την εσωτερική έννομη τάξη την ψήφιση το 
2006-7  τού Ν.3433/06 (ΦΕΚ Α’20) για τις 
προμήθειες τού αμυντικού υλικού5 και την έκ-
δοση το 2007 των ΠΔ 59/07, 60/07 και ιδιαί-
τερα τού ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α’150), το οποίο, ως 
Κανονισμός Προμηθειών τού ευρύτερου Δημο-
σίου, καταλάμβανε τις προμήθειες τού υπόλοι-

4 Τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών σύναψης των 
δημοσίων συμβάσεων διακρίνονται σε «γνωμοδοτικά» 
και «αποφαινόμενα», κατά τις διατάξεις τού άρθρου 221 
τού Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147), όπως ισχύει.

5 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρου 1 τού Ν.3433/06, 
αντικείμενο τού νόμου είναι το «κύριο και λοιπό υλικό 
εξοπλιστικών προγραμμάτων», όπως καθορίζεται στον 
κατάλογο των όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλι-
κού, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 εδ. β΄ και 2 
του άρθρου 296, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας (ΕΚ).

που, μη αμιγώς αμυντικού υλικού.
Μολονότι η ονοματολογία των υπόψη κα-

τηγοριών έχει κατά καιρούς διαφοροποιηθεί, 
απολήγοντας σήμερα στους ισχύοντες όρους 
«στρατιωτικός» και «μη στρατιωτικός» εξοπλι-
σμός, ο δυϊσμός τού ενωσιακού πλαισίου δια-
περνά οριζόντια –από πλέον τής δεκαετίας- όλο 
το φάσμα των προμηθειών και υπηρεσιών, που 
χρειάζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις. Για το λόγο 
αυτό, το ενωσιακό πλαίσιο συμβάσεων ήδη από 
το 2004 χαρακτηρίζεται από διττή απεύθυνση: 
Οδηγίες για τις διαδικασίες σύναψης «δημοσί-
ων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού» 
και «συμβάσεων για την άμυνα και ασφάλεια». 
Πολύ απλά, πρόθεση τού ενωσιακού νομοθέτη 
ήταν οι Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών-μελών 
τής Ένωσης να προμηθεύονται μη αμυντικό 
υλικό με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο 
θα το έπρατταν όλες οι υπόλοιπες Αναθέτουσες 
Αρχές τού Κράτους.

Ακολούθησαν ορισμένες επιμέρους τροπο-
ποιήσεις διατάξεων, κυρίως με τους Ν.3883/10, 
3978/11 και 4407/16 (για το αμυντικό υλικό) 
και με το Ν.4281/14 (για το μη αμυντικό υλικό), 
για να καταλήξουμε στο σημερινό νομικό πλαί-
σιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατι-
ωτικού εξοπλισμού, το οποίο περιέχεται σχεδόν 
εξολοκλήρου στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/08-
08-2016), όπως –κυρίως- τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 107 τού Ν.4497/17.

Προς υποβοήθηση τής εφαρμογής των δια-
τάξεων τού Ν.4412/16, η ιδρυθείσα το 2013 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΑΔΗΣΥ) εκδίδει Κατευθυντήριες Οδηγίες 
(ΚΟ) και ad hoc γνωμοδοτήσεις για ζητήματα, 
που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει περαι-
τέρω διαταγές και οδηγίες για την εφαρμογή 
από τις Μονάδες τού Πολεμικού Ναυτικού τού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, με κυρι-
ότερη εκ των ισχυουσών την Πάγια Διαταγή 
6-3/17/ΓΕΝ/Ε1.

ΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ 

Η βελτίωση τής αποτελεσματικότητας των 
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διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
στο ΠΝ εξαρτάται από την αντιμετώπιση μιας 
σειράς παραγόντων που δυσχεραίνουν την 
επίτευξη τού ευκταίου αποτελέσματος, που δεν 
είναι άλλο από τη σύναψη μιας δίκαιης σύμβα-
σης, για την κάλυψη των αναγκών τής Υπηρεσί-
ας. Κατ’ αντιστοιχία με καθέναν εκ των εν λόγω 
παραγόντων, αναδεικνύονται «διακυβεύματα 
αποτελεσματικότητας» και για τις ανάγκες τής 
παρούσας αναλύονται τα δέκα αξιολογηθέντα 
ως σπουδαιότερα. 

Πρόκειται για τον προσδιορισμό των ανα-
γκών, τον προγραμματισμό των προμηθειών, 
την επιλογή των διαδικασιών, τη στάθμιση τής 
ποιότητας με την τιμή, την τεχνική ισοδυναμία, 
τις διευκρινίσεις στα υποβαλλόμενα δικαιολο-
γητικά, την αντιμετώπιση τής κατάχρησης τής 
έννομης προστασίας, τη δια ζώσης αντιμετώ-
πιση των οικονομικών φορέων, την περιστολή 
τής γραφειοκρατίας και τη βελτίωση τής από-
δοσης των οργάνων προμηθειών.

Γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή τής σειράς 
αναφοράς στα διακυβεύματα αποτελεσματικό-
τητας ακολουθεί την αλληλουχία των σταδίων 
διεξαγωγής μιας διαδικασίας σύναψης σύμβα-
σης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η βελτιστοποίηση 
τής αποτελεσματικότητας κλιμακώνεται από 
το αρχικό στάδιο τού προσδιορισμού των ανα-
γκών έως την «επιστροφή» στην Υπηρεσία τής 
άυλης υπεραξίας τής αποδοτικότητας των ορ-
γάνων προμηθειών.

Ο προσδιορισμός των αναγκών
Ο Ν.4412/16 διέπεται από ορισμένη ευελι-

ξία στην έννοια τού προγραμματισμού των 
δημόσιων προμηθειών. Οι διατυπώσεις τού 
άρθρου 41 για «ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με 
τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων» 
υπολαμβάνει ευρύ περιθώριο διοργάνωσης 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων υπό έκτα-
κτο / ad hoc σκεπτικό και αναγκαιότητα.

Ιδίως στο ΠΝ, ο περιορισμός των διαθέσι-
μων πιστώσεων για προμήθειες, η δυναμικό-
τητα τού επιχειρησιακού προγράμματος απα-
σχολήσεων, η ορισμένη γήρανση τού υλικου 
και η διαρκής αναπροτεραιοποίηση των εφο-
διαστικών δράσεων συνεπάγονται πρακτικά 
μικρό περιθώριο έγκαιρου προγραμματισμού 
προμηθειών. Πολύ απλά, το τεκμήριο τής-
προβλεψιμότητας υπό τις ανωτέρω συνθήκες 
έχει πρακτικά ελάχιστη αξία.
Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση 

τής προχειρότητας στον ακριβή προσδιορισμό 
των αναγκών. Εφόσον, πολύ απλά, δεν περισ-
σεύει ούτε ένα ευρώ στο λειτουργικό προϋ-
πολογισμό τού ΓΕΝ, απαιτείται κάθε ευρώ να 
δαπανάται σε στοχευμένο, σαφώς προσδιορι-
σμένο σκοπό.

Η καθημερινή μάχη με το χρόνο, για την ικα-
νοποίηση των λειτουργικών αναγκών μέσω 
προμηθειών, δεν επιτρέπει την παραμέληση 
τής ανάγκης να προσδιορίζονται τα προς προ-
μήθεια υλικά κατά τον ακριβέστερο δυνατό 
τρόπο.

Το άρθρο 54 τού Ν.4412/16, που αφορά στις 
τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφει τον τρό-
πο προσέγγισης τού τεχνικού προσδιορισμού 
των υλικών. Ακόμα και στις περιπτώσεις που 

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί αποτελούν παράγοντα αύξησης 
τής αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στις δημόσιες 
συμβάσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει αρ-
μοδιότητες σχετικές με την εφαρμογή τής ενωσιακής νο-
μοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
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ένα υλικό μπορεί να περιγραφεί μόνο με πα-
ραπομπή σε συγκεκριμένο τεχνικό πρότυπο ή 
έγκριση, επιβάλλεται η προσθήκη των λέξεων 
«ή ισοδύναμο», πρoκειμένου για την προστασία 
τού ανταγωνισμού.

Συχνά, οι επιχειρησιακοί φορείς των συμβά-
σεων (επισκευαστικοί φορείς, συνεργεία, Μο-
νάδες κ.ά.) δυσκολεύονται να προσδιορίσουν 
τα ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά 
των υλικών. Αυτή η δυστοκία επιδρά δυσμε-
νώς στην ευόδωση τής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, είτε με καθυστέρηση από λήψη ανα-
γκαίων διευκρινίσεων επί τής διακήρυξης6 είτε 
με αδυναμία κατάθεσης προσφοράς για το υλι-
κό, όπως αυτό προκηρύχθηκε.

Το δέον γενέσθαι στο στάδιο τού προσδιο-
ρισμού των αναγκών δεν είναι άλλο από την 
εξάντληση των υφιστάμενων πληροφοριακών 
πηγών για τον ελάχιστο προσδιοριμό των τε-
χνικών χαρακτηριστικών / λετουργικών επιδό-
σεων των προς προμήθεια υλικών. Εν λόγω 
πηγές είναι -ενδεικτικά, όχι εξαντλητικά- τεχνι-
κά εγχειρίδια κατασκευαστών, πρότυπα, εφοδι-
αστικοί κατάλογοι όπως το NMCRL, το Πληρο-
φοριακό Εφοδιαστικό Σύστημα ΠΛΕΦΣΥ.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Όπως διημείφθη ανωτέρω, προγραμματι-

σμός των προμηθειών στο ΠΝ είναι εν μέρει 
μόνον εφικτός, εκ των πραγμάτων. Επομένως, 
η εκπόνηση ενός κειμένου με πληροφορίες για 
προγραμματισμό, ανεξαρτήτως σκοπιμότητάς 
του, θα έπρεπε να διαθέτει δυναμικό, προσαρ-
μόσιμο χαρακτήρα και να επανεξετάζεται τακτι-
κά7.

Το μείζον διακύβευμα σε έναν τέτοιο προ-
γραμματισμό είναι αυτό που προκύπτει ως 
αναπόφευκτο από το περιβάλλον των εξαιρε-
τικά περιορισμένων πόρων: η προτεραιοποίηση 
των εφοδιαστικών δραστηριοτήτων και κατ’ 
επέκταση των προμηθειών.

6 Κατ’ εξάσκηση από οικονομικούς φορείς τής ευχέρειας 
τής παραγρ.5 τού άρθρου 121 τού Ν.4412/16.

7 Ενδεικτικά, στην περιοδικότητα τού συντονιζόμενου από 
τη ΔΔΜΝ «τριμηνιαίου προγραμματισμού ακινησιών Π.
Πλοίων» και των συνδεόμενων με αυτόν εφοδιαστικών 
δράσεων, καθώς και του αντίστοιχου προγραμματισμού 
για τα Ιπτάμενα Μέσα.

Η μέχρι στιγμής συζήτηση για την προτεραιό-
τητα τής υποστήριξης μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως φειδωλή. Αυτό απορρέει αντικειμενικά από 
το γεγονός ότι η εθνική αμυντική και εξωτε-
ρική πολιτική είναι πολυδιάστατη και περιλαμ-
βάνει ένα ευρύ φάσμα απασχολήσεων, που 
εκκινούν από την αμιγώς εθνική αναγκαιότητα 
τής επιτήρησης τού θαλάσσιου εθνικού χώρου 
και καταλήγουν στην εκπλήρωση συμμαχικών 
υποχρεώσεων.

Παρά ταύτα, ήδη από το 2010, η εφοδιαστι-
κή πολιτική, όπως περιλαμβάνεται σε ετησίως 
εκδιδόμενο έγγραφο τού ΓΕΝ/Ε1, περιλαμβάνει 
εφοδιαστικές προτεραιότητες, οι οποίες υπηρε-
τούν τη μεγιστοποίηση τής διαθεσιμότητας των 
Π. Πλοίων και Ιπταμένων Μέσων τού ΠΝ κατά 
δύο σκεπτικά: αφενός την προτεραιοποίηση 
βλαβών βάσει σοβαρότητας και τύπου Πλοίου, 
αφετέρου βάσει τής επίπτωσης στην απόδοση 
Μονάδας από ακινησία.

Τα υπόψη εργαλεία έχουν αποδειχθεί έως 
τώρα απολύτως χρήσιμα στον προγραμματι-
σμό των προμηθειών τού ΠΝ, καθόσον εξυπη-
ρετούν ισόρροπα την επίτευξη τού ελάχιστου 
αριθμού διαθέσιμων Μονάδων ανά τύπο, όπως 
αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύου-
σα διαταγή ΓΕΕΘΑ. Στην ίδια κατεύθυνση συ-
ντείνει η εν πολλοίς ισορροπία στις υπερβάσεις 
ωρών λειτουργίας των βασικών μηχανολογι-
κών συστημάτων των Π. Πλοίων (κύριες μη-
χανές, ηλεκτρομηχανές), η οποία, με τον τρόπο 
που επιτυγχάνεται και παρακολουθείται, δια-
σφαλίζει εν πολλοίς την ελαχιστοποίηση τής 
διακινδύνευσης και την αποδοτικότερη αξιο-
ποίηση των πιστώσεων.

Εκτιμάται ότι το μόνο περιθώριο βελτίωσης 
αυτής της προσέγγισης προτεραιοποίησης θα 

Η σύναψη σύμβασης αποτελεί την «επιθυμητή τελική κα-
τάσταση» μιας διαδικασίας διαγωνισμού, ιδίως στις εποχές 
των περιορισμένων πόρων
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ήταν μια περαιτέρω παραμετροποίηση των 
παραγόντων που επιδρούν στη διαθεσιμότητα 
Μονάδων, όπως φερ’ ειπείν ένας ποσοτικο-
ποιημένος δείκτης επιχειρησιακής αποτελε-
σματικότητας κάθε εφοδιαστικής δράσης. Στην 
ουσία, η μετρησιμότητα των παραγόντων που 
επιδρούν στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 
απηχεί την εφαρμογή τής συνταγματικής αρχής 
τής αναλογικότητας8, σύμφωνα με την οποία η 
επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού τής Πολιτείας 
(εν προκειμένω τής άμυνας, που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα τού ΠΝ) δέον όπως πραγματοποι-
είται με τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα9. 

Η ως άνω ποσοτικοποιημένη παραμετροποί-
ηση των εφοδιαστικών δράσεων υπό δυναμικό 
χαρακτήρα θα αποτελούσε επαρκή πρώτη ύλη 
για τον προγραμματισμό των προμηθειών στο 
ΠΝ.

Η επιλογη των διαδικασιων
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσε-

ων περιγράφονται στο Τμήμα Ι τού τίτλου 3 τού 
Ν.4412/16 (άρθρα 25 – 32). Συνοπτικά, οι δι-
αδικασίες αυτές είναι η ανοικτή διαδικασία10, η 

8 Άρθρο 25 παράγρ.1 έδάφιο δ’ τού Συντάγματος τής Ελ-
λάδας.

9 Σύμφωνα και με την παράγραφο 4 στο 2ο εκ των συ-
νημμένων στο μέρος Γ τής Συνθήκης τού Άμστερνταμ 
Πρωτόκολλο για την εφαρμογή των αρχών τής επι-
κουρικότη-τας και της αναλογικότητας (σελ.105), «Το 
συμπέρασμα ότι ένας κοινοτικός στόχος μπορεί να επι-
τευχθεί καλύτερα από την Κοινότητα, πρέπει να τεκμη-
ριώνεται με ποιοτικούς ή, οσάκις είναι δυνατόν, ποσοτι-
κούς δείκτες». [https://europa.eu/european-union /sites/
european/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf 
(ανάκτηση 17-11-18)]

10 Στις ανοικτές διαδικασίες εμπίπτουν και οι συνήθεις στο 

κλειστή διαδικασία, η ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, ο ανταγωνιστικός διάλο-
γος, η σύμπραξη καινοτομίας και η διαπραγμά-
τευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η επι-
λογή των διαδικασιών επαφίεται ατην απόλυτη 
ευχέρεια τής Αναθέτουσας Αρχής11.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία διεξαγωγής προ-
μηθειών στο ΠΝ προκύπτει ότι στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων η επιλογή τής 
ακολουθητέας διαδικασίας εξαρτάται αμιγώς 
από την εκτιμώμενη αξία τής υπό σύναψη σύμ-
βασης. Ειδικότερα, αν η τελευταία υπερβαίνει 
το χρηματικό όριο των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 60.000,00) διενεργείται ανοικτός ηλεκτρο-
νικός διαγωνισμός, αν ανέρχεται μεταξύ είκοσι 
χιλιάδων (€ 20.000,00) και εξήντα χιλιάδων (€ 
60.000,00) συνοπτικός διαγωνισμός και στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, κάτω των είκοσι χιλιά-
δων (€ 20.000,00) ευρώ, απευθείας ανάθεση. 
Ο περιορισμός σε αυτές τις επιλογές απαιτείται 
να πραγματοποιείται υπό πνεύμα αποφυγής τής 
επονομαζόμενης «κατάτμησης» προμηθειών12, 

ΠΝ διαδικασίες τού συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 
117 τού Ν.4412/16) και τής απευθείας ανάθεσης (άρ-
θρο 118 τού Ν.4412/16).

11 Άρθρο 26 παράγρ.1 τού Ν.4412/16.
12 Μια αναφορά τού Ν.4412/16 στην κατάτμηση πραγ-

ματοποιείται στην παράγρ.3 τού άρθρου 6, σύμφωνα 
με την οποία «Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάτα-
ξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους».

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων χαρακτηρί-
ζονται από ορισμένη γραφειοκρατία, λόγω της ανάγκης να 
υπηρετηθούν η δημοσιότητα και η έννομη προστασία των 
οικονομικών φορέων

Η αποτελεσματική διοίκηση των προμηθειών αποτελεί θε-
μελιώδη παράγοντα υποστήριξης των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων
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η οποία κατά πάγια νομολογιακή άποψη, νοεί-
ται εντός τού ίδιου οικονομικού έτους, στον ίδιο 
κωδικό αριθμό εξόδου τού Προϋπολογισμού 
και για τον ίδιο κωδικό είδους βάσει τού Κοινού 
Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV – 
Common Procurement Vocabulary) τής ΕΕ, ως 
άρθρο 23 τού Ν.4412/16. Επιπλέον, θεμελιώ-
δες κριτήριο δράσης τής Αναθέτουσας Αρχής 
ως προς τον προγραμματισμό και την επιλο-
γή των διαδικασιών είναι η προβλεψιμότητα 
τής ανάγκης, στο πλαίσιο και τού ορισμού τής 
«ανωτέρας βίας» ως των συνθηκών εκείνων, 
οι οποίες δεν θα ήταν εφικτό να έχουν προβλε-
φθεί από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή13.

Ωστόσο, η κεκτημένη ταχύτητα τής υπηρε-
σιακής πρακτικής να περιορίζονται οι φορείς 
προμηθειών στον ανοικτό διαγωνισμό, το συ-
νοπτικό διαγωνισμό και την απευθείας ανά-
θεση, δρα περιοριστικά στην αξιοποίηση των 
υπόλοιπων εργαλείων που παρέχει ο νόμος. Για 
παράδειγμα, σε περιπτώσεις, όπου η Υπηρεσία 
δεν είναι απολύτως βέβαιη για τον προσφορό-
τερο τρόπο, με τον οποίο μπορεί να ικανοποι-
ήσει μιαν ανάγκη της (π.χ. δοκιμές λειτουργίας 
αεροστροβίλων), ενδείκνυται ο ανταγωνιστικός 

13 Μιχαήλ Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004 ISBN 960-301-
895-3

διάλογος τού άρθρου 30 τού Ν.4412/16. Άλλο-
τε, όταν το προς προμήθεια υλικό είναι χρημα-
τιστηριακά εισηγμένο, ενδείκνυται η διαδικασία 
τής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δη-
μοσίευση τού άρθρου 32 τού Ν.4412/16 (π.χ. 
μέταλλα).

Για την εξάντληση των διαθέσιμων εργαλεί-
ων που παρέχει ο νόμος ως δυνατών διαδικα-
σιών απαιτείται η νηφάλια, περιπτωσιολογική 
αξιολόγηση τής ιδιαιτερότητας κάθε διενεργού-
μενης προμήθειας, σε σχέση με την ακολουθη-
τέα διαδικασία, η οποία θα μεγιστοποιούσε τις 
πιθανότητες ευόδωσής της.

Τέλος, στην επιλογή των διαδικασιών εντάσ-
σεται και ο βαθμός διαιρετότητας μιας προμή-
θειας ή, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 59 τού 
Ν.4412/16, η υποδιαίρεση τής σύμβασης σε 
τμήματα. Το εν λόγω ζήτημα δέον όπως αντι-
μετωπίζεται περιπτωσιολογικά, καθόσον η προ-
κήρυξη και διενέργεια αδιαίρετων προμηθειών 
από τη μία πλευρά επισπεύδει την αξιολόγηση 
των προσφορών, από την άλλη πλευρά, όμως, 
είναι δυνατό να οδηγήσει σε ματαίωση τής δια-
δικασίας (π.χ. αν σε προμήθεια για «πακέτα» υλι-
κών περιοδικών επιθεωρήσεων μηχανολογικών 
συστημάτων δεν γίνονται αποδεκτές προμήθειες 
για τμήμα των υλικών, θα πρέπει να απορρίπτε-
ται κάθε προσφορά με έστω και ένα λιγότερο 
προσφερόμενο υλικό από τα προκηρυχθέντα).

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πιστώσεων τού προϋπολογισμού τής Άμυνας προϋποθέτει αποδοτικές διαδικασίες σύ-
ναψης συμβάσεων
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Ιδίως στους διαγωνισμούς ειδών ιματισμού, 
η ανάγκη να αποφεύγεται η χρωματική και σχε-
διαστική ανομοιομορφία των υλικών και κατ’ 
επέκταση η μη τήρηση τού Κανονισμού Στολών 
τού ΠΝ, επιβάλλει αυξημένη ροπή προς το αδι-
αίρετο των προμηθειών.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αναθέτουσες Αρχές 
θα πρέπει να σταθμίζουν την ανάγκη η διαι-
ρετότητα στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
να είναι το δυνατόν περισσότερο αποδοτική, 
χωρίς να θίγεται ο ανταγωνισμός.

Η στάθμιση τής ποιότητας με την τιμή
Μία άλλη συνήθης υπηρεσιακή πρακτική 

υλοποίησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων είναι η επιλογή ως κριτηρίου κα-
τακύρωσης τής χαμηλότερης σε τιμή από τις 
τεχνικά αποδεκτές προσφορές.

Στο προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα κρι-
τήρια κατακύρωσης / ανάθεσης των δημοσί-
ων προμηθειών ήταν η «χαμηλότερη τιμή» και 
η «συμφερότερη προσφορά»14. Ο Ν.4412/16 
διεύρυνε τις δυνατότητες διατύπωσης των 
κριτηρίων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσε-
ων σε «συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά»15, βάσει είτε απλώς τής χαμηλότε-
ρης τιμής είτε τής βέλτιστης σχέσης ποιότητας/
τιμής, υπολογιζόμενης φερ’ ειπείν (αλλά όχι 
αποκλειστικά) ως προς το κόστος κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος.

Η προσφυγή στη βέλτιστη σχέση ποιότητας/
τιμής, μολονότι δεν συνηθίζεται στις ΕΔ, αποτε-
λεί το πιο ορθολογικό κριτήριο ανάθεσης μιας 
προμήθειας, δεδομένου ότι σταθμίζει μεσομα-
κροπρόθεσμα τη λειτουργικότητα τού υλικού 
και εξυπηρετεί μακροοικονομικά το δημόσιο 
συμφέρον.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι 
η αξιολόγηση τής ποιότητας υπό πνεύμα ίσης 
μεταχείρισης και προστασίας τού ανταγωνι-
σμού16 απαιτείται να επισυμβαίνει σε απολύτως 
αντικειμενική βάση. Τούτο μπορεί να καταστεί 
εφικτό μόνο με τον προσδιορισμό ως βαθ-
μολογητέων κριτηρίων παραμέτρων που να 

14 ΠΔ 118/07 άρθρο 20
15 Στο άρθρο 86.
16 Κατά τις διατυπωμένες στο άρθρο 18 τού Ν.4412/16 

αρχές των συμβάσεων.

είναι ασφαλώς δυνατό να μετρηθούν. Για πα-
ράδειγμα, η -αναγκαστικά εκ των προτέρων- 
αξιολόγηση από μια επιτροπή προμήθειας σε 
προσφορές τού βαθμού ευπρεπισμού ενός 
χώρου προς μίσθωση (π.χ. κυλικείου) θα ήταν 
ανεπίτρεπτα υποκειμενική, σε αντίθεση με την 
αξιολόγηση ενός σαφώς δηλωμένου χρόνου 
εγγυήσεως ή παράδοσης υλικού.  

Η τεχνική ισοδυναμία
Η συζήτηση για την τεχνική ισοδυναμία των 

προσφερόμενων υλικών ανάγεται ουσιαστικά 
στην ανάγκη να εξαντληθεί η οικονομικότητα 
των προμηθειών μέχρι τού σημείου να μην δι-
ακυβευτεί η ποιότητα και λειτουργικότητα των 
προσφερόμενων υλικών.

Πέρα από τα ελάχιστα τεχνικά προαπαιτού-
μενα που είναι δυνατό να περιληφθούν σε μια 
τεχνική προσφορά, ο νομοθέτης στα άρθρα 54 
– 56 τού Ν.4412/16 αναλύει διατάξεις για το 
περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών, τα 
πρότυπα (ISO και άλλα), τις εκθέσεις τεχνικών 
δοκιμών, τα πιστοποιητικά και τα σήματα.

Ένα ενδιαφέρον σημείο τού νόμου, από το 
οποίο τεκμαίρεται ορισμένο προτιμησιακό κα-
θεστώς σε προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης 
είναι η παράγραφος 2 τού άρθρου 56. Στο ση-
μείο αυτό, ο αξιολογούμενος προσφέρων σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπου στην τε-
χνική προσφορά έχουν ενταχθεί απαιτήσεις για 
εκθέσεις / πιστοποιητικά δοκιμών, υποχρεούται 
να αποδεικνύει τυχόν επίκληση μη ευρωπαϊκού 
προτύπου με αδυναμία πρόσβασης σε ευρω-
παϊκό.

Η βέλτιστη πρακτική, όπως έχει προκύψει 
από την υπηρεσιακή εμπειρία προμηθειών, στις 

Τα διδάγματα τής υπηρεσιακής εμπειρίας πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη για τη βελτίωση των διαδικασιών των 
δημοσίων συμβάσεων
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περιπτώσεις που επιτρέπεται η κατά-
θεση προσφοράς για υλικό εκτός τού 
αυθεντικού κατασκευαστή (OEM – 
Original Equipment Manufacturer), 
είναι η αποδοχή υλικών, τα οποία δη-
λώνονται ως ισοδύναμα για την κά-
λυψη τής ανάγκης τής Υπηρεσίας. Η 
κατατιθέμενη δήλωση ισοδυναμίας, 
σε συνδυασμό με την παρεχόμενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, είτε δι’ 
απλής δήλωσης είτε και με κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής17, εκτιμάται ότι 
διασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο το συμ-
φέρον τής Υπηρεσίας.

Οι διευκρινίσεις στα υποβαλλό-
μενα δικαιολογητικά

Ίσως το σημαντικότερο από τα 
αναλυόμενα κρίσιμα σημεία επαύξησης τής επι-
χειρησιακής αποτελεσματικότητας των δημοσί-
ων συμβάσεων είναι το ζήτημα των διευκρινί-
σεων επί των υποβαλλόμενων στις προσφορές 
δικαιολογητικών.

Το άρθρο 102 τού Ν.4412/16 θέτει ένα γε-
νικό πλαίσιο εξάσκησης αυτού τού ζητήματος. 
Από τη μία πλευρά, στην παράγραφο 5 τού άρ-
θρου, η εξασφάλιση των διευκρινίσεων απο-
τελεί υποχρέωση (και όχι ευχέρεια) για την 
Αναθέτουσα Αρχή, αν από τυχόν μη λήψη τους 

17 Άρθρο 72 παράγρ.2 τού Ν.4412/16.

επίκειται αποκλεισμός τού οικονομικού φορέα 
από την περαιτέρω διαδικασία σύναψης τής 
σύμβασης. Από την άλλη πλευρά, από την πα-
ράγραφο 1 τού άρθρου προκύπτει σαφώς ότι 
η διευκρίνιση νοείται μόνον επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και δεν είναι επιτρεπτό να εκ-
μαιεύει συμπλήρωση φακέλου προσφοράς με 
δικαιολογητικά, προκειμένου να επιτευχθεί μη 
αρχικώς επιτευχθείσα συμμόρφωση με διατυ-
πωμένους όρους τής διακήρυξης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ορισμένη ευχέ-
ρεια τής Αναθέτουσας να αξιοποιήσει το περι-
θώριο λήψης διευκρινίσεων επί δικαιολογητι-
κών που ναι μεν έχουν υποβληθεί σε κάποια 
μορφή / περιεχόμενο, πλην χρήζουν διευκρίνι-
σης / συμπλήρωσης.

Στην παράγραφο 2 τού άρθρου απαριθμού-
νται ενδεικτικά (όχι εξαντλητικά) ορισμένες 
περιπτώσεις δικαιολογητικών χρηζόντων δι-
ευκρίνισης, όπως η μετάφραση, η παράλειψη 
μονογραφών, ελαττώματα συσκευασίας φακέ-
λων, αποκλίσεις από τυποποιημένες διατυπώ-
σεις τής διακήρυξης κ.ά., με πλέον ενδιαφέρον 
τις ελλείψεις σε νομιμοποιητικά στοιχεία.
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη παραπομπή 
στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’αριθμ. 23 τής 
ΕΑΑΔΗΣΥ18, στις παραγράφους 2.3.1 - 2.3.3 

18 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%C
E%9F%CE%9E%CE%A4%C E%92-%CE%9A3%CE%95?in-
line=true(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

Οι καλές πρακτικές αποτελούν επιταχυντή αποδοτικότητας στις διαδικασί-
ες, όπου λαμβάνονται υπόψη

Η αποτελεσματική υποστήριξη σε ανταλλακτικά των Πο-
λεμικών Πλοίων και Ιπταμένων Μέσων τού ΠΝ αποτελεί 
μέτρο τής επιτυχίας των διαδικασιών υποστήριξης, κορυ-
φαίες εκ των οποίων είναι οι διαδικασίες σύναψης συμ-
βάσεων
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τής οποίας διαμείβεται ότι, υπό στενή έννοια, 
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-
σης (ΤΕΥΔ) ή στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), τα οποία κατατίθενται στον 
υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε 
διαγωνιστική διαδικασία, μόνον η παράλειψη 
υπογραφής αποτελεί μη διευκρινίσμο εύρη-
μα∙ οποιαδήποτε τυχούσα παράλειψη συμπλή-
ρωσης πεδίου των ανωτέρω τυποποιημένων 
εντύπων απαιτείται να αξιολογείται ως προς τη 
διευκρινισιμότητά της βάσει τής διασύνδεσής 
της με σαφώς διατυπωμένες απαιτήσεις τής 
διακήρυξης.

Από μιαν ευρύτερη προσέγγιση, ως αποτελε-
σματικότερη εξυπηρέτηση τής αρχής τού αντα-
γωνισμού και της ίσης μεταχείρισης είναι δυ-
νατόν να νοηθεί η εξάντληση των περιθωρίων 
εξασφάλισης διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών.

Η πρακτική αυτή προτείνεται έντονα ως βέλ-
τιστη όχι μόνο διότι επιτρέπει στις Αναθέτουσες 
Αρχές να αξιοποιήσουν τον ανταγωνισμό κατά 
το μέγιστο δυνατόν, με απώτερο σκοπό την 
ευόδωση τής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
επομένως την κάλυψη τής υφιστάμενης επιχει-
ρησιακής τους ανάγκης, αλλά και για το λόγο 
ότι μακροπρόθεσμα «επικοινωνεί» στην αγορά 
ότι οι Αναθέτουσες δεν επιδιώκουν κατ’ αρχήν 

την απόρριψη, αλλά την αποδοχή προσφορών 
και δρουν προστατευτικά ώς προς πρόδηλα, 
επιπόλαια, επουσιώδη σφάλματα που είναι πι-
θανό να έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την προε-
τοιμασία των φακέλων προσφορών από εργα-
ζόμενους – δρώντα υποκείμενα, αναπόφευκτα 
εκτεθειμένα στη διακινδύνευση ενός επουσιώ-
δους σφάλματος.

Κατ’ επέκταση, η ανωτέρω τακτική αποτελεί 
εκδήλωση μορφής κοινωνικής αλλυλεγγύ-
ης, αν αναλογιστεί κανείς ότι προστατεύει τις 
θέσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι 
οποίοι δεν θα κατηγορηθούν με το παραμικρό 
από τον εργοδότη τους ότι συνέβαλαν στην 
αποτυχία ανάθεσης μιας σύμβασης από το ΠΝ. 

Η αντιμετώπιση τής κατάχρησης τής έν-
νομης προστασίας

Λίγο πολύ όλοι/-ες έχουμε αντιμετωπίσει 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι καταχρώνται 
των δικαιωμάτων έννομης προστασίας, που 
τους παρέχει το νομικό πλαίσιο. Πρόκειται για 
πρόσωπα, που διαβαίνουν το Ρουβίκωνα τού 
καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού και υιο-
θετούν μια τοξική αντιμετώπιση των οργάνων 
και διαδικασιών προμηθειών / συμβάσεων. Δεν 
διστάζουν να καταφερθούν ακόμα και επί προ-
σωπικού στα μέλη των συλλογικών οργάνων 
προμηθειών, να συκοφαντήσουν τους ανταγω-
νιστές, να διεκδικήσουν μιαν ειδική αντιμετώ-
πισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, υπό την 
απειλή ότι θα εκθέσουν γεγονότα σε προϊστά-
μενα κλιμάκια διοίκησης (εκμεταλλευόμενοι τη 
φυσική άπωση των στελεχών σε εμπλοκή με 
τέτοιες «θορυβώδεις» διαδικασίες). Τα αντίμε-
τρα για αυτές τις καταστάσεις είναι τρία. 

Το πρώτο αντίμετρο για τις δικομανείς συ-
μπεριφορές οικονομικών φορέων δεν είναι 
άλλο από τη βαθιά και ουσιαστική γνώση των 
διατάξεων και διαδικασιών των δημοσίων 
συμβάσεων. Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσό-
τερα περιθώρια αφήνει ένα συλλογικό όργανο 
να εκληφθεί ως αδαές τόσο αυτά θα είναι εκ-
μεταλλεύσιμα από τον κακόπιστο οικονομικό 
φορέα.

Δεύτερο, είναι κορυφαίας σημασίας για τη 
«νομιμοποίηση» τού οργάνου προμηθειών να 
τηρεί σταθερή, ενιαία και ισότιμη τακτική ένα-

Στην εφοδιαστική αλυσίδα, η πρόσκτηση των προϊόντων 
έχει στον πυρήνα της την επιτυχία μιας διαδικασίας σύνα-
ψης σύμβασης
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ντι των προσφερόντων οικονομικών φορέων, 
που μετέχουν στις διαδικασίες του. Και βέβαια, 
αυτό πρέπει και να επικοινωνείται δεόντως. 
Όσο εδραιώνεται το περί δικαίου αίσθημα τόσο 
απονομιμοποιείται η κακόπιστη κριτική.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας τού Δημοσίου19 παρέχει στις Ανα-
θέτουσες Αρχές τη δυνατότητα να απορρίψουν 
εξακολουθητικά, «ενοχλητικά» επαναλαμβανό-
μενα αιτήματα πολιτών προς τη Διοίκηση, υπό 
πνεύμα καταχρηστικότητας. Επομένως, η τήρη-
ση επιμελούς αρχείου αυτών των ανεπιθύμη-
των αλληλογραφιών βοηθεί στην αντιμετώπιση 
τής κακοπιστίας στην εν λόγω βάση. Τύποις –
και όχι μόνον «επικοινωνιακά»-, η ογδοηκοστή 
επιστολή διαμαρτυρίας ενός ενιστάμενου οικο-
νομικού φορέα είναι περισσότερο απονομιμο-
ποιημένη, σε σχέση με την πρώτη.

Ωστόσο, αναγκαιεί να καταστεί σαφές ότι οι 
περιπτώσεις των «συνήθων ενοχλητικών» δεν 
αναιρούν την ανάγκη να προστατεύεται ο αντα-
γωνισμός και η ακεραιότητα τής διαδικασίας20. 
Κοντολογίς, τα όργανα προμηθειών καλούνται, 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών που 
τους κατατίθενται, να λειτουργούν με αμερολη-
ψία και να απαλλάσσονται από την –κατανοητή, 
κατά τα άλλα- συναισθηματική φόρτιση, που 
προκαλεί ακόμα και η θέαση τού δικομανούς 
εκπροσώπου. Αμιγώς ψυχολογικά, η αίσθηση 
ότι η συμπεριφορά του δεν τυγχάνει επιρρο-
ής στο συλλογικό όργανο, γιατί πολύ απλά το 
τελευταίο θα εκπληρώσει την αποστολή του με 

19 Όπως θεσπίστηκε με το Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α’45), άρθρο 
4 παράγρ.3.

20 Σύμφωνα με τις αρχές των δημοσίων συμβάσεων, 
όπως διατυπώνονται στο άρθρο 18 τού Ν.4412/16.

επαγγελματικό τρόπο, επιδρά δυσμενώς στην 
αυτοπεποίθησή του και ενδέχεται να λειτουρ-
γήσει αποτρεπτικά / αποθαρρυντικά για την 
εκδήλωση ενός ακόμα επεισοδίου κακοπιστίας. 

Η δια ζώσης αντιμετώπιση των οικονο-
μικών φορέων 

Στα έτη τής δημοσιονομικής κρίσης τής χώ-
ρας μας, πλάι στα άλλα ανακύψαντα φαινόμενα, 
ενέσκηψε σε μερίδα λειτουργών τού Κράτους 
ορισμένη απαξίωση για τον κόσμο τής αγοράς, 
υπό μια ελαφρώς «κανιβαλιστική» νοοτροπία 
ότι ο ιδιωτικός τομέας φοροδιαφεύγει, τη στιγ-
μή που οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων 
υφίσταντο περικοπές. Ακόμα χειρότερα, ορι-
σμένοι από τους τελευταίους αντιμετωπίζουν 
τον κόσμο τής αγοράς με εχθρικότητα και σκε-
πτικισμό, στην αμιγώς βάση τού συνδρόμου ότι 
οι ιδιώτες κερδίζουν περισσότερα χρήματα από 
τη δραστηριότητά τους, μη όντας πάντοτε νόμι-
μοι ή συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι 
τού Κράτους.

Σκοπός αυτής της αναφοράς δεν είναι να 
αναλύσει τα ψυχικά ελατήρια αυτών των αλυ-
σιτελών συμπεριφορών, αλλά να εκθέσει τις 
προεκτάσεις τους στο Πολεμικό Ναυτικό. Λίγο 
πολύ, όλοι/-ες γνωρίζουμε συναδέλφους, που 
αντιμετωπίζουν την αγορά με εχθρικότητα και 
σκεπτικισμό (κάποτε στην απολύτως άδικη και 
απλουστευτική προσέγγιση «οι απατεώνες»). 
Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ήδη ο ορι-
σμός τής έννοιας των δημοσίων συμβάσεων 
στο νόμο, ως συμβάσεων «από επαχθή αιτία», 
δίνει τον τόνο τής δέουσας αντιμετώπισης τής 
αγοράς από τα όργανα προμηθειών.

