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Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι αναγνώστες,

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

Στο τεύχος αυτό -όπως σε κάθε τεύχος- καταβάλλεται μια προσπάθεια ώστε η θεματολογία 
να συμβαδίζει κατά το δυνατόν περισσότερο με τα τεκταινόμενα της χρονικής περιόδου που δι-
ανύουμε, έχοντας την πεποίθηση ότι ως επίσημο περιοδικό του Πολεμικού Ναυτικού, η Ναυτική 
Επιθεώρηση οφείλει να είναι ένας σύντροφος σε όλα τα στελέχη του Π.Ν. που είναι συνδρομητές 
παράλληλα με το λοιπό αναγνωστικό της κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας έγκυρη 
ενημέρωση σε συνδυασμό με την εκτενή αλλά εύληπτη ανάλυση του θεματολογίου που καλύπτει 
κάθε φορά.

Το θεματολόγιο των μελετών που βραβεύτηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό μελετών και φωτο-
γραφίας έτους 2019 -οι οποίες φιλοξενούνται στις σελίδες αυτού του τεύχους- εναρμονίζονται 
πλήρως με την παραπάνω σκοποθεσία. Ο Πλωτάρχης Ε. Μουρτζάκης ΠΝ (α΄ βραβείο) αναλύει στη 
μελέτη του με θέμα «Κίνα, η νέα εποχή» την ανάδυση της ναυτικής δύναμης της Κίνας. Η σύγκρου-
ση ΗΠΑ – Κίνας ήδη υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να υφίσταται επηρεάζοντας 
καθοριστικά το παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθαι. 

Ο Πλωτάρχης Χαράλαμπος Μενύχτας ΠΝ (β΄ βραβείο) στη μελέτή του με θέμα «Το Ναυτικό Πυ-
ροβολικό ως παράγοντας συνδιαμόρφωσης της κουλτούρας των στελεχών του: Η περίπτωση του 
USN μέσα από τα γυμνάσια ναυτικών πυρών 1900 – 1940» αναλύει το πώς το ναυτικό πυροβολικό 
επηρεάζει την φιλοσοφία των στελεχών που το στελεχώνουν. Το επιχειρησιακό δόγμα και γενικά 
η φιλοσοφία μάχης που διέπει το πολεμικό ναυτικό μιας χώρας έχει κεφαλαιώδη σημασία στην 
ενίσχυση των πιθανοτήτων κατίσχυσης σε ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση.

Ο Ανθυπασπιστής (ΑΡΜ) Νικόλαος Αναγνωστόπουλος (γ΄ βραβείο) στη μελέτή του με θέμα «Ξέ-
νους ξένιζε, και συ γαρ ξένος γ’ έση», ασχολείται αναλυτικά με το ακανθώδες και πάντα επίκαιρο 
θέμα των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 
αποτελεί μια από τις χώρες διάβασης αυτών των ροών με κατεύθυνση κυρίως από την Ασία προς 
την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η χώρα μας επί σειρά ετών αντιμετωπίζει τις αδυσώπητες προκλήσεις 
αυτού του ιδιαίτερα δυσεπίλυτου διεθνούς προβλήματος. 

Η θεματολογία του τεύχους, ολοκληρώνεται με άρθρο αφιερωμένο στον προστάτη Άγιο του 
Ελληνικού (Εμπορικού και του Πολεμικού) Ναυτικού, τον Άγιο Νικόλαο. Ο Ιεροκήρυκας Καθηγού-
μενος Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Ζωγράφος, αναλύει την ζωή του 
Αγίου Ιεράρχη και Αρχιεπισκόπου Μύρωνος της Λυκίας Νικολάου, το θεάρεστο έργο και την θέση 
του στην ελληνική λαογραφία, καθώς και τους λόγους  ανακήρυξής του ως προστάτη Αγίου των 
Ελλήνων ναυτικών. Η ανάλυση της θεματολογίας του τεύχους ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στή-
λες «Χειραψία με την Ιστορία» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». 

Τέλος το τεύχος αυτό αγαπητοί μας αναγνώστες, συνοδεύεται από την επίσημη ατζέντα του 
Πολεμικού Ναυτικού για το 2021, η οποία είναι αφιερωμένη στην επέτειο εορτασμού των 200 χρό-
νων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και φιλοξενεί μεταξύ άλλων στις ενδιάμεσες σελίδες 
των ολοσέλιδων ημερομηνιών, πορτρέτα ηρώων, πλοία  και πίνακες με σκηνές από τον Ναυτικό 
Αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης.







Tο Πολεμικό Ναυτικό, όπως και συνολικά οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, 
αποτελούν έναν σταθερό μας σύμμαχο στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε 
έναν καλύτερο κόσμο με περισσότερη ΕΛΠΙΔΑ.

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.200 στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού, 
νέοι και νέες που αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας, έχουν σταθεί στο πλευρό 
μας και έχουν γίνει εθελοντές δότες μυελού των οστών. 4 από αυτούς μάλιστα 
έχουν βρεθεί συμβατοί, χαρίζοντας ελπίδα για ζωή σε ισάριθμους συνανθρώπους 
μας.

Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ κάθε έναν από τους δότες μας για την 
ανιδιοτελή τους προσφορά, η οποία γεμίζει την καρδιά μου με υπερηφάνεια για 
την κοινωνική ευαισθησία του λαού μας και αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας 
μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αρχηγό του Πολεμικού μας Ναυτικού 
Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό μας και 
με το παράδειγμά του εμπνέει στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού τις αξίες της 
αλληλεγγύης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

                                                                   Μαριάννα  Β. Βαρδινογιάννη



Το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί 
έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας 
του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», με Πρόεδρο την Πρέσβυ 
Καλής Θελήσεως της UNESCO, Κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, προς τα παιδιά 
που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και τις οικογένειές τους. Αυτό που διαφοροποιεί, 
όμως, τους δύο συλλόγους μεταξύ τους είναι ότι το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αφ’ ενός 
μεν απλώνει τη δράση του και στους ενήλικες και ιδιαίτερα σε εκείνους που χρειάζονται 
μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να 
ξανακερδίσουν τη ζωή τους και αφ’ ετέρου εμπεριέχει στους σκοπούς του την έρευνα 
για τον καρκίνο.

Το 2014, υλοποιήθηκε ο πρώτος στόχος του Συλλόγου: η λειτουργία της Τράπεζας 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που ήρθε για να 
καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Τράπεζα Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών, στεγάζεται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», και μέχρι σήμερα, με τον αγώνα της, έχει επιτύχει να 
εγγράψει περισσότερους από 120.000 νέους εθελοντές δότες στο Εθνικό και Παγκόσμιο 
Αρχείο, από τους οποίους 110 έχουν βρεθεί συμβατοί και έχουν δώσει μόσχευμα σε 
ισάριθμους ασθενείς.

To Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 
Συλλόγου, με συνεχείς εκδηλώσεις εγγραφών νέων εθελοντών, από τους οποίους, 
μάλιστα 4 βρέθηκαν συμβατοί και δίνοντας μόσχευμα έδωσαν ελπίδα και ζωή σε 
ισάριθμους ασθενείς. Μια εντελώς διαφορετική αποστολή ‘’αποστολή σωτηρίας’’ για 
τους νέους και τις νέες αξιωματικούς του ένδοξου Ναυτικού μας.
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Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής συνεργασίας 
Ελλάδας – ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε κοινή αεροναυτική άσκηση με τη συμμετοχή μέσων και 
προσωπικού των δύο χωρών, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως Κρήτης.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΑΙΓΑΙΟΝ», Υποβρύχιο (Υ/Β) Τύπου 214 και 
έξι Αεροσκάφη F – 16, ενώ από την πλευρά των ΗΠΑ το Αντιτορπιλικό USS «WINSTON S. 
CHURCHILL» καθώς και Ελικόπτερα των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών.

Η εν λόγω άσκηση περιελάμβανε συνεργασία σε αντικείμενα κοινής επιχειρησιακής σχεδίασης, 
αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, επικοινωνιών, ανταλλαγής πληροφοριών, σύνθεσης 
τακτικής εικόνας, προχωρητικούς ελιγμούς και συνεργασία Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων.

Η δραστηριότητα αποδεικνύει έμπρακτα τους μακροχρόνιους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 
δύο χωρών που προσφάτως ενισχύονται συνεχώς και συνέβαλε περαιτέρω στην επαύξηση 
του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των 
συμμετεχουσών δυνάμεων τόσο σε διακρατικό όσο και σε διασυμμαχικό πλαίσιο.
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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ 
μετέβη στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ). Ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις  του 
Ναυστάθμου ενώ ενημερώθηκε από τον Διοικητή Αρχιπλοίαρχο (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ για την 
κατάσταση των υποδομών, τις εν εξελίξει εργασίες των συνεργείων, καθώς και για την πρόοδο 
των εργασιών συντήρησης και επισκευής των μονάδων σε ακινησία.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ συνομίλησε με το προσωπικό του Ναυστάθμου και εξήρε την προσπάθεια 
τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στον άμεσο απόπλου των μονάδων του Στόλου και στην 
περαιτέρω υποστήριξη τους στο πλαίσιο της πρόσφατης επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Τον Αρχηγό ΓΕΝ συνόδευσε ο Διοικητής Διοικήσεως Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), 
Αντιναύαρχος (Μ) Γ. Ν. Μπαμπλένης ΠΝ.



ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  15

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική 
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος, η Πρέσβης του Λιβάνου στην Ελλάδα κα. Dona Barakat, και ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ παρέστησαν στην τελετή απόπλου του Αρματαγωγού 
«ΙΚΑΡΙΑ», το οποίο για δεύτερη φορά μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, 
στο σκληρά δοκιμαζόμενο Λίβανο από τις εκρήξεις της 4ης Αυγούστου 2020 στο λιμένα της 
Βηρυτού.
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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη ν. Λέρο τελετή στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων μνήμης για την 77η επέτειο από τη βύθιση του αντιτορπιλικού «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», 
παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και των Θρησκευτικών αρχών. Επίσης παρέστη ο Ακόλουθος Άμυνας του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, κατέπλευσαν στη ν. Λέρο η Φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και η 
Κανονιοφόρος «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».
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Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση για την επέτειο των 2500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους η Α. Ε. Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κα Κατερίνα Ν. Σακελαροπούλου και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και το Ίδρυμα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», 
η πρόεδρος του οποίου κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη έχει οριστεί Πρόεδρος της Τιμητικής 
Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020» από τον κ. Πρωθυπουργό.

Την εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός προσκεκλημένων 
λόγω των μέτρων προστασίας για την πανδημία COVID-19, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και 
απεύθυναν χαιρετισμό, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης 
Στεφανής ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος Λαλούσης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης 
ΠΝ, η σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κα ‘Αντρη Αναστασιάδη, καθώς και 
ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος 
Μπουραζέλης, ενώ προβλήθηκε και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τη Γενική Διευθύντρια της 
UNESCO κα Audrey Azoulay.
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Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη η προγραμματισμένη 
εθνική άσκηση μικρής κλίμακας της Διοίκησης Υποβρυχίων  “ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ”, στη θαλάσσια περιοχή 
του Μυρτώου Πελάγους, κατά την οποία εκτελέστηκε επιτυχής βολή τορπίλης γυμνασίων κατά 
στόχου επιφανείας από το Υποβρύχιο «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ».

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στις διαδικασίες και 
τεχνικές βολής τορπίλης.
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Την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη συνεκπαίδευση της Φρεγάτας «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ» με τη γερμανική Κορβέτα «FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN» στη θαλάσσια περιοχή 
δυτικά του Λιβάνου στο πλαίσιο της επιχείρησης UNIFIL MAROPS του ΟΗΕ.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.
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Από τη Δευτέρα 05 έως την Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη η προγραμματισμένη εθνική 
άσκηση μικρής κλίμακας «ΛΟΓΧΗ» στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους, Κυθήρων και 
νοτιοδυτικά ν. Κρήτης, με τη συμμετοχή πλοίων της Διοίκησης Φρεγατών, της Διοίκησης Ταχέων 
Σκαφών, της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης, της Διοίκησης Υποβρυχίων, Ε/Π από τη Διοίκηση 
Αεροπορίας Ναυτικού καθώς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι συμμετέχοντες 
εξασκήθηκαν σε όλα τα είδη ναυτικού πολέμου με έμφαση στην εκτέλεση προκεχωρημένων 
γυμνασίων πυρών κατά στόχων αέρος και επιφανείας.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
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 08 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), 
η ορκωμοσία των πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και των Δοκίμων 
Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην τελετή της ορκωμοσίας, παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης 
ΠΝ και ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος ΛΣ Θεόδωρος Κλιάρης.

Συνολικά ορκίστηκαν σαράντα τέσσερις  (44) Ναυτικοί Δόκιμοι, εκ των οποίων έξι (6) από την 
Κύπρο, τέσσερις (4) από την Ιορδανία, και δύο (2) από την Τυνησία, καθώς και είκοσι πέντε (25) 
Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.-ΑΚΤ.
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 Την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρωτοετών 
Δοκίμων Υπαξιωματικών της 41ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 
(ΣΜΥΝ) του Πολεμικού Ναυτικού, στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΝ, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.
Ορκίστηκαν συνολικά εξήντα εννέα (69) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκ των οποίων έξι (6) από 

την Κύπρο, και δύο (2) από τη Γεωργία.
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Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, 
επισκέφθηκε με την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, στο 
πλαίσιο επικείμενης συνεργασίας των Υπουργείων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι δύο Υφυπουργοί ενημερώθηκαν σχετικά με τις δράσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Πειραιά (ΝΝΠ) και του Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιού (ΚΕΦΠ) για τα παιδιά των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός 
Πετράκης ΠΝ. Παρών ήταν και ο Α΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Πουλής.
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Από 12 έως 23 Οκτωβρίου 2020 έλαβε χώρα στον κόλπο Μονεμβασιάς Λακωνίας η Α΄ 
φάση επιχείρησης εξουδετέρωσης πυρομαχικών από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών (ΟΕΝ) 
της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Η εξουδετέρωση αφορά σε μεγάλο αριθμό βλημάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα 
οποία ευρίσκονται βυθισμένα πλησίον του λιμενοβραχίονα στο λιμένα της Μονεμβασιάς. Η 
καταστροφή των βλημάτων περιλαμβάνει την ανάσυρση από τον πυθμένα, τη μεταφορά σε 
ασφαλές καθορισμένο σημείο και την εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη. 

Η επιχείρηση πρόκειται να διεξαχθεί σε πολλαπλές φάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η 
εξουδετέρωση του συνόλου των βλημάτων (άνω των 800). Τόσο η τρέχουσα όσο και οι 
επόμενες φάσεις της επιχείρησης, εκτελούνται σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία και το Δήμο Μονεμβασιάς.



Α΄ Βραβείο Μελετών, 
Πλωτάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης ΠΝ

Γ΄ Βραβείο Μελετών,
Ανθυπασπιστής (ΑΡΜ) Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Β΄ Βραβείο Φωτογραφίας,
Πλωτάρχης Γεώργιος Ρεπαντής ΠΝ

Γ΄ Βραβείο Φωτογραφίας,
Σημαιοφόρος (Ε) Βασίλειος Πάτσιας ΠΝ

Β΄ Βραβείο Μελετών,
Πλωτάρχης Χαράλαμπος Μενύχτας ΠΝ



Tην 6η Νοεμβρίου 2020 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, έλαβε χώρα η τελετή απονομής 
βραβείων του Ετήσιου Διαγωνισμού Μελετών και Φωτογραφίας του Περιοδικού ‘’Ναυτική 
Επιθεώρηση’’ έτους 2019. Την απονομή πραγματοποίησε ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος 
Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ.
Οι νικητές που ανέδειξε ο φετινός διαγωνισμός ανά κατηγορία είναι:

Βραβεία Μελετών
Το Α΄ Βραβείο στον Πλωτάρχη Εμμανουήλ Μουρτζάκη ΠΝ για την μελέτη με θέμα «Κίνα η 
νέα εποχή».
Το Β΄ Βραβείο στον Πλωτάρχη Χαράλαμπο Μενύχτα ΠΝ για τη μελέτη με θέμα «Το Ναυτικό 
πυροβολικό ως παράγοντας συνδιαμόρφωσης της κουλτούρας των στελεχών του: Η περίπτωση 
του USN μέσα από τα γυμνάσια ναυτικών πυρών 1900-1940».
Το Γ΄ Βραβείο στον Ανθυπασπιστή (ΑΡΜ) Νικόλαο Αναγνωστόπουλο για την μελέτη με θέμα 
«Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ' έση».

Βραβεία Φωτογραφίας
Το Α΄ Βραβείο στον Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Αναστάσιο Λυμπερόπουλο ΠΝ, για την φωτογραφία 
με θέμα «Υποστολή σημαίας στη Φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ», στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια 
της άσκησης ΑΡΙΑΔΝΗ».
Το Β΄ Βραβείο στον Πλωτάρχη Γεώργιο Ρεπαντή ΠΝ, για την φωτογραφία με θέμα: «Το άγαλμα 
της Οινουσσίας μητέρας, που με το μαντήλι κατευοδώνει τα παιδιά της όταν ξεμακραίνουν για 
τα μακρινά ταξίδια τους, Λιμένας Οινουσσών».
Το Γ΄ Βραβείο στον Σημαιοφόρο (Ε) Βασίλειο Πάτσια ΠΝ, για την φωτογραφία με θέμα: «Η 
Φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ».



Από την Τρίτη 17 έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια 
περιοχή νοτίως της Κρήτης η άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 2020» με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού 
του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 
ΝΑΤΟ (Standing NATO Maritime Group 2 – SNMG2), σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα συμμετείχαν από το Πολεμικό Ναυτικό δύο Φρεγάτες, δύο Ταχέα Περιπολικά 
Κατευθυνόμενων Βλημάτων και ένα Υποβρύχιο, από την Πολεμική Αεροπορία τέσσερα 
Αεροσκάφη F-16 και από την SNMG2 δύο Φρεγάτες και ένα Πετρελαιοφόρο.

Σκοπός της άσκησης, η οποία σχεδιάσθηκε από το ΓΕΝ και εκτελέσθηκε από το Αρχηγείο Στόλου, 
ήταν η εξάσκηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικά και τακτικά αντικείμενα με 
σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας 
σε εθνικό και συμμαχικό πλαίσιο.



Eκδηλώσεις στο Πλαίσιο Εορτασμού της Εθνικής 
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
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To αεροπλανοφόρο Liaoning (CV-16) εν πλώ.

Κίνα, η Νέα Εποχή
«Του δε πολέμου οι καιροί ου μενετοί»*
                         ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, «Ἱστορίαι» 1.142.1.

*«Στον πόλεμο οι ευκαιρίες δεν περιμένουν» 

Του Εμμανουήλ Μουρτζάκη
Πλωτάρχη ΠΝ

Α' χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2019
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οικονομική ανάπτυξη που βιώνει τα τελευ-
ταία χρόνια η Κίνα δεν θα μπορούσε να αφή-
σει ανεπηρέαστες τις Ένοπλες Δυνάμεις της και 
ιδιαίτερα το Πολεμικό της Ναυτικό. Η ποσοτική 
αλλά κυρίως η ποιοτική του αναβάθμιση τα τε-
λευταία χρόνια είναι ραγδαία. Μια σειρά από 
προγράμματα ναυπηγήσεων νέων μονάδων σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή τελευταίας τεχνο-
λογίας συστημάτων στο οπλοστάσιο του, έχουν 
αλλάξει το ύφος της ναυτικής της δύναμης της 
Κίνας. Είναι πλέον εμφανής η μετατροπή αυτής 
από παράκτια τοπική δύναμη σε ωκεάνια ναυτι-
κή δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας. Το αναβαθ-
μισμένο Κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό (ΚΠΝ) δίνει 
την δυνατότητα στην Κίνα να συμπεριφέρεται 
με περισσότερη αυτοπεποίθηση τόσο στον Ει-
ρηνικό όσο και στον Ινδικό Ωκεανό ακολου-
θώντας υψηλού επιπέδου ναυτική στρατηγική. 
Η τελευταία είναι ένας αποτελεσματικός συν-
δυασμός «γραμμικής άμυνας», κατά αντιστοι-
χία με την ναυτική στρατηγική της ΕΣΣΔ, αλλά 
και της «κλασσικής ναυτικής στρατηγικής» των 
Δυτικών ναυτικών δυνάμεων με την ανάπτυξη 
ωκεάνιων επιχειρησιακών δεξιοτήτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η νέα εποχή για 
το Κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό και την Κινεζική 
Ναυτική Στρατηγική. Η δομή της εργασίας ακο-
λουθεί μια βηματιστική προσέγγιση. Η ποιοτική 
και ποσοτική αναβάθμιση του στόλου της Κί-
νας περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο και η 
σύγχρονη ναυτική στρατηγική που ακολουθεί, 
η οποία καλύπτει τόσο τον Ειρηνικό όσο και τον 
Ινδικό Ωκεανό, αναλύεται στο δεύτερο κεφά-
λαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται το επιχειρησι-
ακό και τακτικό πλαίσιο της ανωτέρω στρατη-
γικής στο περιβάλλον της Ασίας καθώς και τα 
οπλικά συστήματα με την οποία την εμπλουτίζει 
και τελικά την εφαρμόζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το Πολεμικό Ναυτικό της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας
Το Κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό (ΚΠΝ) ιδρύθηκε 
επίσημα στις 23 Απριλίου 1949 και ως τη δε-
καετία του 1970 είχε ως βασικό ρόλο τη διεξα-
γωγή παράκτιων αμυντικών επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο συνδρομής του Στρατού Ξηράς. Από τη 
δεκαετία του 1980 ξεκίνησε ο μετασχηματισμός 

Οι εμβέλειες των Κ/Β DF-21C και Κ/Β DF-21D με κόκκινο και κίτρινο χρώμα αντίστοιχα (www.STRATFOR.com).
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του σε αμυντική θαλάσσια δύναμη με διστακτι-
κά όμως βήματα και χωρίς τη δυνατότητα να 
επιχειρεί μακριά από τις ακτές. Από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και κυρίως μετά το 2000 
έχει ξεκινήσει ο μετασχηματισμός του σε ναυ-
τική δύναμη στρατηγικής κρούσης, πυρηνικής 
και συμβατικής αποτροπής και προβολής ισχύ-
ος εκπληρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
κατά τη διεθνή ορολογία Blue Water Navy.

Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός
Τα τελευταία χρόνια η ποσοτική και ποιοτική 
ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας 
είναι ραγδαία. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
του ξεκίνησε από τα πλοία επιφανείας χωρίς να 
περιορίζεται μόνο σε αυτά. Μια σειρά από ναυ-
πηγήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα και πε-
ριλαμβάνουν μεγάλη γκάμα τύπων πλοίων με 
κορυφαίο πρόγραμμα την απόκτηση για πρώτη 
φορά αεροπλανοφόρων. Η απαρίθμηση αυτών 
και των χαρακτηριστικών τους φρονούμε ότι 
δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη σημασία κα-
θόσον όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εύκολα 
διαθέσιμες κυρίως μέσω διαδικτύου. Αντίθετα, 
η αξιολόγηση των ικανοτήτων του ΚΠΝ στους 
διάφορους τομείς ναυτικών επιχειρήσεων και 
η εξέταση των προγραμμάτων στα οποία δίνει 
έμφαση θα μας δώσει μια πιο ουσιαστική εικό-
να για τις επιδιώξεις της χώρας σε τοπικό, περι-
φερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Από την μέχρι 
τώρα καταγραφή των συνεχών ναυπηγήσεων 
διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το 2030 η Κίνα θα 
διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο πολεμικών πλοί-
ων παγκοσμίως, ξεπερνώντας το μέχρι τώρα 
πρώτο σε δύναμη Αμερικανικό Ναυτικό (ΑΝ). 
Συγκεκριμένα, 40 Α/Τ και 52 Φ/Γ, 3 αεροπλα-
νοφόρα, 46 Υ/Β (συμβατικά και πυρηνικά), 12 
ΠΓΥ, 9 Πλοία Αμφίβιων Επιχειρήσεων, 60 βομ-
βαρδιστικά αεροσκάφη H-6Κ/G, 300 μαχητικά 
αεροσκάφη εξειδικευμένα στην ναυτική κρού-
ση JH-7, J-10, J-11, J- 15, μαχητικά αεροσκά-
φη τα οποία θα επιχειρούν από τα αεροπλανο-
φόρα της 60 Su-33 και J-15, 80 αεροσκάφη 
Y-8 MPA1, αεροσκάφη Y-8 ELINT2, αεροσκάφη 

1 MPA: Maritime Patrol Aircraft.
2 LINT: Electronic Intelligence.

Y-8 AEW3 και 100 Ε/Π Α/Υ (από πλοία) και πε-
ρίπου 100 Ε/Π Α/Υ (από βάσεις ξηράς) 10 Ε/Π 
Α/Υ (από αεροπλανοφόρα) Z-9C, 19 E/Π Ka-28 
και 10 Ε/Π Ka-31 θα συνθέτουν την δύναμη 
του πολεμικού της ναυτικού.

Κύριες Μονάδες Επιφανείας και 
Αεροπλανοφόρα
Ο εκσυγχρονισμός του ΚΠΝ με την συνεχή 
ναυπήγηση μιας σειράς νέων μονάδων είναι 
πρωτόγνωρος. Ακόμα και η κραταιά ΕΣΣΔ με 
παράδοση στο πολεμικό ναυτικό λόγω Αυτο-
κρατορικού-Τσαρικού παρελθόντος και τερά-
στιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν αντικα-
τέστησε τις μονάδες της τόσο σύντομα κατά 
τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Θα αναφέ-
ρουμε ορισμένα μόνο από τα ναυπηγικά προ-

3 AEW: Air Early Warning.
4 SSBN: nuclear powered ballistic missile submarine, 

SSGN: nuclear powered guided missile submarine, SSN: 
nuclear powered attack submarine, SSK: diesel powered 
submarine. Με τον όρο Large Surface Combatants περι-
γράφονται τα καταδρομικά και τα Α/Τ ενώ με τον όρο Small 
Surface Combatants περιγράφονται  οι Φ/Γ, ΤΠΚ και οι Κ/Φ.

Σύγκριση των ναυτικών δυνάμεων ΗΠΑ - Κίνας το 2000, 
το 2016 και το 2030 4.
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γράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα οποία 
δίνουν το στίγμα της προσπάθειας που κάνει 
η Κίνα να καλύψει το κενό συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες θαλάσσιες δυνάμεις και κυρίως τις 
ΗΠΑ. Τα πλοία αυτά είναι εξολοκλήρου κινεζι-
κής σχεδίασης και κατασκευής.

(α) Καταδρομικά κλάσης Type 055 
(Renhai). Είναι αντίστοιχα  με τα αμερικανικά 
Ticonderoga. Πρόκειται να κατασκευασθούν 
συνολικά 8 σκάφη του τύπου. Διαθέτουν 112 
συνολικά Vertical Launch Cells (VLC) για Κ/Β 
εναντίον αεροσκαφών, εναντίον πλοίων επιφα-
νείας και εναντίον στόχων ξηράς όλα κινεζικής 
σχεδίασης καθώς και ραντάρ διάταξης φάσης 
αντίστοιχο με το αμερικανικό Aegis.

(β) A/T αεράμυνας κλάσης Type 052D 
(Luyang III). Μέχρι τώρα έχουν κατασκευασθεί 
13 μονάδες ενώ άλλες 26 έχουν παραγγελθεί. 
Είναι εξοπλισμένα με τους Κ/Β HHQ-9 SAM (εμβέ-
λειας 55 ν.μ) και με τους Anti Ship Cruise Missile 
(ASCM ) YJ-18 (εμβέλειας 290 ν.μ). Αξιοσημείωτο 
είναι ότι τα A/T Type 052D φέρουν το phased-
array radar Dragon Eye  το οποίο σε συνδυασμό 
με το νέο σύστημα VLC δίνει πρωτόγνωρες επι-
χειρησιακές δυνατότητες στο πλοίο αντίστοιχες με 
αμερικανικά  Α/Τ κλάσης Arleigh Burke. Παράλ-
ληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μελλοντικά θα 
εξοπλισθούν με την ναυτική έκδοση του DH-10 
Land Attack  Cruise Missile (LACM) για προσβολή 
στόχων ξηράς.

Το ΚΠΝ εντός του 2020 πρόκειται να παρα-
λάβει το δεύτερο αεροπλανοφόρο (CV-17) το 
οποίο είναι εξολοκλήρου εγχώριας κατασκευής 
και του οποίου οι ικανότητες εκτιμάται ότι θα εί-
ναι εφάμιλλες των αμερικανικών supercarriers.

Το πρώτο σκάφος της κλάσης (CV-16) είχε 
αγορασθεί από την Ουκρανία μερικώς ολο-
κληρωμένο. Συνεπώς, η Κίνα εισέρχεται πολύ 
σύντομα σε μια μικρή ομάδα κρατών που δια-
θέτουν περισσότερα από ένα πλοία αυτής της 
κατηγορίας όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Η 
απόκτηση αεροπλανοφόρου  από το ΚΠΝ δεν 
ήταν στις προτεραιότητες του για πολλά χρόνια. 
Ήταν όμως το όραμα ενός και μόνο ανθρώπου 
ο οποίος το διοίκησε από το 1982 έως το 1988, 
του Ναύαρχου Liu Huaqing5. O τελευταίος θε-
ωρούσε ότι το ΚΠΝ θα αποκτήσει πραγματικές 
ικανότητες επιχειρήσεων στους ωκεανούς μόνο 
αν αποκτούσε ένα τέτοιο σκάφος. Ήρθε σε με-
γάλη ρήξη τόσο με την καθιερωμένη νοοτρο-
πία εντός του Όπλου όσο και με τα υπόλοιπα 
Όπλα και κυρίως με την Πολεμική Αεροπορία. 
Κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να επιτύχει 
τις αλλαγές που σχεδίασε φθάνοντας σε οριακό 
σημείο τις σχέσεις του με την υπόλοιπη κομ-
ματική και κρατική γραφειοκρατία. Τελικά, όταν 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 εντάχθηκε επίσημα 
στο ΚΠΝ το κλάσης Kuznetsov αεροπλανοφόρο 
(πρώην Varyag ) δεν ζούσε για να δει τους κό-
πους του να δικαιώνονται. Είχε ήδη φύγει από 
τη ζωή στις 14 Ιανουαρίου 2011.

Το σκάφος αυτό έχει εκτόπισμα 58.500 
τόνους, πολύ μικρότερο συγκριτικά με τα αμε-
ρικανικά αεροπλανοφόρα κλάσης Nimitz των 
100.000 τόννων και αρκετά μεγαλύτερο από 
το γαλλικό Charles de Gaul των 42.000 τόν-
νων. Ο αριθμός των αεροσκαφών που μπορεί 
να φιλοξενήσει είναι 18 Su–33 Flanker ενώ τα 
αμερικανικά μπορούν να φέρουν συνολικά 70 
αεροσκάφη και το αντίστοιχο γαλλικό 36 αε-
ροσκάφη. Όταν αγοράσθηκε από την Κίνα ήταν 
ολοκληρωμένο κατά 80% και ανήκε στην Ου-

5 Γεννήθηκε το 1916 από φτωχή οικογένεια αγροτών. Συμμε-
τείχε στην Μεγάλη Πορεία με τον Κόκκινο Στρατό όπου και 
ανέπτυξε προσωπικές σχέσεις με πολλά σημαίνοντα στελέχη 
του Κινεζικού ΚΚ. Από το 1954 ως το 1958 εκπαιδεύτηκε 
στην Ναυτική Ακαδημία Voroshilov στο Λένινγκραντ.

Ο Κινέζος Ναύαρχος Liu Huaqing υπήρξε ο θεμελιωτής 
του σύγχρονου ΚΠΝ.
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κρανία καθόσον η ΕΣΣΔ είχε διαλυθεί. Μετά από 
ταξίδι 15.200 ν.μ έφθασε στο λιμάνι Dalian της 
Κίνας υποτίθεται για να μετατραπεί σε πλωτό 
καζίνο. Μετά την απόκτηση του πρώην σοβιετι-
κού πλοίου ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο κατα-
σκευάζεται με την ονομασία Type 001A από το 
2013 στα ναυπηγεία Dalian. Έχει πολλές ομοι-
ότητες με το Liaoning αλλά και αρκετές βελτι-
ώσεις όσον αφορά το κατάστρωμα του, τους 
εσωτερικούς χώρους και τα μηχανικά και ηλε-
κτρονικά του συστήματα. Και σε αυτό θα χρησι-
μοποιείται το αεροσκάφος J-15 το οποίο απο-
τελεί αντίγραφο του ρωσικού Su-33 Flanker με 
κάποιες όμως διαφορές στους κινητήρες, τα 
ηλεκτρονικά και τον οπλισμό. Αναμένεται να ει-
σαχθεί οργανικά στον Στόλο της Κίνας στα μέσα 
του 2020. Επιπλέον, σύμφωνα με τα κινεζικά 
ΜΜΕ ένα δεύτερο εγχώριας σχεδίασης αερο-
πλανοφόρο σχεδιάζεται να κατασκευασθεί στα 
ναυπηγεία Jiangnan Changxingdao Shipyard 
κοντά στην Shanghai με αρκετές διαφορές και 
βελτιώσεις ως προς τα δύο προηγούμενα ανε-
βάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροπλα-
νοφόρων στα τρία.

Στόλος Υποβρυχίων
Στο παρελθόν ο στόλος των κινεζικών Υ/Β ήταν 
κυρίως παλαιάς τεχνολογίας αντίγραφα των 
σοβιετικών σκαφών. Μετά την αγορά από τη 
Ρωσία 12 συμβατικών Υ/Β κλάσης Kilo εκτοπί-
σματος 3.076 τόννων στα μέσα της δεκαετίας 
του ‘90 (1993), ξεκινάει και o ουσιαστικός εκ-
συγχρονισμός των μονάδων αυτών παράλληλα 
με την κατασκευή εγχώριων σχεδίων. Τα Υ/Β 
αυτής της κλάσης διαθέτουν επίσης τον υπο-
ηχητικό ASCM Κ/Β SS–N–27 Sizzler εμβέλειας 
100ν.μ ως πακέτο της συμφωνίας πώλησης 
μεταξύ των δύο χωρών. Στις εγχώριες κατα-
σκευές ξεχωρίζει το Υ/Β Type 041 (κλάσης 
Yuan). Η εμφάνιση του αποτέλεσε έκπληξη για 
τους δυτικούς το 2004 λόγω των τεχνολογι-
κών καινοτομιών που συγκεντρώνει. Συνολικά 
αναμένεται να κατασκευασθούν περισσότερα 
από 10 σκάφη ενώ το ΚΠΝ διαθέτει σήμερα 
9 μονάδες σε χρήση. Είναι εξοπλισμένα εκτός 
από τορπίλες και με τον Κ/Β YJ- 16 ASCM εμ-
βέλειας 290 ν.μ το οποίο τα καθιστά ιδιαίτερα 

ικανά σκάφη. Στην σχεδίαση τους έχουν λάβει 
στοιχεία από τα ρωσικά Υ/Β Kilo και Lada  ενώ 
δεν είναι ξεκάθαρο αν διαθέτουν όλα τα Υ/Β 
της κλάσης σύστημα AIP αναερόβιας πρόωσης.

Αεροπορία Ναυτικού
To ΚΠΝ διαθέτει σημαντικό αεροπορικό βρα-
χίονα με ικανότητα για εξειδικευμένες απο-
στολές καθώς και τα μέσα για κάλυψη όλων 
των επιχειρησιακών του αναγκών. Ο εμπλου-
τισμός του σε υλικό έχει γίνει τόσο με αγορές 
από χώρες του εξωτερικού όσο και με εγχώρια 
ανάπτυξη και κατασκευή αεροσκαφών και Ε/Π. 
Παρά όμως την μεγάλη κατασκευαστική πρό-
οδο, τα πιο αξιόμαχα συστήματα αλλά και με-
γάλος μέρος από κρίσιμα υλικά κινητήρων και 
ηλεκτρονικών δεν παράγονται - προς το παρόν 
τουλάχιστον - στην Κίνα. Οι αεροπορικές δυ-
νάμεις του ΚΠΝ αποτελούνται κυρίως από τα 
ακόλουθα:

(α) Αεροσκάφη Su–30 Flanker. Είναι ρωσι-
κής κατασκευής και η παραλαβή τους ολοκλη-
ρώθηκε το 2004 ενώ οι ικανότητες του είναι 
πολύ υψηλές. Χρησιμοποιούνται από βάσεις ξη-
ράς και πιθανόν να έχουν εξοπλιστεί και με τον 
ρωσικό ASCM Kh–35. Εκτιμάται ο συνολικός 
αριθμός τους πλησιάζει τα 150 αεροσκάφη με 
αποστολή την προστασία των μονάδων επιφα-
νείας από αέρος αλλά και την ναυτική κρούση.

(β) Αεροσκάφη JH–7 δίωξης/βομβαρδι-
σμού. Ο συνολικός τους αριθμός δεν ξεπερνάει 
τα 40 αεροσκάφη αν και ανά χρονικά διαστήμα-
τα το ΚΠΝ παραλαμβάνει κάποιον μικρό αριθμό 
αεροσκαφών. Οι επιδόσεις του αεροσκάφους 
είναι συγκρίσιμες με το ρωσικό Su–24 Fencer 
ή το βρετανικό Tornado και κατασκευάζονται 
εξολοκλήρου στην Κίνα. Έχουν εξειδικευμένες 
αποστολές που αφορούν την ναυτική κρούση γι 
αυτό και είναι εξοπλισμένα με τους Κ/Β C–701, 

Συμβατικό Υ/Β Type 041 σε ανάδυση.
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C–801 και C–802 ASCMs ή βόμβες laser. Πρό-
θεση του ΚΠΝ είναι στο μέλλον να μπορούν 
να φέρουν και τον ρωσικό ASCM Kh–35 ενώ 
στοχεύει στην απόκτηση ακόμη μεγαλύτερου 
αριθμού τέτοιου τύπου αεροσκαφών για ναυ-
τική κρούση.

(γ) Αεροσκάφη H–6D/H–6X (Tu–16 Badger). 
Τα αεροσκάφη είναι στρατηγικού βομβαρδι-
σμού και φέρουν πληθώρα οπλισμού εναντίον 
πλοίων ενώ λόγω της μεγάλης ακτίνας δράσης 
τους χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά και 
ως αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Μετά 
από παραλαβή κινητήρων DA–30 από την Ρω-
σία το ΚΠΝ ξεκίνησε τις δοκιμαστικές πτήσεις 
ενός νέου τύπου μοντέλο το οποίο θα ονομά-
ζεται H– 6D.

(δ) Ε/Π. Ο κορμός της δύναμης Ε/Π του 
ΚΠΝ είναι τα Ε/Π Changhe Z–8/Super Frelon σε 
ρόλο Α/Υ. Κάποια από αυτά έχουν κατασκευα-
σθεί στην Γαλλία και κάποια στην Κίνα. Παράλ-
ληλα το ΚΠΝ χρησιμοποιεί εκτεταμένα το Z–9C 
(Dauphin 2) σε ρόλο Α/Υ και εναντίον στόχων 
επιφανείας. Επίσης ένας μικρός αριθμός ρωσι-
κής κατασκευής Ε/Π Ka–28 Helix υπηρετεί σε 
μονάδες επιφανείας σε ρόλο Α/Υ και SAR με 
σκοπό όμως να έχουν αντικατασταθεί πλήρως 
ως το 2030 από νέο ελικόπτερο εγχώριας σχε-
δίασης και κατασκευής.

UAV
Το σύνολο των Κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΚΕΔ) χρησιμοποιεί όλο και μεγαλύτερος αριθ-
μούς μη επανδρωμένων συστήματων μετα-
ξύ των οποίων και UAVs. Κυρίως η Πολεμική 
Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμ-
βάνουν τα τελευταία χρόνια πιο εξελιγμένα και 
πολλαπλών αποστολών μοντέλα για εκτέλεση 
αναγνώρισης, επιτήρησης, υποκλοπής επικοι-
νωνιών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, 
στοχοποίησης, καταστολής εχθρικής αεράμυ-
νας και ναυτικής κρούσης. Πολλά από αυτά τα 
UAV έχουν εμφανείς ομοιότητες με τα αντίστοι-
χα αμερικανικά αν και τα χαρακτηριστικά τους 
δεν είναι εφάμιλλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 
τελευταία χρόνια εμφανίζονται συχνά UAV με 
εξειδικευμένο ναυτικό επιχειρησιακό προφίλ 
και οπλισμό και ως οργανικά μέσα πολεμικών 

σκαφών όπως το S-1006. Συχνά κάνει την 
εμφάνιση του σε ασκήσεις του ΚΠΝ από Φ/Γ 
Type-054. Εκτιμάται ότι κάθε πλοίο αυτής της 
κατηγορίας φέρει δύο ή τρία τέτοια συστήματα. 
Η αγορά του έγινε το 2010 από την Σουηδική 
εταιρεία Schiebel έχουν υπάρξει αρκετές εγχώ-
ριες βελτιώσεις του.

Μια ξεχωριστή κατηγορία μη επανδρωμέ-
νων αεροχημάτων είναι τα Unmanned Combat 
Aerial Vehicle (UCAV) τα οποία σταδιακά όλο 
και περισσότερο θα καταλαμβάνουν χώρο στις 
ναυτικές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει το Gongji (GJ)-1 το οποίο σχεδιάστηκε 
από την Chengdu Aircraft Design and Research 
Institute. Η εξαγωγική του έκδοση είναι το 
Wing Loong I, το οποίο έχουν ήδη προμηθευ-
τεί το Καζακστάν, η Σαουδική Αραβία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανήκει στην κατη-
γορία Medium Altitude Long Distance (MALE) 
UCAV με εμβέλεια ως 2000χλμ. Συνεπώς, αν 
απογειωθεί από την περιοχή του Πεκίνο για πα-
ράδειγμα, μπορεί να καλύψει όλη σχεδόν την 
Ανατολική Σινική Θάλασσα και την Θάλασσα 
της Ιαπωνίας. Η εξωτερική εμφάνιση του Wing 
Loong I7 είναι σχεδόν πανομοιότυπη με το 
αμερικανικό UCAV Predator. Το συγκεκριμένο 
UCAV έχει πιστοποιηθεί για χρήση με μια σειρά 
από βόμβες και Κ/Β τα οποία μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν εναντίον μονάδων επιφανείας 
όπως το Κ/Β ΥJ-82.

6 Οι διαστάσεις του S-100 είναι μήκος 10.2 feet (3.11 
meters), ύψος 3,6 feet (1.11 meters), και πλάτος 4.06 feet 
(1.24 meters).

7 Μήκος 28 feet (9 meters), πλάτος 46 feet (14 meters) και 
ύψος 9.1 feet (2.8 meters).

Mini UAV S-100 πάνω από το ελικοδρόμιο Φ/Τ τ.054Α κατά 
τη διάρκεια πρόσφατης άσκησης.
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Δορυφορικά Συστήματα Επιτήρησης /
Παρατήρησης
Στα τέλη του 2013 η Κίνα εκτόξευσε τους δο-
ρυφόρους Yaogan-17,18 και 19 σε διάστημα 
μόνο μερικών μηνών ανεβάζοντας τον συνο-
λικό αριθμό αυτών σε 32. Οι πρώτοι δορυφό-
ροι της κατηγορίας είχαν ήδη τοποθετηθεί σε 
τροχιά στις αρχές του 2010. Αν και τα κρατικά 
ΜΜΕ παρουσίασαν τις δραστηριότητες αυτές 
ως επιστημονικές, οι εκτιμήσεις των ειδικών 
είναι διαφορετικές. Θεωρείται ότι αποτελούν 
μέρη ενός ευρύτερου συστήματος παρατήρη-
σης και παρακολούθησης των ωκεανών για 
στρατιωτικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ολοκληρω-
μένο δίκτυο δορυφόρων οι οποίοι αποτελούν 
το εθνικό Naval Ocean Surveillance System 

(NOSS) και οι οποίοι με την τροχιά που διαγρά-
φουν μπορούν να καλύψουν μεγάλες περιοχές 
στην επιφάνεια της Γης. Το σύστημα αυτό απο-
τελείται από 6 SAR8 δορυφόρους, 9 ELINT δο-
ρυφόρους και 10 δορυφόρους με ηλεκτροπτι-
κά συστήματα (ΕΟ/IR9) παρατήρησης ικανούς 
να προσφέρουν έγκυρη προειδοποίηση σε 
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Επιτρέ-
πουν μέσω τριγωνισμού τον ακριβή προσδιορι-
σμό της θέσης μιας ναυτικής μονάδας από τις 
ηλεκτρομαγνητικές και θερμικές της εκπομπές. 
Η αρχική σάρωση της περιοχής ενδιαφέροντος 
γίνεται από τους δορυφόρους ELINT και ακο-
λουθούν οι υπόλοιποι οι οποίοι προσφέρουν ει-

8 SAR: Synthetic Aperture Radar. Οι δορυφόροι που φέρουν 
τέτοιας κατηγορίας σύστημα αποτελούν την ιδανική λύση για 
επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών.

9 EO/IR: Electro-optical /Infrared.

κόνα ακριβείας για την ταυτότητα των στόχων. 
Σύμφωνα με ορισμένους Κινέζους ειδικούς, σε 
περίπτωση πολέμου/κρίσης το ΚΠΝ μπορεί να 
επιτύχει άμεση αναγνώριση στόχων ενδιαφέ-
ροντος εντός 40 μόλις λεπτών για τις παρά-
κτιες περιοχές της χώρας ενώ η κάθε ομάδα 
δορυφόρων SAR- ELINT-EO/IR καλύπτει μια 
περιοχή περί τα 3.500τ.μ. Οι δορυφόροι αυτού 
του τύπου αποτελούν εξέλιξη των πρώτων που 
αγοράσθηκαν από την  Ρωσία την δεκαετία ‘90. 
Ήταν τύπου Kondor-E MILSAT/SAR κατασκευ-
ής του ίδιου σχεδιαστικού γραφείου που είχε 
κατασκευάσει το σύστημα RORSAT10 για λογα-
ριασμό του Ναυτικού της ΕΣΣΔ την δεκαετία 
του ‘80. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για 
πρόγραμμα μικροδορυφόρων με πολύ μικρό 
κύκλο ζωής οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότη-
τα εκτόξευσης μόλις 12 ωρών προκειμένου να 
καλύψουν επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες. 
Το δίκτυο δορυφόρων Yaogan αποτελεί βασικό 
μέρος για την επιτυχή χρήση του Κ/Β DF-21D 
εμβέλειας 3000χλμ και ταχύτητας μεγαλύτερη 
του ήχου. Ο συγκεκριμένος Κ/Β ονομάζεται και 
carrier killer καθόσον είναι σχεδιασμένος για 
να προσβάλει και να καταστρέφει τα αμερικανι-
κά αεροπλανοφόρα ενώ εκτοξεύεται από κινη-
τούς φορείς από την ξηρά. Είναι σχεδιασμένος 
ώστε να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδο-
μένα από δορυφόρους, αεροσκάφη, πλοία επι-
φανείας, σταθμούς ξηράς και UAV προκειμένου 
η βολή του να είναι ακριβής και φονική.

10 RORSAT: Radar Ocean Reconnaissance Surveillance 
Satellite.

Ο Κ/Β DF-21D ή Carrier Killer, με εμβέλεια 3000χλμ, έχει 
σχεδιαστεί για να προσβάλει τα εχθρικά αεροπλανοφόρα 
και υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο δορυφορικής 
παρατήρησης.

Το UCAV Wing Loong ΙΙ φέρει οπλισμό για ναυτική κρούση 
και χρησιμοποιείτε ήδη από το ΚΠΝ.
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Επιχειρησιακές Δυνατότητες και 
Περιορισμοί
Το ΚΠΝ καλείται να εκτελέσει επιτυχώς 
μια σειρά αποστολών στο πλαίσιο της 
συνολικής αμυντικής στρατηγικής της 
χώρας. Παράλληλα, έχει να αντιμετωπί-
σει τόσο τα πολεμικά ναυτικά των άλλων 
ασιατικών χωρών όσο και το πανίσχυρο 
Aμερικανικό Nαυτικό το οποίο έχει έντονη 
παρουσία στην περιοχή μετά τον Β΄ΠΠ. 
Έτσι, από μια παράκτια ναυτική δύναμη η οποία 
περιόριζε την δράση της στην υποστήριξη των 
χερσαίων δυνάμεων θα πρέπει να αναπτύξει 
μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες επιχειρησια-
κές δυνατότητες και να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσει ιδιαίτερα ικανούς και έμπειρους αντι-
πάλους.

Ανθυποβρυχιακές Επιχειρήσεις
Μία από τις βασικές αποστολές που πρέπει να 
εκτελέσει το ΚΠΝ είναι η ανθυποβρυχιακή (Α/Υ) 
δράση εναντίον Υ/Β ιδιαίτερα στις κοντινές θά-
λασσες11 της χώρας. Παρά τις προσπάθειες που 
έχουν γίνει στον τομέα αυτόν η εκτίμηση είναι 
ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες δεν είναι στο 
επίπεδο που θα αναμένονταν για ένα σύγχρονο 
πολεμικό ναυτικό. Στις νεότερες μονάδες επι-
φανείας έχουν τοποθετηθεί τοπικής σχεδίασης 
Sonar καθώς Vertical Depth Sonar (VDS) τα 
οποία προέρχονται από βελτιώσεις των δυτι-
κών συστημάτων τα οποία είχε προμηθευτεί 
το ΚΠΝ την δεκαετία του ‘70 ‘όπως το γαλλικό 
DUBV 23 Search Sonar και το DUBV 43 Low 
Frequency VDS στις πρώτες Φ/Γ Type 051G. 
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης 
των ικανοτήτων των αεροπορικών μέσων Α/Υ 
πολέμου όπως τα ΑΦΝΣ και τα Ε/Π. Συνολικά 
ως το 2020 το ΚΠΝ αναμένεται να παραλάβει 
39 Ε/Π Super Frelon (αποτελεί αντίγραφο του 
γαλλικού SA-321) ενισχύοντας σημαντικά την 
Α/Υ ικανότητα του. Στον τομέα των ΑΦΝΣ γίνε-
ται χρήση του εμπορικού αεροσκάφους Y-8/Y-9 
της Shaanxi Aircraft Corporation (SAC) τόσο σε 
ρόλο θαλάσσιας επιτήρησης, Α/Υ δράσης αλλά 
και ως πλατφόρμα ELINT, COMINT και SIGINT. 

11 Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος near seas.

Το τελευταίο μοντέλο αυτής της κατηγορίας 
είναι το Y-8GX6 (Gaoxin-6), εμβέλειας 2.670 
νμ και διάρκεια αποστολής ως 10 ώρες χωρίς 
διακοπή. Διαθέτει Magnetic Anomaly Detector 
(MAD) συσκευή στο ουραίο, radar επιφανείας 
και Electro- Optical/Infrared (EO/IR) σύστημα 
στο κάτω μέρος της ατράκτου. Θεωρείται αντί-
στοιχων ικανοτήτων με το αμερικανικού P-3 
Orion.

Επιχειρήσεις Αεροπλανοφόρων
Σημαντικό σημείο καμπής για την περαιτέρω 
εξέλιξη του ΚΠΝ είναι η χρήση των αεροπλα-
νοφόρων του. Όπως είναι γνωστό ένα σκάφος 
αυτής της κλάσης ποτέ δεν επιχειρεί μόνο του. 
Αντίθετα, χρειάζεται μια σειρά από άλλες μονά-
δες για την προστασία του και την υποστήριξη 
του σύμφωνα με την δυτική ναυτική τακτική. Με 
δεδομένους τους γεωγραφικούς περιορισμούς 
ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει 
ο κινεζικό αεροπλανοφόρο είναι τα εχθρικά 
Υ/Β ειδικά σε περιορισμένα ύδατα. Αν και έχουν 
γίνει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των 
Α/Υ επιχειρήσεων αυτές υστερούν συγκριτικά 
με τις επιχειρήσεις επιφανείας και τις επιχει-
ρήσεις ΑΑ. Αυτό από τακτικής πλευράς σημαί-
νει είτε ότι η ηγεσία του ΚΠΝ το αναγνωρίζει 
αλλά είναι διατιθεμένη να λάβει ένα τέτοιο ρί-
σκο επεκτείνοντας την δράση του αεροπλανο-
φόρου πέρα της προστασίας των αισθητήρων 
και συστημάτων που βρίσκονται στην κινεζική 
ακτή, είτε θεωρεί ότι το σκάφος αυτό δεν θα 
αποτελέσει τελικά στόχο των εχθρικών Υ/Β ενώ 
μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή μέσω 
για παράδειγμα της πόντισης κατάλληλων ναρ-
κών σε επιλεγμένα γεωγραφικά σημεία. Αν και 
κάποιες αρχικές εκτιμήσεις κυρίως αμερικα-

Το ΚΠΝ χρησιμοποιεί ήδη σημαντικό αριθμό σύγχρονων ΑΦΝΣ 
όπως το Y-8GX6.
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νών ειδικών έκαναν λόγο για ένα εκπαιδευτι-
κό αεροπλανοφόρο με μειωμένες δυνατότητες 
το οποίο θα λειτουργούσε ουσιαστικά ως ένα 
μεγάλο ελικοπτεροφόρο η πραγματικότητα 
αποδείχτηκε διαφορετική. Το ΚΠΝ έχει επι-
δείξει μέχρι τώρα υψηλό επαγγελματισμό και 
προσαρμοστικότητα σε ένα εντελώς άγνωστο 
όπλο. Μετά από ένα αρχικό στάδιο δοκιμών 
στην Κίτρινη Θάλασσα το αεροπλανοφόρο και 
η Μοίρα αεροσκαφών του δήλωσαν ετοιμότητα 
για συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις από 
το Νοέμβριο 2016. Παράλληλα, η επιλογή του 
αεροσκάφους J-15, αντιγραφή του ρωσικού 
Su-27 με κάποιες διαφοροποιήσεις, δείχνει εμ-
φατικά τον τρόπο που επιθυμεί να το χρησιμο-
ποιήσει. Δηλαδή, όχι μόνο σε χαμηλής έντασης 
επιχειρήσεις αλλά και σε ναυτικές/αεροναυτικές 
επιχειρήσεις υψηλής έντασης προσαρμόζοντας 
ανάλογα και τις τακτικές του. Ενδεικτικά είδη 
αποστολών που μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο 
σκάφος χωρίς φυσικά να είναι τα μοναδικά εί-
ναι τα παρακάτω:

(α) Προστασία των Θαλασσίων Γραμμών 
Επικοινωνιών (ΘΓΕ). Η κινεζική οικονομία 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή 
πρώτων υλών και υλικών. Οι ΘΓΕ αποτελούν 
κρίσιμο στοιχείο για τη συνολική ευημερία της 
χώρας. Θαλάσσιες περιοχές όπως τα Στενά 
του Άντεν και της Μάλακα καθώς και ο Ινδικός 
Ωκεανός είναι στη συνεχή σφαίρα προσοχής  
του ΚΠΝ. Η προσθήκη ενός αεροπλανοφόρου 
και κυρίως των αεροπορικών μέσων που με-
ταφέρει (αεροσκάφη και Ε/Π) αυξάνει τις δυνα-
τότητες επιτήρησης αλλά και προβολής ισχύος.

(β) Προστασία της κινεζικής ΑΟΖ.
(γ) Επιθετικές επιχειρήσεις όπως η προ-

σάρτηση της Ταιβάν. Λαμβάνοντας υπόψη την 
γεωγραφία της νήσου και της γειτνίασης με 
την  Κίνα ίσως να είναι υπερβολή η χρήση ενός 
τόσο πολύτιμου συστήματος σε μια τέτοια περί-
πτωση. Οι εμβέλειες των αεροσκαφών με βάση 
στην ενδοχώρα και των επάκτιων συστοιχιών 
καλύπτουν κατά πολύ όλη την περιοχή ενδια-
φέροντος προσφέροντας συντριπτική υπεροχή 
στις κινεζικές δυνάμεις. Εκτιμάται ότι περισσό-
τερο συμβολική θα είναι η χρήση του αεροπλα-
νοφόρου σηματοδοτώντας την ισχυρή επιθυμία 

της Κίνας να κάνει πράξη τις απειλές για προ-
σάρτηση της Ταιβάν αλλά και της αλλαγής του 
status της, περνώντας πλέον στην ομάδα των 
μεγάλων ναυτικών δυνάμεων. Πέραν όμως 
από την περίπτωση της Ταιβάν, όσον αφορά 
τις υπόλοιπες ναυτικές δυνάμεις στην Ασία, η 
είσοδος σε υπηρεσία των κινεζικών αεροπλα-
νοφόρων αλλάζει την εξίσωση ασφαλείας στην 
περιοχή. Οι μόνες χώρες οι οποίες μπορούν με 
αξιώσεις να αντιπαρατεθούν στην Κίνα, πάντα 
με την υποστήριξη των ΗΠΑ, είναι κυρίως η Ια-
πωνία και δευτερευόντως η Νότια Κορέα. Με 
τις αεροπορικές δυνατότητες των κινεζικών 
αεροπλανοφόρων είναι δυνατή η εκτέλεση αε-
ροπορικών επιχειρήσεων μακριά από τις βά-
σεις ξηράς και χωρίς τον κίνδυνο που κρύβει 
ο εναέριος ανεφοδιασμός. Από την αντίθετη 
πλευρά, λόγω της έλλειψης μεγάλων βάσεων 
υποστήριξης για το ΚΠΝ μακριά από την Κίνα, 
θα πρέπει η προετοιμασία της κινεζικής ναυτι-
κής δύναμης να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να 
καλύψει μεγάλη διάρκεια επιχειρήσεων χωρίς 
ανεφοδιασμό. Το ΚΠΝ κάνει προσπάθεια να 
καλύψει αυτό το κενό με την ναυπήγηση μιας 
σειράς μεγάλων πλοίων υποστήριης σε αντι-
στοιχία με την αμερικανική πρακτική.

Επιχειρήσεις Υποβρυχίων
Το ΚΠΝ μπορεί να αναπτύξει στις περιοχές ενδι-
αφέροντος του τόσο τα πυρηνικά Υ/Β Type 094 
και 095 (υπό ανάπτυξη) και τα οποία έχουν την 
δυνατότητα και προσβολών στόχων ξηράς όσο 
και τα πολύ λιγότερο θορυβώδη συμβατικά Υ/Β. 
Σαφέστατα και λόγω γεωγραφίας διαθέτει το 
τακτικό πλεονέκτημα προκειμένου να επιτύχει 
την θαλάσσια άρνηση μη επιτρέποντας δηλαδή 
σε εχθρική ναυτική δύναμη να χρησιμοποιήσει 
την συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Παράλ-
ληλα, και τα αριθμητικά δεδομένα είναι προς 
το μέρος του καθώς εκτιμάται ότι σύντομα θα 
διαθέτει συνολικά περί τα 80 Υ/Β (συμβατικά 
και πυρηνικά) συγκριτικά με τα μόλις 52 του 
αμερικανικού ναυτικού.

1.2.4 Πυρηνική Κρούση/Αποτροπή
Η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Κίνα 
ολοκληρώθηκε την δεκαετία του ‘60. Βασικό 
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στόχος ήταν η χρήση του ως όπλο αποτροπής 
και αποκτήθηκε σε μικρότερους αριθμούς συ-
γκριτικά με την Ρωσία και τις ΗΠΑ. Ήδη από το 
1958 η ηγεσία της χώρας αποφάσισε να απο-
κτήσει και τη ναυτική διάσταση της πυρηνικής 
αποτροπής με την κατασκευή Υ/Β που θα μπο-
ρούσαν να φέρουν τέτοιας κατηγορίας όπλα 
ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ (Υ/Β 
USS Nautilus) και της τότε ΕΣΣΔ (Υ/Β Lenisky 
Komsomol). Όμως, οικονομικά προβλήματα 
και πολιτική αναταραχή επέτρεψαν την επίτευ-
ξη του ανωτέρω στόχου μόλις το 1981 με την 
εκτόξευση του Κ/Β SLBM12 Ju Lang13-2 (JL) με 
εμβέλεια 7200χλμ παράλληλα. Σήμερα η πιο 
αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή της Κίνας θεω-
ρούνται τα 4 Υ/Β κλάσης Jin (Type 094) καθένα 
από τα οποία μπορεί να φέρει 12 Κ/Β SLBM 
JL-2.

O συγκεκριμένος Κ/Β είναι ουσιαστικά η 
ναυτική έκδοση του DF-31 ICBM14. Τα Υ/Β αυ-
τής της κλάσης ελλιμενίζονται στην ναυτική 
βάση Yulin σε προστατευμένους όρμους. Μπο-
ρούν να προσβάλουν μέρος των ΗΠΑ όπως 
την Πολιτεία της Αλάσκα χωρίς να αφήσουν 
την ασφάλεια των κινεζικών χωρικών υδάτων. 
Αντίθετα, για να προσβάλουν τις υπόλοιπες 48 
ηπειρωτικές πολιτείες των ΗΠΑ θα πρέπει να 
μετακινηθούν αρκετά ανατολικότερα. Στα τέλη 

12 SLBM: Submarine Launched Ballistic Missile.
13  Μεταφράζεται ως Τεράστιο Κύμα.
14 ICBM: Intercontinental Ballistic Missile.

του 2020 σχεδιάζεται η απόκτη-
ση των πιο εξελιγμένων Υ/Β Type 
096 εξοπλισμένα με τους Κ/Β JL-3 
άγνωστης εμβέλειας. Παρά όμως 
τις συνεχείς βελτιώσεις των κινε-
ζικών σκαφών αυτά παραμένουν 
αρκετά θορυβώδη σε επίπεδα 
αντίστοιχα με αυτά των σοβιετι-
κών Υ/Β της δεκαετίας του ΄70. 
Επομένως, αυξάνονται και οι πι-
θανότητες εντοπισμού τους από 
τα εχθρικά Α/Υ συστήματα. Για να 
εξουδετερώσουν αυτό τον κίνδυνο 
αλλά και λόγω έλλειψης εμπειρίας 
από τα κινεζικά πληρώματα στις 
μακρύς περιπολίες15 ακολουθούν 

μια πιο προσεκτική επιχειρησιακή χρήση με 
έμφαση στην ανάπτυξη τους στην Νότια Κινε-
ζική Θάλασσα κυρίως και αποφεύγοντας τους 
πλόες μακριά από τις κινεζικές ακτές. Η περιο-
χή αυτή προσφέρει καλύτερη προστασία λόγω 
της γειτνίασης με την κινεζική ακτή στα δυτικά 
και με την Μαλαισία και τις Φιλιππίνες στα νό-
τια αντίστοιχα. Βρίσκεται ολόκληρη εντός του 
αποτελεσματικού βεληνεκούς των κινεζικών 
αεροσκαφών και της πλειονότητας των Κ/Β 
που διαθέτει το κινεζικό οπλοστάσιο τα οποία 
μπορούν να συνθέσουν ένα αποτελεσματικό 
πλέγμα προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 
Η Ναυτική Στρατηγική της Κίνας
Η σύγχρονη ναυτική στρατηγική της Κίνας εστι-
άζεται στους δύο ωκεανούς, τον Ειρηνικό και 
τον Ινδικό Ωκεανό. Η σημασία και των δύο αυ-
τών θαλάσσιων περιοχών είναι τεράστια για 
λόγους τόσο οικονομικούς όσο και γεωπολι-
τικούς. Μέχρι την δεκαετία του ‘80 η ναυτική 
της στρατηγική ήταν η «άμυνα πλησίον των   
ακτών», την δεκαετία του ‘90 μεταβλήθηκε σε 
«ενεργητική άμυνα των κοντινών θαλασσών» 
για να καταλήξει στις μέρες μας σε «επιχειρή-
σεις των απομακρυσμένων θαλασσών» η οποία 
και αποτελεί  τον ένα από τους δύο πυλώνες 
της ναυτικής στρατηγικής της Κίνας. Ο δεύτε-

15 Η πιο μακρά αποστολή ήταν 95 ημέρες και το Υ/Β που την 
εκτέλεσε δεν έφερε επιχειρησιακούς κ/β.

Υ/Β κλάσης Jin (Type 094), μπορεί να φέρει 12 Κ/Β JL-2 εμβέλειας 7400χλμ.
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ρος πυλώνας της στρατηγικής της είναι μια πιο 
«συντηρητική προσέγγιση» ακολουθώντας την 
σοβιετική αντίληψη περί «άρνησης περιοχής». 
Η διαφορά όμως είναι ότι ενώ στην σοβιετική 
ναυτική στρατηγική οι αποστάσεις από τις ακτές 
και οι αντίστοιχες περιοχές ήταν κατά βάση 
θεωρητικής φύσεως (με βάση τις εμβέλειες 
των τότε διαθέσιμων αισθητήρων και όπλων) 
στην περίπτωση της Κίνας αυτές καθορίζονται 
από το First & Second Island Chain. Αυτά εί-
ναι δύο νοητές γραμμές με άξονα από βορρά 
προς νότο και οι οποίες ξεκινούν από την Ιαπω-
νία και φθάνουν μέχρι το Βιετνάμ (First Island 
Chain) και την Ινδονησία (Second Island Chain) 
σχηματίζοντας τις δύο περιοχές επιχειρήσε-
ων του ΚΠΝ αλλά και ταυτόχρονα ένα είδος 
«γραμμικής άμυνας» πλησίον των ακτών της 
Κίνας. Σημαντικό επίσης στοιχείο της ναυτικής 
στρατηγικής, παρά τις οικονομικές προεκτάσεις 
του ζητήματος, είναι και η κατασκευή τεχνητών 
νησιών. Εκτός ότι δημιουργούν τετελεσμένα, 
αλλάζουν και την διάταξη δυνάμεων στην πε-
ριοχή που δημιουργούνται.

Ειρηνικός Ωκεανός
Ο Ειρηνικός Ωκεανός αποτελεί την φυσική γεω-
γραφική περιοχή της Κίνας. Οι ακτές της χώρας 
βρέχονται από αυτόν ενώ μπορεί αντιστρόφως 
να θεωρηθεί και η προέκταση της χερσαίας της 
μάζας προς την θάλασσα. Μεγάλο μέρος από 
το εισαγωγικό και εξαγωγικό της εμπόριο δι-
ακινείται από τα λιμάνια που βρίσκονται στον 
Ειρηνικό αποτελώντας τον οικονομικό πνεύμο-
να της χώρας. Όμως η προέκταση αυτή διακό-
πτεται από δύο σειρές νήσων (First & Second 
Island Chain) τα οποία δεν επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη πρόσβαση. Επομένως, θεωρείται 
προαπαιτούμενο για την κινεζική ασφάλεια ο 
έλεγχος αυτών των περιοχών. Μπορεί η Ται-
βάν να φαντάζει μια γεωπολιτική ασυνέχεια 
αλλά και οι υπόλοιποι δρώντες όπως τα κράτη 
της Ένωσης Κρατών Νότιο-Ανατολικής Ασίας 
(AESAN) και η Ιαπωνία αποτελούν εξίσου πρό-
κληση για την κινεζική στρατηγική.

Κίνα και AESAN
Η Ένωση Κρατών Νότιο-Ανατολικής Ασίας 

(ASEAN) αποτελείται από δέκα χώρες (Ινδονη-
σία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Μπρού-
νεϊ, Φιλιππίνες, Καμπότζη, Βιετνάμ, Μπούρμα/
Μυανμάρ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος). 
Σημείο τριβής μεταξύ Κίνας και των χωρών 
της AESAN παραμένει η Νότια Σινική Θάλασσα 
παρά την βελτίωση των οικονομικών και δι-
πλωματικών σχέσεων με τις επιμέρους χώρες 
ξεχωριστά. Η θάλασσα αυτή είναι μία σχεδόν 
κλειστή θάλασσα, η οποία αποτελείται από τέσ-
σερα αρχιπελάγη: το Prata (Donsha), το Paracel 
(Xisha), το Spratly (Nansha) και το Macclesfield 
Bank (Zhongsha) και μεγάλο αριθμό υφάλων 
και μικρονήσων. Περιβάλλεται από εννιά χώ-
ρες, οι οποίες έχουν αντικρουόμενα συμφέρο-
ντα και διεκδικούν οι περισσότερες μια σειρά 
από νησιά και υφάλους με ιδιαίτερο οικονομι-
κό ενδιαφέρον, καθώς πιστεύεται ότι κρύβουν 
τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Τα νησιά αυτά είναι τα Paracels, τα 
οποία έφεραν επανειλημμένως σε σύγκρουση 
την Κίνα με το Βιετνάμ, τα νησιά Spratlys16 τα 
οποία διεκδικούν η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, το 
Μπρούνεϊ, η Κίνα και το Βιετνάμ, και ο ύφαλος 
Scarborough, βορειανατολικά των Spratlys, 

16 Το αρχιπέλαγος των Spratlys αποτελείται από μικρές νησί-
δες οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά από την Κίνα (του-
λάχιστον 1000ν.μ από το κοντινότερο σημείο της κινεζικής 
επικράτειας). Είναι δύσκολο να τις υπερασπιστεί και να τις 
υποστηρίξει στρατιωτικά σε περίπτωση ανάγκης.

First & Second Island Chain στον Ειρηνικό Ωκεανό.
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τον οποίο διεκδικούν οι Φιλιππίνες και η Κίνα. 
Η Κίνα θεωρεί αυτή την περιοχή ως ένα κενό 
το οποίο εύκολά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τους εχθρούς της εναντίον της. Αυτό στηρίζε-
ται και σε ιστορικά δεδομένα καθόσον τα εκατό 
τελευταία χρόνια δέχτηκε επτά φορές εισβο-
λή από ξένα στρατεύματα από τη θάλασσα, τα 
οποία πέρασαν από τη Νότιο Κινεζική Θάλασσα 
ή την χρησιμοποίησαν για αυτό το σκοπό. Επι-
πλέον, η θάλασσα αυτή χρησιμοποιήθηκε επα-
νειλημμένως από τους εχθρούς της Κίνας ως 
περιοχή από όπου μπορούσαν να ελέγχουν την 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιο- Ανατολικής Ασίας 
και τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου.

Κίνα και Ιαπωνία
Οι σχέσεις των δύο ισχυρών κρατών της Ασίας 
έχουν μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο. Σήμερα, οι 
σχέσεις δεν είναι ομαλές και χαρακτηρίζονται 
από ανταγωνισμό και αμοιβαία καχυποψία. Οι 
τριβές που παρατηρούνται αφορούν κυρίως τη 
συμμαχία της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ, την αναδι-
οργάνωση των Ιαπωνικής Ενόπλων Δυνάμεων 
και τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών 
στα νησιά της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας. 
Αυτό που ανησυχεί περισσότερο την Κίνα είναι 
η πιθανή μετατροπή της Ιαπωνίας σε μεγάλη 
στρατιωτική δύναμη της περιοχής του Ειρηνι-
κού με την βοήθεια των ΗΠΑ. Είναι ισχυρή η 
πεποίθηση ότι η Ιαπωνία εργάζεται σκληρά και 
αδιάκοπα για να αλλάξει την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε μετά την ήττα της στο Β› ΠΠ, 
και ότι η στενή της συνεργασία με τις ΗΠΑ σε 
στρατιωτικά θέματα αποσκοπεί σε αυτό ακρι-
βώς το αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά η ια-
πωνική κυβέρνηση δυσανασχετεί και ανησυχεί 
από τις αλλαγές που επιτελούνται στην Κίνα και 
από την πολιτική που αυτή ασκεί στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Ανησυχεί για την ολοένα αυξανόμε-
νη στρατιωτική δύναμη της Κίνας και κυρίως 
για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και του 
οπλοστασίου της ειδικά στον αεροναυτικό το-
μέα και στον τομέα των βαλλιστικών Κ/Β.

Ο παράγων ΗΠΑ
Παρά τις ανεπτυγμένες οικονομικές σχέσεις με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας ο περιορισμός της κυριαρ-

χίας των ΗΠΑ στην περιοχή του Ειρηνικού και η 
μείωση της επιρροής τους στις ασιατικές χώρες 
αποτελεί βασική κινεζική στρατηγική. Κατά το 
παρελθόν οι σινοαμερικανικές σχέσεις έχουν 
περάσει από διάφορα στάδια και διακυμάνσεις 
οι οποίες ξεκινούν από την αντιπαράθεση μέ-
χρι την συνεργασία. Με την ραγδαία οικονο-
μική ανάπτυξη αυξήθηκε και η αυτοπεποίθη-
ση της Κίνας εκφραζόμενης μέσω ενός νέου 
εθνικισμού αλλά και μέσω μια πιο επιθετικής 
στάσης στα διάφορα θέματα των διακρατικών 
σχέσεων. Σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις 
δύο χώρες παραμένει η παρουσία αμερικανι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη 
περιοχή του Ειρηνικού και της Κεντρικής Ασί-
ας. Ειδικότερα, οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική 
δύναμη άνω των 100.000 ανδρών συνολικά, 
έχουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη 
Σιγκαπούρη, εκτεταμένες υποδομές στα νησιά 
Γκουάμ και Μαριάννα, και μεγάλες αεροναυτι-
κές βάσεις στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα.

Ινδικός Ωκεανός
Ο Ινδικός Ωκεανός έχει τεράστια σημασία για 
την Κίνα καθόσον αποτελεί την λεωφόρο από 
την οποία περνούν μεγάλο μέρος των εισαγω-
γών και εξαγωγών της χώρας και σχεδόν το 
σύνολο των υδρογονανθράκων από τις χώρες 
της Μέσης Ανατολής (κυρίως το Ιράν). Στην 
θάλασσα αυτή εκτός από το πάντα παρόν Αμε-
ρικανικό Ναυτικό επιχειρεί και το ισχυρό πο-
λεμικό ναυτικό της Ινδίας. Η τελευταία επίσης 
είναι από τις λίγες χώρες της Ασίας η οποία έχει 
εδαφικές διαφορές με την Κίνα στα βορειοανα-
τολικά της σύνορα. Μετά τον συνοριακό πόλεμο 
του 1962 η κινεζική απειλή αποτελεί σταθερή 
επωδός των ινδών ειδικών σε θέματα στρατη-
γικής. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η στενή 
αμυντική συνεργασία Κίνας - Πακιστάν η οποία 
φορτίζει αρνητικά τις σχέσεις των δύο χωρών. 
Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ινδίας είναι 
συνεχώς αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια με 
συνεχείς αγορές αμυντικού υλικού από διάφο-
ρες πηγές. Η αντιπαλότητα των δύο χωρών 
οφείλεται κατά ένα μέρος και στο γεγονός ότι 
η Κίνα νοιώθει ότι η «ηγεμονία» της στην Ασία 
θα μπορούσε να απειληθεί από μια ανερχόμενη 
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Ινδία μελλοντικά. Για να την περιορίσει η Κίνα 
ακολουθεί όπως είδαμε μια πολιτική - στρατι-
ωτικής κυρίως -ενίσχυσης των γειτόνων της 
και κυρίως του Πακιστάν, έχει αναπτύξει πολύ 
καλές διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις 
με την Μυανμάρ (συνορεύει με την Ινδία) με 
την οποία έχει υπογράψει και συμφωνίες για τη 
χρήση των στρατιωτικών βάσεων στον Ινδικό 
ωκεανό, ενώ προσπαθεί με διπλωματικές ενέρ-
γειες να αποτρέψει οποιαδήποτε προσέγγιση 
της Ινδίας με τις ξένες δυνάμεις, των οποίων 
τα συμφέροντα θα μπορούσαν κάποια στιγμή 
να έρθουν σε σύγκρουση με τα κινεζικά συμ-
φέροντα. Μέσα στα πλαίσια αυτής της τακτικής 
προσπαθεί να αποτρέψει την είσοδο της 
Ινδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ το οποίο θα της έδινε διπλωματικό 
κύρος. Πέραν από την ενίσχυση του ΚΠΝ 
το οποίο μπορεί να επιχειρεί στον Ινδικό 
Ωκεανό, η Κίνα έχει καταφέρει να χρη-
σιμοποιήσει αποτελεσματικά την περιοχή  
του Θιβέτ ώστε να  περικυκλώσει την 
ινδική υποήπειρο. Η τοποθέτηση και λει-
τουργία Over The Horizon (OTH) Radar 
στα υψίπεδα του Θιβέτ δίνει την δυνατό-
τητα για παρακολούθηση και εντοπισμό 
στόχων σε μια τεράστια περιοχή η οποία 
περιλαμβάνει και τις δύο ακτές της Ινδίας 
και το σύνολο του Αραβικού Κόλπου και 
της Αραβικής Θάλασσας. Ο επιχειρησι-
ακός συνδυασμός OTH Radar με δορυ-
φόρους Wide Ocean ELINT και με το Beidou 
Navigation Positioning System17δίνει την δυ-
νατότητα για πραγματικού χρόνου στοχοποίη-
ση η οποία απαιτείται στην χρήση Κ/Β ASBMs, 
LACMs, ALCMs και ASCMs από πλοία, αεροσκά-
φη αλλά και από συστοιχίες ξηράς. Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση του Κ/Β ASBM DF-
21D με εμβέλεια 2000χλμ, ο οποίος καλύπτει 
σχεδόν ολόκληρη την ινδική χερσόνησο όταν 

17 Το σύστημα αυτό είναι ανάλογο του γνωστού GPS. Το 2015 
διέθετε μόλις 16 δορυφόρους προσδιορισμού θέσης και 
μικρής ακρίβειας στίγμα. Εκτιμάται ότι περί τα τέλη του 
2020 θα διαθέτει 35 δορυφόρους με τον αριθμό να αυ-
ξάνεται συνεχώς και ακρίβεια στίγματος μικρότερη των 10 
μέτρων. Οι πρώτες περιοχές που θα καλύπτονται από τις 
υπηρεσίες του θα είναι της Ασίας και της Αφρικής με στόχο 
να επεκταθεί σύντομα σε παγκόσμια κλίμακα.

τοποθετείται στα σύνορα Ινδίας Κίνας και στα 
σύνορα Ινδίας Μυανμάρ λίγο ανατολικότερα 
κοντά στην κινεζική επαρχία Yunnan. Επιπλέον, 
η κατασκευή μεγάλου αριθμού αεροπορικών 
βάσεων οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν 
και να υπηρετήσουν τα στρατηγικά βομβαρδι-
στικά H-6K στο Θιβέτ δεν θα πρέπει να περνάει 
απαρατήρητη. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος 
εξοπλισμένο με τους Κ/Β LACM/ALCM DH-10 
πετυχαίνει δραστική εμβέλεια 2300- 2800 
χλμ χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού. Επομένως 
μπορεί να πλήξει ναυτικούς στόχους σχεδόν σε 
ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό.

Τεχνητά Νησιά
Η κατασκευή τεχνητών νήσων και μικρονή-
σων είχε ξεκινήσει από την Κίνα αρκετά πα-
λαιότερα. Από το 2014 όμως και αργότερα 
παρατηρείται μια εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών αυτών και έντονη στρατικοποί-
ηση των εγκαταστάσεων. Εμπλουτίζονται 
συνεχώς με κατασκευή αεροδιαδρόμων, 
ελικοδρομίων, στρατιωτικών αποθηκών και 
εγκαταστάσεων υποκλοπών διαφόρων τύ-
πων. Οι δραστηριότητες αυτές πέραν των 
νομικών επιπλοκών δημιουργούν επί της 
ουσίας νέα δεδομένα. Δεν είναι ανεξάρ-
τητες από την εφαρμογή της σύγχρονης 
ναυτικής στρατηγικής της χώρας καθώς 
αυξάνουν το πλέγμα των αισθητήρων και 

Κινεζικό αεροσκάφος στρατηγικού βομβαρδισμού H-6K εξοπλισμένο 
με δύο Κ/Β LACM/ALCM DH-10, με μέγιστη εμβέλεια 2800 χλμ μπο-
ρεί να προσβάλει στόχους σε ολόκληρο σχεδόν τον Ινδικό Ωκεανό.
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οπλικών συστημάτων τα οποία θα απαγο-
ρεύσουν σε μια εχθρική δύναμη να εισέλθει 
στην περιοχή ενδιαφέροντος της Κίνας. Πα-
ράλληλα, αποτελούν βάσεις ανεφοδιασμού 
για το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική 
αεροπορία. Τα σκάφη του ΚΠΝ πρέπει να 
διανύσουν πάνω από 1000 μίλια όταν βρί-
σκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό προκειμένου 
να προσεγγίσουν την βάση στο νησί Hainan 
όπου υπάρχουν  εκτεταμένες εγκαταστάσεις 
υποστήριξης. Αντίθετα, με την δημιουργία 
τεχνητών νήσων αυτό το καίριας σημασίας 
πρόβλημα απαλείφεται. Αντιπροσωπευτικό 
δείγμα είναι τα τεχνητά νησιά Woody Island 
και Fiery Cross Reef στα οποία έχουν δη-
μιουργηθεί αεροπορικές εγκαταστάσεις για 
την φιλοξενία και υποστήριξη UAVs, μα-
χητικών αεροσκαφών J-11 ενώ από τον 
Φεβρουάριο 2006 έχουν τοποθετηθεί ΑΑ 
συστοιχίες HQ-9 SAM δημιουργώντας νέα 
επιχειρησιακά δεδομένα καθώς οι εμβέλει-
ες των συστημάτων αυτών φθάνουν ως τις 
ακτές της Μαλαισίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
Εφαρμογή Σύγχρονης Ναυτικής 
Στρατηγικής

 Αντιγράφοντας την ΕΣΣΔ
Η ΕΣΣΔ εφάρμοσε την ναυτική στρατηγική της 
Anti Access/ Area Denial (Α2/ΑD) εναντίον των 
ΗΠΑ και συγκεκριμένα εναντίον του Αμερικα-
νικού Ναυτικού το οποίο κυριαρχούσε στους 
παγκόσμιους ωκεανούς κατά την διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου. Η βασική στρατηγική επιλο-
γή των Σοβιετικών της απόκτησης ικανοτήτων 
area-denial, και συγκεριμένα sea–denial έδινε 
έμφαση στην προσπάθεια καταστροφής των 
Ομάδων Μάχης των αμερικανικών αεροπλανο-
φόρων. Σκοπός τους ήταν επίσης η καταστρο-
φή των γραμμών επικοινωνιών ΗΠΑ – Συμμά-
χων προκειμένου να κερδίσουν χρόνο για τις 
δυνάμεις τους στα θέατρα επιχειρήσεων με 
κυριότερο το Ευρωπαϊκό. Η «άμυνα σε βάθος» 
με ζώνες area denial που έφθαναν ως και τα 
3000 χιλιόμετρα από την ρωσική ακτή ήταν 
πρωταρχικής σημασίας. Η πρώτη ζώνη κάλυ-
πτε τις περιοχές ως 200ν.μ από τις ακτές ενώ η 
δεύτερη επεκτείνονταν ως τα 1500ν.μ περίπου.

 Κινεζική «φυσαλίδα»
Η εφαρμογή της Α2/ΑD στρατηγικής από 
την Κίνα εκτός από τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά έχει και την ιδιαιτερότητα ότι εφαρ-
μόζεται σε αλλεπάλληλα επίπεδα δημιουρ-
γώντας ένα είδος ομόκεντρων κύκλων ή 
ακριβέστερα ομόκεντρων «φυσαλίδων» 
από την χερσαία μάζα της χώρας. Με την 
διάταξη αυτή ευελπιστεί η κινεζική ενδο-
χώρα να καταστεί αδιαπέραστη από οποι-
ανδήποτε εχθρική δύναμη ενώ παράλληλα 
προστατεύει τα κινεζικά συμφέροντα στις 
θάλασσες ενδιαφέροντος της. Για να είναι 
αποτελεσματική θα πρέπει να γίνεται συν-
δυασμός πλειάδας συστημάτων και αισθη-
τήρων της πολεμικής αεροπορίας και του 
πολεμικού ναυτικού. Μία εύκολη διάκριση 
γι'αυτές τις αμυντικές γραμμές μπορεί να 
γίνει με βάση την απόσταση από τις ακτές 
καθώς αποτελούν διαδοχικά αμυντικά πε-
δία επιχειρήσεων.

Τοποθέτηση αισθητήρων και οπλικών συστημάτων στο 
Ferry Cross Reef και το Woody Island. Με κόκκινο και 
πορτοκαλί χρώμα οι εμβέλειες των Κ/Β HQ-9, HQ-9B, YJ-
12B, YJ-62 ενώ σημειώνονται και τα σημεία που έχουν 
τοποθετηθεί συστήματα ΗΝ παρεμβολών.
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Μικρές αποστάσεις (200ν.μ από την 
ακτή)
Δίνεται έμφαση στη χρήση οπλικών συστημά-
των και αισθητήρων που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ). Χρησιμοποιούνται Κ/Β SAM18, K/B 
ASCM και UAVs. Επιπλέον, η Κίνα διαθέτει το ΑΑ 
σύστημα S-300 ρωσικής κατασκευής (40 συ-
στοιχίες) και το εγχώριας σχεδίασης HQ-9 (60 
συστοιχίες) δημιουργώντας ένα πολύ πυκνό 
πλέγμα Κ/Β SAM. Σχεδόν το σύνολο των μονά-
δων επιφανείας (κορβέτες, πυραυλάκατοι και 
φρεγάτες) διαθέτουν τον K/B ASCM κινεζικής 
κατασκευής και σχεδίασης YJ-83. Ο τελευταίος 
διαθέτει inertial/active radar guidance, δυνα-
τότητες anti-jamming, ταχύτητα πτήσης Mach 
0.9 η οποία δυσκολεύει τον εντοπισμό του, 
κεφαλή μάχης βάρους 165kg ενώ η εμβέλεια 
του είναι 65ν.μ. Μπορεί να λαμβάνει κινηματικά 
στοιχεία εν πτήση σε πραγματικό χρόνο ενώ η 
τροχιά του είναι sea-skimming 20-30 μέτρα 

18 SAM: Surface to Air Missiles.

από την επιφάνεια της θάλασσας. Σημαντικό 
σημείο στον συγκεκριμένο Κ/Β είναι ότι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σχεδόν από τον σύνολο των 
αεροσκαφών της Κινεζικής Πολεμικής Αερο-
πορίας (ΚΠΑ). Συνεπώς, η χρήση του με βολές 
κορεσμού από διαφορετικές κατευθύνσεις και 
ύψη μπορεί να κάμψει την αντιαεροπορική άμυ-
να του αντιπάλου. Στον τομέα των K/B ASCM 
ένα άλλο φονικό σύστημα είναι το Κ/Β SS-N-22 
Sunburn ρωσικής κατασκευής και με εμβέλεια 
65-130ν.μ. Το Κ/Β αυτό φέρεται από τα τέσ-
σερα ρωσικής κατασκευής Α/Τ Sovremenny τα 
οποία διαθέτει το ΚΠΝ, καθένα από τα οποία 
φέρει 8 Κ/Β του τύπου. Έχει σχεδιασθεί εξαρ-
χής για την αντιμετώπιση των αμερικανικών 
Κ/Β SM-2 και των φορέων του συστήματος μά-
χης Aegis επιτυγχάνοντας ταχύτητες της τάξης 
των 2.5 Mach. Διαθέτει inertial/active radar 
guidance και εκρηκτική κεφαλή μάχης βάρους 
300kg. Παράλληλα, τα 8 συμβατικά Υ/Β τ. Kilo 
φέρουν τους Κ/Β SS-N-27 Sizzler με αντίστοι-
χα χαρακτηριστικά με τον προηγούμενο Κ/Β και 
εμβέλεια 120-180ν.μ. Και τα δύο αυτά συστή-

Εφαρμογή της Anti Access/Area Denial (A2/AD) από την Κίνα στην περιοχή της Ασίας.
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ματα λόγω της υψηλής τους ταχύτητας και της 
τροχιάς που ακολουθούν (μεγάλες αλλαγές 
πορειών με πολύ υψηλή ταχύτητα) δεν επιτρέ-
πουν στον αμυνόμενο να επιλύσει το πρόβλημα 
βολής και να τους αντιμετωπίσει. Ακόμα όμως 
και στην εξαιρετική περίπτωση που μπορεί 
αυτό να γίνει ο χρόνος που του απομένει δεν 
ξεπερνάει το ένα μόλις λεπτό.

Μεσαίες αποστάσεις (600ν.μ από την 
ακτή)
Στην περιοχή αυτή γίνεται εκτεταμένη χρήση 
Κ/Β ASCM εκτοξευόμενα από Υ/Β, μαχητικά αε-
ροσκάφη δίωξης βομβαρδισμού με αποστολή 
τη ναυτική κρούση καθώς και μεγάλες μονάδες 
επιφανείας. Περιλαμβάνει την περιοχή που ξε-
κινά από τις ακτές της Ιαπωνίας ως τις Φιλιππί-
νες και την Μαλαισία (First Island Chain). Γίνεται 
χρήση και των οπλικών συστημάτων που χρησι-
μοποιούνται σε πιο κοντινές αποστάσεις με ορι-
σμένες διαφοροποιήσεις/προσθήκες. Για παρά-
δειγμα, το Κ/Β YJ-83 με εμβέλεια 63ν.μ φέρεται 
από τα αεροσκάφη J-10A/S των οποίων η ακτί-
να είναι περί τα 540ν.μ αυξάνοντας την τελική 
αποτελεσματική εμβέλεια στα 600ν.μ. Επιπλέον 
ο εναέριος ανεφοδιασμός χρησιμοποιείται εκτε-
ταμένα προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι πε-
ριοχές. Στον τομέα των αισθητήρων εκτός των 
δορυφορικών γίνεται ευρεία χρήση HALE19 UAV 
όπως το Soar Dragon τόσο για επιτήρηση και 
αναγνώριση όσο και για στοχοποίηση.

19 HALE: High Altitude Long Endurance.

Μεγάλες αποστάσεις
(πέραν των 600ν.μ από την ακτή)
Η αύξηση της απόστασης από την ξηρά δη-
μιουργεί μεγαλύτερες τεχνολογικές απαιτή-
σεις καθώς φέρνει τα οπλικά συστήματα και 
τους αισθητήρες στα όρια τους. Ένα από αυτά 
είναι οι Κ/Β ASBM20. Καλύπτουν την περιοχή 
από τις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας ως τις 
νήσους Guam και την Ινδονησία στα νότια 
(Second Island Chain). Παράλληλα, μπορούν 
να καλύψουν τον Κόλπο της Bengal και σχε-
δόν ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο. Όπως εί-
ναι φυσικό σε αυτές τις αποστάσεις η χρήση 
μαχητικών αεροσκαφών από την ξηρά μπο-
ρεί να γίνει μόνο με εναέριο ανεφοδιασμό. 
Συνεπώς τα περίπου 250 μαχητικά Su-27 
Flankers και τα 100 μαχητικά Su-30 MMK/2 
παρά την επιχειρησιακή ακτίνα των 750ν.μ θα 
χρειαστούν εναέριο ανεφοδιασμό για να κα-
λύψουν επαρκώς αυτή την τεράστια περιοχή 
και θα πρέπει να είναι οπλισμένα Κ/Β YJ-83 
ή διαφορετικού τύπου ASCM. Επιπλέον, είναι 
δεδομένη και η χρήση των στρατηγικών βομ-
βαρδιστικών Η- 6Κ με Κ/Β ASBM. Τα Κ/Β της 
κατηγορίας ASBM αποτελούν ιδανική λύση 
για κάλυψη τόσο μακρινών αποστάσεων. Οι 
ΚΕΔ έχουν δώσει μεγάλη βάση στην εξέλιξη 
αυτών τόσο για ναυτική όσο και για χερσαία 
κρούση. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής 
της κατηγορίας Κ/Β είναι ο DF-21D o οποίος 
κινείται με ταχύτητα 10 Mach και είναι ειδικά 

σχεδιασμένος για την καταστρο-
φή του καταστρώματος και των 
ηλεκτρονικών συστημάτων των 
αεροπλανοφόρων. Έχει εμβέλεια 
περί τα 800ν.μ και cep21 20 μέ-
τρα.

Επιπλέον, ίσως το πιο ση-
μαντικό δομικό στοιχείο της 
εφαρμογής της Α2/ΑD ναυτικής 
στρατηγικής από την Κίνα είναι η 
χρήση των συμβατικών Υ/Β ανε-
ξάρτητα της απόστασης από τις 
ακτές. Το βασικό τους πλεονέκτη-
μα είναι η πολύ μικρή ακουστική 

20 ASBM: Anti Ship Ballistic Missile.
21 CEP: Circular Error Probability.

Ομάδα Μάχης του Αμερικανικού Ναυτικού σε περιπολία.



46  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180

τους υπογραφή η οποία καθιστά πολύ δύσκο-
λα τον εντοπισμό τους ενώ απαιτεί μεγάλο 
αριθμό μονάδων επιφανείας και αεροπορικών 
μέσων για να είναι επιτυχής. Οι προβλέψεις 
που υπάρχουν σε ανοιχτές πηγές κάνουν λόγο 
για ένα στόλο 53-55 συμβατικών κινεζικών 
Υ/Β ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί 
στα 75 Υ/Β (κάποια εξ αυτών με σύστημα ανα-
ερόβιας πρόωσης AIP). Με διαθέσιμο μεγάλο 
αριθμό Υ/Β υπάρχει η δυνατότητα από πλευ-
ράς ΚΠΝ εντοπισμού, παρακολούθησης και 
εγκλωβισμού των Ομάδων Μάχης των αμερι-
κανικών αεροπλανοφόρων δυσκολεύοντας το 
πρόβλημα ασφαλείας για τους Αμερικανούς. 
Ένας αριθμός 6 ή 8 Υ/Β είναι ικανός αριθμός 
για την αντιμετώπιση μιας Ομάδας Μάχης του 
ΑΝ.

Επομένως, σε περίπτωση δυναμικής επέμ-
βασης των ΗΠΑ στον Ειρηνικό με 2 ή 3 Ομάδες 

Μάχης ο αριθμός των Υ/Β της Κίνας είναι ορι-
ακά επαρκής να καλύψει όλα τα σημεία πρό-
σβασης. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γί-
νονται προσπάθειες για την κατασκευή όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερων και καλύτερων 
χαρακτηριστικών ASCM τα οποία θα φέρονται 
από Υ/Β όπως ο Κ/Β CM-708 UNA. Ο συνδυα-
σμός ASCM με Υ/Β προσδίδει ακόμα καλύτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στην προσπάθεια sea 
denial της Κίνας, καθώς είναι εξαιρετικά πα-
ρακινδυνευμένο για ένα ναυτικό διοικητή να 
επιλέξει να εισέλθει σε μια περιοχή στην οποία 
είναι γνωστό ότι επιχειρούν σύγχρονα εχθρικά 
Υ/Β. Ακόμα όμως και σε αυτή την σπάνια πε-
ρίπτωση αντικειμενικός στόχος είναι οι εχθρι-
κές δυνάμεις να καθηλωθούν ώστε να είναι 
αδύνατον να επιχειρήσουν αποτελεσματικά. Το 
πρώτο βήμα, εκτός από τις συνεχείς περιπο-
λίες Υ/Β, είναι οι μαζικές προσβολές Κ/Β ενα-
ντίον των εχθρικών μονάδων περιπολίας για 
να ακολουθήσει η προσβολή με βαλλιστικούς 
πυραύλους των εχθρικών αεροναυτικών βά-
σεων και του εχθρικού συστήματος C4ISR22. 
Επιπρόσθετα, πρωταρχικός στόχος εναντίον 
του Αμερικανικού Ναυτικού είναι η προσβολή 
των Ομάδων Μάχης των εχθρικών αεροπλα-
νοφόρων ξεκινώντας από την άμυνα τους που 
είναι τα πλοία φορείς του συστήματος Aegis.

Για την κατάρρευση της άμυνας αυτών των 
μονάδων επιφανείας οι Κινέζοι ειδικοί θεω-
ρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλη 
γκάμα ASBM Κ/Β εκτοξευόμενοι από διάφορες 
κατευθύνσεις και αποστάσεις από ξηρά, θά-
λασσα και αέρα. Η αύξηση της εμβέλειας και 
της ακρίβειας των Κ/Β αυτών προϋποθέτει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο C4ISR/SAT το οποίο θα πα-
ρέχει σε πραγματικό χρόνο, με υψηλή ακρίβεια, 
μέρα και νύχτα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθη-
κών, για όλες τις περιοχές κινεζικού ενδιαφέ-
ροντος στοιχεία αναγνώρισης, ταυτοποίησης 
και χαρακτηρισμού αεροπορικών, υποβρύχιων 
και μονάδων επιφανείας τα οποία αποτελούν 
απειλή. Μέσω του δικτύου αυτού θα είναι δυ-
νατή η προσβολή ακριβείας των εχθρικών μο-
νάδων πριν καν προλάβουν να επιχειρήσουν.

22 C4ISR: Command, Control, Computer, Communications, 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

H ακτίνα δράσης των αεροσκαφών Η-6Κ τα οποία εξο-
πλισμένα με LACM φθάνει τα  3300χλμ καλύπτοντας την 
Νότια Σινική Θάλασσα, την Θάλασσα των Φιλιππίνων, την 
Ανατολική Σινική Θάλασσα και την Θάλασσα της Ιαπωνίας 
ως τους νήσους Guam.
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
«Τα κράτη που δεν διαθέτουν ναυτικές δυνάμεις, δεν 
είναι ικανά να διατηρηθούν σε επίπεδο μεγάλης δύ-
ναμης για πολύ καιρό», Ναύαρχος του Σοβιετικού 
Ναυτικού Σεργκέι Γκόρσκοφ

Οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων για το ΚΠΝ 
υπήρξαν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. Σήμε-
ρα παρά τις ελλείψεις στην επιχειρησιακή εμπειρία 
διαθέτει τρομακτική ισχύ πυρός. Μέχρι το 2030 θα 
έχει ολοκληρωθεί η πλήρης μετατροπή του από μια 
τοπική παράκτια δύναμη στην πιο ισχυρή συμβατική 
ναυτική δύναμη παγκοσμίως με περισσότερα από 
500 πλοία αφήνοντας τις ΗΠΑ στην δεύτερη θέση 
με μόλις 350. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην Κίνα 
να συμπεριφέρεται με περισσότερη άνεση στους δύο 
ωκεανούς ενδιαφέροντος της, τον Ειρηνικό και τον 
Ινδικό Ωκεανό. Ξεκινώντας αρχικά με την εγκατάστα-
ση μια δυναμικής παρουσίας γύρω από τις κοντινές 
σε αυτή θάλασσες στερεί από τις υπόλοιπες δυνάμεις 
της περιοχής αλλά και τις ΗΠΑ την ελευθερία κινήσε-
ων. Εν συνεχεία, με χρήση των πυρηνικών Υ/Β και 
των αεροπλανοφόρων της, αντιγράφοντας  δηλαδή 
τις παραδοσιακές Δυτικές ναυτικές δυνάμεις, επεκτεί-
νει την επιρροή της και προβάλει εμφατικά την ισχύ 
της και στους δύο προαναφερθέντες ωκεανούς.

Είναι δεδομένο ότι αυτά αποτελούν θεμελιώδη 
βήματα προκειμένου η Κίνα να καταστεί σύντομα η 
νέα στρατιωτική παγκόσμια υπερδύναμη αλλάζοντας 
την εικόνα του κόσμου όπως την ξέραμε μέχρι σήμε-
ρα. Εν κατακλείδι, μέσω του Πολεμικού Ναυτικού της 
η «Ουράνια Αυτοκρατορία»23 επιστρέφει στις παγκό-

23 Είναι η προσφώνηση που χρησιμοποιούσαν στα επίσημα 
εγγραφα οι κινέζοι γραφειοκράτες για να περιγράψουν την 

σμιες θάλασσες με στόχο να αποκτήσει αυτό που της 
ανήκει στη νέα εποχή.
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«Το να είσαι ανίκητος εξαρτάται από την 
άμυνα. Η πιθανότητα να κερδίσεις, όμως, 

εξαρτάται από την επίθεση»

   Σουν Τζου

Περίληψη
Κατά την λειτουργία τους, αμφότεροι οι δημό-
σιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί αναπτύσσουν στα-
διακά τη θεσμική τους ταυτότητα, η οποία με 
τη σειρά της χαρακτηρίζει και συνδιαμορφώνει 
την εν γένει κουλτούρα των στελεχών τους. Σε 
αυτή την διαδικασία εκατέρωθεν ώσμωσης, 
δρούν καταλυτικά πλείστα στοιχεία, μεταξύ των 
οποίων αδιαμφισβήτητα συγκαταλέγονται, ο 
σκοπός και το αξιακό όραμα του οργανισμού, 
το αντικείμενο αυτού, οι υλικοτεχνικές του υπο-
δομές, και η ποιότητα του ανθρώπινου δυνα-
μικού του.

Για έναν οργανισμό με το θεσμικό αποτύπω-
μα του πολεμικού ναυτικού, ποιοι είναι οι παρά-
γοντες που επηρρεάζουν την μακρο-ταυτότητά 
του; Και ποια δομικά στοιχεία αυτού έχουν τη 
μεγαλύτερη επίδραση στην επαγγελματική και 
ατομική κουλτούρα των στελεχών του; Από ένα 
πλήθος αλληλεπιδρώντων συντελεστών, η ανα 
χείρας εργασία εστιάζει στο ναυτικό πυροβολι-
κό. Η βασική θέση της είναι ότι η τεχνολογική 
και τακτική ωρίμανση της πυροβολικής τέχνης, 
επιστήμης και αντίληψης που σημειώθηκε ει-
δικά κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα, 
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στo modus 
operandi του οργανισμού, και συνακόλουθα 
στο modus pensandi των στελεχών αυτού.

Υπ’ αυτό το πνεύμα, παρουσιάζονται και 
αναλύονται εν παραλλήλω τρεις παράγοντες: η 
εξέλιξη του πυροβόλου όπλου ως μηχανολογι-
κό/ τεχνολογικό επίτευγμα, η ιδιαιτερότητά του 
έναντι του χερσαίου και αεροπορικού αδελφού 
του, και το pattern φιλοσοφίας που ακολούθη-
σαν οι επιτελείς του USN Bureau of Ordnance 
(BuOrd) για την αξιοποίησή του στα γυμνάσια 
πυρών των ετών 1900-1940. Φωτογραφίζο-
ντας την διάδραση μεταξύ αυτών των παρα-
γόντων, επιχειρείται να καταστεί περισσότερο 
ευδιάκριτος ο τρόπος με τον οποίο το ναυτικό 
πυροβολικό προσέδωσε στα στελέχη του, και 

ιδίως στους Αξιωματικούς του, την τεχνοκρα-
τική αντίληψη και φλεγματική επαγγελματική 
έπαρση, η οποία σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, 
τα χαρακτηρίζει μέχρι και τις μέρες μας.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου esprit de corps 
που διαπνέει τα στελέχη των πολεμικών ναυτι-
κών ανά την υφήλιο, επαφίεται στον ανήσυχο 
αναγνώστη ο εντοπισμός ομοιοτήτων και δια-
φορών με την κουλτούρα των στελεχών του 
ελληνικού ΠΝ.