Η διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμ-
βασης αναλαμβάνεται, επειδή υφίσταται μια 

Η εκπαίδευση των στελεχών, που εμπλέκονται με συμβά-
σεις, αποτελεί όρο sine qua non για τη μεγιστοποίηση τής 
αποδοτικότητας των διαδικασιών

Η επιμελής εξέταση των προσφορών δεν πρέπει να γίνεται 
με γνώμονα τη «λαθοθηρία», αλλά τη θεραπεία των ευρη-
μάτων, με σκοπό την αξιοποίηση τού ανταγωνισμού
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ανάγκη, μια έλλειψη. Επομένως, η ικανοποίηση 
τής ανάγκης προϋποθέτει την εκδήλωση εν-
διαφέροντος από οικονομικούς φορείς, μέσω 
κατάθεσης προσφορών στην οικεία διαδικασία. 
Πώς ακριβώς θα κινητροδοτηθεί να εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία 
προμήθειας ένας οικονομικός φορέας, αν αντι-
λαμβάνεται ότι αντιμετωπίζεται με καχυποψία 
ή δυσανάλογα αυστηρά; Άλλωστε, μία από τις 
βασικές αρχές των συμβάσεων και γενικότερα 
τού δημόσιου οικονομικού δικαίου είναι η αρχή 
τής εύλογης εμπιστοσύνης, στο πλαίσιο τού γε-
νικότερου νομικού τεκμηρίου τής αθωότητας. 
Πολύ απλουστευτικά, εφόσον κανείς δεν απο-
δεικνύεται ανέντιμος, νοείται ως έντιμος. 

Προς επίρρωση τού πνεύματος εμπιστοσύ-
νης που πρέπει να διέπει την επαφή των ορ-
γάνων προμηθειών με την αγορά, η περίπτωση 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τις δη-
μόσιες συμβάσεις προβλέπεται να επισυμβεί 
μόνον από τον Υπουργό Ανάπτυξης και κατόπιν 
τεκμηριωμένων και σωρευτικών παραβάσεων 
τής οικείας νομοθεσίας και συμβατικών κυρώ-
σεων21.

Η εύλογη εμπιστοσύνη, τέλος, ενδείκνυται να 
εκδηλώνεται ακόμα και σε επίπεδο συμπερι-
φοράς των οργάνων προμηθειών. Στοιχειώδης 
ευγένεια, λογοδοσία, διαφάνεια και αναλυτι-
κή επεξήγηση τού σκεπτικού των αποφάσεων 
και γνωμών τής Διοίκησης, έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθεί σημαντικά στην καλλιέργεια θετικού 
προσήμου σχέσεων, ανεξάρτητα αν η προμή-
θεια ευοδώσει ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό για 

21 Άρθρο 74 τού Ν.4412/16.

τη φήμη ενός Οργανισμού, καθώς και για τη 
μεσομακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των δια-
δικασιών σύναψης συμβάσεών του, να εμπε-
δώνει στην αγορά ότι ακολουθεί συντεταγμέ-
νες και διαφανείς διαδικασίες, με λογοδοσία 
και ευγένεια.

Φυσικά, εκτιμάται ως απολύτως αναγκαίο να 
επισημανθεί ότι τα εμπλεκόμενα όργανα απαι-
τείται να παραμένουν σε αυστηρά υπηρεσιακό 
πλαίσιο συμπεριφορών έναντι των συμμετε-
χόντων στις διαδικασίες συναψης συμβάσεων 
οικονομικών φορέων, καθόσον η έκθεση τής 
Υπηρεσίας σε αχρείαστη δυσμενή δημοσιότη-
τα διακυβεύει τη φήμη της και ναρκοθετεί τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία στον τρόπο λει-
τουργίας της. Κοντολογίς, η επιείκεια θα πρέ-
πει να περιορίζεται αυστηρά στην αξιολόγηση 
των προσφορών και να τυγχάνει αδιαλείπτως 
ισότιμη.

Η περιστολή τής γραφειοκρατίας
Δυστυχώς, οι θεσμοθετημένες διατυπώ-

σεις δημοσιότητας των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα 
παρεχόμενα δικαιώματα έννομης προστασίας, 
καθώς και την ανάγκη τήρησης τού δυϊσμού 
γνωμοδοτικών / αποφαινόμενων οργάνων στις 
προμήθειες, δημιουργούν ένα γραφειοκρατικό 
και χρονικό κόστος, το οποίο περιορίζει την 
αποδοτικότητα των διαδικασιών. 

Πρακτικά, στη διακριτική ευχέρεια των οργά-
νων προμηθειών τού ΠΝ μικρό κρίνεται το πε-
ριθώριο απομείωσης τής γραφειοκρατίας, που 
να είναι επιτρεπτό από τη νομοθεσία.

Εκτιμάται ότι η απογραφειοκρατικοποίηση 
των διαδικασιών των προμηθειών είναι εφικτή 
μόνο στους ακόλουθους τομείς, οι οποίοι έμμε-
σα μπορούν να επιδράσουν προς την επιθυμη-
τή κατεύθυνση:

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με διεύρυνση 
τού πεδίου εφαρμογής τής ηλεκτρονικής υπο-
γραφής και επικοινωνίας.

Τήρηση μόνο των ελάχιστων καθοριζόμενων 
από το νόμο χρονικών προθεσμιών, σε κάθε 
στάδιο, με εξάντληση τής αξιοποίησης των μη 
εργάσιμων ημερών στους χρόνους επιμέτρη-

Η αποτελεσματική συνεργασία των γνωμοδοτικών και 
αποφαινομένων οργάνων προμηθειών είναι και το μέτρο 
αντιμετώπισης αυτού τού επιβεβλημένου από το νομικό 
πλαίσιο δυϊσμού  
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σης των προθεσμιών22.
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, με μεταβίβαση 

περισσότερης οικονομικής εξουσίας σε κατώ-
τερα υπηρεσιακά κλιμάκια.

Μείωση των συναρμοδιοτήτων και της μη 
αναγκαίας λήψης γνώσης επί πληροφοριών.

Η βελτίωση τής απόδοσης των οργάνων 
προμηθειών

Το έργο τής διεξαγωγής των διαδικασιών 
σύναψης των δημοσίων συμβάσεων ανατίθε-
ται σε όργανα προμηθειών, συλλογικά (γνωμο-
δοτικά) και προσωποπαγή (αποφαινόμενα23). 
Η αύξηση τού βαθμού αποδοτικότητας των 
διαδικασιών μοιραία προϋποθέτει τη βελτίωση 
τής ατομικής αποτελεσματικότητας των εμπλε-
κόμενων στελεχών. Η εν λόγω βελτίωση είναι 
δυνατή τόσο στο επίπεδο τής νοοτροπίας όσο 
και σε εκείνο τής εκπαίδευσης.

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙΝ
Η υπηρεσιακή εμπειρία διενέργειας διαδι-

κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχει 
καταδείξει ότι σε μερίδα συναδέλφων εμφι-
λοχωρεί ορισμένη τάση αποφυγής ανάληψης 
τού παραμικρού «κινδύνου» κατακύρωσης μιας 
έστω και ελάχιστα αμφίβολης ως προς τις προ-
ϋποθέσεις της προμήθειας.

Αυτή η νοοτροπία εδράζεται σε δύο ψυχο-
λογικές αφετηρίες: αφενός, σε εκδοχή γενι-
κότερης ευθυνοφοβίας ως προς την εν γένει 
ανάληψη τού παραμικρού ρίσκου στην Υπηρε-
σία (και ενδεχομένως και τη ζωή γενικότερα)· 
αφετέρου, στο γεγονός ότι ο χώρος των προ-
μηθειών τυγχάνει γενικά –και φυσικά ενίοτε 
όχι άδικα- κακολογούμενος, με συνέπεια να 
προτιμάται μια ματαίωση διαδικασίας παρά μια 
ευόδωση. Με άλλα λόγια, η εν λόγω μερίδα 
συναδέλφων προτιμά να «απολογηθεί» γιατί 
απέρριψε μια αμφιλεγόμενη προσφορά, παρά 
γιατί την έκανε αποδεκτή, προκειμένου να μην 
κατηγορηθεί για αδιαφάνεια ή σύγκρουση συμ-
φερόντων24.

Αυτό που πρέπει να εμφυσηθεί / υπενθυμί-

22 Άρθρο 158 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
23 Άρθρο 221 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/08-08-2016)
24 Κατά την έννοια άρθρου 24 τού Ν.4412/16.

ζεται στους καθ’ όλα σεβαστούς αυτούς συ-
ναδέλφους είναι ότι ο λόγος που η Υπηρεσία 
ενέχεται σε μια εργώδη και συχνά χρονοβόρα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν είναι άλλος 
από τη σπουδή να καλυφθεί μια υφιστάμενη 
(και πλέον ολοένα συχνότερα και επιτακτική) 
ανάγκη υποστήριξης επιχειρήσεων.

Ακόμα και σχηματικά ή και εν είδει αστεϊσμού, 
αξίζει να λάβει κανείς υπόψη ότι όλο το λεκτικό 
τής ορολογίας των διαδικασιών των δημοσίων 
συμβάσεων υπολαμβάνει την εν τέλει ευόδω-
σή τους [π.χ. όργανα προμηθειών (και όχι φερ’ 
ειπείν ματαιώσεων)].

Σε αμιγώς πρακτικό επίπεδο, το αποτελεσμα-
τικό όργανο προμηθειών επιδιώκει την εξά-
ντληση των τυχόν υφιστάμενων περιθωρίων 
για κατακύρωση μιας προμήθειας στον καταλ-
ληλότερο εκ των προσφεράντων οικονομικών 
φορέων. Η εξυπηρέτηση τής θεμελιώδους αρ-
χής τής προστασίας τού ανταγωνισμού25 επί 
της ουσίας σε αυτό συνίσταται τελικά: στην 
ισότιμη προστασία καθεμιάς εκ των υποβλη-
θεισών προσφορών.

25 Εκ των τηρητέων θεμελιωδών αρχών κατά τις διαδι-
κασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 τού Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/08-08-2016).

Οι καλές πρακτικές στις συμβάσεις ενδείκνυται να μπο-
ρούν να αναζητηθούν σε μια κοινά προσβάσιμη βάση δε-
δομένων διδαγμάτων



54  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 610-ΤΟΜΟΣ 180

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ
Όταν οι Οργανισμοί αντιλήφθηκαν ότι η ανά-

λυση των λαθών δεν αποτελεί απλώς μιαν 
αχρείαστη λαθολογία (ή χειρότερα ένα αδόκιμο 
“blame game”), η συλλογική εμπειρία κατέστη 
πλουσιότερη. Σύντομα, ακόμα και το ΝΑΤΟ κα-
θιέρωσε τη διαδικασία ανατροφοδότησης με 
πληροφορίες επί της ανάλυσης των επιχει-
ρησιακών λαθών, τη γνωστή και ως lessons 
identified – lessons learnt26.

Ο χώρος των δημοσίων συμβάσεων απο-
λύτως ενδείκνυται για υιοθέτηση τέτοιων κα-
λών πρακτικών στη διαχείριση τής συλλογικής 
εμπειρίας. Κάθε μέρα, στο Πολεμικό Ναυτικό 
τα όργανα προμηθειών αντιμετωπίζουν πρω-
τοφανείς περιστάσεις, αβέβαια ευρήματα και 
διαπιστώσεις που χρήζουν ειδικής αντιμετώ-
πισης. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται 
είναι είτε η απεύθυνση σε κάποιο συνάδελφο 
εμπειρότερο περί τις προμήθειες / συμβάσεις 

26 Ήδη από το 2002, έχει ιδρυθεί στη Λισαβόνα και λει-
τουργεί το “Joint Analysis & Lessons Learned Center), 
με το οποίο η Συμμαχία «επικοινωνεί» όχι απλώς την 
«ανοχή» της σε λάθη, αλλά την αναγκαιότητα αξιολό-
γησής τους, προκειμένου να μην επαναληφθούν [http://
www.jallc.nato.int (ανάκτηση 17-11-2018)].

ή η ματαίωση τής διαδικασίας, κατά τη 
νοοτροπία ευθυνοφοβίας, που εκτέθη-
κε στο αμέσως προηγούμενο μέρος.

Η απώλεια τής συλλογικής εμπει-
ρίας από τα λάθη είναι διαφυγούσα 
γνωστική υπεραξία για την Υπηρεσία. 
Σε πνεύμα εποικοδομητικής «δια βίου 
μάθησης», κρίνεται επωφελές και ανα-
γκαίο να καθιερωθεί διαδικασία συ-
γκέντρωσης εμπειριών από λάθη σε 
σημείο τού εσωτερικού ηλεκτρονικού 
δικτύου πληροφοριών / επικοινωνίας 
μας, προσβάσιμο στα όργανα προμη-
θειών. Στο χώρο αυτό, τα όργανα προ-
μηθειών θα «ανεβάζουν» τις εμπει-
ρίες τους, επισημαίνοντας ιδίως τους 
«λεπτούς» εκείνους χειρισμούς, που 
επέτρεψαν την ευόδωση δύσκολων 
διαδικασιών.

   Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ενίοτε εκφράζεται η πεποίθηση ότι η 

εκπαίδευση των στελεχών αποτελεί μιαν αντα-
μοιβή τού πρότερου έργου τους ή –στην κα-
λύτερη περίπτωση- μια περιττή πολυτέλεια στις 
εποχές των περιορισμένων πόρων (του προ-
σωπικού συμπεριλαμβανομένου).

Η παραπάνω άποψη ελέγχεται ως προς την 
επικαιρότητά της, εφόσον ακριβώς στην εποχή 
των περιορισμένων πόρων απαιτείται η προ-
σωπική υπέρβαση τού καθενός/-μιάς, στην 
κατεύθυνση τής ποιοτικής αντιστάθμισης των 
ποσοτικών ελλείψεων σε προσωπικό. Και προς 
την κατεύθυνση τής ανόδου τής ποιότητας 
συντείνει η αποτελεσματική εκπαίδευση. Στα 
θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά «προϊόντα» (στα-
διοδρομικά και σεμιναριακά σχολεία) είναι ση-
μαντικό να προστίθενται μεταπτυχιακά, σεμινά-
ρια σε ιδιωτικούς φορείς, συνέδρια, ημερίδες 
φορέων τής αγοράς και τού Κράτους κ.ά., όπου 
η συνολική κοινωνική εμπειρία των συμβάσε-
ων θα διαμοιράζεται. 

Η σκοπιμότητα απεύθυνσης στα κοινωνι-
κά εκπαιδευτικά δρώμενα ερείδεται και στο 
γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο των διαδικασι-
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το μη 
στρατιωτικό εξοπλισμό παραμένει ενιαίο για το 
Δημόσιο.

Οι ήπιες δεξιότητες (επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη κ.ά.) 
των οργάνων προμηθειών, σε συνδυασμό με τις «σκληρές» δεξιότητες 
(γνώση του νομικού πλαισίου κ.ά.) συνιστούν πολλαπλασιαστή επιτυχίας 
των διαδικασιών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι Οργανισμοί συχνά λειτουργούν με «αδρά-

νειες» και «κεκτημένες ταχύτητες». Η συνήθεια 
στον τρόπο εκτέλεσης των καθημερινών λει-
τουργιών αποτελεί ισχυρό στοιχείο τής εταιρικής 
κουλτούρας και απαιτεί κοπιώδη προσπάθεια, 
για να υποστεί αλλαγές. Η διαχείριση αλλαγών 
καθαυτή (Change Management)27 αποτελεί αυ-
τοτελές διακύβευμα στη σύγχρονη διοίκηση επι-
χειρήσεων και οργανισμών.

Αναφορικά με το εξετασθέν θέμα, η απόκτηση 
από τα υπηρεσιακά όργανα προμηθειών τού ΠΝ 
κουλτούρας επιχειρησιακής αποτελεσματικότη-
τας των συμβάσεων απαιτεί τη διαρκή ανάδειξη 
και επικοινώνηση των ζητημάτων που αναδεί-
χθηκαν στην παρούσα μελέτη (και φυσικά όχι 
μόνο αυτά), ως υφιστάμενων αξιοποιητέων πε-
ριθωρίων τής κείμενης νομοθεσίας.

Το ΓΕΝ/Ε1, μέσω κατά καιρούς εκδιδόμε-
νων κατευθυντηρίων οδηγιών, έχει εστιάσει 
σε ορισμένα από τα θέματα που εκτέθηκαν 
στην παρούσα. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και 
στην εισαγωγή τής παρούσας, εκτιμάται ότι δεν 
έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες που υπάρχουν. 
Η βέλτιστη αξιοποίηση των συρρικνούμενων 
χρηματοδοτικών πηγών τού ΠΝ επιβάλλει τη 
συντεταγμένη, εστιασμένη, στοχοπροσηλωμένη 
επικοινώνηση και εμπέδωση σε όλη την υπηρε-
σιακή ιεραρχία προμηθειών των βέλτιστων πρα-
κτικών και των διδαγμάτων τής κοινής πείρας.

Προς τούτο, επαναλαμβάνεται η διατυπωθεί-

27 Φ. Μπατζιά, Ν. Μπλέσιου, Χ. Ναξάκη, Κ. Τερζίδη, Α. 
Κατσαλή, Ν. Μιχαλόπουλου, «Εισαγωγή στη Διοικητική 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών» | Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο (Τόμος Α’)/σελ.48-49)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μπλάνος ΠΝ γεννήθηκε το 1980 στο Ηράκλειο Κρήτης 
και μεγάλωσε στην Κόρινθο. Το 1998 εισήχθη στο Οικονομικό Τμήμα τής Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
από τα οποία αποφοίτησε το 2002, ονομαζόμενος Σημαιοφόρος τού Πολεμικού Ναυτι-
κού (ΠΝ). Από το 2002 έως το 2012, υπηρέτησε σε Πολεμικά Πλοία και Ναυτικές Υπη-
ρεσίες, που προβλέπονταν για τους βαθμούς και το σώμα του. Από τον Ιούλιο τού 2019 
υπηρετεί στο ΓΕΝ, ως Τμηματάρχης Διοικητικού Ελέγχου (Β3-Ι). Διδάσκει από τετραετίας 
σε σταδιοδρομικά σχολεία τού ΠΝ, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και 
σε εθελοντικές επιμορφωτικές διαλέξεις τού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Παλάσκας, στα 
αντικείμενα των δημοσίων συμβάσεων και των ειδικών προγραμμάτων εφοδιασμού. 
Το μεταπτυχιακό του (MSc) είναι στο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων». 
Είναι κάτοχος Certifi cate of Profi ciency in English των πανεπιστημίων Cambridge και 
Michigan, καθώς και ανάλογου τίτλου γλωσσομάθειας (C2) στη γαλλική (DALF).

σα και στην ενότητα 2.10.2 ιδέα θεσμοθέτησης 
και λειτουργίας «Βάσης Δεδομένων Διδαγμάτων 
Συμβάσεων» στο κοινό υπηρεσιακό δίκτυο επι-
κοινωνιών (WAN), ενώ προτείνεται και η καθιέ-
ρωση κύκλου επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων 
στελεχών στα επίμαχα ζητήματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύνταγμα τής Ελλάδας
Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/08-08-2016)
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 
(ΦΕΚ Α’45))
ΠΔ 118/07
Ν.2292/95
Ν.3433/06
Γενικός Κανονισμός Ανεφοδιασμού και Διαχει-
ρίσεως Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 
Α’ 1114/74)

ΛΟΙΠΗ ΕΝΤΥΠΗ
Φ. Μπατζιά, Ν. Μπλέσιου, Χ. Ναξάκη, Κ. Τερζίδη, 
Α. Κατσαλή, Ν. Μιχαλόπουλου, «Εισαγωγή στη 
Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Μιχαήλ Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
Ιστοσελίδα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) www.eaadhsy.gr
 http://www.jallc.nato.int 
Συνθήκη τού Άμστερνταμ (https://europa.eu/
european-union /sites/european/fi les/docs/
body/treaty_of_amsterdam_el.pdf)
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Εισαγωγή
Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν ναυτική χώρα 

με ναυτική παράδοση χρονολογημένη από τα 
προϊστορικά ακόμα χρόνια. Η Αργοναυτική εκ-
στρατεία, η εκστρατεία των Αχαιών στην Τροία, 
οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα και η θαλασσο-
κράτειρα πόλη της Αθήνας αποτελούν θαυμάσιο 
δείγμα της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων. 
Μια παράδοση που βασίστηκε πολλές φορές σε 
μικρά θαύματα, στην υπερπήδηση ανυπέρβλη-
των φαινομενικά εμποδίων και στην αγνόηση 
του κινδύνου. Μια τέτοια θαυμαστή ιστορία αυ-
ταπάρνησης και υπέρβασης είναι η ιστορία τρι-
ών μικρών, ασήμαντων νησιών, τριών βράχων 
του Αιγαίου, της Ύδρας, των Σπετσών και των 

Ψαρών και της συμμετοχής τους στον ναυτικό 
αγώνα της επανάστασης του 1821. Τρείς κου-
κίδες στον χάρτη που αποτέλεσαν το Α και το 
Ω του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τον 
απελευθερωτικό αγώνα, με τα πλοία και τους 
ναυτικούς τους να καθίστανται ανυπέρβλητοι 
αντίπαλοι για τον γιγάντιο στόλο μιας παλιάς 
και κραταιής Αυτοκρατορίας όσες φορές βρέ-
θηκαν απέναντι του. Στην παρούσα εργασία θα 
προσπαθήσω να μελετήσω το φαινόμενο των 
τριών αυτών νησιών, της Ύδρας, των Σπετσών 
και των Ψαρών. Θα αναλύσω καταρχήν το κα-
θεστώς που διέπει γενικότερα τα νησιά του Αι-
γαίου την περίοδο της τουρκοκρατίας, μιας και 
είναι αυτό που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυ-

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» 
                                        Ρήγας Φεραίος

Γʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2018.

Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, οι γεννήτορες του Ελλη-
νικού πολεμικού ναυτικού. Κοινωνία, οργάνωση, 
οικονομία στους προεπαναστατικούς χρόνους 

και η προσχώρηση τους στον αγώνα του 
πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821
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ξη τους. Στη συνέχεια και κατά κύριο λόγο θα 
αναφερθώ ειδικότερα στην ιστορία των τριών 
νησιών και ιδιαίτερα αυτή προ της επαναστά-
σεως. Στην κοινωνική και πολιτική τους οργά-
νωση, όπως και στις συνθήκες που οδήγησαν 
στην άνθηση της ναυτιλίας τους. Θα αναφερ-
θώ τέλος στα στοιχεία που χαρακτήριζαν το 
Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό σε σχέση με το 
ναυτικό της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψα-
ρών, καθώς και στις συνθήκες και στον τρόπο 
προσχώρησης των τριών αυτών νησιών στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας το 1821.

Τα νησιά του Αιγαίου
Τα νησιά του Αιγαίου βρισκόταν πριν ακόμα 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την 
κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από 
τους Οθωμανούς σ’ ένα ιδιότυπο καθεστώς 
κυριαρχίας. Πολλά νησιά είχαν περιέλθει στην 
κυριότητα των Λατίνων πολύ πριν την άλω-
ση, όπως η Τήνος το 1390. Μετά την άλωση 

το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου ήταν 
μια μίξη Βενετικής (κυρίως) και Οθωμανικής 
κυριαρχίας, κάτι που συνεχίστηκε ως τον 16ο 
αιώνα με πολλές εναλλαγές, μέσα από την 
μακρά σειρά των βενετοτουρκικών πολέμων. 
Αμέσως μετά την κατάλυση της βενετικής κυ-
ριαρχίας, στα χρόνια των Σουλτάνων Μουράτ 
Γ΄ και Ιμπραήμ, παραχωρήθηκε στα νησιά του 
Αιγαίου μια σειρά προνομίων. Οι προνομιακοί 
αυτοί ορισμοί (αχτναμέδες) παραχωρούσαν 
απόλυτη ελευθερία στους νησιώτες όσον αφο-
ρά τη λατρεία, καταργούσαν ή μείωναν βαθ-
μιαία κάποιους φόρους (αν και δεν έλειψε η 
επιβολή δυσβάσταχτων έκτακτων φόρων σε 
πολλές περιπτώσεις), αναγνώριζαν την διαιτη-
σία ανάμεσα στους χριστιανούς και απαγόρευ-
αν την εγκατάσταση γενίτσαρων στα νησιά. Στα 
περισσότερα νησιά εγκαταστάθηκαν ελάχιστοι  
Οθωμανοί υπάλληλοι, κυρίως ο Μπέης και ο 
Καδής, ενώ σε κάποια κανένας. Αυτό επηρέασε 
αποφασιστικά όχι μόνο τη δημογραφική και την 

Οθωμανικός χάρτης του 1803
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οικονομική εξέλιξη των νησιών, αλλά δημιούρ-
γησε και τις προϋποθέσεις για την οργάνωση 
μιας υποτυπώδους στην αρχή αυτοδιοίκησης, 
που στο τέλος της τουρκοκρατίας είχε εξελιχθεί 
σε καθεστώς ημιαυτονομίας (Σφυρόερας Β., 
1975, σ. 218). Οι Οθωμανοί, λαός νομαδικός 
και πολεμικός δεν έδειχναν ιδιαίτερη αγάπη για 
την θάλασσα. Προτιμούσαν τις πεδιάδες και τις 
πόλεις της χερσονήσου από τους άγονους βρά-
χους και τα επισφαλή στις συνεχείς επιδρομές 
των πειρατών νησιωτικά χωριά. Έτσι οι κάτοι-
κοι των νησιών κατόρθωσαν να διατηρήσουν 
μεγάλα προνόμια και ελευθερίες (Πλειώνης, 
2007, σ. 48).

Ακόμα και μετά όμως την πλήρη κυριαρχία 
των Οθωμανών στο Αιγαίο, το καθεστώς των 
νησιών δεν ήταν ενιαίο και ομοιόμορφο. Διοι-
κητική ενότητα αποτελούσαν 34 νησιά που εί-
χαν υπαχθεί στη δικαιοδοσία του αρχιναύαρχου 
του τουρκικού στόλου, τον Καπουδάν πασά. 
Αυτά ήταν οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργολι-
κού κόλπου και του Σαρωνικού, οι Σποράδες, 
τα Ψαρά, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η Κάσος και 
το Τρίκερι. Η θέση του Καπουδάν πασά ήταν 
από τις σημαντικότερες στην ιεραρχία της πύ-

λης και η εξουσία του στα νησιά της δικαιοδοσί-
ας του ήταν απόλυτη. Ήταν αυτός που ρύθμιζε 
τις διάφορες υποθέσεις των νησιών, από τις 
πιο απλές, ως τις πιο σοβαρές. Επέβαλλε και 
εισέπραττε τους φόρους και φρόντιζε για την 
ασφάλεια των νησιών από τους πειρατές. Το 
1701 δημιουργήθηκε και ο θεσμός του δρα-
γομάνου του στόλου ως άμεσου βοηθού του 
Καπουδάν πασά, θέση που κατελάμβαναν φα-
ναριώτες (Σφυρόερας Β., 1975, σσ. 218-219). 
Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η 
ανάμιξη των φαναριωτών στις υποθέσεις των 
νησιών δημιούργησε μια ιδιότυπη διοικητική 
μορφή σ’ ένα τμήμα του Αιγαίου, ιδιαίτερα στα 
τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο δραγο-
μάνος ήταν ο αντικαταστάτης του Καπουδάν 
πασά και στην ουσία ο συγκυβερνήτης των νη-
σιών. Ήταν αυτός που συνήθως ηγούνταν του 
στόλου, που μια φορά το χρόνο κατέβαινε στο 
Αιγαίο για να συλλέξει τους φόρους. Πολλές 
φορές παρέμβαινε σωτήρια προς όφελος των 
νησιωτικών πληθυσμών, όπως συνέβη με τους 
Ψαριανούς μετά τα Ορλωφικά. Παράλληλα έχει 
σωθεί πλήθος επιστολών με συμβουλές προς 
τους προκρίτους, με σκοπό  να τους βοηθήσει 
στην πολιτική και οικονομική οργάνωση των 
νησιών (Σφυρόερας Β., 1974).

Εκτός από την διοικητική αυτονομία, στην 
ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας έδωσε 
τεράστια ώθηση η συνθήκη του Κιουτσούκ Κα-
ϊναρτζή (1774), η σύμβαση του Αϊναλή Καβάκ 
(1779) και η εμπορική συνθήκη της Κωνσταντι-
νούπολης (1783), που ακολούθησαν την λήξη 
του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774. 
Με τις συμβάσεις και τις συνθήκες αυτές οι 
Έλληνες μπορούσαν με ρωσική σημαία να τα-
ξιδεύουν ανενόχλητοι στον Εύξεινο Πόντο και 
σε όλη τη Μεσόγειο (Σφυρόερας Β. , 1975, σ. 
222). Οι Ρώσοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι να 
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δόθη-
κε για ανάπτυξη του εμπορίου τους, κάτι που 
το εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες και κυρίως οι 
νησιώτες, με αποτέλεσμα λίγα χρόνια μετά την 
υπογραφή των συνθηκών, ο Εύξεινος και η 
Προποντίδα να γεμίσουν από εμπορικά πλοία 
των νησιών του Αιγαίου. Στα νησιά ιδρύθηκαν 
επίσης ρωσικά προξενεία και τα ναυπηγεία 
τους άρχισαν να κατασκευάζουν μεγαλύτε-

Καπουδάν πασάς
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ρα εμπορικά πλοία, που η χωρητικότητα τους 
έφτανε τους 400 τόνους, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. 
Επιπλέον ώθηση στο ήδη ακμάζων νησιωτικό 
εμπόριο και στις μεταφορές έδωσε ο περιορι-
σμός του γαλλικού διαμετακομιστικού εμπο-
ρίου, λόγω του αποκλεισμού της Γαλλίας από 
τον Αγγλικό στόλο (θαλάσσιος αποκλεισμός σε 
αντίποινα του ηπειρωτικού αποκλεισμού από 
τον Ναπολέοντα) και η συνεπακόλουθη αύξηση 
της ζήτησης δημητριακών στη δυτική Ευρώπη. 
Έτσι το σύνολο της ναυτικής εμπορικής δύνα-
μης των Ελλήνων πριν την επανάσταση ανέρ-
χονταν σε 600 μικρά και μεγάλα πλοία εφοδι-
ασμένα με 6.000 κανόνια και 17.000 άνδρες. 
Η μερίδα του λέοντος όμως ανήκε στην Ύδρα, 
τις Σπέτσες και τα Ψαρά με 215 πλοία άνω των 
100 τόνων και άλλα μικρότερα και  με πληρώ-
ματα αποτελούμενα από 8.000 περίπου έμπει-
ρους ναυτικούς (Πλειώνης, 2007, σσ. 51-52).

Η Ύδρα
Το νησί της Ύδρας ήταν το σημαντικότερο με-

ταξύ των τριών. Παρουσιάζει σημάδια κατοίκη-
σης ήδη από την Νεολιθική εποχή και κατά την 
Κλασσική, την Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή πε-
ρίοδο κατοικείται ανελλιπώς. Στα 1460 έχουμε 
την εγκατάσταση στην Ύδρα Αρβανιτών φυγά-
δων από την Πελοπόννησο και την ίδια περίο-
δο χτίζεται η πόλη της Ύδρας στη σημερινή της 
θέση, γύρω από τον λόφο του Κιάφα (Λιγνός, 
1946, σ. 5). Στα τέλη του 16ου αιώνα παρα-

τηρείται ένα δεύτερο αποικιστικό κύμα από 
οικογένειες με καταγωγή από την Ήπειρο, την 
Κύθνο, τα Βουρλά της Σμύρνης και την Εύβοια. 
Ανάμεσα τους και οι μετέπειτα σημαντικότατες 
οικογένειες Τομπάζη, Κουντουριώτη και Μια-
ούλη. Τον 17ο αιώνα η Ύδρα αποτελούσε κτήση 
των Βενετών και μόλις τον 18ο αιώνα πέρασε 
οριστικά στην κυριαρχία των Οθωμανών. Στο 
νησί δεν υπήρχαν Τούρκοι κάτοικοι, ούτε Τούρ-
κος διοικητής, παρόμοια με πολλά άλλα νησιά 
του Αιγαίου και κοινοτικοί άρχοντες ήταν αρχι-
κά οι εκάστοτε δύο ιερείς του νησιού. Το 1607 
περίπου εγκαινιάσθηκε η συμμετοχή τριών 
ακόμα μελών στο κοινοτικό συμβούλιο, ενός 
με καθήκοντα γραμματέα και δύο επιτρόπων. 
Με την πάροδο των ετών οι επίτροποι αντικα-
ταστάθηκαν από δημογέροντες. Κατά την διάρ-
κεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-
1774 ο Ορλώφ όρισε διοικητή της Ύδρας Ρώσο 
αξιωματικό και όταν αργότερα οι Ρώσοι έφυ-
γαν, η εξουσία έμεινε στα χέρια των προκρίτων. 
Η διοίκηση του νησιού ήταν αριστοκρατική και 
οι αριστοκράτες της Ύδρας ονομάζονταν νοικο-
κυραίοι. Στην τάξη των νοικοκυραίων ανήκαν 
όσοι ήταν έμποροι και πλοιοκτήτες και δεν τα-
ξίδευαν στη θάλασσα. Ο αριθμός τους δεν μας 
είναι γνωστός και πολύ συχνά οι πλοίαρχοι που 
σταματούσαν να ταξιδεύουν, είτε από γηρατειά, 
είτε από κάποια ασθένεια, είτε γιατί είχαν πλου-
τίσει εντάσσονταν κι αυτοί στην τάξη των νοικο-
κυραίων. Η τάξη αυτή αποτελούσε το ανώτατο 
συμβούλιο του νησιού, όπου παραπέμπονταν 

όλες οι υποθέσεις που αφορούσαν 
τους κατοίκους και το νησί γενικότε-
ρα. Το ανώτατο συμβούλιο ήταν αυτό 
από το οποίο εκλέγονταν οι δημογέ-
ροντες, τους οποίους μπορούσε να 
παύσει οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
βούληση του. Οι πόροι του ταμείου 
της κοινότητας ήταν ποσοστό 2,5% 
από το τελωνείο και τρία γρόσια το 
χρόνο κατά οικογένεια. Τα ελλείμα-
τα τα κατέβαλαν αναλογικά μόνο οι 
νοικοκυραίοι (Τρικούπης, 1993, σσ. 
147-148). Μεταξύ του λαού υπήρ-
χαν διαμορφωμένες δύο τάξεις, οι 
πλοίαρχοι ή καραβοκύρηδες και ο 
υπόλοιπος λαός. Σε έκτακτες περι-Ύδρα 1821
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πτώσεις δικαίωμα ψήφου στο ανώτατο συμ-
βούλιο είχαν και οι πλοίαρχοι, οι οποίοι βέβαια 
υποστήριζαν συνήθως τα συμφέροντα και τις 
θέσεις των νοικοκυραίων, στων οποίων τα 
καράβια υπηρετούσαν. Ο υπόλοιπος λαός δεν 
αντιπροσωπεύεται στο ανώτατο συμβούλιο σε 
καμιά περίπτωση. Το 1803 ο Καπουδάν πασάς 
ύστερα από αίτημα των νοικοκυραίων όρισε 
διοικητή του νησιού τον Υδραίο Γεώργη Βούλ-
γαρη. Ο Βούλγαρης τοποθετήθηκε ως κοτζα-
μπάσης (διοικητής) και ναζίρης (επόπτης) της 
Ύδρας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η λαϊκή 
δυσαρέσκεια που συνοδεύονταν πολλές φορές 
από ταραχές που είχαν αρχίσει να σημειώνο-
νται στο νησί. Οι μεταρρυθμίσεις του περιλάμ-
βαναν την επιβολή φόρου 5% επί των κερδών 
όλων των πλοίων. Κέρδη στα οποία υπολογί-
ζονταν και τα τυχόν μερίδια των ναυτών. Την 
κατάργηση των έκτακτων εισφορών, που προ-
καλούσαν συχνά διαμάχες και τον ορισμό του 
αριθμού των νοικοκυραίων σε εικοσιτέσσερα 
άτομα, από τα οποία διοικούσαν κάθε χρόνο 
τα μισά. Επειδή όμως θεωρήθηκε περιττό και 
επιζήμιο για τους ίδιους τους νοικοκυραίους 
και τις υποθέσεις τους να συνεδριάζουν κα-
θημερινά και οι δώδεκα, διαιρέθηκαν σε τρείς 
ομάδες των τεσσάρων που συνεργάζονταν ανά 
τέσσερις μήνες με τον διοικητή του νησιού. Στις 
πολύ σοβαρές υποθέσεις πάντως, συνεδρίαζαν 
και οι δώδεκα ή ακόμα και οι εικοσιτέσσερις. 
Νόμοι της κοινότητας ήταν τα έθιμα και η ορθή 
κρίση και γνώμη των νοικοκυραίων. Υπήρχε 
επίσης σφραγίδα χωρισμένη σε τέσσερα κομ-

μάτια, ένα κομμάτι της οποίας είχαν 
πάντα οι νοικοκυραίοι που ήταν εν 
ενεργεία και σφράγιζαν τις αποφά-
σεις τους, ζητώντας πάντα βέβαια 
και την επικύρωση του διοικητή 
(Τρικούπης, 1993, σ. 150).Τα χρό-
νια διακυβέρνησης του Βούλγαρη, 
τα ακολούθησε περίοδος οικονο-
μικής ευρωστίας και εσωτερικής 
ηρεμίας, αν και ο Βούλγαρης δεν 
υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα αγαπητός 
στο λαό της Ύδρας. Πολλοί τον κα-
τηγορούσαν για την συμμετοχή του 
στο πλευρό των Οθωμανών στην 

ναυμαχία της Άνδρου εναντίον του 
Λάμπρου Κατσώνη, στην οποία πήρε 

μέρος ως κυβερνήτης της ναυαρχίδας του Κα-
πουδάν πασά Κιουτσούκ Χουσεΐν και τον χαρα-
κτήριζαν  τουρκόφιλο. Τον Βούλγαρη μετά τον 
θάνατο του το 1812 τον διαδέχθηκε στην θέση 
του διοικητή του νησιού, ο Νικόλαος Κοκοβίλας.

Η πρώτη σημαντική παρουσία Υδραίων ναυ-
τών παρατηρείται αμέσως μετά τον τελευ-
ταίο βενετοτουρκικό πόλεμο (1714-1718). Το 
1745 ναυπηγείται για πρώτη φορά στο νησί 
πλοίο 100 τόνων. Το 1766 ο Γάλλος πρόξενος 
στην Κορώνη Lemaine υπολόγιζε σε 200 τα 
υδραίικα πλοία (Σφυρόερας Β. , 1975, σ. 222). 
Η συνθήκη σταθμός του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 
το 1774 και η συνθήκη του Καβάκ Αϊναλή που 
ακολούθησε το 1779 υπήρξαν καθοριστικές 
για την ναυτική πολιτεία της Ύδρας. Οι Υδραί-
οι καραβοκύρηδες στην πορεία του 18ου και 
ιδιαίτερα του 19ου αιώνα είχαν την δυνατότη-
τα να επενδύσουν τα αποθησαυρισμένα τους 
κεφάλαια στην ναυσιπλοΐα, αλλά και στις ναυ-
πηγήσεις πλοίων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ύδρα 
υπήρξε ξακουστή όχι μόνο για τους ναυτικούς 
της, αλλά και για τους ναυπηγούς της. Στα τέλη 
του 18ου αιώνα η ναυτική δύναμη της Ύδρας 
παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο, που 
συνεχίσθηκε και στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Η ναυτική αυτή ακμή οφείλεται στην εκμετάλ-
λευση από τους Υδραίους του ναυτικού απο-
κλεισμού της Γαλλίας από τους Άγγλους, αλλά 
και στην εύνοια του εκάστοτε Καπουδάν Πασά, 
καθώς ένας μεγάλος αριθμός ναυτών του 
τουρκικού στόλου προέρχονταν από την Ύδρα. 