Εισαγωγή
Στην εξέλιξη του ναυτικού πυροβολικού, το 
πρώτο μισό του 20ου αιώνα κατέχει εξέχου-
σα θέση. Αντανακλώντας τις απαιτήσεις της 
εποχής για προβολή όλο και μεγαλύτερης 
ισχύος πυρός σε όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρες αποστάσεις, τα πολεμικά πλοία της επο-
χής απέκτησαν εξαιρετικά μεγάλα και σύνθετα 
πυροβόλα, τα οποία μετέβαλλαν όχι μόνο τον 
τρόπο και την εξέλιξη της ναυτικής εμπλοκής 
αλλά και τον ναυτικό πόλεμο επιφανείας στο 
σύνολό του. Παρά το ενδιαφέρον για αυτά τα 
αριστουργήματα της οπλικής μηχανολογίας, η 
συναφής βιβλιογραφία έχει περιοριστεί στην 
αποτύπωση περιγραφικών πληροφοριών και 
τεχνικών χαρακτηριστικών των πυροβόλων, 
χωρίς να εξηγεί ούτε τη λειτουργία και εξέλι-
ξη του ναυτικού πυροβολικού ως σύνολο, ούτε 
την τακτική ωρίμανση και αντιληπτική βελτίωση 
που επέφερε η ως άνω τεχνολογική έκρηξη. 
Εξάλλου, τα ολιγάριθμα έργα που επιχειρούν 
να αποτυπώσουν την πυροβολική σκέψη και 
αντίληψη μελετώντας τη διαδικασία των ναυ-
τικών πυρών, βασίστηκαν σε ανεπιβεβαίωτες ή 
μη εξακριβωμένες πληροφορίες, με προφανή 
αντίκτυπο στην αξιοπιστία της προτεινόμενης 
ερμηνείας.1 Ως αποτέλεσμα η περίοδος «εφη-
βείας» του ναυτικού πυροβολικού, δηλαδή το 
χρονικό διάστημα της τεχνολογικής και τακτι-
κής ωρίμανσης προ της «ενηλικίωσης» που ση-
ματοδότησε η εγκατάσταση του radar και αρ-
γότερα των συστημάτων διευθύνσεως βολής 

1 Εξέχουσα εξαίρεση αποτελεί το πόνημα προσομοιώσεων 
”Battle Stations” του Allan Zimm, το οποίο βασίστηκε στο 
επίσημο δόγμα/εγχειρίδιο “US NAVY Maneuver and Fire 
Rules”, πόνημα που προέκυψε από πραγματικά πυρά.
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στα πλοία, έχει καλυφθεί πλήρως τεχνικά, αλλά 
ελλιπώς σε ό,τι αφορά στην επίδρασή του στο 
modus operandi και, κατ’ επέκταση, στο modus 
pensandi του πολεμικού ναυτικού.

Η ανά χείρας εργασία αποπειράται να φωτί-
σει το ως άνω κενό. Εκκινώντας από τα μνημει-
ώδη έργα των Thomas C. Hone και William J. 
Jurens, φωτογραφίζει μακροσκοπικά τον τρόπο 
με τον οποίο η ωρίμανση της πυροβολικής τέ-
χνης, επιστήμης και αντίληψης συνδιαμόρφωσε 
την εν γένει κουλτούρα των στελεχών του Ναυ-
τικού.2 Υπ’ αυτό το πνεύμα, παρουσιάζονται και 
αναλύονται εν παραλλήλω τρεις παράγοντες: η 
εξέλιξη του πυροβόλου όπλου ως μηχανολογι-
κό/ τεχνολογικό επίτευγμα, η ιδιαιτερότητά του 
έναντι του χερσαίου και αεροπορικού αδελφού 
του, και οι μέθοδοι που μετήλθαν οι επιτελείς 
του USN Bureau of Ordnance (BuOrd) για την 
αξιοποίησή του. Μελετώντας την αλληλεπίδρα-
ση αυτών στο USN των ετών 1900- 1940 κα-
θίσταται περισσότερο ευδιάκριτος ο τρόπος με 
τον οποίο το ναυτικό πυροβολικό προσέδωσε 
στα στελέχη του, και ιδίως στους Αξιωματικούς 
του, την τεχνοκρατική αντίληψη και φλεγματική 
επαγγελματική έπαρση, η οποία σε μικρό ή με-
γαλύτερο βαθμό, τα χαρακτηρίζει μέχρι και τις 
μέρες μας.

Η εργασία αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια: το 

2 Η πλειοψηφία των δεδομένων της εργασίας ελήφθη από τις 
αναφορές πυρών του USN (Reports on Gunnery Exercises 
του USN), τμήμα των οποίων μνημονεύεται ήδη στην ερ-
γασία του William Jurens: Jurens, W. J. (1991). Evolution 
of Battleship Gunnery in the U.S. Navy, 1920-1945. 
Warship International (3) και η οποία αποτελεί την κύρια 
βάση άντλησης πληροφοριών για το παρόν πόνημα. Εξαι-
ρετικά στατιστικά στοιχεία αποτελεσματικότητας παρέχει 
και ο Hone στο: Hone, T. C., & Hone, T. (2006). Battle Line: 
The United States Navy, 1919-1939. Annapolis, MD, USA: 
Naval Institute Press. Εντυπωσιακή είναι και η εργασία 
του Norman Friedman για το αμερικανικό πυροβολικό της 
εποχής των dreadnaughts, αλλά, αφενός αυτή καταλαμβά-
νει μόνο ένα από τα 14 κεφάλαια του πλούσιου πονήματός 
του (κεφάλαιο 9), αφετέρου εστιάζει σε τεχνικές πληροφο-
ρίες, δυσχεραίνοντας τον μην εξοικειωμένο αναγνώστη να 
αντιληφθεί το σκεπτικό του Αξιωματικού πυροβολικού, βλ.: 
Friedman, N. (2008). Naval Firepower: Battleship Guns 
and Gunnery in the Dreadnaught Era. Annapolis, MD, USA: 
Naval Institute Press. Αντίθετα, η εργασία του Jurens, η 
οποία δημοσιεύτηκε τo 1991 στο Warship International 
διατηρεί την μακροσκοπική άποψη που απαιτεί η κατανόη-
ση του ευρύτατου αντικειμένου της πυροβολικής, χωρίς να 
υπεισέρχεται σε δυσνόητο τεχνικό βάθος.

1ο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην φιλο-
σοφία του ναυτικού πυροβολικού. Αναλύοντας 
την φύση των πυρών στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον, ερμηνεύει την αναγκαιότητα για χρήση 
ειδικών στόχων/σκοποσήμων και καταγράφει 
τα είδη αυτών που χρησιμοποίησε το USN στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Το 2ο κεφάλαιο μελετά 
τη χρήση των σκοποσήμων στα γυμνάσια ναυ-
τικών πυρών καθαυτά. Αφού αναφερθεί στους 
διαφόρους τύπους ναυτικών πυρών και συνα-
φών μαθηματικών μοντέλων βαθμολόγησης, 
παρουσιάζει το -φαινομενικά οξύμωρο- φαι-
νόμενο από τη μία της βαθμοθηρίας κατά την 
εκτέλεση των γυμνασίων, και από την άλλη της 
κυνικής αξιολόγησης/κριτικής κατά την ανάλυ-
ση αυτών. Το 3ο κεφάλαιο αφιερώνεται στην 
κινητροδότηση για ενασχόληση με το ναυτικό 
πυροβολικό. Αφού ερμηνεύσει τους λόγους για 
τους οποίους το αντικείμενο των πυρών δεν 
ασκούσε την ίδια έλξη σε όλα τα στελέχη του 
USN, παρουσιάζει τις μεθόδους που μετέρχο-
νταν τα Επιτελεία της εποχής για διατήρηση 
του αξιόμαχου του στόλου. Το 4ο κεφάλαιο 
ασχολείται με την παρατήρηση των πτώσεων 
των πυρών στο θαλάσσιο ύδωρ, διαπιστώνο-
ντας ότι το USN χρησιμοπoίησε εναέρια μέσα 
για την επόπτευση αυτών από το 1919. Το 5ο 
κεφάλαιο κάνει μια σύντομη αναφορά στις τε-
χνολογικές καινοτομίες που σηματοδότησαν 
την μετάβαση του ναυτικού πυροβολικού από 
την περίοδο της τεχνολογικής εφηβείας, σε αυ-
τήν της επιχειρησιακής ενηλικίωσης. Η εργασία 
κλείνει με τα συμπεράσματα και τα προσωπικά 
σχόλια του γράφοντος.

Κεφάλαιο 1 
Η φιλοσοφία των ναυτικών πυρών
Για να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση της 
εξέλιξης του ναυτικού πυροβολικού, είναι απα-
ραίτητο ο αναγνώστης να είναι στοιχειωδώς 
εξοικειωμένος με την ιδιάζουσα φύση αυτού 
έναντι του χερσαίου και αεροπορικού αδελ-
φού του. Όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, 
το «ιδιάζων» των ναυτικών πυρών οφείλεται 
κατά μείζονα λόγο σε τρεις παράγοντες: την 
πλατφόρμα από την οποία αυτά εκτελούνται (το 
πλοίο), το είδος του επιθυμητού στόχου (που 
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για τους σκοπούς της ανά χείρας μελέτης είναι 
κάποιο άλλο πλοίο), και το εύρος των αποστά-
σεων πυρών.

Ο πρώτος παράγοντας αφορά στην έκθεσή 
του όπλου στις μεταβολές του θαλάσσιου κυμα-
τισμού, με αποτέλεσμα λόγω προνευστασμού 
και διατοιχισμού να καθίσταται δυσχερής η δι-
ατήρηση σταθερής σκοπευτικής γραμμής (Line 
of Fire-LoF). Συνακόλουθα, μέχρι και την εγκα-
τάσταση προηγμένων συστημάτων αυτόματης 
στάθμισης των πυροβόλων,3 οι βολές όχι μόνο 
εκτελούνταν με καλή θάλασσα (ή στο μέσο της 
περιόδου κυματικής ταλάντωσης), αλλά και οι 
εμβέλειες των ναυτικών πυρών περιορίζονταν 
σε μικρές αποστάσεις, στις οποίες η τροχιά του 
βλήματος παραμένει ευθυτενής. Ο δεύτερος 
παράγοντας αφορά στα χαρακτηριστικά που 
φέρει ένα πλοίο ως στόχος. ήτοι, αφενός στην 
εξωτερική γεωμετρία του, η οποία επιτρέπει 
την σχεδίαση και αξιολόγηση γυμνασίων πυ-
ρών με ψευδοστόχους μεγέθους μικρότερου 
του κανονικού,4 αφετέρου στην τρωτότητα αυ-
τού εάν βληθεί κάτωθεν της ισάλου, οπότε το 
εισρέον θαλάσσιο ύδωρ επιφέρει την βύθισή 
του. Ο τρίτος άπτεται του ευρύτερου επιστημο-
νικού αντικείμενου της εξωτερικής βλητικής και 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των ναυτι-
κών πυρών υπό την έννοια ότι λόγω της έκθε-
ση του βλήματος στην ατμόσφαιρα, το εύρος 
του ελέγχου που μπορεί να ασκήσει επί της βο-
λής ο Αξιωματικός Πυροβολικού υφίσταται πε-
ριορισμούς, οι οποίοι θέτουν όρια στην μέγιστη 
αποτελεσματικότητα που μπορεί να σημειώσει 
αναλόγως της απόστασης του στόχου.5

Ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις ως άνω πα-
ράγοντες αλληλεπιδρούν καθίσταται ιδιαίτερα 
ευκρινής στους τομείς της σχεδίασης, εκτέλε-
σης και βαθμολόγησης των γυμνασίων πυρών. 

3 Περαιτέρω για την χρήση του σταθμιστήρα, και αργότερα 
του γυροσκοπίου, βλ. σελίδες 60- 63.

4 Για την έννοια του «constructive target” (πεπλατυμμένου 
στόχου) βλ. σελίδες 49. Τα είδη των γυμνασίων ναυτικών 
πυρών της περιόδου αναπτύσσονται εκτενώς στις σελίδες 
52-53..

5 Εκτενέστερη ανάλυση των οικείων περιορισμών και της ση-
μασίας εφαρμογής εργαλείων στατιστικής ανάλυσης (όπως 
descriptive, predictive & prescriptive analytics) στην επι-
στήμη της πυροβολικής βλ. Πλωτάρχης Χ. Μενύχτας ΠΝ, 
Σημειώσεις Πυροβολικής Γ΄ Έτους ΣΝΔ, 2018).

Όπως αναπτύσσεται στο επόμενο κεφάλαιο, η 
ίδια η εξέλιξη των γυμνασίων ναυτικών πυρών, 
από την επιλογή της απόστασης των πυρών και 
των διαφόρων μεθόδων εκτέλεσής των, μέχρι 
τα χαρακτηριστικά του στόχου και την αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας, αντανακλούν 
την ιδιάζουσα φύση του ναυτικού πυροβολι-
κού, που, με τη σειρά της, χάραξε την επαγ-
γελματική ταυτότητα και αντίληψη των ανδρών 
που το υπηρέτησαν.

Ιστορική εξέλιξη των σκοποσήμων: η 
έννοια του constructive target
Αν και το πυροβολικό, με την σύγχρονη έννοια 
του όρου, γεννήθηκε με την χρήση της πυρίτι-
δας στη μεσαιωνική Κίνα, τα πρώτα ευρωπαϊκά 
κανόνια δεν είχαν εμφανιστεί στη δυτική Ευ-
ρώπη πριν τον 13ο ή 14ο αιώνα. Χρειάστηκαν 
σχεδόν 2 αιώνες προτού οι πρώιμοι αυτοί με-
ταλλικοί σωλήνες, που ομοίαζαν με υπερμε-
γέθες βαρέλι (εξ ου και ο όρος “gun barrel” 
που χρησιμοποιείται ακομη και σήμερα για να 
αποδώσει την ένοια της κάννης) να χρησιμο-
ποιηθούν τακτικά και να γίνουν απαραίτητα κυ-
ρίως για την πολιορκία οχυρωμένων πόλεων, 
με γνωστότερο παράδειγμα την «βομβάρδα» 
του Ούγγρου Ουρβανού κατά την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453. Αυτή η «βρεφική 
ηλικία» του πυροβολικού διήρκεσε σχεδόν μέ-
χρι τα μέσα του 16ου αιώνα, κατά διάρκεια της 
οποίας συγκροτήθηκε σταδιακά το νέο συλλο-
γικό όπλο του πυροβολικό.

Στο θαλάσσιο περιβάλλον, η πρώτη ιστο-
ρικά καταγεγραμμένη ναυτική εμπλοκή κατά 
την οποία χρησιμοποιήθηκε κανόνι επί πολεμι-
κού πλοίου είναι η ναυμαχία του Arnemuiden 
το 1338.6 Σταδιακά, μέχρι τις αρχές του 15ου 
αιώνα τα περισσότερα πολεμικά πλοία είχαν 
εγκαταστήσει ένα κανόνι στην πλώρη κι ένα 
στην πρύμνη, κυρίως για βομβαρδισμό ναυ-
τικών φρουρίων, ενώ μέχρι το 1450, μικρό-
τερα κανόνια ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται 
και στις πλευρές των πλοίων για χρήση κατά 

6 Το Αγγλικό πλοίο Christopher έφερε 3 κανόνια και ένα 
πυροβόλο χειρός. Βλ. Castex, J.-C. (2004). “Dictionnaire 
des batailles navales franco-anglaises”. Quebec City, 
Canada: Presses de l’Université Laval.
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εχθρικών πλοίων προ του ρεσάλτου. Στα τέλη 
του 15ου αιώνα, ο Βασιλιάς Ιωάννης ο Β΄ της 
Πορτογαλίας (1455-1495) εισήγαγε στην ναυ-
πηγική το ενισχυμένο κατάστρωμα (reinforced 
deck), επιτρέποντας τη χρήση ισχυρότερων και 
βαρύτερων κανονιών στις καραβέλες και ση-
ματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την αρχή 
του πέρατος για την «βρεφική περίοδο» του 
ναυτικού πυροβολικού.

Από τα μέσα του 16ου αιώνα έως το πέ-
ρας του 19ου αιώνα, το ναυτικό πυροβολικό 
διήλθε την λεγόμενη «παιδική» του περίοδο, 
κατά την οποία αναπτύχθηκε από το κανό-
νι της εποχής των ιστιοφόρων στο κοντόχο-
ντρο πυροβόλο των gunboats και ironclads 
του αμερικανικού εμφυλίου. Καθώς, κατά τα 
πρώτα έτη αυτής της περιόδου τα βεληνεκή 
των όπλων ήταν ιδιαίτερα μικρά, οι εμπλοκές 
περιορίζονταν σε αποστάσεις της τάξεως των 
λίγων δεκάδων μέτρων όπου η τροχιά ήταν 
σχεδόν ευθεία (close range).7 Ως εκ τούτου, 
η τακτική αξιοποίησης των όπλων λάμβανε 
χώρα με τα πλοία να παρατίθενται παράλλη-
λα το ένα στο άλλο και να βάλλουν από πολύ 
κοντινές αποστάσεις με τα κανόνια που βρίσκο-
νταν στις πλευρές τους (broadside gunnery).8 
Λόγω των κοντινών αποστάσεων εμπλοκής, η 
όποια εκπαίδευση των πληρωμάτων συνίστα-
το σχεδόν αποκλειστικά στην ταχύτητα γέμισης 
των –εμπροσθογεμών- πυροβόλων, και όχι 
στην ακρίβεια σκόπευσης των πυρών, αφού η 
εξέλιξη της εμπλοκής πρακτικά επαφίετο στην 
ναυτοσύνη του Κυβερνήτη να εκμεταλλευτεί 
τον άνεμο και να φέρει πρώτος το πλοίο του 
σε θέση ώστε να μπορεί να βάλλει πρώτος με 

7 Μια συνοπτική μελέτη για την τακτική της εποχής παρέ-
χεται στο Goodwin, P. (2016). The Practice and Power of 
Firing Broadsides in British Men of War During the Age of 
Fighting Sail. Arms & Armour, 13(11), 48-61. Για επιπλέ-
ον λεπτομέρειες για τις τακτικές της εποχής βλ: Tunstall, B. 
(2001). Naval Warfare in the Age of Sail: The Evolution of 
Fighting Tactics, 1650-1815. (N. Tracy, Ed.) New York, NY, 
USA: Wellfleet Press.

8 Το βεληνεκές των κανονιών άγγιζε το 1 ναυτικό μίλι, αλλά 
η συνήθης απόσταση εμπλοκής ήταν 100yds, γνωστή και 
με την ορολογία “half pistol”. Μια εξαιρετική μελέτη για 
την φιλοσοφία και τακτική του broadside gunner, παρέχε-
ται στο: Rodger, N. A. (1996, August). The Development 
of Broadside Gunnery, 1450-1650. The Mariner’s Mirror, 
82(3), 301-324.

όλα τα πυροβόλα της πλευράς του. Άπαξ και 
επιτύγχανε καλύτερη θέση έναντι του αντίπα-
λου πλοίου, οι κοντινές αποστάσεις βολών του 
εξασφάλιζαν σχεδόν πλήρη αποτελεσματικότη-
τα, καθώς λόγω της ευθυτενούς τροχιάς των 
βολών, σημείωνε πρακτικά όλες τις βολές του 
επί του εχθρικού στόχου.9 Συναφώς, ουδέποτε 
εγέρθηκε η απαίτηση κατασκευής ιδιαίτερων 
ναυτικών στόχων ή σχεδίασης σύνθετων γυ-
μνασίων πυρών: αφού η αποτελεσματικότητα 
των πυρών επαφίετο κατά μείζονα λόγο στον 
Κυβερνήτη- πλοηγό, τα γυμνάσια πυρών σκοπό 
είχαν την αύξηση της ταχυβολίας. πρακτικά της 
ταχύτητας επαναγέμισης.

Με την εξέλιξη της πυροβολικής επιστήμης 
και την μετάβαση από το κανόνι στο -συνθετό-
τερο και πλέον τηλέμαχο- πυροβόλο, οι απο-
στάσεις των πυρών αυξήθηκαν, εγείροντας την 
ανάγκη αναθεώρησης όχι μόνο της τακτικής, 
αλλά και της σχεδίασης των γυμνασίων πυ-
ρών.11 Ειδικότερα, όσο οι αποστάσεις πυρών 

9 Η εν γένει τακτική, συμπεριλαμβανομένου της καθαρής πλο-
ήγησης των ιστιοφόρων για μάχη, περιγράφεται γλαφυρά 
στο: Willis, S. (2016). Fighting at Sea in the Eighteenth 
Century: The Art of Sailing Warfare. Woodbridge, Suffolk, 
UK: Boydell Press.

10 Screenshot από: O’ Brian, P. (Writer), & Weir, P. (Director). 
(2003). Master and Commander: The Far Side of the 
World [Motion Picture].

11 Σημείο καμπής για την εξέλιξη της πυροβολικής τέχνης 
υπήρξε η εφεύρεση στα τέλη της δεκαετίας του 1870, από 
Γάλλους Αξιωματικούς, της πυρίτιδας βραδείας καύσεως. 
Σε αντίθεση με την μέχρι τότε χρησιμοποιούμενη μαύρη 
πυρίτιδα, η “slow burning powder” κατακαίετο με βραδύ-
τερο ρυθμό, επιτρέποντας, σε συνδυασμό με μακρύτερες 
κάννες, υψηλότερη αρχική ταχύτητα εξόδου των βλημάτων 
από το στόμιο, και συνεπώς μεγαλύτερο βεληνεκές. Η ει-
σαγωγή, λίγο αργότερα, του κλείστρου, επέτρεψε ταχύτερη 
επαναγέμιση, βελτιώνοντας ανάλογα και την ταχυβολία. Η 
εξέλιξη του ναυτικού πυροβόλου συνιστά από μόνο του 

Εικόνα 1: Το γαλλικό Acheron βάλλει κατά του HMS 
Surprise. Προσέξτε την ευθυτενή τροχιά του γαλλικού 
βλήματος10
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αυξάνονταν και η τροχιά της βολής μετεβάλλε-
το από ευθεία σε καμπύλη, το βάρος της σκό-
πευσης και ακρίβειας των πυρών μετατοπίστη-
κε από την ανάληψη πλεονεκτικής θέσης του 
πλοίου (βλ. broadsisde gunnery) στην επιλογή 
κατάλληλης αρχικής ύψωσης και στρο-
φής του πυροβόλου: ενώ μέχρι τότε 
ολόκληρο το πλοίο- φορέας του πυρο-
βόλου έπρεπε να έλθει σε κατάλληλη 
θέση ώστε ακολουθήσουν οι ευθυτενείς 
βολές του, πλέον το βάρος μετατίθετο 
στις ομοχειρίες των πυροβόλων, που 
καλούνταν να υπολογίσουν την ύψωση 
που έπρεπε να προσδώσουν στην κάννη 
προς αντιστάθμιση της καμπυλότητας που προ-
σέδιδε στην τροχιά του βλήματος η βαρυτική 
έλξη. Το γράφημα 1 δίνει μια πρώτη εικόνα της 
εξέλιξης των αποστάσεων εμπλοκής:

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των απο-
στάσεων εμπλοκής, τα πληρώματα των πο-
λεμικών πλοίων έπρεπε να εκπαιδευτούν και 
στην εκτίμηση απόστασης με βολές σε πλω-
τούς στόχους. Επειδή, όμως, η χρήση στόχων 
με διαστάσεις πραγματικού πολεμικού πλοίου 
δεν ήταν εφικτή, προς προσομοίωση του στό-
χου χρησιμοποιήθηκαν μικρότερες πλωτές 
κατασκευές, τα σκοπόσημα. Μέχρι περίπου τις 
αρχές του 20ου αιώνα, η αποτελεσματικότητα 
των πυρών υπολογιζόταν ως ποσοστό των βο-
λών που σημειώνονταν επί των σκοποσήμων. 
Καθώς όμως, μαζί με τις αποστάσεις πυρών 
αυξάνονταν και οι διαστάσεις των πολεμικών 
πλοίων, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να εκτι-

ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά πολυσχιδές αντικείμενο, το 
οποίο, εκφεύγοντας του σκοπού- και του εύρους- του πα-
ρόντος, θα αναπτυχθεί σε μελλοντική εργασία.

12 Στοιχεία από Goodwin, P. (2016), οπ.π και Jurens, W. J. 
(1991), οπ. π.

μηθεί η αποτελεσματικότητα των πτώσεων των 
βολών που σημειώνονταν πλησίον του στόχου, 
καθώς αν αυτός είχε πραγματικές διαστάσεις, 
οι εν λόγω βολές θα έπιπταν επί αυτού. Έτσι, οι 
Αξιωματικοί του BuOrd εισήγαγαν στα μοντέ-

λα ανάλυσης των πυρών τους την έννοια του 
πεπλατυμμένου στόχου (constructive target), 
ήτοι μιας γεωμετρικής περιοχής που επιχειρού-
σε να αναπαραστήσει τον τομέα στον οποία ένα 

πλοίο είναι ευάλωτο από πυρά.
Με την εισαγωγή της έννοιας του πε-

πλατυμμένου στόχου, το πρόβλημα της 
βολής μεταφέρθηκε από την απαίτηση 
μεταφοράς των βολών επί του τρισδιά-
στατου στόχου, στο δισδιάστατο παραλ-
ληλόγραμμο επί της επιφάνειας της θά-
λασσας.

Με άλλα λόγια, το έργο των Αξιωματικών 
Πυροβολικού κατά τα γυμνάσια ήταν να κατα-
φέρουν να περιορίσουν τη συγκέντρωση των 
βολών τους εντός των ορίων του πεπλατυμμέ-

13 Για τις 20 βολές που απεικονίζονται με κόκκινες κουκκί-
δες, οι 4 σημειώνονται εντός του πεπλατυμμένου στόχου, 
οπότε η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων πυρών 
είναι 20%. Περισσότερα για τον πεπλατυμμένο στόχο και 
την έννοια του Reffective βλ. Πλωτάρχης Χ. Μενύχτας ΠΝ, 
Σημειώσεις Πυροβολικής Γ΄ Έτους ΣΝΔ, 2018.

Εικόνα 3: Απεικόνιση constructive target για στόχο θω-
ρηκτό13

Γράφημα 1: Εξέλιξη αποστάσεων εμπλοκής ναυτικού πυροβολικού12

Εικόνα 2: Γεωμετρία της βολής και πλάτος constructive target
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νου στόχου, οπότε και θα ετεκμαίρετο ότι οι βο-
λές τους διήλθαν από τα έξαλλα του προσομοι-
ούμενου από το σκοπόσημο στόχου, προκαλώ-
ντας του πλήγμα. Φυσικά, το γόητρο παρέμενε 
(και παραμένει μέχρι και σήμερα) η σημείωση 
βολών επί του σκοποσήμου, αλλά η πιθανότητα 
τέτοιας ακρίβειας για μέσες αποστάσεις πυρών 
είναι μικρότερη του 5%. Ο πίνακας 1 αποτυπώ-
νει την εξέλιιξη της αποτελεσματικότητας των 
πυρών από πλείστα ναυτικά σε πραγματικές 
επιχειρήσεις: η εξέλιξη του δείκτη αποτελεσμα-
τικότητας είναι ενδεικτική.

Για το USN των ετών 1900-1940, ο πεπλα-
τυμμένος στόχος συνίστατο από ένα φαντα-
στικό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, μήκους 
564ft για στόχο θωρηκτό και 258ft για στόχο 
αντιτορπιλικό και πλάτους το οποίο διαφορο-

14 Οι ιστοριογράφοι της εποχή διατηρούν αμφιβολίες κατά πό-
σον τα βλήματα των 12 in επέφεραν πλήγμα στα Ισπανικά 
πλοία. Αντίθετα, τα ρωσικά καταδρομικά κατά την ναυμαχία 
της Tsusima επλήγησαν από πλείστα βλήματα των 12 in.

15 Westwood, J. (1970). Witnesses of Tsushima. Tokyo, 
Japan: Sophia University. Το ποσοστό 20% αφορά σε 
συνδυασμό βολών από βλήματα 6 in, 8 in και 12 in, ως 
αναφέρεται στο: Jurens, W. J. (1991), οπ. π. Επίσης, στο: 
Friedman, N. (2016). U.S. Battleships: An Illustrated 
Design History. Annapolis, MD, USA: Naval Institute Press.

16 Campbell, N. M. (1986). Jutland: an analysis of the 
fighting. Annapolis, MD, USA: Naval Institute Press.

17 Jurens, W. J. (1991), οπ.π.
18 Bonomi, A. (2005). The Battle of the Denmark Strait, May 

24th 1941. Storia MIlitare (147). 
19 Clymer, B. A. (1993). The Mechanical Analog Computers of 

Hannibal Ford and William Newell. Annals of the History 
of Computing , 15 (2), 19-34.

20 Για το υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας, ο αναγνώστης 
ας σημειώσει ότι κατά την νυχτερινή εμπλοκή της ναυμα-
χίας του Guadalcanal μεταξύ του USS Washington και του 
Japanese Battle-cruiser Kirishima, το αμερικανικό πλοίο 
διέθετε radar και σύστημα διευθύνσεως βολής (ΣΔΒ) για 
τον έλεγχο της βολής.

ποιούταν αναλόγως της γωνί-
ας πτώσης του βλήματος, και 
συνεπώς εξαρτιόταν από την 
απόσταση βολής και τον τύπο 
του βλήματος/ πυροβόλου/ 
πυρίτιδας που χρησιμοποιού-
ταν. Για τον υπολογισμό της 
διάστασης του πλάτους λαμ-
βανόταν υπόψιν το λεγόμενο 
”danger space” (πρακτικά το 
ύψος ιστού του στόχου), στο 
οποίο προστίθεντο κάποια 

επιπλέον ft. για λόγους ανοχής, εξοστρακισμών 
(ricochets) και μικρο- διαφοροποιήσεων στην 
τροχιά του βλήματος κατά την πτήση του προς 
τον στόχο.21

Σκοπόσημα στο USN
Στην πλειοψηφία των γυμνασίων πυρών ο στό-
χος ήταν ένα σκοπόσημο (sled) που ρυμουλ-
κούταν από άλλο καταδρομικό, αντιτορπιλικό ή 
ρυμουλκό. Αναλόγως του στόχου προς προσο-
μοίωση, χρησιμοποιούταν διαφορετικών δια-
στάσεων σκοπόσημο, με το μεγαλύτερο εξ αυ-
τών να στερεώνεται σε πλωτήρα μήκους 172 
ft. Για γυμνάσια πυρών σε μακρινές αποστά-
σεις, τα ελαφρά καταδρομικά (cruisers) προσο-

21 Σύμφωνα με τον Jurens, για στόχο θωρηκτό και απόστα-
ση βολής 8000 yds το πλάτος του πεπλατυμμένου στόχου 
άγγιζε τα 690 ft., ενώ για απόσταση 34000 yds το πλάτος 
συρρικνωνόταν στα 210 ft., ως: Jurens, W. J. (1991), 244, 
οπ. π.. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ο constructive target 
δεν είναι παραλληλόγραμμο αλλά αποτελεί προβολή της 
σιλουέτας του πλοίου, με μέγιστη διάσταση το ύψος ιστού 
του. Βλ. Πλωτάρχης Χ. Μενύχτας ΠΝ, Σημειώσεις Πυροβο-
λικής Γ΄ Έτους ΣΝΔ, 2018.

22 Οι πίδακες που σημειώνονται στην αριστερή πλευρά του 
στόχου (ΜΑΚΡΑΝ τη βολής) αντιστοιχούν σε βολές που δι-
ήλθαν άνωθεν αυτού χωρίς να πλήξουν τις υπερκατασκευ-
ές του. Προσέξτε πόσο μικρή είναι η διάσταση πλάτους του 
πεπλατυμμένου στόχου για τη συγκεκριμένη ομοβροντία.

Πίνακας 1: Ιστορική εξέλιξη αποτελεσματικότητας πυρών 1900-1940

Εικόνα 4: Αεροφωτογραφία πραγματικών βολών κατά 
πλοίου στόχου.22
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μοιάζονταν από ξύλινα σκοπόσημα μεγέθους 
140x40 ft. Το σκοπόσημο καθεαυτό αποτελού-
ταν από ένα πλέγμα ξύλινων δοκών, κατασκευή 
που επέτρεπε την διαπίστωση βολών ΜΑΚΡΑΝ 
από την οπή που δημιουργούσε το βλήμα κατά 
τη διέλευση του από το ξύλινο πλέγμα. Τα αντι-
τορπιλικά προσομοιάζονταν από αντίστοιχα 
σκοπόσημα διαστάσεων 140x20 ft.

Για πυρά σε κοντινές αποστάσεις χρησι-
μοποιούταν μια ευρεία γκάμα σκοποσήμων, 
το μεγαλύτερο εκ των οποίων είχε εκτόπισμα 
28 τόνους και έσερνε τρεις επιμέρους στόχους 
των 25 ft. έκαστο. Ειδικά για τα πυροβόλα 5 in, 
το πλέον σύνηθες σκοπόσημο συνίστατο από 
ένα τετραγωνικό ξύλινο πλέγμα πλευράς 15 ft., 
με ένα κύκλο ακτίνας 6 ft. στο κέντρο (bull’s-
eye), και για αποστάσεις πυρών 3000 yds η 
διέλευση των βολών από το κέντρο εθεωρεί-
το αυτονόητη. Οι πυραμιδικοί στόχοι (pyramid 
sleds), όποτε χρησιμοποιήθηκαν, παρεάθηκαν 
στο νερό άνευ ρυμούλκησης (drifters).

Πραγματικά πλοία χρησιμοποιήθηκαν σπα-
νίως ως στόχοι, και στις περιπτώσεις που αυτό 
συνέβη, επρόκειτο είτε για κουφάρια πλοίων- 
όταν ήταν επιθυμητή η βύθιση- είτε για προ-
σαραγμένα ναυάγια ή τηλεχειριζόμενους πλω-
τούς στόχους- όταν δεν ήταν.24 Ειδικά σε ό,τι 
αφορά στους τηλεχειριζόμενους στόχους, απα-
γορευόταν η βολή απευθείας σε αυτούς καθώς 
τυχόν βολή ΕΠΙ θα προκαλούσε βύθιση ή μη 
επισκευάσιμη ζημιά. Προκειμένου αυτοί να δι-

23 Φώτο από την προσωπική συλλογή του W. J. Jurens, ως: 
Jurens, W. J. (1991), 247, οπ.π.

24 Τα αντιτορπιλικά USS Lamberton και USS Boggs, καθώς 
και το θωρηκτό USS Utah (το οποίο συνήθως χρησιμοποι-
ούταν ως στόχος αεροσκαφών για βομβαρδισμό) δεν ήταν 
διαθέσιμα πριν το 1940

ατηρηθούν αξιοποιήσιμοι για κατά το δυνατόν 
μέγιστο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιούνταν 
κυρίως ως ρυμουλκά σε βολές πολύ κοντι-
νών αποστάσεων ή όταν, με τη χρήση κοντού 
σκοινιού ρυμουλκήσεως, καθίστατο εφικτή η 
προσομοίωση ελιγμών. Όταν δεν ήταν εφικτή 
η ρυμούλκηση, χρησιμοποιούνταν παρεόμενοι 
στόχοι (drift targets) ή διατάσσονταν μέθοδοι 
βολής offset.

Λόγω περιορισμών στην ταχύτητα ρυμού-
λκησης (συνήθως δεν υπερέβαινε τους 10 
knots), οι στόχοι πολλές φορές αφήνονταν στο 
νερό και παρασύρονταν από το θαλάσσιο ρεύ-
μα. Εξάλλου, οι δραστικές αλλαγές πορείας κα-
θίστατο σχεδόν αδύνατο να εκτελεστούν λόγω 
των τάσεων που αναπτύσσονταν στο σκοινί ρυ-
μουλκήσεως. Η χρήση ρυμουλκούμενου στό-
χου συχνά ενέγειρε ευτράπελες καταστάσεις: o 
Jurens μνημονεύει μια εξ αυτών όπου ένα βλή-
μα διέρρηξε το σκοινί ρυμουλκήσεως με απο-
τέλεσμα η επιβράδυνση και τελικά ακινητοποί-
ηση του στόχου να προκαλέσει κομφούζιο στα 
βάλλοντα πλοία: μερικά εξ αυτών, μη αντιλαμ-
βανόμενα την διάρρηξη του σκοινιού ρυμουλ-

κήσεως εξακολούθησαν να βάλλουν salvos 
σε τελείως εσφαλμένη μέλλουσα θέση (αν και 

25 Αναλογία διαστάσεων από Jurens, W. J. (1991), 242, οπ.π.

Εικόνα 5: Σκοπόσημο του USN διαστάσεων 20x60ft. Για 
μια εποπτική εικόνα των διαστάσεων των σκοποσήμων, 
σύγκρινε με την εικόνα 623

Εικόνα 6: Τύποι ναυτικών σκοπόσημων του USN. Προσέξ-
τε την αναλογία διαστάσεων με το αμερικανικό θωρηκτό 
Missouri (BB-63)25 
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γίνεται μνεία σε γραπτές αναφορές που αποδί-
δουν τη σύγχυση στο γεγονός οι χειριστές των 
αποστασιομέτρων - rangefinders έστρεψαν τα 
σκοπευτικά τους στο ρυμουλκό, το οποίο δια-
τήρησε την ταχύτητά του). Κάποια άλλα πλοία 
προσάρμοσαν τις γραμμές πυρός τους (LOF) 
στην επιβραδυνόμενη επαφή (δηλαδή στον 
στόχο) αλλά με την αλλαγή των σχετικών θέ-
σεων δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερη σύγ-
χυση. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια χαοτική 
κατάσταση, η οποία ακολουθήθηκε από χρονο-
βόρους διαξιφισμούς σχετικά με τον τρόπο που 
θα έπρεπε να βαθμολογηθούν οι βολές.26

Κεφάλαιο 2:
Γυμνάσια Ναυτικών Πυρών
Το ετήσιο πρόγραμμα ασκήσεων επιλεγόταν 
αναλόγως προτεραιοτήτων από μια master list 
στην οποία ήταν καταγεγραμμένο το σύνολο 
των γυμνασίων πυρών. ΟΙ βασικές ομάδες γυ-
μνασίων ήταν τα Long Range Battle Practices 
(LRBP), τα Short Range Battle Practices (SRBP), 
τα Night Battle Practices και τα Anti-Aircraft 
Practices και η πολιτική του USN υπαγόρευε 
την εκτέλεση τουλάχιστον 1 βασικού γυμνα-
σίου πυρών από κάθε τύπο ετησίως για κάθε 
εν ενεργεία πλοίο. Το πλέον σημαντικό εξ αυ-
τών ήταν το LRBP, γνωστό και ως Day Battle 
Practice, κατά το οποίο τα θωρηκτά έβαλαν σε 
στόχους στη μέγιστη απόσταση αποτελεσματι-
κών πυρών. Σκοπός του γυμνασίου ήταν η εκ-
παίδευση της Ομάδας Ελέγχου Οπλισμού των 
πλοίων στις τεχνικές διαδικασιών φόρτωσης, η 
πυροδότηση σε μεγάλες αποστάσεις υπό συν-
θήκες προσομοίωσης μάχης, και η εκπαίδευση 
των spotters του πλοίου. Πέραν της επίτευξης 
πλήγματος στο στόχο, ζητούμενο ήταν και o 
χρόνος επίτευξης πρώτου πλήγματος, καθώς, 
λόγω του αλγορίθμου αξιολόγησης, τα πλοία 
που σημείωναν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
επιτυχή βολή λάμβαναν πολύ υψηλότερες βαθ-
μολογίες από τα λοιπά πλοία που σημείωναν 
ίσο ή και μεγαλύτερο αριθμό χτυπημάτων σε 
μεγαλύτερο, όμως, χρονικό διάστημα. Ενδεικτι-
κά παρατίθεται το set οδηγιών για το γυμνάσιο 

26 Jurens, W. J. (1991), p. 248, οπ.π.

LRBP του έτους 1934-3527:

Στα γυμνάσια SRBP, όπου οι αποστάσεις 
βολής ήταν μικρότερες, το βάρος έπιπτε στην 
εκπαίδευση κι εξοικείωση των ομοχειριών 
φόρτωσης και σκόπευσης με τις διαδικασίες 
πυρών, στην αύξηση του ρυθμού εργασίας των 
ομοχειριών φόρτωσης στο μέγιστο ασφαλές 
επίπεδο προς έλεγχο απόδοσης υλικού, και 
στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα 
πυρά και το ναυτικό πυροβολικό εν γένει. Σε μια 
υποκατηγορία αυτών (SRBP “A” ή achronistic 
Short Range Battle Practices), τα επιτελεία ιε-
ραρχούσαν υψηλότερα τον έλεγχο αξιοπιστίας 
των συστημάτων απ’ ότι την αποτελεσματικό-
τητα των πυρών. Στις περιπτώσεις αυτές, η δι-
αταχθείσα απόσταση πυρών μειωνόταν κάτω 
από τις 5000yds, οπότε τα πλοία σημείωναν 
αποτελεσματικότητα που άγγιζε το 90% (βλ. 
γράφημα 2).

27 Jurens, W. J. (1991), p. 246-247, οπ.π. Ο συγγραφέας ση-
μειώνει ότι βασει των αναφορών πυρών των 13 πλοίων 
που συμμετείχαν στο γυμνάσιο, σημειώθηκαν 60 βολές ΕΠΙ 
σε σύνολο1179, ήτοι αποτελεσματικότητα περί το 5% για 
μέση Rfiring 27450yds.
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Με την αύξηση των αποστάσεων πυρών ο 
αριθμός των βολών που έπιπταν ΕΠΙ του σκο-
ποσήμου ανά λεπτό (HPGPM ) ακολούθησε την 
-αναμενόμενα πτωτική- τάση του γραφήματος 
3:

Παρά το γεγονός ότι στα SRBP η απόσταση 
πυρών ήταν υπερβολικά μικρή, τέτοια γυμνάσια 
εκτελούνταν τουλάχιστον άπαξ ετησίως μέχρι 
την είσοδο των ΗΠΑ στον Β ΠΠ. Ειδικότερα, οι 
αποστάσεις πυρών για κάθε διαμέτρημα παρέ-
μεναν οι ίδιες από το 1936-37: 2100 yds για 
τα πυροβόλα 16 in, 1700 yds για τα τρίδυμα 
πυροβόλα 14 in, 1900 yds για τα δίδυμα πυ-
ροβόλα 14 in, και 1600 yds για τα πυροβό-
λα 12 in. Ο δευτερεύων οπλισμός (5in) έβαλε 
στις 1900 yds.30 Η τιμή του δείκτη «βολές ανά 
κάννη ανά λεπτό» (shots per gun per minute- 
SPGPM) βελτιώθηκε αισθητά: από 1.9 το 1919, 
ανήλθε στο 2.5 το 1930, όταν η κατασκευά-
στρια εταιρεία όριζε την ταχυβολία μόλις στις 
2 SPGPM.31 Τα πλοία που κέρδιζαν το έπαθλο 

28 Αναπαραγωγή γραφήματος με χρήση Matlab ® από Jurens, 
W. J. (1991), 257, οπ. π.

29 Αναπαραγωγή γραφήματος με χρήση Matlab ® από Jurens, 
W. J. (1991), 261, οπ. π.

30 Σύμφωνα με τις οδηγίες πυρών για το έτος 1940-1941: 
F.T.P. 191 (Orders for Gunnery Exercises (1940)): “Except 
for gunnery school firings, Short Range Practice “A” shall 
be completed by each battleship prior to firing any other 
practice prescribed for the gunnery year.”

31 Βλ. FTP 165-2 (Reports on Gunnery Exercises 1936-

του ταχύτερου πυροβολικού στα SRBP, ζωγρά-
φιζαν στους πύργους των πυροβόλων τους 
το γράμμα “E”. Εκτός από εξαιρετική δεξαμενή 
δεδομένων για μελέτη αξιοπιστίας του μηχα-
νολογικού υλικού κατά τη διάρκεια πυρών με 
μέγιστη ταχυβολία, τα SRBP δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από βλητικής άποψης, και 
εκφεύγοντας του σκοπού του παρόντος, δε θα 
μελετηθούν περαιτέρω.

Πολλές φορές, στα απλά γυμνάσια πυρών 
προστίθεντο οδηγίες που δυσκόλευαν τις ομά-
δες ελέγχου βολής, όπως π.χ η αλλαγή μεθό-
δου βολής από άμεση σε έμμεση (direct to 
indirect) κατά τη διάρκεια καθαυτή των πυρών, 
η προσομοίωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (συ-
νήθως στον κατευθυντήρα ή στα συστήματα 
επικοινωνιών) και η υποχρεωτική αξιοποίηση 
air-spotting. Εξάλλου, πειραματικές τακτικές, 
για προσαρμογή στις τεχνικής φύσεως προκλή-
σεις των καιρών (όπως η ικανότητα των πρώ-
ιμων κατευθυντήρων να διατηρούνται στον 
στόχο κατά τη διάρκεια δραστικών στροφών) 
εκτελούνταν περίπου κάθε 2 χρόνια, ενώ τα 
προκεχωρημένα γυμνάσια ημερησίων πυρών 
(ADBP- Advanced Day Battle Practices), με έμ-
μεσες μεθόδους (indirect mode) σχεδιάζονταν 
ακόμη αραιότερα. Το αποτέλεσμα, ήταν η συ-
γκέντρωση των πυρών να βελτιώνεται χρόνο 
με το χρόνο, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα 
4:

1937). NavWeaps, 16”/45 (40.6 cm) Mark 6, navweaps.
com, retrieved 21 Aug 18.

32 Αναπαραγωγή γραφήματος με χρήση Matlab ® από Jurens, 
W. J. (1991), 262, οπ. π.

Γράφημα 2: Σύγκριση ποσοστού HPG για πυροβόλα 12 in, 
14 in, και 16 in 1912-191728

Γράφημα 3: HPGPM πυροβόλων 14 in & 16 in κατά BB ή 
CV Constructive Target29

Γράφημα 4: Εξέλιξη μέσης ετήσιας διασποράς έναντι από-
στασης πυρών. Προσέξτε ότι η τιμή του δείκτη της διασπο-
ράς δεν παρέχεται ως απόλυτο νούμερο, αλλά ως ποσοστό 
επί της απόστασης πυρών Rfiring32
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Μοντέλα Βαθμολόγησης
Στην εκάστοτε εν ισχύει έκδοση του “Orders 
for Gunnery Exercises”, απ’ όπου αλιεύονταν οι 
οδηγίες για κάθε γυμνάσιο πυρών, πέραν των 
λεπτομερειών διεξαγωγής του γυμνασίου, πα-
ρείχετο κι ένας, μάλλον σύνθετος- αλγόριθμος 
υπολογισμού βαθμολογίας των πυρών (ship’s 
gunnery merit-SGM). Ο υπολογισμός του SGM 
συνίστατο, εν γένει σε 2 στάδια. Το κάθε πλοίο 
λάμβανε αρχικά μια τιμή αποτελεσματικότητας 
στη βάση του SGM που αποτυπωνόταν στις 
οδηγίες πυρών. Στη τιμή αυτή προσετίθετο ένα 
μπόνους (graded merit- GM), το οποίο προσδι-
οριζόταν δίνοντας στο καλύτερο πλοίο 100% 
και ανάγοντας τη βαθμολογία των λοιπών 
πάνω σε αυτό. Ανάλογα της συνολικής βαθ-
μολογίας που επιτύγχαναν, τα πλοία του USN 
κατατάσσονταν σε μία λίστα, η σειρά κατάταξης 
στην οποία καθόριζε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
φάσμα κινήτρων και αντικινήτρων, το οποίο 
εκτεινόταν από χρηματικό έπαθλο για τους 
πρωτοπόρους μέχρι τιμωρία για τους τελευταί-
ους.33 Καθώς ο αλγόριθμος υπολογισμού της 
αποτελεσματικότητας των πυρών ήταν κοινός 
για τα πυροβόλα όλων των διαμετρημάτων, 
εγείρονταν συχνά παράπονα, ιδίως από τα πλη-
ρώματα των πλοίων με πυροβόλα 14 in, που, 
λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της τρο-
χιάς των βολών των σε σχέση με τα πυροβόλα 
16 in λάμβαναν σχεδόν πάντα μικρότερη βαθ-
μολογία, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από 
την διεκδίκηση του χρηματικού επάθλου.34

Προς επίρρωση των παραπόνων, ο CNO 
(Chief of Naval Operations) εξέτασε την υιο-
θέτηση του λεγόμενου “handicap system”, το 
οποίο προέβλεπε ένα bonus βαθμολογίας στα 
πυροβόλα μικρότερου διαμετρήματος, αλλά η 
πρόταση τελικά απορρίφθηκε. Καθώς τα πα-
ράπονα των πλοίων σχετικά με τον αλγόριθ-
μο βαθμολόγησης υποβάλλονταν επίσημα στις 
οικείες αναφορές πυρών, το αρχικό μοντέλο 
(merit system) διεγράφη και επανασχεδιάστη-

33 Για την κινητροδότηση βλέπε παρακάτω σελίδες 56-58.
34 Μεγαλύτερη γωνία πτώσης βλήματος, η οποία με τη σειρά 

της επιτρέπει μεγαλύτερο περιθώριο διασποράς των βο-
λών μακράν του στόχου λόγω αύξησης του εύρους του 
constructive target!

κε εξαρχής αρκετές φορές με βελτιωμένους 
κανόνες βαθμολόγησης.35 Στην πορεία, το πα-
ραπάνω σύστημα βαθμολόγησης χρησιμοποι-
ούταν όλο και λιγότερο και τελικά εγκαταλεί-
φθηκε πλήρως λίγο πριν την έναρξη του Β ΠΠ.