Ναυτική σχολή  Ύδρας 19ος αιώνας.
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Από την τελευταία δεκαετία μάλιστα του 18ου 
αιώνα, ο αρχηγός των Ελλήνων ναυτών του 
τουρκικού στόλου, που είχε τον τίτλο του Μπας 
Ρεΐζη, ήταν πάντα Υδραίος. Το επίπεδο μάλιστα 
της ναυτικής επίδοσης των Υδραίων φαίνεται 
και από το γεγονός ότι πρώτοι αυτοί στον ελ-
λαδικό χώρο ίδρυσαν ναυτική σχολή μετακα-
λώντας Ιταλούς και Πορτογάλους ειδικούς να 
διδάξουν την ναυτική τέχνη (Σφυρόερας Β. , 
1975, σσ. 223-224). Μεταξύ 1815-1818, όταν 
ξεκίνησε η αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευ-
ρώπη, το εμπόριο της Μεσογείου ξαναπέρασε 
στα χέρια των Ευρωπαίων ανταγωνιστών και 
κυρίως των Άγγλων, με αποτέλεσμα να υπάρξει 
κάμψη στο εμπόριο της Ύδρας. Στις παραμονές 
της Ελληνικής επανάστασης υπάρχει μεγάλη 
μείωση των κερδών των υδραίικων πλοίων. Οι 
τιμές των ναύλων μειώνονται σημαντικά λόγω 
του ανταγωνισμού και οι Υδραίοι πλοιοκτήτες 
προτιμούν πολλές φορές να κρατούν δεμένα τα 
καράβια τους από το να τα ναυλώνουν με μικρό 
κέρδος, μιας και τα κέρδη που είχαν αποκομίσει 

τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεράστια. Παρόλη 
όμως την εμπορική κάμψη, η ναυπήγηση νέων 
πλοίων και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλων για την 
εποχή, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς 
τόσο στην Ύδρα, όσο και αλλού για λογαρια-
σμό Υδραίων καραβοκύρηδων. Ναυπηγούνται 
έτσι πολλά μπρίκια και πολάκες άνω των 300 
ή ακόμα και άνω των 400 τόνων, αυξάνοντας 
εντυπωσιακά τόσο τον αριθμό, όσο και την συ-
νολική χωρητικότητα των υδραίικων πλοίων.

Οι Σπέτσες
Οι Σπέτσες είναι ένα μικρό νησί στην είσο-

δο του Αργολικού κόλπου. Το όνομα του νη-
σιού στην αρχαιότητα ήταν “Πιτυόνησος” και 
“Πιτυούσα”. Το σημερινό του όνομα το νησί το 
χρωστάει στους Φράγκους, οι οποίοι την απο-
καλούσαν “ίζολα ντι Σπέσια”, που σημαίνει νησί 
των αρωμάτων. Μετά την Βυζαντινή περίοδο οι 
Σπέτσες περιήλθαν στην κυριαρχία της Βενετίας 
από το 1220 ως το 1460, όποτε το νησί περνά-
ει στα χέρια των Οθωμανών. Κατά τον 15ο αι-

Σπέτσες, χάρτης εποχής
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ώνα ο πληθυσμός του νησιού αποτελείται κυρί-
ως από χριστιανούς Αρβανίτες, για να αυξηθεί 
τον 17ο αιώνα από μετοίκους προερχόμενες 
από περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Τσα-
κωνία, η Κυνουρία, η Αργολίδα και η Ερμιονίδα. 
Το 1769 οι Σπέτσες συμμετέχουν στα “Ορλω-
φικά” προκαλώντας την μήνη των Οθωμανών, 
με αποτέλεσμα το 1770 η πόλη των Σπετσών 
να καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Τούρ-
κους. Οι Σπετσιώτες κυνηγημένοι κατέφυγαν 
στις απέναντι περιοχές της Πελοποννήσου, για 
να επιστρέψουν στο νησί το 1774 μετά την 
γενική αμνηστία που δόθηκε στους κατοίκους 
των νησιών μέσω της συνθήκης του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή. Τότε είναι που χτίζεται και η πόλη 
των Σπετσών στην σημερινή της θέση. Παρά τα 
δεινά που είχαν υποστεί πάντως, οι Σπετσιώ-
τες ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να 
βοηθήσουν τον Λάμπρο Κατσώνη στις επιχει-
ρήσεις του εναντίον των Οθωμανών μεταξύ 
1787-1792 και γι’ αυτό το λόγο υπέστησαν 
ξανά μαζικές διώξεις (Βακαλόπουλος, 1975, 
σσ. 92-96). 

Έως τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-
1774 οι Σπέτσες ήταν ένα ασήμαντο φτω-
χό χωριό, που οι κάτοικοι του ασχολούνταν 
με την γεωργία και το ψάρεμα. Μετά όμως 
το 1774 και τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊ-
ναρτζή το ναυτικό των Σπετσών παρουσιάζει 
ραγδαία και μεγάλη άνοδο. Τα πλοία των Σπε-
τσιωτών φθάνουν ως τον Εύξεινο Πόντο και 
τη Μασσαλία, ενώ στα ναυπηγεία του νησιού 
κατασκευάζονται τρεχαντήρια, αλλά και λατι-
νάδικα και σαχτούρια για πιο μακρινά ταξίδια. 
Το 1797 μάλιστα ναυπηγείται στις Σπέτσες το 
τρικάταρτο Πλοιάς χωρητικότητας 254 τόνων. 
Την περίοδο του θαλάσσιου αποκλεισμού της 
Γαλλίας, το ναυτικό των Σπετσών απογειώνε-
ται και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1796 
οι Σπέτσες υποχρεώθηκαν να δώσουν 25 ναύ-
τες στο τουρκικό ναυτικό, ως ποσοστό ανάλογο 
των κατοίκων του νησιού που ασχολούνται με 
τη ναυτιλία, λίγο αργότερα η ετήσια αποστολή 
ανδρών ορίσθηκε σε 80 (Σφυρόερας Β. , 1975, 
σ. 222).

Το εμπόριο και η ναυτιλία στις Σπέτσες διε-
ξάγονταν με παρόμοιο τρόπο με την Ύδρα και 
με τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Σε κάθε 

σημαντικό λιμάνι υπήρχαν αντιπρόσωποι των 
πλοιοκτητών, οι λεγόμενοι ρακομανδάριοι, οι 
οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση 
εμπορευμάτων προς φόρτωση στο πλοίο, αλλά 
και με την προμήθεια των αναγκαίων εφοδίων. 
Η ναύλωση γινόταν είτε εγγράφως, είτε προ-
φορικά ανάμεσα στον έμπορο και τον πλοιο-
κτήτη, αν και πολλές φορές οι ίδιοι οι πλοιο-
κτήτες ήταν αυτοί που ασκούσαν το εμπόριο. Ο 
πλοίαρχος ήταν ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτή-
τη και ήταν ο απόλυτος υπεύθυνος τόσο για το 
πλοίο, όσο και για το εμπόρευμα. Ήταν επίσης 
αυτός στον οποίο αποδίδονταν ο ναύλος μετά 
την πώληση του εμπορεύματος. Πολλές φορές 
ο πλοίαρχος αναλάμβανε τόσο την μεταφορά, 
όσο και την πώληση του εμπορεύματος, προ-
καταβάλοντας στον έμπορο μέρος της αξίας 
του και παρακρατώντας μετά την πώληση την 
προκαταβολή και τον ναύλο. Για την αποφυ-
γή των κινδύνων της πειρατείας τα πλοία είτε 
σύναπταν σύμβαση, το λεγόμενο συντροφικόν, 
είτε ταξίδευαν σε νηοπομπή. Στην περίπτωση 
του συντροφικού, το μεγαλύτερο πλοίο με τον 
καλύτερο πλοίαρχο αναλάμβανε ως οδηγός και 
συνταξιδεύοντας αντιμετώπιζαν όλοι μαζί τους 
πειρατές. Σε περίπτωση ζημιάς σε ένα από τα 
πλοία, αυτή μοιράζονταν σε όλους. Στην δεύτε-
ρη περίπτωση της νηοπομπής, την ευθύνη της 
αντιμετώπισης των πειρατών αναλάμβανε ένας 
αρχηγός που είχε ισχυρό πλοίο ή πλοία, ένα-
ντι κάποιας αμοιβής. Τα πλοία της νηοπομπής 
όφειλαν να ακολουθούν τις οδηγίες του αρχη-
γού, ο οποίος υποχρεούταν στην επανόρθωση 
της ζημιάς σε περίπτωση απώλειας κάποιου 
πλοίου ή του εμπορεύματος του από επίθεση 
πειρατών. Τα πλοία εξαιτίας του κινδύνου της 
πειρατείας διέθεταν συνήθως πολυάριθμο 
πλήρωμα, που ανέρχονταν σε 70 ή και σε 100 
άτομα. Το πλήρωμα προσλαμβάνονταν είτε με 
μισθό, είτε για κάθε ταξίδι (τραβερσάδα), είτε 
κάποιες φορές και με συμμετοχή στα κέρδη 
(Πλειώνης, 2007, σσ. 54-58).

Οι Σπέτσες όμοια με πολλά άλλα νησιά δεν 
είχαν Τούρκους κατοίκους, ούτε Τούρκο διοι-
κητή. Η διοίκηση των Σπετσών ήταν όμοια με 
της Ύδρας αριστοκρατική και το νησί το διοι-
κούσε μια δημογεροντία προερχόμενη από την 
τάξη των νοικοκυραίων, αν και μερικές φορές 
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για κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις 
συγκαλούνταν γενική συνέλευση των κατοί-
κων. Στις Σπέτσες, όπως και στην Ύδρα, στις 
αρχές του 19ου αιώνα διορίσθηκε διοικητής 
του νησιού, αποκαλούμενος και ζαμπίτης, για 
να αντιμετωπίσει την λαϊκή δυσαρέσκεια και τις 
ταραχές (Χατζής, 1908, σσ. 3-4). Αρχηγός της 
αριστοκρατικής μερίδας των Σπετσών λίγο πριν 
την επανάσταση ήταν ο Χατζηγιάννης Μέξης, 
ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχηγό 
της λαϊκής μερίδας Μπόταση, καθώς οι νοικο-
κυραίοι των Σπετσών θεωρούσαν ότι το έθνος 
δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για την 
επανάσταση και ότι η έναρξη της έπρεπε να κα-
θυστερήσει. Αμέσως όμως μετά την έναρξη της 
επανάστασης ο Μέξης συμφιλιώθηκε με τον 
Μπόταση και σήκωσαν από κοινού την σημαία 
της επανάστασης στις Σπέτσες, στις 3 Απριλίου 
1821 πρώτοι απ’ όλους τους νησιώτες.

Τα Ψαρά
Τα Ψαρά είναι ένας μονοκόμματος βράχος 

12 μίλια δυτικά της Χίου. Ένας άνυδρος τόπος 
που το μόνα φυτά που ευδοκιμούν πάνω του 
είναι το θυμάρι, η ρίγανη, κάποια χαμόσυρτα 
αμπέλια και λιγοστές συκιές. Το νησί αναφέρε-
ται από τον Όμηρο στην Οδύσσεια με το όνο-
μα Ψυριά και ήταν φημισμένο για ένα πράγ-
μα και μόνο, για την φτώχεια του. Ζώο άγριο 

δεν μπορούσε να ζήσει πάνω 
του, ούτε καν φίδι. Είναι χαρα-
κτηριστική άλλωστε μια παρά-
δοση του νησιού σύμφωνα με 
την οποία όταν κάποιος έφερε 
ένα φίδι στο νησί και το άφη-
σε στο έδαφος, αυτό κουλου-
ριάστηκε, τινάχτηκε 2-3 φορές 
και έπειτα ψόφησε (Φωτιάδης 
1984, σ. 27). Παρόλη πάντως 
την άγονη γη του, το νησί κατοι-
κούνταν από την αρχαιότητα, αν 
και υπήρχαν πολλές περίοδοι, 
στις οποίες ήταν ακατοίκητο. 
Στα πρώτα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας οι λιγοστοί κάτοικοι του 
νησιού αιχμαλωτίσθηκαν από 
τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν Β΄, ο 

οποίος επέστρεφε στην Κων-
σταντινούπολη με τον στόλο του από τη Ρόδο, 
έχοντας εκδιώξει τους ιππότες του τάγματος 
του Αγίου Ιωάννου το 1522. Το νησί μένει ακα-
τοίκητο ως τα μέσα του 17ου αιώνα, αν και 
υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για Τούρκους που 
κατείχαν γη στο νησί σταλμένους εκεί από τον 
Σουλτάνο, επιφορτισμένους με την ασφάλεια 
του περάσματος προς την Κωνσταντινούπο-
λη. Πρόκειται όμως μάλλον για κατοίκους των 
απέναντι μικρασιατικών παραλίων ή της Χίου, 
στους οποίους είχε παραχωρηθεί γη στο νησί. 
Κατά τον 17ο αιώνα τα Ψαρά κατοικούνται 
ξανά. Οι νέοι κάτοικοι του νησιού είναι οικογέ-
νειες από την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο 
και από άλλα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
που κυνηγημένοι από τους Οθωμανούς μπήκαν 
σε καΐκια με προορισμό τα παράλια της Μικράς 
Ασίας, όπου ο Οθωμανικός ζυγός ήταν ελα-
φρύτερος. Κυνηγημένοι, όμως και τσακισμένοι 
από τους ανέμους κατέφυγαν στα Ψαρά, όπου 
και παραμείναν, προτιμώντας την ελευθερία 
που τους παρείχε το νησί, παρόλη την άγονη γη 
του (Φωτιάδης , 1984, σ. 28). Παρότι ορεσίβιοι 
οι πρώτοι κάτοικοι δεν άργησαν να προσαρμο-
στούν στις συνθήκες του νέου φυσικού περι-
βάλλοντος. Η άγονη γη του νησιού δεν ήταν 
δυνατό να τους δώσει τα απαραίτητα για να 
ζήσουν και αυτό τους έκανε να στραφούν στην 
θάλασσα. Άρχισαν λοιπόν να κατασκευάζουν 

ν. Ψαρά
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μικρά πλοία ασχολούμενοι με το εμπόριο με τις 
γύρω περιοχές. Οι Ψαριανοί δεν υπήρξαν ποτέ 
καλοί μάστορες και τεχνίτες. Έφεραν όμως τε-
χνίτες και μαραγκούς από άλλα μέρη, όπως 
την Ύδρα, που κατασκεύασαν αυτά τα πρώτα 
πλεούμενα τους, ενώ αργότερα κατασκεύασαν 
μεγαλύτερα πλοία κατάλληλα για πιο μακρινά 
ταξίδια. Παράλληλα και κατά τη συνήθεια πολ-
λών άλλων νησιών του Αιγαίου και κυρίως των 
πιο απομακρυσμένων και απομονωμένων, πα-
ρείχαν καταφύγιο σε πειρατές, αποφεύγοντας 
έτσι τις τυχόν επιδρομές τους, αλλά και παίρνο-
ντας ως αντάλλαγμα εφόδια και πολύτιμα αντι-
κείμενα από την λεία των πειρατών, που στη 
συνέχεια τα εμπορεύονταν.

 Μετά την κήρυξη του ρωσοτουρκού πολέ-
μου του 1768-1774, ο ρωσικός στόλος κατα-
πλέει στα Ψαρά το 1769 και οι Ψαριανοί παρά 
τον φόβο για αντίποινα του Σουλτάνου πείθο-
νται να επαναστατήσουν. Το επόμενο έτος ο 
ρωσικός στόλος μετά από τις επιτυχίες του και 
την καταστροφή του Οθωμανικού στόλου στο 
Τσεσμέ επαναπλέει στα Ψαρά και οι Ψαριανοί 
ενθουσιασμένοι υψώνουν τη ρωσική σημαία. 
Με την αναχώρηση  του ρωσικού στόλου από 

το Αιγαίο, τα Ψαρά μένουν εκτεθειμένα στην 
εκδικητική μανία του Σουλτάνου, χάρη όμως 
στην καταλυτική παρέμβαση του Φαναριώτη 
Δραγομάνου του στόλου, οι Ψαριανοί δηλώ-
νουν υποταγή στον Σουλτάνο και καταφέρνουν 
να αποφύγουν τα αντίποινα. Στη διάρκεια αυ-
τού του πολέμου όμως και μόνο, ναυπηγήθη-
καν από τους Ψαριανούς 45 γαλιότες, καθώς 
και το πρώτο ψαριανό τρικάταρτο πλοίο, που 
ανήκε στον μετέπειτα ευνοούμενο της Μεγάλης 
Αικατερίνης Ιωάννη Βαρβάκη (Σφυρόερας Β., 
1975, σ. 221). Από την εποχή των Ορλωφικών 
και μετά, οι Ψαριανοί είχαν οπλίσει καταδρο-
μικά πλοία και με αυτά έκαναν επιδρομές στα 
παράλια της Μικράς Ασίας προξενώντας στους 
Τούρκους μεγάλες καταστροφές. Αργότερα κα-
τασκεύασαν περισσότερα και μεγαλύτερα κατα-
δρομικά, αποτελώντας τον φόβο και τον τρόμο 
για τα τουρκικά πλοία, τα οποία δεν έβρισκαν 
ασφάλεια ακόμα και μέσα στα λιμάνια τους. 
Πολλές ήταν πάντως και οι κατηγορίες από άλ-
λους νησιώτες και γενικά Έλληνες ναυτικούς, 
ότι οι Ψαριανοί δε περιόριζαν τις επιδρομές 
τους μόνο στα τουρκικά πλοία, αλλά κούρσευαν 
και ελληνικά. Αρκετοί ήταν μάλιστα αυτοί που 

Το πλοίο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» του Ν. Αποστόλη
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τους χαρακτήριζαν κοινούς 
πειρατές. Το βέβαιο είναι ότι 
μέσα από αυτές τις καταδρο-
μικές τους επιθέσεις κατά την 
προεπαναστατική περίοδο, οι 
Ψαριανοί είχαν αποκτήσει όχι 
μόνο τα υλικά μέσα, αλλά και 
την εμπειρία του πολέμου στη 
θάλασσα.

Το εμπόριο και η ναυτιλία 
στα Ψαρά διεξάγονταν με 
διαφορετικό σύστημα απ’ ότι 
στην Ύδρα και τις Σπέτσες. Οι 
πλοιοκτήτες δεν μίσθωναν 
ναύτες, ούτε ναύλωναν τα 
πλοία τους, αλλά ταξίδευαν 
και διεξήγαγαν το εμπόριο με ιδία κεφάλαια. Τα 
κέρδη και οι ζημιές βάραιναν αναλογικά τους 
κατόχους των πλοίων, τους κεφαλαιούχους, 
αλλά και ολόκληρο το πλήρωμα. Από τα κέρδη 
αφαιρούνταν τα κεφάλαια, ο τόκος, το κόστος 
των τροφίμων και οι λοιπές δαπάνες, ο δη-
μοτικός φόρος και 1% υπέρ του μοναστηριού. 
Το καθαρό πλέον κέρδος διαιρούνταν σε ίσα 
μερίδια για όλους τους ναύτες, ανεξάρτητα την 
ηλικία ή τον βαθμό τους. Ίσος αριθμός μεριδί-
ων ανήκαν στον πλοιοκτήτη και δέκα επιπλέον 
μερίδια δίνονταν στον πλοίαρχο, για να τα μοι-
ράσει κατά τη δική του κρίση στα ικανότερα και 
εργατικότερα μέλη του πληρώματος. Αν μάλι-
στα το μερίδιο του κάθε ναύτη ήταν μικρότερο 
από ένα ορισμένο ποσό, τότε μειωνόταν ο προ-
βλεπόμενος τόκος επί του κεφαλαίου (Τρικού-

πης, 1993, σσ. 151-152). Με το σύστημα αυτό 
ο κάθε ναύτης ταύτιζε τα συμφέροντα του με 
αυτά του πλοιάρχου, του πλοιοκτήτη και του κε-
φαλαιούχου και εργάζονταν πρόθυμα, ριψοκιν-
δυνεύοντας πολλές φορές, μιας και συμμετείχε 
στο κέρδος. Έτσι τα ταξίδια των Ψαριανών ήταν 
συντομότερα, οικονομικότερα και συχνότερα 
απ’ ότι των άλλων.

Το σύστημα διοίκησης των Ψαρών ήταν δη-
μοκρατικό. Κάθε Μάρτιο γινόταν συνέλευση 
όλου του λαού και εκλέγονταν 40 αντιπρό-
σωποι απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι αντι-
πρόσωποι αυτοί του λαού, που αποτελούσαν 
ένα είδος βουλής, ήταν επιφορτισμένοι με την 
εκλογή των 4 νέων δημογερόντων. Οι απερ-
χόμενοι δημογέροντες έδιναν λόγο των πρά-
ξεων τους είτε στη συνέλευση του λαού, είτε 

στους 40 αντιπροσώπους, ή ακόμα 
και μόνο στους 4 νέους δημογέ-
ροντες. Οι πρόκριτοι έπαιρναν την 
σφραγίδα του νησιού, η οποία ήταν 
χωρισμένη σε 4 μέρη και ο καθένας 
είχε στην κατοχή του ένα από αυτά. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονταν 
η συμμετοχή και των τεσσάρων δη-
μογερόντων στις αποφάσεις. Στο 
νησί δεν υπήρχε κανενός είδους 
τουρκική διοίκηση. Οι δημογέροντες 
αποτελούσαν την διοίκηση του νη-
σιού, το οποίο βρισκόταν σε καθε-
στώς ημιαυτονομίας. Αποτελούσαν 
βέβαια μια κυβέρνηση με περιορι-

Φρεγάτα

Τρίκροτο
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σμένα δικαιώματα καθώς εκτός από τον Κα-
πουδάν πασά και την πύλη περιοριζόντουσαν 
και από τον λαό. Οι δημογέροντες ήταν βέβαια 
αυτοί που λύνανε τις διαφορές σύμφωνα με 
τα έθιμα και την κρίση τους, αλλά τα εγκλή-
ματα δικάζονταν από τη συνέλευση του λαού, 
ενώ και για κάθε ιδιαίτερα σημαντική απόφα-
ση έπρεπε να ζητηθεί και η έγκριση του λαού. 
Επίσης πολλές ήταν οι προσφυγές στην διαι-
τησία του Καπουδάν πασά ή του Δραγομάνου 
του στόλου για τις ιδιαίτερα σημαντικές υπο-
θέσεις (Σφυρόερας Β., 1974). Το δημοκρατικό 
σύστημα των Ψαρών κινδύνεψε το 1813, όταν 
έπεσε επιδημία πανώλης στο νησί και πολλοί 
Ψαριανοί αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν 
καταφεύγοντας στα απέναντι παράλια και στη 
Χίο. Όταν δύο χρόνια μετά οι Ψαριανοί άρχισαν 
να επιστρέφουν στο νησί τους, αντιμετώπισαν 
μια πρωτόγνωρη γι’ αυτούς κατάσταση, με τους 
δημογέροντες να έχουν αποκτήσει δικτατορική 

εξουσία, έχοντας μάλιστα και για πρώτη φορά 
φρουρά αποτελούμενη από 40 ένοπλους. Οι 
Ψαριανοί ασυνήθιστοι στον ζυγό αντέδρασαν 
και εξεγέρθηκαν εκδιώκοντας τους δημογέρο-
ντες που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Το 
1815 τα Ψαρά επιστρέφουν στο δημοκρατικό 
τους σύστημα διοίκησης, μόνο που δίπλα στους 
4 δημογέροντες τοποθετήθηκε και ένας διοικη-
τής και η σφραγίδα του νησιού χωρίστηκε σε 
5 κομμάτια. Χαρακτηριστικό είναι πως οι πρό-
κριτοι και οι νοικοκυραίοι της Ύδρας και των 
Σπετσών, που είχαν αριστοκρατική διοίκηση 
δεν έβλεπαν με ιδιαίτερα καλό μάτι το δημο-
κρατικό σύστημα των Ψαρών. Ο Υδραίος Σα-
χτούρης μάλιστα, έγραφε στο ημερολόγιο του 
ειρωνευόμενος τους Ψαριανούς, ότι θεωρούν 
τους εαυτούς τους ως άλλους Αθηναίους και 
ονόμασαν την διοίκηση τους βουλή των Ψα-
ρών (Φωτιάδης , 1984, σσ. 30-33).

Επαναστατική σημαία ν. Σπετσών
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Η Επανάσταση του 
1821

Η έναρξη της επανάστα-
σης του 1821 βρήκε τα 3 
νησιά σε φάση κάμψης της 
εμπορικής τους δραστηρι-
ότητας, καθώς μετά την 
λήξη των πολεμικών ανα-
μετρήσεων στην Ευρώπη, 
οι Άγγλοι είχαν ανακτήσει 
την πρωτοκαθεδρία στο 
εμπόριο της Μεσογείου 
και του Ευξείνου Πόντου. 
Παρόλα αυτά η ναυτική 
τους δύναμη παρέμενε 
ακμαία και η ναυτοσύνη 
των κατοίκων τους αδιαμ-
φισβήτητη. Τα τρία νησιά 
όταν άρχισε η επανάστασή είχαν 176 φορτηγά 
πλοία, μικρά ως επί το πλείστων, αλλά και αρ-
κετά μεγάλα. Τα περισσότερα και μεγαλύτερα 
ανήκαν στην Ύδρα, η οποία διέθετε 92 πλοία. 
Οι Σπέτσες ακολουθούσαν με 44 και τα Ψαρά 
με 40 (Τρικούπης, 1993, σ. 453). Τα περισσότε-
ρα από αυτά τα εμπορικά πλοία μετατράπηκαν 
για τις ανάγκες του αγώνα σε πολεμικά. Δεν θα 
πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε το γεγονός ότι 
οι διαφορές στην ναυπήγηση μεταξύ εμπορι-
κών και πολεμικών πλοίων την εποχή εκείνη 
δεν ήταν τόσο μεγάλες και σημαντικές όσο εί-
ναι σήμερα. Άλλωστε τα εμπορικά πλοία των 
νησιών του Αιγαίου ήταν εξοπλισμένα ήδη τα 
περισσότερα με πυροβόλα, λόγω του κινδύνου 
των πειρατών. Ο οπλισμός τους βέβαια δεν ξε-
περνούσε τα 20 πυροβόλα για τα μεγαλύτερα 
πλοία, ενώ τα περισσότερα διέθεταν περί τα 10 
πυροβόλα. Οπλισμός μάλλον πενιχρός συγκρι-
νόμενος με τον οπλισμό των πλοίων του Οθω-
μανικού στόλου.

Ο Οθωμανικός στόλος διέθετε στις αρχές της 
επανάστασης 4 τρίκροτα των 120 πυροβόλων 
το καθένα, 13 δίκροτα των 74 πυροβόλων, 
7 φρεγάτες των 50 πυροβόλων, 5 κορβέτες 
των 25 πυροβόλων και πολλά άλλα μικρότερα 
σκάφη με ελαφρύτερο οπλισμό (Αλεξανδρής, 
1930, σσ. 3-4). Επιπλέον η Οθωμανική αυτο-
κρατορία διέθετε προς ενίσχυση του στόλου της 
και τον Αιγυπτιακό στόλο, ο οποίος αποτελούσε 

υπολογίσιμη δύναμη αν και αποτελούνταν από 
μικρότερης χωρητικότητας πλοία από τα τουρ-
κικά. Η υπεροχή σε δύναμη πυρός του Οθω-
μανικού στόλου ήταν συντριπτική. Μια δύναμη 
πυρός όμως που αντισταθμίζονταν ή ακόμα και 
υποσκελίζονταν από την συντριπτική αντίστοι-
χα υπεροχή των ελληνικών πληρωμάτων ένα-
ντι των Οθωμανικών. Οι Οθωμανοί, όπως προ-
αναφέρθηκε, λαός νομαδικός και πολεμικός, 
υπήρξαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι και ποτέ δεν 
είδαν με συμπάθεια τη θάλασσα. Σ’ αυτή τους 
άλλωστε την αντιπάθεια στα περί της θαλάσσης 
πράγματα οφείλεται και το καθεστώς ημιαυτο-
νομίας των περισσότερων νησιών του Αιγαίου. 
Το ναυτικό αντιμετωπίσθηκε από την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία περισσότερο ως ένα παράρ-
τημα της στρατιωτικής της δύναμης, παρά ως 
αυτούσια και ανεξάρτητη δύναμη. Τα πληρώ-
ματα των Οθωμανικών πλοίων αποτελούνταν 
κυρίως από Έλληνες ναυτικούς των παραλίων 
και των νησιών του Αιγαίου, από μη Οθωμα-
νούς κατοίκους των μικρασιατικών παραλίων 
του Εύξεινου Πόντου και από Αλγερινούς και 
Τυνήσιους πειρατές. Τέτοιος ήταν άλλωστε και 
ο πρώτος Καπουδάν πασάς του Οθωμανικού 
στόλου, ο περίφημος Μπαρμπαρόσα. Οι μόνοι 
Τούρκοι οι οποίοι επέβαιναν στα Οθωμανι-
κά πλοία ήταν οι στρατιώτες που χειρίζονταν 
τα πυροβόλα και οι γενίτσαροι, καθώς και οι 
αξιωματικοί των πλοίων. Οι αξιωματικοί όμως, 

Επαναστατική σημαία ν. Ψαρών



68  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 610-ΤΟΜΟΣ 180

όπως και οι πλοίαρχοι προέρχονταν κυρίως 
από τον στρατό ξηράς, χωρίς να έχουν καμία 
πρότερη σχέση με την θάλασσα και το ναυτι-
κό. Επιπλέον η επιλογή τόσο του αρχηγού του 
στόλου Καπουδάν πασά, όσο και η επιλογή των 
πλοιάρχων απ’ αυτόν ήταν περισσότερο απο-
τέλεσμα ζυμώσεων και ραδιουργιών που λά-
βαιναν χώρα στην αυλή του Σουλτάνου, παρά 
αποτέλεσμα της ικανότητας τους στην διοίκηση 
και της ναυτοσύνης τους (Αλεξανδρής, 1930, 
σσ. 4-11). 

Στα άπειρα και άμαθα στα περί της θαλάσσης 
πληρώματα και αξιωματικούς του οθωμανικού 
ναυτικού, τα νησιά του Αιγαίου και κατά κύριο 
λόγο ή Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά είχαν να 
αντιπαρατάξουν έμπειρους ναύτες και άξιους 
πλοιάρχους. Πληρώματα που αποτελούσαν την 
ψυχή του Οθωμανικού στόλου στα προεπανα-
στατικά χρόνια, υπηρετώντας σ’ αυτόν υποχρε-
ωτικά ως κληρωτοί (σεφερλήδες). Ναύτες και 
πλοιάρχους μπαρουτοκαπνισμένους από τις 
μάχες με τους πειρατές στο Αιγαίο και σε όλη 
τη Μεσόγειο, αλλά και από τις δικές τους κατα-
δρομικές επιδρομές στα παράλια και σε τουρ-
κικά, κυρίως πλοία. Πλοιάρχους που είχαν δια-
κινδυνεύσει πολλές φορές και είχαν καταφέρει 
τις περισσότερες να ξεγελάσουν το πανίσχυρο 

και καλά οργανωμένο αγγλικό ναυτικό και τους 
πολύπειρους Άγγλους πλοιάρχους κατά την 
διάρκεια του ναυτικού αποκλεισμού. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον Γάλλο ιστο-
ρικό Ναύαρχο Jurien de la Granere, το 1816 ο 
πληθυσμός της Ύδρας ήταν 20.000 από τους 
οποίους οι 10.000 ήταν ναυτικοί (Αλεξανδρής, 
1930, σ. 9).

Από τις αρχές Μαρτίου η Πελοπόννησος και 
μεγάλο μέρος της ανατολικής Στερεάς είχαν 
ξεσηκωθεί, αλλά τα νησιά ακόμα αδρανούσαν. 
Κάτι μάλλον δικαιολογημένο, μιας και η ημιαυ-
τονομία και η αυτοδιοίκηση που διέθεταν ήδη 
έκαναν τους νησιώτες διστακτικούς, καθώς δεν 
αισθανόταν το βάρος του Οθωμανικού ζυγού 
όπως τα περισσότερα μέρη της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Οι πρόκριτοι είχαν σοβαρές αμφιβο-
λίες σχετικά με την συμμετοχή τους στην επα-
νάσταση, καθώς κατά τη γνώμη τους η ζυγαριά 
μεταξύ των πραγμάτων που είχαν να χάσουν 
και των πραγμάτων που είχαν να κερδίσουν τα 
νησιά από τη συμμετοχή τους στην επανάσταση 
έκλινε περισσότερο προς αυτά που είχαν να χά-
σουν. Ήταν άλλωστε σχετικά πρόσφατη η μνή-
μη των Τουρκικών αντιποίνων κατά τη διάρκεια 
του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774. 
Οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί της ηπειρωτι-
κής Ελλάδας γνώριζαν ότι η συμμετοχή των 
νησιών ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχή 
έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα. Προσπά-
θησαν λοιπόν μέσω απεσταλμένων και επιστο-
λών να κινητοποιήσουν τους νησιώτες. Η αρχή 
έγινε από τις Σπέτσες. Στις 26 Μαρτίου ο αρ-
χηγός της λαϊκής μερίδας των Σπετσών Μπο-
τάσης υψώνει στο νησί την σημαία της επανά-
στασης, παρά την αντίθεση της αριστοκρατίας 
του νησιού και του αρχηγού της Χατζηγιάννη 
Μέξη. Τελικά και υπό την πίεση των γεγονότων 
κάμπτονται οι αντιδράσεις της αριστοκρατικής 
μερίδας και στις 3 Απριλίου υψώνεται επίσημα 
η σημαία της επανάστασης στο διοικητήριο του 
νησιού (Διαμαντούρου, 1975, σ. 101). 

Στις 10 Απριλίου ανήμερα το Πάσχα οι Σπε-
τσιώτες στέλνουν αντιπροσωπεία στα Ψαρά με 
τον πλοίαρχο Γκίκα Τσούπη επικεφαλής, για να 
αναγγείλουν στους Ψαριανούς την επανάσταση 
των Σπετσών και συγχρόνως για να προσπα-
θήσουν να τους πείσουν να ξεσηκωθούν και οι 

Αντώνης Οικονόμου
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ίδιοι. Οι Ψαριανοί παρά την επισφαλή θέση του 
νησιού τους κοντά στα μικρασιατικά παράλια και 
τους ναυστάθμους των οθωμανικού ναυτικού 
δεν υπολόγισαν τους κινδύνους που διέτρεχαν 
και ύψωσαν με ενθουσιασμό την σημαία της 
επανάστασης (Φωτιάδης, 1984, σσ. 44-45). 
Αμέσως μετά οι Ψαριανοί στέλνουν 7 πλοία 
με κατεύθυνση τα παράλια της Μικράς Ασίας 
με επικεφαλής τον Νικολή Αποστόλη, έμπειρο 
πλοίαρχο που είχε πολεμήσει στο πλευρό του 
Λάμπρου Κατσώνη. Υπήρχαν πληροφορίες για 
συγκέντρωση 3.000 ανδρών στα παράλια της 
Σμύρνης, με σκοπό τη μεταφορά τους με πλοία 
του Οθωμανικού στόλου στην Πελοπόννησο, 
ώστε η επανάσταση να καταπνιγεί εν τη γενέ-
σει της. Τα πλοία των Ψαριανών βύθισαν ένα 
τουρκικό πλοίο και αιχμαλώτισαν άλλα τέσσερα 
με πολεμικές αποσκευές, καθώς και 450 Τούρ-
κους στρατιώτες. Παράλληλα μικρά πλοία των 
Ψαριανών στάλθηκαν να περιπολούν τις μικρα-
σιατικές ακτές, ώστε να προληφθεί οποιαδή-
ποτε προσπάθεια αποστολής στρατού με πλοία 
στην Πελοπόννησο (Τρικούπης, 1993, σ. 154).

Τα δύο νησιά, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, αγκά-
λιασαν άμεσα τον απελευθερωτικό αγώνα, 
αλλά δεν έγινε το ίδιο με την ισχυρή Ύδρα. Οι 
πρόκριτοι της Ύδρας, οι νοικοκυραίοι, είχαν 
αποκομίσει τεράστια κέρδη από το εμπόριο και 
τη ναυτιλία μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή, ενώ η δύναμη 
και ο πλούτος τους αυξή-
θηκε ακόμα περισσότερο 
κατά τη διάρκεια των Ναπο-
λεόντειων πολέμων και την 
διάσπαση του ναυτικού απο-
κλεισμού από τα υδραίικα 
πλοία. Αυτή όμως η οικονο-
μική ευμάρεια των νοικοκυ-
ραίων έφερε και τον συντη-
ρητισμό. Μετά το τέλος των 
πολεμικών αναμετρήσεων 
στην Ευρώπη και την συ-
νεπακόλουθη εμπορική και 
οικονομική ύφεση, οι νοικο-
κυραίοι της Ύδρας προτίμη-
σαν να κρατάνε δεμένα τα 
πλοία τους στο λιμάνι περι-
μένοντας καλύτερες μέρες. 
Οι τιμές των ναύλων είχαν 

πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω του αντα-
γωνισμού και οι πλοιοκτήτες προτιμούσαν να 
μην ναυλώνουν τα καράβια τους, από το να τα 
ναυλώνουν με μικρό κέρδος. Ο λαός όμως, οι 
λεγόμενοι μαρινάροι, βρέθηκε σε ιδιαίτερα δυ-
σχερή θέση, μιας και η ναυτιλία ήταν η βασική 
πηγή εισοδήματος, με αποτέλεσμα να δυσανα-
σχετεί απέναντι στους νοικοκυραίους. Όταν λοι-
πόν έφτασαν τα πρώτα επαναστατικά μηνύματα 
οι πρόκριτοι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα 
για βοήθεια και συμμετοχή στην επανάσταση, 
αλλά ήθελαν να σταθμίσουν την σοβαρότητα 
του κινήματος πριν αποφασίσουν να διακινδυ-
νεύσουν. Αντίθετα ο λαός ήταν έτοιμος να ξε-
σηκωθεί και δεν περίμενε παρά μια ώθηση, μια 
αφορμή (Φωτιάδης , 1984, σσ. 46-47).

Η ώθηση για τον ξεσηκωμό ήρθε από τον 
Αντώνη Οικονόμου, έναν πλοίαρχο δεύτερης 
τάξης μυημένο στην φιλική εταιρεία στην Κων-
σταντινούπολη, οπού είχε γνωριστεί και με τον 
Παπαφλέσσα. Με την έναρξη της επανάστασης 
ο Οικονόμου άρχισε να στρατολογεί Υδραίους 
με την δικαιολογία πως θα συμπράξουν την 
επανάσταση στην Πελοπόννησο. Καταφέρνει 
μ΄ αυτόν τον τρόπο να συγκεντρώσει 500 
οπλισμένους άντρες. Οι νοικοκυραίοι δεν έφε-
ραν αντίρρηση στο σχέδιο του Οικονόμου, κα-
θώς θεωρούσαν ότι έτσι θα μειωθούν οι άνερ-

Επαναστατική σημαία ν. Ύδρας
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γοι ναύτες της Ύδρας που δυσανασχετούσαν 
απέναντι τους και προκαλούσαν ταραχές στο 
νησί (Φωτιάδης, 1984, σ. 48). Στις 28 Μαρτί-
ου εμφανίσθηκε στο λιμάνι της Ύδρας ένα καΐκι 
που έφερε την είδηση του αποκλεισμού των 
Τούρκων της Ακροκορίνθου στο κάστρο από 
επαναστατημένους κατοίκους των Μεγάρων. Το 
ίδιο βράδυ οι άντρες του Οικονόμου ξεχύθηκαν 
στους δρόμους της Ύδρας φωνάζοντας επανα-
στατικά συνθήματα και ταυτόχρονα οι καμπάνες 
των εκκλησιών άρχισαν να χτυπάνε χαρμόσυ-
να. Οι Υδραίοι που δεν γνώριζαν το σχέδιο του 
Οικονόμου παρασύρθηκαν από τον ενθουσια-
σμό και μαζί με τους οπλισμένους κατέλαβαν 
τα αγκυροβολημένα στο λιμάνι πλοία στρέφο-
ντας τα κανόνια τους προς την καγκελαρία, απ’ 
όπου οι πρόκριτοι και ο διοικητής του νησιού 
Κοκοβίλας παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα 
απόλυτα αιφνιδιασμένοι (Διαμαντούρου, 1975, 
σσ. 101-102). Στη συνέχεια ο Οικονόμου με 
τους ένοπλους άντρες του και με τον λαό κατέ-
λαβαν την καγκελαρία εκδιώκοντας τον διοικη-
τή του νησιού Κοκοβίλα, με τον Οικονόμου να 
αναλαμβάνει τόσο την στρατιωτική, όσο και την 
πολιτική διοίκηση του νησιού.

Η επιτυχία της κίνησης του Οικονόμου ήταν 
απόλυτη. Αμέσως μετά άρχισε η εγγραφή των 
πολιτών στα ναυτολόγια, ενώ οι επαναστάτες 
απαίτησαν από τους νοικοκυραίους χρήματα 
για τον αγώνα, αλλά και για να μοιραστούν 
στους μαρινέρους που βρισκόταν σε απόλυτη 
ένδεια. Οι νοικοκυραίοι άνοιξαν τα σεντούκια 
και τις στέρνες όπου φύλαγαν τους θησαυρούς 
τους και συγκεντρώθηκαν 650.000 γρόσια, ένα 
τεράστιο χρηματικό ποσό για την εποχή. Είναι 
χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στην παρατήρηση 
κάποιου απλοϊκού γέρου ότι το ποσό είναι τε-
ράστιο, ο Γκίκας Γκίκας γιός ενός από τους πιο 
πλούσιους νοικοκυραίους της Ύδρας, ο οποίος 
είχε ταχθεί στο πλευρό του Οικονόμου ενάντια 
στον ίδιο του τον πατέρα, απάντησε ότι αυτό το 
ποσό δεν ήταν ούτε ο αφρός της στέρνας του 
πατέρα του (Φωτιάδης, 1984, σ. 48), τόσο με-
γάλος ήταν ο πλούτος των νοικοκυραίων. Στις 
31 Μαρτίου οι πρόκριτοι του νησιού εξέδωσαν 
έγγραφο με το οποίο παραχωρούσαν απόλυτη 
εξουσία στον Αντώνη Οικονόμου, με τις υπο-
γραφές των πιο ισχυρών νοικοκυραίων και με 

πρώτη και καλύτερη του πανίσχυρου Λάζαρου 
Κουντουριώτη. Οι υπογραφές μάλιστα βρί-
σκονταν κάτω από τον τίτλο «οι κάτοικοι της 
Ύδρας» και όχι «οι πρόκριτοι της Ύδρας», όπως 
γινόταν ως τότε. Στις 16 Απριλίου και παρουσία 
όλου του λαού έγινε δοξολογία και υψώθηκε 
στην καγκελαρία η σημαία της επανάστασης 
από τον αρχιεπίσκοπο Γεράσιμο. Την ίδια μέρα 
εκδόθηκε και το πρώτο επαναστατικό έγγραφο 
της Ύδρας, ενώ δύο μέρες αργότερα εκδόθη-
καν άλλα δύο έγγραφα, ένα προς τους καθο-
λικούς κατοίκους των Κυκλάδων και ένα προς 
τους κατοίκους των υπόλοιπων περιοχών του 
Ελλαδικού χώρου που δεν είχαν επαναστατή-
σει (Διαμαντούρου, 1975, σ. 102). Οι νοικοκυ-
ραίοι της Ύδρας παρόλα αυτά δεν συγχώρησαν 
ποτέ την κίνηση του Οικονόμου και στην πρώ-
τη ευκαιρία κατάφεραν να τον συλλάβουν και 
να τον φυλακίσουν στο μοναστήρι του Φονιά 
στην Πελοπόννησο. Λίγο πριν την εθνοσυνέ-
λευση της Επιδαύρου ο Οικονόμου κατάφερε 
να δραπετεύσει, με σκοπό να τεθεί επικεφαλής 
της αποστολής της Ύδρας στην εθνοσυνέλευση. 
Οι πρόκριτοι της Ύδρας βλέποντας τον κίνδυ-
νο για την εξουσία τους, μιας και ο Οικονόμου 
είχε πολύ ισχυρά ερείσματα στον λαό του νη-
σιού, διατάσσουν τον Ξύδη, πρωτοπαλίκαρο 
του οπλαρχηγού Λιόντου να τον συλλάβει και 
να τον φυλακίσει στο Μέγα Σπήλαιο. Αυτή ήταν 
όμως μόνο η επίσημη εκδοχή της διαταγής και 
όχι η πραγματική. Στις 16 Δεκεμβρίου 1821 ο 
Αντώνης Οικονόμου δολοφονείται λίγο πριν 
φτάσει στο Άργος, πληρώνοντας την τόλμη του 
να τα βάλει με την πανίσχυρη αριστοκρατία της 
Ύδρας (Τρικούπης, 1993, σσ. 127-128).

Συμπεράσματα
Τρία μικρά νησιά του Αιγαίου, η Ύδρα, οι Σπέ-

τσες και τα Ψαρά. Τρείς κουκίδες στον χάρτη 
που τις συντροφεύει η ιστορία τους. Μια ιστο-
ρία γεμάτη αγώνες, θυσία και δόξα. Παρακο-
λουθήσαμε την πορεία τους στα τέλη του 18ου 
και στις αρχές του 19ου αιώνα. Είδαμε την 
διοικητική και κοινωνική τους οργάνωση, την 
εμπορική, ναυτιλιακή και οικονομική τους άν-
θηση μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρ-
τζή και κατά την διάρκεια των Ναπολεόντειων 
πολέμων, αλλά και την ύφεση που έπληξε τον 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Υποσμηναγός (ΤΤΗ) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στο Μουζάκι Καρδίτσας και 
κατοικεί στον Βόλο. Αποφοίτησε από την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας το 
1995 με την ειδικότητα του ηλεκτρονικού. Σήμερα φέρει τον βαθμό του Υποσμηναγού 
και υπηρετεί στην 111 Πτέρυγα Μάχης ως προϊστάμενος του συνεργείου Avionics. Το 
2015 ξεκίνησε να φοιτά στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απ’ όπου αποφοίτησε ως πρώτος του έτους του τον 
Απρίλιο του 2019. Είναι φοιτητής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΙΑΚΑ 
με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολο-
γικές Σπουδές». Είναι παντρεμένος με την Χριστίνα Βασιλείου και έχει δυο παιδιά τον 
Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο.

εμπορικό τους τομέα μετά την αποκατάσταση 
της ειρήνης στην Ευρώπη. Παρακολουθήσαμε 
ακόμη τις ζυμώσεις και τις συνθήκες μέσα από 
τις οποίες και μέσα στις οποίες έγινε η προ-
σχώρηση τους στον επαναστατικό αγώνα του 
1821. Δεν ήταν σκοπός μου να κάνω μια αγι-
ογραφία των τριών αυτών νησιών και των κα-
τοίκων τους. Οι πρόκριτοι και ο λαός της Ύδρας, 
των Σπετσών και των Ψαρών ήταν πρώτα και 
πάνω απ’ όλα άνθρωποι και όχι ήρωες και άγι-
οι. Τους διακατείχαν όλα εκείνα τα ελαττώματα 
και τα προτερήματα της Ελληνικής φυλής. Έρι-
δες, ραδιουργίες, διχογνωμίες, διαμάχες, αλλά 
ταυτόχρονα αυταπάρνηση, συντροφικότητα, 
ηρωισμός, πάθος για ελευθερία. Παρά τους 
αρχικούς δισταγμούς τους, απαρνήθηκαν την 
αυτονομία και την αυτοδιοίκηση τους για μια 
επανάσταση καταδικασμένη από τους “σώφρο-
νες”, μια επανάσταση “τρελών”. Η γη της Ύδρας, 
των Σπετσών και των Ψαρών είναι σκληρή, το 
χώμα τους άγονο γεμάτο βράχους. Οι άνθρω-
ποι τους όμως είναι αυτοί που έκαναν αυτά τα 
μικρά νησιά, αυτούς τους βράχους του Αιγαίου 
οδηγούς του ναυτικού αγώνα της επανάστασης 
των Ελλήνων. 
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Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό αποτελεί πρωτογενή ιστορική 

προσέγγιση και τεκμηρίωση  των επιχειρήσεων 
ναρκαλιείας στο Βόρειο Στενό Κέρκυρας που 
έλαβαν χώρα από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 
του 1958, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 
μονάδες του Ελληνικού και του Αλβανικού 
Ναυτικού ως απόρροια της όποιας διακρατικής 
προσέγγισης που η Χώρα μας προσπάθησε 
να αναπτύξει με την Αλβανία, μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την έρευνα μας 
συμπεραίνεται ότι αν και η εκκαθάριση από 
νάρκες του Βόρειου Στενού της Κέρκυρας 
αποτέλεσε μια  ναυτική επιχείρηση, τα αρχεία 
δεν κάνουν μεγάλη αναφορά σε αυτή και 
ως γεγονός, έχει προσπεραστεί από την 
ιστοριογραφία. 

Στην επιχείρηση ναρκαλιείας διαπλέκονται 
ζητήματα νομικής φύσης, όπως και θέματα 
γενικότερων διεθνών διακρατικών σχέσεων, 

ενώ παράλληλα δεν πρέπει να λησμονείται το 
γεγονός ότι Ελλάδα και Αλβανία ανήκαν τότε 
σε δύο διαφορετικούς - «απέναντι» κόσμους, 
η μεν πρώτη στη Δύση, η δε δεύτερη στην 
Κομμουνιστική Ανατολή. Ελπίζουμε ότι στο 
τέλος του κειμένου θα έχει καταδειχθεί στους 
αναγνώστες το πώς και το πόσο αυτό το 
γεγονός επηρέασε αφενός  τις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις- καθώς μέσα από την όποια προσέγγιση 
πρόεκυψε η συμφωνία διακανονισμού των 
χωρικών υδάτων στο Βόρειο Στενό Κέρκυρας- 
και αφετέρου τις σχέσεις της Αλβανίας με τον 
Δυτικό κόσμο, αφού με αφορμή την ναυτική 
επιχείρηση ναρκαλιείας, αποτέλεσε καταλύτη 
για την επανεκκίνηση των σχέσεων της μικρής 
αυτής χώρας των Βαλκανίων με την Δύση.

Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια να 
καταδειχθεί το πώς η επιχείρηση ναρκαλιείας 
στο Βόρειο Στενό Κέρκυρας (και ό,τι προηγήθηκε 
από αυτή) οδήγησε τη Διεθνή κοινότητα να 

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις τις 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και 
η απορρέουσα επιχείρηση ναρκαλι-

είας στο Βόρειο Στενό Κέρκυρας 
(Μάρτιος – Ιούλιος 1958) 
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ασχοληθεί εκ νέου με τα θέματα ναρκαλιείας 
και «αβλαβούς διέλευσης» από τη νομική τους 
πλευρά.

Η διεθνής διάσταση του προβλήματος 
του ναρκοπεδίου στο Βόρειο στενό της 
Κέρκυρας

Το πρώτο εξάμηνο του 1944, οι Γερμανοί 
καθώς εγκατέλειπαν την Ελλάδα εκμεταλ-
λευόμενοι την τεράστια ακτογραμμή της Χώρας 
και το πλήθος των νησιών της, την απέκλεισαν 
με δύο μεγάλες ναρκο – περιοχές: 

-Η μία εκτεινόταν από τις ακτές της Αλεξανδρού-
πολης μέχρι την Κέρκυρα.

-Η δεύτερη από τα Δαρδανέλλια μέχρι τα 
Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο και 
την Κρήτη.

Ακριβείς πληροφορίες για τα ναρκοπέδια 
έδωσαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, ενώ τα 
συμμαχικά επιτελεία έδωσαν πληροφορίες 
(συχνά λανθασμένες) για νάρκες που είχαν 

ποντιστεί από αεροπλάνα και υποβρύχια1. Η 
επική δράση των ελληνικών ναρκαλιευτικών 
δεν έμεινε αναίμακτη. Το ναρκαλιευτικό 
ΠΗΝΕΙΟΣ έπεσε σε νάρκη2 κατά την διάρκεια 
των επιχειρήσεων εκκαθάρισης του 
ναρκοπεδίου της Πρέβεζας και βυθίστηκε 
παρασύροντας στον υγρό του τάφο τους 22 
από τους 23 άνδρες του πληρώματος3. 

Το 1944 το Βρετανικό Ναυτικό είχε αναλάβει 
την εκκαθάριση του  βόρειου στενού της 
Κέρκυρας. Στις 15 Μαΐου 1946 δύο βρετανικά 
καταδρομικά, την στιγμή που διέρχονταν  το 
στενό, δέχθηκαν τα πυρά των παρακτίων 
αλβανικών πυροβολείων4. Οι Βρετανοί 

1  Γιούργας, Θ. (2001), Η νάρκη θαλάσσης, ένα ξεχασμένο 
όπλο, εκδ. Πολυεκδοτική Αθηνών, Αθήνα, σελ 115.

2  Στις 24 Οκτωβρίου 1945
3  Σημαντική μελέτη για το δυστύχημα του Πηνειός είναι 

του Κατηνιώτη, Δ., Το αποσιωπημένο χρονικό ενός 
ναυαγίου στην Πρέβεζα. Ναρκαλιευτικό Πηνειός 24 – 
10 – 1945. Υπάρχει στο διαδίκτυο.

4  Cook, Bernard A., (2001) “Corfu Channel Incident”. 

Τα ναρκοπέδια των ελληνικών θαλασσών. Πηγή φωτ. αρχείο ΔΝΑΡ
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θεώρησαν ότι η αβλαβής διέλευση5 από το 
στενό ήταν αναφαίρετο δικαίωμά τους και στις 
22 Οκτωβρίου του ίδιου έτους επιχείρησαν να 
περάσουν από το ίδιο στενό. Το αντιτορπιλικό 
HMS SAUMAREZ έπεσε σε νάρκη και ακολούθως 
το HMS VOLAGE. Από τις προσκρούσεις των 
βρετανικών πλοίων σε νάρκες σκοτώθηκαν ή 
εξαφανίστηκαν 44 Αξιωματικοί και άνδρες των 
πληρωμάτων, ενώ 42 ακόμη τραυματίστηκαν.

Από το παραπάνω ναυτικό δυστύχημα 
ανέκυψε ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. 
Ο Άγγλος διοικητής ναυτικών δυνάμεων της 
Μεσογείου θεώρησε την Αλβανία – μέσα  στα 
χωρικά ύδατα της οποίας συνέβη το δυστύχημα 
– ως υπεύθυνη. Η κυβέρνηση της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Αλβανίας υποστήριξε ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο, με την απόφασή του να 
στείλει τα πολεμικά του πλοία να διαπλεύσουν 
τα στενά χωρίς προηγούμενη άδεια από την 
ίδια, είχε παραβιάσει την αλβανική κυριαρχία6. 

Europe Since 1945: An Encyclopedia. 1. Taylor & 
Francis. σελ 224. Ήταν τα ελαφρά καταδρομικά HMS 
Orion και HMS Superb.

5  Η αβλαβής διέλευση αποτελεί έναν από τους  κανόνες 
του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος επιτρέπει σε 
ένα σκάφος να διέλθει από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου 
κράτους υπό ορισμένους περιορισμούς. Η Σύμβαση του 
ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ορίζει την 
αβλαβή διέλευση ως εξής: «Η διέλευση είναι αβλαβής, 
εφόσον δεν παραβλάπτει την ειρήνη, την ομαλή 
λειτουργία ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Η 
διέλευση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη Σύμβαση 
αυτή και τους λοιπούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

6  Αναστασοπούλου, Μ., «Η Υπόθεση Του Στενού Της 

Το θέμα γινόταν ακόμη σοβαρότερο γιατί 
-όπως έχει ήδη αναφερθεί- η Μ. Βρετανία είχε 
ήδη ναρκαλιεύσει την περιοχή, ενώ το 1945 
είχε κάνει και πάλι έλεγχο για τυχόν ύπαρξη 
ναρκών, με αρνητικά αποτελέσματα7.

Στη συνέχεια η Μ. Βρετανία ενημέρωσε την 
Αλβανία ότι είχε την πρόθεση να αλιεύσει εκ 
νέου το στενό αλλά προσέκρουσε στην άρνηση 
των Αλβανών. Η Αλβανία αρνήθηκε επίσης και 
το αίτημα της Διεθνούς Επιτροπής Εκκαθάρισης 
Ναρκοπεδίων στην Ευρώπη, στο οποίο είχε 
προσφύγει η Μ. Βρετανία. Η Μ. Βρετανία 
αγνόησε την νέα άρνηση της Αλβανίας και 
προχώρησε στην επιχείρηση ναρκαλιείας 
στην περιοχή (12 – 13 Νοεμβρίου 1946). 
Η επιχείρηση έφερε στο φως 22 πρόσφατα 
ποντισμένες νάρκες, ίδιες με αυτές που είχαν 
χτυπήσει τα βρετανικά αντιτορπιλικά8.

Η Μ. Βρετανία προσέφυγε στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο έκρινε ότι «είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο και σε συμφωνία με 
διεθνές έθιμο ότι σε περίοδο ειρήνης, τα κράτη 
έχουν δικαίωμα να στέλνουν τα πολεμικά 
τους πλοία να διαπλέουν από στενά που 
χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, 

Κέρκυρας: Ένα Διπλωματικό Επεισόδιο Που Σημάδεψε 
Την Πορεία Του Δικαίου Της Θάλασσας», άρθρο στο site 
Power Politics. 

7  Γιούργας, σελ 222.
8  Στο ίδιο. 

Το ναρκαλιευτικό ΠΗΝΕΙΟΣ

Ο χάρτης της Κέρκυρας και των πέριξ περιοχών με σημει-
ωμένα τα ναρκοπέδια. Το υπ’ αριθμόν 604 είναι το ναρκο-
πέδιο του βορείου στενού Κέρκυρας. Πηγή αρχείο ΔΝΑΡ
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μεταξύ δύο τμημάτων ανοικτής θάλασσας, 
χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση του 
παράκτιου κράτους, με την προϋπόθεση ότι η 
διέλευση είναι «αβλαβής». Σημείωσε, επίσης, 
ότι «το παράκτιο κράτος δεν έχει κανένα 
δικαίωμα να απαγορεύσει τη διέλευση αυτή 
μέσω των στενών σε καιρό ειρήνης, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά σε μια διεθνή 
συνθήκη» (The Corfu Channel case – Merits - 
Judgment of April 19th9). Η Αλβανία υποστήριξε 
ότι το στενό χρησιμοποιείται μόνο για τοπικές 
συγκοινωνίες. Το Δικαστήριο -ως προς αυτόν 
τον ισχυρισμό- έκρινε ότι τα διεθνή στενά 
είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή 
ναυσιπλοΐα ανάμεσα σε δύο τμήματα των 
ανοικτών θαλασσών. Ακόμα, αποσαφηνίζοντας 
την έννοια της «χρήσης», προσδιόρισε ότι 
«το αποφασιστικό κριτήριο είναι μάλλον η 
γεωγραφική κατάστασή τους να συνδέουν 
δύο τμήματα των ανοικτών θαλασσών, και το 
γεγονός ότι χρησιμοποιούνται από τη διεθνή 
ναυσιπλοΐα». Στις 9 Απριλίου του 1949 το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποζημίωσε το 
Ηνωμένο Βασίλειο με £843.94710 .

Το συμβάν αυτό αποτέλεσε το έρεισμα 
βάσει του οποίου το 1958, όταν υπογράφηκε 
η συνθήκη του Διεθνούς Δικαίου στην 
θάλασσα (UNCLOS I, περί χωρικής θάλασσας 
και συνορεύουσας ζώνης), να συμπεριληφθεί 
σε αυτή ως παράγραφος 2 του  άρθρου 15, 
αναφορά σύμφωνα με την οποία το παράκτιο 
κράτος οφείλει να προειδοποιεί για κάθε είδους 
ναυτιλιακό κίνδυνο που έχει αντιληφθεί ότι 
υπάρχει στα χωρικά του ύδατα. Η αναφορά 
υπάρχει και στην UNCLOS III του 1982, που 
νομικά υπερισχύει αυτής του 195811.

9  Αναστασοπούλου, Μ.
10  Στο ίδιο.
11  «Άρθρο 24 Υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους:
    1. Το παράκτιο κράτος δεν εμποδίζει την αβλαβή διέλευση 

των ξένων πλοίων από την χωρική θάλασσα, ειμή μόνο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

   Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών έχουν θεσπισθεί 
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, το παράκτιο κράτος 
δεν:

     α) επιβάλλει την τήρηση διατυπώσεων στα ξένα πλοία 
οι οποίες έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή 
περιορισμό του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης ή

    β) προβαίνει σε διακρίσεις τύποις ή ουσία κατά των 

Το εάν ένα κράτος έχει δικαίωμα να 
ναρκοθετήσει μια περιοχή απαντάται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 25 σύμφωνα με το 
οποίο «Το παράκτιο κράτος δύναται, χωρίς να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε διάκριση τύποις ή 
ουσίας μεταξύ των ξένων πλοίων, να αναστέλλει 
προσωρινά εντός καθορισμένων περιοχών 
της χωρικής θάλασσας, την αβλαβή διέλευση 
των ξένων πλοίων, εάν η αναστολή αυτή είναι 
απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειάς 
του, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων 
όπλων. Η παραπάνω αναστολή θα αποκτά 
ισχύ μόνο μετά την προσήκουσα δημοσίευση 
αυτής». Σύμφωνα με το παραπάνω ένα κράτος 
μπορεί να διακόψει την «αβλαβή διέλευση» 
μόνο προσωρινά αφού προηγουμένως προβεί 
σε δημόσια ανακοίνωση. Οι ποντισμένες 
νάρκες στη συνέχεια, ως ναυτιλιακός κίνδυνος, 
από την στιγμή που ο λόγος παραμονής τους 
στο ναρκοπέδιο παύει να υφίσταται, θα πρέπει 
να αλιεύονται ή να καταστρέφονται.

Η επιχείρηση ναρκαλιείας του 1958 
Η Αλβανία κατά την πρώτη μεταπολεμική 

περίοδο βρίσκεται ολοκληρωτικά αποκλεισμένη 
από τις γειτονικές χώρες και τον «έξω 
κόσμο». Η ίδια η Σοβιετική Ένωση, παρ’ όλο 
που ίδια έχει προχωρήσει στην λεγόμενη 
«αποσταλινοποίηση12», κρατά την Αλβανία 

πλοίων οποιουδήποτε κράτους ή κατά πλοίων που 
μεταφέρουν φορτία προς, από ή για λογαριασμό 
οποιουδήποτε κράτους.

  2. Το παράκτιο κράτος δίνει τη δέουσα δημοσιότητα σε 
οποιοδήποτε κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα στη χωρική του 
θάλασσα τον οποίο γνωρίζει».

12 Aποσταλινοποίηση αποκαλείται η φιλελευθεροποίηση 
του καθεστώτος της ΕΣΣΔ μετά το θάνατο του Ιωσήφ 
Στάλιν. Πρόκειται για μία αμφιλεγόμενη ως προς τις 
μεθόδους και τα αποτελέσματά της διαδικασία, η οποία 
έχει ταυτιστεί ιστορικά με τον Νικήτα Χρουστσόφ και 
την ομιλία του «Περί της προσωπολατρίας και των 
συνεπειών της» στο 20ό συνέδριο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης.

   Συχνά περιγράφεται λανθασμένα ως αποσταλινοποίηση 
το σύνολο της πολιτικής του Χρουστσόφ (κυβ. 1953 - 
1964), η οποία περιελάμβανε επίσης αναθέρμανση 
των σχέσεων με τη Δύση, στροφή της έρευνας σε 
ειρηνικές επενδύσεις, αναδιάρθρωση του βιομηχανικού 
και αγροτικού τομέα. Αν και όλα αυτά τα κομμάτια είναι 
διαλεκτικά δεμένα μεταξύ τους, η αποσταλινοποίηση 
ως έννοια αφορά στην αποκατάσταση των βασικών 
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βαθειά σταλινική και απομονωμένη. Σύμφωνα 
με έγγραφο του 1957 από την ελληνική 
Πρεσβεία της Ουάσιγκτον προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών13 :

• Η Αλβανία παραμένει σταλινική, ενώ η 
ΕΣΣΔ αποσταλινοποιείται. 

• Η Μόσχα θεωρεί την Αλβανία αμελητέα 
χώρα

• Λόγω των εσωτερικών της εντάσεων, η 
Μόσχα δεν επιχειρεί «πειραματισμούς» 
αποσταλινοποίησης στην Αλβανία που 
ενδεχομένως να κατέληγαν σε περιπέτειες 
και απομάκρυνση της χώρας από την 
σοβιετική σφαίρα επιρροής.

Πέραν των παραπάνω οι σχέσεις της 
Αλβανίας με την Γιουγκοσλαβία του Τίτο δεν 
ήταν καλές. Η ρήξη Τίτο – Στάλιν είχε σαν 
συνέπεια την αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας 
από την COMINFORM14 το 1948. Από το 
1952 ο Τίτο αρχίζει να προσεγγίζει τόσο 
τους Δυτικούς όσο και τους Βαλκάνιους 
γείτονές του. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1953 
υπογράφηκε η λεγόμενη «Συμφωνία της 
Άγκυρας» μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδας 
και Τουρκίας. Έπειτα από μια περίοδο 
γιουγκοσλαβικών επιφυλάξεων, τα τρία κράτη 
που είχαν υπογράψει τη Συμφωνία της Άγκυρας 
υπέγραψαν τελικά και στρατιωτική συμμαχία 
τον Αύγουστο του 1954: τη Συνθήκη Συμμαχίας, 
Πολιτικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, 
γνωστής έκτοτε ως συμμαχίας του Μπλεντ, από 
την γιουγκοσλαβική πόλη στην οποία υπεγράφη. 
Αν και τελικά αυτή η προσέγγιση δεν είχε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, σηματοδότησε την 
ολοκληρωτική αποκοπή της γιουγκοσλαβικής 
πολιτικής από την σοβιετική σφαίρα επιρροής. 

Η Αλβανία ακολουθούσε την σοβιετική 
πολιτική. Σε κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα15 

δικαιωμάτων έκφρασης και στον περιορισμό της 
καταστολής των αντιφρονούντων.

13  Πρεσβεία Ουάσιγκτον προς Υπουργείο Εξωτερικών Α΄ 
Πολιτικήν Διεύθυνσιν , Αρ. Πρωτ. 2092/Β/5, 31 Ιουλίου 
1957. Το υπογράφει ο Φ Άννινος, Επιτετραμμένος. 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών.  

14  Πολυεθνική και υπερεθνική οργάνωση που συνέστησε 
η Σοβιετική Ένωση με σκοπό την καθοδήγηση των 
κομμουνιστικών κομμάτων σε ξένα κράτη.

15  Αριθμός Πρωτ 751, 17 -4 – 57, ώρα 16.45, Ιστορικό 

της ελληνικής Πρεσβείας στην Μόσχα προς 
το Υπουργείο Εξωτερικών τον Απρίλιο του 
1957, αναφέρεται ότι «Δύο κυβερνήσεις 
(δηλ της Μόσχας και των Τιράνων) δηλούν 
ότι Βαλκανικόν Σύμφωνον και περιωρισμένη 
στρατιωτική Σύμβασις μεταξύ Γιουγκοσλαβίας 
Ελλάδος και Τουρκίας δεν δύνανται συμβάλουν 
εις εγκαθίδρυσιν ηρεμίας Βαλκανικήν 
Χερσόνησον…». Η διάσταση με την Δύση 
εντείνεται από δημοσιεύματα16 τα οποία 
αναφέρουν ότι οι Ρώσοι έχουν εγκαταστήσει 
στην νήσο μυστική βάση για 30 υποβρύχια, ενώ 
παράλληλα οχύρωσαν παραλιακά σημεία κοντά 
στην βάση. Τα ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν 
από τα ανθυποβρυχιακά συστήματα (sonar)  
των πλοίων του 6ου Αμερικάνικού Στόλου.

Σε αυτό το κλίμα της πλήρους απομόνωσης 
θα ξεκινήσει η αλβανική προσπάθεια για την 
επανεκκίνηση των σχέσεών της με την Δύση. 
Ο δημοσιογράφος των New York Times 
Harrison Salisbury17 επισκέφθηκε την Αλβανία 
το 1957. Εκεί ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας 

αρχείο Υπουργείο Εξωτερικών.
16  Δημοσίευμα Newsweek Magazine, 17 Ιουνίου 1957, 

Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών
17 Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Harrison Salisbury 

(1908 –1993) έμεινε γνωστός για τις ανταποκρίσεις του 
από την Σοβιετική Ένωση, την Πολωνία, την Ρουμανία, 
την Βουλγαρία και την Αλβανία. Η περιοδεία στις 
βαλκανικές χώρες και την Πολωνία πραγματοποιήθηκε 
το 1957.

Χάρτης του στενού Ιταλίας και Αλβανίας. Στο κέντρο φαί-
νεται η νήσος Σάσων (Saseno)
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Το έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Ασφάλεια ναυσιπλοΐας δια στενού Κέρκυρας». Πηγή ιστορικό αρχείο 
Υπουργείου Εξωτερικών
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Mehmet Shehu θα του δηλώσει ότι επιθυμεί 
την επανεκκίνηση των Αμερικανο-αλβανικών 
σχέσεων. Στο κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα 
που αναφέρθηκε παραπάνω18 γνωστοποιείται 
η επιθυμία της αλβανικής κυβέρνησης στην 
αποκατάσταση των σχέσεων με την Ελλάδα, οι 
οποίες ήταν μηδενικές από το 1948. Η Αλβανία, 
όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες όμορες 
χώρες θα υποστηρίξουν τους αντάρτες του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ), ενώ θα 
δεχθούν, μαζί με τις υπόλοιπες σοσιαλιστικές 
χώρες, πολλές χιλιάδες παιδιών 3 – 13 ετών 
που μεταφέρονταν από την ανταρτοκρατούμενη 
βορειοελλαδίτικη ύπαιθρο19. 

Η διατήρηση του καθεστώτος της εμπόλεμης 
κατάστασης στη Χώρα μας από το 1946, 
καθώς και το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου, 
τροφοδοτούσε συνεχώς την ένταση στις 
σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας. Η ελληνική 
κυβέρνηση μάλιστα προσέβλεψε σε κοινή 
συμμαχική επιχείρηση κατά της Αλβανίας, η 
οποία ήταν εδαφικά αποκομμένη μετά την 
αποσκίρτηση της Γιουγκοσλαβίας το 1948, από 
την Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους της. 
Ο στόχος θα ήταν η οριστική εξάλειψη των 
εστιών ανεφοδιασμού των Ελλήνων ανταρτών 
και ταυτόχρονα η εξουδετέρωση του κινδύνου 
ίδρυσης ενός ανεξάρτητου αντι-τιτοϊκού 
«Μακεδονικού» κράτους με την στήριξη της 
COMINFORM20. Το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον 
δεν είδαν θετικά μια τέτοια εξέλιξη, ενώ και 
η Μόσχα προσανατολίστηκε σε μία άμβλυνση 
της ελληνοαλβανικής αντιπαράθεσης. Με 
αυτές τις συνθήκες, οι ίδιοι οι Αλβανοί, με την 
καθοδήγηση των Σοβιετικών, αφόπλιζαν και 
απομάκρυναν όσα μέλη του Δημοκρατικού 
Στρατού κατέφευγαν στο έδαφός τους. 

Η κοινή ελληνοαλβανική επιχείρηση 
ναρκαλιείας του Βορείου Στενού Κέρκυρας 
φαίνεται ότι έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
στην επανεκκίνηση των ελληνοαλβανικών 
σχέσεων, καθώς μέχρι τότε οι σχέσεις των δύο 
χωρών υπήρξαν ανύπαρκτες έως εχθρικές. 

18  Βλέπε υποσημείωση 14.  
19 Σβολόπουλος, Κ. (2007), Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 

1945 – 1981, τόμος Β΄, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, σελ 
48.

20  Στο ίδιο σελ 49.

Σε έγγραφο21 της Διεύθυνσης Α΄ Πολιτικής 
του Τμήματος Βαλκανικής του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών προς την Γ΄ Πολιτική 
Διεύθυνση, την Διεύθυνση ΝΑΤΟ, την Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ, την Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και στις Πρεσβείες 
της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο, 
στο Παρίσι, στην Μόσχα, στην Ρώμη και στο 
Βελιγράδι, επισημαίνεται ότι: 

• Το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
ενδιαφέρεται «δια την ασφάλειαν της δια 
του στενού διελεύσεως των επιβατηγών 
ημών σκαφών».

• Κατόπιν βολιδοσκοπήσεων μέσω της 
Πρεσβείας μας στην Μόσχα προς την 
αλβανική πλευρά, «δηλούντες ότι αι 
Ναυτικαί ημών Δυνάμεις ήσαν πρόθυμοι 
να προβούν εις την αλιείαν των ναρκών». 

• «Η αλβανική απάντησις ετοποθέτει το 
θέμα εν τω γενικωτέρω πλαισίω της 
επανασυνδέσεως των σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδος και Αλβανίας και εζήτει όπως το 
έργον αναληφθή από κοινού». 

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με το 
παραπάνω έγγραφο, δέχεται την κοινή 
σύμπραξη αλλά αποσυνδέει την επανεκκίνηση 
των σχέσεων από «το ζήτημα της ασφαλείας της 
ναυσιπλοΐας». Η ύπαρξη αυτού του εγγράφου 
υποδηλοί ότι έχουν προηγηθεί συνομιλίες και 
αλβανικές βολιδοσκοπήσεις των διαθέσεων 
της ελληνικής πλευράς.

Σε αλβανικό κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται 
μεταφρασμένο στο site «Πελασγός Κορυτσάς» 
και φέρει την υπογραφή Κ. Α. Ντίτα, αναφέρεται 
ότι από πλευράς Αλβανικού Πολεμικού 
Ναυτικού, αυτός που υπέγραψε το πρωτόκολλο 
με τον Έλληνα ομόλογο του, ήταν ο Αμπντί Μάτι 
(Abdi Mati). Ο Μάτι θεωρείται ως μία από τις 
μεγαλύτερες ναυτικές προσωπικότητες της 
Αλβανίας. Απόφοιτος της Βασιλικής Ναυτικής 
Σχολής του Λιβόρνο αναδιοργάνωσε τον 
Αλβανικό Στόλο. Πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 
του 1992. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε στις 
8 Φεβρουαρίου του 1958 στην Κέρκυρα. 

21  Αρ. Πρωτ. 44189, 18 Σεπτεμβρίου 1957, «Ασφάλεια 
ναυσιπλοΐας δια στενού Κέρκυρας», Ιστορικό Αρχείο 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
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Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής ήταν ο 
Πλοίαρχος Εμμανουήλ Δημοτάκης ΒΝ. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή αναφέρεται ότι το 
πρωτόκολλο προέβλεπε ότι η κάθε πλευρά με 
τις δικές της ναυτικές μονάδες θα διενεργούσε 
ναρκαλιεία στα δικά της χωρικά ύδατα. 
Με ειδικές συντεταγμένες καθορίζονταν ο 
ελληνικός και ο αλβανικός τομέας. Το Αλβανικό 
Ναυτικό, κατά την ίδια πηγή, συμμετείχε με δύο 
ναρκαλιευτικά, ένα «πλοίο σημαδούρων», ένα 
«καταδυτικό», και ένα ελικόπτερο. Τέλος, από 
την ίδια πηγή, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο δεν αναβρέθηκε καμία νάρκη και 
στις δυο πλευρές. 

Από ελληνικής πλευράς22-23 συμμετείχαν τα 

22  Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Δημητρακόπουλος, Αν. 
(2006), Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, τόμος Α΄ -Β΄, εκδ. ΓΕΝ καθώς και 
από τους ατομικούς φακέλους των Αξιωματικών.

23 Τα ιστορικά αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού 

ναρκαλιευτικά ΚΑΡΤΕΡΙΑ 
(έδρα του Διοικητή της 
Ομάδος Ναρκαλιευτικών24 
Πλωτάρχη Στυλιανού Ζούλια 

προσπερνούν το θέμα. Σε 
βιβλίο που ανευρέθη με τίτλο 
«Ιστορικόν Ναρκαλιείας Ελληνικών 
Θαλασσών» το οποίο εκδόθηκε 
από την Διοίκηση Ναρκαλιευτικών 
και συντάκτη τον Υποπλοίαρχο τότε 
Ιωάννη Φακίδη ΒΝ  (ο μετέπειτα 
συγγραφέας της Ιστορίας της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 1845 
– 1973, εκδ. Ναυτικό Μουσείο 
της Ελλάδος, Πειραιάς 1996) 
αναφέρει: «Περιοχή: Β. Κέρκυρας, 
Στοιχεία Ναρκών: Νάρκαι αγνώστου 
τύπου, Διαταγή επιχειρήσεως: 
-, Ιστορικόν Εκκαθαρίσεως: Ως 
ναρκοπέδιον 604 εθεωρήθη η 
περιοχή η περικλειομένη υπό των 
σημείων: α) ΑΚΡΑ ΚΕΦΑΛΙ β) Προς 
180 και απόστασιν 3,3 μίλλια (σ.σ.: 
έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του 
κειμένου) από άκρας ΚΕΦΑΛΙ και γ) 
φ: 39 49΄30’ ‘ Β  λ:20 21΄42΄΄Α 
και υπό Αλβανικής ακτής». Πιο 
κάτω με μολύβι κάποιος έχει 
σημειώσει «Το 1958 μαζί με 
Αλβανικά Ν/Α», ενώ η καταγραφή 
της επιχείρησης ολοκληρώνεται με 
τα αποτελέσματά της: Αλιευθείσα 

έκτασις: -. Καταστραφείσαι Νάρκαι α) υπό Ν/Α – β) ΟΕΒΝ 
– (σ.σ. Ομάδα Εξουδετερώσεως Βομβών – Ναρκών), 
Ακυρωτική αγγελία: -, Παρατηρήσεις: Το ναρκοπέδιον 
είναι εν ισχύει».

24 «Με την επάνοδο του Στόλου στην Ελλάδα τον 
Οκτώβριο του 1944, αρχίζει αμέσως το μεγάλο έργο 
της ανασυγκρότησης των πλοίων και υπηρεσιών του 
Αρχηγείου Στόλου (Α.Σ.) και του Αρχηγείου Βασιλικού 
Ναυστάθμου (Α.Β.Ν.). Η παλιά Διοίκηση Τορπιλών- 
Ναρκών μετονομάζεται από το 1944 σε Εφορία 
Υφάλων Όπλων (Ε.Υ.Ο.), η οποία υπάγεται στο Α.Β.Ν. και 
στην οποία ανήκει η Ομάδα Εξουδετερώσεως Βομβών 
– Ναρκών (Ο.Ε.Β.Ν.). […] Η Ανώτερη Διοίκηση Διοίκηση 
Αντιναρκικής Υπηρεσίας (Α.Δ.Α./Ν.Υ.) εγκαθίσταται επίσης 
στον Σκαραμαγκά, δίπλα στην Ε.Υ.Ο. (στο σημερινό όρμο 
ΑΜΦΙΑΛΗΣ) […] Τα Ν/Α υπάγονται στην Διοίκηση Ομάδας 
Ν/Α (Δ.Ο.Ν.) και οι Α/Κ στην Διοίκηση Ακταιωρών 
(Δ.Α.Κ.). […] Το 1953 δημιουργείται η Δ.ΝΑΡ (Διοίκηση 
Ναρκαλιευτικών) που υπάγεται πλέον στο Α.Σ. Η Δ.ΝΑΡ. 
μεταφέρεται στον Ν.Σ. και ο στεγάζεται μαζί με την Δ.Υ. 
στο παλιό κτίριο που υπήρχε στην σημερινή θέση του 
κτιρίου Α.Σ.». Η εξέλιξη του Ναρκοπολέμου. Η Ιστορία 
του Ναρκοπολέμου και της ΔΝΑΡ στο Πολεμικό Ναυτικό, 
Διάλεξη του Πλοιάρχου Μ. Μανουσόπουλου Π.Ν., 
Διοικητή ΔΝΑΡ (Σεπτέμβριος 1988), σελ 20,21.