Διεξαγωγή των γυμνασίων και 
Βαθμοθηρία
Η απαίτηση- και επιθυμία- για βελτίωση των 
βαθμολογιών ασκούσε πίεση στα Επιτελεία για 
σχεδίαση γυμνασίων με σχεδόν ιδανικές συν-
θήκες. Το αρχείο καταδεικνύει ότι σημαντικό 
ποσοστό αυτών εκτελούταν με καλή ορατότη-
τα, κατά ρυμουλκούμενων στόχων με χαμηλή 
ταχύτητα, η δε κίνηση των βαλλόντων ήταν πα-
ράλληλη σε αυτήν του στόχου. Το σφάλμα κατ’ 
απόσταση (error in range) ήταν όχι μόνο πολύ 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κατά διόπτευση 
(error in deflection) αλλά και δυσκολότερο να 
εκτιμηθεί. Στις κοντινές αποστάσεις, ειδικά με 
τα πυροβόλα υψηλής αρχικής ταχύτητας (high 
velocity guns) το ρυμουλκό διέτρεχε τον κίν-
δυνο να βρεθεί εντός της τροχιάς των πυρών 
(όταν η πορεία του ρυμουλκού και η γραμμή 
πυρός ταυτίζονταν). Ο κίνδυνος αυτός σε συν-
δυασμό με το ρίσκο εξοστρακισμών των βλη-
μάτων για χαμηλές γωνίες ύψωσης της κάν-
νης οδήγησε στην επανασχεδίαση διατάξεων 
ασφαλείας, με εισαγωγή τομέων ασφαλείας, 
θέσπιση ελάχιστου μήκους σκοινιού ρυμουλ-
κήσεως κοκ. Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζο-
νταν στα γυμνάσια πυρών κατά στόχων αέρος. 
Ρυμουλκούμενοι στόχοι αέρος σε χαμηλά ύψη 
– προσομοιάζοντας torpedo bomber- απαι-
τούσαν ιδιαίτερα μακρύ σχοινί αποστάσεως. 
Αντίθετα, ο βομβαρδισμός από υψηλά ιπτάμενα 

35 Ο William Jurens υποστηρίζει ότι οι νέοι κανόνες συνε-
κτιμούσαν την αυξημένη διασπορά των πυροβόλων 14 
in έναντι των πυροβόλων 16 in, αλλά η θέση αυτή δεν 
υποστηρίζεται από τα διδάγματα της εξωτερικής βλητικής. 
Ειδικότερα, η συγκριτική μελέτη των τροχιών αμφότερων 
πυροβόλων καταδεικνύει ότι το εγγενές πλεονέκτημα που 
παρουσιάζει το δεύτερο έναντι του πρώτου είναι όχι η μι-
κρότερη διασπορά του (η οποία μεταξύ άλλων επηρεάζεται 
και από την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου πυρομαχι-
κού), αλλά η μικρότερη γωνία πτώσης του βλήματος στη 
θάλασσα (angle of descent), η οποία με τη σειρά της επι-
τρέπει μεγαλύτερο περιθώριο διασποράς των βολών κατ’ 
απόσταση (βλ. έννοια Reffective Πλωτάρχης Χ. Μενύχτας 
ΠΝ, Σημειώσεις Εξωτερικής Βλητικής Β΄ Έτους ΣΝΔ, 2018)
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εχθρικά βομβαρδιστικά μπορούσε να προσο-
μοιαστεί από με σχετικά κοντό σχοινί αποστά-
σεως, αλλά η εκτέλεση ελιγμών από το ρυ-
μουλκό αεροσκάφος ήταν πρακτικά αδύνατη. 
Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η προσομοίωση dive 
bombing, και αργότερα η προσομοίωση επιθέ-
σεων από kamikaze, παρά μόνο με τη χρήση 
drones, αλλά ο συνδυασμός υψηλού κόστους 
και ζητημάτων ασφαλείας δεν επέτρεψε την 
εκτέλεση σχετικών γυμνασίων.

Καθώς στη βαθμολόγηση των πυρών συ-
νεκτιμόταν και η ταχύτητα βολής SPGPM (η 
οποία τότε επηρεαζόταν από την ταχύτητα με 
την οποία οι ομοχειρίες των πυροβόλων θα 
προέβαιναν στη γέμιση των πυροβόλων), τα 
πλοία προσπαθούσαν να αυξήσουν την ταχυ-
βολία με κάθε μέσο. Μάλιστα, το κυνήγι της αύ-
ξησης της ταχυβολίας, συνεπήρε τα πληρώμα-
τα, τα οποία, είτε για το χρηματικό έπαθλο του 
ταχύτερου πυροβόλου είτε για το κύρος του τα-
χύτερου πυροβόλου επιδόθηκαν σε τέτοιο συ-
ναγωνισμό, που το 1933 ο CNO, φοβούμενος 
μη τήρηση των διατάξεων ασφαλείας, εξέδωσε 
διαταγή με την οποία όρισε ελάχιστο χρόνο με-
ταξύ εκπυρσοκροτήσεων τα 24 δευτερόλεπτα, 
απειλώντας με ποινές για τυχόν παρεκκλίσεις. 
Το αποτέλεσμα ήταν μέχρι το 1938-39 το μέσο 
SPGPM του κύριου οπλισμού του να μειωθεί 
μεν κατά 8%, αλλά η διαδικασία φόρτωσης 
να γίνει ομαλότερη και πιο αρμονική, προκα-
λώντας, κατά την σχετική ετήσια αναφορά του 
CNO και αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
πυρών.36

Στα τέλη της δεκαετίας του ’30, το USN ει-
σήγαγε στα πυρά του την μέθοδο offset από το 
βρετανικό ναυτικό, η οποία πρακτικά εκτρέπει 
(offset) τη γραμμή πυρός από το στόχο κατά 
μια προκαθορισμένη γωνία. Για την τεχνολογία 
της εποχής, η οπτική γραμμή αναφοράς (optical 
line of sight) των διοπτρών εκτρεπόταν από 4ο 

έως 7ο (70 έως 120 mils) με αναδιάταξη των 
οπτικών πρισμάτων κατά τρόπο ώστε το είδω-
λο του στόχου να εμφανίζεται –αναλόγως και 
της απόστασης πυρών- μερικές εκατοντάδες 
υάρδες δεξιά της σκοπευτικής γραμμής. Καθώς 

36 FTP 185-1 (Reports on Gunnery Exercises (1938-39), p.1). 
Βλέπε και γράφημα 3.

η ακρίβεια στην αναδιάταξη των πρισμάτων 
επηρέαζε δραστικά την αξιοπιστία των βολών 
και την ασφάλεια των μονάδων, τα εν λόγω γυ-
μνάσια εκτελέστηκαν αρκετά συντηρητικά και 
ουδέποτε υιοθετήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα.37 
Τέτοιες πρακτικές, ενδεικτικές των προβλημά-
των στα γυμνάσια πυρών καθ’ όλη την περίοδο 
της μελέτης, δεν αντιμετωπίστηκαν ουσιαστικά 
παρά μόνο μετά την περίοδο «ενηλικίωσης» του 
πυροβολικού, την οποία εγκαινίασε η χρήση του 
radar και των σύνθετων συστημάτων διευθύν-
σεως βολής (ΣΔΒ) που επέτρεψαν την παρα-
τήρηση πτώσεων σε συνθήκες περιορισμένης 
οράτοτητας (ομίχλη- σκότος). Επειδή, όμως, η 
παρατήρηση των πτώσεων των βολών- και 
συνεπώς η βαθμολόγηση αυτών- καθίστατο 
δυσχερής σε τέτοιες συνθήκες, η πλειοψηφία 
των γυμνασίων σχεδιαζόταν για καλές καιρικές 
συνθήκες. Ο εντοπισμός των πτώσεων κατά τη 
νύχτα ήταν ακόμη δυσχερέστερος, και ως εκ 
τούτου η ανάλυση των πυρών, εκτός από τις 
περιπτώσεις καταμέτρησης οπών στον στόχο, 
καθίστατο αδύνατη. Όπως διαπιστώνεται στην 
εικόνα 7, όμως, ακόμη και η καταμέτρηση των 
οπών ήταν συχνά αδύνατη.

37 Αργότερα, η μέθοδος offset εγκατέλειψε την αναδιάταξη 
των πρισμάτων, και υιοθέτησε την εκτροπή της σκοπευτι-
κής γραμμής (του προσανατολισμού των πυροβόλων) κατά 
περίπου 70mils από την διόπτευση του στόχου που παρεί-
χε ο κατευθυντήρας, γωνιακή απόκλιση που για τις μέσες 
αποστάσεις πυρών της εποχής αντιστοιχούσε σε εκτροπή 
των βολών περί τις 2000yds δεξιά ή αριστερά του στόχου.

38 Φώτο του C. C Wright, οπ. αναφ. στο Jurens, W. J. (1991), 
p. 241, οπ.π.

Εικόνα 7: “The Navy target after many hits” Σκοπόσημο 
διαστάσεων 20x60ft. μετά από γυμνάσιο πυρών38
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Αξιολόγηση Γυμνασίων-Κριτική 
Αξιωματικών
Η κριτική επί της απόδοσης των πυροβόλων 
αλλά και των τακτικών διαδικασιών των πυρών 
στις αναφορές των πλοίων εκφραζόταν με κυ-
νική ειλικρίνεια. Κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία 
καταγραφόταν από εξωτερικό παρατηρητή, και 
μετά την διανομή της σχετικής αναφοράς το 
πλοίο καλούταν να περιγράψει τεχνικά το πρό-
βλημα και να προτείνει μεθόδους αποκατάστα-
σης. Ειδικά οι νέοι Αξιωματικοί ενθαρρύνονταν 
να υποβάλλουν την προσωπική τους άποψη για 
κάθε γυμνάσιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά 
την εμφανή (και εν γένει κατανοητή) τάση για 
ευνοϊκή αποτίμηση των γυμνασίων, σημαντικό 
ποσοστό των αναφορών εμφανίζεται έντονα 
κριτικό, γεγονός που συνιστά ισχυρή ένδειξης 
για καλλιέργεια πνεύματος παρρησίας ήδη από 
τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας των νέων 
Αξιωματικών. Από τη μελέτη του διαθέσιμου 
αρχείου διαπιστώνεται ότι οι αναφορές των 
Αξιωματικών των πλοίων επιφανείας ήταν εν 
γένει πιο συντηρητικές, σε αντίθεση με τις προ-
ερχόμενες από Υποβρύχιους και Ιπτάμενους 
Αξιωματικούς οι οποίες στηλίτευαν αρκετά πιο 
ανοιχτά σημεία δεκτικά βελτίωσης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όμως, οι αναφορές όλων των Αξιω-
ματικών ήταν τεχνικά τεκμηριωμένες και δια-
πνεόνταν από καταφανές πνεύμα ειλικρίνειας.

Ένα τυπικό παράδειγμα αναφοράς Αξιωμα-
τικού πλοίου επιφανείας είναι αυτό του Ανθυ-
ποπλοιάρχου D.D Scott του USS Mississippi το 
1935-1936:

The errors in the [Battle Antiaircraft 
Practice] run may be partially attributable 
to rangefinder errors due to the interference 
from flue gases. This caused erratic range- 
keeping performance from a rate control 
standpoint since the range-finder operator 
frequently changed his readings, leading 
the range keeper operator to the erroneous 
conclusion that his set up was greatly in 
error. During drills on board the Mississippi 
it has been necessary for the entire director 
personnel to abandon either director 
at various times because of flue gases 
suffocating personnel”

Η υποβολή απόψεων βεβαίως δεν περιορι-
ζόταν στους νέους Αξιωματικούς, καθώς Ναύ-
αρχοι, ακόμη και ο ίδιος ο CNO λάμβαναν θέση, 
ενίοτε ιδιαίτερα κυνικά. Ενδεικτικά, το 1937, ο 
Ναύαρχος Simmons, Διοικητής της 1ης  Μοί-
ρας Θωρηκτών (Battleship Division One) ση-
μείωνε:

Night fire requires common sense and 
constant drill in estimation of ranges of 
objects under illumination. I mention this 
because in some instances common sense 
was not used” … “It soon became apparent 
that a nebulous doctrine guided procedure 
[which sometimes resulted in a] senseless 
waste of ammunition coupled with an 
unreasonably long time before the target 
was hit”39

Κεφάλαιο 3: 
Κινητροδότηση
Για τους Αξιωματικούς καριέρας, των οποίων 
το εργασιακό πλαίσιο περιοριζόταν εντός του 
USN, τα πυρά αποτελούσαν τμήμα του ευρύτε-
ρου επαγγελματικού τους αντικειμένου. Εύλογα, 
συνεπώς, θα περίμενε κανείς το σχετικό διακύ-
βευμα να είναι πέραν του γοήτρου, η ανέλιξη 
σε Ανώτατο. Για την πλειοψηφία όμως, των Αξι-
ωματικών, το κίνητρο για υψηλή αποτελεσμα-
τικότητα κατά τα πυρά δεν ανευρίσκετο μόνο 
στην προσδοκία ανέλιξης σε Ανώτατο, αλλά και 
στο χρηματικό έπαθλο, είτε υπό μορφή μηνιαί-
ου bonus, είτε υπό μορφή εφάπαξ (lump-sum 
payment) ποσού, το ύψος του οποίου δεν ήταν 
διόλου ευκαταφρόνητο. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι για το έτος 1934-1935, σε κάθε μέλος της 
ομάδας πυροβολικού που έλαβε την υψηλότερη 
βαθμολογία στα γυμνάσια πυρών χορηγήθηκε 
εφάπαξ ποσό 15$. όταν το ημερήσιο μίσθωμα 
για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη 
την ίδια περίοδο ήταν 4,50$.40

Από τα αρχείο έχουν αλιευθεί περιπτώσεις 
όπου οι Κυβερνήτες είτε εκμεταλλεύονταν τα 
κενά στις οδηγίες πυρών, είτε τις παρέβαιναν 
προκειμένου να τοποθετηθούν ψηλότερα στη 
βαθμολογία. Ο Jurens αναφέρει την περίπτω-

39 Jurens, W. J. (1991), p. 241, οπ.π.
40 Οπ.π.
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ση ενός πολεμικού πλοίου το οποίο ενώ είχε 
σαφείς οδηγίες να μην εκκινήσει την λήψη 
αποστάσεων από τον στόχο προτού λάβει τη 
διαταγή «ΟΠΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ», χρησιμοποιούσε 
εξ αρχής το rangefinder στο ρυμουλκό, και με 
προεισαγωγή κατάλληλης διόρθωσης έστρεψε 
τις κάννες του στον στόχο σε πολύ συντομό-
τερο χρόνο απ’ ότι αν θα εκκινούσε τη λήψη 
αποστάσεων από τον στόχο μετά τη σχετική 
διαταγή.41

Μια πρώτη ανάγνωση της σχέσης μεταξύ 
της βαθμολογίας στα πυρά και της ανέλιξης 
ενός Αξιωματικού καταδεικνύει ότι ενώ οι κα-
λές βαθμολογίες πυρών στο ιστροικό των φύλ-
λων ποιότητας δεν συνιστούσαν εφαλτήριο για 
προαγωγή, οι κακές βαθμολογίες –εκτός από 
τις περιπτώσεις εξόφθαλμης ανικανότητας- 
δεν αποτελούσαν ιδιαίτερο εμπόδιο. Για το έτος 
1922-1923, λ.χ, οι Κυβερνήτες των κορυφαί-
ων 5 στη βαθμολογία πυρών πλοίων ήταν οι S. 
F. Helm στο USS Pruitt, R. M. Hinckley στο USS 
Mervine, ο W. H. Lee στο USS J.D Edwards, 
ο J. O. Hoffman στο USS Mullany και οι H. J 
Abbot/W. L Ainsworth στο USS Marcus.42 Εξ 
αυτών, μόνο ο Hinckley και ο Ainsworth είδαν 
την καριέρα τους να βελτιώνεται: ο Ainsworth 
προήχθη σε Υποναύαρχο και διοίκησε τις ναυ-
τικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο Guadalcanal, ενώ 
ο Hinckley, έχοντας εν τω μεταξύ προαχθεί 
σε Πλοίαρχο, κυβέρνησε το ναρκοθηρευτικό 
Butler έξω από την Okinawa.

Αντίστοιχα, οι Κυβερνήτες των πλοίων με 
την χαμηλότερη βαθμολογία πυρών ήταν οι 
H. B. Mecleary/N. R. Van der Veer στο USS 
Stewart, M. F. Draemel/ C. W Crosse στο USS 
Selfridge, G. J.Rowcliff/ J. C Byrnes Jr. στο 
USS Childs, J. S. Abbott στο USS Peary, και 
J. B. Glennon στο USS Sands.43 Από αυτούς, 
ο Draemel είχε ήδη προαχθεί σε Υποναύαρχο 
κατά την ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι η εξέλιξη ενός 
Αξιωματικού σε Ανώτατο ήταν εφικτή ανεξάρ-

41 Jurens, W. J. (1991), 268, οπ. π.
42 Κατά τη διάρκεια του έτους ο Abbot παρέδωσε καθήκοντα 

Κυβερνήτου στον Ainsworth.
43 Στα πλοία που αναφέρονται 2 ονόματα, έλαβε χώρα αλλαγή 

Κυβερνήτου κατά τη διάρκεια του έτους.

τητα από την πρότερη επίδοσή του στα γυμνά-
σια πυρών. Υπάρχει, βέβαια, η περίπτωση του 
Arleigh Burke, του οποίου το προσωπικό Οπλι-
σμού σημείωσε σε SRBP του έτους 1939-1940 
αποτελεσματικότητα 100%, με 36 βολές ΕΠΙ. 
εν τούτοις, λόγω των εγγενών δεξιοτήτων και 
χαρισμάτων του συγκεκριμένου Αξιωματικού, η 
εξέλιξή του πιθανότατα θα ήταν η ίδια ακόμη 
και άνευ αυτού του εκπληκτικού ποσοστού.44

Για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο 
δεν είχε βλέψεις για σταδιοδρομία στο USN, η 
αντίληψη περί κινήτρων ήταν τελείως διαφο-
ρετική. Η αναφορά του Πλωτάρχη Foy και του 
Πλωτάρχη Hagen, Αξιωματικών Πυροβολικού 
στο USS New Mexico καταδεικνύει κυνικά το 
ζήτημα:

Gunnery Officers were in short supply and 
transferred much too often. We continue to 
start at zero each first of July. As to enlisted 
personnel, the situation is almost as grave. 
There is a continual recruiting from the 
deck divisions of men for special details. 
Inducements are offered to the brighter 
men who comprise the guns’ crews to 
become yeomen, cooks, storekeepers, and 
bakers or to learn the various mechanical 
trades. In practically every department in 
the ship outside the gunnery department a 
man can learn a trade which will be useful 
to him after his enlistment expires [so that 
the division officer receiving a transfer 
request] either loses a good man [or] has 
a dissatisfied man on his hands. [A man] 
is usually recruited to learn a trade and 
just as soon as he discovers that he is not 
learning on by staying [in gunnery], he does 
his utmost to leave.
Κλείνει, δε, ως εξής:

Generally speaking, what we are left 

44 Jurens, W. J. (1991), 241, οπ.π. Δύο εξαιρετικές βιογραφί-
ες του Arleigh Burke παρέχονται στα: Potter, B. E. (2005). 
Admiral Arleigh Burke. Annapolis, MD, USA: Naval Institute 
Press καθώς και στο: Jones, K., & Hubert, K. (2014). 
Admiral Arleigh (31-Knot) Burke: The Story of a Fighting 
Sailor (Bluejacket Books). Annapolis, MD, USA: Naval 
Institute Press. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση σταδιοδρομίας 
και αποτελεσματικότητας κατά τα πυρά απαιτεί εκτενέστατη 
έρευνα και μελέτη.
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with which to fight the battery is pretty apt 
to be the least desirable material on board”. 
“This question of fighting the guns with 
what’s left of the crew, officered by officers 
so young that they have just arrived or so 
unfortunate … that they can’t get away, is a 
very serious one.”45

Θίγοντας το μείζον θέμα της διαχείρισης του 
προσωπικού, η αναφορά των Foy και Hagen 
εστιάζει σε δυο άξονες: αφενός στην απουσία 
κινήτρων για εξαρχής ενασχόληση με το πυ-
ροβολικό, αφετέρου στις αρρυθμίες που προ-
καλεί η διαρκής μετακίνηση ανδρών της ομά-
δας πυρών σε πόστα (σσ. Επιστασίες) άσχετα 
με το αντικείμενο του πυροβολικού (εσωτερική 
ανακατανομή). Οι μηχανισμοί με τους οποίους 
η ανακατανομή προσωπικού επιδρά αρνητικά 
στην συνολική απόδοση του πυροβολικού, είναι 
μάλλον αυταπόδεικτοι: από τη μια παρακωλύ-
εται η δημιουργία πνεύματος ομάδας και από 
την άλλη επιβραδύνεται ο ρυθμός εξοικείωσης 
με τα σύνθετα ηλεκτρομηχανολογικά συστήμα-
τα των πυροβόλων και τις διαδικασίες των πυ-
ρών.46 Η απουσία, όμως, κινήτρων για εξαρχής 
κατανομή στην ομάδα πυροβολικού είναι ιδιαί-
τερη περίπτωση, και σε μεγάλο βαθμό αντανα-
κλά μακροσκοπικά την παραδοσιακά οικονομο-
κεντρική κουλτούρα των ΗΠΑ που αναζητά σε 
οιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμη και εντός των 
ενόπλων δυνάμεων, διασύνδεση με την αγορά 
εργασίας. Για τον κληρωτό της εποχής, συνε-
πώς, οι θέσεις ξυλουργού, μεταλλουργού, αρ-
τοποιού κοκ, ήταν πολύ πιο θελκτικές από αυ-
τές του πυροβολητή, καθώς οι πρώτες θα τον 
εξόπλιζαν με επαγγελματικές δεξιότητες απορ-
ροφήσιμες στην αγορά μετά την απόλυσή του.

Κεφάλαιο 4: Η Παρατήρηση των 
Ναυτικών Πυρών- Spotting
Πριν από την αξιοποίηση του ναυτικού radar, το 
spotting, δηλαδή ο εντοπισμός των πτώσεων 

45 F.T.P. 36 (Reports on Gunnery Exercises 1922-1932), σελ. 
170 επ.

46 Σε μικρότερη, βέβαια, κλίμακα, λόγω των απαιτήσεων εξει-
δίκευσης που επέφερε η τεχνολογική συνθετότητα στα μο-
ντέρνα πολεμικά πλοία, η ανακατανομή προσωπικού παρα-
μένει ακόμη και σήμερα μείζονα παράμετρος αξιοποίησης 
του πληρώματος ενός πλοίου.

των βολών προς υπολογισμό του μέσου ση-
μείου πτώσεως (ΜΣΠ) λάμβανε χώρα είτε δια 
γυμνού οφθαλμού (visual spotting), είτε μέσω 
οπτικών κατευθυντήρων στον ιστό, είτε με 
χρήση αεροσκαφών (air spotting). Ακόμη και 
σήμερα για αποστάσεις πυρών της τάξης των 
10000-12000 yds ο οπτικός εντοπισμός εξα-
κολουθεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, 
και συχνά ακριβέστερος κατά την έννοια του 
δεξιά-αριστερά (deflection) απ’ ότι το radar.

Surface Spotting
Το καλό visual spotting απαιτεί από τον παρα-
τηρητή/ οπτήρα spotter να έχει άριστη οπτική 
οξύτητα, καλή κρίση και παρατεταμένη εκπαί-
δευση. Πρακτικά ο spotter εκτιμά οπτικά το 
χωρικό διάστημα μεταξύ της βάσης του πίδακα 
πτώσης και της ισάλου γραμμής του στόχου, 
και με κατάλληλη αναγωγή υπολογίζει την από-
σταση ΕΓΓΥΣ ή ΜΑΚΡΑΝ του στόχου στην οποία 
το χωρικό αυτό διάστημα αντιστοιχεί. Ένα έργο 
απαιτητικό εκ φύσεως, καθίστατο επιπλέον δυ-
σχερές όταν η ίσαλος του στόχου βρισκόταν 
πέραν του οπτικού ορίζοντα. Έτσι, για αποστά-
σεις βολών της τάξης των 5000 yds προείχε το 
άμεσο spotting (direct spotting), με τον spotter 
να υπολογίζει αμέσως (directly) το σφάλμα. Σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις βολών, χρησιμοποι-
ούταν η μέθοδος “bracket” ή “halving” κατά 
την οποία ο spotter ανέφερε στον Αξιωματικό 
Διευθύνσεως Βολής το σφάλμα, και ο τελευ-
ταίος εισήγαγε διαδοχικά το ήμισυ (half) του 
εκτιμούμενου σφάλματος, μεταφέροντας, σε 
βήματα (brackets) το μέσο σημείο πτώσεως 
προς το στόχο, μέχρι να σιγουρευτεί για την 
αξιοπιστία της εκτίμησης του πρώτου. Στους 
δευτερεύοντες πύργους, όπου ήταν εγκατεστη-
μένα τα πυροβόλα μικρότερου διαμετρήματος, 
χρησιμοποιούσαν συχνά τη μέθοδο “ladder”. 
Εδώ ο Αξιωματικός Διευθύνσεως βολής του 
πύργου εκκινούσε εσκεμμένα βάλλοντας ΕΓΓΥΣ 
του στόχου, εν συνεχεία εισήγαγε διαδοχικά 
προσθετικές διορθώσεις μέχρι οι βολές να δι-
έλθουν κάθετα τον στόχο σημειώνοντας πτώ-
σεις ΜΑΚΡΑΝ αυτού, και τελείωνε τα πυρά του 
αντίστροφα εισάγοντας αφαιρετική διόρθωση 
ώστε οι πτώσεις των τελευταίων salvo να δι-
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έλθουν εκ νέου κάθετα το στόχο, αυτή τη φορά 
από με διεύθυνση από ΜΑΚΡΑΝ προς ΕΓΓΥΣ.

Air Spotting
Στην ορολογία του ναυτικού πυροβολικού, 
ο όρος αναφέρεται στην εποπτεία και εντο-
πισμό από αέρος των πτώσεων των πυρών 
στο θαλάσσιο ύδωρ. Σημείο καμπής για το air 
spotting υπήρξε το έτος 1922, όταν ο Ναύ-
αρχος Robinson, τότε Commander in Chief of 
the Battle Fleet, προέκρινε την εγκατάσταση 
συστήματος καταπέλτη στα θωρηκτά για την 
εκτόξευση/απονήωση υδροπλάνων.47 Η σκέψη 
του Ναυάρχου Robinson επέδρασε καταλυτι-
κά στην αξιοποίηση του αεροπορικού μέσου 
από ναυτικές μονάδες: ειδικά για τις εμβέλειες 
των πυροβόλων 14 in και 16 in, τα αεροσκά-
φη μπορούσαν να παράξουν ακριβείς θέσεις 
πτώσεων, καθιστώντας εφικτή την αξιοποίηση 
του ναυτικού πυροβολικού σε αποστάσεις πυ-
ρών πέραν του οπτικού ορίζοντα του spotter. 
Οι πρώτες δοκιμές ήταν εξαιρετικά ενθαρρυ-
ντικές: μετά από ένα LRBP του USS Texas το 
1919, ο χειριστής αεροσκάφους Πλωτάρχης 
Kenneth Whiting ανέφερε στην επιτροπή αξιο-
λόγησης ότι η βελτίωση στην αποτελεσματικό-
τητα των πυρών με air spotting μπορούσε να 
αγγίξει το 200%.48

47 F.T.P. 36 (Reports on Gunnery Exercises 1922-23) σελ. 
167.

48 Hone, T. C., & Hone, T. (2006). Battle Line: The United 
States Navy, 1919-1939. Annapolis, MD, USA: Naval 
Institute Press.

49 Φώτο άγνωστου φωτογράφου, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
 https://www.pearlharboraviationmuseum.org/wp-content/

Το αρχείο καταδεικνύει ότι οι πιλότοι έδιναν 
αναφορές μόνο κατά την έννοια του ΕΓΓΥΣ-ΜΑ-
ΚΡΑΝ (range error) αφήνοντας στο πλοίο τη 
διόρθωση της γωνιακής εκτροπής (deflection 
error) γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
κατά τη διάρκεια των βολών, ίπταντο με πορεία 
κάθετη στη γραμμή πυρός ώστε να έχουν καλή 
έγκλιση του στόχου.

Φυσικά, η αξιοποίηση του αεροπορικού μέ-
σου για air spotting δεν ήταν χωρίς δυσκολίες: 
η διατήρηση σταθερής και ακριβούς σκοπευ-
τικής γραμμής LOF εκ μέρους του πλοίου, η 
οποία ήταν απαραίτητη ως στοιχείο προσανα-
τολισμού για την σχετική θέση των πτώσεων,50 
ήταν εφικτό να διατηρηθεί μόνο στα γυμνάσια, 
καθώς σε πραγματικές συνθήκες, τα αεροσκά-
φη ήταν ευάλωτα σε εχθρικά πυρά, είτε αντιαε-
ροπορικά από τις λοιπές ναυτικές μονάδες, είτε 
από αεροσκάφη αναχαίτισης. Εξάλλου, ακόμη 
και η ασύρματη μετάδοση των πτώσεων από το 
αεροσκάφος στο βάλλον πλοίο ήταν ευαίσθητη 
στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα αρχεία κατα-
δεικνύουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ανα-
φορές των πτώσεων από τα αεροσκάφη είχαν 
τόσο μεγάλες αποκλίσεις από τις παρατηρήσεις 
των spotters επί των πλοίων που καθίστατο 
δύσκολη η υιοθέτηση της μιας ή της άλλης πη-
γής, με αποτέλεσμα να εισάγεται ως διόρθωση 
ο μέσος όρος των δυο παρατηρήσεων.51

Οι παθητικές μέθοδοι για τη μετάδοση των 
παρατηρήσεων των πτώσεων, όπως η εμβά-

uploads/2016/10/floatplane-18.jpg
50 Το ΕΓΓΥΣ ή ΜΑΚΡΑΝ μετράται κατά την έννοια της LOF.
51 Συνήθως οι spotters επί του πλοίου ήταν σωστοί. Το 1922 

ο Lt.Cdr. R.K. Turner της Καλιφόρνια σημειώνει «... η τεχνι-
κή της αξιοποίησης αεροσκαφών στην παρατήρηση πυρών 
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Η επικοινωνία είναι ακόμα 
αναξιόπιστη και δεν είναι βέβαιο ότι η χρήση τους βελτίωσε 
ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των πυρών, αν και θα 
φαινόταν ότι αυτό το σημείο θα ήταν ιδιαίτερα αισθητό με 
κακές καιρικές συνθήκες, όπως στα γυμνάσια πυρών. « Φυ-
σικά, αναφέρθηκαν και διαφορετικές απόψεις. το ίδιο έτος, 
σε αναφορά του USS Delaware σημειώνεται: «... Η χρήση 
του air-spotting είναι αναμφισβήτητα ανώτερη του ship-
spotting σε όλες τις φάσεις των πυρών.» F.T.P. 36 (Reports 
on Gunnery Exercises 1922-23) σελ. 176, ως αναφέρε-
ται στο: Jurens, W. J. (1991), 268, οπ.π. Η όλη διαδικασία 
εξελίσσεται ομαλότερα όταν ο Αξιωματικός Διευθύνσεως 
Βολής μπορεί ο ίδιος να έχει εικόνα του μοτίβου πτώσεων 
(splash pattern), πολυτέλεια η οποία πλέον είναι εφικτή με 
τη μετάδοση video από UAV-drone.

Εικόνα 8: Υδροπλάνα OS2U Kingfisher ασφαλισμένα στους 
πρυμναίους καταπέλτες άγνωστου θωρηκτού. Προσέξτε 
τον γερανό περισυλλογής των
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πτιση πτέρυγας για σηματοδό-
τηση βολής ΜΑΚΡΑΝ εφαρμό-
στηκαν πειραματικά στις αρχές 
του 1920. Μια εξ αυτών συνί-
στατο στην εκτέλεση κυκλικών 
patterns άνωθεν του στόχου 
για μεταφορά του range error 
(και με πολύ λιγότερη ακρίβεια, 
το bearing error)όταν αυτός ευ-
ρίσκετο όπισθεν προπετάσματος 
καπνού. Μια αποτελεσματικότερη 
μέθοδος ήταν το αεροσκάφος 
εντοπισμού να διατηρεί πορεία 
παράλληλη της LOF και να ση-
ματοδοτεί το επιθυμητό σημείο 
πτώσης/ απόσταση πυρών βάλ-
λοντας μια φωτοβολίδα διερχό-
μενο πάνω από τη γραμμή μάχης 
του εχθρού. Τη νύχτα, όταν/ αν 
εντοπιζόταν ο στόχος, τα αερο-
σκάφη μπορούσαν να βάλλουν 
flares, καταδεικνύοντας την ανά-
γκη χρήσης φωτιστικών βλημά-
των. Σε γενικές γραμμές, το air-spotting είχε 
μικρό όφελος σε αποστάσεις πυρών κάτω από 
20.000 μέτρα, όπου το visual-spotting παρέ-
μεινε ανώτερο. Το πλεονέκτημα του, όμως, αυ-
ξήθηκε εκθετικά στη συνέχεια, όταν στην ανα-
φορά του έτους 1935, το Naval War College 
κατέληξε ότι για απόσταση βολής 29000 yds το 
airspotting αναμένεται να αναφέρει εξαπλάσιο 
αριθμό πτώσεων, απ’ ότι οι spotters επί των 
πλοίων.52

Κεφάλαιο 5: Αναβαθμίσεις και 
Τεχνολογικές Καινοτομίες
Το πρώτο σημαντικό βήμα προς βελτιστοποίηση 
της διεύθυνσης των ναυτικών πυρών υπήρξε 
αδιαμφισβήτητα η εισαγωγή του αποστασιομέ-
τρου- rangefinder το 1912. Με την εγκατάστα-
ση αυτού σε υψηλό σημείο του ιστού, ώστε να 
παραμένει ανεπηρέαστο από τον καπνό (αέρια 
κατάκαυσης της προωθητικής γόμωσης) μετά 
την εκπυρσοκρότηση, ο Αξιωματικός Πυροβολι-
κού του 1915 μπορούσε να στοχεύει τον εχθρό 

52 Blue Fire Effect Tables, 16΄΄/45, Department of 
Operations, US Naval War College, June 1935

όχι μόνο με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και με 
υψηλότερη ταχυβολία από τον προκάτοχό του. 
Έτσι, μόλις μια δεκαετία μετά την πρώτη εγκα-
τάστασή του στα πλοία, το εύρος των αποστά-
σεων πυρών αυξήθηκε από τις 2000 yds στις 
10000 yds.

Το δεύτερο βήμα που βελτίωσε έτι περαι-
τέρω τον έλεγχο της βολής ήταν η εισαγωγή 
του σταθμιστήρα (stable vertical) ο οποίος 
διατηρούσε σταθερή την σκοπευτική γραμμή 
προς αντιστάθμιση του προνευστασμού και 
διατοιχισμού. To πρώτο ολοκληρωμένο σύστη-
μα εγκαταστάθηκε πειραματικά το 1935, αλλά 
καταγεγραμμένη αξιόπιστη χρήση σταθμιστή-
ρα κατά τα πυρά φέρεται να έκανε πρώτο το 
USS Nevada στον Β' ΠΠ. Η ενσωμάτωση γυ-
ροσκοπίων επέδραμε θετικά ακόμη και κατά τη 
διάρκεια ελιγμών, όπου τα επίπεδα στροφής 
των ΠΒ εκτρέπονταν σημαντικά από το ορι-
ζόντιο επίπεδο αναφοράς.54 Το 1945 το USS 

53 Wildenberg, T. (1996). Gray Steel and Black Oil Fast 
Tankers and Replenishment at Sea in the U.S. Navy, 
1912-1995. Annapolis, MD, USA: Naval Institute Press, 
118

54 Οι πρώτοι γυροσκοπικοί σταθμιστήρες εισήχθησαν στα 
πλοία τη δεκαετία του 1960

Εικόνα 9: Επάνω: η θέση του αποστασιόμετρου στο θωρηκτό Fuso του ια-
πωνικού αυτοκρατορικού ναυτικού. Κάτω δεξιά: ο κατευθυντήρας Mk 19 επί 
του USS Pennsylvania (BB-38) περί το 1942 με εμφανή τα σκοπευτικά του 
rangefinder στο δεξί άκρο της φωτό.
Κάτω αριστερά: στελέχωση του rangefinder στο booth του κατευθυντήρα53
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North Carolina εκτέλεσε έλεγχο του νέου ΣΔΒ 
σκοπεύοντας τον ήλιο (και τη νύχτα το φεγγά-
ρι) κατά τη διάρκεια 2 στροφών 450ο και 2 
στροφών 100ο με σταθερή υψηλή ταχύτητα. Η 
ανάλυση κατέδειξε ότι τέτοιοι ελιγμοί προκα-
λούσαν μεταφορά του Μέσου Σημείου Πτώσε-
ως της τάξης των 100 yds για τις αποστάσεις 
βολής μάχης των πυροβόλων (15-20000 yds), 
ήτοι εντός αποδεκτής απόστασης από το στόχο 
για εφαρμογή της μεθόδου “ladder”, και στη 
βάση αυτού του συμπεράσματος το BuOrd ανα-
κοίνωσε ότι τα πλοία θα μπορούσαν πλέον να 
εκτελούν ελεύθερα ελιγμούς κατά την εμπλο-
κή τους με εχθρικές μονάδες. Η εξέλιξη από τα 
παλαιοτέρα συστήματα των δεκαετιών του ’20 
και ‘30 ήταν εμφανής, καθώς με τα τελευταία, 
ακόμη και μια στροφή της τάξης των 40ο ήταν 
ικανή να θέσει το ΣΔΒ εκτός. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι στα γυμνάσια πυρών με ελιγμούς έως 
30ο του 1927-1928, το μέσο σημείο πτώσεως 
(ΜΣΠ) salvo 15 βολών όλων των πλοίων ήταν 
400 yds ΕΓΓΥΣ και ΔΕΞΙΑ του στόχου, και καμία 
βολή δεν σημειώθηκε ΕΠΙ.55

Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος της βολής 
είχε βελτιωθεί αισθητά μέχρι τη δεκαετία του 
’30, η κατάσταση απείχε αρκετά από το να χα-
ρακτηριστεί ικανοποιητική. Το 1941, για παρά-
δειγμα, εκτελώντας γυμνάσιο πυρών κατά τη 
διάρκεια στροφής 150ο στις 23000 yds- εγ-
χείρημα εξαρχής απαιτητικό, ως εξάλλου είχε 
παραδεχτεί ο ίδιος ο Commander of Fleet 

55 F.T.P. 89 (Reports on Gunnery Exercises 1927-1928) pp 
60 et. seq.

56 Friedman, N. (2008). οπ.π

Training “a most sever test” το USS California 
σημείωσε διασπορά 212 yds για απόσταση βο-
λής 23000 yds. εξαιρούμενου ενός salvo του 
οποίο το μέσο σημείο πτώσεως μετρήθηκε περί 
τις 4100 yds αριστερά του στόχου και 2100 
ΜΑΚΡΑΝ. Στο ίδιο γυμνάσιο, το ΜΣΠ ενός από 
τα salvo του USS Maryland σημειώθηκε 1664 
yds αριστερά του στόχου, όταν από σφάλμα 
του χειριστή στροφής του πύργου ΙΙΙ (turret III) 
δόθηκε πράσινο φως για βολή με την κάννη 
να έχει 5ο απόκλιση από την επιθυμητή σκο-
πευτική γραμμή (LOF). Σαν γενικός κανόνας, οι 
βολές που βάλλονταν κατά τη διάρκεια ελιγμών 
του πλοίου είχαν την τάση να σημειώνονται είτε 
με καλή διασπορά κατ’ απόσταση και κακή κατά 
διόπτευση, είτε το αντίθετο. Αναλύοντας τις 
πτώσεις των βολών του αυτοκρατορικού ιαπω-
νικού ναυτικού, στη ναυμαχία της Samar (25 
Οκτωβρίου 1944), οι Αξιωματικοί του BuOrd 
διαπίστωσαν ότι ο ίδιος κανόνας ίσχυε και για 
το ιαπωνικό ναυτικό πυροβολικό.57

Η δυνατότητα ελέγχου της βολής κατά τη 
διάρκεια ελιγμών, σε συνδυασμό με τη δυνατό-

τητα ακριβούς spotting 
προσέδωσαν στο USN 
εξαιρετικό τακτικό πλε-
ονέκτημα έναντι των 
αντιπάλων του στον Β 
ΠΠ. Η πλειοψηφία των 
εχθρικών πλοίων που 
χείριζαν για να απο-
φύγουν τα αμερικανικά 
πυρά δεν μπορούσαν 
να ανταποδώσουν με 
την ίδια αποτελεσματι-
κότητα, ενώ η μειοψη-

φία που επέλεγε να διατηρήσει σταθερή πο-
ρεία και ταχύτητα δεχόταν σοβαρό πλήγμα. Τα 
αμερικανικά πλοία, αντίθετα, είχαν την επιλογή 
αμφότερων των ελιγμών και των πυρών, ενώ, 
ειδικά τα κλάσης Iowa λόγω της ταχύτητάς των, 
μπορούσαν να κλείσουν την απόσταση από 
το στόχο, επιλέγοντας τη βέλτιστη απόσταση 
εμπλοκής.

Πέραν όμως του αποστασιόμετρου και του 

57 F.T.P. 210-2 (Reports on Gunnery Exercises 1940-1941) 
pp 40 et. seq.

Εικόνα 10: Ο σταθμιστήρας Mk32 (αριστερά) και το σύστημα γυροσκοπίου Mk6 (δεξιά)56
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σταθμιστήρα, υπήρξαν συνθετότερες τεχνολο-
γικές καινοτομίες που κατέστησαν το ναυτικό 
πυροβολικό της δεκαετίας του 1950 πολύ πιο 
αποτελεσματικό απ’ ότι στις δεκαετίες του ‘20 
και ’30. Τέσσερις εξ αυτών φέρονται να είχαν 
την μεγαλύτερη επίδραση: Πρώτον, η αντικατά-
σταση των πυροβόλων 5’’/51 και 5’’/25 με πυ-
ροβόλα 5’’/38 στα παλαιότερα θωρηκτά, μετά 
την ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor. Δεύτε-
ρον η εγκατάσταση συστήματος διευθύνσεως 
βολής στα South Dakota και Iowa Class για τα 
πυροβόλων 16 in με προηγμένα σύστημα δι-
ευθύνσεως βολής (fire control system). Τρίτον, 
η εγκατάσταση και διασύνδεση με τα πρώιμα 
συστήματα διευθύνσεως βολής του radar, το 
οποίο, σχεδόν άγνωστο στη διάρκεια του με-
σοπολέμου, επέτρεψε ακριβέστερη εύρεση της 
απόστασης στόχου και συνακόλουθα ορθότερη 
επίλυση του προβλήματος βολής. Και τέταρτον, 
η υιοθέτηση του πυροσωλήνα προσεγγίσεως, ο 
οποίος έφερε επανάσταση στην αποτελεσματι-
κότητα των αντιαεροπορικών πυρών. Από αυ-
τές τις καινοτομίες, θα αναπτυχθούν σύντομα 
μόνο η δεύτερη και η τρίτη, το σύστημα διευ-
θύνσεως βολής και το radar.58 Ξεχωριστή μνεία

Η Ανάπτυξη Συστημάτων Διευθύνσεως 
Βολή-ΣΔΒ
Η αναγκαιότητα εισαγωγής ΣΔΒ στο ναυτικό 
πυροβολικό υπαγορεύτηκε κυρίως από δυο πα-
ράγοντες: την απαίτηση ταχύτερης –σε σχέση 
με τον άνθρωπο- επίλυσης του προβλήματος 
βολής, και την απαίτηση ακριβέστερης εκτίμη-
σης της απόστασης του στόχου, την οποία επέ-
τασσε η δυσκολία ορθού υπολογισμού αυτής 
λόγω της αύξησης των αποστάσεων πυρών.59

Το ΣΔΒ είναι ένα σύνθετο ηλεκτρομηχανο-
λογικό σύστημα μέσω του οποίου ασκείται ο 
έλεγχος και κατεύθυνση των ναυτικών πυρών 

58 Ο πυροσωλήνας εφευρέθηκε από τον τον W. A. S. 
Butement τον Οκτώβριο του 1939, αλλά εφαρμόστηκε 
στο USN λίγο μετά την έναρξη του Β ΠΠ, Brown, L. (1999). 
A Radar History of World War II: Technical and Military 
Imperatives. Bristol: Institute of Physics Publishing. Για 
περαιτέρω μελέτη πάνω στην ανάπτυξη του πυροσωλήνα 
προσεγγίσεως, βλ. Belknap, R. B. (1980). The deadly fuze: 
The secret weapon of World War II. Presidio Press.

59 Βλ. και γράφημα 1.

προς τον στόχο. Στην βασική του μορφή αποτε-
λείται από διάφορα επιμέρους συνεργαζόμενα 
υποσυστήματα (π.χ κατευθυντήρα, υπολογιστή 
και radar) και έργο του είναι να συνδράμει την 
διαδικασία στοχοποίησης, σκόπευσης και κατα-
στροφής του στόχου. Πρακτικά εκτελεί την ίδια 
λειτουργία με τον πυροβολητή ο οποίος εκτιμά 
την θέση ενός κινούμενου στόχου, και υπολο   

γίζει την απαιτούμενη ύψωση και στροφή που 
πρέπει να λάβει η κάννη του πυροβόλου ώστε 
το εξερχόμενο από αυτήν βλήμα να επιτύχει τον 
στόχο. Το βασικό υποσύστημα των πρώιμων 
ΣΔΒ ήταν ο κατευθυντήρας (director), ο οποίος 

60 Φώτο του U.S. Naval Historical Center Photograph # 19-
N-29229, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση http://
www.navweaps.com/Weapons/WNUS_5-38_mk12.php.

61 Φώτο National Archive #80-G-367549, διαθέσιμη δι-
αδικτυακά στη διεύθυνση https://en.wikipedia.org/wiki/
Rangekeeper#/media/File:FordMk1Rangekeeper.jpg

Εικόνα 11: Αεροφωτογραφία του USS Blue DD-387 τον 
Απρίλιο του 1942, με εμφανή τον κατευθυντήρα Mk 33 
στο υψηλότερο μέρος της υπερκατασκευής60

Εικόνα 12: O Ford Mk1 Ballistic Computer (ή rangekeeper) 
επί του USS Hornet (CV-12)61
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ήταν υπεύθυνος για την συνεχή τριγωνομετρι-
κή επίλυση του προβλήματος βολής και την με-
τάδοση των στοιχείων στοχοποίησης (απαιτού-
μενη στροφή και ύψωση των πυροβόλων) στον 
Αξιωματικό Διευθύνσεως Βολής.62

Στο USN τo πρώτο ΣΔΒ ήταν το Mk33 GFCS 
(Gun Fire Control System), το οποίο για την 
εξαγωγή γωνιών ύψωσης και στροφής για τα 
πυροβόλα χρησιμοποιούσε τον αναλογικό υπο-
λογιστή Mk 1 Rangekeeper. Τα στοιχεία θέσης 
του στόχου λαμβάνονταν από το αποστασιό-
μετρο επί του κατευθυντήρα στην υπερκατα-
σκευή, και αποστέλλονταν στον υπολογιστή του 
ΣΔΒ, σε κατάλληλο διαμέρισμα του πλοίου, κα-
θώς, λόγω του μεγάλου όγκου του τελευταίου, 
αυτός δεν μπορούσε να εγκατασταθεί στον ιστό 
(βλ. εικόνα).

Τα πρώτα Mk 33 GFCS εγκαταστάθηκαν 
στο USN στα τέλη του 1930, και καθώς στην 
τους αρχική σύνθεσή δεν περιελάμβαναν 
radar, η εκτίμηση στοιχείων θέσης του στόχου 
γινόταν οπτικά (είτε οφθαλμικά, είτε με χρήση 
rangefinder). Κατά τις εκτιμήσεις των αρμόδι-
ων επιτελών, δεν απέδωσε ικανοποιητικά, και, 
αντικαταστάθηκε σύντομα από το Mk 37:

Although superior to older equipment, 
the computing mechanisms within the range 
keeper (Mk 1) were too slow, both in reaching 
initial solutions on first picking up a target 
and in accommodating frequent changes in 
solution caused by target maneuvers. The 
Mk 33 was thus distinctly inadequate, as 
indicated to some observers in simulated air 
attack exercises prior to hostilities. However, 
final recognition of the seriousness of the 
deficiency and initiation of replacement 
plans were delayed by the below decks space 
difficulty, mentioned in connection with the 
Mk 28 replacement. Furthermore, priorities 
of replacements of older and less effective 
director systems in the crowded wartime 
production program were responsible for the 
fact the Mk 33’s service was lengthened to 

62 Οι λειτουργίες του κατευθυντήρα ενσωματώθηκαν στο ΣΔΒ 
την δεκαετία του 1960, και την δεκαετία του 1990 στον 
τεχνολογικό απόγονo αυτών, το τακτικό σύστημα.

the cessation of hostilities.63

Radar
Τα radar πυροβολικού (FCS-fire control radar) 
Mk 8 και Mk 13 που εγκαταστάθηκαν στα πλοία 
κατά τη διάρκεια του Β ΠΠ έφεραν πραγματική 
επανάσταση στο spotting, και συνακόλουθα 
στην αποτελεσματικότητα των πυρών. 
Παρουσιάζοντας εξαιρετική ακρίβεια στην 
μέτρηση απόστασης στόχου αλλά και πίδακα 
πτώσεων (οπωσδήποτε πολύ καλύτερη από 
την οπτική παρατήρηση), λίαν σύντομα το radar 
αντικατέστησε το airspotting εξολοκλήρου, 
επιταχύνοντας την καθολική απόσυρση των 
υδροπλάνων από τα πλοία.65 Ακόμη και με 
καλό καιρό, η οπτική παρατήρηση καθίστατο 

63 USN Bureau of Ordnance. (2015). US naval administrative 
histories of World War II, Vol. 79. Fire Control (Except 
Radar) and Aviation Ordnance . USN Naval History and 
Heritage Command, p.145

64 U.S. Navy, Bureau of Naval Personnel – NAVPAPERS 
10158-A, Gunner’s Mate 3

65 Bλ. USS Alabama “Report of Target Practices fired 9 May 
to 13 June, 1945,” pp 7.

Εικόνα 13: Σκίτσο του κατευθυντήρα Mk37, με εμφανή τον 
rangefinder και τις κεραίες των radar Mk 12 (στα αριστε-
ρά) και Mk 22 (στα δεξιά)64



68  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180

ιδιαίτερα δυσχερής σε αποστάσεις μικρότερες 
των 180000 yds, όταν η πρώτη έκδοση του Mk 
8 radar (Mk 8 Mod 0) εντόπιζε με εξαιρετική 
ευκρίνεια πτώσεις από βολές πυροβόλων 16 in 
σε αποστάσεις 20000 yds, και η βελτιωμένη του 
έκδοση, το Mk 8 Mod 3 εντόπιζε πτώσεις από 
βολές πυροβόλων τόσο 14in όσο και 16 in σε 
αποστάσεις 35000 yds.66

Ακόμη πιο αποτελεσματικό φαίνεται να 
ήταν το Mk 13 radar, για το οποίο ο Αξιω-
ματικός πυροβολικού του USS Iowa το 1945 
αναφέρει:

“Spotting both 5-inch and 16-inch 
splashes, HC or AP, with the Mark 13 radar 
is comparable to deliberately drawing 
a picture of the splashes on paper and 
looking at it. At all ranges fired during 
this period, the most inexperienced officer, 
given a brief explanation of what to expect, 
can spot splashes accurately to within 100 
yards, and to within 50 yards with some 
experience.”68

66 Ευνόητο ότι με υψηλό κυματισμό η απόδοση τόσο του 
optical όσο και του radar spotting μειωνόταν.

67 Φώτο του Naval Historical Center του USN, διαθέσιμη δια-
δικτυακά στην διεύθυνση: http://www.ibiblio.org/hyperwar/
OnlineLibrary/photos//images/h84000/h84813.jpg

68 Απεικονίσεις αρχείου από τους ενδείκτες των Mk8 radar 
καταδεικνύουν πως παρά το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι 
πίδακες νερού (splashes) εμφανίζονταν ως μία ενιαία 
ηχώ, η συνολικές διαστάσεις και θέση του splash pattern 
του salvo ήταν λίαν ευκρινής. Βλ. Bulletin of Ordnance 
Information No.3, 1945.