Το ναρκαλιευτικό ΚΑΡΤΕΡΙΑ. Πηγή φωτ. αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

Το ναρκαλιευτικό ΠΑΡΑΛΟΣ. Πηγή φωτ. αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού
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ΒΝ), ΠΑΡΑΛΟΣ (Κυβερνήτης 
Ανθυποπλοίαρχος Ναπολέων 
Αβανέας ΒΝ), ΛΕΡΟΣ 
(Κυβερνήτης Ανθυποπλοίαρχος 
Φίλιππος Ζωιδάκης ΒΝ) και 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Κυβερνήτης 
Ανθυποπλοίαρχος Γεώργιος – 
Μελέτιος Παπαγιάννης). Επίσης 
συμμετείχαν oi ακταιωροί 
ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ (έδρα του Διοικητή 
Ακταιωρών Ανθυποπλοιάρχου 
Κωνσταντίνου Εξάρχου ΒΝ) και 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 

Σε ελληνική πηγή25 περι-
γράφεται η επίσκεψη στους 
Αγίους Σαράντα (30 Ιουλίου – 3 
Αυγούστου 1958) της ελληνικής 
επιτροπής εκκαθάρισης ναρκών 
βόρειου στενού Κέρκυρας. Η 
επιτροπή αποτελούνταν από 
τον Πλοίαρχο Εμμανουήλ 
Δημοτάκη ΒΝ, τον Αντιπλοίαρχο 
Πύρρο Σπυρομήλιο26 ΒΝ, τον 

25 Γίγας, Κων., «Με τον Πύρρο 
Σπυρομήλιο στους Αγίους Σαράντα», 
περιοδικό Προβολή, τεύχος 12. 

26  Ο Πύρρος Σπυρομήλιος (1913 – 
31 Μαρτίου 1961) ήταν Έλληνας 
αξιωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ 
αργότερα διατέλεσε γενικός διευθυντής στου Εθνικού 
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Ενώ ο Ελληνικός Στρατός, 
κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, προέλαυνε στην Βόρεια 
Ήπειρο και οι Άγιοι Σαράντα είχαν απελευθερωθεί, ο 
Σημαιοφόρος Π. Σπυρομήλιος ΒΝ, ο οποίος υπηρετούσε 
στην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ηπείρου ζήτησε από τον 
διοικητή του να τεθεί επικεφαλής του αποσπάσματος που 
θα κατελάμβανε την πόλη της Χειμάρρας, διότι ήθελε 
να είναι αυτός πρώτος που θα έμπαινε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του. Η άδεια δόθηκε και ετέθη επικεφαλής 
αποσπάσματος από 25 χωροφύλακες και ένα ναύτη 
εθελοντή. Ο ίδιος ο Σπυρομήλιος θα περιγράψει την 
συγκινητική στιγμή:

   «Πεζοπορούντες επί δεκάωρον περίπου εισήλθομεν εις 
την Χειμάρρα άνευ αντιστάσεως γενόμενοι δεκτοί υπό 
των κατοίκων με έξαλλον ενθουσιασμόν και ύψωσα 
την Ελληνικήν Σημαίαν εγκαταστήσας τας πρώτας 
Ελληνικάς Αρχάς. Ουδεμία μάχη συνήφθη και η ως 
άνω ενέργειά μου δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως 
επιχείρησις.» (Έγγραφο Κυβερνήτη αντιτορπιλικού Δόξα, 
Αντιπλοιάρχου Σπυρομήλιου υπ’ αριθ. 235, 18/2/1952 
προς την Σύνταξιν της Πολεμικής Εκθέσεως, Αρχείο 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).

    Την 1η Μαρτίου του 1941 ο Σημαιοφόρος Σπυρομήλιος 
έδειξε απαράμιλλο θάρρος. Λόγω διαταγής του 
Υπουργείου Ναυτικών για χρησιμοποιήση του όρμου 
Πανόρμου της Χειμάρρας για ανεφοδιασμό, διετάχθη 
από τον Διοικητή της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου 
να διενεργήσει γρίπιση ναρκών. Για τον σκοπό αυτόν 
διετέθησαν δύο μικρά επίτακτα πετρελαιοκίνητα πλοία. 
Στο πρώτο επέβη ο Σπυρομήλιος με έναν Υπαξιωματικό 
και ένα Ναύτη και στο δεύτερο ο Αρχικελευστής 
Καλαμποκίδης. Το πρώτο για οπλισμό είχε ένα φορητό 
πολυβόλο, ενώ το δεύτερο για άμυνα δεν είχε παρά το 
περίστροφο του Αρχικελευστή Καλαμποκίδη. 

 Κατά τα μεσάνυκτα δίπλα τους ανεδύθη ιταλικό 
υποβρύχιο. Ο Σημαιοφόρος Σπυρομήλιος διέταξε να 
ποντιστεί το σύρμα της γρύπισης και ταχύτατα με το 
πλοίο του κινήθηκε ανάμεσα στο υποβρύχιο και τον 
ανυπεράσπιστο Καλαμποκίδη βάλλοντας παράλληλα 
με το φορητό πολυβόλο εναντίον του υποβρυχίου. Το 
ιταλικό υποβρύχιο απάντησε με το πολυβόλο του και τα 
δύο αντιαεροπορικά πολυβόλα του. Η μάχη κράτησε 10 
λεπτά, οπότε και το ιταλικό υποβρύχιο κατεδύθη (Αρχείο 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).

Ναρκαλιευτικά τύπου BYMS, όπως το ΚΑΛΥΜΝΟΣ –πρώην BYMS 2033 – και 
ΛΕΡΟΣ, πρώην BYMS2186. Πηγή: Διαδίκτυο

Ακταιωρός τύπου Fairmile B, όπως το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Πηγή: Διαδίκτυο
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Πλωτάρχη Λαγονίκα ΒΝ, τον Πλωτάρχη Γεώργιο 
Δαϊσπύρο ΒΝ, τον Πλωτάρχη Στυλιανό Ζούλια 
ΒΝ και τον Πλωτάρχη Μιχαήλ Αγαπητό ΒΝ οι 
οποίοι μετακινήθηκαν εκεί με την Κανονιοφόρο 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Κυβερνήτης 
Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Αδαμόπουλος 
ΒΝ). Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
μεταξύ της ελληνικής και αλβανικής επιτροπής 
εκκαθάρισης του Βόρειου Στενού Κέρκυρας 
δηλώθηκε δημόσια ότι το στενό της Κέρκυρας 
είναι ελεύθερο για την διέλευση των πλοίων27.

Επίλογος
Συμπερασματικά θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η σημαντικότητα της 
επιχείρησης εκκαθάρισης του βόρειου στενού 
της Κέρκυρας δεν έγκειται στην επιχειρησιακή 
της διάσταση αλλά κυρίως στην διπλωματική 
της, καθώς:

• Δηλώθηκε δημόσια ότι το Βόρειο Στενό 
Κέρκυρας είναι ελεύθερο προς την 
ναυσιπλοΐα.

• Αποσαφηνίστηκε και καθορίστηκε το νομικό 
καθεστώς του Βόρειου Στενού Κέρκυρας. 
Το νομικό καθεστώς που το διέπει είναι 

27 Παρ’ όλο που το «Ιστορικόν Ναρκαλιείας Ελληνικών 
Θαλασσών» (βλ.υποσημείωση 22) δεν αναφέρει 
ύπαρξη ακυρωτικής αγγελίας, ενώ σημειώνεται ότι «Το 
ναρκοπέδιον είναι εν ισχύει».

αυτό που προσδιορίζεται επί των χωρικών 
υδάτων Ελλάδας και Αλβανίας όπου κατά 
το εύρος αυτών από της μέσης γραμμής 
ασκούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
κάθε Χώρας. Επειδή όμως τα Στενά αυτά 
είναι συνέχεια διεθνών υδάτων, δηλαδή 
συνδέουν διεθνή ύδατα, βόρεια – νότια 
(εισόδου – εξόδου), διέπονται και από το 
Διεθνές νομικό καθεστώς των Στενών 
που αφορά διεθνείς διατάξεις, ελευθερίας 
θαλασσών, είτε γενικές είτε ειδικές, περί 
ελευθερίας ναυσιπλοΐας και αβλαβούς 
διέλευσης. Εξ αυτού του γεγονότος ο 
Πορθμός της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται 
διεθνής.

• Έγινε μια κάποια επανεκκίνηση των 
ελληνοαλβανικών διπλωματικών σχέσεων, 
οι οποίες μέχρι τότε ήταν μηδενικές έως 
εχθρικές. 

Παρ’ όλα τα παραπάνω όμως οι 
ελληνοαλβανικές σχέσεις για πολλά χρόνια 
αργότερα θα δοκιμάζονταν από περιόδους 
έντασης, ένα στοιχείο που τις χαρακτηρίζει 
μέχρι και σήμερα. Στο επίκεντρο βέβαια, θα 
βρίσκεται πάντα η ελληνική μειονότητα της 
Αλβανίας και η διατήρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της.

Η ακταιωρός ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ. Πηγή φωτ. αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού
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Έξω από το Λιμεναρχείο των Αγίων Σαράντα. Από αριστερά προς τα δεξιά: Δημήτρης Αλουπογιάννης, Λιμενάρχης Αγίων 
Σαράντα, Τρύφων Κωνσταντινίδης Ναυτικός Διοικητής Βορείου Ηπείρου, Ιωάννης Πολυχρονιάδης Πλωτάρχης ΒΝ και Πύρ-
ρος Σπυρομήλιος Σημαιοφόρος ΒΝ Πηγή: περιοδικό Ναυτική Ελλάς, Ιούλιος 1998

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Αρχικελευστής (Δ/ΥΛ) Ν.Δεσποτοπούλου γεννήθηκε το 1973 στην Τρίπολη Αρκαδί-
ας. Εισήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1996. Έχει υπηρετήσει στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών, στο ΓΕΝ/ΔΥΓ, Ε/ΓΕΕΘΑ, ΝΝΚ, ΜΤΝ. Από τον Ιανουάριο του 2017  υπηρετεί 
στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού στο τμήμα Ναυτικής Ιστορίας. Σπούδασε Νοσηλευτική 
με εξειδίκευση στην Ιατρική Καταδυτική και Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία, και βοηθός 
Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου Ανθρωπιστικών Σπου-
δών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει παρακο-
λουθήσει σεμινάριο Μουσειολογίας ενός ακαδημαϊκού έτους. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Γέροντας γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Φοίτησε και αποφοί-
τησε από την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης και σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 
στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ είναι Υποψή-
φιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2008 υπηρετεί στην Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού με την ιδιότητα του Βοηθού Τμηματάρχη Ιστορικών Αρχείων. Παράλληλα 
έχει αναλάβει και την επιμέλεια ύλης του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση. Έχει δημοσιεύσει 
πολλά άρθρα σε περιοδικά ιστορικής και ναυτικής θεματολογίας όπως η Ναυτική Επιθεώρηση, 
η Ναυτική Ελλάς και ο Περίπλους.  Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Μεθ’ Ορμής Ακαθέκτου. 
Επίτομη Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 1821 – 1945» (α΄ έκδοση: 2016, β΄ έκδοση: 2019) 
και ο δημιουργός της ομώνυμης φορητής εκπαιδευτικής έκθεσης, η οποία ταξιδεύει κοινωνώ-
ντας την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού σε όλη την Ελλάδα.  Από τις αρχές του 2019 είναι 
μέλος της ερευνητικής ομάδας «Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας» (Κ.Ε.Ν.Ι.) του Παντείου 
Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην περίοδο της Αντιβασιλείας και της Βασιλείας του Όθωνα.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ

Η απουσία κοινωνικής συνοχής και η 
χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών, που 
χαρακτηρίζει την εποχή μας, αποτυπώνεται 
και στο εσωτερικό της οικογένειας. Η ζωή 
της σημερινής οικογένειας σφραγίζεται από 
την απουσία σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα 
(δομής, αξιών, στόχων, προσανατολισμών κλπ) 
και τις συχνές ρήξεις στο, εσωτερικό της, που 
μπορεί να πάρουν πολλές μορφές.

Αντιμέτωπη με την ανεργία, την επισφαλή 
εργασία, τη φτώχεια, την καταπίεση, την 
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
η οικογένεια ως κοινωνική ομάδα, δοκιμάζεται 
από την κρίση της κοινωνίας και του πολιτισμού. 
Ως μέτρο αυτής της βαθειάς κρίσης μπορούμε 
να θεωρήσουμε την αύξηση του αριθμού των 
διαζυγίων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των 
κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας κ.α.

Η οικογένεια μπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί 

και ως θεσμός με την ευρεία έννοια του όρου1 

όπως το θέτει ο B. Golse, δηλαδή ως ένα 
σύστημα που υποστηρίζεται απ’ έξω, που κατέχει 
τα όριά του, την εσωτερική του οργάνωση και 
έχει ξεκάθαρα προωτογενή καθήκοντα. Στην 
έννοια του θεσμού ενυπάρχουν και οι έννοιες 
της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, δηλαδή 
μιας λειτουργικής διαλεκτικής μεταξύ του 
μέσα και του έξω: αυτό που θα εγγραφεί στο 
εσωτερικό και αυτό που θα επιτρέψει στο παιδί 
να απομακρυνθεί, να πάει προς τα έξω, να ψάξει 
να δομήσει τον προσωπικό του χώρο. 

Είναι φανερό ότι σήμερα, λειτουργώντας 
μέσα σε συνθήκες κρίσης που δημιουργεί 
αισθήματα κοινωνικής ανασφάλειας – η οποία 

1  Bernard Golse «Η ψύχωση με βάση την κλινική 
προσέγγιση του βρέφους ή μεταξύ σώματος και 
θεσμού». Στον συλλογικό τόμο « Τα βρέφη σε ιδρύματα 
– τα βρέφη και οι θεσμοί» Επιμ. P. Delion, Εκδ. University 
Studio Press Θεσ/νίκη 2005.
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μεγαλώνει όσο αδυνατίζει το κράτος πρόνοιας 
και εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και 
αδικίες – η οικογένεια γίνεται όλο και πιο 
ανίκανη να ανταποκριθεί στα πρωτογενή, 
θεσμικά της καθήκοντα. Λειτουργεί δηλαδή 
για το παιδί της, μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, 
ως πηγή ανασφάλειας και όχι ως παράγοντας 
σταθερότητας. Υπονομεύει τόσο την εγγραφή του 
παιδιού στο εσωτερικό της, την ένταξή του στην 
ομάδα της οικογένειας και την διαπαιδαγώγησή 
του μέσα σ’ αυτήν όσο και τη δυνατότητα του 
να βγει προς τα έξω, να διαμορφώσει τον 
προσωπικό του χώρο και να ζήσει αυτόνομα. 

Στην εποχή μας τα γονεϊκά πρότυπα  είναι 
ασταθή και υπονομευμένα χωρίς κύρος, 
ανεπαρκή για τις ταυτίσεις του παιδιού και τη 
δόμηση μιας συγκροτημένης ψυχοκοινωνικής 
ταυτότητας. Απ’ αυτή την άποψη η σημερινή 
οικογένεια δεν μπορεί να διεκπεραιώσει με 
επάρκεια τον κοινωνικόποιητικό της ρόλο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα κενά, μεγάλα 
ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. 
Τα ελλείμματα βεβαίως αυτά οφείλονται και 
στην κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 
και στην επαγγελματική ανασφάλεια και την 
ανεργία με την οποία έρχονται, στην πλειοψηφία 
τους, αντιμέτωποι οι νέοι σήμερα.

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της γενικότερης 
κρίσης πρέπει να προσεγγίσουμε και να 
κατανοήσουμε και την κρίση της οικογένειας 
των εξαρτημένων από ουσίες νέων.

Έρευνες2 έχουν δείξει ότι η οικογενειακή 
κατάσταση των παιδιών που στρέφονται στα 
ναρκωτικά δεν διαφέρει και πολύ από αυτή των 
παιδιών που παρουσιάζουν χαρακτηριολογικές 
δυσκολίες, καταθλιπτικές εκδηλώσεις, επεισόδια 
βίας, αυτοκτονικές συμπεριφορές. Φαινομενικά 
αυτή η οικογένεια, στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρουσιάζεται ως κανονική.

Η οικογενειακή παθολογία, που κρύβεται πίσω 

2  Bernard Golse «Η ψύχωση με βάση την κλινική 
προσέγγιση του βρέφους ή μεταξύ σώματος και 
θεσμού». Στον συλλογικό τόμο «Τα βρέφη σε ιδρύματα – 
τα βρέφη και οι θεσμοί» Επιμ. P. Delion, Εκδ. University 
Studio Press Θεσ/νίκη 2005 

  Κ. Μάτσα «Ο τοξικομανής και η οικογένειά του. 
Χαρακτηριστικά, σχέσεις και δυναμικά του συστήματος». 
Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1997.

από το σύμπτωμα της τοξικομανίας του παιδιού 
της, μπορεί να μην εκδηλώνεται ανοιχτά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπάρχει 
κανένα μοντέλο οικογενειακών σχέσεων που να 
χαρακτηρίζει ειδικά την τοξικομανία, δεν υπάρχει 
δηλαδή ένας τύπος οικογένειας απ’ την οποία θα 
βγουν παιδιά που θα στραφούν στα ναρκωτικά. 

Όπως συνήθιζε να λέει ο Freud τρία 
επαγγέλματα έχουν ως σημείο αναφοράς το 
«αδύνατο»: το επάγγελμα του ψυχαναλυτή, του 
καθηγητή και του γονιού3. 2. 
Το «αδύνατο» στο γονιό αφορά: 

• την ικανότητα του να μεταδώσει αυτό που 
ο ίδιος γνωρίζει, αφήνοντας όμως ταυτόχρονα θέ-
ση και στο καινούργιο

• να διαμορφώσει τέτοιες σχέσεις με το παι-
δί του, που το συναισθηματικό δέσιμο να αφήνει 
χώρο και στον αποχωρισμό τους, όταν αυτό ενη-
λικιωθεί 

• να έχει κύρος χωρίς να αφήνει χώρο στον 
αυταρχισμό και στην αντιδημοκρατική στάση 

• να θέσει όρια και απαγορεύσεις στο παιδί 
αφήνοντας όμως χώρο και στο να τα διαπραγμα-
τευθεί μέσα από έναν ανοιχτό και διαρκή διάλογο. 

Αυτό λοιπόν το «αδύνατο» σε όλα τα επίπεδα 
είναι που αποκτά τεράστιες διαστάσεις στους 
γονείς των τοξικομανών. Αυτοί οι γονείς παρά 
την ιδιαιτερότητα βεβαίως του καθενός, έχουν 
μερικά κοινά χαρακτηριστικά.:

Είναι υπερεμπλεκόμενοι (overinvolved) στη 
ζωή του παιδιού τους, καθιστώντας αδύνατο 
τον αποχωρισμό του, ενώ η έλλειψη κύρους 
στα μάτια αυτού του παιδιού τους καθιστά πηγή 
τρομερής ανασφάλειας, ωθώντας το στο να 
αναζητήσει αυτήν την ασφάλεια αλλού, έξω από 
το πεδίο των σχέσεων με τους γονείς. 

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, αυτοί οι γονείς δεν 
κατάφεραν να θέσουν και να περάσουν όρια 
στο παιδί τους, σ’ αυτήν την οικογένεια και στις 
γονεϊκές σχέσεις δεν λειτούργησε ο συμβολικός 
νόμος.

Όμως για να απαντήσουμε στο καίριο 
ερώτημα γιατί το συγκεκριμένο παιδί στράφηκε 
στα ναρκωτικά θα πρέπει να διερευνήσουμε 

3  J. Bergeret «Le toxicomane parmi les autres» ed Odile 
Jacob, 1990.
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προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας και τον τύπο 
των σχέσεων μεταξύ των μελών αυτής της 
οικογένειας.  

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα4 που 
επιβεβαιώνονται και από την εμπειρία μας, 
αυτές οι οικογένειες στο σύνολό τους, παρά την 
ιδιαιτερότητα της κάθε μίας παρουσιάζουν ως 
σύστημα στοιχεία δυσλειτουργίας. 

Ο βαθμός εξάρτησης του εξαρτημένου 
μέλους από την οικογένειά του είναι μεγάλος, οι 
συναισθηματικοί δεσμοί δυνατοί, η υπερεμπλοκή 
της οικογένειας στη ζωή του παθολογική και 
συχνά παγιδευτική. Αυτό που χαρακτηρίζει τις 
σχέσεις των μελών αυτής της οικογένειας μεταξύ 
τους είναι κυρίως ο χαμηλός βαθμός συνοχής 
και εκφραστικότητας και ο υψηλός βαθμός 
συγκρούσεων στο εσωτερικό της. Τα μέλη 
αυτής της οικογένειας είναι απόμακρα μεταξύ 
τους, τούς λείπει το αίσθημα του ανήκειν και η 
ικανότητα να ζητούν βοήθεια και υποστήριξη ο 
ένας από τον άλλο όταν την χρειάζονται. Τους 
λείπει η ανεξαρτησία, η ικανότητα να είναι 
αυτάρκη, να παίρνουν αποφάσεις και ευθύνες, 
να αυτενεργούν. Έχουν μεγάλη δυσκολία να 
εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους ο 
ένας προς τον άλλο, ενώ η ζωή τους σφραγίζεται 
από συνεχείς ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, 
που δημιουργούν ένα αρνητικό συναισθηματικό 

4  J. Fournie «Familles et toxicomanies – Rapport de 
recherché» 1997.

κλίμα μέσα στην οικογένεια. 
Αυτοί οι γονείς κάνουν συχνά και οι ίδιοι χρήση 

ουσιών ή είναι πολύ επιτρεπτικοί απέναντι σ’ 
αυτές5. Επιδημιολογικές έρευνες σε τοξικομανείς 
δείχνουν ότι το 1/3 των πατέρων και το 1/10 
των μητέρων είναι αλκοολικοί.

Ένας πατέρας στους τέσσερις και μια 
μητέρα στις τρεις καταναλώνουν συστηματικά 
ηρεμιστικά, υπναγωγά και άλλα  φάρμακα. 

Στο εσωτερικό αυτής της οικογένειας συχνά 
υπάρχουν ψυχικά πάσχοντες (κάποιος από τους 
γονείς, τους παππούδες, τους θείους, τα αδέλφια).

Επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν επίσης ότι 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι γονείς των 
τοξικομανών δεν ζουν μαζί, είτε λόγω διαζυγίου, 
είτε λόγω θανάτου του ενός, είτε λόγω μακράς 
νοσηλείας, είτε λόγω απουσίας στο εξωτερικό, 
είτε λόγω φυλάκισης.   Αυτή η απουσία σε άλλες 
περιπτώσεις είναι καθαρά συναισθηματική και 
εκδηλώνεται με την έλλειψη ενδιαφέροντος του 
γονιού προς την οικογένεια και τα παιδιά. 

Όπως έχει επισημάνει ο J. Bergeret, αυτό 
που χαρακτηρίζει αυτούς τους γονείς είναι η 
καταθλιπτικότητα, μεγαλύτερη από το μέσο 
όρο τάση προς κατάθλιψη, ακόμα και όταν δεν 
πάσχουν κλινικά. Η καταθλιπτικότητα σφραγίζει 
την οικογενειακή ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας 

5  Κ. Μάτσα «Ο τοξικομανής και η οικογένειά του. 
Χαρακτηριστικά, σχέσεις και δυναμικά του συστήματος», 
Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1997.
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στη διαμόρφωση του αρνητικού κλίματος που 
υπάρχει. 

Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα έρχεται να 
εγκατασταθεί η τοξικομανία του συγκεκριμένου 
μέλους αυτής της οικογένειας.

Τα παιδιά αυτής της οικογένειας φτάνουν 
στην εφηβεία έχοντας πολύ ανεπαρκή 
συναισθηματικά εφόδια. Με μεγάλα ελλείμματα 
στην κοινωνικοποίησή τους είναι συναισθηματικά 
εξαρτημένα από τους γονείς.

Αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση συ-
ναισθηματικής εξάρτησης του παιδιού από τους 
γονείς του είναι κυρίως ότι αυτή η σχέση δεν 
έχει όρια. 

Πρόκειται για μια σχέση άκαμπτη, που δεν 
μπορεί να εξελιχθεί, που δεν επιδέχεται αλλαγή 
γιατί οι αλληλεπιδράσεις είναι μπλοκαρισμένες 
και οι κανόνες του επικοινωνιακού παιχνιδιού 
στερεότυποι. Σ’ αυτήν την σχέση η ανάγκη κάθε 
πλευράς να προστατέψει τον δυσλειτουργικό 
χαρακτήρα της είναι τόσο μεγάλη που δεν 
επιτρέπει την διαφοροποίησή της μέσα στην 
εξέλιξη της ίδιας της σχέσης. Τόσο για τους 
γονείς όσο και για το παιδί που μπαίνει στην 
εφηβεία ο αποχωρισμός φαντάζει αδύνατος. 
Το ίδιο αδύνατη φαντάζει και η αυτονόμηση 
του εφήβου. Έτσι η ουσία γίνεται το φάρμακο 
που επιτρέπει σ’ αυτή τη σχέση να διατηρήσει 
τον αρχικό εξαρτητικό χαρακτήρα της, που 
την επανοργανώνει, τσιμεντάροντάς την, την 
ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογεί 

όλες  τις δυσκολίες της6, επιτρέποντας στον 
τοξικομανή να είναι «παρών-απών» σ’ αυτή την 
σχέση. Μέσα από τη χρήση της ουσίας η αναγκαία 
για τον έφηβο διαδικασία της individuation, της 
κατάκτησης δηλαδή της ατομικής του ταυτότητας 
και της αυτονόμησής του, μετατρέπεται σε μια 
pseudoindividuation, όπως την αποκαλεί ο 
Stanton, σε μια επίφαση αυτονομίας που έρχεται 
να καλύψει την καθολική, άνευ όρων, εξάρτηση. 

Η τοξικομανία γίνεται γι’ αυτόν τον έφηβο ο 
τρόπος με τον οποίο αντιδρά στο πρόβλημα που 
δημιουργεί η ανάγκη να οικοδομήσει τη δική του 
ανεξάρτητη ταυτότητα και την αδυναμία του να 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε αυτήν ακριβώς 
την ανάγκη. Η «ταυτότητα του τοξικομανή» 
φαίνεται εκείνη τη στιγμή να παρέχει τη «λύση» 
στο πρόβλημα. 

Που, όμως, πρέπει να αναζητήσουμε τους 
βαθύτερους παράγοντες, που προσδιόρισαν 
αυτή την καθήλωση του έφηβου με μια 
συμπεριφορά εξάρτησης;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να τους αναζητήσουμε 
στην ίδια τη δομή αυτής της οικογένειας και στην 
ιστορία της, στο «εδώ και τώρα» των σχέσεων 
καθώς και στην διαδοχή των γενεών, στο σύνολο 
των αλληλεπιδράσεων και των αντιδράσεων 
των μελών της διαγενεακά απέναντι στα 
γεγονότα ζωής και στις καταστάσεις με τις 
οποίες έρχονται αντιμέτωποι. 

6  Sylvie Angel, Pierre Angel «Les toxicomanes et leurs 
families» ed Armand Colin, Paris 2002.
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Όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι ενδοοικογενειακοί 
παράγοντες, τραυματικά γεγονότα ζωής, 
θάνατοι που δεν θρηνήθηκαν και πένθη που δεν 
επιτελέσθηκαν, βαριά και χρόνια νοσήματα που 
ταλαιπώρησαν την οικογένεια, ψυχοπαθολογία 
μελών της, εκδηλώσεις βίας, ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις με διακύβευμα το συγκεκριμένο 
παιδί, παραβατικές και αιμομικτικές συμπεριφορές 
κ.α. δημιουργούν μέσα από την αλληλεπίδραση 
τους ένα σύμπλεγμα λειτουργιών και σημασιών, 
που συμβάλουν στη γένεση μιας τοξικομανιακής 
συμπεριφοράς τόσο στον οριζόντιο («εδώ και 
τώρα») όσο και στον κάθετο (διαγενεακό) άξονα 
αυτής της οικογένειας. 

Μέσα σ’ αυτό το σύστημα σχέσεων έχει 
μεγάλη σημασία η θέση και ο ρόλος   που 

δίνουν οι γονείς στο συγκεκριμένο παιδί, η 
συναισθηματική επένδυση που κάνουν σ’ αυτό, 
το τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς. Έτσι μόνο 
μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είναι αυτό το 
συγκεκριμένο παιδί που παίρνει τα ναρκωτικά 
και όχι το άλλο, το μεγαλύτερο ή το μικρότερο 
αδελφάκι του. 

Οι πολύ δυνατοί δεσμοί εξάρτησης ανάμεσα σ’ 
αυτό το παιδί και τους γονείς σφραγίζονται από 
το αίσθημα του χρέους και της ενοχής. Οι γονείς 
αισθάνονται ότι οφείλουν τα πάντα σ’ αυτό το 
παιδί και εκείνο, από τη μεριά του, ότι οφείλει 
τα πάντα σ’ αυτούς. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο 
ποιος χρωστάει σε ποιόν, ποιος πρέπει να 
πληρώσει και σε ποιόν. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
χρέος, που θα παραμείνει αιώνιο, και μια ενοχή, 
επομένως, αιώνια. 

Μ’ αυτούς τους όρους ενός ανεκπλήρωτου 
χρέους και μιας αιώνιας ενοχής, χωρίς τη 
δυνατότητα να εκφρασθούν με το λόγο όλα αυτά 
τα συναισθήματα και οι δύο πλευρές αυτής της 
σχέσης καταδικάζονται να ζουν με το διαρκές 
αίσθημα της μοναξιάς, που κάνει ανυπόφορη 
την οδύνη τους. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο εγκαθίσταται η τοξι-
κομανία αυτού του παιδιού. Αυτή γίνεται 
τελικά ο ρυθμιστικός μηχανισμός αυτών των 
πολύπλοκων και εξαιρετικά δύσκολων σχέσεων 
ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, ανάμεσα στο 
παιδί και τον εαυτό του. 

Η τοξικομανιακή συμπεριφορά, μια συμπε-
ριφορά καταναγκαστικής επανάληψης, γίνεται το 
μέσον με το οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση 
της οδύνης, που γεννά σε όλους αυτός ο τύπος 
των σχέσεων της οικογένειας και η ιστορία της. 
Μιας ιστορίας μέσα στην οποία συντηρούνται 
και αναπαράγονται διάφοροι μύθοι7: ο μύθος 
του εξιλαστήριου θύματος, του σωτήρα, του 
μάρτυρα, του τρελού της οικογένειας, ο μύθος της 
οικογενειακής αρμονίας, της περιθωριακότητας, 
της παραβατικότητας. 

Μιας ιστορίας, μέσα από την οποία η 
τοξικομανία έρχεται συχνά να συντηρήσει μια 
ακριβή απουσία, όπου ο τοξικομανής έχει πάρει 

7  S. Sterncchuss – Angel, R.Angel, B. Geberowicz «Le 
toxicomane, son produit et sa famille” στο περιοδικό 
«Cahiers critiques de thérapie familiale et des pratiques 
de reseau”  No 6 ed universitaires, 1983.
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τη θέση ενός πολύτιμου νεκρού προσώπου. 
Απ’ αυτήν την άποψη ο τοξικομανής δεν είναι 
παρά το οργανικό μέρος ενός δυσλειτουργικού, 
κλειστού συστήματος. Ούτε αυτός είναι θύμα της 
οικογένειας του, ούτε το αντίστροφο. Κλειστό 
σύστημα σημαίνει ότι η ομοιόστασή του απαιτεί 
τη συντήρηση και τη διαρκή αναπαραγωγή του 
συμπτώματος της τοξικομανίας. 

Για κάποιους συγγραφείς8, ο τοξικομανής 
γίνεται ο υποδοχέας της θλίψης και της οδύνης 
ολόκληρης της οικογένειας. Γίνεται το βρώμικο 
χαλί, κάτω από το οποίο χώνονται όλα τα κακά 
πράγματα, όλα όσα δεν πρέπει να βγουν στην 
κοινή θέα. Του δίνεται ο ρόλος του αρχαίου 
«Φαρμακού», που φορτώνεται όλα τα κακά 
της κοινωνίας και καταδικάζεται σε θάνατο ως 
υπαίτιος της κρίσης της, ενώ με το θάνατό του 
επέρχεται κάθαρση. 

Όταν εγκατασταθεί πια η εξάρτηση του μέλους 
αυτής της οικογένειας από τα ναρκωτικά τότε 
ολόκληρη η οικογένεια φαίνεται να εξαρτάται και 
αυτή απ’ αυτά, να ρυθμίζει τη στάση της με βάση 
τη χρήση. Είναι το φαινόμενο της συνεξάρτησης 
είτε άμεσης, όταν ο γονιός εξασφαλίζει την 
ουσία του παιδιού του δίνοντας του χρήματα ή 
επιτρέποντας του να κάνει χρήση μέσα στο ίδιο 
του το σπίτι, είτε έμμεσης, όταν αντιτίθεται στη 
χρήση ενώ την ίδια στιγμή δημιουργεί με τη 
στάση του όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μην 
αναλάβει αυτό το παιδί τις ευθύνες του. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα της συνεξάρτησης η 
ουσία, όπως λένε κάποιοι συγγραφείς, καταλήγει 

8  M. Duncan Stanton «Le drogue en tant que saureur : 
heroine, mort de la famille» στο συλλογικό τόμο «Le 
toxicomane et sa famille» ed Universitaires, 1983.

να θεωρείται και αυτή ως ένα ακόμα μέλος της 
οικογένειας. 

Απ’ αυτή την άποψη η θεραπευτική 
παρέμβαση σ’ αυτήν την οικογένεια απαιτεί την 
αποκρυπτογράφηση των ενοδοοικογενειακών 
αλληλεπιδράσεων και την αναδόμηση όλου του 
οικογενειακού συστήματος. 
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Πρόλογος  
Τον τίτλο του άρθρου συνθέτουν δύο όροι: ο 

πρώτος όρος, «Η Μάχη του Ατλαντικού», προσ-
διορίζει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποί-
ου δρουν οι Ἄνθρωποι του ετέρου όρου: μία 
φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που 
εκτυλίχθηκε στο πεδίο του Ατλαντικού Ωκεα-
νού, όπου έδρασαν τα γερμανικά υποβρύχια 
με σαφή αποστολή και στόχο. Ο αρθρογράφος 
παραπέμπει στο βιβλίο του Andor Latzkó, ενός 
Ούγγρου παλαιμάχου του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, με τίτλο Οἱ Ἄνθρωποι ἐν πολέμῳ (εκ-
δόσεις Γεωργίου Ι. Βασιλείου, Αθήνα, 1924)2, 
αλλά δεν πραγματεύεται τα παθήματα των αν-

1 Η ονομασία «Μάχη του Ατλαντικού» αποδίδεται στον 
Άγγλο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Winston 
Churchill, στις αρχές Μαρτίου του 1941. 

2 Τίτλος πρωτοτύπου: Menschen im Krieg, Rascher, Zürich, 
1917· πρώτη έκδοση στην αγγλική: Andreas Latzko, 
Men in War, Boni and Liveright, New York, 1918. 

θρώπων στον πόλεμο· διερευνά τις αρετές και 
τις αξίες, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις, 
τις πεποιθήσεις, και τον τρόπο, με τα οποία οι 
άντρες των γερμανικών υποβρυχίων κατόρ-
θωσαν «να πετύχουν στις σκληρές συνθήκες 
του υποβρυχιακού πολέμου» (infra, υποσημ. 
42). Θεωρεί ότι πρόσφορο υλικό για την πραγ-
μάτευση αυτού του θέματος είναι οι μαρτυρίες 
των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Εισαγωγή
Οι Γερμανοί πίστευαν ότι μπορεί μεν οι νική-

τριες Συμμαχικές Δυνάμεις να συζητούσαν ήδη 
μεταξύ τους ένα προκαταρκτικό ειρηνευτικό 
σχέδιο, αλλά θα προσκαλούσαν και τους ίδιους 
στη Συνδιάσκεψη του Παρισιού, για να συμμε-
τάσχουν στην τελική φάση της διαμόρφωσης 
της Συνθήκης των Βερσαλλιών, η οποία επι-
σφράγισε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πο-
λέμου μεταξύ αυτών και της ηττημένης Γερμα-

«Η Μάχη του Ατλαντικού»
 Ἄνθρωποι ἐν πολέμῳ
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νίας. Αλλά, οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν. 
Συγκλονισμένη η γερμανική αντιπροσωπεία και 
οργίλος ο γερμανικός Τύπος διαμαρτυρήθηκαν 
ότι στην ουσία η Συνθήκη αυτή ήταν μια διατα-
γή (“Diktat”).3 

Η Συνθήκη των Βερσαλλιών προκάλεσε βα-
θιά συναισθήματα εχθρότητας και μνησικακίας 
σ’ όλους τους Γερμανούς4, και τους ένωσε σε 
μια ακλόνητη αποφασιστικότητα να ανατρέ-
ψουν τους επαχθείς όρους της και να ανακτή-
σουν τα χαμένα εδάφη.5

Όσον αφορά την αναίρεση των στρατιωτικών 
όρων της Συνθήκης, και ειδικότερα αυτών που 
αφορούσαν το ζήτημα των υποβρυχίων6, οι 
Γερμανοί άρχισαν από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1920 να υλοποιούν ένα απόρρητο σχέδιο 
κατασκευής τέτοιων σκαφών. Συνέστησαν, επί-
σης, εταιρείες-μάσκες των δραστηριοτήτων 
του ναυτικού, που αναλάμβαναν έργα, τα οποία 
στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τα σχέδιά 
του για την κατασκευή και ανάπτυξη υποβρυχί-
ων: την Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw 
(IvS, 1922), που έδρευε στη Χάγη, και την Für 
Wirtschaft  und Technik GmbH (Igewit, 1928), 
με έδρα το Βερολίνο. Πολύτιμη εμπειρία απέ-
κτησαν οι Γερμανοί κι απ’ τη λειτουργία ειδι-
κών σχολείων υποβρυχιακού πολέμου, όπως 
το σχολείο «Τορπιλών και Ασυρμάτου» και το 
«Σχολείο Ανθυποβρυχιακού Πολέμου» (Κίελο, 
1933), από τα οποία αποφοίτησαν στελέχη 
όλων των ειδικοτήτων.7

Ήταν η εποχή κατά την οποία ο Führer της 
Γερμανίας, Adolf Hitler, δήλωνε απερίφραστα 
την πρόθεσή του να ανατρέψει «το όνειδος 
της Συνθήκης των Βερσαλλιών». Οι Γερμανοί 

3 Ruth Henig, The Weimar Republic 1919-1933, Rout-
ledge, London and New York, 1998, σσ. 17-18

4 Stephen J. Lee, The Weimar Republic, Second Edition, 
Routledge, London and New York, 2010 [1998], σ. 27 

5 Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich – How 
the Nazis Destroyed Democracy and Seized Power in 
Germany, Penguin Books, 2004, σ. 72 (πρώτη έκδοση: 
Allen Lane, 2003)

6 Βλ. H. W. V. Temperley (ed), A History of the Peace 
Conference of Paris, 6vols, Henry Fowder - Hodder & 
Stoughton, London, 1920, vol. III, σσ. 200-201.