Συμπεράσματα
Στο σύνολό της, η εξέλιξη του ναυτικού πυρο-
βολικού κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα, 
υπήρξε όχι μόνο σταθερή αλλά και πολυεπίπε-
δη. Σε ό,τι αφορά στη μεν σταθερότητα, παρό-
τι αυτή αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά από 
την συναφή βιβλιογραφία, μικρό τμήμα αυτής 
υποστηρίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξής της ήταν 
μάλλον αργός, ισχυριζόμενο ότι, σε αντίθεση 
με τον 19ο αιώνα, η φύση των σημειούμενων 
καινοτομιών ήταν «εξελικτική και όχι επαναστα-
τική».70 Προς ενίσχυση αυτού του ισχυρισμού 
προβάλλεται η θέση πως, αν εξαιρέσει κανείς 
την εισαγώγη των delay coils στα δίδυμα και 
τρίδυμα πυροβόλα,71 οι σχετικές καινοτομίες 
δεν αφορούσαν το - αμιγώς (ηλεκτρο)μηχα-
νολογικό- αντικείμενο του πυροβόλου όπλου 
καθαυτού, αλλά προέρχονταν από το αδελ-
φό πεδίο -αρχικά- των εκρηκτικών υλών, και 

69 Φωτό αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη στην διεύθυνση: 
https://servimg.com/view/16276837/4000

70 «…evolutionary and not revolutionary», βλ.: Jurens, W. J. 
(1991). Evolution of Battleship Gunnery in the U.S. Navy, 
1920-1945. Warship International (3), p. 264.

71 Στα δίδυμα & τρίδυμα πυροβόλα, καθώς τα βλήματα του 
salvo ταξίδευουν προς το στόχο, επειδή προέρχονταν από 
παρακείμενες κάννες ίπταντο σε τόσο σφιχτό σχηματισμό 
που, λόγω του φαινομένου Bernoulli και της αεροδυνα-
μικής ροής πέριξ του σώματος των, πολλές φορές συνέ-
κλιναν και συγκρούονταν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 
εκτρέπονται της πορείας τους και να πίπτουν πολύ μακριά 
από το επιθυμητό σημείο. Η λύση που προκρίθηκε ήταν η 
εγκατάσταση των delay coils, με τα οποία εισήχθη μια ελά-
χιστη χρονοκαθυστέρηση στο κύκλωμα πυροδότησης των 
παρακείμενων κανών και να αποτρέπεται η ταυτόχρονη 
πυροδότηση.

Εικόνα 14: Το radar πυροβολικού Mk 8 εν έτει 1943 επί 
του κατευθυντήρα Mk 38 στην πρωραία υπερκατασκευή 
του USS Mobile (CL 63) sτο Mare Island Navy Yard, CA67

Εικόνα 15: Το radar πυροβολικού Mk 13 επί του USS 
Missouri69
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αργότερα, των ηλεκτρονικών. Αν και τολμηρή 
στη διατύπωση της, η θέση δεν στερείται λο-
γικής βάσης: η αύξηση των διαμετρημάτων 
των πυροβόλων πράγματι έδρασε καταλυτικά 
στην πρόοδο της οπλικής μηχανολογίας, με 
αποτέλεσμα τα αριστουργήματα των ναυτικών 
πυροβόλων διαμετρημάτων 14 in και 16 in. 
Εν τούτοις, με την αύξηση της εμβέλειας των 
ναυτικών πυροβόλων, γεννήθηκε η ανάγκη κα-
λύτερου ελέγχου της βολής, ζήτημα το οποίο, 
εκφεύγοντας του στενά μηχανολογικού αντι-
κειμένου της πυροβολικής, καλύφθηκε είτε με 
βελτίωση των πυρομαχικών,72 είτε με την εισα-
γωγή συστημάτων διεύθυνσης κι ελέγχου της 
βολής (ΣΔΒ). Προς αναγνώριση, όμως, και της 
αντίθετης άποψης, ο αντικειμενικός μελετητής 
οφείλει να σημειώσει ότι για το χρονικό εύρος 
που καλύπτει η μελέτη, θεωρούταν τεχνολογικό 
επίτευγμα μια ρύθμιση που επέτρεπε ανύψωση 
της κάννης στις 40ο.

Σε ότι αφορά στο «πολυεπίπεδον» της βελ-
τίωσης, αυτό αναφέρεται στους πλείστους το-
μείς και επίπεδα στα οποία η αξιοποίηση του 
όπλου σημείωσε πρόοδο, συμπαρασύροντας 
σε ωρίμανση την πυροβολική σκέψη και αντί-
ληψη στο σύνολό της. Μια πρώτη ανάγνωση, 
αδιαμφισβήτητα στέκεται στην εντυπωσιακή 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πυρών. 
τα γραφήματα 2 έως 4, λ.χ καθιστούν εμφανές 
ότι συγκριτικά με τον ομόλογό του στον Α ΠΠ, ο 
Αξιωματικός Πυροβολικού του Β ΠΠ μπορούσε 
να αναμένει 3.5 φορές περισσότερες βολές ΕΠΙ 
του στόχου για αποστάσεις βολής στις 15000 
yds. Η βελτίωση αυτή, όμως, ούτε προκλήθηκε 
από αλλαγές -μόνο- τεχνικής ή τακτικής φύσε-
ως, ούτε περιορίστηκε στο τεχνικό επίπεδο των 
πυρών. Οι προγούμενες σελίδες καθιστούν εμ-
φανές ότι η μετάβαση από το κανόνι της «παι-
δικής» ηλικίας των ιστιοφόρων, στα πυροβόλα 
14 in και 16 in της «εφηβικής ηλικίας» των 
καταδρομικών και θωρηκτών, συμπαρέσυρε 

72 Ενδεικτικά αναφέρονται οι προωθητικές γομώσεις δι-
πλής καύσεως (dual charged propellants), οι προηγμένες 
ενώσεις προωθητικών γομώσεων (improved propellant 
formulations), τα βλήματα υποδιαμετρήματος (sub caliber 
projectiles), και τα πυρομαχικά κοίλης γομώσεως (shaped 
charged warheads). Βλ.: Πλωτάρχης Χ. Μενύχτας ΠΝ, Ση-
μειώσεις Βλητικής Β΄ Έτους ΣΝΔ, 2018

βελτιωτικά τον τρόπο σκέψης και αντίληψης όχι 
μόνο της ναυτικής εμπλοκής αλλά και της εν 
γένει κουλτούρας του USN.

Ειδικότερα, όπως καταδείχτηκε στο 1ο κε-
φάλαιο, με την εγκατάλειψη των ευθυτενών 
βολών των κανονιών και την είσοδο στην κυρ-
τή βαλλιστική τροχιά των πυροβόλων, το βάρος 
της σκόπευσης μετατοπίστηκε από την αρχική 
θέση του πλοίου, στην αρχική στροφή και ύψω-
ση των πυροβόλων, με αποτέλεσμα να απαιτη-
θεί η χρήση σκοποσήμων για την εκπαίδευση 
των πληρωμάτων στις διαδικασίες σκόπευσης 
και διεύθυνσης της βολής. Καθώς, όμως, οι δι-
αστάσεις του σκοποσήμου ήταν μικρότερες των 
πραγματικών στόχων, τα επιτελεία αναγκάστη-
καν να επινοήσουν την έννοια του constructive 
target προκειμένου να μπορούν να αναλύουν 
έγκυρα τις βολές τους, εγκαινιάζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο την προσομοίωση στην ναυτική 
εκπαίδευση.

Η χρήση του σκοποσήμου, όμως, δεν επηρ-
ρέασε μόνο το τεχνικό σκέλος της σχεδίασης 
και εκτέλεσης των πυρών. Όπως αναπτύχθη-
κε στο 2ο κεφάλαιο η πλήρης αξιοποίησή του 
συμπαρέσυρε επιστημονικά τον τρόπο σκέψης 
τόσο των Επιτελών του BuOrd, όσο και των Αξι-
ωματικών επί των πλοίων: για τους μεν πρώ-
τους με την εισαγωγή εργαλείων στατιστικής 
και μαθηματικής ανάλυσης στις μεθόδους αξιο-
λόγησης των βολών, και για τους δεύτερους με 
τη σταδιακή υιοθέτηση της όλο και εντονότερα 
τεχνοκρατικής αντίληψης που καλλιεργεί μια 
τόσο δομική μετάβαση. Φυσικά, αυτή η αποδο-
χή δεν έλαβε χώρα άνευ προβλημάτων. Έτσι, 
παρά το γεγονός ότι η απόδοση ενός πλοίου 
στα γυμνάσια των πυρών δεν επηρρέαζε την 
προαγωγή και σταδιοδρομία των Αξιωματικών, 
αρκετοί Κυβερνήτες, κυρίως τα πρώτα χρόνια 
του 20ου αιώνα, παρέκκλιναν από τις οδηγίες 
πυρών προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερη 
βαθμολογία. Ανεξάρτητα, όμως, από αυτές τις 
περιπτώσεις βαθμοθηρίας, αξιοσημείωτη είναι 
η ειλικρίνεια με την οποία οι μετέχοντες στην 
ανάλυση των πυρών Αξιωματικοί όχι μόνο 
ερμήνευαν την αποτελεσματικότητα και από-
δοση των πυροβόλων αλλά και αξιολογούσαν 
τη σχεδίαση των γυμνασίων από τα Επιτελεία. 
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Εμπλέκοντάς τους, δε, ήδη από τον βαθμό του 
Σημαιοφόρου στη διαδικασία της ανάλυσης 
με δεδομένα, (data-driven analysis), το USN 
καλλιέργησε δυο βαθιά δομικά χαρακτηριστικά 
που το ακολουθούν μέχρι τη σύγχρονη εποχή: 
μια δεκτικότητα στην -αιτιολογημένη- κριτική 
και μια ευδιάκριτη τεχνοκρατική αντίληψη στην 
αντιμετώπιση των πάσης φύσης ζητημάτων 
του.

Οι αναφορές, λ.χ, των Αξιωματικών Πυρο-
βολικού του USS New Mexico για τα μακροσκο-
πικά προβλήματα των Επιστασιών τους, τμήμα 
των οποίων παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, 
αναδεικνύει έξοχα την παρρησία λόγου που 
καλλιέργησε και εξακολουθεί να ενισχύει θε-
σμικά το USN. Ομοίως, η επιλογή του BuOrd να 
θεσμοθετήσει, πέραν της εύφημου μνείας, χρη-
ματικό έπαθλο για το προσωπικό πυροβολικού 
του πλοίου με την υψηλότερη βαθμολογία στα 
γυμνάσια πυρών, υπογραμμίζει τα αντανακλα-
στικά ενός οργανισμού ο οποίος, διατηρώντας 
επαφή με το κοινωνικό σύνολο, προσάρμοζε 
κατάλληλα την τακτική sticks and carrots στις 
ευρύτερες συνθήκες. Με άλλα λόγια, η χάραξη 
της στρατηγικής κινητροδότησης για αποδοτική 
ενασχόληση με το ναυτικό πυροβολικό έλαβε 
χώρα στη βάση αυτής ακριβώς της κουλτού-
ρας.

Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η αξιοποί-
ηση των υδροπλάνων των θωρηκτών για air 
spotting, που περιγράφηκε στο 4ο κεφάλαιο. 
Η εξαρχής σύλληψη της ιδέας για επόπτευση 
των πτώσεων των πυρών ήδη από το 1919, 
αντανακλά την ρηξικέλευθη σκέψη που σφυ-
ρηλατεί ο συνδυασμός παρρησίας λόγου και 
τεχνοκρατικής αντίληψης. Κι όταν η βελτίωση 
του Α/Α ναυτικού πυροβολικού κατέστησε μη 
ρεαλιστική την αξιοποίηση του υδροπλάνου για 
air spotting και περιόρισε την επιχειρησιακή 
χρήση του σε επιχειρήσεις reconnaissance, η 
ίδια ρηξικέλευθη σκέψη εισήγαγε στο ναυτικό 
πυροβολικό το radar πυροβολικού και αργότε-
ρα το ΣΔΒ. Αυτές οι τεχνολογικές καινοτομίες, 
που επιγραμματικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 
5, δεν σηματοδότησαν απλώς την μετάβαση 
του ναυτικού πυροβολικού από την περίοδο 
της τεχνολογικής εφηβείας, σε αυτήν της επι-

χειρησιακής ενηλικίωσης. Σε συνδυασμό με 
την ενθάρρυνση ολόπλευρης, αιτιολογημένης 
και ειλικρινούς ανάδρασης κατά την ανάλυση 
των γυμνασίων πυρών, σφράγισε ανεξίτηλα 
την ταυτότητα των Αξιωματικών Πυροβολι-
κού, αλλά και εν γένει των στελεχών του USN, 
όχι μόνο με μια συνεργατική και τεχνοκρατική 
κουλτούρα, αλλά και με μια- καλώς εννούμενη- 
επαγγελματική έπαρση έναντι των ομολόγων 
τους στους λοιπούς κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία, σε μικρό η με-
γαλύτερο βαθμό, χαρακτηρίζει το όπλο μέχρι 
και τις μέρες μας. Ενδεχομένως η αυτή έπαρση 
ήταν που τροφοδότησε τον Ναύαρχο Hyman 
Rickover με την τόλμη να φτάσει έως τον Λευ-
κό Οίκο και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για να υπε-
ρασπιστεί -μάλλον άκομψα- τον Ιανουάριο του 
1982 το πρόγραμμα εγκατάστασης πυρηνικών 
αντιδραστήρων στα πλοία του USN.73

Η θέση ότι το ναυτικό πυροβολικό διεκδικεί 
την αποκλειστικότητα της ως άνω τεχνοκρατι-
κής αντίληψης και κουλτούρας, δεν είναι, φυ-
σικά, ορθή. Καθώς το πολεμικό πλοίο είναι μια 
πολύπλοκη πλατφόρμα στην οποία συνυπάρ-
χουν και συνεργάζονται πλήθος υποσυστημά-
των, εύλογα μπορεί να αντιταχθεί το επιχείρη-
μα ότι λοιπές σύνθετες υπομονάδες, όπως λ.χ 
οι ηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές συσκευές, 
τα συστήματα επικοινωνιών και τα προηγμένα 
συστήματα προώσεως δεν είναι αμέτοχα στην 
διαμόρφωση της τεχνοκρατικής μακρο-ιδιο-
συγκρασίας του ναυτικού. Και πράγματι, η κα-
θολική αξιοποίηση του πολεμικού πλοίου ως 
πλατφόρμα προβολής ισχύος, απαιτεί εκτός 
από μεμονωμένη γνώση, και ευρύτερη αντί-
ληψη της σχέσης και διάδρασης μεταξύ όλων 
των επιμέρους λειτουργιών του. Το ναυτικό 
πυροβολικό, όμως, συγκριτικά με τις λοιπές 
λειτουργίες και υποσυστήματα του πολεμικού 
πλοίου, παρουσιάζει τρία θεμελιώδη χαρακτη-
ριστικά που όχι απλώς το διαφοροποιούν από 
αυτά, αλλά καθιστούν την επίδρασή του στην 

73 Stavridis, J. Admiral USN (ret) (2019). Admiral Hyman 
Rickover: the Master of Anger. In Admiral (ret) J. Stavridis 
USNs, Sailing True North: Ten Admirals and the Voyage 
of Character (pp. 168-191). New York, NY, USA: Penguin 
Press.
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διαμόρφωση της κουλτούρας των στελεχών 
του μείζονα: νευραλγικότητα, αποκλειστικότητα 
και ιδιαιτερότητα.

Ο πρώτος όρος αντανακλά την θεμελιώδους 
σημασίας θέση που αυτό κατέχει στην ιεραρχία 
των λειτουργιών ενός πολεμικού πλοίου, υπό 
την έννοια ότι όλα τα επιμέρους υποσυστήμα-
τα, λειτουργούν με απώτερο σκοπό την μέγιστη 
επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του ιδίου. Εάν το 
πυροβόλο δεν είναι λειτουργικό ή επιχειρησι-
ακά αξιοποιήσιμο, αίρεται η δυνατότητα προ-
βολής στρατιωτικής ισχύος, με αποτέλεσμα το 
πολεμικό πλοίο να μεταβάλλεται σε μια ακίνδυ-
νη πλωτή πλατφόρμα. Ο δεύτερος όρος αναφέ-
ρεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα λοιπά 
συστήματα και συσκευές του πλοίου, το πυρο-
βόλο -και εν γένει ο οπλισμός- συνιστά απο-
κλειστικό προνόμιο του πολεμικού ναυτικού. 
Οι λοιπές υπομονάδες, όπως λ.χ αισθητήρες, 
ηλεκτρονικά, γυροσκόπια κοκ, όσο σύνθετες 
και τεχνολογικά προηγμένες και αν είναι, δεν 
επιτελούν παρά πολιτικής φύσεως λειτουργίες, 
οι οποίες απαντώνται και στα συστήματα της 
εμπορικής ναυτιλίας. Ο τρίτος όρος αναφέρεται 
στο γεγονός ότι, λόγω της ευνόητης επικινδυ-
νότητας που γεννά η χρήση πυροβόλων όπλων 
και εκρηκτικών υλών, η πλήρης και ασφαλής 
εκμετάλλευσή του προϋποθέτει την ιδιάζουσας 
φύσεως καθοδήγηση και ηγεσία που αναπτύ-
χθηκε στις σελίδες του παρόντος.

Φυσικά, για την διατήρηση αυτής της μα-

κροκουλτούρας δεν επαρκεί από μόνη της η 
εις βάθος θεωρητική μελέτη και κατανόηση 
του επιστημονικού αντικειμένου της πυροβο-
λικής. Είναι απαραίτητη και η πρακτική εκπαί-
δευση των πληρωμάτων στην τέχνη των πυ-
ρών, διαδικασία που -μεταξύ άλλων- απαιτεί 
ορθή και καθολική συντήρηση των συναφών 
συστημάτων, ανάλωση επαρκούς αριθμού πυ-
ρομαχικών στα γυμνάσια πυρών και διατήρηση 
του ρυθμού και αριθμού αυτών σε επίπεδα πο-
λεμικής ετοιμότητας. Όταν αυτό συμβαίνει, το 
ναυτικό πυροβολικό μεταγγίζει αυτοπεποίθηση 
και πνεύμα ομάδας στις λοιπές Επιστασίες της 
οικογένειας που καλείται πολεμικό πλοίο, προ-
σθέτοντας στον τεχνοκρατισμό και των λοιπών-
στελεχών την πεποίθηση κυριαρχίας και βεβαι-
ότητα νίκης που μόνο τα αποτελεσματικά πυρά 
μπορούν να προσδώσουν. Στο πνεύμα αυτό, 
η ρήση του William Palmer, διατυπωθείσα το 
1902, παραμένει όχι απλώς επίκαρη, αλλά δι-
αχρονική:

“If I were asked by any admiral or 
captain what, in my opinion, is the highest 
duty in the training of seamen nowadays, I 
would say, ‘Gunnery, gunnery, gunnery’ ”74

74 William Palmer, second Earl of Selborne, First Lord of 
Admiralty 1902-1905. Η ως άνω ρήση αποδίδεται ως δική 
του σε ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων. Πηγή: Brassey, 
T. A. (Ed.). (1902). The Naval Annual 1902. Portsmouth, 
UK: J. Griffin and Co., με ετεροαναφορά από το: Neeser, 
R. (1912, December). American Naval Gunnery-Past and 
Present. The North American Review, 196 (685), 780-

Εικόνα 16: Shell splashes πυροβόλων 16 in
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«Ξένους ξένιζε, και συ γαρ ξένος γ’ έση»*
Μενάνδρου, 2017: (Στ. 400, σ. 528), «Γνώμαι Μονόστιχοι»

*«Τους ξένους να φιλοξενείς, γιατί και συ κάποτε θα είσαι ξένος»

Του Νικολάου Αναγνωστόπουλου 
Ανθυπασπιστή (ΑΡΜ)

Γ' χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2019
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Εισαγωγή
Η μετανάστευση και η διασπορά είναι ένα διαρ-
κές παγκόσμιο φαινόμενο που συμβαίνει σ’ όλη 
την ιστορία του ανθρώπινου γένους, αποτελώ-
ντας αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Σχετίζεται με τις έννοιες του χώρου 
και του χρόνου, επηρεάζεται από αυτές και τις 
επηρεάζει. Υπάρχουν περίοδοι έντονης κρίσης 
ή αναταράξεων στην ανθρώπινη ιστορία που 
οδήγησαν μικρά ή μεγάλα τμήματα πληθυσμού 
στη μετακίνηση από έναν τόπο σε κάποιον άλλο 
ή από μια χώρα σε μια άλλη. Οποιαδήποτε με-
τακίνηση που λαμβάνει χώρα για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ή μόνιμα, καλείται μετανάστευ-
ση. Η μελέτη του μεταναστευτικού ζητήματος 
μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια διεπιστη-
μονική ματιά, καθώς έτσι εξετάζονται όλοι οι 
κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτισμικοί, ιστορικοί και 
οικονομικοί παράγοντες του φαινομένου στην 
ολότητά του. Αντίθετα η εξέταση του μετανα-
στευτικού ζητήματος με οικονομικούς και μό-
νον όρους δεν μελετά το φαινόμενο σφαιρικά, 
αλλά εκφράζει την ποσοτικοποιημένη αντίληψη 
των οικονομολόγων του λογικού θετικισμού 
και της Οικονομικής Γεωγραφίας. 

Ο Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
είχε προβλέψει την πληθυσμιακή αύξηση στην 
Ευρώπη τον 20ο αιώνα, κάτι που συνέβη ειδικά 
μετά από περιόδους μεγάλης κρίσης, όπως ο 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.1 Μπαίνοντας στη δεύ-
τερη δεκαετία του 21ου αιώνα, διαπιστώνουμε 
ότι στο σύνολό του ο ανεπτυγμένος κόσμος πα-
ρουσιάζει μια υπογεννητικότητα, ενώ αντίστοι-
χα ο υπανάπτυκτος ή αναπτυσσόμενος Τρίτος 
Κόσμος παρουσιάζει μια αύξηση των γεννή-
σεων που οφείλεται στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και στη μείωση των θανάτων. Τόσο 
η υπογεννητικότητα στον ανεπτυγμένο κόσμο 
όσο και η μεγάλη αύξηση των γεννήσεων στον 
Τρίτο Κόσμο συμβάλουν στην εξέλιξη της με-
τανάστευσης και τη μεταβολή της σε διεθνική 
μετανάστευση. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στην 
παγκόσμια επικράτηση του καπιταλιστικού συ-

1 Αναφερόμαστε στο λεγόμενο “baby boom” την μεταπολε-
μική έκρηξη γεννήσεων της περιόδου 1946-1964. Πηγή: 
Parker A., (1997), «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος», μτφρ. 
Κονδύλης Γ.,  Επιλογή/Θύραθεν, Oxford University Press.

στήματος, στην οικονομία και στην αγορά εργα-
σίας. Όμως, ενώ το καπιταλιστικό σύστημα και 
η ελεύθερη αγορά επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
μετακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσι-
ών σε παγκόσμιο επίπεδο, δε συμβαίνει το ίδιο 
και με τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού 
την οποία ρυθμίζουν οι κυβερνήσεις των κρα-
τών υποδοχής.

Ενώ στις περιφερειακές οικονομίες, όπως 
είναι η Ε.Ε., η πρακτική της διακίνησης της ερ-
γασίας είναι ελεύθερη, σε παγκόσμια κλίμακα 
η μετακίνηση εργαζομένων έξω από τα όρια 
των κρατών προέλευσης είναι δύσκολη. Η πα-
γκόσμια διεθνής μετανάστευση, που θεωρείται 
δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, έχει ως 
σκοπό την απασχόληση και συγκεντρώνεται 
κυρίως στις περιοχές της Ε.Ε., του Κόλπου της 
Μέσης Ανατολής και της Β. Αμερικής, δημιουρ-
γώντας έτσι τις συνθήκες διαμόρφωσης της 
παράνομης μετανάστευσης. Το υπόβαθρο της 
μετανάστευσης είναι οι ανισότητες και η παγκό-
σμια περιθωριοποίηση του Τρίτου Κόσμου σε 
μια διεθνοποιημένη παγκόσμια οικονομία, δια-
μορφώνοντας έτσι αυξανόμενες μεταναστευτι-
κές ροές προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμε-
ρική. Η μαζική μετακίνηση προς τις ανεπτυγ-
μένες οικονομίες αυτών των περιοχών αφορά 
δυο διαφορετικές κατηγορίες, το εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, το λεγόμενο «brain-drain» 
ή «διαρροή επιστημονικού δυναμικού/εγκεφά-
λων» ή «μετανάστευση ταλέντων» και το ανει-
δίκευτο εργατικό δυναμικό που πολλές φορές 
μετακινείται με παράνομους τρόπους, θέτοντας 
σε κίνδυνο την ασφάλειά του. Ο ανταγωνισμός 
παίζει σημαντικό ρόλο στη βιομηχανική παρα-
γωγή, στο διεθνές εμπόριο και τις υπηρεσίες, 
στοιχεία τα οποία καθορίζουν η αυτορυθμι-
ζόμενη οικονομία και οι πολυεθνικές εταιρίες 
οι οποίες πιέζουν για διακρατική μετακίνηση 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η έκρη-
ξη της παράνομης μετανάστευσης οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην αναζήτηση πρόσβασης 
στην παγκόσμια αγορά εργασίας ανειδίκευτων 
ανθρώπων προερχόμενων από αναπτυσσόμε-
νες η υπανάπτυκτες χώρες, επηρεάζοντας έτσι 
τόσο τις χώρες προορισμού όσο και τις χώρες 
προέλευσης.
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Ενότητα 1η : 
Παγκοσμιοποίηση
Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει «παγκοσμιο-
ποίηση της διεθνούς μετανάστευσης» θα πρέ-
πει να αναφερθούμε στην έννοια της παγκοσμι-
οποίησης και στην εξέλιξή της από τη δεκαετία 
του 1970 μέχρι σήμερα. Τη δεκαετία του 1960 
άρχισε να αναδύεται η έννοια της παγκοσμιο-
ποίησης ως ένα σύστημα διεθνικών οικονομι-
κών δραστηριοτήτων που θέτει όρια στη δράση 
των εθνικών οικονομιών και δραστηριοτήτων. 
Η πραγματική δύναμη όμως της παγκοσμιοποί-
ησης άρχισε να φαίνεται στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1970 και ιδιαίτερα μετά την πρώτη 
πετρελαϊκή κρίση του 1973. Σύμφωνα με τον 
Berend (2007), οι απαρχές του φαινομένου της 
παγκοσμιοποίησης εντοπίζονται προς το τέλος 
των μεσαιωνικών χρόνων, τότε που παρατηρή-
θηκε εντυπωσιακή αύξηση του εμπορίου μεγά-
λων αποστάσεων. Συνέχισε αργότερα το 19ο 
αιώνα, περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης 
και του μεγάλου άλματος της ολοκλήρωσης 
των εμπορευματικών αγορών και των παρα-
γωγικών συντελεστών, ενώ ένα δεύτερο κύμα 
παγκοσμιοποίησης παρατηρείται μετά το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοινά χαρα-
κτηριστικά αυτών των δυο κυμάτων της πα-
γκοσμιοποίησης είναι οι τάσεις διεθνοποίησης 
της οικονομίας, στις οποίες περιλαμβάνονται 
το εμπόριο, οι επενδύσεις κεφαλαίου, η ίδρυση 
θυγατρικών εταιριών, η παραγωγή στο εξωτε-
ρικό και η μετανάστευση εργατικού δυναμικού. 

Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 οι οι-
κονομικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χωρών 
μεταβάλλονται καθώς παρατηρείται ένας μετα-
σχηματισμός στον διεθνή καταμερισμό της ερ-
γασίας και στην παγκόσμια οικονομία, που οδή-
γησαν σε μια κρίση με οικονομικές και κυρίως 
κοινωνικές πτυχές, ειδικά με την κατάρρευση 
του κεϋνσιανού2 κοινωνικού συστήματος και 

2 Η οικοδόμηση της κοινωνικής πολιτικής των μεταπολεμικών 
κρατών πρόνοιας της Ευρώπης, βασίστηκε στις μακροοικο-
νομικές θεωρίες του Βρετανού οικονομολόγου John May-
nard Keynes. Ο Keynes τόνισε τη σημασία της ενεργούς ζή-
τησης και των αυξημένων δαπανών, ώστε να εξασφαλιστεί 
υψηλή ευημερία και πλήρης απασχόληση. Η αδυναμία του 
κεϋνσιανισμού να ερμηνεύσει τον στασιμοπληθωρισμό της 
περιόδου 1973-1979 οδήγησε στο Μονεταρισμό των νεο-

της επικράτησης της φιλελεύθερης οικονομι-
κής πολιτικής. Μετά την επίθεση των οικονομο-
λόγων της νεοφιλελεύθερης σχολής, Friedrich 
Hayek και Milton Friedman κατά του κράτους 
πρόνοιας, οι οικονομικές εξουσίες δεν ρυθμί-
ζονται πλέον από τα κράτη. Το νέο φαινόμενο 
που αναδύθηκε ήταν ο «φονταμενταλισμός της 
αγοράς» που τελικά οδήγησε στην ελεύθερη 
αγορά και τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητές της, 
σε δομική ανεργία, οικονομική ύφεση, αναδι-
άρθρωση της οικονομίας σε μαζική κλίμακα, 
φτώχεια-ανασφάλεια και σε μετανάστευση 
κεφαλαίων και ανθρώπων. Παράλληλα με τη 
διεθνοποίηση των αγορών δημιουργείται μια 
παγκόσμια κοινωνία πολιτών που καταργεί τα 
γεωγραφικά σύνορα, όχι όμως και τις ανισό-
τητες μεταξύ των κρατών (Berend 2007: 369-
370, 384-388). 

Σημαντική συμβολή στην παγκοσμιοποιη-
μένη οικονομία διαδραματίζει η ανάπτυξη της 
κοινωνίας των δικτύων, δηλαδή μιας δέσμης 
σχέσεων που συνδέει ένα σύνολο διαφορετι-
κών πραγμάτων, όπως γεγονότα, οργανώσεις 
και άτομα. Τα δίκτυα, είτε είναι εμπορικά, πα-
ραγωγικά, πολιτικά, πολιτιστικά, είτε επικοι-
νωνιακά, ξεφεύγουν από τοπικό επίπεδο και 
ολοκληρώνονται σε υπερεθνικό ή πλανητι-
κό επίπεδο, αποτελώντας έτσι μια κυρίαρχη 
κοινωνική οργάνωση που διασχίζει τα σύ-
νορα των εθνικών κρατών, δημιουργώντας 
μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης αυτό που ο 
Castells (1996) αποκαλεί «πληροφοριακό κα-
πιταλισμό» (Κουρλιούρος 2011: 434, Χάλαρης 
2003: 417-418). Η σημαντικότερη μορφή δι-
κτυακής οργάνωσης είναι η σύγχρονη επιχεί-
ρηση που αντιστοιχεί σε ένα νέο οργανωτικό 
υπόδειγμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
της μετάβασης από την μεταπολεμική εντατική 
συσσώρευση στην ευέλικτη συσσώρευση που 
απαιτεί την αναδιάρθρωση της εργασίας σύμ-
φωνα με τα πρότυπα μιας παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας. Η δικτυακή λογική επιδρά και στις 
διακρατικές σχέσεις σε διεθνές ή περιφερεια-
κό επίπεδο. Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, 
η ανάπτυξη υπερεθνικών δικτύων και ροών 

φιλελευθέρων Hayek και Friedman. Δρίτσα κεφ. 8



ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  77

περιλαμβάνει και ροές ιδεών, γνώσης και ατό-
μων (Χάλαρης 2003:419). Όμως, σύμφωνα με 
την Massey (2000) η παγκοσμιοποίηση είναι 
μια «γεωγραφία της ισχύος» κατά την οποία 
δημιουργούνται ζώνες υψηλής ανάπτυξης και 
υπανάπτυξης. Ακόμα και αν τα πληροφοριακά 
δίκτυα φτάσουν στις ζώνες υπανάπτυξης, οι 
ανισότητες αντί να συγκλίνουν, ενισχύονται, 
καθώς τα δίκτυα διαδραματίζουν εκτός από τη 
μεταφορά πληροφοριών και το ρόλο της εκμε-
τάλλευσης, της φτηνής ανειδίκευτης εργασίας 
ενός παγκόσμιου στρατού αποτελούμενο από 
εφεδρικό εργατικό δυναμικό που απευθύνεται 
σε υπηρεσίες χαμηλής στάθμης (Κουρλιούρος 
2011: 437).

Στη σημερινή εποχή, οι εθνο-πολιτικές δι-
ασπορές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς 
η επικοινωνία και η μετακίνηση νοούνται κάτω 
από νέες συνθήκες που διαμορφώνουν τη 
μετανάστευση, τη μόνιμη εγκατάσταση σε μια 
ξένη χώρα και τη συχνότητα επικοινωνίας με 
τη χώρα προέλευσης, χάρη στα σύγχρονα μέσα 
μεταφοράς και επικοινωνίας, δημιουργώντας 
παράλληλα και νέες πολιτισμικές συνθήκες. 
Συγχρόνως όμως, αναπτύσσονται εξίσου γρή-
γορα και τα «εγκληματικά δίκτυα» των δουλε-
μπόρων που εκμεταλλεύονται τη χαλάρωση του 
διεθνούς κλίματος ασφάλειας, παραβιάζουν τις 
νομικές ρυθμίσεις των χωρών προέλευσης και 
προορισμού των μεταναστών και αποδυναμώ-
νουν το έθνος-κράτος απέναντι στην παγκοσμι-
οποίηση. Το προϊόν των εγκληματικών δραστη-
ριοτήτων από τη μετανάστευση ανέρχεται σε 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια το χρό-
νο. Σε οικουμενικό επίπεδο, η παγκοσμιοποί-
ηση δημιουργεί περισσότερες ανισότητες και 
ανομοιογένειες παρά ομογενοποίηση και αυτό 
οφείλεται στο διαχωρισμό ανάμεσα σε περιφέ-
ρειες που είναι συνδεδεμένες με τα δίκτυα και 
σε περιφέρειες που βρίσκονται εκτός δικτύου. 
Έτσι διαμορφώνεται μια πόλωση ανάμεσα στον 
Τρίτο Κόσμο και τον ανεπτυγμένο, που έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προσφυγικών 
κυμάτων αποτελούμενα από χιλιάδες ανθρώ-
πους που προσπαθούν να εισέλθουν με κάθε 
τρόπο μέσω των νότιων μεσογειακών χωρών 
στην Ευρώπη (Χάλαρης 2003: 429-430). Τα 

παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τα ποσοστά 
και την υπηκοότητα των συλληφθέντων πα-
ράνομων μεταναστών, καθώς και των αριθμό 
των συλληφθέντων διακινητών παράνομων 
μεταναστών, για το Α΄ Εξάμηνο του 2018 και 
του 2019.3

3 Πηγή: http://www.astynomia.gr/
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Ενότητα 2η:
Προσφυγικές ροές στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 
1951, πρόσφυγας είναι κάθε άνθρωπος που 
εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του και αδυ-
νατεί να επιστρέψει σ’ αυτή, λόγω της δίωξής 
του που μπορεί να οφείλεται στη φυλή του, 
τη θρησκεία του, την εθνικότητά του, τις πο-
λιτικές του πεποιθήσεις ή τη 
συμμετοχή του σε κοινωνι-
κές ομάδες που αντιτίθενται 
στο καθεστώς της πατρίδας 
του. Προσφυγικά περιστατικά 
έχει να επιδείξει αμέτρητα η 
παγκόσμια ιστορία, καθώς 
υπήρξαν δεκάδες εκατομμύ-
ρια άνθρωποι που αναγκά-
στηκαν να γίνουν πρόσφυγες, 
έστω και μια φορά στη ζωή 
τους, λόγω των πολέμων, της 
πολιτικής βίας, των φυσικών 
καταστροφών και της παρα-
βίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Για παράδειγμα, 
η Ελλάδα έχει δοκιμαστεί στο 
προσφυγικό ζήτημα με την Μικρασιατική Κατα-
στροφή του 1922, όταν αντιμετώπισε το μεγά-
λο κύμα προσφύγων από τον βίαιο ξεριζωμό 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το ελληνικό 
έθνος κατάφερε παρά την εθνική τραγωδία να 
περιθάλψει αυτό το τεράστιο προσφυγικό κύμα, 
αλλά και να τους αφομοιώσει στην παραγωγική 
διαδικασία της Ελλάδας.4 

Έτος σταθμός για την αντιμετώπιση του 
προσφυγικού ζητήματος από την παγκόσμια 
κοινότητα θεωρείται το 1950-52, όταν ιδρύθη-
κε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και υιοθετήθη-
κε η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων (βλ. Χάρτη 1). Η Σύμβαση ρυθμίζει 

4 Ο αριθμός των προσφύγων  από την Μ. Ασία υπολογίζε-
ται σε 1.250.000 περίπου ανθρώπους. Έγιναν στα πλαίσια 
των αναγκαστικών ανταλλαγών πληθυσμών ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την Τουρκία, με στόχο τον περιορισμό των μει-
ονοτικών ομάδων, μετά τις συνθήκες του Νεϊγύ (1919) και 
της Λωζάννης (1923). Το νούμερο είναι τεράστιο, αν ανα-
λογιστούμε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1920 ήταν 
περίπου 5 εκατομμύρια. (Σιάμπος Γ., 1973, «Δημογραφική 
εξέλιξη της νεωτέρας Ελλάδας», Αθήνα), στο Λ. Μ. Μουσού-
ρου (1991), σ. 27.

τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των προ-
σφύγων και των κρατών έναντι αυτών. Σύμ-
φωνα με την αρχή της «μη επαναπροώθησης», 
τα κράτη οφείλουν να υπερασπιστούν τα δι-
καιώματα των προσφύγων, να παρέχουν άσυ-
λο και να μην εξαναγκάζουν ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους.5

Η Σύμβαση του 1951 ίσχυε για άτομα που 
ήταν πρόσφυγες πριν την 1η Ιανουαρίου του 
1951, ωστόσο αυτός ο χρονικός περιορισμός 
καταργήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1967,6 
ένα ανεξάρτητο κείμενο που υιοθετήθηκε από 
113 κράτη, υποχρεώνοντάς τα να εφαρμόζουν 
τη Σύμβαση του 1951, χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη το γεωγραφικό και χρονικό περιορισμό.7 
Το προσφυγικό φαινόμενο είναι ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα και η διεθνής κοινότητα είναι ιδιαί-
τερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό το ζήτημα, 
καθώς οι επιπτώσεις μιας προσφυγικής κρίσης 
είναι πολλές και πολυδιάστατες. Οι επιπτώσεις, 
πέρα από τους ανθρώπους που αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφορούν και 
τις «χώρες ασύλου» που υποχρεούνται από 
τους διεθνείς κανόνες να προσφέρουν στέγη 

5 Άρθρο 1 – Καθορισμός του όρου «πρόσφυξ», Σύμβαση του 
ΟΗΕ για το καθεστώς των Προσφύγων, 1951.

6 Το Πρωτόκολλο του 1967 αποδίδει στη Σύμβαση του 1951 
οικουμενικό χαρακτήρα.

7 Άρθρο 33 – Απαγόρευσης απελάσεως ή επαναπροώθησης, 
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Προσφύγων, 1951. 

Χάρτης 1. Πηγή: ΕΔΥ, Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτι-
σμός της Ευρώπης, ΕΑΠ.
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και περίθαλψη στους πρόσφυγες, δημιουργώ-
ντας έτσι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα 
που έχει αναλάβει την προστασία τους. Οι συ-
νέπειες μπορεί να είναι:

Βραχυπρόθεσμες:
•	 Ανάγκη για παροχή έκτακτης ανθρω-

πιστικής βοήθειας σε τρόφιμα και ρουχισμό.
•	 Επείγουσα ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη.
•	 Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
•	 Έκτακτη αναδιοργάνωση των υποδο-

μών και του γραφειοκρατικού μηχανισμού του 
κράτους υποδοχής, με σκοπό να ανταποκριθεί 
σε αυτές τις συνθήκες.

•	 Κάλυψη αναγκών για έκτακτη στέγα-
ση των προσφύγων σε καταυλισμούς ή προ-
σωρινές κατοικίες.

Μακροπρόθεσμες:
•	 Διαμόρφωση συνθηκών για την επι-

στροφή του πληθυσμού στις εστίες τους.
•	 Σταδιακή οικονομική και κοινωνική εν-

σωμάτωση στα άτομα των οποίων οι αιτήσεις 
για άσυλο γίνονται αποδεκτές.

Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στην αντιμε-
τώπιση προσφυγικών ροών, ειδικά τον 20ο αιώ-
να, καθώς μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πο-
λέμου περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρω-
ποι μετακινήθηκαν στην Ευρώπη ζητώντας είτε 
να επαναπατριστούν είτε να μετεγκατασταθούν. Η 
αμέσως επόμενη μεγάλη προσφυγική κρίση για 
την Ευρώπη ήταν τη δεκαετία του 1990, μετά τη 
διάλυση των πρώην ΕΣΣΔ και την κρίση στα Βαλ-
κάνια ως επακόλουθο του διαμελισμού της Σοσι-
αλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιου-
γκοσλαβίας, που άρχισε τον Ιούνιο του 1991 με 
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας  της Σλοβενίας 
και της Κροατίας και επεκτάθηκε το 1992 λόγω 
του πολέμου στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Η μακρο-
χρόνια κρίση στην περιοχή δεν σταμάτησε με το 
τέλος του πολέμου στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, αλλά 
συνεχίστηκε με τον πόλεμο στο Κόσοβο το 1998 
και τις αεροπορικές επιθέσεις το Μάρτιο του 
1999 του ΝΑΤΟ κατά της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Λόγω των νατοϊκών 
επιθέσεων 800.000 Αλβανόφωνοι εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους ή απελάθηκαν από το Κόσοβο (βλ. 
Χάρτη 2).

Η Ευρώπη ανέκαθεν προσέφερε άσυλο 
στους πληγέντες από πολέμους και διώξεις, 
καθώς ο θεσμός του ασύλου στα ευρωπαϊκά 
κράτη έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της ευαι-
σθητοποίησης των ευρωπαϊκών θεσμών σε 
θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν 
με την Ευρώπη, όπως είναι η Αφρική, η Ασία 
και η Μέση Ανατολή.8 Ωστόσο, οι αυξανόμενες 
προσφυγικές ροές και ο μεγάλος αριθμός αι-
τούντων άσυλο στη Δυτική Ευρώπη, που π.χ. 
το 1989 ξεπέρασαν τις 200.000, δημιούργησε 
την ανάγκη για εξατομικευμένη εξέταση των 
αιτημάτων ασύλου που είχαν θεσπίσει τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη, καθώς η παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών σε αυτούς τους ανθρώπους επιβά-
ρυνε διοικητικά και δημοσιονομικά τις χώρες 
υποδοχής, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος 
από 500 εκ. δολάρια το 1983 σε 7 δις το 1990. 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. 
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας 
που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση 
των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη 
και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών». Κανονισμός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες», COM 
(2018) 383 final, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018, Βρυξέλλες.

Χάρτης 2. Πηγή: Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, Γενική Γεω-
γραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευ-
ρώπης, ΕΑΠ.
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Μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, φάνηκε 
πως τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη είχαν φτάσει 
στα όρια της αντοχής τους και δεν ήταν διατε-
θειμένα να δεσμεύουν πόρους ανάλογους με 
την κλίμακα του προβλήματος. Γι’ αυτό το λόγο 
η Ε.Ε. μετατράπηκε σε «φρούριο» υιοθετώντας 
μια σειρά από πολιτικές απαγορεύσεις που 
αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση της παρά-
νομης μετανάστευσης και της κατάχρησης των 
συστημάτων ασύλου (Samatas M., 2003: 153). 
Μέσω της πολιτικής των «μη αφίξεων» και της 
υιοθέτησης της ερμηνείας της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, η Ε.Ε. 
μείωσε δραματικά το ποσοστό των αναγνωρι-
σμένων προσφύγων, ενώ παράλληλα τα κράτη 
εισήγαγαν «αποτρεπτικές» πρακτικές όπως η 
παρατεταμένη κράτηση των αιτούντων άσυλο, 
η άρνηση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 
ο περιορισμός της πρόσβασης στην απασχόλη-
ση. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

μέχρι τα τέλη του 2018 σχεδόν 70,8 εκατομ-
μύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί βίαια από τις 
εστίες τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτούς 
111.000 ήταν παιδιά προσφύγων που ζούσαν 

μόνα τους, ενώ κάθε λεπτό που περνούσε 25 
άνθρωποι γίνονταν μετανάστες και κάθε μέρα 
περίπου 37.000 άνθρωποι αναγκάζονταν να 
ξεριζωθούν (βλ. Γράφημα 1). 

Ενότητα 3η: 
Μετανάστευση - ιστορία και
τύποι μετανάστευσης
Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που μετα-
βάλει διαρκώς τον πληθυσμό της μεταπολεμι-
κής Ευρώπης. Κάποιες προσεγγίσεις ερμηνεύ-
ουν αυτό το φαινόμενο ως την επιθυμία των 
ανθρώπων να επενδύσουν σε κάτι καλύτερο, 
αντίληψη που προσδιορίζεται από το ύψος του 
μισθού στη χώρα προορισμού. Κάποιες άλλες 
δίνουν κυρίως έμφαση στα δίκτυα ανάμεσα στις 
χώρες προέλευσης/προορισμού, ενώ κάποιες 
άλλες τονίζουν τους κοινωνικούς, πολιτικούς 
και ιδεολογικούς παράγοντες που ελκύουν 
τους μετανάστες στις χώρες προορισμού (Πε-

τράκος, Τοπάλογλου Λ. 2008:70).9

Η αναζήτηση ευκαιριών και δυνα-
τοτήτων που προσφέρει ο διεθνής 
καπιταλισμός είναι σύμφωνα με 
τον (Harvey 1996: 415) ένας από 
τους σημαντικότερους παράγο-
ντες της μετανάστευσης. Ωστόσο, 
θεωρείται σχετικά αυτόνομο φαι-
νόμενο που δεν εξαρτάται μόνο 
από τους προηγούμενους παρά-
γοντες, αλλά σημαντικό ρόλο παί-
ζουν και οι άνθρωποι. Έτσι, αντί 
της νεο-κλασικής προσέγγισης 
προτιμάται η διεπιστημονική προ-
σέγγιση του φαινομένου, που εξε-
τάζει το μεταναστευτικό δίνοντας 
έμφαση στην ιστορικότητα των 
πληθυσμών. Π.χ. το 60% των αλ-
λοδαπών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
προέρχεται από χώρες που ήταν 
βρετανικές αποικίες ή κάτω από 
βρετανική κυριαρχία κάποια στιγ-
μή σύμφωνα με τη Sasen (2003).  

Το ζήτημα της αναγκαστικής μετακίνησης ή με-
τανάστευσης  πληθυσμών είναι τεράστιο και οι 

9 Τέτοιοι παράγοντες είναι το σύστημα υγείας, παιδείας, η κοι-
νωνική ασφάλιση, το υψηλό επίπεδο ζωής κα.

Γράφημα 1. Στατιστικά στοιχεία για τους πρόσφυγες το 2018. 
Πηγή: https://www.unhcr.org/gr
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συνέπειές του οδυνηρές για όλους. Η μετανά-
στευση στην Ευρώπη αφορά έξι (6) κύρια με-
ταναστευτικά ρεύματα που είναι:

•	 Το πρώτο ξεκινά με τη δημιουργία 
των Εθνών-κρατών το 17ο αιώνα και φτάνει 
μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου με 
συνολικό αριθμό μεταναστών τα 55 εκατομμύ-
ρια εκ των οποίων τα 34 εκατομμύρια μετανά-
στευσαν στις ΗΠΑ.

•	 Το δεύτερο αφορά τις πολιτικές των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων την περίοδο 1821-
1924, που σχετίζονται με τη μεταφορά σκλά-
βων από τη Δυτική Αφρική στις ΗΠΑ και σε 
άλλα μέρη του κόσμου.

•	 Το τρίτο εμφανίζεται με τη λήξη του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση των 
παλαιών αυτοκρατοριών που οδήγησε στη 
διαμόρφωση των νέων κρατών στην Κεντρι-
κή, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, οδηγώντας 
πληθυσμούς που αποτελούνταν από Έλληνες, 
Αρμένιους, Πολωνούς, Ούγγρους, Βούλγαρους 

και Σέρβους στην προσφυγιά και την αναζήτη-
ση νέων τόπων διαμονής.

•	 Το τέταρτο αφορά την περίοδο μετά τη 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ορι-
στική διάλυση του αποικιοκρατικού συστήματος 
και την ίδρυση πολλών ανεξάρτητων κρατών 
στην Ασία, Αφρική και στην Μέση Ανατολή.10 

•	 Το πέμπτο σχετίζεται με την εργασια-
κή εισαγωγή πληθυσμού από το 1950 έως το 
1975 περίπου στη Δυτική και Βόρεια Ευρώ-
πη. Άνθρωποι από τον ευρωπαϊκό μεσογειακό 
Νότο προσλαμβάνονται ως εργάτες στις βιομη-
χανίες της Βόρειας Ευρώπης (βλ. Χάρτη 3).

•	 Το έκτο σχετίζεται με το πέμπτο και 
αφορά τις αλλαγές στο πολιτικό τοπίο και τις 
ανακατατάξεις στην Ανατολική Ευρώπη τη δε-
καετία του 1990. Το διάστημα αυτό η Ελλάδα 
από χώρα αποστολής μεταναστών μετατράπη-
κε σε χώρα υποδοχής (βλ. Γράφημα 2 και 3).

Η διεθνοποίηση της μετανάστευσης οφείλε-
ται αρχικά στη γρήγορη διάχυση πληροφοριών 

10 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του διαχω-
ρισμού της Ινδίας με το Πακιστάν το 1947. Από αυτό τον δι-
αχωρισμό προέκυψε η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού 
στην Νότια Ασία, καθώς αναγκάστηκαν να μετακινηθούν 14 
εκατομμύρια μουσουλμάνοι και ινδουιστές μεταξύ των δυο 
κρατών.

Χάρτης 3. Πηγή: Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, Γενική Γε-
ωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της 
Ευρώπης, ΕΑΠ.

Γράφημα 2. Χώρες προέλευσης εγκατασταθέντων στην Ελ-
λάδα με ελληνική υπηκοότητα από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, μέχρι το έτος 2010, ένα χρόνο πριν την τελευ-
ταία απογραφή στην Ελλάδα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014.
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για τους τόπους εγκατάστασης σε παγκόσμιο επί-
πεδο, τις πολιτικές των κρατών, τις συγκρούσεις 
και τις πολεμικές συρράξεις. Η μετανάστευση και 
η παλιννόστηση χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 
α) την εθελοντική μετανάστευση που περιλαμ-
βάνει την μετακίνηση εργατών, επαγγελματιών, 
εμπόρων, τουριστών και φοιτητών προς τα έξω 
και την επιστροφή παλιννοστούντων προσφύ-
γων που επιστρέφουν και β) την μη εθελοντική, 
που αφορά τους πρόσφυγες, τους εσωτερικούς 
μετανάστες λόγω καταστροφών και τους δι-
ωγμένους μετανάστες και πρόσφυγες. Από τη 
δεκαετία του 1970 αλλάζει ο τύπος της μετα-
νάστευσης, καθώς το στερεότυπο του «φιλοξε-
νούμενου εργάτη» αντικαταστάθηκε από άλλες 
πιο πολύπλοκες μορφές που συνδέονται με τις 
γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές 
εκείνης της περιόδου. Σύμφωνα με τον (Cohen 
2006: 138-141) ο νέος τύπος της μετανάστευ-
σης διαμορφώθηκε από:

1. Την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας 
του 1970, η οποία επηρέασε την παγκόσμια οι-
κονομική αναδιάρθρωση και κυρίως τη βιομη-
χανική παραγωγή.