7 Angus Konstam & Jak Mallmann Showell, 7th U-Boat 
Flottilla – Donitz’s Atlantic Wolves, Ian Allan, 2003, 
σσ. 7-9. Ελληνική έκδοση: Οι λύκοι του Νταίνιτς στον 
Ατλαντικό – Ο έβδομος στολίσκος υποβρυχίων, εκδόσεις 
Περισκόπιο, Αθήνα, 2006.

μπορούσαν πλέον να «βγάλουν τις μάσκες»: το 
1935, μετά από σύντονες προσπάθειες, δημι-
ουργήθηκε το νέο Όπλο των υποβρυχίων. Στις 
27 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου, συγκροτήθη-
κε στο Κίελο ο πρώτος στολίσκος υποβρυχίων, 
ο στολίσκος Weddigen8, όπως πρωτοονομά-
στηκε. Διοικητής τοποθετήθηκε μια εμβληματι-
κή προσωπικότητα της ιστορίας των γερμανι-
κών υποβρυχίων, ο Karl Dönitz9, με το βαθμό 

8 Οι πρώτοι στολίσκοι υποβρυχίων ονομάστηκαν προς 
τιμήν διακεκριμένων κυβερνητών υποβρυχίων του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η προσθήκη αριθμητικού 
έγινε αργότερα. Έτσι, ο στολίσκος υποβρυχίων Weddin-
gen ονομάστηκε προς τιμήν του θρυλικού υποπλοιάρχου 
Otto Weddigen, ο οποίος στις 22 Σεπτεμβρίου του 
1914 βύθισε τρία βρετανικά καταδρομικά στη Βόρεια 
Θάλασσα.

9 Ο Karl Döenitz γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 
1891 στο Grünau, προάστιο του Βερολίνου. Αν και ο 
πατέρας του μερίμνησε να λάβει κλασική παιδεία τόσο 
ο ίδιος όσο κι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Friedrich, τα 
δυο αδέλφια τα έλκυε η θάλασσα: ο Karl, συγκεκριμένα, 
κατατάχθηκε στο Αυτοκρατορικό Ναυτικό (infra 
υποσημ.40) τον Απρίλιο του 1910. Αρχικά υπηρέτησε 
σε πλοία επιφανείας, αλλά το 1916, όταν αυτό έστρεψε 
το ενδιαφέρον του στα υποβρύχια, ο Döenitz έσπευσε 
να παρουσιαστεί εθελοντικά. Βρήκε τη θέση που του 
ταίριαζε: κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως 
κυβερνήτης του UC-25, τιμήθηκε για τη δράση του με το 
Σταυρό των Ιπποτών του Οίκου των Holhenzollern. Τον  
Οκτώβριο του 1918, το νέο υποβρύχιο που κυβερνούσε, 
το UB-68, λόγω τεχνικής βλάβης κατέστη ευάλωτο από 
εχθρικά πυρά σκαφών επιφανείας, κι αναγκάστηκε να 
το βυθίσει. Αιχμαλωτίστηκε από τους Βρετανούς και 
παρέμεινε στη φυλακή μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 1919. 
Ο Döenitz επιλέχθηκε να παραμείνει στο ναυτικό και μετά 
τη λήξη του «Μεγάλου Πολέμου». Καθώς ανερχόταν 
βαθμολογικά, μετατέθηκε στο επιτελείο, όπου υπηρέτησε 
υπό τις διαταγές του υποναυάρχου Erich Raeder. O 
Raeder εκτίμησε τις αρετές του και τον προώθησε 
στην ιεραρχία: την 1η Ιανουαρίου του 1936, ο Döen-
itz ανέλαβε τη Διοίκηση του Στόλου των Υποβρυχίων με 
τον τίτλο του Führer der Unterseeboote και το βαθμό 
του πλοιάρχου (Kapitän zur See). Τρία χρόνια αργότερα, 
προήχθη σε υποναύαρχο (konteradmiral), και συνέχισε 
στη Διοίκηση των Υποβρυχίων από τη νέα θέση τού 
Befehlshaber der Unterseeboote (μετονομασία του 
προηγούμενου τίτλου του). Στις 30 Ιανουαρίου του 
1943, ο Dönitz ως Μέγας Ναύαρχος (Großadmiral) 
αντικατέστησε τον Raeder στη θέση του αρχηγού του 
Kriegsmarine (Oberbefehlshaber der Kriegsmarine), 
και της Ανώτατης Ναυτικής Διοίκησης (Oberkomman-
do der Marine). Ο ίδιος ο Hitler τον όρισε διάδοχό 
του στις 30 Απριλίου του 1945. Σχημάτισε κυβέρνηση 
έκτακτης ανάγκης, για να εξασφαλίσει την επιβίωση 
του γερμανικού λαού και τη συνέχεια του κράτους εν 
όψει της συνθηκολόγησης με τους Συμμάχους. Στις 23 
Μαΐου, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη Δίκη της 
Νυρεμβέργης. Καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη 
και αποφυλακίστηκε το 1956. Αποσύρθηκε στο χωριό 
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του πλοιάρχου (kapitän zur See)10.

Ἄνθρωποι ἐν πολέμῳ
Η σημασία της εκπαίδευσης

Ως διοικητής του πρώτου στολίσκου υποβρυ-
χίων, ο Döenitz είχε θέσει «ο ίδιος σαφώς κα-
θορισμένους βασικούς στόχους»:

[…] Το υποβρύχιο πρέπει να κινείται 
άνετα τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω 
απ’ αυτήν στις τεράστιες εκτάσεις των 

Aumühle του Schleswig-Holstein, όπου συνέγραψε τα 
απομνημονεύματά του, με τίτλο “Zehn Jahre, Zwan-
zig Tage” («Δέκα χρόνια και είκοσι μέρες»), το οποίο 
εκδόθηκε το 1958. Εκεί, απεβίωσε στις 24 Δεκεμβρίου 
του 1980 από καρδιακή προσβολή. O Döenitz υπήρξε 
ο αρχιτέκτονας του γερμανικού υποβρυχιακού πολέμου. 
Οι ικανότητες και η προσωπικότητά του αναγνωρίστηκαν 
τόσο από τους ομοεθνείς όσο και από τους αντιπάλους 
του. Επί του πεδίου της μάχης απώλεσε τους δυο γιους 
του: τον Peter, το1943, και τον πρεσβύτερο Klaus, ένα 
χρόνο αργότερα.

10 Konstam & Showell, όπ. παρ., σ. 9.

ανοιχτών θαλασσών, με κάθε καιρό και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ο 
σκοπός μας ήταν να εξασφαλίσουμε την 
πλήρη προσαρμογή των πληρωμάτων στη 
ζωή πάνω στο σκάφος, την πλήρη εξοικεί-
ωση με τη θάλασσα σ’ όλες τις συνθήκες, 
και την απόλυτη ακρίβεια στην πλοήγηση, 
και πιο συγκεκριμένα στην πλοήγηση με 
όργανα αστρονομίας. […] Οι άνδρες των 
υποβρυχίων έπρεπε να εκπαιδεύονται σε 
συνθήκες πολέμου. Ήθελα τα πληρώματα 
να αντιμετωπίσουν σε καιρό ειρήνης κάθε 
κατάσταση που θα καλούνταν να αντιμετω-
πίσουν σε καιρό πολέμου, και να εκπαιδευ-
τούν τόσο καλά, ώστε, αν προέκυπταν τέ-
τοιες καταστάσεις στην πραγματικότητα, να 
είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυ-
χία. Κάθε μέρος του προγράμματος εκπαί-
δευσης εκτελείτο συστηματικά, σταθερά, 
και ολοκληρωμένα. […] Κάθε υποβρύχιο, 
παραδείγματος χάρη, έπρεπε να πραγμα-
τοποιήσει εξήντα έξι επιθέσεις επιφανείας 
και τον ίδιο αριθμό επιθέσεων εν καταδύ-
σει, πριν προχωρήσει στην πρώτη άσκηση 
εκτόξευσης τορπίλης, που πραγματοποιή-
θηκε το Δεκέμβριο του 1935. 

Επί τη βάσει αυτών των αρχών αρχίσα-
με το έργο της εκπαίδευσης του στολίσκου 
Weddigen την 1η Οκτωβρίου του ίδιου 
χρόνου.11 
«Την πλήρη εξοικείωση με τη θάλασσα σ’ 

όλες τις συνθήκες» περιγράφει ο Χέρμπερτ 
Βέρνερ12, ο οποίος κατά το διάστημα Απριλί-
ου-Νοεμβρίου 1941 υπηρετούσε ως επίκου-
ρος σημαιοφόρος στο U-557, με κυβερνήτη 
τον ανθυποπλοίαρχο (Oberleutnant zur See) 
Ottokar Paulshen: 

Έμαθα πώς να ακολουθώ την κίνηση του 
σκάφους, να ανεβαίνω και να κατεβαίνω 

11 Karl Döenitz, Memoirs: Ten Years and Twenty Days, 
Translated by R. H. Stevens in collaboration with David 
Woodward, With a Preface by Jak P. Mallman Showell, 
With an Introduction and Afterword by Professsor Dr. 
Jürgen Rohwer, Annapolis Maryland: Naval Institute 
Press, and London: Frontline Books, 2012, σσ. 13-15. 
Πρώτη έκδοση: Bonn: Athenäum-Verlag Junker und 
Dünnhaupt, 1958.

12 Η εκδοχή των γεγονότων που περιγράφει ο Βέρνερ στο 
βιβλίο του αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

Karl Döenitz 
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την αλουμινένια κλίμακα του 
πυργίσκου χωρίς τραυματι-
σμό, να διατηρώ την ισορ-
ροπία μου ενώ διερχόμουν 
κλυδωνιζόμενος κατά μήκος 
του κεντρικού διαδρόμου, 
όταν η θάλασσα ήταν τρικυ-
μισμένη, να σκύβω για να 
περάσω μέσα από τα κυκλικά 
ανοίγματα στα διαφράγματα, 
να τρώω τα γεύματά μου ενώ 
το υποβρύχιο έκανε τους πιο 
ακραίους ελιγμούς του […].13

Σχετικά με την «εκπαίδευση 
των αντρών των υποβρυχίων σε συνθήκες 
πολέμου», ο Βέρνερ «την έμαθε καλά» ως ση-
μαιοφόρος πλέον (Leutnant zur See), τοπο-
θετημένος από τον Οκτώβριο του 1942 στο 
U-230, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία στις 24 
Οκτωβρίου, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο 
(Kapitänleutnant) Paul Siegmann: 

Η αποκορύφωση αυτής της περιό-
δου δοκιμασιών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
1942) ήταν ένας 7ήμερος «πόλεμος» στη 
θάλασσα. Μία ψεύτικη νηοπομπή, […] εστά-
λη για να κρυφθεί στη βόρεια Βαλτική […]. 
Μία πολύ κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου, το 
U-230, μαζί με άλλα υποβρύχια, που συ-
γκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πιλάου, γλί-
στρησαν μέσα από το κάλυμμα των πάγων 
και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια, για να 
βρουν και να «καταστρέψουν» την νηοπο-
μπή. […] Δεκαέξι ώρες αργότερα, την εντο-
πίσαμε στο σκοτάδι και «επιτεθήκαμε» αμέ-
σως. Οι επιθέσεις μας συνεχίστηκαν ημέρα 
και νύχτα. Ο Κυβερνήτης δοκίμασε κάθε 
υπόδειγμα επίθεσης· εκτόξευσα τις εκπαι-
δευτικές τορπίλες μου από όλες τις γωνίες 
και αποδεκάτισα την νηοπομπή πολλές φο-
ρές. Συνεχείς «επιθέσεις» από αέρος συ-
νήθισαν τους οπτήρες μας να παραμένουν 
σε εγρήγορση, για να αντιμετωπίσουν το 

13 Χέρμπερτ Α. Βέρνερ, Σιδερένια φέρετρα – Μια 
προσωπική μαρτυρία από τις μάχες των γερμανικών 
υποβρυχίων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μετάφραση-
σημειώσεις Γεώργιος Κουφογιώργος, εκδ. Eurobooks, 
Αθήνα, 2018, σ. 63. Πρώτη έκδοση: Herbert A. Werner, 
Iron Coffins: A Personal Account Of The German U-boat 
Battles Of World War II, New York, 1969. 

θάνατο από τον ουρανό […].14 
Ο Πλάτων (427-347 π.Χ.), στα έργα του 

όπου πραγματεύεται θέματα οργάνωσης και 
διοίκησης της πόλης, περιλαμβάνει τη ρεαλι-
στική εκπαίδευση στο πρόγραμμα στρατιωτικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, όπως αυτός το έχει 
συλλάβει, το οποίο εκτιμά ότι πρέπει να εφαρ-
μόσει κάθε πόλη, γιατί «αυτό που οι περισσό-
τεροι άνθρωποι ονομάζουν ειρήνη δεν είναι 
παρά ένας μύθος· στην πραγματικότητα όλες οι 
πόλεις βρίσκονται εκ φύσεως σ’ έναν ακήρυκτο 
πόλεμο μεταξύ τους».15

Γι’ αυτό, εισηγείται οι πολίτες να εκπαιδεύ-
ονται για πόλεμο όχι στον πόλεμο, αλλά τον 
καιρό της ειρήνης. Στα στρατιωτικά γυμνάσια, 
τα οποία θα πραγματοποιούνται πανδήμως, 
ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών, οι κά-
τοικοι εκτελούν ασκήσεις «μιμούμενοι τήν πο-
λεμικήν» (= κατά μίμηση των όσων προβλέπει 
η τέχνη του πολέμου). Εκτελούν, επίσης, βολές 
«ὡς ἐγγύτατα τῶν άληθῶν» (= σχεδόν αληθινές), 
με επικίνδυνα βέλη, «ώστε οι ασκήσεις […] να 
προκαλούν κάποιο φόβο, για να ξεχωρίζουν οι 
δειλοί απ’ τους γενναίους».16 Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται, ακόμη, εκδηλώσεις αναψυ-
χής, οι οποίες συνοδεύονται από θυσίες. Σ’ αυ-
τές τις εκδηλώσεις, αναπαριστώνται, με εορτα-
στική διάθεση, μάχες «μιμούμεναι τάς πολεμικάς 
ὃτι μάλιστα ἐναργῶς μάχας» (= κατ’ απομίμηση 

14  Στο ίδιο, σσ. 184-185. 
15 Νόμοι, 626a, μετάφραση Γιώργος Κουσουνέλος, 

εισαγωγή-σημειώσεις και επιμέλεια κειμένου Βίκυ 
Αναστασοπούλου, εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1992.

16  Στο ίδιο, 830e. 

Ένα ακόμη θανατηφόρο ανθυποβρυχιακό όπλο: το “Hedgehog” («σκαντζόχοι-
ρος»), Πολλαπλός εκτοξευτής 24 βλημάτων, τοποθετημένος στην πλώρη του σκά-
φους. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία επί του αγγλικού αντιτορπιλικού «Westcott»
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των πραγματικών μαχών μ’ όσο το δυνατό με-
γαλύτερη αληθοφάνεια).17

Ο Φλωρεντίνος πολιτικός στοχαστής και συγ-
γραφέας Niccolò Machiavelli (1469-1527), ο 
οποίος διέθετε ευρεία κλασική παιδεία κι είχε 
μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαί-
ους συγγραφείς, πίστευε ότι ο διοικητής που 
είναι γνώστης επιβάλλεται, πριν δώσει μάχη, να 
εμπλέξει τους άντρες του σε μικρές αψιμαχί-
ες με τον εχθρό, ώστε αυτοί να τον γνωρίσουν 
καλά και να αποβάλουν το φόβο που απορρέει 
από τις φήμες για τις δυνατότητές του.18 

O Machiavelli επικαλείται, επίσης, το παρά-
δειγμα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων ηγη-

17  Στο ίδιο, 829b-c. 
18 Niccolò Machiavelli, Discourses on Livy, III.37, σσ. 342-

343. Translated with an Introduction and Notes by Ju-
lia Conaway Bondanella and Peter Bondanella, Oxford 
University Press, Oxford and New York, 2003. Tίτλος 
πρωτοτύπου: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 
1517; / 1531.

τόρων, όπως του Επαμεινώνδα, ο οποίος επί 
πολλούς μήνες εκπαίδευε τους άντρες του σε 
ψεύτικες μάχες, για να συνηθίσουν στην υπα-
κοή και την πειθαρχία, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τον εχθρό στην πραγματική μάχη με τη μέγιστη 
δυνατή αυτοπεποίθηση.19

Οι αρετές και οι αξίες των αντρών των 
υποβρυχίων

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας 
(Kriegsmarine)20 φιλοδοξούσε να διαπλάσει 
με την εκπαίδευση αξιωματικούς, οι οποίοι θα 
διακρίνονταν για την «αυστηρή αυτοπειθαρχία 
και μια αυξημένη αίσθηση προσωπικής ευθύ-
νης».21 Ο αρθρογράφος αντιλαμβάνεται την 
έννοια της αυτοπειθαρχίας με το πλατωνικό 
σκεπτικό: ο Πλάτων πίστευε ότι ο άνθρωπος 
πρέπει να είναι άρχοντας του εαυτού του22, δη-
λαδή να του επιβληθεί, γιατί πόλεμος δε διεξά-
γεται μόνο μεταξύ των πόλεων, αλλά ακόμη και 
μέσα στον κάθε άνθρωπο εναντίον του εαυτού 
του. Γι’ αυτό, θεωρεί ότι η πρώτη και πιο σημα-
ντική νίκη που πρέπει να πετύχει ένας άνθρω-
πος είναι αυτή σ’ έναν τέτοιο πόλεμο, ενώ το 
πιο κακό και ταπεινωτικό είναι να ηττηθεί.23

Στα τέλη Μαΐου του 1938, ο Hitler ενημέρω-
σε τον αρχηγό του Kriegsmarine,  Erich Raeder, 
ότι η Βρετανία θεωρείται πλέον πιθανός αντί-
παλος. Ο Raeder σύστησε μια επιτροπή, η οποία 
θα υπολόγιζε τις δυνάμεις που έπρεπε να δι-
αθέσει το Kriegsmarine, με στόχο «την κατα-
στροφή του βρετανικού εμπορικού στόλου στον 
Ατλαντικό και των ναυτικών δυνάμεων που το 
προστάτευαν».24 Ο Döenitz πίστευε ότι αυτήν 
την αποστολή έπρεπε να εκτελέσουν τα υπο-
βρύχια.25

19 Στο ίδιο, III.38, σ. 346.
20 Η ονομασία αυτή ίσχυσε κατά το χρονικό διάστημα 

1935-1945.
21 Jordan Vause, Άσσος των υποβρυχίων – Η ιστορία του 

Wolfgang Lüth, μετάφραση και επιμέλεια στρατιωτικής 
ιστορίας – ορολογίας Δημήτριος Σταυρόπουλος,  Euro-
books, Αθήνα, 2009, σ. 28. Τίτλος πρωτοτύπου: Jordan 
Vause, U-Boat Ace: The Story of Wolfgang Lüth, Naval 
Institute Press, 1969.

22 Πλάτων, Πολιτεία, 389d-e, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια-
ανάλυση-προλεγόμενα Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος, εκδ. 
Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006.

23 Νόμοι, 626e. 
24 Döenitz, όπ. παρ., σ. 37. 
25 Βλ. Döenitz, όπ. παρ., σσ. 38-40.

Wolfgang Lüth 
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Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, η Βρετανία και 
η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία, η 
οποία τότε διέθετε σε υπηρεσία 56 υποβρύχια. 
Απ’ αυτά, 46 ήταν έτοιμα για υπηρεσιακή δρά-
ση, εκ των οποίων 22 κρίθηκαν κατάλληλα για 
το μέτωπο του Ατλαντικού. Σκοπός του Γερμα-
νικού Ναυτικού, και ειδικότερα της Διοίκησης 
των Υποβρυχίων, ήταν να διαλύσει το δίκτυο 
μεταφοράς πετρελαίου, πρώτων υλών, και 
τροφίμων προς τη Βρετανία, η οποία σ’ αυτό 
στήριζε την επιβίωση και τη στρατιωτική της 
ισχύ. Στόχος τους ήταν τα εμπορικά πλοία, που 
διενεργούσαν τις μεταφορές, και η καταστροφή 
τους, συγχρόνως δε η διάλυση των θαλάσσι-
ων γραμμών επικοινωνιών των Βρετανών, αν 
και διατηρούσαν επιφυλάξεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των υποβρυχίων.26

Στην «πορεία προς τον πόλεμο», οι κυβερνή-
τες των γερμανικών υποβρυχίων φαίνεται από 
τις μαρτυρίες τους ότι πορεύονταν με επίγνω-
ση της «ευθύνης», την οποία απέκτησαν από 
την εκπαίδευση. Αντιλαμβάνονται την ευθύνη 
ως «υπερήφανη γνώση» ότι πλέον βρίσκονται 
μόνοι, βασισμένοι στους εαυτούς τους, έχοντας 
χρέος στη «συνείδησή» τους και στον «Αρχη-
γό των Υποβρυχίων, τον Διοικητή του Στόλου 
των Υποβρυχίων» (εννοείται ο Karl Döenitz), ο 
οποίος επηρέαζε θετικότατα τους άντρες του 
Όπλου μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο διοίκησης.27 

26 Bob Carruthers (ed.), The U-Boat War in the Atlantic, 
Pen & Sword Maritime, Barnsley South Yorkshire, 2013, 
Volume I: 1939-1941, σσ. 10-11, 14.

27 Μαρτυρία Κλάους Κόρτ, σ. 13, στο Βόλφγκανγκ Λυτ και 
Κλάους Κόρτ, Το υποβρύχιο επιτίθεται ξανά, μετάφραση 
από τη γερμανική Χρήστος Μάλλιος, επιμέλεια Β. Μ. 
Ψιακής, Eurobooks, Αθήνα, 2011. Τίτλος πρωτοτύπου 
Wolfgang Lueth und Klaus Korth, Boot Greift Wieden 
an!, Erich Klinghammer, Berlin, 1944. O Wolfgang 
Lueth (Lüth, 1913-1945) διετέλεσε κυβερνήτης των 
U-9, U-43, U-138, και U-181. Με το τελευταίο σκάφος 
πραγματοποίησε περιπολίες στα ύδατα της Νοτίου 
Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού. Η δεύτερη περιπολία 
με το U-181 διήρκεσε 205 μέρες. Για τη δράση του, του 
απονεμήθηκε η ανώτατη διάκριση του Σταυρού των 
Ιπποτών, μετά Φύλλων Δρυός, Ξιφών και Αδαμάντων. Ο 
Lüth είχε άδοξο τέλος: ως διοικητής στη Ναυτική Σχολή 
του Mürwik πυροβολήθηκε από ένα σκοπό, μετά από 
σύγχυση κατά τη διαδικασία νυχτερινής αναγνώρισης. 
Ο Klaus Korth (1911-1988) διετέλεσε κυβερνήτης των 
U-57 και U-93. Στις 29 Μαΐου του 1941, με το βαθμό του 
υποπλοιάρχου, τιμήθηκε για τη δράση του με το Σταυρό 
των Ιπποτών του Σιδηρού Σταυρού από τον ίδιο τον 
Hitler. Μετά την παράδοση της Γερμανίας, συνελήφθη 

Κατά τον αρθρογράφο, ευθύνη απέναντι στη 
συνείδηση διακρίνει έναν αξιωματικό με ακε-
ραιότητα, κατασταλαγμένο να εκτελέσει την 
αποστολή του απαρέγκλιτα· για τη συγκεκριμέ-
νη ιστορική περίσταση, η ευθύνη απέναντι στον 
διοικητή του Όπλου απέρρεε από την ιδιαίτερη 
σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των αντρών 
και του ιδίου, λόγω της οποίας δεσμεύονταν 
ηθικά να εκτελέσουν το καθήκον τους με συ-
νέπεια. 

Παρά τα μειονεκτήματα και το μικρό τους 
αριθμό, καταδείχθηκε, από τον πρώτο κιόλας 
μήνα του πολέμου, ότι τα υποβρύχια παρέμε-
ναν το πιο αποτελεσματικό όπλο, η δράση του 
οποίου είχε άμεσα καταστρεπτικά αποτελέσμα-
τα, και εύλογα ανησυχούσε σοβαρά τους Βρε-
τανούς: ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχασαν 53 
πλοία, από τα οποία τα 41 υπήρξαν θύματα των 
γερμανικών υποβρυχίων.28

από τους Συμμάχους και παρέμεινε στη φυλακή επί 
έξι μήνες. Το 1955, εντάχθηκε στο Ομοσπονδιακό 
Ναυτικό (Bundesmarine, μετέπειτα Γερμανικό Ναυτικό). 
Αποστρατεύθηκε το 1970.

28 Marc Milner, Battle of the Atlantic, The History Press, 
Gloucestershire, 2011, σσ. 19-20.  

Klaus Korth 
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Με αισιόδοξη διάθεση, ο Döenitz έγραψε στο 
πολεμικό του ημερολόγιο: «Δεν είν’ αλήθεια ότι 
οι Βρετανοί έχουν τα μέσα να εξαλείψουν την 
απειλή των υποβρυχίων […]. Οι τεχνικές αναμ-
φισβήτητα βελτιώθηκαν, αλλά το ίδιο συμβαίνει 
και με τα υποβρύχια, τα οποία τώρα κινούνται 
πιο αθόρυβα».29

Για του λόγου το ασφαλές, σχεδίασε να επι-
φέρει ένα ακόμη επώδυνο πλήγμα στους Βρε-
τανούς με μια τολμηρή επιδρομή στη ναυτική 
βάση του Scapa Flow της Σκωτίας, η οποία, αν 
επιτύγχανε, θα καθιστούσε λιγότερο επικίνδυνη 
για τα γερμανικά σκάφη επιφανείας τη ναυσι-
πλοΐα στη Βόρειο Θάλασσα. Ένα τέτοιο τόλμημα 
θα μπορούσε να διενεργήσει ένας ανάλογος 
χαρακτήρας, τον οποίο ο Döenitz βρήκε στο 
πρόσωπο του ενός τολμηρού και ικανού υπο-
πλοιάρχου, του Günther Prien.30

O Prien, κυβερνήτης του U-47, ξεκίνησε 

29 Στο ίδιο, σσ. 20-21.  
30 Clay Blair, Hitler’s U-Boat War – The Hunters 1939-

1942, Weidenfeld & Nicolson, London, 1997, σ. 104.    

για την αποστολή του από το Κίελο στις 13 
Οκτωβρίου του 1939, εισέδυσε στον όρμο του 
Scapa Flow είκοσι επτά λεπτά μετά τα μεσάνυ-
χτα της 14ης, και διέκρινε το αγγλικό θωρηκτό 
Royal Oak: 

Ερχόμαστε πιο κοντά προς το μέρος του, 
όλο και πιο κοντά … Σε τέτοιες στιγμές, όλα 
τα συναισθήματα παύουν. Γίνεσαι ένα με 
το σκάφος σου, με το μυαλό του ατσαλέ-
νιου κτήνους, που έρπει προς το τεράστιο 
λάφυρο. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει κανείς 
να σκέφτεται σκληρά και ψυχρά σαν από 
σίδερο και ατσάλι - ή να πάει τον πάτο.31 
Με την περιγραφή του Prien, συμπίπτουν και 

οι εκτιμήσεις Ελλήνων παλαιμάχων αξιωματι-
κών: ο αείμνηστος Νικόλαος Πετάνης, ο οποίος 
έλαβε μέρος στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 
του 1946-49, με το βαθμό του ανθυπολοχα-
γού πεζικού (X Μεραρχία, 35η Ταξιαρχία, 561 
Τάγμα, 4ος Λόχος), πίστευε ότι: «στην ώρα της 
μάχης είσαι εκτός εαυτού· δεν έχεις συναισθη-
ματισμούς, δεν έχεις υπαναχωρήσεις, “ο θά-
νατος σου, η ζωή μου”, σκοτώνεις, για να μη 
σε σκοτώσουν […] Γι’ αυτό, για να επιβιώσει ο 
άνθρωπος στον πόλεμο, πρέπει να έχει γερά 
ατσάλινα νεύρα. Είναι το “άλφα” και το “ωμέγα”. 
Εάν φοβάσαι, δε γλυτώνεις. Να μην επιτρέψεις 

31 Günther Prien, Κυβερνήτης υποβρυχίου – Η πορεία 
μου προς το Scapa Flow, μετάφραση και επιμέλεια: 
ομάδα συνεργατών, Eurobooks, Αθήνα, 2014, σσ. 190, 
193. Τίτλος πρωτοτύπου: Mein weg nach Scapa Flow, 
Deutscher Verlag, Berlin, 1941. Ο Günther Prien (1908-
1941) εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Fink-
enwärder το 1923. Δέκα χρόνια αργότερα, κατατάχθηκε 
στο Reichsmarine (το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό της 
περιόδου 1921-1935). Μετά το πέρας της βασικής 
εκπαίδευσης, τοποθετήθηκε στη Σχολή Υποβρυχίων 
του Κιέλου. Το Φεβρουάριο του 1938, με το βαθμό του 
ανθυποπλοιάρχου, ανέλαβε τη διοίκηση του U-47, τύπου 
VIIB, με το οποίο πραγματοποίησε δέκα περιπολίες. Η 
τελευταία, από τις 20 Φεβρουαρίου του 1941, υπήρξε 
μοιραία γι’ αυτόν: χάθηκε μαζί με το σκάφος και το 
πλήρωμα στις 7 Μαρτίου από άγνωστη αιτία. Για την 
επιτυχία του στο Scapa Flow, τον παρασημοφόρησε ο 
ίδιος ο Hitler με το Σταυρό των Ιπποτών του Σιδηρού 
Σταυρού. Ένα χρόνο αργότερα, προστέθηκαν Φύλλα 
Δρυός. Βλ. Dougie Martindale, Günther Prien and U-47: 
The Bull of Scapa Flow: From the Sinking of the HMS 
ROYAL OAK to the Battle of the Atlantic, Frontline 
Books, 2018· Angus Konstam, U-47 in Scapa Flow: The 
Sinking of Hms “Royal Oak” 1939, Osprey, 2015· Wolf-
gang Frank, Enemy Submarine, New English Library, 
1977.

Günther Prien
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από τον εαυτό σου να κυριαρχήσουν τα συναι-
σθήματα, και πεις “αν πάω μπροστά, θα σκοτω-
θώ”. Έτσι και το πεις αυτό, θα σκοτωθείς εκατό 
τοις εκατό».32

Ο Otto Kretschmer, άσος του γερμανικού 
υποβρυχιακού πολέμου, συγκρίνοντας τον εαυ-
τό του μ’ έναν άλλο άσσο, τον Wolfgang Lueth, 
αναγνώριζε ότι «είχαμε και οι δύο γερά νεύ-
ρα και τα καταφέραμε μια χαρά απέναντι στον 
εχθρό».33

Κατά μίμηση των κυβερνητών, όλοι στη μάχη, 
«τη στιγμή του μεγαλύτερου κινδύνου, παρέ-
μεναν σκληροί και ψύχραιμοι», παρατηρεί ο 
Lueth, και συνεχίζει: «Η αυστηρή εκπλήρωση 
του καθήκοντος, η χαρά της θαλασσοπορίας, 
και η υπερπήδηση όλων των κινδύνων βοηθά 
τους άντρες να αγνοούν τα πάντα».34 

Συναφώς, για την υπέρβαση των δυσκολιών, 
τα πληρώματα των γερμανικών υποβρυχίων 
επέδειξαν αρετές, με τις οποίες κατέστη εφικτή 
η μεταξύ τους συμβίωση στις ιδιαίτερες συνθή-
κες διαβίωσης εντός των σκαφών: στωικότητα, 
υπομονή, και αντοχή.35 Οι άντρες έπρεπε να 
δείξουν κατανόηση απέναντι στη συμπεριφο-
ρά και στον τρόπο ζωής των συντρόφων τους, 
ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά, και προπά-

32 Προσωπική συνέντευξη στον αρθρογράφο, Θεσσαλονίκη, 
4 - 6 - 2012. Ο Πετάνης τιμήθηκε για τη δράση του με 
τρία Χρυσά Αριστεία Ανδρείας και τρεις Πολεμικούς 
Σταυρούς. Απεβίωσε στις 16 Νοεμβρίου του 2013. 

33 Στο Vause, όπ. παρ., σ. 95. Ο August Wilhelm Otto 
Kretschmer (1912-1998) κατατάχθηκε στο πολεμικό 
ναυτικό της πατρίδας του τον Απρίλιο του 1930. 
Αρχικά, υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας, ώσπου τον 
Ιανουάριο του 1936 τοποθετήθηκε στα υποβρύχια. 
Φοίτησε στη σχετική Σχολή Αξιωματικών, προήχθη σε 
ανθυποπλοίαρχο, και μ’ αυτό το βαθμό ανέλαβε υπηρεσία 
στο U-35. Τον Απρίλιο του 1940, ως υποπλοίαρχος, 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση του U-99, τύπου IIB, με το 
οποίο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σημείωσε 
μεγάλες επιτυχίες, για τις οποίες τιμήθηκε με το Σταυρό 
των Ιπποτών μετά Φύλλων Δρυός (από τον ίδιο τον 
Hitler) και Ξιφών (κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας 
του). Μεταπολεμικά ανήλθε σε υψηλά αξιώματα του 
Γερμανικού Ναυτικού και του NATO. Βλ. Lawrence Pat-
erson, Otto Kretschmer: The Life of Germany’s High-
est Scoring U-boat Commander, S. Yorkshire: Green-
hill Books, Annapolis Maryland: Naval Institute Press, 
2018· Terence Robertson, The Golden Horseshoe: The 
Wartime Career of Otto Kretschmer, U-Boat Ace, Intro-
duction by Jürgen Rohwer, S. Yorkshire: Greenhill Books, 
2006.

34 Λυτ και Κόρτ, όπ. παρ., σσ. 157, 166. 
35 Βέρνερ, όπ. παρ., σ. 201.  

ντων αποτελεσματικά. Οι δεσμοί μεταξύ των 
ανθρώπων σε τέτοιες συνθήκες γίνονται πιο 
ισχυροί και διασφαλίζεται η ενότητα. 

Στον Ατλαντικό Ωκεανό, τα πληρώματα από-
λαυσαν την πρώτη «Εποχή ευτυχίας»36, κατά 
την οποία δε συναντούσαν ισχυρή αντίσταση 
στη δράση τους, από τον Ιούλιο του 1940· κο-
ρυφώνεται τον Οκτώβριο, όταν διέλυσαν δύο 
συμμαχικές νηοπομπές: την SC7 και HX79. Ο 
Döenitz είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημέ-
νος: 

Η Μάχη των κομβόι απαιτούσε όχι μόνο 
γενναιότητα και επιθετικό πνεύμα, αλλά 
σκληρότητα και αντοχή, για να παραμένει 
ο επιτιθέμενος μέρες και ώρες πολύ κοντά 
στον εχθρό, πράγμα που ήταν επικίνδυνο, 
υποχρεωμένος, συγχρόνως, να μην κά-
νει καμιά κίνηση μέχρις ότου συγκεντρω-
θούν στο σημείο όλα τ’ άλλα σκάφη, κι 
έρθει η ώρα για την από κοινού επίθεση. 
Είναι αυτές οι αρετές της σκληρότητας και 

36 Ο αρθρογράφος προσαρμόζει μεταφραστικά στην ελληνική 
τη γερμανική φράση “Die Glückliche Zeit”.

Ένας απηνής διώκτης των γερμανικών υποβρυχίων: Ο 
πλοίαρχος Donald Macintyre (1904-1981) του Βασιλικού 
Ναυτικού
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της αντοχής, που μας διέκριναν […]. Όταν 
άρχισε η Μάχη του Ατλαντικού, η πρώτη 
μας επιχείρηση μετά απ’ αυτήν στην Νορ-
βηγία, είχαμε κυβερνήτες σαν τον Prien, 
τον Herbert Schultze, τον Kretschmer, 
τον Schepke, τον Endrass, τον Liebe, τον 
Lueth, τον Frauenheim, τον Wohlfahrt, 
τον Oehrn, τον Jenisch, κι άλλους εξίσου 
γενναίους άνδρες. Όλοι είχαν λάβει την 
κατάλληλη εκπαίδευση εν καιρώ ειρήνης, 
κι απέδειξαν την αξία τους στους πρώτους 
μήνες του πολέμου. Και τώρα ρίχνονταν με 
τόλμη, με επιδεξιότητα, με ώριμη κρίση σ’ 
αυτήν τη σφοδρή επίθεση στις βρετανικές 
γραμμές επικοινωνιών. Στις συγκρούσεις 
με τον εχθρό, οι οποίες συχνά ήταν πολύ 
σύντομες, όλοι σημείωσαν μεγάλες επι-
τυχίες, είτε καθένας μόνος του στη δική 
του περιοχή ευθύνης, είτε σε συνεργασία 
μεταξύ τους για μια επίθεση σε κομβόι. 
Ένιωθαν ότι ήταν οι «Κυρίαρχοι των Θα-
λασσών», ικανοί ν’ αντιδράσουν σ’ όλα τ’ 
αμυντικά μέτρα, που θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει ο εχθρός εναντίον τους.37 
«Γενναιότητα και επιθετικό πνεύμα, σκληρό-

τητα και αντοχή», «τόλμη, επιδεξιότητα, και ώρι-
μη κρίση» ήταν οι αρετές, που ο ίδιος ο Döenitz 
διέκρινε στους άντρες του, τους κυβερνήτες 
των υποβρυχίων. «Επιθετικό πνεύμα», «τόλμη» 
και «γενναιότητα» χαρακτηρίζουν ένα στρατιω-
τικό με σθένος και ενεργητικότητα, αποφασι-
σμένο να πετύχει το σκοπό του· «επιδεξιότητα, 
και ώριμη κρίση» αποκτώνται μέσω της εκπαί-

37 Döenitz, όπ. παρ., σσ. 107-108, 150. 

δευσης, κι η «αντοχή» προϋ-
ποθέτει σωματικές και ψυχικές 
δυνάμεις. 

Ο αρθρογράφος, συμπυ-
κνώνοντας τις εκτιμήσεις του 
για τις αρετές και τις αξίες των 
αντρών των γερμανικών υπο-
βρυχίων, υιοθετεί την άποψη 
ότι «το καθήκον ήταν η πρώτη 
και η τελευταία λέξη στο λεξικό 
των Γερμανών ναυτικών, που 
υπηρέτησαν στα υποβρύχια». 
Υπήρξαν «στρατιώτες και πα-
τριώτες, τίποτα περισσότερο 

και τίποτε λιγότερο», αφοσιωμένοι στο σκοπό 
τους.38 

Ο αρθρογράφος διέκρινε αυτές τις αξίες και 
στις εμπειρίες Ελλήνων παλαιμάχων αξιωματι-
κών: ο κ. Σωκράτης Κορδαλής, ο οποίος κατά 
τον Πόλεμο της Κορέας κατέλαβε το ύψωμα 
313 (Scotch) ως υπολοχαγός των Καταδρο-
μών, πιστεύει ότι «στον πόλεμο αυτό που δίνει 
δύναμη στον άνθρωπο είναι το καθήκον, το “πι-
στεύω” του καθενός. Άμα σου πει ο άλλος “είσαι 
στρατιώτης και πρέπει να είσαι εδώ πέρα και 
να φυλάς”, δεν θα σκεφτείς ποτέ ότι πρέπει να 
φύγεις από ’κει. Διετάχθημεν, το καθήκον, “εί-
μαι στρατιώτης, είμαι υποχρεωμένος, θα καθί-
σω εδώ” […], όπως οι τσολιάδες στον Άγνωστο 
Στρατιώτη. Όρθιος εγώ εκινούμην, είχα θύματα 
στρατιώτες, είχα τραυματίες στρατιώτες, εγώ τι 
θα ’πρεπε να κάνω; Μπουσουλώντας; Όρθιος, 
λοιπόν, το καθήκον επρόσταξε να πεθάνω όρ-
θιος. Είσαι παντρεμένος κι έχεις παιδιά;!, άπαξ 
κι είσαι διοικητής μονάδας, πρέπει να πας στη 
μονάδα σου, κι εγκαταλείπεις τη γυναίκα και τα 
τέκνα, κι αν έχεις τίποτα δεκάρες, να τους πεις: 
“Πάρτε να ζείτε, κι εγώ πάω να σκοτωθώ”».39 

Ζητήματα Διοίκησης και Ηγεσίας
Τις αρετές και τις αξίες των ανδρών των 

38 Βέρνερ, όπ. παρ., σ. 21. 
39 Προσωπική συνέντευξη στον αρθρογράφο, Άλιμος 

Αττικής, 24-6-2015. Ο κ. Κορδαλής κατέλαβε το ύψωμα 
313, «με αποφασιστική έφοδο», στις 3-10-1951, 
πράξη για την οποία του απονεμήθηκε το Μετάλλιο του 
Ορειχάλκινου Αστέρος, κατόπιν διαταγής του Αμερικανού 
στρατηγού James Alward Van Fleet, διοικητού της 8ης 
Αμερικανικής Στρατιάς Κορέας. 

Φόρτωση βόμβας βυθού επί της αγγλικής κορβέτας «Dianthus» 
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υποβρυχίων διέθετε πρώτος απ’ όλους ο διοι-
κητής τους, ο Karl Döenitz. Ο Döenitz ανδρώ-
θηκε στρατιωτικά στο Αυτοκρατορικό Ναυτι-
κό40, όπου εμποτίστηκε με τις αξίες της τιμής, 
της ανιδιοτελούς αφοσίωσης στο καθήκον, και 
του πατριωτισμού. Από τη θέση του κυβερ-
νήτη υποβρυχίου, μετεξελίχθηκε σε ηγέτη, ο 
οποίος επέδειξε μεγάλη ενεργητικότητα, απο-
φασιστικότητα, και δυναμισμό.41 Σ’ όλη του τη 
σταδιοδρομία αγωνιζόταν να ενσταλάξει στους 
άνδρες του τον κώδικα των αρχών και των αξι-
ών του, αρχής γενομένης με την ανάληψη της 
διοίκησης του στολίσκου Weddigen: 

Δε χρειάζεται να πω πως, σ’ ό,τι μ’ αφο-
ρά, έδωσα ως διοικητής όλες μου τις δυνά-
μεις, για να στήσω με επιτυχία το νέο Όπλο 
των υποβρυχίων. «Ψυχή τε και σώματι», γι’ 
άλλη μια φορά, έγινα σαν τους ναύτες. Σχε-
τικά με την εκπαίδευση του πρώτου στο-
λίσκου, δεν έλαβα εντολές, οδηγίες ή κα-
τευθύνσεις. Αυτό ήταν καλό κι ήμουν πολύ 
χαρούμενος. Είχα τις δικές μου αντιλήψεις 
για την εκπαίδευση, κι είχα θέσει σαφείς 
και συγκεκριμένους στόχους: ήθελα να 
εμφυσήσω στα πληρώματα την απόλυτη 
εμπιστοσύνη και τον ενθουσιασμό για τα 
υποβρύχια, να τους ενσταλάξω ένα πνεύ-
μα ανιδιοτελούς προθυμίας να τα υπηρετή-
σουν. Μόνο όσοι τους διακατείχε ένα τέτοιο 
πνεύμα θα μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα 
πετύχουν στις σκληρές συνθήκες του υπο-
βρυχιακού πολέμου. Δεν έφτανε να ’ναι 
κανείς μόνο επαγγελματίας.[…] Ο συστημα-
τικός και λεπτομερής τρόπος με τον οποίο 
εκτελείτο το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, 
το γεγονός ότι πάντοτε βρισκόμασταν στη 
θάλασσα, η αίσθηση μεταξύ των πληρω-
μάτων ότι αυτή η εκπαίδευση είχε νόημα, 
ότι οι ίδιοι βελτιώνονταν, κι αυξάνονταν η 
αποτελεσματικότητά τους – όλα αυτά συν-
δυάστηκαν γρήγορα κι έδωσαν μεγάλη 
ώθηση στις προσπάθειες των ανδρών του 
στολίσκου. Πολύ γρήγορα τα πληρώματα 
του στολίσκου Weddigen κατέλαβε ένας 
μεγάλος ενθουσιασμός για τα καθήκοντά 

40 Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας κατά την περίοδο 
1871-1918 (Kaiserliche Marine). 

41 Rohwer, σ. xiii, στο Döenitz, όπ. παρ.    

τους και τον κλάδο των υποβρυχίων.42   
Ο Döenitz, με το προσωπικό του παράδειγ-

μα, διαμόρφωσε ένα ισχυρό esprit de corps, σε 
συνδυασμό με τον ιδιαίτερο τρόπο που ασκού-
σε την ηγεσία: διατηρούσε προσωπική επαφή 
με τους άνδρες του, απέφευγε να τους απευθύ-
νεται παραταγμένους, αλλά τους συγκέντρωνε 
γύρω του αβίαστα, και τους μιλούσε φέροντας 
τη ράβδο του ναυάρχου, σύμβολο της εξουσίας 
του, το οποίο, όμως, δεν εμπόδιζε την αυθόρ-
μητη επικοινωνία μαζί τους. Διέθετε εξαιρετική 
μνήμη, που του επέτρεπε να θυμάται λεπτομέ-
ρειες από τον προσωπικό βίο των αντρών του. 
Πολλοί απ’ αυτούς αφηγήθηκαν ότι «είχε να πει 
έναν καλό λόγο για τον καθένα» και συνήθιζε 
ν’ ακούει τις οικογενειακές ιστορίες, ακόμη κι 
αυτών που ήταν χαμηλόβαθμοι.43 

Ο Döenitz και το επιτελείο του συμμερίζο-
νταν τους κινδύνους και την ταλαιπωρία των 
πληρωμάτων στη θάλασσα και στη μάχη. Χαί-

42 Döenitz, όπ. παρ., σσ. 13, 16. 
43 Jak P. Mallmann Showell, Dönitz, U-boats, Convoys – 

The British Version of His Memoirs from the Admiralty’s 
Secret Anti-Submarine Reports, Frontline Books, Lon-
don, 2013, σ. 82. 

Otto Kretschmer
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ρονταν με τις επιτυχίες τους και συμμερίζονταν 
την απογοήτευσή τους, όταν τα πράγματα δεν 
πήγαιναν καλά· φοβόντουσαν για την τύχη τους 
κι ένιωθαν ανακούφιση, μόλις λάμβαναν σήμα 
από ένα υποβρύχιο μετά από ένα μεγάλο διά-
στημα σιωπής. Όταν ένα υποβρύχιο επέστρεφε 
στη βάση του, διακατέχονταν από την αγωνία 
να διέλθει με ασφάλεια από τα σημεία όπου ο 
εχθρός είχε ποντίσει νάρκες ή παραμόνευαν 
τα υποβρύχιά του. Κάθε απώλεια υποβρυχίου 
ήταν ένα οδυνηρό πλήγμα για τη Διοίκηση, και 
πολύ συχνά μεσολαβούσε ένα χρονικό διάστη-
μα προτού ανακάμψουν, για να αντιμετωπίσουν 
νέους κινδύνους και να συνεχίσουν το έργο 
τους.44 

Ο Döenitz, στα απομνημονεύματά του, εκ-
φράζει σε προσωπικό και συγκινησιακό τόνο 
τα συναισθήματά του στη θέα των πληρωμά-
των των υποβρυχίων, που επέστρεφαν από μια 
αποστολή, δίνοντας, συγχρόνως, δείγμα της οι-
κείας συμπεριφοράς του απέναντί τους:

Όποτε μπορούσα, επισκεπτόμουν τα πλη-
ρώματα, που μόλις επέστρεφαν στη βάση 
τους, και μιλούσα μαζί τους. Πρέπει να 
ομολογήσω πως τους ένιωθα πολύ κοντά 
μου, όταν τους έβλεπα αδυνατισμένους, 
κουρασμένους, με τα χλωμά τους πρόσω-
πα να τα στεφανώνουν γενειάδες πολλών 
βδομάδων στη θάλασσα, και τα δερμάτινα 
χιτώνιά τους πασαλειμμένα με πετρέλαιο 

44 Döenitz, όπ. παρ., σ. 118. 

και πιτσυλισμένα με 
το αλάτι του ωκεανού. 
Υπήρχε ένα πραγματικό 
δέσιμο μεταξύ μας.45 

Ο Döenitz μεριμνούσε, 
συγχρόνως, για την ευ-
εξία των αντρών του46, 
ώστε όλοι αυτοί οι λόγοι 
συντέλεσαν ν’ αναπτυχθεί 
μια «αίσθηση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, καθώς τα 
πληρώματα με γνώρι-
ζαν», γράφει ενθουσι-
ασμένος ο ίδιος47, κι οι 
άντρες των υποβρυχίων 
αναγνώριζαν ότι «μας 

έχει μεγαλώσει και μας γνωρίζει όπως τους 
δικούς του γιους».48  

Ο Ξενοφώντας, στο έργο του Κύρου παιδεία, 
περιγράφει την εικόνα του ιδανικού ηγέτη, 
ανασυνθέτοντας τη φυσιογνωμία του Πέρση 
βασιλιά Κύρου Β΄ (π. 600-530 π.Χ.). Εκεί, δια-
τυπώνει την άποψη ότι «ένας καλός άρχοντας 
δε διαφέρει σε τίποτε από έναν καλό πατέρα», 
διότι, όπως οι πατέρες προνοούν για τα παιδιά 
τους να μην τους λείψουν ποτέ αγαθά, έτσι κι ο 
Κύρος συμβούλευε τους υπηκόους του με ποια 
πράγματα θα είναι πάντοτε ευτυχισμένοι.49 

Μεταξύ Δεκεμβρίου του 55 - Δεκεμβρίου του 
56 μ.Χ., ο Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός, και 
ρήτορας Lucius Annaeus Seneca (4 π.X. - 64 μ. 
Χ.) απηύθυνε μια επιστολή προς το μαθητή του, 
το νεαρό αυτοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος είχε 
ανέλθει στο θρόνο το 54 μ.Χ. Στην επιστολή, 
με τίτλο De Clemetnia (Περί της επιείκειας), ο 
Seneca νουθετεί το Νέρωνα πώς να συμπερι-
φέρεται στους υπηκόους του. Ο αυτοκράτορας, 
γράφει ο Seneca, θεωρείται «Πατέρας της Πα-
τρίδας», και πρέπει να φροντίζει για τους υπη-
κόους του, όπως οι γονείς στα παιδιά τους, οι 
οποίοι παρακάμπτουν τις επιθυμίες τους για το 

45 Döenitz, όπ. παρ., σ. 118. 
46 Rohwer, σ. xiii, στο Döenitz, όπ. παρ.    
47 Döenitz, όπ. παρ., σ. 16.
48 Μαρτυρία Κορτ, στο Λυτ και Κόρτ, όπ. παρ., σ. 13.   
49 Ξενοφών, Κύρου παιδεία, Η.1.1, εισαγωγή-μετάφραση-

σχόλια Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος, 
Θεσσαλονίκη, 2007. 

U-Boat, Ελαιογραφία του Augusto Ferrer-Dalmau
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Ιωάννης Σταμούλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο τομέα εκπόνησε και τη 
Διδακτορική του διατριβή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Φιλοσοφία 
του Πολέμου, στην Πολιτική Φιλοσοφία, και στη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία. Έχει λάβει 
μέρος σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, κι έχει διδάξει σε σεμινάρια στρατιωτικών 
σχολών. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), της 
Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.), και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Ε.Μ.Σ.). 

καλό των παιδιών τους.50  
Από παρόμοιες αντιλήψεις εμφορούνταν και 

οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της κινεζικής 
Τέχνης του πολέμου, όπως έγιναν γνωστές οι 
πραγματείες, που έγραψαν, μία ο καθένας τους, 
με αντικείμενο τον πόλεμο. Οι Sun Tzu και Sun 
Bin πιθανόν έζησαν και έδρασαν σε μια περί-
οδο της κινεζικής ιστορίας, που είναι γνωστή 
ως Εποχή των Εμπόλεμων Κρατών (403 - 221 
π.Χ.,). Ήταν μια εποχή συγκρούσεων μεταξύ 
επτά κρατιδίων, των Ch’in, Han, Chao, Wei, 
Ch’u, Yen, και Ch’i, καθένα από τα οποία επι-
δίωκε να κυριαρχήσει στην Κίνα. Πόλεμος και 
διπλωματία, κατασκοπεία και δολοφονίες θε-
ωρούνταν αποδεκτά στον αγώνα για την ηγε-
μονία. Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα πολιτικής 
αστάθειας και προσωπικής ανασφάλειας, μόνο 
οι σοφοί και συνετοί άντρες επιβίωναν.51

Κατά τον Sun Tzu, «επειδή ένας στρατηγός 
προσέχει τους άντρες του σαν να είναι παιδιά 
του, αυτοί θα τον ακολουθήσουν ακόμη και στις 
πιο βαθιές κοιλάδες· επειδή γίνεται ένα με τους 
άντρες του, σαν να είναι οι αγαπημένοι του γιοι, 
αυτοί δε θα διστάσουν ακόμη και να πεθάνουν 
στο πλευρό του».52 

Παρομοίως και στον Sun Bin (π. 380-316 

50 Lucius Annaeus Seneca, De Clementia, 1.14.1-2, Ed-
ited with Translation and Commentary by Susanna 
Braund, Oxford University Press, Oxford and New York, 
2009.

51 Mark McNeilly, Sun Tzu and the Αrt of Μodern War-
fare, Oxford University Press, Oxford, 2001, σσ. 3-4. 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Sun Tzu έδρασε κατά 
την κινεζική περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου 
(722 - 481 π.Χ.).  

52 Roger Ames, Sun-tzu: The  Art of Warfare, 10, Ballan-
tine Press, New York, 1993.

π.Χ.): «ο διοικητής πρέπει να ενδιαφέρεται για 
τους στρατιώτες του σαν να είναι μικρά παιδιά· 
να τους αγαπά όπως αγαπά έναν ωραίο νέο· 
να τους σέβεται όπως σέβεται ένα σοβαρό δά-
σκαλο».53

Αντί επιλόγου
Άνδρες μου των υποβρυχίων!
Έξι χρόνια πολέμου με τα υποβρύχιά μας 

βρίσκονται πίσω σας. Πολεμήσατε σα λιο-
ντάρια. 

Μια συντριπτική υλική υπεροχή μάς έχει 
περιορίσει σε μια πολύ μικρή περιοχή. Η 
συνέχιση του αγώνα από τις βάσεις που 
μας απομένουν είναι αδύνατη.

Άνδρες των υποβρυχίων, με το αδάμα-
στο θάρρος σας στον πόλεμο, παραδίδετε 
τα όπλα, μετά από έναν ηρωικό αγώνα, που 
όμοιός του δεν υπήρξε. Κρατάμε ευλαβικά 
στη μνήμη μας τους συντρόφους μας, που 
σφράγισαν με το θάνατό τους την αφοσί-
ωσή τους στον Führer και στην Πατρίδα.

Σύντροφοι, φυλάξτε και στο μέλλον το 
πνεύμα των υποβρυχίων, με το οποίο πο-
λεμήσατε γενναία και ακλόνητα επί πολλά 
έτη στις θάλασσες για το καλό της πατρί-
δος.54

53 Sun Bin, The Art of Warfare, 25, Translated, with an 
Introduction and Commentary by D. C. Lau and Roger 
T. Ames, State University of New York Press, Albany, 
2003.

54 Το τελευταίο μήνυμα του Döenitz προς τους άνδρες των 
υποβρυχίων, 5 Μαΐου 1945, 08:00 π.μ. Περιλαμβάνεται 
στο Clay Blair, Hitler’s U-Boat War – The Hunted 1939-
1942, Weidenfeld & Nicolson, London, 1997, σσ. 699-
700. 







Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Η Επιτροπή Σύνταξης

Στα «Ιστορικά Παραλειπόμενα» αυτού του τεύχους φιλοξενείται απόσπασμα από την τε-
λευταία έκδοση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού «Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα. Ανα-
μνήσεις ενός παλαιού Ναυάρχου» του Αντιναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα ΒΝ στο οποίο 
περιγράφεται το τέταρτο ταξίδι του Ελευθέριου Βενιζέλου με το ελαφρό καταδρομικό 
«ΕΛΛΗ». Προορισμός ο Τάραντας για την συμμαχική διάσκεψη της ειρήνης 1919 – 1920.

Στο κείμενο φαίνονται ανάγλυφα όλες οι όψεις της ναυτικής ζωής. Το ταξίδι του «ΕΛΛΗ» 
μέσα στην ταραγμένη από την θύελλα θάλασσα και οι επίσημες τελετές στον Τάραντα 
που ακολούθησαν, συνθέτουν τη μεγάλη αντίθεση της ζωής των στελεχών του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Παράλληλα η πτήση του ιταλικού πολεμικού αεροσκάφους που προκαλεί 
το δέος είναι ενδεικτικό της εποχής κατά την οποία το Αεροπορικό Όπλο ξεκινούσε. Η 
Ελλάδα μάλιστα με την Ναυτική Αεροπορία θα συμμετάσχει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
προκαλώντας τον θαυμασμό των Συμμάχων. 

Το κείμενο όμως δίνει και σημαντικές πληροφορίες για την ίδια την ιταλική κοινωνία. 
Η Επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917 μαγνήτισε τα εργατικά πλήθη και προκάλεσε 
ταραχές σε όλα τα βιομηχανικά κράτη, μέσα σε αυτά και στην Ιταλία. Αντίδραση σε αυτές 
τις ταραχές αναδείχθηκε ο Μουσολίνι και το φασιστικό κίνημα.

Τέλος παρουσιάζεται και η διεθνής εικόνα της χώρας μας μετά το τέλος του Α΄Παγκο-
σμίου Πολέμου. Η Ελλάδα είχε εξέλθει νικήτρια και εδαφικά διπλασιασμένη από συνεχό-
μενες πολεμικές αναμετρήσεις και είχε αποκτήσει μεγάλο κύρος καθώς προβαλλόταν ως 
μία σημαντική ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όλα τα παραπάνω ο αναγνώστης δεν θα τα διαβάσει απλά αλλά θα τα βιώσει στην 
κυριολεξία λόγω του γλαφυρού και λεπτομερειακού λόγου του συγγραφέα. Θα έρθει σε 
επαφή όχι μόνο με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα αλλά και με τις μικρές περιπέτειες που 
μόνο σε ενθυμήματα και προσωπικές αναμνήσεις διασώζονται.

































Χειραψία µε 
την Ιστορία

Το απόσπασμα αυτού του τεύχους, προέρχεται από το βιβλίο «ΕΧΘΡΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ» που 
περιλαμβάνει τις αναμνήσεις του Κυβερνήτη του θρυλικού αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ», Ιω-
άννη Τούμπα (Έκδοση Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς 2008) και αναφέρεται στις 
αλλεπάλληλες πολεμικές δράσεις που έλαβαν χώρα σε μόλις δύο αποστολές συνοδείας   
νηοπομπών στον Ατλαντικό ωκεανό που συμμετείχε το «ΑΔΡΙΑΣ», τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο του 1943.

Πίσω από τις γραμμές των αναμνήσεων του Κυβερνήτη του «ΑΔΡΙΑΣ», ο αναγνώστης 
του κειμένου θα μπορέσει να διακρίνει το αγέρωχο-ορμητικό πνεύμα που διακατείχε Κυ-
βερνήτη και πλήρωμα, την εμμονή στο σκοπό που ήταν αφενός η προστασία της νηο-
πομπής παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την πληθώρα των βλαβών 
και ζημιών που προέκυπταν κατά περιόδους και αφετέρου ο εντοπισμός και η προσβολή 
γερμανικών υποβρυχίων που προσπάθησαν να επιτεθούν κατά της νηοπομπής.

Μέσα από το κείμενο αναδεικνύεται επίσης το υψηλότατο επίπεδο επαγγελματισμού και 
ναυτοσύνης Κυβερνήτη και πληρώματος, προερχόμενα από τον μεθοδικό, υποδειγματικό 
και αποτελεσματικό τρόπο που αντιμετώπιζαν την κάθε έκτακτη κατάσταση, υπό ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες [πλους σε σφοδρή κακοκαιρία, χαμηλή ορατότητα (νύκτα χωρίς φεγ-
γάρι, ομίχλη) κλπ] και παρά το πλήθος των ανωμαλιών του υλικού που δυσχέραιναν είτε 
την τήρηση θέσης στο σχηματισμό των νηοπομπών, είτε τον αρχικό εντοπισμό-διατήρηση 
επαφής και την συντονισμένη επίθεση κατά των εχθρικών υποβρύχιων υποβρυχίων. 

Το νεότευκτο αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» στην αποστολή εκείνη, κατάφερε τελικά παρά 
τις όποιες αντιξοότητες που προέκυψαν, αφενός να τις παρακάμψει και να προστατεύσει 
επαρκώς την νηοπομπή και αφετέρου:

α. Να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ένα γερμανικό υποβρύχιο.
β. Να βυθίσει με βόμβες βάθους το γερμανικό υποβρύχιο U-623.
γ.  Να εντοπίσει και να συνδράμει στη σύλληψη από συμμαχικό πλοίο, του Ισπανι-



Η Επιτροπή Σύνταξης

κού φορτηγού «ΜΟΝΤΕ ΝΑΡΑΝΚΟ», το οποίο μετέφερε λαθρεμπόριο πολέμου και συ-
γκεκριμένα δύο κιλά λευκόχρυσου (πλατίνα) υλικό με ποικίλες χρήσεις στην αμυντική 
βιομηχανία ως συνθετικό κατασκευής διατρητικών βλημάτων, ακροφύσιων κινητήρων 
αεροσκαφών, καθοδικής προστασίας γάστρας πλοίων κ.ά.

Αξιωματικά, την ένδοξη ιστορία και τη φήμη του κάθε πολεμικού πλοίου, δεν τη γράφει 
το σίδερο, οι μηχανές και τα πυροβόλα. Τη γράφει η ψυχή και η γενναιότητα του κάθε 
πληρώματος που το ταξιδεύει. Αυτό ακριβώς είχε επισημάνει και ο ηρωικός Κυβερνήτης 
του «ΑΔΡΙΑΣ» στην ομιλία του προς το πλήρωμα του, κατά την τελετή ύψωσης της ελληνι-
κής σημαίας στο νέο τους πλοίο που με υπερηφάνεια παραλάμβαναν στο ναυπηγείο του 
ΝEWCASTLE της Αγγλίας:

‘’…Την ιστορία αυτού του πλοίου πρόκειται να την γράψετε εσείς!
Είσαστε οι ναύτες που αποτελούσατε πληρώματα καραβιών που βούλιαξαν. Είσαστε οι 

ναύτες της ΥΔΡΑΣ, των ΨΑΡΩΝ. Είσαστε οι ναύτες που περάσατε ήδη δύσκολες στιγμές. 
Είσαστε οι ναύτες που είδατε σημαίες να βουλιάζουν μαζί με τα καράβια σας…

Το δόγμα στο οποίο πιστεύει το ναυτικό μας και στο οποίο θα είναι πιστό το πλήρωμα 
του αυτού πλοίου, είναι ότι η θέση μας είναι σε κάθε θάλασσα στην οποία κινείται 
εχθρικό πλοίο. Θα κουραστούμε, θα υποφέρουμε, θα κινδυνεύσουμε, αλλά θα πάμε. Κι ο 
Θεός είναι μαζί μας. Είναι πολύ σκληρές οι στιγμές που περνούμε αλλά πρέπει να θεω-
ρείτε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, διότι είμαστε εκείνοι που μπορούμε να προσφέρουμε κάτι 
για την πατρίδα και ότι σήμερα γράφουμε μια από τις ωραιότερες σελίδες της Ελληνικής 
ιστορίας. 

Ο καθένας από εσάς είναι ένας Αχιλλέας, ένας Αίαντας, ένας Κολοκοτρώνης, ένας Κα-
νάρης. Με αυτό το πνεύμα θα πηγαίνει το καράβι μας εμπρός….’’
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

23 Δεκεμβρίου.
Παρουσία του προέδρου της Τουρκικής 
Δημοκρατίας Ταγίπ Ερντογάν πραγματο-
ποιήθηκε με επισημότητα η καθέλκυση 
του πρώτου υποβρυχίου Type 214ΤΝ 
κλάσης Piri Reis στις εγκαταστάσεις των 
Ναυπηγείων Γκολτσούκ. Συνολικά πρόκειται 
να ναυπηγηθούν έξι υποβρύχια, τα οποία 
θα ενσωματώνουν τουρκικής σχεδίασης και 
ανάπτυξης όπλα, συστήματα και αισθητήρες. 
Επίσης πραγματοποιήθηκε η κοπή ελασμάτων 
για το πέμπτο («Seydi Reis») κατά σειρά 
σκάφος. Στα υποβρύχια θα ολοκληρωθεί το 
Σύστημα Διανομής Πληροφοριών που ανέπτυξε 
η Havelsan καθώς και επιμέρους κύρια και 
βοηθητικά συστήματα της ASELSAN, MilSOFT, 
STM, από το TÜBİTAK και από άλλους φορείς 
και εγχώριους υποκατασκευαστές. Η κλάση 
Piri Reis αποτελεί μια πολύπλοκη υψηλού 
ρίσκου προσπάθεια της τουρκικής αμυντικής 
βιομηχανίας με στόχο την ολοκλήρωση σε 
μια πλατφόρμα εγνωσμένης επιχειρησιακής 
ικανότητας κρισίμων συστημάτων αμφίβολης 
όμως αποτελεσματικότητας. Ήδη με επιβα-
ρυμένο προϋπολογισμό και εκτροχιασμό 
του συνολικού κόστους η ολοκλήρωση 
του προγράμματος μετατίθεται προς το 
μέλλον. Σημειώνεται ότι η επιλογή του 
τύπου αποφασίστηκε το 2009 με ορίζοντα 
παραδόσεως του αρχικού υποβρυχίου το 
2014. Το αρμόδιο Υφυπουργείο Αμυντικής 
Βιομηχανίας εκτιμά την παράδοση του 

πρώτου υποβρυχίου το 2022. Στη συνέχεια το 
χρονοδιάγραμμα προβλέπει την παραλαβή των 
υποβρυχίων σε ετήσια βάση και ρυθμό μέχρι 
το 2027. Στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου 
βρίσκονται ήδη σε διάφορα στάδια κατασκευής 
τα: «Kurtoglu Hizir Reis», «Murat Reis», «Aydın 
Reis». Το έκτο σκάφος θα ονομαστεί «Selman 
Reis». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το 
Τουρκικό Ναυτικό θα ξεκινήσει την ναυπήγηση 
μιας νέας κλάσης υποβρυχίων εξολοκλήρου 
εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης.

03 Φεβρουαρίου.
Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αφορά 
την ολοκλήρωση τουρκικού συστήματος σε 
υποβρύχιο, αποκαλύφθηκε σε φωτογραφία 
που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Συγκεκριμένα παρατηρητής 
(spotter) που παρακολουθούσε την κίνηση 
σκαφών στον Βόσπορο, φωτογράφισε το 
διερχόμενο υποβρύχιο Type 209/1400 
«Anafartalar» (S356) κλάσης Preveze. Στην 
εικόνα διακρίνεται στα πλάγια της πλώρης 
μια διάταξη 12 κύκλων λευκού χρώματος, 
οι οποίοι μάλλον παραπέμπουν στο νέο 
τουρκικής σχεδίασης σύστημα αντιμέτρων με 
την κωδική ονομασία Zargana της Aselsan 
με στόχο την ακουστική παραπλάνηση των 
εχθρικών αισθητήρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχουν δημοσιοποιηθεί χρησιμοποιεί το 
σύστημα ακουστικών παρεμβολέων Zoka, το 
οποίο μπορεί να εκτοξεύσει έως 24 με στόχο 
την παραπλάνηση των εχθρικών τορπιλών. Tο 
σύστημα αντιμέτρων Zargana προορίζεται να 
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ολοκληρωθεί σε οκτώ υποβρύχια (Τέσσερα 
της κλάσης Preveze και τέσσερα κλάσης Gür), 
ενώ προωθείται επίσης και στο εξωτερικό με 
πιθανούς αγοραστές το Πακιστανικό και το 
Ινδονησιακό Ναυτικό.

31 Ιανουαρίου.
Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής 
(Mid-Life Upgrade) των φρεγατών κλάσης 
Meko-200TN (Track IIA και -IIB) εισέρχεται 
σε νέα φάση αναβάθμισης καθώς οι τέσσερις 
τύπου «Barbaros» έχουν αντικαταστήσει το 
ραντάρ AWS-9 με το νέο έρευνας αέρος-
επιφανείας Smart-S Mk-2 της Thales. Επίσης 
στις δύο Track IIA «Barbaros» (F-244) και 
«Oruçreis» (F-245) ολοκληρώθηκε μια μείζων 
αλλαγή στο οπλικό όπου ο οκταπλός εκτοξευτής 
MK 29 Sea Sparrow αντικαταστάθηκε από τον 
καθέτου εκτοξεύσεως Mk 41 VLS. Η ηγεσία 
του Τουρκικού Ναυτικού διαβλέποντας ότι τα 
σκάφη θα πρέπει να αποκτήσουν αυξημένες 

επιχειρησιακές δυνατότητες μέχρις ότου 
αρχίσουν να αντικαθίστανται από τη νέα 
κλάση «Ι» (Istanbul), εκπόνησε και υλοποιεί 
νέο εκτενές πρόγραμμα αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού. Το 2018 συμφωνήθηκε ότι 
οι εταιρίες Havelsan και Aselsan θα προβούν 
βάσει συμβολαίου στην αντικατάσταση 
των αισθητήρων (πλην των Smart-S), των 
συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, των 
Sonar και των συστημάτων αυτοπροστασίας. 
Η σημαντικότερη διαφορά εστιάζεται στον 
νέο κύριο ιστό, ο οποίος είναι υψηλότερος, 
στην κορυφή του οποίου έχει μεταφερθεί το 
Smart-S Mk2 ενώ μαζί του έχουν τοποθετηθεί 
οι αισθητήρες του συστήματος ηλεκτρονικής 
υποστήριξης/πολέμου ARES-2NC. Στον πίσω 
ιστό στην θέση του Smart-S βρίσκεται το ραντάρ 
ενεργούς φάσης/ηλεκτρονικής σάρωσης MAR-D 
εμβελείας 100 χλμ, το οποίο έχει αναπτυχθεί 
από την Aselsan. Άλλη μια καινοτομία αφορά 
την αντικατάσταση των συστημάτων εγγύς 

Στιγμιότυπο από την καθέλκυση του υποβρυχίου Type 214TN «Piri Reis» στο Γκολτσούκ
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αντιβληματικής προστασίας Sea Zenith μαζί 
με του ραντάρ κατεύθυνσης Sea Guard από 
το εγχώριο σύστημα Korkut-D. Είναι προφανές 
πως το Τουρκικό Ναυτικό πραγματοποιεί ένα 
πολύ σημαντικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης 
τουρκικών συστημάτων σε ναυτικές μονάδες 
σε επίπεδο όπλων και αισθητήρων επιλέγοντας 
την τουρκοποίηση των προμηθειών σε κρίσιμα 
οπλικά συστήματα. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

31 Ιανουαρίου. 
Σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής βρίσκεται 
η πρώτη φρεγάτα Type 26 «Glasgow», η 
ναυπήγηση της οποίας ξεκίνησε στις 20 
Ιουλίου 2017 στα Ναυπηγεία της BAE Systems 
στο Govan. Η κλάση City (αποτελείται από οκτώ 
σκάφη) ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
κατασκευής των επιμέρους τμημάτων της τα 
οποία στη συνέχεια συναρμολογούνται. Η πλώρη 
και η πρύμνη του σκάφους αφού παραδόθηκαν 

από τους υποκατασκευαστές ρυμουλκήθηκαν 
στο ναυπηγείο όπου και συγκολλήθηκαν, 
σύμφωνα με το σχέδιο. Περισσότερο από το 
51% του σκάφους έχει πλέον ολοκληρωθεί 
ενώ έχει ξεκινήσει η ναυπήγηση του δεύτερου 
πλοίου της κλάσης «Cardiff». Συνολικά έχουν 
παραγγελθεί τρία από τα οκτώ πλοία. Μόλις 
ολοκληρωθεί η κατασκευή θα ακολουθήσει 
η επίσημη τελετή καθέλκυσης στον ποταμό 
Clyde. Ακολούθως το πλοίο θα ρυμουλκηθεί 
στο ναυπηγείο της BAE στο Scotstoun για 
την ολοκλήρωση των υπολοίπων κύριων και 
δευτερευόντων συστημάτων. Η κλάση City θα 
αντικαταστήσει τις φρεγάτες Type 23 ή κλάση 
Duke και έχει επιλεγεί εκτός από το Βρετανικό 
Βασιλικό Ναυτικό από τον Καναδά και την 
Αυστραλία.

ΙΑΠΩΝΙΑ 

30 Δεκεμβρίου.
Το Ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε 

Η αποκαλυπτική φωτογραφία που εκτιμάται ότι απεικονίζει το σύστημα Zargana.
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πως θα δαπανήσει 3,1 δις γιεν (περί τα 
26 εκατομμύρια ευρώ) προκειμένου να 
εκτελεστούν εργασίες μετατροπής και 
αναβάθμισης σκάφους και συστημάτων στο 
«Izumo» προκειμένου να μπορεί να επιχειρεί 
με αεροσκάφη F-35B STOVL (Short Take 
Off Vertical Landing). Η κλάση «Izumo» 
αποτελείται από δύο ελικοπτεροφόρα των 
27.000 τόνων [«Izumo» (183), «Kaga» (184)], 
τα οποία κωδικοποιούνται ως ανθυποβρυχιακά 
αντιτορπιλικά. Φέρουν εννέα ελικόπτερα SH-
60Κ (έως 14 αναλόγως την αποστολή) για 
την εκτέλεση ανθυποβρυχιακών αποστολών. 
Όμως υπήρχαν άρθρα και ειδικές αναλύσεις 
βάσει των οποίων τα πλοία της κλάσης είχαν 
σχεδιαστεί ώστε να διαθέτουν ανθεκτικό 
κατάστρωμα και ανελκυστήρες με την 
ικανότητα υποδοχής αεροσκαφών κλίνοντος 
στροφείου τύπου V-22 Osprey καθώς και F-35. 
Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος 
από κάθε πλοίο θα επιχειρούν τουλάχιστον 
12 F-35B, ενώ για πρώτη φορά από το 
τέλος του Β΄ΠΠ η Ιαπωνική Ναυτική Δύναμη 

Αυτοάμυνας θα διαθέτει δύο αεροπλανοφόρα. 
Η Ιαπωνία επιστρέφει δυναμικά στον χώρο των 
αεροναυτικών επιχειρήσεων μετασκευάζοντας 
τα δύο μεγαλύτερα σκάφη του στόλου της 
σε αεροπλανοφόρα, καθώς αναγνωρίζει την 
ενίσχυση και μεγέθυνση της απειλής από 
την Κίνα στις περιβάλλουσες θάλασσες και 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η σημειολογία και 
ο συμβολισμός είναι ιδιαίτερος καθώς το 
σημερινό Ιαπωνικό Ναυτικό διατηρεί την ίδια 
σημαία με εκείνην που έφεραν τα πλοία του 
Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Ναυτικού στον 
Β΄ΠΠ.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

20 Δεκεμβρίου. 
Η εταιρεία Lockheed Martin και το Βασιλικό 
Ναυτικό της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν 
συμβόλαιο ύψους 1,955 δις δολαρίων που 
αφορά τη λεπτομερή σχεδίαση και ναυπήγηση 
τεσσάρων φρεγατών πολλαπλών αποστολών 
MMSC (Multi Mission Surface Combatant. 

Ψηφιακή απεικόνιση της εκσυγχρονισμένης φρεγάτας Meko-200TN Track II. (Πηγή: Savunma Sanayii Başkanlıği).
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Τα σκάφη θα κατασκευασθούν στα 
Ναυπηγεία Fincantieri Marinette Marine στο 
Γουινσκόνσιν και προορίζονται να ενισχύσουν 
τις ναυτικές δυνάμεις του βασιλείου στον 
Περσικό Κόλπο. Όπως είναι γνωστό οι δύο 
πλευρές υπέγραψαν αρχικό συμβόλαιο 
προμηθείας στις 25 Ιουλίου του 2018 ύψους 
450 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο στη 
συνέχεια συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε 
μετά από παρεμβάσεις που αφορούσαν τις 
αλλαγές στην σχεδίαση, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές ανάγκες 
του Βασιλικού Σαουδαραβικού Ναυτικού. Τα 
πλοία βασίζονται στην σχεδίαση του γνωστού 
LCS (Littoral Combat Ship) και συγκεκριμένη 
στην κλάση Freedom που έχει επιλεγεί 
και υπηρετεί στο Αμερικανικό Ναυτικό. 
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών 
ξεκίνησαν πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια. 
Στις 19 Οκτωβρίου του 2015 οι αμερικανικές 
αρχές γνωστοποίησαν την πιθανότητα 
πωλήσεων μέσω FMS στο Ριάντ τεσσάρων 

MMSC μαζί με τον συναφή εξοπλισμό, πακέτα 
ανταλλακτικών, υποστήριξης και συντήρησης 
συνολικού ύψους 11,23 δις δολαρίων. Βάσει 
της συμφωνίας θα αποκτηθούν τέσσερα 
συν ένα επιπλέον για ανταλλακτικά (4+1) 
συστήματα διαχείρισης μάχης COMBATSS-21 
(Combat Management Systems) μαζί με 
πέντε (4+1) TRS-4D ραντάρ, πέντε (4+1) 
συστήματα αναγνώρισης φίλου ή εχθρού 
Identification Friend or Foe (IFF) (Mode 4 και 
Mode 5 UPX-29), πέντε (4+1) σόναρ χαμηλής 
συχνότητας μεταβλητού βάθους (Compact 
Low Frequency Active Passive Variable 
Depth Sonar). Επίσης οκτώ αντιαεροπορικά 
συστήματα καθέτου εκτόξευσης MK-41 
Vertical Launch Systems (VLS) (2x8 κελιά ανά 
πλοίο, 16 βλήματα συνολικά), 148 βλήματα 
επιφανείας – αέρος RIM-162 Evolved Sea 
Sparrow Missiles (ESSM), εκ των οποίων θα 
τοποθετηθούν επί των σκαφών τα 128, ενώ 
τα υπόλοιπα 20 προορίζονται για τις ανάγκες 
δοκιμών και εκπαίδευσης. Πέντε συστήματα 

Το ανθυποβρυχιακό αντιτορπιλλικό «Izumo»
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(4+1) AN/SWG-l (V) Harpoon Ship Command 
Launch Control, οκτώ εκτοξευτές Harpoon 
ανά πλοίο (2x4), 48 βλήματα επιφανείας-
επιφανείας RGM-84 Harpoon Block II (32 
εγκατεστημένα και 16 για εκπαίδευση), πέντε 
συστήματα (4+1) εγγύς αντιβληματικής 
προστασίας MK-15 Mod 31 SeaRAM Close-
In Weapon System (CIWS), 188 βλήματα 
RIM 116C Block II Rolling Airframe Missiles 
(RAM), πέντε (4+1) πυροβόλα MK-75 των 76 
χλστ OTO Melara, 48 πολυβόλα 0,50 και 12 
τηλεχειριζόμενα πολυβόλα των 20 χλστ. Ένα 
ελικόπτερο SH-60R θα επιχειρεί από το πλοίο, 
το οποίο επίσης θα φέρει αντίμετρα τορπιλών 

Ψηφιακή αναπαράσταση της σαουδαραβικής φρεγάτας MMSC με το οργανικό ελικόπτερο.