2. Η ανάπτυξη της ξενοφοβίας σε χώρες 
της Δ. Ευρώπης.

3. Η πολιτική οργάνωση και διεκδίκηση 
των μεταναστών στις χώρες του Βορρά.

4. Η αύξηση του κόστους κοινωνικής 
αναπαραγωγής των μεταναστών στις βόρει-
ες χώρες λόγω της αύξησης των αναγκών σε 
σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές παροχές.

5. Η παγκόσμια οικονομική αναδιάρ-
θρωση και το αποτέλεσμά της, η ανεργία και 
η παράλληλη ζήτηση σε ένα ελαστικό, ευέλικτο 
εργατικό δυναμικό, προέκταση του οποίου είναι 
η «άτυπη» ανασφάλιστη και αδήλωτη κακοπλη-
ρωμένη εργασία.

Αντίστοιχα διαμορφώθηκε και ο τύπος του 
μετανάστη ως εξής:

1. Οι παλιννοστούντες.
2. Οι πολίτες της Ε.Ε. που ζουν σε άλλη 

χώρα της Ένωσης.
3. Μετανάστες που προέρχονται από 

πρώην αποικίες.
4. Στρατολογημένοι εργάτες από χώρες 

όπως η Τουρκία.11

5. Πρόσφυγες που ζητούν άσυλο.
Αυτό που παρατηρείται στις γεωγραφικές 

μεταναστευτικές ροές από τη δεκαετία του 
1980 είναι πως ο ευρωπαϊκός Βορράς σταμά-
τησε να προσκαλεί μετανάστες στις χώρες του. 
Αντίστοιχα οι χώρες του Νότου θεωρούνται δί-
οδοι εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη λόγω 
της εύκολης σχετικά προσβασιμότητας μέσω 
των μεγάλων μήκους θαλάσσιων συνόρων 
και των πολυάριθμων νησιών της Ελλάδας 
(Μουσούρου Λ.1993: 26-28). Οι παράγοντες 
που μετέτρεψαν τις νότιο-ευρωπαϊκές χώρες 
σε χώρες μαζικής υποδοχής μεταναστών δεν 
είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Έχουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε περιοχή 
και χρονική περίοδο λόγω των διαφόρων γε-
ωπολιτικών ανακατατάξεων και των διεθνών 
συνθηκών. Ο Ιωσηφίδης (2001:230) θεωρεί 

11 Η Γερμανία είχε υιοθετήσει το μοντέλο gastarbeiter  που 
είχε αναπτύξει η Ελβετία σχετικά με μετανάστες από την 
Ιταλία. Ο σκοπός ήταν κάθε μετανάστης  που διαμένει για 
σύντομα χρονικά διαστήματα σε μια χώρα να μην προλα-
βαίνει να δημιουργεί οικογενειακές ρίζες. Το πρόβλημα 
ήταν όμως στο ότι αυτές οι χώρες όπως η Γερμανία αρνού-
νταν να στείλουν πίσω στις χώρες τους ειδικευμένους βι-
ομηχανικούς εργάτες στους οποίους είχαν επενδύσει. Έτσι 
έφταναν οι οικογένειες τους στη Γερμανία και έμεναν για 
πάντα. 

Γράφημα 3. Χώρες προέλευσης εγκατασταθέντων στην Ελ-
λάδα με ξένη υπηκοότητα από τα τέλη της δεκαετίας του 
1990, μέχρι το έτος 2010, ένα χρόνο πριν την τελευταία 
απογραφή στην Ελλάδα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014.
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πως οι παράγοντες αυτοί είναι:
1. Η ευκολία πρόσβασης στις χώρες της 

Ν. Ευρώπης για οικονομικούς και γεωγραφι-
κούς λόγους.

2. Η γεωγραφική και πολιτισμική γειτνία-
ση με χώρες που αποτελούν χώρες αποστολής 
μεταναστών.

3. Οι πιέσεις της μεταναστευτικής ροής 
δημιουργούνται από το συνδυασμό του διαφο-
ρετικού δημογραφικού καθεστώτος που υπάρ-
χει στις δυο ακτές της Μεσογείου με τη φτώ-
χεια, την ανεργία και την υποαπασχόληση που 
υπάρχουν στις περισσότερες χώρες αποστολής 
μεταναστών.

4. Η ζήτηση για μεταναστευτικό εργατι-
κό δυναμικό για ορισμένα τμήματα της αγοράς 
εργασίας, όπως η παροχή υπηρεσιών, ο πρω-
τογενής τομέας, οι κατασκευές, κ.ά. 

  Οι μεταναστευτικές ροές στις ευρωπαϊκές 
μεσογειακές χώρες παρουσιάζουν αυξητική 
τάση λόγω της κοινωνικής, πολιτικής και οικο-
νομικής κρίσης που υπάρχει στις χώρες προέ-
λευσης, π.χ. Συρία, Αφγανιστάν κλπ., αλλά και 
από τη ζήτηση σε ανειδίκευτο εργατικό δυναμι-
κό που συχνά παράνομα είναι αδήλωτο (Κοτζα-
μάνης Β. 2008:15). 

Ενότητα 4η:
Σύνθεση μεταναστευτικών ροών στον 
ευρωπαϊκό Νότο και την Ελλάδα
Οι χώρες του ευρωπαϊκού μεσογειακού Νότου 
είναι αυτές που δέχονται τον μεγαλύτερο αριθ-
μό μεταναστών, καθώς έχουν μετατραπεί από 
χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής, ιδιαίτε-
ρα από τις δεκαετίες του 1980-1990. Η σύνθε-
ση των προσφύγων ή των μεταναστών αφορά:

•	 Tην μεγαλύτερη κινητικότητα των 
προσφύγων και των αδήλωτων μεταναστών.

•	 Tην κινητικότητα των μεσαίων και 
υψηλών κοινωνικών στρωμάτων που μετανα-
στεύουν είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε 
για λόγους αναψυχής.

Στην παράνομη μετανάστευση προς την 
Ευρώπη συνέβαλλαν η οικονομική ανάπτυξη, 
η αδυναμία ελέγχου των συνόρων, η απουσία 
θεσμών και οργάνων άσκησης μεταναστευτι-
κής πολιτικής και η ψυχροπολεμική διαίρεση 

της Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η υλοποίηση μιας «Ευ-
ρώπης φρούριο» όπως είχε σχεδιαστεί ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί.12 Η ύπαρ-
ξη δικτύων, η τεχνολογική ανάπτυξη, η δράση 
των δουλεμπόρων, η αύξηση του όγκου του 
διεθνούς εμπορίου, η διάνοιξη ενεργειακών 
και μεταφορικών δρόμων προς τη Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη και η ευρωπαϊκή διεύρυνση 
ενίσχυσαν τις πληθυσμιακές ροές καθιστώντας 
πλέον απαραίτητη όχι την αποτροπή αλλά τη 
διαχείριση του φαινομένου. Η Ε.Ε. προχώρησε 
στη νομιμοποίηση των ήδη εγκατεστημένων 
μεταναστών και έκαναν την εμφάνισή τους 
όροι όπως «πολυεθνοτικές πόλεις», «εθνο-πό-
λεις», «εθνοτικός διαχωρισμός» και «εθνοτικές 
διαιρέσεις του χώρου», μετά τα μέσα του 1990, 
όταν οι νότιες ευρωπαϊκές πόλεις καθιερώθη-
καν ως νέοι προορισμοί της διεθνούς μετανά-
στευσης (Αράπογλου 2013: 138). 

Η κατανομή των μεταναστευτικών ροών 
και των ροών κεφαλαίου στο εσωτερικό των 
μεγαλουπόλεων μετασχημάτισαν τη δομή τους 
και τα τοπία των επιμέρους περιοχών που κα-
τευθύνονται. Η Sassen (1991) θεωρεί ότι οι 
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης είναι στενά 
συνυφασμένες με τον όρο «διχασμένη πόλη», 
δηλαδή με το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίη-
ση δημιουργεί κοινωνική πόλωση ανάμεσα 
σε πλούσιους κοσμοπολίτες και φτωχούς με-
τανάστες, που κατανέμονται σε διαφορετικές 
περιοχές των πόλεων. Στην υπόθεση της «δι-
χασμένης πόλης» ασκήθηκε κριτική, πρώτον, 
γιατί η κατανομή των κοινωνικών ομάδων και 
των μεταναστευτικών ροών έχουν πιο σύνθετο 
εθνο-κοινωνικό χαρακτήρα, από ότι είχαν στο 
παρελθόν. Ενώ ιστορικά στο αμερικάνικο πε-
ριβάλλον ο διαχωρισμός αφορούσε φυλετικές 

12 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που 
υιοθετήθηκε  υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
το 1950, στο πρώτο άρθρο δηλώνει ότι όλα τα συμβαλλό-
μενα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν σε όλα ανεξαιρέ-
τως τα άτομα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους τα δι-
καιώματα και τις ελευθερίες που περιέχονται στη Σύμβαση. 
Αν και δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα εισόδου σε εθνικό 
έδαφος μεταναστών, εντούτοις η άρνηση εισόδου μπορεί 
να σημαίνει προσβολή άλλων βασικών δικαιωμάτων των 
αλλοδαπών, όπως το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Σι-
ταρόπουλος, Ν., (2003). 
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διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ λευκών και 
μαύρων, στην Ευρώπη ο διαχωρισμός εστιά-
ζεται σε ταξικές διαφορές (Αράπογλου 2013: 
137). Στη σημερινή εποχή, οι ανισότητες και οι 
διαχωρισμοί αφορούν εθνο-πολιτισμικούς πα-
ράγοντες. Δεύτερον, τον μετασχηματισμό των 
πόλεων δεν τον καθορίζουν μόνο οι κινήσεις 
ανθρώπων και κεφαλαίων, αλλά και άλλοι πα-
ράγοντες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε πόλης ξεχωριστά, από τις κοινωνικές της 
δομές, το κράτος πρόνοιας και τις παρεμβά-
σεις για την ανάπτυξη των πόλεων. Σύμφωνα 
με έρευνες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, 
η υποβάθμιση της σημασίας των δημόσιων 
παρεμβάσεων και των άτυπων οικονομικών 
σχέσεων ισοδυναμεί με την παραδο-
χή πως οι νέο-φιλελεύθερες πολιτικές 
εξαπλώνονται ομοιόμορφα σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη χωρίς διαφοροποιήσεις 
(Αράπογλου 2013: 138). 

Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο διαχωρι-
σμός των μεταναστών δεν είναι τόσο 
έντονος όσο στις βόρειες περιοχές της 
Ευρώπης και της Αμερικής. Η ένταξη 
των μεταναστών σε εργασίες με χαμη-
λό μισθό, όπως οι κατασκευές, η μικρή 
μεταποίηση, οι υπηρεσίες αναψυχής, οι 
υπηρεσίες προσωπικής και κοινωνικής 
φροντίδας, αλλάζει τη σύνθεση της ερ-
γατικής τάξης και αποκτά διεθνικά χα-
ρακτηριστικά. Οι άτυπες κοινωνικές και 
εργασιακές σχέσεις αποτελούν το βα-
σικό δίαυλο ένταξης των μεταναστών 
στις πόλεις και την ύπαιθρο. Παράλληλα στη 
διαμόρφωση της μεσοαστικής προαστιοποίη-
σης συμβάλλει και η μετακίνηση γηγενών που 
απασχολούνται σε νέα επιστημονικά επαγγέλ-
ματα και εργασίες υπηρεσιών. Η ευημερία και 
αναπαραγωγή των μεσοστρωμάτων διατηρεί-
ται από την ανάληψη εκ μέρους των μετανα-
στών, επαγγελμάτων που διατηρούν χαμηλό το 
κόστος. Ο κοινωνικός διαχωρισμός δεν καθο-
ρίζεται μόνο από τις ανταγωνιστικές οικονομι-
κές σχέσεις μεταξύ εργατών και κεφαλαίου ή 
μεταναστών και γηγενών, αλλά καθορίζεται και 
από την κατοίκηση επιμέρους κοινωνικών ομά-
δων σε διαφορετικές περιοχές μέσα στην πόλη 

(Αράπογλου 2013: 138). 
Ομαδοποιώντας τον πληθυσμό σε μετα-

νάστες και γηγενείς, σύμφωνα με τον ταξικό 
διαχωρισμό, εξετάζεται η χωρική κατανομή 
ανάλογα με το επάγγελμα, το εισόδημα και την 
τάση του πληθυσμού να κατοικεί κοντά στο 
χώρο εργασίας του, ώστε σύμφωνα και με την 
βασική έννοια της Ποσοτικής Γεωγραφίας, του 
homo economicus, το υποκείμενο να μειώσει 
την «τριβή της απόστασης».13 Αυτή η τάση ονο-
μάζεται «εργασιακή πρόσδεση» και είναι ένα 
σημαντικό φαινόμενο του ευρωπαϊκού Νότου 
στον οποίο οι μετανάστες κατανέμονται κυρίως 
στο κέντρο (βλ. Γράφημα 3) και στην περιφέ-
ρεια τις πόλης, ενώ μικρές ομάδες είναι διά-

σπαρτες σε διάφορες περιοχές, ακολουθώντας 
έτσι το υπάρχον ταξικό διαχωρισμό με σκοπό 
να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας στις κα-
τασκευές, στη μικρή μεταποίηση και σε εργασί-
ες που «σνομπάρουν» οι γηγενείς (Αράπογλου 
2013: 139). 

Τα πρότυπα διαχωρισμού αποτυπώνονται 
με ειδικούς δείκτες και μεθόδους χαρτογράφη-
σης. Κατά τη δεκαετία του 1990 απέναντι στην 

13  Η έννοια της «τριβής της απόστασης» συνδέεται με την 
έννοια του homo economicus που εισήγαγε στην επιστήμη 
της Γεωγραφίας η Ποσοτική γεωγραφία. Αφορά τη γενι-
κότερη ορθολογική συμπεριφορά του οικονομικού ανθρώ-
που, ώστε μειώνοντας την απόσταση να μεγιστοποιήσει τα 
κέρδη και τα οφέλη του. Κουρλιούρος Η., (2008):156.

Γράφημα 3. Κατανομή (%) των 12 κυριότερων μεταναστευτικών ομά-
δων στον Δήμο Αθηναίων. Πηγή: www.statistics. gr.
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έννοια του «κοινωνικού διαχωρισμού» αντιπα-
ραβάλλεται η έννοια του «κοινωνικού αποκλει-
σμού», ενός πολυδιάστατου φαινομένου που 
αναδεικνύει το χωρικό διαχωρισμό μέσα από 
διάφορες παραμέτρους. Η έννοια του «κοινωνι-
κού αποκλεισμού» αναφέρεται στις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτισμικές ανισότητες που 
προκύπτουν από τη φτώχεια και συμβάλλουν 
στην περιθωριοποίηση των μεταναστών και 
των ατόμων γενικότερα. Όσον αφορά την πο-
λιτική του χρήση, ο όρος του «κοινωνικού απο-
κλεισμού» προσδιορίζεται από τις ευρύτερες 
ιδεολογίες και συχνά εξυπηρετεί τις στρατηγι-
κές διαχείρισης της φτώχειας, την καταστολή 
και τον έλεγχο των ομάδων εκείνων που δια-
φοροποιούνται από τις κυρίαρχες αξίες (Αρά-
πογλου 2013: 142). 

Σύμφωνα με τον Emile Durkheim (1858-
1917), 14 οι πολιτισμικές παράμετροι, οι ανισό-
τητες και η κοινωνική δικαιοσύνη αντιμετωπί-
ζονται από τις φιλελεύθερες και συντηρητικές 
αντιλήψεις ως απειλή στην κοινωνική συνοχή 
και όχι ως χαρακτηριστικό της λειτουργίας των 
αγορών. Οι συντηρητικοί θεωρούν πως βασική 
αιτία είναι η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και 
η πολιτισμική διαφορετικότητα των κοινωνικά 
αποκλεισμένων. Για παράδειγμα, η παραβατική 
συμπεριφορά των μεταναστών οφείλεται στην 
έλλειψη εργατικής πειθαρχίας, αλλά και σε άλ-
λους παράγοντες. Ο βασικός τρόπος ένταξής 
τους είναι η αφομοίωσή τους στην πλειοψηφία. 
Σύμφωνα με κάποια έργα της Σχολής του Σικά-
γο, τα «γκέτο» αποτελούν περιοχές κοινωνικής 
αποδιοργάνωσης, παραβατικής συμπεριφοράς 
και διάρρηξης των κοινωνικών δεσμών, ενώ 
κρίνεται απαραίτητη η κρατική παρέμβαση 
για τον επιπολιτισμό και την αφομοίωση των 
«παρεκτραμμένων» μειονοτήτων στα πρότυπα 
της πλειοψηφίας. Ο αστικός σχεδιασμός και ο 
χωρισμός των πόλεων σε ζώνες θα μπορούσε 
να μετριάσει τον εθνοτικό ανταγωνισμό για την 
κατάκτηση περιοχών μέσα στις πόλεις, σύμφω-
να με τους ανθρώπους-οικολόγους. Ωστόσο, 
αυτή η αντίληψη οδήγησε σε ένταση και αύ-
ξηση του διαχωρισμού στις πόλεις των ΗΠΑ. 

14  Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.

Οι φιλελεύθεροι αναγνωρίζουν την διαφορε-
τικότητα των μεταναστών και στα πλαίσια της 
πολυπολιτισμικότητας προτείνουν ως τρόπο 
ένταξής τους την εξατομικευμένη προσέγγιση 
(Αράπογλου 2013: 143).

Με την έναρξη της νέας χιλιετίας, η Ελλάδα 
δέχτηκε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα και από 
χώρα αποστολής μεταναστών έγινε χώρα υπο-
δοχής μεταναστών και συμμετέχει σ’ αυτό που 
ονομάζεται «παγκοσμιοποίηση της διεθνούς 
μετανάστευσης» (Λεοντίδου 2017: 315). Μέχρι 
την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, το 
μεταναστευτικό ρεύμα κινούνταν προς τις βό-
ρειες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Βέλγιο 
κλπ.), όμως, από τη δεκαετία του 1980 λόγω 
των πετρελαϊκών κρίσεων, το μεταναστευτικό 
ρεύμα μεταστράφηκε. Ο οριζόντιος άξονας από 
την Ανατολή ως τη Δύση, που χώριζε τη Βό-
ρεια από τη Νότια Ευρώπη, μεταφέρθηκε προς 
τη Νότια Μεσόγειο και οι χώρες που ανήκουν 
σε αυτή την περιοχή άρχισαν να δέχονται μετα-
νάστες από την Αφρική. Κύριος μοχλός αυτών 
των μετακινήσεων ήταν οι δημογραφικές ανι-
σορροπίες. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου 
το 1989 συνοδεύτηκε από νέες πληθυσμιακές 
μετακινήσεις από την Ανατολή προς τη Δύση 
(Λεοντίδου 2017: 316).

Την επόμενη δεκαετία οι αναλυτές εστιά-
ζουν στην «Ευρώπη φρούριο» που ανέγειρε η 
Ε.Ε.  μετά την Συνθήκη Schengen για να απο-
κλείσει εισροές από Αφρική, Ασία, Βαλκάνια 
και Ανατολική Ευρώπη. Όμως, το 2001 η κα-
ταστροφή των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρ-
κη εντείνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και 
δημιουργεί νέες ανθρωπιστικές κρίσεις και μια 
νέα μετανάστευση προ των πυλών της Ελλάδας 
και της Ευρώπης. Μια εβδομάδα μετά την κα-
ταστροφή στη Νέα Υόρκη 1.500 Αφγανοί βρί-
σκονται στα παράλια της Τουρκίας έτοιμοι να 
περάσουν στην Κω. Τα πρώτα μεταναστευτικά 
κύματα, μετά τις επιθέσεις των αμερικάνικων 
δυνάμεων, αποτελούνται από Αφγανούς και ο 
ΟΗΕ ανακοινώνει ότι αναμένει 1,5 εκατομμύριο 
πρόσφυγες προς το Πακιστάν και άλλες γειτο-
νικές χώρες. Τους Αφγανούς ακολουθούν και 
άλλοι λαοί από τη Μέση Ανατολή, προσανατολι-
σμένοι προς την Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό 
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την Ελλάδα. Σύμφωνα με την απογραφή της 
ΕΣΥΕ, το Μάρτιο του 2001 κατεγράφησαν στην 
Ελλάδα 797.093 μετανάστες. Σ’ αυτό το νού-
μερο περιλαμβάνονται και ομογενείς (παλιν-
νοστούντες) από διάφορες ανατολικές χώρες 
μετά τη διάλυση των πρώην ΕΣΣΔ  (Λεοντίδου 
2017: 317).

Ενότητα 5η:
Τόποι προέλευσης/προορισμού 
μεταναστών
Με την άφιξη των παλιννοστούντων Ελλήνων 
κυρίως στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό των με-
ταναστών στην Ελλάδα διογκώνεται (Λεοντίδου 
2017: 319).16 Οι αριθμοί όμως υποκρύπτουν 
παγίδες, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλά-
δας που αποτελεί κόμβο στα μονοπάτια της 
παράνομης μετανάστευσης. Συνολικά μέχρι τον 

15 Το πρόγραμμα EPSON 2020 εγκρίθηκε στις 26 Μαΐου 
2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι η 
προώθηση μιας ευρωπαϊκής εδαφικής διάστασης στην 
ανάπτυξη και τη συνεργασία, παρέχοντας αποδεικτικά στοι-
χεία, μεταφορά γνώσεων και εκμάθηση πολιτικής προς τις 
δημόσιες αρχές και άλλους φορείς πολιτικής σε όλα τα επί-
πεδα.

16 Οι παλιννοστούντες ομογενείς αγγίζουν το 5% του πληθυ-
σμού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με έρευνα του Υπουρ-
γείου Β. Ελλάδας και των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονί-
κης, 51,000 από τους 163,000 ομογενείς από τις πρώην 
ΕΣΣΔ συγκεντρώνονται στη Θεσσαλονίκη, 36,000 μόνο 
στην Αθήνα και οι υπόλοιποι σε όλη την επικράτεια. Ελευ-
θεροτυπία 14.8.01, ρεπορτάζ Κ. Αδάμ.

Οκτώβριο του 2001 είχαν 
συλληφθεί 270,000 μετα-
νάστες. Με την έναρξη της 
νέας χιλιετίας, μετανάστες 
από την Ασία, την Αφρική 
και την Ανατολική Ευρώπη 
έφταναν από τη Λέσβο και 
την Κω μέχρι το Τούνελ της 
Μάγχης (Τριανταφυλλίδου 
Α., Ρουμπίνη Γ., 2009:194). 
Η Ελλάδα τα τελευταία είκο-
σι χρόνια δέχτηκε τις εξής 
εισροές μεταναστών:

1. Παλιννοστούντες 
ομογενείς από τις πρώην 
ΕΣΣΔ.

2. Έλληνες ομογενείς 
αλβανικής υπηκοότητας.

3. Οικονομικοί μετανάστες από χώρες 
εκτός Ε.Ε.

4. Έλληνες απόδημοι που επέστρεψαν 
από τη Β. Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία 
και τις ΗΠΑ.

Η αρχή της εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα 
χρονολογείται το έτος 1972, όταν ο ΣΕΒ ζητούσε 
με έγγραφο από την Κυβέρνηση των συνταγμα-
ταρχών να επιτρέψει την έλευση 10.000 ανθρώ-
πων από την Αφρική και την Ασία για την κάλυψη 
κενών θέσεων σε εργασίες που οι γηγενείς είχαν 
αρχίσει να εγκαταλείπουν (Νικολινάκος 1973: 
169). Σ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 
υπήρξαν ρεύματα μετανάστευσης από τον Τρί-
το Κόσμο προς την Ελλάδα, όμως η αύξηση του 
φαινομένου εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, οφειλόμενη κυρίως στο άνοιγμα των 
ελληνοαλβανικών συνόρων (Κανδύλης Γ. 2004: 
72-73). Ο κύκλος της μετανάστευσης για την Ελ-
λάδα δεν έχει κλείσει, αλλά αντίθετα συνεχίζει να 
αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών για τους 
εξής λόγους:

•	 Η εντατικοποίηση της πάσης φύσεως οι-
κονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές 
χώρες.

•	 Η συνεχιζόμενη πολιτικοοικονομική αβε-
βαιότητα στο ευρύτερο βαλκανικό περιβάλλον.

•	 Η Ελλάδα αποτελεί τον ευρωπαϊκό 
σταθμό της περιοχής και αντιμετωπίζεται ως 

Χάρτης 5: εντοπισμός παράτυπων διαβάσεων των συνόρων και εθνικότητες των 
μεγαλύτερων αριθμών ατόμων που διέρχονται παράτυπα τα σύνορα. Πηγή: EPSON, 
EUROPEAN UNION 202015
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ενδιάμεσος προορισμός για την πλουσιότερη 
Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική.

•	 Το μήκος των ελληνικών συνόρων 
προσφέρει πολλές δυνατότητες εισόδου για 
τους παράνομους μετανάστες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής πολιτι-
κής της Ελλάδας, ο αριθμός των αιτήσεων για 
άσυλο από το 2013 που ανέρχονταν σε 4.814, 
εκτοξεύτηκε στον αριθμό  68.852 το 2019, 
φτάνοντας σε ένα συνολικό αριθμό για την πε-
ρίοδο 2013-2019 σε 272.939. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό καταγράφεται για το 2019 στη Λέσβο, 
φτάνοντας στον αριθμό των 18.827 αιτήσεων. 
Συνολικά στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό 
(25,8%) προέρχεται από τη Συρία φτάνοντας 
στο 2019 τον αριθμό των 70.301 αιτήσεων.17 
Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις 
της μετανάστευσης στην Ευρώπη, με 
βάση τα τελευταία στοιχεία της υπη-
ρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ, το 68%, 
δηλαδή περισσότερο από τα 2/3 
όλων των προσφύγων παγκοσμίως, 
προέρχονται από μόλις 5 χώρες18:

1. Συρία 6.3 εκατομμύρια 
2. Αφγανιστάν 2,6 εκατομμύ-

ρια
3. Νότια Σουδάν 2.4 εκατομ-

μύρια
4. Μιανμάρ 1.2 εκατομμύρια

17 http://asylo.gov.gr/
18 https://www.unhcr.org/

5. Σομαλία 986.400 
Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας συνεχί-

ζει να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο, με βί-
αιο τρόπο, εκτοπισμένο πληθυσμό παγκοσμίως. 
Από το τέλος του 2017 υπήρχαν 12,6 εκ. βίαια 
εκτοπισμένοι Σύριοι εκ των οποίων τα 6,3 είναι 
πρόσφυγες, οι 146.700 αιτούντες άσυλο και 
τα 6,2 εκ. εσωτερικά εκτοπισθέντες. Μέσα σε 
αυτούς τους αριθμούς δεν υπολογίζονται αυτοί 
που έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια 
να διασχίσουν τα θαλάσσια σύνορα και να φτά-
σουν σε μια ακτή της ευρωπαϊκής Μεσογείου 
(βλ. χάρτη 5, διάγραμμα 3).

Το 2011 διενεργήθηκε η τελευταία απο-
γραφή στην Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστι-
κή Υπηρεσία. Ένα μέρος της απογραφής αφο-
ρούσε τον λόγο εγκατάστασης των μεταναστών 
στην Ελλάδα κατά το τελευταίο έτος πριν την 
απογραφή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
το σύνολο των εγκατασταθέντων στη χώρα 
ανήλθε σε 79.554 άτομα (43.341 άρρενες και 
36.213 θήλεις) από τους οποίους οι 33.751 
(ποσοστό 42,4%) είχαν ελληνική υπηκοότητα 
και οι 45.803 (ποσοστό 57,6%) άλλη. Το μεγα-
λύτερο ποσοστό (36,7%) με ελληνική υπηκοό-
τητα δήλωσε ως λόγο εγκατάστασης τον επα-
ναπατρισμό/παλιννόστηση, ενώ το μεγαλύτερο 
ποσοστό (39,9%) εκείνων με ξένη υπηκοότητα, 
δήλωσε ότι εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα για 
εργασία (βλ. Πίνακα 1 και 2).19 

Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε πως οι 

19 ΕΛΣΤΑΤ 2014

Διάγραμμα 3. Η Ελλάδα για την περίοδο 2008-2017 βρί-
σκεται στην 7η θέση σε παγκόσμια κλίμακα στις κύριες 
χώρες παροχής ασύλου σε νέους αιτούντες άσυλο. Πηγή: 
https://www.unhcr.org/

Πίνακας 1. Εγκατασταθέντες στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο έτος, πριν 
την Απογραφή με ελληνική υπηκοότητα, κατά ομάδες ηλικιών και λόγω 
εγκατάστασης. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014.
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γεωγραφικές μετακινήσεις και ροές ανθρώ-
πων προς την Ε.Ε. αποτελούν μια αυξημένη 
πραγματικότητα τόσο για την Ένωση όσο 
και για την Ελλάδα. Είναι εμφανείς οι κοι-
νωνικο-δημογραφικές προκλήσεις για την 
Ευρώπη. Η σύγχρονη μετανάστευση μπορεί 
να επιλύσει σε σημαντικό βαθμό το δημογρα-
φικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις μελλοντικές τάσεις του πληθυσμού, που 
βρίσκεται σε ηλικία εργασίας. Την περασμέ-
νη δεκαετία, η μετανάστευση συνέβαλε σε 
κάποιο βαθμό στην αύξηση του μεγέθους 
του πληθυσμού και στη μείωση του ρυθμού 
γήρανσης (Φωτάκης 2004: 69). Η μετανά-
στευση νέου εργατικού δυναμικού αποτελεί 
μια αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα η Γερμανία για να διατηρήσει 
σταθερό του πληθυσμού της που βρίσκεται 
σε ηλικία εργασίας πρέπει να εισάγει από 

το 2000 μέχρι το 2050 487.000 
μετανάστες το χρόνο, αντίστοιχα η 
Γαλλία χρειάζεται 109.000 μετανά-
στες το χρόνο και συνολικά η Ε.Ε. 
1.600.000 το χρόνο. Η Ευρώπη και 
κυρίως οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες 
αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογρα-
φικό πρόβλημα λόγω της γήραν-
σης του πληθυσμού, του υψηλού 
προσδόκιμου ζωής και του χαμη-
λού ποσοστού γεννήσεων. Η μέση 
ηλικία στην Ευρώπη είναι περίπου 
τα 43 έτη, κατά 12 χρόνια υψηλό-
τερη από τον υπόλοιπο κόσμο. Στη 

Νότια Ευρώπη το ποσοστό γονιμότητας είναι 
στο 1,37%, ποσοστό μικρότερο του 2% που 
απαιτείται για την αντικατάσταση του πλη-
θυσμού. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο του 
ΟΟΣΑ, Αλασντάιρ Σκοτ, «για να διατηρηθεί η 
ανάπτυξη και η κοινωνική στήριξη θα πρέ-
πει να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό και η 
παραγωγικότητα, κάτι που δεν είναι καθόλου 
εύκολο να επιτευχθεί» (βλ. Διάγραμμα 4) .20

Ενότητα 6η:
Διεθνικές κινητοποιήσεις και 
δια-πολιτισμικότητα
Όταν ο Castells (1998) ερευνούσε τη μετα-
νάστευση, μιλούσε για ροές και φυλές με μια 
έννοια ταξικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους 
πλούσιους και τους φτωχούς, πολλοί από τους 
οποίους μεταναστεύουν ζητώντας άσυλο στην 
ειρηνική και πλούσια Δύση. Αντίθετα, οι εύ-
ποροι ταξιδεύουν και συχνά μεταναστεύουν 
σε τόπους ως τουρίστες, προκαλώντας αντι-
στροφές στα κύματα μετανάστευσης Βορρά – 
Νότου. Στην Ελλάδα πολλοί αλλοδαποί έχουν 
οικήσει σε πολλά παράλια και νησιά, κάτι άλ-
λωστε που αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο 
που εγκαινιάστηκε από τους Άγγλους στη Νότια 
Γαλλία και επιταχύνθηκε μετά την ένταξη των 
χωρών του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κορυφώθηκε μετά τη Συνθήκη του Maastricht 
το 1992, που επιτρέπει στους Ευρωπαίους να 
αγοράσουν ακίνητα οπουδήποτε στην Ε.Ε. Με 

20 Τα στοιχεία προέρχονται από άρθρο των Financial Times 
που δημοσιεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2020.

Πίνακας 2. Εγκατασταθέντες στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο έτος, πριν 
την Απογραφή με ξένη υπηκοότητα, κατά ομάδες ηλικιών και λόγω εγκα-
τάστασης. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014.

Διάγραμμα 4: Μεταβολή του πληθυσμού της Ευρώπης από 
τη δεκαετία του 1950-2030, Πηγή: Financial Times.
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την παγκοσμιοποίηση, εμφανίζονται και στην 
Ελλάδα επιχειρήσεις κατασκευής διαμερισμά-
των για αλλοδαπή πελατεία και το φαινόμενο 
μαζικοποιείται με νέες μορφές εκμετάλλευσης 
(Λεοντίδου 2017: 319-320)

Στο σύνηθες ζεύγμα ανάμεσα στην ανα-
βάθμιση των οικισμών και το ξεπούλημα των 
ακτών, ο πόλος της αναβάθμισης συνοψίζεται 
στο ζωντάνεμα οικισμών σε πλαγιές όπως 
αυτός της Αλοννήσου, που θα είχαν μεταβλη-
θεί σε χωριά-φαντάσματα χωρίς τους ξένους 
αγοραστές και συντηρητές, ή τους φωτογενείς 
πύργους της Μεσσηνιακής Μάνης, άψογα ανα-
πλασμένους από τους ξένους ιδιοκτήτες. Η πλη-
θυσμιακή σταθεροποίηση που καταγράφουν οι 
απογραφές σε πολλά νησιά και αρκετές παρα-
λίες αποτελεί θετική επίπτωση του εποικιστι-
κού ή οικισμικού τουρισμού. Η διαδικασία αυτή 
ονομάστηκε «διεθνής αποαστικοποίηση» αφού 
αποσυμφορεί τις πόλεις και ζωντανεύει την 
ύπαιθρο. Ο πόλος του ξεπουλήματος 
όμως υποβόσκει στο συνωστισμό, 
καθώς και τον αποκλεισμό του πλη-
θυσμού από τις περιφραγμένες ακτές 
αλλά και από την αγορά ακινήτων. 
Η υπερθέρμανση της κτηματαγοράς 
στην Ελλάδα πριν από την κρίση δεν 
είχε αγγίξει τα επίπεδα της Ιταλικής 
εξοχής, όπου οι ντόπιοι δεν βρίσκουν 
πλέον ιδιοκτησίες στην Τοσκάνη και 
την Ούμπρια, αλλά το φαινόμενο κα-
ταγράφεται στην κατακόρυφη άνοδο 
των αντικειμενικών αξιών γης και 
ακινήτων στις ελληνικές παράκτιες 
ζώνες.

Στον αντίποδα του διεθνισμού, το 
τοπίο ανασυντίθεται διαρκώς με την 
παγκοσμιοποίηση και τους πολέμους 
της. Οι πληθυσμοί των πόλεων της 
μετανεωτερικής Ευρώπης, οι τουρίστες και οι 
περιηγητές της απειλούνται να πληρώσουν οι 
ίδιοι τις επιθετικές παρεμβάσεις ξένων κυβερ-
νήσεων σε πολύ μακρινές αποστάσεις του πα-
γκόσμιου συστήματος. Αυτό μαρτυρούν ασφα-
λώς τα ξεσπάσματα ουσιοκρατικού εθνικισμού, 
συγκρούσεων και παραβατικότητας σε πολλές 
περιοχές προορισμού μεταναστών και τουρι-

στών. Όμως, ο παραλογισμός της παγκοσμιο-
ποίησης υπογραμμίζεται κυρίως, με δαιμονική 
ένταση, από τα τρομοκρατικά κτυπήματα στα 
συστήματα μαζικής μεταφοράς της Μαδρίτης 
στις 11/3/2004 και του Λονδίνου 7/7/2005, 
μιας πόλης που υπήρξε θέατρο ενός πολυπο-
λιτισμικού αντιπολεμικού κινήματος με τις μα-
ζικότερες διαδηλώσεις και συναυλίες της νέας 
χιλιετίας. Ο πληθυσμός των ευρωπαϊκών πόλε-
ων πληρώνει τις επεκτατικές βλέψεις της Δύ-
σης και όχι μόνο, τους πολέμους και τις αδικίες 
στον Τρίτο Κόσμο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Ζούμε λοιπόν σε «κοινότητες χωρίς εγγύτητα», 
σε «χωρο-χρονική αποστασιοποίηση», αλλά και 
σε «χωρο-χρονική συμπίεση» που αγγίζει και 
πολλούς άλλους τόπους. Αυτού του είδους η 
διεθνοποίηση της μετανεωτερικής κοινωνίας 
δεν την χρειαζόμαστε καθόλου σύμφωνα με τη 
Λεοντίδου (2017: 322-323).

Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την 

μετανάστευση είναι η δια-πολιτισμικότητα, 
παράγοντας που απομακρύνει το όνειρο των 
εθνών-κρατών για «έναν τόπο μια φυλή». Η 
απελευθέρωση των αγορών δημιούργησε μια 
ανοικτή κοινωνία προς τα έξω, προσφέροντας 
πολλά πλεονεκτήματα στους ανθρώπους. Τα 
μεταναστευτικά ρεύματα δίνουν την ευκαιρία 
στις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις διά-

Χάρτης 6:Αντίληψη περί της σχετικής αναλογίας των μεταναστών που δι-
αμένουν νόμιμα ή παράνομα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το 2017. Πηγή: EPSON, EUROPEAN UNION 2020.
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φορες αλλαγές της σημερινής εποχής και να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της. Το 
πρόβλημα που παρατηρείται σχετικά με την 
πολυπολιτισμικότητα είναι ο ανερχόμενος ρα-
τσισμός που καλλιεργείται από ακροδεξιές πο-
λιτικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές 
χώρες που δέχονται μεγάλα κύματα μετανα-
στών (Γαβρόγλου 2001:90), (βλ. Χάρτη 6). Τα 
φαινόμενα που παρατηρούνται είναι:

I. Αύξηση της ανεργίας.
II. Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη των 

υπερεθνικών οργανισμών που θεωρούνται 
απειλή για την εθνική ταυτότητα και αυτοτέλεια.
III. Κοινωνικές ανακατατάξεις που επέφε-

ραν αλλαγές στην οικονομία της Ευρώπης.
Ο ρατσισμός είναι αποτέλεσμα του χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου και εντοπίζεται κυρίως 
σε άτομα μεγάλης ηλικίας και σε άτομα με ακρο-
δεξιά πολιτική ταυτότητα. Είναι κοινά αποδεκτό 
ότι ζούμε σε μια περίοδο κοσμοπολιτισμού και 
οικουμενικότητας και ο ρατσισμός καλλιεργεί 
την αντίληψη ότι οι μετανάστες έρχονται στην 
Ευρώπη ως «άλλοι», συχνά κοινωνικά αποκλει-
σμένοι. Το ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας 
πρέπει να απασχολεί τόσο τους μετανάστες 
όσο και τις χώρες προορισμού στις οποίες η 
πολιτισμική ταυτότητα πολλές φορές παίρνει τη 
μορφή του εθνικισμού, του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας (Λεοντίδου 2017: 319). 

Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη μπορούμε να καταλήξου-
με στο συμπέρασμα ότι σε ένα κόσμο έντονων 
εξελίξεων και αντιφάσεων, η Ελλάδα, λόγω της 
ιδιόμορφης γεωγραφικής της θέσης, δεν μπο-
ρεί να βρεθεί εκτός των μεγάλων μεταναστευ-
τικών ροών, που συρρέουν στο έδαφός της και 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, που επλή-
γησαν από φυσικές καταστροφές ή από αν-
θρωπογενείς κρίσεις. Στόχος της εργασίας ήταν 
να καταδείξει το μέγεθος του μεταναστευτικού 
προβλήματος για την Ελλάδα και την Ευρώπη, 
μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που 
ισοπεδώνει τις πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστο-
ρικές, πολιτικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες 
κάθε λαού, και τις ιδιαίτερες ταυτότητές τους, 

ομογενοποιώντας τα πάντα στο όνομα της 
ελεύθερης αγοράς και της συσσώρευσης κε-
φαλαίου, δημιουργώντας και επιβάλλοντας ένα 
πρότυπο πολιτισμού δυτικής προέλευσης για 
όλη την ανθρωπότητα. Σημαντικό ρόλο στην 
εξάπλωση αυτού του πρότυπου πολιτισμού 
διαδραματίζουν τα δίκτυα, που από τη μια δι-
ευκολύνουν την μεταφορά και μετακίνηση αγα-
θών και ανθρώπων, αλλά, από την άλλη μετα-
φέρουν εικόνες του δυτικού τρόπου ζωής σε 
περιοχές του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Η προ-
σπάθεια υιοθέτησης αυτού του δυτικού τρόπου 
ζωής σε συνδυασμό με την άνιση ανάπτυξη και 
τις ιδιαίτερες συνθήκες (πόλεμος, φτώχεια, πεί-
να, ανεργία κλπ.) που επικρατούν στις χώρες 
του αναπτυσσόμενου κόσμου, δημιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες για την μετανάστευση, 
νόμιμη ή παράνομη, προς τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, της Βόρειας Αμερικής και των 
υπόλοιπων χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου. 
Τα μεγάλα ποσοστά μεταναστών επιβεβαιώ-
νουν την άποψη ότι οι παρεμβατικές πολιτικές 
ξένων κυβερνήσεων σε χώρες του αναπτυσ-
σόμενου κόσμου μεγεθύνουν τη σύγκρουση 
μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών, 
ιδεολογιών και αντιλήψεων, οδηγώντας έτσι σε 
βιαιότητες, με αποτέλεσμα την αφαίρεση των 
ζωών δεκάδων αθώων πολιτών και από τις 
δυο πλευρές. Παράλληλα, αυτή η σύγκρουση 
καλλιεργεί τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, 
που αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη του 
ανθρώπου προς τη δημιουργία μιας καλύτερης 
και δικαιότερης κοινωνίας.
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Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη σχετίζεται με μία από τις ση-
μαντικότερες προσωπικότητες της Εκκλησίας 
μας, του Αγίου Νικολάου. Ο συγκεκριμένος άγιος 
αποτελεί, αναντίρρητα, έναν από τους μεγαλύτε-
ρους και λαοφιλέστερους αγίους της χριστιανικής 
Εκκλησίας. Η μνήμη του τιμάται με λαμπρότητα, 
κάθε 6η Δεκεμβρίου. 

Ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος αποτελεί  πολι-
ούχος για αρκετές περιοχές της Ελλάδος, υπήρξε 
από τους πρωτεργάτες στην Α’ Οικουμενική Σύ-
νοδο, η οποία, το 325 μ.Χ, στη Νίκαια της Μ. Ασί-
ας, καταδίκασε τον αιρετικό Άρειο. Επίσης, υπάρ-
χουν πολλές παραδόσεις σχετικά με το πρόσωπο 
και τη λατρεία του, καθιστώντας τον μεταξύ των 
«λαϊκών» αγίων και, προστάτης των ναυτιλλομέ-
νων. Τέλος, θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψή 
μας, αν δεν αναφέραμε ότι ο Αγ. Νικόλαος τιμάται 
και στην Καθολική εκκλησία, με τιμές ανάλογες με 
αυτές, τις οποίες του παρέχει η Ορθόδοξη.  

Συμπερασματικά, το θέμα είναι σημαντικό, δι-
ότι, όταν κάποιος ακούει «6η Δεκεμβρίου» ισχυ-
ρίζεται- δικαίως- ότι πρόκειται για μία μεγάλη 
γιορτή της Χριστιανοσύνης, στην οποία τιμάται μία 
μοναδική προσωπικότητα: Ο Άγιος Νικόλαος, ο εκ 
Μύρων «μυροβλήτης».  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν ορι-
σμένα στοιχεία σχετικά με το βίο και τη δράση του 
Αγ. Νικολάου. Ακόμη, θα παρουσιαστεί η φιλαν-
θρωπική του δράση, η οποία δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί «αμελητέα». Εν τέλει, στο πρώτο κεφάλαιο, 
θα γίνει και μία «αναδρομή» στην Α’ Οικουμενική 
Σύνοδο, στη Νίκαια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει λόγος για 
την αιτία, κατά την οποία ο συγκεκριμένος άγιος 
αποτελεί τον προστάτη του ναυτικού. Σαφέστερα, 
αφού μιλήσουμε για την «δυναμική» του στη θά-
λασσα, θα αναφερθούν οι λαϊκές παραδόσεις, οι 
οποίες «καθιέρωσαν» τον Αγ. Νικόλαο ως προ-
στάτη του ναυτικού. Στη συνέχεια, θα γίνει λόγος 
για το πώς τιμάται στο Πολεμικό Ναυτικό ο συγκε-
κριμένος άγιος.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι πηγές, 
τις οποίες ο γράφων αξιοποίησε για την αποπε-
ράτωση της παρούσης εργασίας. Τέλος, στο τέ-
ταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα εξαχθέντα 
συμπεράσματα.

Κεφάλαιο 1
Ο βίος του Αγ. Νικολάου
Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 
του 270 μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, από εύπορη 
οικογένεια. Οι γονείς του, Επιφάνιος και Νόννα, 
προέρχονταν από τον «κύκλο» των ανθρώπων, 
οι οποίοι, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιοι, εί-
χαν μία οικονομική άνεση. Ενδιαφέρονταν μόνο 
για την «καλλιέργεια» των χριστιανικών αρετών 
και ,την ελεημοσύνη ενώ, συγχρόνως, δεν ενδι-
αφέρονταν για τις εγκόσμιες απολαύσεις. 

Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε το μοναχοπαίδι 
των γονιών του, καθώς οι γονείς του δεν απέ-
κτησαν άλλο παιδί. Από την βρεφική του ηλικία, 
ο «πρωταγωνιστής» της ιστορίας μας θήλαζε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πλην Τε-
τάρτης και Παρασκευής, όπου θήλαζε μόνο μία 
φορά μετά τη δύση του ηλίου. 

Όπως τα περισσότερα παιδιά του «κύκλου» 
του, ο Νικόλαος έλαβε επιμελημένη μόρφωση, 
κοντά σε έναν σοφό δάσκαλο. Χάρη στην ευφυΐα 
του, κατέστη σύντομα ένας μορφωμένος νέος, ο 
οποίος είχε τη δυνατότητα να συνομιλεί δημο-
σίως για ακανθώδη ζητήματα. Με άλλα λόγια, 
απέφευγε κάθε «ανάρμοστη» ομιλία, αλλά και 
τις οχλαγωγίες ή τον συνωστισμό στην αγορά. 
Σαφέστερα, προτιμούσε να περνά τον καιρό του 
με τους ηλικιωμένους, αποκομίζοντας πνευματι-
κές «ωφέλειες» από τις συμβουλές τους. Τέλος, 
αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αγ. Νικόλαος υπήρξε- 
παρά το νεαρό της ηλικίας του- άριστος γνώστης 
της Αγίας Γραφής και των χριστιανικών διδασκα-
λιών, με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει- επάξια- 
τον σεβασμό των συμπατριωτών του. 

Η δράση του Νικολάου ξεκίνησε στην περί-
οδο, κατά την οποία αυτοκράτορας ήταν ο Δι-
οκλητιανός (284-305 μ.Χ.). Κατά την περίοδο 
του Διοκλητιανού και, συγκεκριμένα το 303-305 
μ.Χ., ξεκίνησε μία απηνής δίωξη εναντίον των 
Χριστιανών, η οποία έμεινε γνωστή ως «Μεγά-
λος Διωγμός». (Μackay, C. 2003) Η αιτία του 
«Μεγάλου Διωγμού» ήταν το ότι ο Χριστιανισμός 
είχε τεθεί εκτός νόμου. Ο Χριστιανισμός, όμως, 
είχε ήδη διαδοθεί ταχύτατα και, ιδίως, στην Ανα-
τολή. 

Επιπροσθέτως, θα αποτελούσε παρόραμα αν 
δεν γινόταν λόγος για το ότι ο Αγ. Νικόλαος έμει-
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νε ορφανός από τους γονείς του σε μικρή ηλικία. 
Παρά το ότι έμεινε ορφανός, ο νεαρός Νικόλαος 
κατόρθωσε να αξιοποιήσει κατάλληλα την μεγά-
λη περιουσία των γονιών του. Πιο συγκεκριμένα, 
διαμοίρασε την οικογενειακή περιουσία, για τη 
σίτιση όσων είχαν ανάγκη, την ένδυση και, ιδί-
ως, για την περίθαλψη χηρών και ορφανών. Ο 
«πρωταγωνιστής» της ιστορίας μας, ο Αγ. Νικό-
λαος διέπραττε πολλές αγαθοεργίες, επειδή πε-
ριφρονούσε το φθαρτό πλούτο και, παράλληλα, 
επιδιώκοντας να κερδίσει τον άφθαρτο και αιώ-
νιο πλούτο, στη Βασιλεία Του Ουράνιου Πατρός.

Λόγω της δραστηριότητάς του, δέχτηκε την 
προτροπή συμπατριωτών του, ώστε να χειροτο-
νηθεί πρεσβύτερος.  Πράγματι, όταν ο Νικόλα-
ος ήταν μόλις 19 ετών, ο θείος του, ο οποίος 
λεγόταν και αυτός Νικόλαος, τον χειροτόνησε 
πρεσβύτερο, υπό την ιδιότητα του αρχιεπισκό-
που Μύρωνος. Στην ομιλία του, ο Νικόλαος προ-
έτρεψε τον νεαρό ανιψιό του να παρηγορεί τους 
πενθούντες, να ανακαλεί τους «πλανημένους» 
στο δρόμο Του Κυρίου ημών και, να αποδειχθεί 
«σωτήρας», αντιμετωπίζοντας επιτυχώς κινδύ-
νους, τους οποίους θα αντιμετώπιζαν οι κοσμι-
κοί. 

Όταν ο Νικόλαος έλαβε το αξίωμα του αρχι-
επισκόπου, η δράση του υπέρ των φτωχών και 
των αδικημένων εντάθηκε. Σαφέστερα, ίδρυσε 
νοσοκομεία και πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Παράλληλα, αγωνίστηκε για τη θεραπεία των 
νοσούντων στα ιδρύματα αυτά. Για το λόγο αυτό, 
κατά την περίοδο του «Μεγάλου Διωγμού», διώ-
χθηκε και φυλακίστηκε. Αναλυτικότερα, ο άγιος 
έμεινε για περίπου 10 χρόνια στη φυλακή, υπο-
μένοντας τα βασανιστήρια, στα οποία υποβλή-
θηκε. Αποφυλακίστηκε το 313 μ.Χ,  όταν, μετά τη 
μάχη στη Μουλβία γέφυρα, (Mackay, C, 2003) 
ο Μ. Κωνσταντίνος, από κοινού με τον Λικίνιο, 
υπέγραψαν στο Μεδιολάνο το διάταγμα της ανε-
ξιθρησκίας. Μετά την αποφυλάκισή του, ο Άγιος 
Νικόλαος συνέχισε τα κηρύγματά του υπέρ της 
νεοεμφανιζομένης θρησκείας, δρώντας σε μία 
«δύσκολη» εποχή.  

Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι ο Νικόλαος, σε 
όλη του τη ζωή, αγωνιζόταν για την προστασία 
των αδυνάτων και διωκομένων. Η πλούσια δρά-
ση του συνεχίστηκε απρόσκοπτα, ως το θάνατό 

του, στις 6 Δεκεμβρίου του 343 μ.Χ, στην πε-
ριοχή Μύρα της Μ. Ασίας. Μετά το θάνατο του 
Αγ. Νικολάου, το λείψανό του φυλάχθηκε στα 
Μύρα, την πόλη όπου έδρασε.  Για το λόγο αυτό, 
η Εκκλησία μας έχει δώσει στον Άγιο Νικόλαο 
το επίθετο «μυροβλύτης». Ο τάφος του γινόταν 
τόπος για επίσκεψη από πολλούς ανθρώπους. 
Όλοι οι πιστοί προσεύχονταν στο όνομά του, με 
σκοπό να μεσολαβήσει στο Θεό, για την επίλυση 
ζητημάτων. 

Το σκήνωμα του αγίου φυλάχθηκε στα Μύρα 
έως το 1087 μ.Χ. Την χρονιά εκείνη, λόγω της 
προέλασης των τούρκικων φύλων στη Μ. Ασία, 
το σκήνωμα μεταφέρθηκε, από ναύτες, στο 
Μπάρι της Ιταλίας. Η μεταφορά έγινε χάρη σε 
ενέργειες, οι οποίες διατάχθηκαν από τον βυ-
ζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό και τον 
τότε πατριάρχη Νικόλαο Γ’ «Κυρδινιάτη».

Βέβαια, έχει κάνει θαύματα και στην σύγ-
χρονη εποχή, με αποτέλεσμα να «κατέχει» τη 
«δεύτερη θέση»- μαζί με τον Άγιο Γεώργιο, τον 
«Τροπαιφόρο»- μετά τη Θεοτόκο στις ψυχές των 
πιστών. Σαφέστερα, οι ναοί, οι οποίοι έχουν το 
όνομά του, κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά από 
αυτούς, οι οποίοι σχετίζονται με τη Θεοτόκο. Τέ-
λος, ας σημειωθεί ότι ακόμα και οι Τούρκοι τι-
μούν τον Αγ. Νικόλαο, έχοντας στήσει στα Μύρα 
ένα χάλκινο άγαλμα του αγίου, «κολοσσιαίων» 
διαστάσεων και, τον αποκαλούν, όπως και οι 
Γάλλοι, «Αζίζ Νικολά» (Γαρνάβος, 1998). 

Ο Αγ. Νικόλαος 
στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο
Στις αρχές του 4ου αιώνα, ο Χριστιανισμός «δοκι-
μάστηκε», εξαιτίας της αίρεσης του αρειανισμού. 
Η ονομασία της αίρεσης οφείλεται στον Άρειο, 
έναν ιερωμένο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου, ο οποίος διακήρυττε ότι ο Χριστός αποτε-
λεί «κτίσμα» του Θεού, όχι Υιός του. Σύντομα, η 
«τριαδική» αυτή αίρεση βρήκε υποστηρικτές στην 
Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και την Μ. Ασία.

Την άνοιξη του 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυ-
νίας, συνήλθαν περίπου 300 επίσκοποι, οι οποί-
οι- κυρίως- προέρχονταν από την Ανατολή. Ακό-
μη, παρ’ όλο που αμφισβητείται ως θρησκευτική 
προσωπικότητα, παρέστη και ο Μ. Κωνσταντίνος. 
Επίσης, μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο βι-
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ογραφούμενός μας άγιος, αλλά και ο Μ. Αθανάσι-
ος, επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια. 

Η συζήτηση κατέληξε σε «μονομαχία λόγου» 
ανάμεσα σε Μ. Αθανάσιο και Άρειο, οι οποίοι απο-
τέλεσαν δύο πολυμαθείς προσωπικότητες της 
εποχής.1 Το αποτέλεσμα υπήρξε ο αφορισμός 
του Αρείου και, η παράδοση των έργων του στην 
πυρά. Επιπλέον, θα αποτελούσε παράλειψη αν 
δεν αναφέραμε ότι ο Νικόλαος διακρίθηκε για την 
αδιάλλακτη στάση του υπέρ της Ορθοδοξίας στη 
συγκεκριμένη Σύνοδο, ραπίζοντας τον αλεξανδρι-
νό αιρεσιάρχη. Παρά τη «νίκη» του Κωνσταντίνου, 
το πρόβλημα δεν επιλύθηκε οριστικά. Οι αιρέσεις 
συνέχιζαν να δημιουργούν προβλήματα στη νε-
οπαγή αυτοκρατορία και κατά τους αιώνες, που 
«ακολούθησαν».

Κεφάλαιο 2
Η δράση του Αγ. Νικολάου στην ξηρά
Ο Αγ. Νικόλαος αποτελεί μία ξεχωριστή φυσιο-
γνωμία όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και για 
την λαϊκή παράδοση, κάτι το οποίο «αναδεικνύει» 
την μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό του. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλοι οι μετέπειτα συναξαριστές, 
όπως ο Νικόδημος ο Αγιορείτης (β’ μισό 18ου 
αιώνα), μιλούν για την φιλάνθρωπη δράση του.

Σαφέστερα, όταν ήταν ακόμη νεαρός, προέβη 
στη σωτηρία τριών κοριτσιών, τα οποία εξωθού-
νταν- λόγω φτώχειας- στην πορνεία από τους γο-
νείς τους. Για το σκοπό αυτό, πήγαινε επί νύχτες 
στα σπίτια αυτών των απόρων κοριτσιών και, 
άφηνε ένα πουγγί, καθένα από τα οποία περιείχε 
100 χρυσά φλουριά. Το αποτέλεσμα υπήρξε τα 
κορίτσια να δημιουργήσουν την προίκα τους και, 
εν συνεχεία, να παντρευτούν. Εδώ, ας σημειωθεί 
ότι, στη νήσο Κίμωλο, οι ανύπαντρες γυναίκες, για 
μεγάλο διάστημα, επικαλούνταν τη βοήθεια του 
υπό μελέτη αγίου, γεγονός το οποίο «προέκυψε» 
από το θαύμα του αγίου με τις τρεις θυγατέρες. 

Ακόμη, ο Άγιος Νικόλαος «συνδέεται» με τη 
λύτρωση του ποιμνίου του από το λιμό. Αναλυ-
τικότερα, εμφανίστηκε μία νύχτα στον ύπνο ενός 
ναυτικού και, τον συμβούλευσε να μεταφέρει στα 
Μύρα μία μεγάλη ποσότητα σιταριού, έναντι μίας 
αμοιβής ύψους 3 χρυσών νομισμάτων. Το πρωΐ, 

1 Βλ και Σαββίδη, Αλ. &Δεριζιώτη, Λ. «Ιστορία του Βυζαντίου 
284-717 μ.Χ», Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2001.

αφού ο ναυτικός ξύπνησε, έλαβε ανά χείρας τα 
χρυσά νομίσματα και, θεωρώντας ότι είναι θέ-
λημα Θεού, πούλησε όλο το σιτάρι, το οποίο είχε 
συγκεντρωθεί, στα Μύρα. 

Συν τοις άλλοις, περίφημη είναι και η ιστορία 
του Αγ. Νικολάου με τους στρατηγούς, οι οποίοι 
είχαν καταστείλει την εξέγερση των Ταϊφάλων. 
Πιο αναλυτικά, ορισμένοι συκοφάντες, μιλώντας 
στον επίτροπο της αυλής, Αβλάβιο, ανέφεραν ότι 
υπάρχει σχέδιο ανατροπής του Μ. Κωνσταντίνου 
από τρεις στρατηγούς. Άμεσα, ο Κωνσταντίνος δι-
έταξε τη φυλάκιση των τριών στρατηγών.

Οι τρεις στρατηγοί, μαθαίνοντας την απόφα-
ση, αλλά και ότι την επόμενη θα αποκεφαλίζο-
νταν, ζήτησαν τη «συνδρομή» του Αγ. Νικολάου. 
Ο άγιος, τότε, επισκέφθηκε τον Κωνσταντίνο, την 
ώρα που ο δεύτερος κοιμόταν και, του ζήτησε 
να απελευθερώσει τους άδικα καταδικασμέ-
νους στρατάρχες. Επιπλέον, επισκέφθηκε και τον 
Αβλάβιο στον ύπνο του, λέγοντάς του να απελευ-
θερώσει τους φυλακισμένους, αλλιώς ο Θεός 
θα του αφαιρέσει τη ζωή. Την επόμενη, οι τρεις 
στρατηγοί, αφού παρουσιάστηκαν ενώπιον του 
αυτοκράτορα, εξήγησαν ότι δεν χρησιμοποιούν 
μαγείες, αλλά, απαίτησαν τη βοήθεια από τον Άγιο 
Νικόλαο. 

Τότε, ο Αβλάβιος έχασε, από θεϊκή παρέμ-
βαση, τη ζωή του. Ο Μ. Κωνσταντίνος απελευ-
θέρωσε τους στρατηγούς και, τους έδωσε από 
ένα χρυσό κηροπήγιο και ένα χρυσό σκεύος, με 
στόχο να τα προσφέρουν στον Αγ. Νικόλαο, όπερ 
και εγένετο.   

Εκτός από την δημιουργία προίκας για τα κο-
ρίτσια, αλλά και τις προαναφερθείσες ενέργειες, 
ο Αγ. Νικόλαος- σύμφωνα πάντα με πηγές- γιά-
τρευε ετοιμοθάνατους, έδινε την ευκαιρία «επα-
νένταξης» στο κοινωνικό σύνολο σε πρόσφατα 
αποφυλακισθέντες και, πολλές φορές, είχε συνο-
δεύσει ταξιδιώτες σε επικίνδυνα μέρη. 

Όμως, η «δυναμική» του αγίου δεν βρίσκε-
ται στην ξηρά, αλλά στη θάλασσα. Πιο αναλυτι-
κά, θεωρείται προστάτης των ναυτιλλομένων. Η 
«ναυτική» του «ιδιότητα», κατά τον Ν. Γ. Πολίτη, 
οφείλεται στο ότι τα θαύματα, τα οποία έκανε ενώ 
βρισκόταν εν ζωή, έγιναν όλα στη θάλασσα.  

Ο Άγιος Νικόλαος εορτάζεται σε Ανατολή και 
Δύση  με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Το όνομά του, ση-
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μαίνει «νίκη του λαού». Αγιογραφείται συνήθως 
κρατώντας το πηδάλιο ενός πλοίου και, τα ρούχα 
του, όπως και τα γένια του,  είναι πάντοτε βρε-
μένα. 

Η εορτή του υπό εξέταση αγίου αποτελεί ένα 
«ορόσημο» για την αγροτική και ναυτική ζωή των 
Ελλήνων, διότι, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, 
έρχεται «με χιόνια φορτωμένος» και ασπρίζει τα 
γένια του. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στους ναυτι-
κούς να σταματήσουν τα ταξίδια τους, λόγω του 
χειμώνα, ο οποίος «συνδέεται» με την κακοκαιρία. 

Ο άγιος στη λαογραφία
Η βαθιά πίστη των ναυτιλλομένων στο θείο 
στοιχείο είναι ευρύτατα γνωστή και, εκδηλώ-
νεται ως τις μέρες μας με διάφορους τρόπους. 
Συγκεκριμένα, κατά τη ναυπήγηση ενός πλοίου, 
τοποθετούσαν σταυρό στην κορυφή του ιστίου. 
Επιπλέον, στη ναυτική γλώσσα πολλοί αστέρες 
αποκαλούνται με ονόματα αγίων, τους οποίους 
οι ναυτικοί επικαλούνται.  

Κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, 
προστάτης των ναυτικών θεωρούνταν ο Άγιος 
Φωκάς, από την Σινώπη του Πόντου. Επιπλέον, 
κατά την αρχαιότητα, προστάτες των ναυτιλλο-
μένων θεωρούνταν ο Πρωτέας και, αργότερα, οι 
Διόσκουροι, όπως αναφέρει ο γεωγράφος Στρά-
βων (63 π.Χ- 23 μ.Χ). Τέλος, για ένα διάστημα, οι 
Άγιοι Νικόλαος και Φωκάς εορτάζονταν μαζί ως 
προστάτες των ναυτικών. Ο Αγ. Νικόλαος άρχισε 
να θεωρείται προστάτης των ναυτικών από τα 
τέλη του 14ου αιώνα, όπως μας πληροφορεί μία 
μελέτη (Κουκουλές, 1963) για ένα έγγραφο από 
την Χίο. 

Οι εκδοχές για το πώς ο Αγ. Νικόλαος έγινε 
προστάτης στο «υγρό στοιχείο» και, ιδίως, στο 
Ναυτικό είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη, ο 
άγιος, ενώ πήγαινε για προσκύνημα στον Πα-
νάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα, είδε από μακριά 
ένα πλοίο. Το πλοίο βρισκόταν σε τρικυμία και, 
υπήρχε η πιθανότητα να ναυαγήσει. Τότε, ο άγιος 
προσευχήθηκε και, μετά από λίγο, το πλοίο σώ-
θηκε (Καρδαμίτση, 1996). 

Ας σημειωθεί ότι υπάρχει και μία δεύτερη 
παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, όταν κάποιο 
πλοίο κινδύνευσε με ναυάγιο, το πλήρωμα προ-
σευχήθηκε στον άγιο, για να σωθεί. Τότε, ο άγιος 

Νικόλαος εμφανίστηκε και, αφού πήρε στα χέρια 
του το πηδάλιο, πρόσταξε τα κύματα να κοπά-
σουν και, με τον τρόπο αυτό, οι ναύτες έφτασαν 
σώοι στο λιμάνι. Συν τοις άλλοις, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ένας ναυτικός γλίστρησε, έπεσε από 
το κατάρτι κατά τη διάρκεια της τρικυμίας και, 
σκοτώθηκε. Όμως, η απίστευτη δυναμική και, η 
θεϊκότητα του Αγ. Νικολάου τον ανέστησαν άμε-
σα. 

Οι ναύτες, τότε, θέλησαν να συναντήσουν τον 
άγιο και, έτρεξαν στο ναό, όπου λειτουργούσε. 
Παρά το ότι ήταν συλλειτουργός πολλών ακό-
μη ιερέων, τον αναγνώρισαν και τον πλησίασαν. 
Όμως, ο Αγ. Νικόλαος, αφού κατάλαβε σύντομα 
το ότι δεν διέθεταν καθαρή καρδιά, τους προέ-
τρεψε να ευαρεστούν Τον Θεό, από Τον οποίο δεν 
μπορούσαν να «κρυφτούν». Διότι, αυτοί είναι ο 
ναός Του και, αν τον καταστρέψουν, ο Θεός δεν 
θα τους συγχωρέσει. Τότε, οι ναύτες άρχιζαν να 
δοξάζουν Τον Θεό και, ευχαρίστησαν τον άγιο.

Αμφότερες οι παραδόσεις «διαδέχονται» 
την αρχαιοελληνική πίστη, η οποία αναφέρει 
το μυθικό θεό Ποσειδώνα ως «κυρίαρχο» των 
θαλασσών.2 Όμως, όπως είναι ευρέως γνωστό, 
ο Ποσειδώνας προκαλούσε τρικυμίες, κάνοντας 
χρήση της τρίαινάς του, ενώ, αντίθετα, ο Άγιος 
Νικόλαος κάνει καλό στους ναυτιλλομένους.

Τέλος, θα αποτελούσε σοβαρό παρόραμα αν 
δεν αναφέραμε ότι ο Αγ. Νικόλαος έχει διαπρά-
ξει- κατά τη λαϊκή παράδοση- και τη σωτηρία 
ενός πιστού. Συγκεκριμένα, κάποιος ευσεβής, 
ονόματι Δημήτριος, κινδύνευε από πνιγμό, διότι, 
το πλοίο, με το οποίο ταξίδευε, βυθίστηκε. Στην 
προσπάθειά του να σωθεί, ο Δημήτριος ζήτησε 
βοήθεια από τον άγιο Νικόλαο. Τότε, αόρατα 
χέρια τον σήκωσαν από τη θάλασσα και, ο Δη-
μήτριος βρέθηκε σώος στο σπίτι του. Όταν συ-
νειδητοποίησε ότι η σωτηρία του οφείλεται στον 
άγιο Νικόλαο, διηγήθηκε στους οικείους του τι 
συνέβη και, όλοι, άρχισαν να τον δοξολογούν. 

Στην εποχή μας, ως άγιος- προστάτης του 
ναυτικού καθιερώθηκε μόνο ο Άγιος Νικόλαος. 
Αυτό ισχύει και σήμερα, επειδή, όλα τα πλοία δι-
αθέτουν μία εικόνα του ενώ, παράλληλα, πολλά 

2 Βλ και Σπεράντζα, Στ. « Νικόλαος» στην «Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια», τ.14 Αθήνα,εκδ. Π. Δρανδάκη, 1955 σελ. 
122-123.
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πλεούμενα διαθέτουν το όνομά του. Επίσης, θα 
ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι σε κάθε 
πλεούμενο, στην καμπίνα του καπετάνιου, καίει 
ένα άσβεστο καντήλι. 

Υπάρχουν πολλές λαογραφικές αναφορές 
στον Άγ. Νικόλαο και το υγρό στοιχείο. Πιο ανα-
λυτικά, οι ναυτικοί ρίχνουν στη θάλασσα, κατά 
την ημέρα του εορτασμού, κόλλυβα, διότι πι-
στεύουν ότι, με τον τρόπο αυτό, η θάλασσα θα 
γίνει πιο ήρεμη. Επιπλέον, λέγεται ότι μία από τις 
ευχές, τις οποίες δίνουν στους ναυτιλλομένους 
οι δικοί τους πριν από κάθε θαλασσινό ταξίδι, 
λέει: «Να καθίσει ο άγιος στο τιμόνι σου» (Ευαγ-
γελάτος, 1959). Με άλλα λόγια, εκφράζουν την 
άποψη ότι μόνο ο Άγιος Νικόλαος «εγγυάται» το 
καλό ταξίδι. Πλην των όσων προαναφέρθηκαν, 
οι μητέρες και οι γυναίκες των ναυτικών, κάθε 
φορά που βλέπουν τη θάλασσα φουρτουνια-
σμένη, ρίχνουν λάδι στο καντήλι του αγίου και, 
προσεύχονται, για να παύσει την οργή του. 

Ακόμη, η λατρεία του Αγ. Νικολάου εκφράζε-
ται και από τα πολλά επίθετα, τα οποία του έχουν 
δοθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για την 
ακρίβεια, στην Κεφαλλονιά ακούγεται μία παροι-
μία, η οποία, λέει: «Του Αγίου Νικολάου, πού’ ν’ 
της γης και του πελάου».3  Επιπροσθέτως, στην 
λακωνική Μάνη αποκαλείται «αρμυρίτης» (Με-
ρακλής, 1998) ενώ, στην Πάρο και κάποια άλλα 
νησιά, τον αποκαλούν «θαλασσίτη».4 Συν τοις 
άλλοις, πολλά τάματα είναι αφιερωμένα στον Αγ. 
Νικόλαο και, προέρχονται από ναυτικούς ή ταξι-
διώτες, οι οποίοι σώθηκαν μετά από ένα ναυά-
γιο. Παράλληλα, ομοιώματα πλοίων από χρυσό, 
ασήμι ή ξύλο, τα οποία είχαν σωθεί από ναυάγιο, 
τα κρεμούν μπροστά από την εικόνα του- κατά 
την ημέρα της εορτής του, ενώ, πολλοί πιστοί, 
στην Μεθώνη της Πυλίας πραγματοποιούν τά-
ματα ξυπόλητοι. Επιπροσθέτως, γνωστό είναι 
και το δημοτικό τραγούδι από το Γαλαξίδι, το 
οποίο λέει: «Άγιε Δημήτρη στεριανέ, άγιε Νικό-
λα ναύτη». Τέλος, στην Κρήτη, κατά την ημέρα 
της γιορτής του, δεν εργάζονται οι ναυτικοί και 
οι ψαράδες. 

3 Βλ και Λουκάτου, Δ. «Κεφαλλονίτικα γνωμικά», Αθήνα, εκδ. 
Ζαχαρόπουλος, 1952

4 Βλ και Γαρνάβου, Χ. «Άγιος Νικόλαος ο θαυματουργός», 
Αθήνα, εκδ. Παπαδημητρίου, 1998 

Ο προστάτης του Πολεμικού Ναυτικού
Μέσα στην διαρκή- και δύσκολη- πάλη με τα στοι-
χεία της φύσης και το εχθρικό πλοίο, ο Έλληνας 
ναύτης ένιωσε την ανάγκη για προστασία από 
κάποια ανώτερη δύναμη. Αυτή η δύναμη βρέθη-
κε και, είναι η θεία μορφή, η οποία ακούει στο 
όνομα Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης του υδάτινου 
στοιχείου. Η πίστη τους σε αυτόν οδηγεί στις νί-
κες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, σε κάθε 
ναυμαχία.  

Στην Ελλάδα, η λατρεία του Αγίου Νικολάου 
ως προστάτη του ναυτικού και, η καθιέρωση της 
εορτής του ως αργία για τους θαλασσινούς. Πιο 
συγκεκριμένα, αποτελεί αργία για το Υπουργείο 
Ναυτιλίας, το Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα. Η 
καθιέρωση αυτή του Αγ. Νικολάου ξεκίνησε το 
1901. Σαφέστερα, στις αρχές Δεκεμβρίου εκεί-
νης της χρονιάς, ο Υπουργός Ναυτικών της νε-
οπαγούς κυβέρνησης του Αλέξανδρου Ζαΐμη, 
Γεώργιος Κόρπας, εξέδωσε Βασιλικό Διάταγμα, 
υπογεγραμμένο από τον βασιλιά Γεώργιο και, 
από τότε, η ημερομηνία της εορτής του, αποτελεί 
αργία για το ναυτικό, το λιμενικό, τα ναυτιλιακά 
«πρακτορεία» και, τέλος, το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε εκδήλωση του 
Π/Ν διοργανώνεται από το Γενικό Επιτελείο Ναυ-
τικού (ΓΕΝ) ενώ, ταυτόχρονα,  «εμπεριέχει» και 
ορισμένες δράσεις. Ξεκινώντας την απαρίθμηση, 
κατά τη διάρκεια της ετήσιας εορταστικής εκδή-
λωσης, τιμώνται παλαιοί αξιωματικοί και υπαξι-
ωματικοί, για την τεράστια τους προσφορά ως 
«τμήματα» του «οργανισμού», που ονομάζεται 
Πολεμικό Ναυτικό.  Ας σημειωθεί ότι, όπως συ-
νηθίζεται σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας των 
τιμωμένων προσώπων, οι τιμές απονέμονται σε 
εκπροσώπους των οικογενειών τους. Φυσικά, 
όπως τιμώνται οι παλαιοί ναυτικοί, τιμώνται και 
εν ενεργεία αξιωματικοί και πληρώματα, οι οποί-
οι, συνήθως, προέρχονται από τις νησιωτικές πε-
ριοχές του Αιγαίου και, πάντα, παρέχουν πολύτιμη 
βοήθεια στους κατοίκους των ακριτικών νησιών. 

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι στο χώρο 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 
βίντεο, στο οποίο ο πολεμικός στόλος βρίσκεται 
εν δράσει, με αίσια αποτελέσματα. Η επιτυχής 
δράση θεωρείται ότι πραγματοποιείται χάρη στις 
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ενέργειες του προστάτη, Αγ. Νικολάου. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εορτασμού 

του Αγ. Νικολάου, το Πολεμικό Ναυτικό δίνει τη 
δυνατότητα επισκέψεων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 
χρόνο, εκτίθενται τρία πολεμικά σκάφη του πα-
ρελθόντος, μεταξύ των οποίων και ένα υποβρύ-
χιο, τα οποία έλαβαν μέρος σε ναυτικές επιχειρή-
σεις, με ιδιαίτερη επιτυχία. Συν τοις άλλοις, μετά 
από κλήρωση, επιλέγονται επιμελείς μαθητές της 
Γ’ Λυκείου, οι οποίοι θα «απολαύσουν» ένα μικρό 
θαλάσσιο ταξίδι, επιβαίνοντας στα πλοία- εκθέμα-
τα. Το ταξίδι αυτό, συνήθως, πραγματοποιείται με 
την έλευση του νέου έτους.

Τα πλοία, τα οποία δύναται να επισκεφθεί το 
κοινό, αλλά και πολλά σχολεία, εκτίθενται αρχικά 
σε χώρο, ο οποίος ανήκει στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Πειραιά και, στη συνέχεια, καθορίζονται οι 
ώρες επισκεπτηρίου. Η «ξενάγηση» και οι πληρο-
φορίες για τα πλοία- εκθέματα δίνονται- αποκλει-
στικά- από υπαξιωματικούς του Π/Ν.  Φυσικά, οι 
επισκέπτες οφείλουν να είναι ντυμένοι, έχοντας 
«συμμορφωθεί» με τις οδηγίες, τις οποίες έχει 
δώσει το Πολεμικό Ναυτικό. Για παράδειγμα, αν 
μία οικογένεια έχει παιδί- ή παιδιά- κάτω των 
14 ετών, δεν μπορεί να εισέλθει στο υποβρύχιο- 
έκθεμα, ελέω της ηλικίας του παιδιού. Τέλος, ας 
σημειωθεί ότι επισκέψεις δεν γίνονται μόνο την 
6η Δεκεμβρίου, αλλά και δύο μέρες αργότερα ή 
νωρίτερα.    

Ένα ακόμη δείγμα της λατρείας του Αγίου Νι-
κολάου από το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί το ότι, 
στο θωρηκτό Αβέρωφ, υπάρχει παρεκκλήσι, αφιε-
ρωμένο σε αυτόν. Ας σημειωθεί ότι, ανάλογα πα-
ρεκκλήσια προς τιμήν του προστάτη του Ναυτικού 
υπάρχουν και σε άλλα πολεμικά πλεούμενα, τα 
οποία έχουν «ταυτιστεί» με σελίδες της νέας ελλη-
νικής ιστορίας. 

Κεφάλαιο 3
Μεθοδολογία και ερευνητικό υλικό
Για την πραγματοποίηση της παρούσης εργασίας 
και την απόδοση δόκιμου ελληνικού λόγου, χρειά-
στηκε να χρησιμοποιήσω έντυπες, αλλά και διαδι-
κτυακές πηγές. Αναλυτικότερα, ήταν απαραίτητο να 
μελετηθούν θρησκευτικά βιβλία, όπως και βιβλία, 
τα οποία σχετίζονταν με τη βυζαντινή και τη θρη-
σκευτική ιστορία. Ακόμη, σημαντική υπήρξε η συμ-

βολή των λημμάτων σε έγκριτες εγκυκλοπαίδειες. 
Ως προς τις διαδικτυακές πηγές, «καθοριστικό 

ρόλο» υποδύθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Πο-
λεμικού Ναυτικού, από την οποία άντλησα πολλές 
πληροφορίες. Παράλληλα, έγκριτες ιστοσελίδες, 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, πρόσφεραν πολύτιμες 
πληροφορίες, οι οποίες, όπως ήταν αναμενόμενο, 
παρατέθηκαν.

Κεφάλαιο 4
Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας το παρόν πνευματικό πόνημα, 
αναφέρουμε ότι ο Αγ. Νικόλαος διακρίθηκε ως ιε-
ράρχης, με αγάπη στο μοναχισμό και, διοικητικές 
ικανότητες. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι 
χάρη σε αυτόν οργανώθηκε η Εκκλησία της Λυκί-
ας. Ακόμη, ο υπό εξέταση άγιος διακρίθηκε ως δια-
πρύσιος υποστηρικτής της χριστιανικής θρησκείας, 
με τη στάση του κατά του αιρεσιάρχη Αρείου. 

Επιπροσθέτως, ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί μο-
ναδικό πρότυπο αγιότητας, αρετής, μοναχού και, 
ιεράρχη. Ενδόμυχη προσδοκία αποτελεί το ότι όλοι 
οι πιστοί να ακολουθούν- όσο περισσότερο είναι 
δυνατό- τα βήματά του.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.
Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρα-
τείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η 
των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτήσω τη 
ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. 
Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω 
Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ερμηνεία
Ο Άγιος Νικόλαος στ’ αλήθεια ήταν άνθρωπος πί-
στεως, πραότητος, εγκρατέστατος και ηθικώτατος.
[Ως τέτοιο] τον ανέδειξαν τα πράγματα και η συ-
μπεριφορά στο ποίμνιό του. Τοιουτοτρόπως απέ-
κτησε με την ταπείνωσίν του τα υψηλά, με την θε-
ληματική του φτώχεια τα πλούσια.
Τον παρακαλούμε, λοιπόν, και ημείς τον πατέρα 
μας αυτόν τον Άγιον Ιεράρχην Νικόλαον να παρα-
καλή τον Χριστόν να σωθούν οι ψυχές μας.

(Γέροντος Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου, Το Προ-
σευχητάρι του Παιδιού, εκδ. «Ορθόδοξου Τύπου», 
έκδοσις 5η, Αθήνα 1998, σελ. 114-116)
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Δανιήλ (κατά κόσμον Στυλιανός Ζωγράφος) γεννήθηκε το 1978 
στην Αθήνα. Αφού παρακολούθησε τα εγγύκλια γράμματα στον τόπο καταγωγής του, στην Αργο-
λίδα, Φοίτησε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών στο τμήμα Ιερατικών Σπουδών και 
εν συνεχεία στην Θεολογική σχολή Αθηνών στο τμήμα Θεολογίας. Στις 26η Σεπτεμβρίου 2004 
εχειροτονήθη Διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Στις 21η Αυγούστου 2005 εχειρο-
τονήθη Πρεσβύτερος και εχειροθετήθη Αρχιμανδρίτης. Στις 11η Ιουνίου 2011 διωρίσθη Ιερο-
κήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Στις 16η Σεπτεμβρίου 2011 διωρίσθη Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου. Υπό την ιδιότητα του αυτή διακονεί σε διαφόρους τομείς του 
πνευματικού, κοινωνικού και ποιμαντικού έργου της Ι. Μητροπόλεως ταύτης. Είναι Τελειόφοιτος 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Επιστη-
μών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών. Είναι Τελειόφοιτος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Ειδίκευση - «Εκκλησιαστική 
Ιστορία» Ε.Κ.Π.Α. Είναι κάτοχος Εξειδικευμένων Πιστοποιητικών Σεμιναρίων σε διαφόρους τομείς 
της Εκπαίδευσης και της Θεολογίας. Έχει συγγραφική δράση και γνωρίζει Αγγλικά.

Κοντάκιον. Ήχος γ́ .
«Η Παρθένος σήμερον».
Εν τοις Μύροις, Άγιε, Ιερουργός ανεδείχθης, 
του Χριστού γαρ Όσιε, το Ευαγγέλιον πληρώ-
σας, έθηκας την ψυχήν σου υπέρ λαού σου, 
έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου· δια 
τούτο ηγιάσθης, ως μέγας μύστης, Θεού της 
χάριτος.

Απόδοση
Στα Μύρα, άγιε, αναδείχθηκες ιερουργός του Θεού, 
αφού με τη ζωή σου ακολούθησες πλήρως και 
τελείως το ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν υπολόγισες 
την ζωή σου και την έδωσες, για να σωθεί ο λαός 
σου. Έσωσες τους αθώους από τον θάνατο. Γι’ 
αυτό και αναδείχθηκες άγιος, ως μέγας και άξιος 
των μυστηρίων της θείας χάριτος.
Θεοδοσίας Μοναχής, 
Πηγή: http://www.orp.gr/?p=672
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Χειραψία με 
την Ιστορία

Η μόνιμη στήλη του περιοδικού ‘’Χειραψία με την Ιστορία’’ προβάλλει σε κάθε τεύχος τα ηρωικά 
κατορθώματα στελεχών του Πολεμικού μας Ναυτικού. Πρόκειται για γεγονότα που έχουν αντληθεί 
από τα τεκμήρια της ιστορίας του Όπλου μας. Στόχος είναι, με την υπενθύμιση αυτών των πράξεων, 
να καταστούν συλλογική μνήμη όλων των σημερινών μας στελεχών. 

Σε αυτό το τεύχος φωτίζεται μια από τις πολλές σελίδες δόξας του βιβλίου της Ιστορίας του Πο-
λεμικού μας Ναυτικού, που αφορά στην επιτυχημένη τορπιλική επίθεση κατά του Τουρκικού θωρη-
κτού Φετχί Μπουλέντ (θεωρείτο το καμάρι του οθωμανικού Ναυτικού εξ ου και το όνομά του που 
σημαίνει «σπουδαίο καλλιτέχνημα») στο λιμάνι της Τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 1912 από το τορπιλοβόλο Τ-11 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο 
Νικόλαο Βότση ΒΝ. Το γεγονός αυτό καθαυτό δεν άλλαξε τις ισορροπίες στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, 
επηρέασε όμως βαθύτατα τον ψυχισμό των Οθωμανών κλονίζοντας ανεπανόρθωτα το ηθικό τους.

Ο αποφασισμένος Κυβερνήτης και το ηρωικό του πλήρωμα, έπλευσαν στην κυριολεξία «κάτω από 
την μύτη» του εχθρού υπό την καθοδήγηση δύο ντόπιων ψαράδων και παρά τον τεράστιο κίνδυνο, 
είτε εντοπισμού και καταστροφής του πλοίου τους από τα πυροβολεία ξηράς, είτε από πρόσκρουση 
σε νάρκη, κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αποστολή τους και κατατάχτηκαν αυτόματα 
στο πάνθεο των ηρώων της ναυτικής μας ιστορίας ακολουθώντας το παράδειγμα του Θεμιστοκλή, 
του Κανάρη, του Μιαούλη και τόσων άλλων Ελλήνων ναυμάχων οι οποίοι καταναυμαχησαν  τον 
ανέκαθεν υπέρτερο εχθρό με απαράμιλλο θάρρος και γενναιότητα.

Το ναυτικό κατόρθωμα του  Τ-11 και του Βότση, κοινοποίησε σε όλες τις ναυτικές μονάδες το 
Ελληνικό Υπουργείο Ναυτικών με το ακόλουθο τηλεγράφημα:

"Τορπιλοβόλο 11υπό Κυβερνήτην Υποπλοίαρχον Ν. Βότσην εισελθόν 
εσπέρας χθες εις λιμένα Θεσσαλονίκης ετορπίλισεν επιτυχώς τουρκικόν 
πολεμικόν "ΦΕΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕΝΤ" αφήσαν βυθισμένο. Κατέπλευσεν 
Αικατερίνη αβλαβές.
Συγχαίρω από καρδίας Ελληνικόν Στόλον, πεποιθώς ότι η δράση του, 
μέχρι τέλους νικηφόρου αγώνος είναι ανταξία ενδόξων παραδόσεων 
Ελλήνων ναυμάχων"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 H ανδρεία και η τόλμη του ηρωικού Κυβερνήτη του Τ-11 Υποπλοίαρχου Βότση ενέπνευσε και 
εξακολουθεί να εμπνέει διαχρονικά τα στελέχη του Π.Ν. Παράλληλα ενέπνευσε και τον συγγραφέα 
του ύμνου του Πολεμικού Ναυτικού ‘’Ο Ναύτης του Αιγαίου’’ ο οποίος και περιέλαβε το όνομα του 
στους στίχους του, ενώ σήμερα προς τιμήν του, το όνομά του φέρει η πυραυλάκατος του Π.Ν TΠΚ 
ΒΟΤΣΗΣ (Ρ-72).

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

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν τις πιο έν-
δοξες σελίδες της ιστορίας του σύγχρονου Ελλη-
νικού Κράτους. Με την πιο αντικειμενική και χω-
ρίς συναισθηματισμούς θεώρηση, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της Ελλάδας όπως την γνωρίζουμε σήμε-
ρα. Τότε η χώρα μας διπλασιάστηκε εδαφικά και 
οικονομικά και έφτασε σε σημείο να θεωρείται 
μια από τις πλέον σημαντικές δυνάμεις της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Δεν θα ήταν υπερβολή να 
λεχθεί ότι η ύπαρξη ισχυρού Ελληνικού Στόλου 
οδήγησε στο έπος των Βαλκανικών Πολέμων. 
Το γεγονός είναι ότι η συμμετοχή της χώρας μας 
σε αυτήν την ιδιότυπη Βαλκανική Συμμαχία εξα-
σφαλίστηκε από την ύπαρξη ισχυρού στόλου. Η 
Βουλγαρία δέχτηκε τη συμμαχία με την Ελλάδα 

παρόλο που τα συμφέροντα των δύο χωρών 
ήταν αντικρουόμενα στη Μακεδονία, επειδή η 
ηγεσία της γνώριζε ότι χωρίς την ύπαρξη ισχυ-
ρού στόλου στο Αιγαίο, το Οθωμανικό Ναυτικό 
θα προωθούσε στρατό στα Βαλκάνια και θα 
καθιστούσε το έργο του Βουλγαρικού Στρατού 
ιδιαίτερα δύσκολο.

Ο Ελληνικός Στόλος με Αρχηγό τον Υπο-
ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, άμεσα με την 
κήρυξη του πολέμου, απελευθερώνει τη νήσο 
Λήμνο και εγκαθιστά στον κόλπο του  Μούδρου 
ναυτική βάση. Από εκεί ορμώμενα, Ελληνικά 
αντιτορπιλικά-ανιχνευτικά με συνεχείς περι-
πολίες αναλαμβάνουν την άγρυπνη φρούρηση 
των στενών Δαρδανελλίων, ενώ σταδιακά απε-
λευθερώνονται τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 

Ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ 
από το Τορπιλοβόλο 11  

Το Φετχί Μπουλέντ.
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Πρώτα απελευθερώνεται η Ίμβρος, ο Άγ. Ευ-
στράτιος, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Τα νησιά 
αυτά απελευθερώθηκαν αναίμακτα λόγω της 
εθνολογικής κυριαρχίας του ελληνικού στοι-
χείου σε τοπικό επίπεδο. Την ίδια περίοδο που 
απελευθερώνονται τα νησιά, στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης γράφεται μια ακόμη λαμπρή 
σελίδα στο βιβλίο της ναυτικής μας ιστορίας. 
Ο ηρωικός Κυβερνήτης του Τορπιλοβόλου 11 
(Τ-11) Υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης με το 
γενναίο του πλήρωμα, και παρά τον τεράστιο 
κίνδυνο εντοπισμού και προσβολής του από τα 
παράκτια πυροβολεία ξηράς, κατάφερε να δι-
εισδύσει νύκτα στον Τουρκοκρατούμενο Θερ-
μαϊκό και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να τορπι-
λίσει με επιτυχία και να βυθίσει το αγκυροβολη-
μένο Οθωμανικό θωρηκτό Φετχί Μπουλέντ και 
τέλος να διαφύγει με το πλοίο και το πλήρωμα 
του ανέπαφα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή. Το τορπιλοβόλο Τ-11, εκτοπίσματος 85 
τόνων και μήκους 37,5 μέτρων, με βύθισμα 
2 μέτρων και μηχανή δύναμης 1.000 ίππων 
κατασκευάστηκε το 1885 μαζί με άλλα πέντε 
αδελφά σκάφη. Ένα από αυτά καταστράφηκε 

το 1900 από έκρηξη του λέβητα. Τα υπόλοιπα 
αναλεβητώθηκαν το 1901 και αργότερα επα-
νεξοπλίστηκαν με ένα ταχυβόλο Κανέ (Canet) 
των 27 χιλ., ένα πολυβόλο Νόρντενφελτ 
(Nordenfelt) και τρεις τορπιλοβόλους σωλή-
νες των 360 χιλ. Το βεληνεκές των τορπιλών 
τους ήταν 400 μέτρα. Εντάχθηκε στον Στόλο 
το 1885, ενώ έλαβε μέρος στον ατυχή ελλη-
νοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το 1905 υπέ-
στη μετασκευή στο εργοστάσιο McDowall & 
Barbour στον Πειραιά. Προστέθηκε δεύτερος 
λέβητας και απέκτησε δεύτερη καπνοδόχο, ενώ 
αυξήθηκε η ταχύτης του και βελτιώθηκε ο οπλι-
σμός του.

Το Φετχί Μπουλέντ (Feth-i Bülend) από 
την άλλη ήταν παλαιό θωρηκτό το οποίο κα-
θελκύστηκε το 1868 από τα Βρετανικά ναυπη-
γεία  Thames Iron Works και εντάχθηκε στην 
υπηρεσία του Οθωμανικού Ναυτικού το  1870. 
Είχε ενεργό ρόλο στον ρωσοτουρκικό πόλεμο 
του 1877- 1878, αλλά κατά την διάρκεια του 
Α΄ Βαλκανικού Πολέμου παρέμενε  ακινητο-
ποιημένο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ τα 
πυροβόλα του, μετά την εξάρμωση τους από 
το πλοίο, εγκαταστάθηκαν σε ναυτικά οχυρά και 

Ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ σε επιστολικό δελτάριο της εποχής.
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χρησιμοποιούνταν για την παράκτια άμυνα του 
λιμένα της Θεσσαλονίκης. Από τις αρχές του 
1900 οι Τούρκοι ξεκίνησαν να ενισχύσουν την 
επάκτια άμυνα της Θεσσαλονίκης. Το 1909 κα-
τασκευάστηκαν στο ακρωτήριο Καραμπουρνού 
(ή Μεγάλο Έμβολο) στην είσοδο του λιμένα της 
Θεσσαλονίκης -ο οποίος αποτελούσε από την 
αρχαιότητα σημείο στρατηγικής σημασίας- δύο 
μεγάλα φρούρια :το πρώτο στο Καραμπουρνού 
(κοντά στο χωριό Αγγελοχώρι) και το δεύτερο 
σε ένα ύψωμα την Τούζλα (κοντά στην Μηχα-
νιώνα). 

Το Τ-11 ήταν επανδρωμένο με πλήρωμα 
που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Κυβερνήτης. Ύπαρ-
χος ήταν ο Σημαιοφόρος Δημήτριος Χατζίσκος 
από τη Λαμία. Το υπόλοιπο πλήρωμα αποτε-
λούσαν οι: Θεόδωρος Σούγκρας- Κελευστής 
Μηχανικός από την Αθήνα, οι Υποκελευστές 
Μηχανικοί Κανέλλος Αλιφαντής από τον Πει-
ραιά, Γιακουμής Γιακουμής από την Χαλκίδα και 
Ανδρέας Λαζάρου από τη Σαλαμίνα, Γεώργιος 
Κυράγγελος- Δίοπος μηχανικός από την Πάτρα, 
Γεώργιος Λεμονής- Ναύτης μηχανικός από το 
Τρίκερι, οι Ναύτες θερμαστές Κωνσταντίνος 
Γαλιάτσος, Αχιλλέας Ασλάνογλου και Γεώργιος 
Ψαρός και οι τρεις από την Άνδρο και Γεώργιος 
Κακλής από τις Μηλιές του Πηλίου, Λεωνίδας 
Αδριανός, Δίοπος οπλίτης από τη Σαλαμίνα, 
οι Ναύτες Αρμένων Δημήτριος Κοκκινοπάνης 

Το τορπιλοβόλο "11".

Ο Νικόλαος Βότσης.
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και Σπύρος Πετρίτης από την Αίγινα, οι Ναύτες 
Πυροβολητές Αλέξανδρος Λαγουρός από την 
Τήνο και Βασίλειος Κουμπενάς από την Αίγι-
να, Θωμάς Μπήτρος- Ναύτης Εσχαρεύς από 
την Αίγινα, Δημήτριος Δασίτης- Δίοπος τεχνίτης 
από την Αθήνα, οι Ναύτες Τορπιλητές Γεώργιος 
Καμπανάρος από το Λαύριο, Δημήτριος Ελευ-
σινιώτης από τη Σαλαμίνα, Γεώργιος Θεοχάρης 
από το Κορωπί και Νικόλαος Μιταφιτζής από 
το Βόλο, Σταύρος Βλαχάκης- Ναύτης Οιακιστής 
από την Άνδρο και τέλος οι Ναύτες Καταστρώ-
ματος Δημήτριος Μαλτέζος από την Αίγινα, Εμ-
μανουήλ Κατσουδάκης από τη Μήλο και Σαρά-
ντος Καραδήμας από τον Πόρο. Στον πλου του 
προς τη Θεσσαλονίκη για το παράτολμο ναυτι-
κό του εγχείρημα, ο Υποπλοίαρχος Βότσης είχε 
στρατολογήσει ως πλοηγούς δύο έμπειρους 
ντόπιους ψαράδες οι οποίοι τον καθοδήγησαν 
συμβουλευτικά για τις ναυτιλιακές ιδιαιτερότη-

τες της περιοχής.  
Ο Κυβερνήτης του Τ-11 αφού έλαβε τη 

σχετική έγκριση του Αρχηγού Στόλου Παύλου 
Κουντουριώτη, την νύχτα της 18ης Οκτωβρί-
ου κατόρθωσε να εισέλθει με το πλοίο του 
στο λιμένα της Θεσσαλονίκης χωρίς να γίνει 
αντιληπτό από τα επάκτια εχθρικά πυροβολεία. 
Προσέγγισε σε κατάλληλη απόσταση βολής το 
Οθωμανικό θωρηκτό Φετχί Μπουλέντ εν όρμω 
Θεσσαλονίκης και έβαλε εναντίον του τρεις 
τορπίλες. Από αυτές οι δύο βρήκαν το στόχο 
τους και το εχθρικό πλοίο πήρε γρήγορα κλίση 
και άρχισε να βυθίζεται, ενώ η τρίτη εξερράγη 
στον κυματοθραύστη. Ο Υποπλοίαρχος Βότσης 
γνωρίζοντας ότι το φρούριο του Καραμπουρ-
νού θα είχε σίγουρα ειδοποιηθεί, αποφάσισε να 
διέλθει με  μέγιστη ταχύτητα πλοίου από τον 
κανονικό δίαυλο, ο οποίος ήταν πρακτικά απρο-
σπέλαστος λόγω ύπαρξης πλήθους αγκυροβο-

Ο Οθωμανός στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης 
Χασάν Ταχσίν Πασάς. Γεννήθηκε στο χωριό Μεσαρέ της 
Αλβανίας (κοντά στη σημερινή Ερσέκα) και ήταν γόνος της 
ευγενούς αλβανικής οικογενείας των Μεσαρέ. Σπούδασε 
στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων και μιλούσε άπταιστα 
Ελληνικά. Διέθετε φιλελληνικά αισθήματα και αντίστοιχα 
αντιβουλγαρικά. Όταν παρέδιδε την Θεσσαλονίκη στους 
Έλληνες είπε "Από αυτούς την πήραμε και σε αυτούς θα 
την παραδώσουμε".

Στην προσωπογραφία εικονίζεται ο γιος του Χασάν Ταχσίν 
Πασά, Κενάν Μεσαρέ (1889-1965). Μετά την απελευθέ-
ρωση της Μακεδονίας παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και 
πήρε την ελληνική υπηκοότητα. Το 1934 παντρεύτηκε και 
εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα όπου γεννήθηκαν τα παιδιά 
του. Η ζωγραφική του είναι ιδιαιτέρως ελληνοκεντρική 
απεικονίζοντας τον νικηφόρο Ελληνικό Στρατό κατά την 
διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.
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Στον πίνακα του Κενάν Μεσαρέ εικονίζεται ο διάδοχος 
Κωνσταντίνος με το επιτελείο του να μπαίνει θριαμβευτής 
στη Θεσσαλονίκη, κατά την απελευθέρωση της πόλης, στις 
26 Οκτωβρίου του 1912.

λημένων ναρκών για την απαγόρευση χρήσης 
του. Ο έμπειρος και συνάμα ηρωικός Κυβερνή-
της του Τ-11 όμως ,υπολόγισε ότι λόγω του μι-
κρού βυθίσματος του πλοίου του, θα μπορούσε 
να διέλθει πάνω από τις νάρκες χωρίς να τις 
ενεργοποιήσει , όπως και τελικά έγινε. Ο τολ-
μών νίκησε για ακόμη μια φορά! Το τορπιλοβό-
λο του είχε περάσει πάνω από τις νάρκες χωρίς 
πρόβλημα, παράλληλα -ως μικρός στόχος- δεν 
εντοπίστηκε από τους προβολείς του φρουρίου 
του Καραμπουρνού που σάρωναν την ευρύτε-
ρη περιοχή και τελικά κατάφερε να διαφύγει 
ανεντόπιστο και αβλαβές. Ήταν δε τόση γεν-
ναιότητα και η ορμητικότητα του Κυβερνήτη και 
του πληρώματος του Τ-11 που όταν το πλοίο 
τους βρέθηκε σε κατάλληλη απόσταση βολής, 
έβαλε κατά του φρουρίου Καραμπουρνού με το 
μικρό ταχυβόλο του! 

Ο Κενάν Μεσαρέ ήταν υπασπιστής και γιος 
του τότε Οθωμανού διοικητή της Θεσσαλονίκης 
Χασάν Ταχσίν Πασά. Έγραψε στο ημερολόγιό 
του για τον τορπιλισμό του Φετχί Μπουλέντ:

 «…Εκεί που συζητούσαμε ησύχως με την 
παρουσία του Φρουράρχου ( του πασά Χασάν 
Ταχσίν) η συνομιλία μας διακόπηκε από έναν 
εκκωφαντικό κρότο ο οποίος δόνησε ολόκληρη 
την πόλη. Τραντάχτηκε το Διοικητήριο. Ο αιφνι-
διασμός ήταν τέτοιος ώστε μείναμε με ανοικτό 
το στόμα και την αναπνοή κρατημένη (…)

Κάτωχρος και με μάτια κλειστά ( ο Χασάν 
Ταχσίν) ψιθύρισε: “Ετορπιλίσθη το Φετχί Μπου-

λέντ”. Έμεινε ακίνητος, κοιτάζοντας τώρα σαν 
τρελός το ακουστικό που κρατούσε ακόμα στα 
χέρια του….».

Το λαμπρό ναυτικό κατόρθωμα του Βότση 
έγινε γνωστό στην Αθήνα με το κάτωθι τηλε-
γράφημα που διαβίβασε ο ίδιος από την Κατε-
ρίνη αμέσως μετά τον κατάπλου του Τ-11 εκεί 
πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 1912:

ΠΡΟΣ : Υπουργείον Ναυτικών
ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ  

Αθήνας

11.35 εσπέρας. Χθες Πέμπτην ετορπιλίσαμεν 
επιτυχώς εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης τουρκι-
κόν θωρηκτόν «Φετχί Μπουλέντ». Πλοίον βυθι-
ζόμενον έκλινε δεξιά. Πλήρωμα κ πλοίον ημών 
αβλαβή.