Nixie AN/SLQ-25A, τορπιλοσωλήνες MK-32,  
Link 16, σύστημα αναλωσίμων ALEX και 
σύστημα ESM τύπου WBR-2000.
Με τη συμφωνία η Lockheed Martin και 
η Fincantieri Marinette Marine διέσωσαν 
τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις μετά από 
την ολοκλήρωση του προγράμματος 
ναυπηγήσεων της κλάσεως Freedom, 
καθώς κερδήθηκε χρόνος προκειμένου να 
προετοιμαστούν για την κατάθεση προτάσεως 
που θα αφορά το νέο πρόγραμμα FFG(X) της 
μελλοντικής φρεγάτας του Αμερικανικού 
Ναυτικού. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν τον 
Ιούνιο του 2023.



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές



∆ελτίο
Ενηµέρωσης

Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές
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Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Σπυρίδων Βασιλειάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Δεκεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1931 στον Ν. Αττικής. Το 1948 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Νυδριώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η  Νοεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1941 στον Ν. Αττικής. Το 1955 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1986 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Παναγιώτης Κουδουνής ΠΝ
Απεβίωσε την 25η  Ιανουαρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1938 στον Ν. Αττικής. Το 1955 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Μπικάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η  Νοεμβρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1931 στην Παλαιοχώρα Χανίων ν. 
Κρήτης. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ ως Μόνιμος 
Υποκελευστής Β’ (ΠΥΡΟΒ) και το 1984 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Θεοδόσιος Σαρδέλης ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Ιανουαρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1952 στον Ν. Αττικής. Το 1967 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Μαθητής Τεχνίτης και το 2002 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Καρυπίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Ιανουαρίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1950 στον Ν. Δράμας. Το 1968 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος και το 2001 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Σκαλτσάς ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Ιανουαρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1940 στην Άρτα. Το 1960 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος (Η/Ν) και το 1995 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Ζώης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Φεβρουαρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1932 στον Ν. Ευβοίας. Το 1952 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Δίοπος Εθελοντής Τεχνίτης και 
το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χριστόδουλος Κόλλας ΠΝ
Απεβίωσε την 22α  Νοεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1935 στη ν. Κέρκυρα. Το 1951 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1986 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος ε.α.
Χρήστος Πατάλας ΠΝ
Απεβίωσε την 27η  Ιανουαρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1937 στον Ν. Αττικής. Το 1954 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1970 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Βασίλειος Παστράς ΠΝ
Απεβίωσε την 7η  Δεκεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1948 στον Ν. Αττικής. Το 1965 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1981 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αντώνιος Σπαθής ΠΝ
Απεβίωσε την 15η  Δεκεμβρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1967 στον Ν. Αττικής. Το 1985 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ και το 2012 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

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Γεώργιος Χαρμαλιάς ΠΝ
Απεβίωσε την 15η  Δεκεμβρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1973 στον Ν. Αττικής. Το 1993 εισήλ-
θε στη ΣΜΥΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στο Τ/ΓΕΕΘΑ/ΛΦΑΤ (1/1/1ου ΣΠ).

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Γεώργιος Μπακογεώργιος ΠΝ
Απεβίωσε την 8η  Φεβρουαρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1975 στον Ν. Αττικής. Το 1993 εισήλ-
θε στη ΣΜΥΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στη Βάση Υποβρυχίων.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Παντελέων ΠΝ
Απεβίωσε την 25η  Δεκεμβρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1940 στον Ν. Κορινθίας. Το 1955 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως Μαθητής Τεχνίτης Ναρκών 
και το 1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Παντελής ΠΝ
Απεβίωσε 22α Ιανουαρίου 2020. Γεννήθηκε το 
1941 στον Ν. Ευβοίας. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης και το 1987 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Καμπούρογλου ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Δεκεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1941 στον Ν. Αττικής. Το 1956 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1984 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Στυλιανός Κόκκαλης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Δεκεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1944 στον Ν. Μαγνησίας. Το 1958 κατε-

τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1985 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κομνηνός Καλμούτης ΠΝ
Απεβίωσε την 30η  Νοεμβρίου 2019. Γεννήθη-
κε το 1967 στον Ν. Αττικής. Το 1982 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ και το 2007 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (Τ/ΟΠΛ/ΠΜ) ε.ε.
Πέτρος Σχισμένος
Απεβίωσε την 28η Νοεμβρίου 2019. Γεννή-
θηκε το 1990 στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Το 
2008 εισήλθε στη ΣΜΥΝ. Τον τελευταίο χρόνο 
υπηρετούσε στον ΝΚ/ΔΝΟ.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός 
Νικόλαος Μαζαράκης

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι:
  Μάχιμος: Βασίλειος Σταυρόπουλος

  Υγειονομικού/Ιατρός: Απόστολος Καραλέξης

Οικονομικός: Γεώργιος Βασίλας

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:
  Μάχιμοι: Χρήστος Ψυρόπουλος, Ηλίας Κα-
τσίμπρας

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες:
  Μάχιμοι: Γεώργιος Μάντζος, Μιχαήλ Κου-
τσοποδιώτης

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
της η Πλωτάρχης (Ε) Μαρία Σιώπη

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Λεόντιος Βου-
τσής

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού/Ια-
τρός  Ιωάννης Τσουκνίδας

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Ιωάν-
νης Πανάς (Τ/ΜΗΧ-ΨΥΚΤ), Σταύρος Φλόκαλης 
(Τ/ΗΝ-ΔΒ), Ιωάννης Νικολόπουλος (ΔΙΑΧ/Υ), 
Εμμανουέλα Κεκεμπάνου (ΕΕ/ΠΕΣ), Ιωάννης 
Παππάς (ΗΛ), Σάββας Βουμέλλης (Τ/ΟΠΛ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Αρχικελευστές: Δημή-
τριος Δαρσινός (ΑΡΜ), Κωνσταντίνα Τζωρτζίνη 
(ΕΕ/ΠΕΣ)

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αρχικελευστής ΕΜΘ Ευάγγελος Νομικός (Τ/
ΟΠΛ/Τ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Αρχικελευστές ΕΠ.ΟΠ: 
Κωνσταντίνος Νικολάκος (ΕΣΧ), Μόδεστρος Πέ-
τρου (ΗΛ)

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Επικελευστές ΕΠ.ΟΠ: 
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος (ΕΕ-ΡΕ), Γεώρ-
γιος Στρούμπας (Δ/ΥΠ/ΘΑΛ), Εμμανουήλ Χατζη-
μιχάλης (Δ/ΥΠ-ΘΑΛ),  Χρυσοβαλάντης Λιβανός 
(ΗΛ), Γεώργιος Στρούμπας

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: 
Πέτρος Ευσταθίου (Τ/ΜΗΧ), Ευάγγελος Καρα-
γιάννης (ΕΕ-ΣΗΜ)

 · Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: Γεώργιος 
Μποσίνης (ΕΕ-ΣΗΜ), Γεώργιος Κιούσης (Τ/
ΜΗΧ) 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

■ Από 01 έως 08 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη 
στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή  της νήσου 
Κρήτης, η διακρατική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 9», 
με συμμετοχή από Ελληνικής πλευράς των Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ», «ΥΔΡΑ», «ΑΙΓΑΙΟΝ», των ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΡΙΤΣΟΣ», του Υ/Β «ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ», του Α/Γ «ΧΙΟΣ», του ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», 
του Ρ/Κ «ΚΕΚΡΩΨ», προσωπικού και μέσων 
ΔΥΚ. Συμμετείχε επίσης το ΠΑΘ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας «ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» 
καθώς και oi μονάδες του Αιγυπτιακού Ναυτι-
κού Ε/Πφόρο «GAMAL ABDEL ASSER», Κ/Β «EL 
FATEH», Κ/Φ «ALI GAD», ΝΘΗ «AL SEDIQ» και το 
ΥΒ «ENS S41». Στο πλαίσιο της εν όρμω φάσης 
της ασκήσεως παρατέθηκε την 02 Νοεμβρί-
ου 2019 δεξίωση επί του Ε/Πφόρου «GAMAL 
ABDEL ASSER», με την παρουσία του Υπαρχη-
γού ΑΣ και του Διοικητή Ναυστάθμου Αλεξάν-
δρειας. Την τελική φάση της ασκή-σεως, την 06 
Νοεμβρίου 2019, παρακολούθησαν, πρώτα επί 
του Ε/Πφόρου «GAMAL ABDEL ASSER» και μετά 
επί της Φ/Γ «ΨΑΡΑ», οι Υπουργοί Άμυνας Ελλά-
δος, Αιγύπτου και Κύπρου, οι Αρχηγοί των ΓΕ 
των ΕΔ, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Κύπρου και ο Αρχηγός 
του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού. 

■ Την 13 Νοεμβρίου 2019, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» 
συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕSIS 
2019», η οποία πραγματοποιήθηκε στη θαλάσ-
σια περιοχή νοτίως νήσου Κύπρου. Στην άσκη-
ση συμμετείχαν επίσης η Φ/Γ «FS LAFAYETTE» 
(Γαλλία), η Κ/Β «INS ROMACH» με άλλες πέντε 
ΤΠΚ του Ισραηλινού Ναυτικού καθώς και ένα 
ΑΦΝΕ από τις ΗΠΑ.

■ Πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρί-
ου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση 
(PASSEX)  με συμμετοχή του ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ-
ΔΗΣ» και δύο (2) ΤΠΚ του Ισραηλινού ναυτικού 
(«INS HEREV» και «INS SUFA»), στην ευρύτερη 
περιοχή του Μυρτώου πελάγους. 

■ Από την 22 έως την 29 Νοεμβρίου 2019 
πραγματοποιήθηκε, στην ευρύτερη θαλάσ-
σια περιοχή της νήσου Κρήτης,  η διακρατική 
άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 2019» με την συμμετοχή από 
Ελληνικής πλευράς των Φ/Γ «ΨΑΡΑ», «ΑΙΓΑΙ-
ΟΝ», «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», των Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» 
και «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», των ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
και «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», του ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ», του 
Π/Φ «ΖΕΥΣ» και του Ρ/Κ «ΑΤΛΑΣ». Συμμετείχαν 
επίσης, από Ισραηλινής πλευράς οι Κ/Β «INS 
SUFA» και «HEREV», καθώς και ΝΑΤΟικές δυνά-
μεις της SNMG 2 αποτελούμενες από τα πλοία 
HMCS «HALIFAX» (Καναδάς), Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» και 
«ΙΤS PATINO» (Ιταλία) καθώς και μονάδες της 
SNMCMG 2, αποτελούμενη από τα ΝΘΗ «ITS 
VESUVIO» (Ιταλία), «SPS NUMANA» και «SELLA» 
(Ισπανία).

■ Την 06 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιή-
θηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ της ΤΠΚ 
«ΡΙΤΣΟΣ» και του FGS «HAMBURG», γερμανικού 
πλοίου (Φ/Γ) της Νατοϊκής Δύναμης SNMG 2, 
στην περιοχή νοτιοδυτικά νήσου Λέσβου.

■ Την 16 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιή-
θηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή 
της Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» και των ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» 
– ΠΠ «ΤΣΟΜΑΚΗΣ» –ΠΠ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ» της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, σε προσβάσεις λιμένος 
Λεμεσού.

■ Την 19 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποι-
ήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX)  μεταξύ της 
Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» και πλοίων της Νατοϊκής Δύ-
ναμης SNMG 2 («ITS CARABINIERE» – FGS 
«HAMBURG» – TCG «ORUC REIS»), στην περιοχή 
νοτιοανατολικά νήσου Καρπάθου.

■ Από 25 έως 27 Ιανουαρίου 2020 πραγμα-
τοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX)  μεταξύ 
του Υ/Β των ΗΠΑ USS «ALBANY» και του Υ/Β 
«ΩΚΕΑΝΟΣ» σε περιοχή νοτιοδυτικά Ν. Κρήτης.

■ Από 20 έως 28 Ιανουαρίου 2020 η Φ/Γ 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

«ΣΠΕΤΣΑΙ» με το οργανικό της ελικόπτερο ΠΝ-
61, συμμετείχε στη πολυεθνική δύναμη συνο-
δείας (TF 473) του Γαλλικού αεροπλανοφόρου 
«CHARLES DE GAULLE» στην ευρύτερη περιοχή 
κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου.

■ Από 30 Ιανουαρίου έως 08 Φεβρουαρίου 
2020  πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκη-
ση «ALEXANDER THE GREAT», στη θαλάσσια 
περιοχή  βορείου Αιγαίου, με συμμετοχή  των 
ΠΠ Φ/Γ «ΨΑΡΑ»(ΜΕ Ο/Γ Ε/Π), Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», Α/Γ 
«ΡΟΔΟΣ», Α/Γ «ΧΙΟΣ»-Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», μίας (1) 
ΟΑΕ και του FS «DIXMUDE» (Γαλλικό Ελικοπτε-
ροφόρο).

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

■ Την 05 Νοεμβρίου 2019, ο Διοικητής Υ/Β του 
ΝΑΤΟ (COMSUBNATO) επισκέφθηκε την Αθήνα. 
Ο Διοικητής συναντήθηκε, μεταξύ άλλων,  με 
τον Αρχηγό Στόλου ενώ επέβη επί του Υ/Β «ΜΑ-
ΤΡΩΖΟΣ», παρακολουθώντας επιχειρησιακή 
δραστηριότητα του.

■ Την 18 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθησαν στο 
ΓΕΕΘΑ, διμερείς συνομιλίες στο πλαίσιο EUMCQ, 
με συμμετοχή αντιπροσωπειών Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ελληνικών ΕΔ (το ΠΝ εκπροσωπή-
θηκε με αντιπροσωπεία επιτελών ΓΕΝ).

■ Από 19 έως 20 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη-
σαν στο ΓΕΝ, διμερείς συνομιλίες, στο πλαίσιο 
Αμυντικού Σχεδιασμού ΝΑΤΟ με ανασκόπηση 
Δυνατοτήτων (DPCS), με συμμετοχή αντιπρο-
σωπειών ΝΑΤΟ και ΓΕΝ.  

■ Την 17 Ιανουαρίου 2020 ο Αρχηγός του στό-
λου Μεσογείου της Γαλλίας πραγματοποίησε επί-
σημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του, επισκέφτηκε το ΓΕΝ, κατόπιν 
μετέβει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου επισκέ-
φτηκε μεταξύ άλλων, το Αρχηγείο Στόλου, ελλιμε-
νισμένα πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες.

■ Την 17 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθη επί-
σκεψη ομάδων αμερικανών εκπροσώπων 
Assessment, Monitoring and Evaluation team–
AM&E, PMW740/NAVEUR team στο ΑΣ/ΚΕΠΙΧ, 
στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την Επίγνωσης 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Maritime Domain 
Awareness–MDA) και εν συνεχεία πραγματο-
ποίησαν αυτοψία χώρων σε αριθμό παρατηρη-
τήριων Π.Ν .

■ Την 28 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθη στο ΥΠΕ-
ΘΑ το 6ο Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας 
Ελλάδας – Κύπρου.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρή-
σεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS:

Συμμετοχές Ελληνικών μονάδων στην επιχείρη-
ση, η οποία διεξάγεται στη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου,  ως ακολούθως:

■ Από 10 Ιουλίου έως 09 Αυγούστου 2019, η 
Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ».

■ Από 09 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 
2019 , η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ».

■ Από 18 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 
2019 , η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ».

■ Από 23 Οκτωβρίου 2019, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ».

β.Επιχείρηση SEA GUARDIAN:

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

■ Εν όρμω ΝΣ:

 · Από 01 Νοεμβρίου  έως 09  Δεκεμβρίου 
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2019, και από 01 έως 31 Ιανουαρίου 2020, το 
ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ».

 · Από 09 έως 23  Δεκεμβρίου 2019, εν 
όρμω ΝΣ, το ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

 · Από 23 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εν 
όρμω ΝΣ, το ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

■ Η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» (επί της οποίας επέβαι-
ναν, ο ΔΜΦΓ-1 με το επιτελείο του και η ΟΑΠ-5) 
από 22 Οκτωβρίου 2019 και το Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» 
από 24 Οκτωβρίου 2019 έως και την 05 Νοεμ-
βρίου 2019, στη θαλάσσια περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου, στο πλαίσιο «FOCOPS 19 –5».

■ Η Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», από 12 έως 13 και από 
22 έως 23 Νοεμβρίου 2019, στη θαλάσσια 
περιοχή της κεντρικής Μεσογείου, σε ρόλο 
«Αssociated Support»

■ Η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», από 14 έως 15 Ιανου-
αρίου 2020, στη θαλάσσια περιοχή της ανατολι-
κής Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated Support»

■ Η Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ», από 15 έως 17 Ιανουαρί-
ου 2020, στη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, σε ρόλο «Αssociated Support» 

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις «AIS 
SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης. Για το 
χρονικό διάστημα 01 Νοεμβρίου 2019 έως  31 
Ιανουαρίου 2020 διεξήχθησαν είκοσι (20) απο-
στολές σε ρόλο «Αssociated Support» και τρεις 
(3) σε ρόλο «Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνά-
μεις ΝΑΤΟ.

SNMG-2: 

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, στοιχείο της Δύνα-
μης SNMG-2 (CTU 100.02.01) διεξάγει περιπο-
λίες στη Θαλάσσια περιοχή του Αν. Αιγαίου, στο 
πλαίσιο της Νατοϊκής δραστηριότητας «NATO’S 

SUPPORT TO ASSIST WITH THE REFUGEE AND 
MIGRANT CRISIS IN THE AEGEAN SEA». Στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας, συμ-μετείχαν οι 
ακόλουθες μονάδες του ΠΝ:

■ Από 16 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 
2019, και από 15 Ιανουαρίου 2020 η ΤΠΚ «ΣΙ-
ΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

■Από 12 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου  2019, 
το ΝΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ».

■ Από 12 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου  
2019, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ».

■ Από 13 Οκτωβρίου έως 07 Δεκεμβρίου 
2019, η ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ».

■ Από 13 Νοεμβρίου έως 09 Δεκεμβρίου 
2019,  η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

■ Από 13 Νοεμβρίου έως 07 Δεκεμβρίου 
2019, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 27 Δεκεμβρίου 2019  έως 15 Ιανουαρί-
ου 2020, η ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

■ Από 27 Δεκεμβρίου 2019 έως 28 Ιανουαρί-
ου 2020, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ».

■ Από 28  Δεκεμβρίου 2019  έως 15 Ιανουα-
ρίου 2020, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 15 Ιανουαρίου 2020 η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗ-
ΤΟΣ».

■ Από 28 Ιανουαρίου 2020, το ΝΘΗ «ΚΑΛΥ-
ΨΩ».

■ Επιπλέον, στη Δύναμη (CTU 100.02.01) συμ-
μετείχαν τα κάτωθι πλοία:

 · FGS «HAMBURG» (Γερμανία), (Πλοίο 
έδρας Διοικητού), από 13 Σεπτεμβρίου 2019 
έως 28 Ιανουαρίου 2020.

 · FGS «MECKLENBURG-VOR» (Γερμανία), 
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(Πλοίο έδρας Διοικητού), από 28 Ιανουαρίου 
2020.

 · Περιπολικό «KARSIYAKA» (Τουρκία), από 
25 Σεπτεμβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2019, και 
από 30 Ιανουαρίου 2020. 

 · Περιπολικό «TCG TURKELI» (Τουρκία), 
από 28 Νοεμβρίου 2019 εώς 30 Ιανουαρίου 
2020,

 · Περιπολικό «ORIKU» (Αλβανία), από 12 
Ιουλίου έως 24  Νοεμβρίου 2019.

■ Από την 05 Οκτωβρίου έως την 31 Δεκεμ-
βρίου  2019, η Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» συμμετείχε στην 
TU 1100.02.02 της δύναμης, η οποία επιχειρεί 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

SNMCMG 2: 

Ουδέν.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ουδέν.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

Ουδέν.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

Ουδέν

γ. Έρευνα - Διάσωση 

■ Μεσημβρινές ώρες της 02 Νοεμβρίου 2019, 
διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-56» σε επιχείρηση εντο-
πισμού επιβαινόντων σε  πνευστή λέμβου, στην 

θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου.

■ Μεσημβρινές ώρες της 05 Νοεμβρίου 2019, 
διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-58» για μεταφορά ασθε-
νούς από το πολεμικό πλοίο της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας «ΑΜUR» (P-82), το οποίο έπλεε στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως Πελοποννήσου, στην 
115 ΠΜ (Σούδα).

■ Πρωινές ώρες της 04 Δεκεμβρίου 2019, 
διατέθηκε η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», η ΤΠΚ 
«ΡΙΤΣΟΣ» και το Ε/Π «ΠΝ-61» σε επιχείρηση δι-
άσωσης μελών του πληρώματος του εμπορικού 
πλοίου «NEW LEO», σημαίας Λιβερίας, στην θα-
λάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σκύρου και 
Ψαρών.

■ Μεσημβρινές ώρες της 26 Δεκεμβρίου 
2019, διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-61» σε επιχείρηση 
έρευνας-διάσωσης αγνοούμενου αλιέα στη θα-
λάσσια περιοχή Μαραθώνα Αττικής.

■ Πρωινές ώρες της 30 Δεκεμβρίου 2019, 
διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-57» σε επιχείρηση έρευ-
νας-διάσωσης του πληρώματος ακυβέρνητου 
ιστιοφόρου «ΕΒΕΛΙΝΑ» στη θαλάσσια περιοχή 
του Σαρωνικού.

■ Μεσημβρινές ώρες της 04 Ιανουαρίου 2020, 
διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-61» σε επιχείρηση έρευ-
νας-διάσωσης ναυαγού, στη θαλάσσια περιοχή 
βόρεια ν. Κυθήρων.

■ Μεσημβρινές ώρες της 06 Ιανουαρίου 
2020, διατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-61» σε επιχείρη-
ση έρευνας-διάσωσης αθλητού κωπηλασίας 
στη θαλάσσια περιοχή Αρτέμιδας – Βραυρώνας 
Αττικής.  

■ Πρωινές ώρες της 11 Ιανουαρίου 2020, δι-
ατέθηκε το Ε/Π «ΠΝ-57» σε επιχείρηση έρευ-
νας-διάσωσης του πληρώματος «M/V MANISA 
KATE»  στη θαλάσσια περιοχή ν. Παξών.
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5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Από 10 έως 11 Νοεμβρίου 2019,  ο Κυ-
βερνήτης και αντιπροσωπεία του πληρώματος 
της Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» συμμετείχαν στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις για την 107η επέτειο της 
απελευθέρωσης της νήσου Χίου. 

■ Την 13 Νοεμβρίου 2019, διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» για την μεταφορά της συλλογής 
του Ναυάρχου Κουντουριώτη από τη νήσο Λέ-
σβο στη νήσο Ύδρα.

■ Την 28 Νοεμβρίου 2019 τελέστηκε, στη ΝΒ 
«ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» στο Σκαραμαγκά, το ετή-
σιο μνημόσυνο των πεσόντων του ΠΝ σε όλους 
τους αγώνες του Έθνους. Στην τελετή παρέστη-
σαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, τα μέλη του ΑΝΣ και πλή-
θος άλλων επισήμων.

■ Την 01 Δεκεμβρίου 2019 στο η Φ/Γ «Θε-
μιστοκλής» αγκυροβόλησε προσβάσεις λιμένος 
Χανίων, πλαίσιο εορτασμού της 106ης επε-
τείου ένωσης ν. Κρήτης με την υπόλοιπη τότε 
Ελλάδα.

■ Την 02 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθη-
κε, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η τελετή ονομα-
τοδοσίας του ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ-1» με την παρουσία 
της Α.Ε του ΠτΔ, του ΥΠΕΘΑ, των Αρχηγών των 
ΓΕ και πλήθους λοιπών επισήμων.

■ Στο πλαίσιο των εορτασμών προς τιμήν του 
προστάτη Άγιου του Πολεμικού Ναυτικού Νικο-
λάου, πραγματοποιήθηκε την 06 Δεκεμβρίου 
2019 επίσημη τελετή στην ΣΝΔ, παρουσία του 
ΥΦΕΘΑ, των Αρχηγών των ΓΕ και πλήθους λοι-
πών επισήμων, ενώ από 06 έως 08 Δεκεμβρί-
ου 2019 κατέπλευσαν στον λιμένα του Πειραιά 
τα πολεμικά πλοία Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», Υ/Β 
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ». Πραγματο-
ποιήθηκαν και τις 3 ημέρες επισκεπτήρια κοινού 
επί των πλοίων, με σύνολο επισκεπτών περί τα 
3.166 άτομα. Επιπρόσθετα πλοία του Πολεμικού 

Ναυτικού προς τιμήν του Αγίου Νικολαόυ επι-
σκεφτήκαν αριθμό λιμένων στον Ελλαδικό και 
Κυπριακό χώρο ως εξής: 

 · Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» στο Μαρί Ν. Κύπρου, 

 · Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και ΠΓΥ «ΆΤΛΑΣ 
1» στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 

 · ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ» στο Λιμένα Ερμούπο-
λης Ν. Σύρου, 

 · ΠΠ «ΤΟΞΟΤΗΣ» στο λιμένα Πλωμαρίου 
Ν. Λέσβου και 

 · Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» στο λιμένα Αλεξανδρού-
πολης. Στις εν λόγω εκδηλώσεις συμμετείχε και 
η Α.Ε. ΠτΔ, όπου και πραγματοποίησε σύντομη 
επίσκεψη στο πλοίο.   

■ Την 20 Δεκεμβρίου 2019 ο ΥΕΘΑ, συνοδευ-
όμενος από τους Αρχηγούς των ΓΕ ΣΞ, ΠΝ και 
ΠΑ, επισκέφθηκε μονάδες των ΕΔ στις νήσους 
Λήμνο και Σκύρο. Στη νήσο Σκύρο ο Υπουργός, 
όσον αφορά μονάδες του ΠΝ, επισκέφθηκε 
τη Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» (πλοίο φυλακής σκο-
πούντος) και την «ΝΑΣΣΚΥ». Έγιναν σύντομες 
ξεναγήσεις σε διάφορα μέρη των πλοίων-υ-
πηρεσιών, καθώς και ανταλλαγή ευχών με τα 
στελέχη τους, ενόψει της εορταστικής περιόδου 
Χριστουγέννων- Νέου Έτους. 

■ Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι επισκέψεις 
του ΥΦΕΘΑ:

 · Την 24 Δεκεμβρίου 2019 σε μονάδες 
των ΕΔ στις νήσους Μεγίστη και Ρω, όπου, όσον 
αφορά μονάδες του ΠΝ, επισκέφθηκε την ΤΠΚ 
«ΡΟΥΣΣΕΝ».

 · Την 28 Δεκεμβρίου 2019, μετέβη στη 
Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» (πλοίο φυλακής σκοπούντος) 
όπου τον υποδέθηκε ο Αρχηγός  Στόλου και εν 
συνεχεία επισκέφτηκε τη μικρόνησο Κίναρο. 
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 · Την 30 Δεκεμβρίου 2019 σε μονάδες 
των ΕΔ στο νομό Χανίων, όπου, όσον αφορά 
μονάδες του ΠΝ, επισκέφθηκε το ΚΕΝΑΠ και το 
Πεδίο Βολής Κρήτης.

 · Σε όλες αυτές τις επισκέψεις, έγιναν σύ-
ντομες ξεναγήσεις σε διάφορα μέρη των πλοί-
ων-υπηρεσιών, καθώς και ανταλλαγή ευχών με 
τα στελέχη τους, ενόψει της εορταστικής περιό-
δου Χριστουγέννων-Νέου Έτους.

■ Την 03 Ιανουαρίου 2020, στα πλαίσια συ-
σφίξεως των σχέσεων του ΠΝ με την κοινωνία, 
πραγματοποιήθηκε ολιγόωρος πλους μαθητών 
της Γ΄ Λυκείου, από διάφορα σχολεία, στον 
Σαρωνικό κόλπο επί των ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ», ΤΠΚ 
«ΡΟΥΣΣΕΝ» και Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ». Τους μαθητές 
και τους συνοδούς τους, υποδέχτηκαν στο Ναύ-
σταθμο Σαλαμίνας οι Αρχηγοί ΓΕΝ και Στόλου. 
Καθ’ όλη την διάρκεια του πλου, οι συνοδοί των 
μαθητών ξεναγήθηκαν σε ελλιμενισμένα πλοία 
και υπηρεσίες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

■ Την 06 Ιανουαρίου 2020 τα ΝΘΗ «ΕΥΡΩ-
ΠΗ», «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και «ΚΑΛΥΨΩ» συμμετείχαν 
στην Τελετή Αγιασμού των Υδάτων που πραγ-
ματοποιήθηκε στον λιμένα Πειραιά. Στην τελετή 
παρέστη η Α.Ε. ΠτΔ, συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό ΓΕΝ.

■ Την 17 Ιανουαρίου 2020 ο ΥΕΘΑ συνοδευ-
όμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ επισκέφτηκε το 
Γαλλικό ελικοπτεροφόρο «FS DIXMUDE» στον 
λιμένα Πειραιώς.

■ Την 23 Ιανουαρίου 2020 εκτελέσθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων 
Αρχηγού ΓΕΝ. Στο πλαίσιο της τελετής κατέ-
πλευσαν στον όρμο Κανελλοπούλου στον Πει-
ραιά, τα πολεμικά πλοία Φ/Γ «ΥΔΡΑ» και η ΤΠΚ 
«ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

■ Την 29 Ιανουαρίου 2020 εκτελέσθηκαν τα 

αποκαλυπτήρια της προτομής του Αντιναυάρχου 
Κωνσταντίνου Πανανά στην περιοχή Ναυπλίου  
Δήμου Αργολίδος..

■ Την 30 Ιανουαρίου 2020 εκτελέσθηκε το  
Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων Αεροπορίας 
Ναυτικού στην περιοχή Μαραθώνα του νομού 
Αττικής, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας

■ Την 30 Ιανουαρίου 2020 ο ΥΦΕΘΑ επέβει 
επί του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» όπου και παρακολού-
θησε εκπαιδευτική βολή τορπίλης, στο πλαίσιο 
της ασκήσεως «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 03/20» στην περι-
οχή κόλπου Ελευσίνας.

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκή-
σεις

■ Από 05 έως 07 Νοεμβρίου 2019, διε-
ξήχθη στις Βρυξέλλες, συνάντηση MARSUR 
Management Group (MMG) και Project 
Arrangement Board (PAB), με συμμετοχή επι-
τελών ΓΕΝ.

■ Από 12 έως 13 Νοεμβρίου 2019, διεξή-
χθη στη Χάγη (Ολλανδία), σύσκεψη εκπρο-
σώπων των κρατών μελών του προγράμμα-
τος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας 
(ΜΔΣ-PeSCo) της ΕΕ με τίτλο «MCM Maritime 
(Semi) Autonomous Systems for Mine Counter 
Measures (MAS MCM)», με συμμετοχή ενός επι-
τελούς ΓΕΝ και ενός επιτελούς  ΔΝΑΡ.

■ Από 14 έως 22 Νοεμβρίου 2019, η Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ» συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«OCEAN 2020», το οποίο διεξήχθη στον κόλπο 
του Τάραντα (Ιταλία).

■ Τις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, τα Ρ/Κ «ΘΗ-
ΣΕΥΣ» και «ΚΕΚΡΩΨ» συμμετείχαν στο ερευνη-
τικό πρόγραμμα «RANGER», το οποίο διεξήχθη 
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στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ κόλπου Χανίων 
και ν. Μήλου.

■ Από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2019 ο Αρχηγός 
ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην 
Ιταλία, κατόπιν επίσημης προσκλήσεως του Ιτα-
λού ομολόγου του.

■ Από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθη, 
στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού και του 
Μυρτώου πελάγους θεματική άσκηση τακτικού 
παιγνίου με συμμετοχή των Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥ-
ΡΙΩΤΗΣ», «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», «ΑΙΓΑΙΟΝ», «ΥΔΡΑ» 
και των ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», «ΜΠΛΕΣΣΑΣ»,  
«ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» και «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

■ Tην 16 Ιανουαρίου 2020 διεξήχθη στο ΓΕΝ 
το 3ο εργαστήριο για το πρόγραμμα της Μό-
νιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), 
«Upgrade of Maritime Surveillance». Στο εν 
λόγω πρόγραμμα η Ελλάδα αποτελεί την ηγέ-
τιδα χώρα και συμμετέχουν η Γαλλία, η Ιταλία, 
η Ισπανία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία 
και η Κύπρος. Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι από τις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, εκπρόσωποι από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ 

- ΓΔΠΕΑΔΣ, το ΓΕΕΘΑ και εταιρείες του ιδιωτι-
κού τομέα.

■ Την 22 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθη-
κε άσκηση μικρής κλίμακας (ΒΡΟΝΤΗ 1/20) της 
ΔΠΕ στη περιοχή κόλπου Μεγάρων με συμμε-
τοχή των Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ», «ΜΑΧΗΤΗΣ», «ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΗΣ», «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» και «ΒΟΤΣΗΣ».

■ Την 24 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
άσκηση μικρής κλίμακας (ΟΡΜΗ 1/20) της ΔΤΣ 
στη περιοχή κόλπου Μεγάρων και Σαρωνικού 
κόλπου με συμμετοχή των ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», 
«ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», «ΡΟΥΣΣΕΝ», «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ», 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ», «ΞΕΝΟΣ», «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», 
«ΡΙΤΣΟΣ» και «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».  

■ Την 30 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθη σύσκεψη 
στο ΓΕΝ, μεταξύ επιτελών ΓΕΝ, ΑΣ, ΝΔΑ και ομά-
δων αμερικανών εκπροσώπων Assessment, 
Monitoring and Evaluation team – AM&E, 
PMW740/NAVEUR team, στο πλαίσιο πρωτο-
βουλίας για την Επίγνωσης Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος (Maritime Domain Awareness – MDA).

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΟΑΠ/ΔΥΚ 

Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 14/11/2019
Στη θαλάσσια περιοχή βραχονησίδας Εγγλεζονησίου Βορείου  
Ευβοικού

2 19-20/11/2019 Στη θαλάσσια περιοχή Αρίνας Χερσονήσου νήσου Κρήτης

3 14/01/2020 Στη θαλάσσια περιοχή γλώσσας νήσου Σκοπέλου. 



Ετήσιος Διαγωνισμός Μελετών και 
Φωτογραφίας Περιοδικού 

«Ναυτική Επιθεώρηση» Έτους 2018 
Στο Βοτανικό την 12 Δεκεμβρίου 2019, ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Υποναύαρ-
χος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ. και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ Υποναύαρ-
χος (YI) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ, παρέστησαν στην τελετή απονομής βραβείων του διαγω-
νισμού μελετών και φωτογραφίας του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση έτους 2018, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Αντιναύαρχος Δημήτριος Φωκάς» της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού.
Οι νικητές που ανέδειξε ο φετινός διαγωνισμός ανά κατηγορία είναι:

Το Α΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Πολιτική Ηγεσία», του 
Πλωτάρχη Εμμανουήλ Μουρτζάκη ΠΝ.

Το Β΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα των Διαδικα-
σιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στο ΠΝ», του  
Πλωτάρχη (Ο) Παναγιώτη Μπλάνου ΠΝ.

Το Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στη μελέτη με θέμα: 
«Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, οι γεννήτορες του Ελλη-
νικού Πολεμικού Ναυτικού. Κοινωνία, οργάνωση, 
οικονομία στους προεπαναστατικούς χρόνους και 
η προσχώρησή τους στον αγώνα του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821», του Υποσμηναγού (ΤΤΗ) 
Αθανασίου Λαμπρόπουλου.

Βραβεία Μελετών:



Το Β΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με θέμα: «Η 
Φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» τύπου ΜΕΚΟ 200 ΗΝ, διασταυρώ-
νεται με τη Τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», του Ανθυποπλοιάρχου 
(Ε) Αναστασίου Λυμπερόπουλου ΠΝ.

Το Α΄ Χρηματικό Βραβείο στη φωτογραφία με θέμα: 
«Φυσικό Λιμάνι Καστελόριζου», του Σημαιοφόρου (ΥΝ) 
Αθανασίου Μαράντη ΠΝ.

(κοσμούν τα εξώφυλλα του τεύχους)

Το Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με θέμα: 
«Τα αποδημείν εί αρίστη παιδεία», του Ανθυπασπιστή 
(ΝΟΣ) Ιωάννη Κατσαβού

Βραβεία φωτογραφίας:



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

■ Ο κ. Ηλίας Μεταξάς παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, από την 
ιδιωτική του συλλογή, τρείς (3) τόμους του J. Michelet «Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως», 
Ακρίτας, Αθήνα. 1954.

■ Η κα. Αθηνά Δαμηράλη παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού μέρος του αρχείου του 
πατέρα της Αντιναυάρχου Άγγελου Δαμηράλη ΠΝ, το οποίο συνίσταται σε πλήθος φωτογραφιών 
και εγγράφων (προσωπικών και υπηρεσιακών) καθώς και ενός παλαιού τεύχους με μετεωρολογικά 
φαινόμενα και ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος.

■ Ο Αρχιπλοίαρχος ε.α Λ. Τσιαντούλας ΠΝ παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού 
ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό με συνεντεύξεις–μαρτυρίες για το ντοκιμαντέρ “Η γέννηση του 
Κυπριακού Ναυτικού, 1964-1966”.

■ Η κα. Πέππα Αναστασία παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού ένα 
(1) ημερολόγιο «Κιβωτός της Ναυτοσύνης – The ark of Seamanship» από το Ναυτικό Μουσείο 
της Ελλάδος, 2020.

■ Η Πολιτιστική Εταιρεία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού τρία (3) βιβλία  με θέμα:

• «Καταγράφοντας την δράση της Βρετανικής αεροπορίας τον Δεκέμβριο του 1944», 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ, Αθήνα, 2013.

• «Καταγράφοντας την Επιχείρηση ΜΑΝΝΑ στην Αττική Οκτώβρης-Δεκέμβριος 1944», 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ, Αθήνα, 2014.

• «Η διάσωση των αρχαιοτήτων Γερμανοί-Ιταλοί–Βούλγαροι, κλέπτουν Ελληνικάς Αρχαιότητας», 
Αθήνα, 2016.



■ Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Σ. Αποστόλου ΠΝ παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού, από την ιδιωτική του συλλογή, δύο (2) τόμους με θέμα:

• «Πίνακες Εγχειριδίου Ωρολογίου Α-Δ», 1928.

• «Πίνακες Εγχειριδίου Εγκαταστάσεων και οργάνων ΔΒ», 1928..

■ Ο κ. Αντώνιος Γραμμένος παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 
μέρος του αρχείου του παππού του Πλωτάρχη (ΑΡΜ) Αντωνίου Γραμμένου Β.Ν, το οποίο συνίσταται 
σε πλήθος βιβλίων, εγγράφων και φωτογραφιών (προσωπικών και υπηρεσιακών).
μέρος του αρχείου του παππού του Πλωτάρχη (ΑΡΜ) Αντωνίου Γραμμένου Β.Ν, το οποίο συνίσταται 
σε πλήθος βιβλίων, εγγράφων και φωτογραφιών (προσωπικών και υπηρεσιακών).
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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