Κυβερνήτης 11
Βότσης

Συμπερασματικά, η καταβύθιση του μικρού 
και παροπλισμένου εχθρικού θωρηκτού, προ-
φανώς και δεν μετέβαλε τις ισορροπίες στο 
πόλεμο, εν τούτοις όμως είχε ιδιαίτερα θετικό 
αντίκτυπο στην ψυχολογία των μαχόμενων Ελ-
λήνων, ενώ παράλληλα αδιαμφησβήτητα κλό-
νισε το ηθικό των Οθωμανών. Αφορούσε όμως 
στην πρώτη μεγάλη ναυτική επιτυχία των Βαλ-
κανικών Πολέμων και γιορτάστηκε δεόντως με 
πανηγυρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Το μέγεθος 
της ανδρείας και της γενναιότητας του Βότση, 
μαρτυρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται 
σε έναν από τους στίχους του ύμνου του Πολε-
μικού Ναυτικού «Ο Ναύτης του Αιγαίου»: 

Με την ανδρεία του Κανάρη
και με του Βότση την ψυχή

τον δύστυχο εχθρό τρομάζω
και δε τολμά να κινηθεί….
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

22 Οκτωβρίου.
Τουρκία και Ουκρανία ενισχύουν τις σχέσεις 
τους στο επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας, 
αναβαθμίζοντάς τες σε στρατηγικές. Οι δύο 
χώρες αυξάνουν ποσοτικά και ποιοτικά την 
εμπλοκή τους σε βιομηχανικό και γενικά 
σε τεχνολογικό επίπεδο με επίκεντρο την 
πυραυλική τεχνολογία, τους κινητήρες 
οχημάτων, πλοίων και τις ναυπηγήσεις. Όπως 
έγινε γνωστό οι Ουκρανοί ενδιαφέρονται να 
προμηθευτούν αριθμό κορβετών κλάσης 
Ada (MiLGEM) τα οποία θα ναυπηγηθούν 
εγχωρίως. Το Κίεβο προσφέρει στην Τουρκία 
την τεχνογνωσία του αεροστροβίλου UGT 
25000 (DА80) που κατασκευάζει η εταιρεία 
Zorya-Mashproekt για τις τουρκικές κορβέτες 
MILGEM, γεγονός που εάν υλοποιηθεί η 
Άγκυρα θα μειώσει σημαντικά την εξάρτησή 
της από τη γερμανική MTU, αλλά και του 
LM 2500 της αμερικανικής εταιρείας GE. 
Η τουρκική πλευρά θεωρεί πως από την 
ανάπτυξη της στρατηγικής της σχέσης με 
την Ουκρανία θα επωφεληθεί από την 
απόκτηση τεχνογνωσίας στον πολύ κρίσιμο 
τομέα των κινητήρων, αποδεσμεύοντας τις 
εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων της 
από ενδεχόμενο εμπάργκο.  

29 Οκτωβρίου.
Η τουρκική εταιρεία Ares σε συνεργασία 
με την Meteksan Defence παρουσίασαν 
ένα καινούριο μη επανδρωμένο σύστημα 
επιφανείας με την ονομασία Ulaq. Πρόκειται 
για μια ναυτική πλατφόρμα επιφανείας η 
οποία ελέγχεται από απόσταση και σύμφωνα 
με τους κατασκευαστές της ενσωματώνει 
στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Το Ulaq 
θα μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα έως 65 
χλμ/ώρα, θα φέρει βλήματα επιφανείας-
αέρος ή επιφανείας-επιφανείας (εκτοξευτές 
τουρκικής σχεδίασης βλημάτων) και 
ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών 
αντιμέτρων. Το USV Ulaq θα τεθεί σε υπηρεσία 
εντός της επομένης τριετίας φιλοδοξώντας 
να αποτελέσει το αρχικό δείγμα μιας νέας 
γενιάς μη επανδρωμένων σκαφών εγχώριας 
ανάπτυξης και κατασκευής. Οι δοκιμές του 
πρωτοτύπου πιθανώς έχουν ξεκινήσει και 
εφόσον αποδειχθούν επιτυχείς θα τεθεί σε 
εφαρμογή το επόμενο στάδιο. Σε αυτό θα 
δοκιμαστούν τα πυραυλικά συστήματα κάτω 
από διάφορες συνθήκες και σενάρια κατά 
στόχων επιφανείας και αέρος. Οι διαστάσεις 
του Ulaq επιτρέπουν την μεταφορά του από 
μητρικό πλοίο όπως οι κορβέτες κλάσης Ada, 
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Απεικόνιση του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας Ulaq.

οι φρεγάτες κλάσης Istanbul και το Πλοίο 
Αμφιβίων Επιχειρήσεων «Anadolu». Το Ulaq 
θα μπορεί να δρα αυτόνομα επιχειρώντας 
πλησίον των παραλίων της Μικράς Ασίας, είτε 
αποτελώντας μέρος μεγαλύτερου στολίσκου 
μη επανδρωμένων σκαφών. Μεταξύ των 
αποστολών που θα μπορεί να αναλάβει – εάν 
ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι δοκιμές 
–περιλαμβάνονται η προστασία ευαίσθητων 
στόχων (πλοία ερευνών, πλωτά γεωτρύπανα), 
η συνοδεία πολεμικών πλοίων, η εμπλοκή 
επανδρωμένων και μη αεροσκαφών 
και ελικοπτέρων, η προσβολή σκαφών 
επιφανείας (πυραυλακάτων, κορβετών, 
φρεγατών, αρματαγωγών κλπ), η προσβολή 
χερσαίων/επάκτιων στόχων (Παρατηρητήρια, 
ραντάρ, θέσεις επακτίων κατευθυνομένων 
βλημάτων), ακόμη και αποστολές αυτοκτονίας 
κατά στόχων μεγάλης αξίας, καθώς και η 
συμμετοχή σε ζώνη αποκελισμού και πολλές 
άλλες.   

20 Νοεμβρίου. 
Το Τουρκικό Ναυτικό πρόκειται να παραλάβει 
το επόμενο διάστημα το ελικοπτεροφόρο/
αποβατικό δεξαμενόπλοιο (L-400) 
«Anadolu», το οποίο διαθέτει επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά Ελαφρύ Αεροπλανοφόρου. Η 
έξοδος της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 

αφαίρεσε την δυνατότητα εξοπλισμού του 
πλοίου με την έκδοση F-35B STOVL, γεγονός 
που μείωσε αισθητά την επιχειρησιακή του 
ικανότητα στον τομέα της χρήσης αεροσκαφών. 
Προς το παρόν από το πλοίο σχεδιάζεται 
να επιχειρούν επιθετικά ελικόπτερα τύπου 
Τ129 συν μεταφορικά Chinook και S70B 
Seahawk. Ωστόσο το ενδιαφέρον έχει 
στραφεί στα μόνα εναπομείναντα κατάλληλα 
αεροσκάφη που δεν είναι άλλα από τα AV-
8B Harrier II. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Τουρκία διαπραγματεύεται με την 
Ισπανία και με την Ιταλία την απόκτηση έως 
οκτώ αρχικώς αεροσκαφών, με ορίζοντα 
παράδοσης το 2021. Τουρκικές πηγές όμως 
αποκάλυψαν την πρόθεση προσθήκης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών και μάλιστα 
της οπλισμένης έκδοσης Bayraktar TB2. Η 
προοπτική χρήσεως μιας ναυτικής έκδοσης 
του Anka-S ή και του νεοεισερχόμενου Akinci 
φαντάζει προς το παρόν εξωτική, καθώς 
και τα δύο συστήματα απαιτούν σημαντικό 
χώρο για από-προσγείωση. Αναφορικά με 
το TB2 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
δοκιμές από-προσνήωσης από την ράμπα, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά 
πόσον είναι δυνατή η ολοκλήρωση του στο 
«Anadolu». Σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα εξέλιξη η χρήση επιθετικών 
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μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το 
τουρκικό ελαφρύ αεροπλανοφόρο, με ειδικές 
ναυτικές εκδόσεις τους.

22 Νοεμβρίου
Ο Ισμαήλ Ντεμίρ επικεφαλής της 
Υποδιεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας 
επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση του συστήματος 
διανομής δεδομένων υποβρυχίων DBDS 
(Denizalti Bilgi Dagitim Sistemi) στο 
τελευταίο από τα έξι συνολικά υποβρύχια 
κλάσης Reis (Type 214 TN), τα οποία 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια ναυπήγησης. 
Η εταιρεία Aselsan ως ανάδοχος του έργου 
ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του 
συστήματος, προσδιορίζοντας τον χρόνο και 
το όνομα του υποβρυχίου ως εξής: 04/2018 
στο «PiriReis», 09/2018 στο «HizirReis», 
12/2018 στο «MuratReis», 02/2019 στο 
«AydinReis», 11/2019 στο «SeydialiReis» 
και 11/2020 στο «SelmanReis». Η Havelsan 
υπέγραψε στις 24 Νοεμβρίου 2011 συμβόλαιο 
με την γερμανική HDW κατασκευάστρια 
των υποβρυχίων Type 214 προκειμένου να 
εγκαταστήσει το DBDS. Πρόκειται για ένα 

σύστημα που παρομοιάζεται με 
το νευρικό, το οποίο παρέχει 
πάσης φύσεως πληροφορίες και 
τις οποίες στη συνέχεια διανέμει 
στα κατάλληλα διασυνδεδεμένα 
συστήματα με ασφαλή τρόπο, 
εντός του απαιτούμενου χρόνου. 
Με το συγκεκριμένο σύστημα 
εξασφαλίζεται ροή δεδομένων 
μεταξύ των αισθητήρων, των 
όπλων, των συστημάτων 
διοίκησης και ελέγχου, των 
οργάνων ναυτιλίας, η οποία 
ελέγχεται κεντρικά. Πέραν 
αυτών παρέχεται η δυνατότητα 
καταγραφής και ανάλυσης 
όγκου πληροφοριών όπου 
απαιτείται. Το DBDS αποτελεί 
το τρίτο πρόγραμμα που έχει 
αναπτυχθεί από την HAVELSAN 
επ’ ωφελεία της Διοίκησης 
Ναυτικών Δυνάμεων, μετά από 
αντίστοιχα συστήματα τα οποία 

ολοκληρώθηκαν στις κορβέτες κλάσης Ada 
και στα νέα περιπολικά σκάφη. Το DBDS είναι 
κατά 70% εγχώριας κατασκευής. 

ΤΑΪΒΑΝ

2 Νοεμβρίου. 
Αντιμετωπίζοντας την κινεζική απειλή το 
Ναυτικό της Ταϊβάν επενδύει σε θαλάσσιες 
πλατφόρμες επιφανείας και υποβρύχια. 
Πρόσφατα εγκρίθηκε η εγχώρια ναυπήγηση 
οκτώ νέων συμβατικών υποβρυχίων, τα 
οποία θα αντικαταστήσουν τον πεπαλαιωμένο 
στόλο των μόλις τεσσάρων υποβρυχίων (δύο 
αμερικανικών κλάσης Tench και Balao και 
δύο της ολλανδικής τροποποιημένης κλάσης 
Zwaardvis). Η ολοκλήρωση του πρώτου 
σκάφους προγραμματίζεται σε τέσσερα έτη 
ενώ η κατασκευή θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. 
Τον Σεπτέμβριο του 2019 η κυβέρνηση της 
Ταϊβάν γνωστοποίησε τη διάθεση αρχικού 
ποσού ύψους 343 εκατομμυρίων δολαρίων 
με σκοπό την εγχώρια ναυπήγηση εθνικού 
συμβατικού υποβρυχίου. Το πρωτότυπο θα 

Οθόνες του συστήματος DBDS σε σκάφος του Τουρκικού Ναυτικού.
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κοστίσει 1,72 δις δολάρια. Ο σχεδιασμός 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 και εξαιτίας 
των περιορισμών που υφίστανται από 
σημαντικές χώρες, οι οποίες λόγω της μη 
διαταραχής των σχέσεων με την Κίνα δεν 
αποδεσμεύουν τεχνολογία και πωλήσεις 
όπλων, απευθύνθηκε πρόσκληση σε 
ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς 
για να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. 

Προσελήφθη μάλιστα αριθμός Ιαπώνων 
συνταξιούχων από τις εταιρείες Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) και Kawasaki Heavy 
Industries (KHI) ειδικευμένων στα ιαπωνικά 
προγράμματα ναυπήγησης υποβρυχίων. 
Οι ΗΠΑ ως στρατηγικός σύμμαχος δεν 
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογία 
ναυπήγησης υποβρυχίων κατάλληλων για τις 
επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. 

ΙΑΠΩΝΙΑ

14 Νοεμβρίου. 
Για πρώτη φορά μετά το πέρας του 
Β΄ΠΠ ιαπωνική σχεδίαση πολεμικού 
πλοίου συμμετέχει σε διαγωνισμό 
ξένης χώρας. Συγκεκριμένα 
προτάθηκε σχέδιο του αντιτορπιλικού 
30FMM, το οποίο υπηρετεί με την 
Ιαπωνική Δύναμη Αυτοάμυνας 
προκειμένου να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό της Ινδονησίας. Το 
2014 η Ιαπωνία πρότεινε την κλάση 
Soryu στον διαγωνισμό για το νέο 
υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού 

Το «Kumano» είναι το πρώτο της κλάσης 30FMM

Μακέτα της υπό ναυπήγησης νέας κλάσης υποβρυχίων της Ταϊβάν.
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της Αυστραλίας, η οποία δεν επελέγη. To 
2015 η σχεδίαση 30FF παρουσιάστηκε στην 
PACIFIC 2015 ως υποψήφια για το πρόγραμμα 
SEA5000 ASW Frigate Program της 
Αυστραλίας. H 30FMM αποτελεί έκδοσή της. 
To σχέδιο 30FMM θυμίζει την αμερικανική 
MMSC με την προσθήκη ιστού. Ωστόσο είναι 
μια βαριά εξοπλισμένη φρεγάτα πλήρους 
εκτοπίσματος 5.500 τόνων και μήκους 130 
μέτρων. Το σκάφος θα αναπτύσσει ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 κόμβων και στον κύριο 
οπλισμό περιλαμβάνεται πυροβόλο 5 ΄΄/54 
Mk 45 Mod4, 16 κελιά κάθετης εκτόξευσης 
Mk 41 VLS, 8 αντιπλοϊκοί πύραυλοι Type 
17, σύστημα SeaRAM, ελικόπτερο SH-60L, 
τορπίλες και εκτοξευτές αντιμέτρων. Θα φέρει 
το ραντάρ OPY-2 (X-band multi-purpose 
AESA), σύστημα OQQ-25 (VDS+TASS), OQQ-
11(αντιναρκικό sonar), το OYQ-1 (Combat 
management system) και το OYX-1-29 
(Console display system). Σχεδιασμένο από 
την Mitsubishi θα φέρει χαρακτηριστικά 
stealth βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
από το πρόγραμμα επίδειξης τεχνολογίας 
X-2 Shinshin (μετέπειτα ως ATD-X), ενώ 
θα μπορεί να μεταφέρει μη-επανδρωμένα 
συστήματα (UUV, USV). Στον τομέα της 
αντιαεροπορικής άμυνας προτείνεται έκδοση 

του βλήματος Type 03 Chū. Το προωστήριο 
σκεύος θα είναι της Rolls-Royce MT30 Gas 
Turbine. Η ιαπωνική πρόταση περιλαμβάνει 
οκτώ σκάφη εκ των οποίων τα μισά θα 
ναυπηγηθούν στην Ινδονησία. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

19 Νοεμβρίου.
Η Ολλανδία συμπεριλαμβάνεται στις χώρες 
που έχουν μεγάλη ναυτική παράδοση 
και έχουν διακριθεί στις πρωτοποριακές 
ναυπηγήσεις καθώς και στη ναυτική 
τεχνολογία. Ερευνώντας τις σύγχρονες τάσεις 
στην υδροδυναμική το Βασιλικό Ολλανδικό 
Ναυτικό επέλεξε το περιπολικό ανοιχτής 
θαλάσσης (P841) «Zeeland» (κλάσης Holland) 
στο οποίο εφάρμοσε την πολλά υποσχόμενη 
υδροδυναμική πτέρυγα Hull Vane. Το 
αξιοσημείωτο εντοπίζεται στην επιλογή 
σκάφους τέτοιου εκτοπίσματος (4.130 τόνοι) 
για δοκιμές, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια 
πρωτοπορία. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα το 
Hull Vane είναι ένα είδους υδροδυναμικού 
φρένου 11 μέτρων, το οποίο προσαρμόζεται 
κάτω από την πρύμνη και την ίσαλο γραμμή. 
Οι Ολλανδοί εκτιμούν πως με την προσθήκη 

Η πρωτοποριακή υδροδυναμική πτέρυγα Hull Vane.



ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  111

της πτέρυγας (η οποία έχει διάρκεια ζωής 
18 έτη) θα επιτευχθεί οικονομία στην 
κατανάλωσης της τάξης του 10%, χωρίς 
να επηρεασθεί η ταχύτητα. Μετρήσεις σε 
μοντέλα στο εργαστήριο και στην δεξαμενή 
του Κέντρου Καινοτομίας Συστημάτων του 
Ναυτικού έδειξαν ότι το Hull Vane προκαλεί 
λιγότερα απόνερα και το κυριότερο αυξάνει 
τη σταθερότητα του σκάφους σε κακές 
καιρικές συνθήκες, διευκολύνοντας την 
αποπροσνήωση ελικοπτέρου. Η πτέρυγα 
αναπτύσσεται για πολλά χρόνια και η επιλογή 
ολοκλήρωσής της σε πλοίο μήκους 100 
μέτρων αποτελεί σημαντική πρόκληση. Οι 
εργασίες τοποθέτησής της θα ξεκινήσουν 
όταν το «Zeeland» θα λάβει τη σειρά του για 
δεξαμενισμό και τις προβλεπόμενες εργασίες 
συντήρησης. Η όλη εργασία εκτιμάται ότι θα 
κοστίσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26 Νοεμβρίου. 
Ο χώρος των συστημάτων λέιζερ 
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς ανά 

την υφήλιο. Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη 
και η Τουρκία δαπανούν σημαντικά κονδύλια 
για έρευνα και ανάπτυξη αντιστοίχων 
συστημάτων. Πρόσφατα η γερμανική 
Rheinmetall Waffe Munition GmbH στο 
πλαίσιο συμβολαίου ανέλαβε να αναπτύξει 
ναυτική έκδοση συστήματος λέιζερ, το οποίο 
θα δοκιμαστεί για διάστημα ενός έτους επί 
της φρεγάτας (F124) «Sachsen». Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα και πληροφορίες από την 
εταιρεία, το αρχικό συμβόλαιο είναι ύψους 
δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η γερμανική 
εταιρεία ασχολείται για πολλά χρόνια με 
την τεχνολογία φασματικής ζεύξης, έχοντας 
κατορθώσει να κατασκευάσει σύστημα με 
ισχύ εξόδου έως 20 kW. Το 2015 κατά τη 
διάρκεια δοκιμών στην Βαλτική, το πρωτότυπο 
κατέγραψε επιτυχείς εμπλοκές στόχων στην 
ξηρά ενώ φερόταν επί πολεμικού πλοίου. 
Πρόκειται για πανευρωπαϊκή πρωτοπορία σε 
ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Το πρωτότυπο 
λέιζερ δοκιμάστηκε ξανά το 2018 και τώρα 
απομένει να πραγματοποιηθούν δοκιμές μα 
βάση επιχειρησιακά σενάρια του Γερμανικού 
Ναυτικού. 

Ο σταθμός λέιζερ της Rheinmetall
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Αντιναύαρχος ε.α.
Γεώργιος Μόραλης ΠΝ
Παλαίμαχος Β’ ΠΠ
Επίτιμος Διοικητής Στόλου
Απεβίωσε την 29η Αυγούστου 2020. Γεννήθη-
κε το 1920 στην Άρτα. Το 1936 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1970 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιναύαρχος ε.α.
Δημήτριος Κουράκος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2020. Γεννήθη-
κε το 1947 στον Ν. Λακωνίας. Το 1965 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1998 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιναύαρχος ε.α.
Εμμανουήλ Κυπραίος ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Μαϊου 2020. Γεννήθηκε το 
1939 στη ν. Σίφνο. Το 1956 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Αναστάσιος Κριεζάς ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1940. Το 1962 εισήλθε στη ΣΝΔ και το 
1997 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Βουραζέρης ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Νοεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1940. Το 1957 εισήλθε στη ΣΝΔ καιτο 
1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Νικόλαος Καρακάλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Αυγούστου 2020. Γεννήθη-
κε το 1955 στην Αθήνα. Το 1973 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2008 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Γεράσιμος Τυπάλδος ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Νοεβρίου 2020. Γεννήθηκε 

το 1944 στην Αθήνα. Το 1962 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Παρίσσης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1951 στη Ξάνθη. Το 1968 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1995 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Φούρας ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1936 στον Ν. Αχαïας. Το 1952 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης και το 1987 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Αυγούστου 2020. Γεννήθη-
κε το 1936 στον Ν. Αχαïας. Το 1954 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής τεχνίτης και το 
1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Εμμανουήλ Σκυλάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Αυγούστου 2020. Γεννή-
θηκε το 1939 στη ν. Νάξο. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1990 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μηνάς Κοντολέων ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1961 στον Πειραιά. Το 1978 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης και το 2013 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Μαρίνος Πασπάτης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1942 στο Ηράκλειο ν. Κρήτης. Το 1942 
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εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Οι-
κονομικών και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Δημήτριος Λαδάς ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Οκτωβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1965 στη ν. Αίγινα. Το 1983 εισήλθε στη 
ΣΣΑΣ και το 2010 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μαυρίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1937 στην Καβάλα. Το 1953 κατετά-
γη στο ΠΝ ως ναύτης μαθητής τεχνίτης και το 
1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μίχας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Αυγούστου 2020. Γεννήθη-
κε το 1941 στην ν. Σαλαμίνα. Το 1960 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος τεχνίτης (Η/Ν) και το 1991 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευστάθιος Πουλάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1965 στην Αθήνα. Το 1983 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ και το 2018 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Θεοφάνης Κοντορηγόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1963 στον Ν. Αττικής. Το 1981 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Δίοπος και το 2010 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Θεόδωρος Αρβανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1966 στον Ν. Μεσσηνίας. Το 1984 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ και το 2016 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.α.
Βασίλειος Ζήσης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1927 στην Αθήνα. Το 1945 εισήλθε στη 
ΣΜΥΝ και το 1964 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ευστάθιος Καμπύλης ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1954 στον Ν. Μεσσηνίας. Το 1968 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 2000 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημήτριος Μαυρίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1940 στο Ηράκλειο ν. Κρήτης. Το 1958 
κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος τεχνίτης και το 
1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.ε.
Ευάγγελος Καφετζής ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1967 στην Αθήνα. Το 1986 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετού-
σε στο ΓΕΕΘΑ

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.ε.
Κυριάκος Νταφίτσας ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1982 στον Ν. Αττικής. Το 2001 εισήλθε 
στη ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 
ΚΕΦΝ.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Λιούλιος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Νοεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1933 στον Ν. Ευβοίας. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1978 τέθηκε σε 
αποστρατεία.
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Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Κωτσάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1961 στον Ν. Ηλείας. Το 1978 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος και το 2011 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευστάθιος Γιαννόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1935 στον Ν. Μεσσηνίας. Το 1955 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής (ΔΙΑΧ) και το 
1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Καραπαναγιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Σεπτεμβρίου 2020. Γεννή-
θηκε το 1952 στο Αίγιο. Το 1958 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1984 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Κοτταράς ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1941 στον Πειραιά. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1981 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.ε.
Ελευθέριος Ρούσσος ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1970 στο Κερατσίνι. Το 1989 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Τσάμης ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Οκτωβρίου 2020. Γεννήθη-
κε το 1949 στον Ν. Αττικής. Το 1963 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1984 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

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.

Αρχικελευστής (ΗΝ/ΑΣ) ε.ε.
Ανδρέας Χόζος
Απεβίωσε την 3η Ιουνίου 2020. Γεννήθηκε το 
1978 στην Αθήνα Ν. Αττικής. Το 1997 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρε-
τούσε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).

Ανθυπασπιστής (ΕΕ/ΣΗΜ) ε.ε.
Ιωάννης Σμπάρδος ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Νοεμβρίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1973 στη Λάρισα. Το 1992 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Δίοπος. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
(ΕΚΑΕ).
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 · Τέθηκε σε αποστρατεία ο Αρχιπλοί-
αρχος Υγειονομικού/Οδοντίατρος Σπυ-
ρίδων Αυθεντόπουλος, αποστρατεία λογιζο-
μένη από 11-05-2020, ημερομηνία κατά την 
οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρα-
τεία ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδι-
οδρομία τους» οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Κωνσταντίνος Παπαχριστοδού-
λου, Γεώργιος Μπουρίτης, Εμμανουήλ Μα-
νιός, Αθάνασιος Αδάμος. 

Μηχανικοί: Δημήτριος Ρωμανός, Ιωάν-
νης Κεκάκος. 

Οικονομικοί: Ευστάθιος Παπαλιάκος, 
Χαράλαμπος Βλάχος.

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Ευάγγελος Τζίτζης. 
Υγειονομικού/Ιατρός: Ιωάννης Τσολ-

τής. 

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Θεόδωρος Ντεντόπουλος, Δη-
μήτριος Κουμούτσος.

Υγειονομικού/Ιατρός: Δημοσθένης 
Μπάρμπας. 

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρα-
τεία ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη στα-
διοδρομία τους» οι παρακάτω Πλοίαρχοι 
(Ε): Ευάγγελος Περδικούρης, Νεκτάριος 
Δρίβας, Σεραφείμ Τουρίκης, Δημήτριος Φα-
μέλης, Γεώργιος Δαλακάκης, Εμμανουήλ 
Βρέτζος, Χρήστος Βλάχος, Κωνσταντίνος 
Καραγεωργόπουλος, Χαράλαμπος Ευθυμιά-
δης, Δημήτριος Δαριβέρης, Ηλίας Δημητρα-
κόπουλος, Κωνσταντίνος Σαρδέλης, Θωμάς 
Μονόπωλης, Ιωάννης Τατάς, Γεράσιμος Ανα-
κρέωντας, Ιωάννης Περδικούρης, Κωνστα-
ντίνος Κλειτσιώτης, Ιωάννης Σεγκούνας, 

Παναγιώτης Καψάλης, Κωνσταντίνος Γαλής, 
Μανούσος Παπαμαρκάκη, Κωνσταντίνος 
Κλειμαντάκης, Διονύσιος Θεοδώσης-Τσού-
νης, Διονύσιος Τσαγκάρης, Σπυρίδων Κου-
ρού, Νικόλαος Ζαχαρίας, Ιωάννης Κλαδάς, 
Κωνσταντίνος Μπουρδάκος, Δημήτριος Για-
λαμάς, Γεώργιος Καραφάνταλος, Γεώργιος 
Βίλλας, Γεώργιος Δαργωνάκης, Δημήτριος 
Πανουργιάς, Νικήτας Μαλαπάνης, Σωτήριος 
Ορέσκος, Δημήτριος Δουλαβέρης, Βασίλειος 
Φυσεκίδης, Γεώργιος Δαβαρίας, Αθανάσιος 
Κωστακάς, Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Θεόδω-
ρος Μαυροειδής, Απόστολος Παπαπέτρου, 
Παύλος Μπαλτζάκης, Ιωάννης Νίτσος, Γεώρ-
γιος Ζάχαρης, Παναγιώτης Καρβέλας, Θεό-
δωρος Στρατιώτης. 

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή του ο Αντιπλοίαρχος Μηχανικός Αρι-
στείδης Δαλάκος.

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρα-
τεία ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδι-
οδρομία τους» οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι 
(Ε): Ιωάννης Μαγειρίας, Γεώργιος Βαβέτσης, 
Νεόφυτος Φυτάνογλου. 

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες Μηχα-
νικοί: Εμμανουήλ Φραγκεδάκης, Παναγιώ-
της Σπαθής.

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρα-
τεία ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδι-
οδρομία τους» οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): 
Ευάγγελος Χατζηδημητρίου, Παναγιώτης 
Κότσης, Σταύρος Αθανασόπουλος, Ιωάννης 
Γεωργόπουλος, Γεώργιος Ρετσινάς, Ιωάννης 
Μπάχας. 

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Γε-
ώργιος Αλεξανδράκης, Ευτυχία Βουρδάνου,   
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 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Θεόδω-
ρος Μοσχογιάννης. 

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή του ο Υποπλοίαρχος Υγειονομικού/
Ιατρός Άγγελος Τσέλος. 

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Κωνιός. 

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
η Σημαιοφόρος (Ε) Αθανασία Πίττου.

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): 
Χρυσούλα Γεωργακοπούλου, Θεμιστοκλής 
Ζανίδης, Νικόλαος Παπανδρέου, Μαρία Αρα-
πογιάννη, Γεώργιος Γκαράλης, Νικολέττα 
Λάου, Χρυσάνθη Ξηραδάκη. 

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: 
Μαρία Παπατάσου (Β/ΝΟΣ), Κυριακή Στρατά-
κου (ΔΙΑΧ), Παρασκευή Αυγουλέα (ΔΥ), Στυ-
λιανός Κουτζιαπαυλίδης (Τ/ΜΗΧ), Αθανάσιος 
Κοτιανίδης (Β/ΝΟΣ).

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
ο Ανθυπασπιστής (Τ/ΗΝ) Ανδρέας Χόζος, 
αποστρατεία λογιζομένη από 03-06-2020, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή του ο Επικελευστές Χρήστος Σάντος 
(Τ/ΜΗΧ).

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Επικελευστές (ΕΠΟΠ): 
Ανδρέας Ηλιάδης (ΕΕ-ΣΗΜ), Στέφανος Παραμε-
ρίτης (Τ/ΜΗΧ-ΜΕΚ), Ιωάννης Ξενάκης (Τ/ΟΠΛ-
ΠΒ), Ευδοξία Καρακόλια (ΑΡΜ), Κωνσταντίνο 
Δημόπουλο (ΗΛ), Παρασκευή Στεφάνου (Β/ΝΟΣ), 

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρα-
τεία οι παρακάτω Επικελευστές (ΕΠΟΠ): 
Εμμανουήλ Λίτινας (ΕΣΧ), Στυλιανός Ιωαννί-
δης (ΑΡΜ).

 · Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι 
και κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι 
παρακάτω Μαθητές που αποφοίτησαν ευδό-
κιμα από τη Σ.Σ.Α.Σ το έτος 2020:

Οικονομικού: Ελένη Τέσια, Νικόλαος Κολιός, 
Ορέστης Αβραμίδης.

Υγειονομικού/Ιατρούς: Δημήτριος Κωστού-
λας, Χρήστος Βαρασσάς.
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Από 21 Ιουλίου 2020 η Τουρκία έχει εκ-
δώσει αλλεπάλληλες εξαγγελίες εκτέλεσης 
σεισμικών ερευνών εντός της Ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας, από το ΕΠ-ΕΡ R/V «ORUC REIS» 
συνοδευόμενο από δύο (2) βοηθητικά πλοία. 
Παράλληλα, υπήρξε ανάπτυξη μονάδων του 
Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο ανατολικό 
Αιγαίο και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο (περι-
οχές των ερευνών) και ταυτόχρονα αναπτύ-
χθηκε το σύνολο των ημέτερων Ναυτικών Μο-
νάδων για την παρακολούθηση της τουρκικής 
δραστηριότητας.

Οι κύριες περίοδοι ανάπτυξης του Ελληνι-
κού Στόλου ήταν:

 · Από 21 έως 28 Ιουλίου 2020.

 · Από 10 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2020.

 · Από 12 έως 26 Οκτωβρίου 2020.

1. Εθνικές Ασκήσεις

■ Από 24 έως 27 Αυγούστου 2020, διεξήχθη 
άσκηση μεσαίας κλίμακας στη θαλάσσια 
περιοχή ανατολικά ν. Κρήτης, με συμμετοχή 
των Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» με Ο/Γ Ε/Π (ΠΝ-57), Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ», Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» με Ο/Γ Ε/Π (ΠΝ-53), 
Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και δύο 
(2) ζευγών αεροσκαφών της ΠΑ.

■ Από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη 
άσκηση με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 
13/20» στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου 
πελάγους, με συμμετοχή των ακόλουθων 
μονάδων: Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ», Υ/Β 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και ΠΑΤ «ΑΡΑΧΘΟΣ».

■ Από 05 έως 08 Οκτώβριου 2020, 
διεξήχθη άσκηση με την επωνυμία «ΛΟΓΧΗ 
4/20» στις θαλάσσιες περιοχές Μυρτώου 
πελάγους, δυτικού Κρητικού πελάγους, νοτίου 
Ιονίου πελάγους (νοτιοδυτικά ν. Κρήτης) με 
συμμετοχή: ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ», ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ», 

Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», 
Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», Φ/Γ 
«ΣΠΕΤΣΑΙ», Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», Φ/Γ «ΨΑΡΑ», Φ/Γ 
«ΚΑΝΑΡΗΣ», ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ», ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ», 
ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», ΤΠΚ 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ», ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ», ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» και 
Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ».

2. Συμμαχικές – Διακρατικές 
Ασκήσεις

■ Στις 13 Αυγούστου 2020, διεξήχθη συν-
εκπαίδευση (PASSEX) με τα πλοία FS «LA 
FAYETTE» και FS «TONNERRE» του Γαλλικού 
Ναυτικού και τις Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» 
και Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», σε περιοχές Δυτικά και 
Νοτιοδυτικά Κύπρου.

■ Στις 24 Αυγούστου 2020, διεξήχθη συν-
εκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, 
σε θαλάσσια περιοχή νοτίως νήσου Κρήτης. Από 
ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ 
με Ο/Γ Ε/Π (ΠΝ-53) και το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», 
ενώ από αμερικανικής πλευράς συμμετείχε το 
A/T USS «WINSTON.S. CHURCHILL».

■ Από 26 έως 28 Αυγούστου 2020, διεξήχθη 
η αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία 
«EUNOMIA 20», με συμμετοχή της Ελλάδος, 
της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας, στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. Κύπρου. Το ΠΝ 
συμμετείχε με τη Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» με 
Ο/Γ Ε/Π, καθώς και με μια ΟΑΠ/ΔΥΚ επί της Φ/Γ.

■ Στις 02 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματο-
ποιήθηκε συνεκπαίδευση της Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» 
και του ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», με αεροσκάφη 
της ΠΑ (2 F-16) και των ΗΑΕ (2 F-16), στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. Κρήτης.

■ Στις 09 Σεπτεμβρίου 2020, εκτελέστηκε 
συνεκπαίδευση της Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» και του ΤΠΚ 
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«ΡΙΤΣΟΣ», με Α/ΦΗ της ΠΑ (4 F-16) και των 
ΗΑΕ (2 F-16) (ADEX/PHOTEX), σε θαλάσσια 
περιοχή νοτίως ν. Κρήτης.

■ Στις 22 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) με τη συμμετοχή 
της Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και της Φ/Γ FGS 
«BRANBENBURG» (Γερμανία), στη θαλάσσια 
περιοχή μεταξύ ν. Χίου – ν. Λέσβου.

■ Στις 29 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) με τη συμμετοχή της 
Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» και των μονάδων της Δύναμης 
SNMG - 2, Φ/Γ «ALVARO DE BAZAN» (Ισπανία), 
ΠΓΥ «PATINO» (Ισπανία), Φ/Γ «REGINA 
MARIA» (Ρουμανία) στη θαλάσσια περιοχή 
νοτιοανατολικά ν. Κρήτης.

3. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

Ουδεμία.

4. Συμμαχικές - Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS:

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

■ Από 25 Μαΐου έως 05 Αυγούστου 2020 η 
Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ»

■ Από 05 Αυγούστου η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩ-
ΚΑΣ».

β.Επιχείρηση SEA GUARDIAN:

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

Συμμετοχή μονάδων ως ακολούθως:

■ Εν όρμω ΝΣ:

 · Από 01 Αυγούστου έως 29 Σεπτεμβρίου 
2020, το ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ».

 · Από 29 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 
2020, το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».

■ Κατά το χρονικό διάστημα από 01 Αυγού-
στου έως 31 Οκτωβρίου 2020 διεξήχθησαν 
συνολικά δώδεκα (12) αποστολές σε ρόλο 
«Αssociated Support», από διάφορα πλοία του 
ΠΝ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Κεντρικής 
και Ανατολικής Μεσογείου.

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του ΠΝ 
επιβαίνει σε αεροσκάφη της ΠΑ για πτήσεις 
«AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης. Για 
το χρονικό διάστημα από 01 Αυγούστου έως 31 
Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν επτά (7) 
αποστολές σε ρόλο «Αssociated Support» και 
τρεις (3) πτήσεις σε ρόλο «Direct Support»

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 
Δυνάμεις ΝΑΤΟ.

SNMG-2: 

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

■ Από 17 Ιουλίου έως 07 Αυγούστου 2020, το 
ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».

■ Από 12 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2020, το 
Ν/ΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ».
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■ Από 08 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2020, η 
Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

■ Από 23 έως 28 Αυγούστου 2020, η Κ/Φ 
«ΜΑΧΗΤΗΣ».

■ Από 07 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 
2020, το ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ».

■ Από 28 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 
2020, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 11 Αυγούστου έως 24 Σεπτεμβρίου 
2020, το Ν/ΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

■ Από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, το Ν/ΘΗ 
«ΕΥΡΩΠΗ».

■ Από 16 Σεπτεμβρίου έως 06 Οκτωβρίου 
2020, το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».

■ Από 17 Σεπτεμβρίου έως 07 Οκτωβρίου 
2020 η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 24 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου 
2020, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ».

■ Από 07 έως 28 Οκτωβρίου 2020, το ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

■ Από 28 Οκτωβρίου 2020, το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ».

■ Από 08 Οκτωβρίου 2020, η Κ/Φ «ΜΑΧΗ-
ΤΗΣ».

■ Από 24 Οκτωβρίου 2020, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ».

SNMCMG 2: 

■ Από 11 Απριλίου έως 08 Μαΐου 2020, το Ν/
ΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ» συμμετείχε στη μόνιμη ΝΑΤΟϊκή 
δύναμη Ναρκοπολέμου, SNMCMG 2, η οποία 
επιχειρεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.

■ Από την 15 Ιουνίου 2020 το ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ» συμμετέχει στην δύναμη, ως πλοίο διοι-
κήσεως.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

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

■ Από 01 Ιουνίου έως 09 Αυγούστου, η Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ».

■ Από 09 Αυγούστου έως 14 Οκτωβρίου 
2020, η Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ».

■ Από 14 Οκτωβρίου 2020, η Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ».

5. Κοινωνική προσφορά των 
Ενόπλων Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

■ Από 08 έως 14 Αυγούστου 2020 διατέθηκε 
το Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» για μεταφορά ανθρωπιστικής 
βοήθειας στη Βηρυτό (Λίβανος).

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

■ Στις 08 Αυγούστου 2020 διατέθηκε πυρο-
σβεστικό όχημα από το ΝΚ για την καταπολέμη-
ση πυρκαϊάς στην περιοχή Αγ. Τριάδος Χανίων.

■ Την 13 Αυγούστου 2020 διατέθηκε πυρο-
σβεστικό όχημα από το ΝΚ για την καταπολέ-
μηση πυρκαϊάς στην περιοχή του Δήμου Καν-
δάνου.

γ. Έρευνα - Διάσωση

Επιχειρήσεις Έρευνας - Διάσωσης στις οποίες 
συμμετείχαν μονάδες του ΠΝ ως ακολούθως:
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■ Την 25 Αυγούστου 2020, πραγματοποιή-
θηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και 
διάσωσης σε περιοχή Βορείως ν. Καρπάθου. 
Το ΠΝ συμμετείχε με τη ΦΓ «ΑΙΓΑΙΟΝ», το ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» και το Ε/Π ΠΝ-53. Διασώ-
θηκαν συνολικά ενενήντα έξι (96) άνθρωποι 
από το πλοίο «SEA POWER».

■ Την 27 Αυγούστου 2020, το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ», συνέδραμε σε επιχείρηση έρευνας 
και διάσωσης του ιστιοφόρου σκάφους

■ Την 04 Σεπτεμβρίου 2020, τα Ε/Π ΠΝ-61 
και ΠΝ-53 συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας 
και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Ελευσίνας 
- κόλπου Μεγάρων – στενό Φανερωμένης, για 
την ανεύρεση αγνοούμενου αλεξιπτωτιστή.

■ Στις 04 και 05 Σεπτεμβρίου 20, το Ε/Π ΠΝ-
60 συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διά-
σωσης δύο (2) κολυμβητών, στη θαλάσσια πε-
ριοχή πλησίον παραλίας Μυρτώ ν. Κεφαλονιάς.

■ Βραδινές ώρες της 08 Σεπτεμβρίου 2020, η 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ», η Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και το Ε/Π 
ΠΝ-22 συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας και 
διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολι-
κά ν. Δονούσας, για εντοπισμό σκάφους με 151 
επιβαίνοντες.

■ Απογευματινές ώρες της 14 Σεπτεμβρίου 
2020, η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», η Φ/Γ «ΑΙ-
ΓΑΙΟΝ» και τα Ε/Π ΠΝ-60 και ΠΝ-61 συμμετεί-
χαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη 
θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. Κάσου.

■ Την 03 Οκτωβρίου 2020, το Ε/Π ΠΝ-60 συμ-
μετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 
στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά Πελοποννή-
σου, με τη μεταφορά τραυματία από το εμπορι-
κό πλοίο «BOTHNIA», σημαίας Ολλανδίας.

■ Την 06 Οκτωβρίου 2020, το Ε/Π ΠΝ-57 
συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσω-
σης στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά Πε-
λοποννήσου, με τη μεταφορά ασθενή από το 
εμπορικό πλοίο «HOEGH NEW YORK», σημαίας 
Φινλανδίας.

■ Την 23 Οκτωβρίου 2020, το Ε/Π ΠΝ-57 συμ-

μετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 
στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά Πελοποννή-
σου, με τη μεταφορά ασθενή από το εμπορικό 
πλοίο «FUTURA», σημαίας Φινλανδίας

■ Την 27 Οκτωβρίου 2020, το Ε/Π ΠΝ-56 
συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσω-
σης στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού κόλπου, 
στο πλαίσιο περισυλλογής ναυαγών από το Ν/
ΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

6. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Από 31 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2020, 
έλαβε χώρα επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ στο ΝΚ.

■ Την 01 Αυγούστου 2020, έλαβε χώρα επί-
σκεψη του ΥΦΕΘΑ στο ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ», το οποίο 
βρισκόταν στο λιμένα ν. Μεγίστης.

■ Την 15 Αυγούστου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΝ με-
τέβη σε ν. Τήνο στο πλαίσιο εορταστικών εκδη-
λώσεων για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

■ Στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 η Α.Ε. ΠτΔ, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής της στη ν. Μεγίστη για 
τον εορτασμό της 77ης επετείου απελευθέρω-
σης της νήσου, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ.

■ Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
μετέβη στη ν. Λέρο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων 
για την 77η επέτειο από τη βύθισης του Α/Τ 
ΟΛΓΑ.

■ Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η Α.Ε. ΠτΔ παρευ-
ρέθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την επέτειο των 2500 
ετών από τη νικηφόρα Ναυμαχία της Σαλαμίνος.

■ Στις 15 Οκτωβρίου 2020, οι υφυπουργοί 
Εθνικής Άμυνας και Υγείας συνοδευόμενοι από 
τον Αρχηγό ΓΕΝ, επισκέφτηκαν το Ναυτικό Νο-
σοκομείο Πειραιά. Οι δύο (2) υφυπουργοί ξενα-
γήθηκαν σε χώρους του νοσοκομείου και ενη-
μερώθηκαν για τις δράσεις και τις δυνατότητες 
του.

■ Την 18 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθη-



ΤΕΎΧΟΣ 613-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  123

καν στο Λιμένα Θεσσαλονίκης οι εορταστικές 
εκδηλώσεις «ΒΟΤΣΙΑ 2020», παρουσία πολιτι-
κής και στρατιωτικής ηγεσίας.

■ Την 17 Οκτωβρίου 2020, το ΤΠΚ «ΤΡΟΥ-
ΠΑΚΗΣ», κατέπλευσε στο λιμένα ν. Θάσου στο 
πλαίσιο συμμετοχής του στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης της 
νήσου.

■ Την 28 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο εορτα-
στικών εκδηλώσεων για την επέτειο του «ΟΧΙ», 
μονάδες του ΠΝ αναπτύχτηκαν σε διάφορους 
λιμένες της χώρας.

7. Διάφορα Θέματα

■ Την 01 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη στο ΓΕ-
ΕΘΑ σύσκεψη για τη διατύπωση ενιαίας εθνικής 
θέσης και διευθέτηση ζητημάτων της Ομάδα 
Εργασίας Ενδιαφερόμενων Μερών για το Κοινό 
Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE 
Stakeholders Group - CSG) της ΕΕ, με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων από ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΥΠΕΞ, 
ΥΠΕΘΑ και ΛΣ/ΕΛ-ΑΚΤ.

■ Την 2 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη μέσω 
τηλεδιάσκεψης (VTC), η 6η σύσκεψη εκπροσώ-
πων Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία/εκ-
πόνηση συμφωνίας συνεργασίας «Cooperation 
Agreement - CA» στο πλαίσιο Ομάδας Ενδι-
αφερόμενων Μερών για το Κοινό Περιβάλ-
λον Ανταλλαγής Πληροφοριών (Common 
Information Shar-ing Environment/CISE 
Stakeholders Group), με συμμετοχή επιτελών 
ΓΕΝ.

■ Την 8 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη μέσω τη-
λεδιάσκεψης (VTC), η 9η σύσκεψη εκπροσώπων 
Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση μελέτης 
δημιουργίας μεθοδολογίας για τον έλεγχο της 
εφαρμογής της αρχής «Responsibility to Share 
- RTS» στο πλαίσιο Ομάδας Ενδιαφερόμενων 
Μερών για το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής 
Πληροφοριών (Common Information Sharing 
Environment/CISE Stakeholders Group), με 
συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ.

■ Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη, 
μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΓΕΝ, σύσκεψη των 
εκπροσώπων MARSUR Management Group 
(MMG) καθώς και παρουσίαση του προγράμμα-
τος PESCO Upgrade of Maritime Surveillance 
(UMS) του οποίου η χώρα μας ηγείται, με τη 
συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ.

■ Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη 
σύσκεψη εργαστηρίου κατανομής Στόχων ΝΑΤΟ 
(μέσω VTC στο ΓΕΕΘΑ) με τη συμμετοχή επιτε-
λών ΓΕΝ.

■ Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη 
τηλεδιάσκεψη (VTC) με το MARSEC COE στο 
πλαίσιο συμμετοχής σε διημερίδα, με συμμετο-
χή επιτελών ΓΕΝ.

■ Στις 06 και 07 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη 
μέσω τηλεδιάσκεψης (VTC), η 5η Σύσκεψη 
της Ομάδας Ενδιαφερόμενων Μερών (CISE 
Stakeholder Group-CSG), του Προγράμμα-
τος της ΕΕ «Common Information Sharing 
Environment-CISE», με συμμετοχή επιτελών 
ΓΕΝ.

■ Την 12 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη στο ΓΕ-
ΕΘΑ σύσκεψη της διακλαδικής επιτροπής πα-
ρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων των ΕΔ, με συμ-
μετοχή αρμοδίων επιτελών ΓΕΝ.

■ Την 27 Οκτωβρίου 2020 το Ν/ΘΗ «ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΩ», συγκρούστηκε στις προσβάσεις Σαρω-
νικού κόλπου με το εμπορικό πλοίο «MAERSK 
LAURESTON», σημαίας Πορτογαλίας. Το Ν/ΘΗ 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» υπέστη σοβαρές βλάβες στο πρυ-
μναίο τμήμα του, και ρυμουλκήθηκε στο ΝΣ.
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ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΟΑΠ/ΔΥΚ 

Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 03/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Βάλτου Φωκίδος.

2 06/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Κοινήρων ν. Θάσου.

3 12/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή ανατολικής Μάνης.

4 19/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Παρθενίου ν. Λέρου.

5 20/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Μεγάρων..

6 21/08/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Θύνιο νήσου Σαλαμίνας.

7 02/09/2020
Στις θαλάσσια περιοχές της Κυλλήνης και Αγιοφυλλίου Βασιλικής 
ν. Λευκάδος.

8 04/09/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Χαλκιάδας ν. Αγκιστρίου.

9 17/09/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Ποίσων ν. Κέας.

10 17/09/2020 Στη θαλάσσια περιοχή πλησίον όρμου Σιφνίου ν. Κύθνου.

11 22/09/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Διρού ανατολικής Μάνης.

12 30/09/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Καψάλι ν. Πόρου.

13 12-23/10/2020 Στη θαλάσσια περιοχή της Μονεμβάσιας

14 14/10/2020 Στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου ν. Κρήτης.



Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι 
Η ΥΙΝ στο πλαίσιο ιστορικής τεκμηρίωσης των γεγονότων που αφορούν στη 

δράση του θρυλικού πάρωνα «ΑΡΗ» του Αναστασίου Τσαμαδού, που συμμετείχε 
στο ναυτικό αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, διερευνά διεξοδικά όλες τις δια-
τιθέμενες πήγες και πληροφορίες που αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Ναυπήγηση του πλοίου (το πλοίο ναυπηγήθηκε με το όνομα «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ»)

2. Η δράση του πλοίου κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821.

3. Πληροφορίες για την οικογένεια των Τσαμαδών της Ύδρας.
4. Η δράση του πλοίου κατά τα γεγονότα του Πόρου το 1831 (το πλοίο ως 

«ΑΘΗΝΑ».
5. Η φιλοξενία των  Ναυτικών Σχολών επί του πλοίου που λειτούργησαν 

μετά το 1862 (το πλοίο ως «ΑΘΗΝΑ»).
6. Η κατάσταση του πλοίο κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων αλλά 

και αργότερα ως το 1921 (το πλοίο ως «ΑΡΗΣ»)
7. Η «τιμητική» του βύθιση το 1921 ,100 χρόνια μετά  την Ελληνική Επανά-

σταση του 1821.
Κατόπιν των παραπάνω όσοι διαθέτετε  οποιασδήποτε μορφής αρχειακό υλικό 

η  πληροφορίες/ τεκμήρια (απεικονίσεις/ φωτογραφίες, ιστορικής αξίας έγγραφα 
ή ακόμα και μαρτυρίες κ.λ.π) που μπορούν να «φωτίσουν» τα παραπάνω αντι-
κείμενα ιστορικής έρευνας της ΥΙΝ, θα παρακαλούσαμε θερμά (εφόσον βέβαια 
το επιθυμείτε) να μας τις γνωστοποιήσετε συνδράμοντας έτσι τα μέγιστα στο 
έργο μας, που έχει ως  απώτερο στόχο την ανάδειξη της ένδοξης ναυτικής μας 
ιστορίας, ενόψει μάλιστα και της επερχόμενης επετείου των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση.

Όσες-οι από εσάς μπορείτε να διαθέσετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ναυτικής Ιστορίας της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού στα τηλέφωνα: 2103484151, 2103484256, 2103484243, 
2103484233 ή στο email yin_istarx@navy.mil.gr.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Η ομάδα ιστορικής έρευνας της ΥΙΝ για τον πάρωνα «ΑΡΗ» του Αναστασίου Τσαμαδού.



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

■ Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Γυάλας Σαλαμίνας, παραχώρησε στην Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού, αρχείο του Πολεμικού Ναυτικού της περιόδου του Μεσοπολέμου έως το 1945.

■ Ο κ. Βασίλειος Μητρόπουλος παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
ένα βιβλίο του Αντιπλοιάρχου Κ. Α. Αλεξανδρή ΠΝ, «ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-29», έκδοση Ν. Επιθεωρήσεως, Αθήνα, 1930, καθώς επίσης, ένα 
κάλυκα με θήκη πυροβόλου 5΄΄ και ένα ξύλινο ομοίωμα εξάκωπης λέμβου.

■ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.) παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού βιβλίο με τίτλο «Τα ΑΡΜΑΜΕΝΤΑ της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1821-1829», 
έκδοση ΑΡΤΕΟΝ, Αθήνα, 2020.

■ Ο κ. Δημήτριος Α. Μαυριδερός, μέσω της Εραλδικής – Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, 
παραχώρησε στο Ιστορικό Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, το γενεαλογικό δέντρο των, 
Βώκου-Μιαούλη και Αναστασίου Τσαμαδού.
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

   Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ




