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Ένα μόνο ευχαριστώ είναι πολύ λίγο 

για να εκφράσει την καθημερινή σας 

προσπάθεια. Ευχόμαστε σε όλους να 

έχετε δύναμη και να μάχεσθε στην 

πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Η Υπηρεσία Ιστορίας Nαυτικού σε αυτό το τεύχος προσφέρει ως ένθετο το ενημερωτικό εγ-
χειρίδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Περιβαλλοντική – Ενεργειακή και Πολιτική Προσαρ-
μογής στην Κλιματική Αλλαγή», το οποίο εκθέτει τις βασικές αρχές πολιτικής του Υπουργείου 
απέναντι στο ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός κάθε δημόσιου 
ή ιδιωτικού σχεδιασμού πρέπει να είναι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης όπως αυτή έχει 
εκτεθεί από την Επιτροπή Μπρούντλαντ (Brundtland). 

Με τον όρο «αειφόρο ανάπτυξη», που στην έκθεση Brundtland ονομάζεται sustainable 
development η Nachhaltige Entwicklung, όπως το αποδίδουν οι γερμανόφωνοι (Γερμανοί, 
Αυστριακοί και Ελβετοί), εννοούμε μια συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι φιλική 
προς την κοινωνία και το περιβάλλον και έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τις ανάγκες της 
σημερινής γενιάς, όσο και των μελλοντικών (οι πιθανότητες των επερχόμενων γενεών για 
μια ζωή σύμφωνα με τι ανάγκες τους, διαφαίνονται πιο μικρές λόγω των περιβαλλοντικών 
καταστροφών, της οικονομικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού -Έκθεση / Brundt-
land-Bericht, S. XV). 

Είναι επιτακτική ανάγκη της συνειδητοποίησης όχι μόνο των κρατικών φορέων και των 
ιδιωτικών εταιρειών αλλά και του κάθε ενός από εμάς ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι 
θεωρητικό και μακρινό, αλλά ότι ήδη επηρεάζει καθοριστικά τις ζωές όλων μας. Ο διαθέσιμος 
χρόνος της Ανθρωπότητας μειώνεται δραστικά, καθώς η μη ύπαρξη διαθέσιμης τεχνολογίας 
για αποικισμούς άλλων πλανητών, μας αναγκάζει να διατηρήσουμε το μοναδικό μας σπίτι, 
τη Γη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις πρωτοστατούν και σε αυτή την 
προσπάθεια, με την πεποίθηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αδήριτη εθνική 
ανάγκη, ενώ η πράσινη οικονομία είναι προς το εθνικό συμφέρον.

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα διεθνούς χαρακτήρα που απασχο-
λούν κατά καιρούς την κοινή γνώμη και τα διεθνή δρώμενα. Ο Δρ. Ιωάννης Σταμούλος αναλύει 



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

το φαινόμενο της πειρατείας από την ομηρική εποχή μέχρι τις ημέρες μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η οθωμανική περίοδος κατά την οποία η αδυναμία ελέγχου του φαινομένου 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε στη διόγκωσή του. Ιδιαίτερη περίπτωση υπήρξε ο 
Κεμάλ Ρέις (το όνομα του οποίου το ΤΠΝ έδωσε σε φρεγάτα που πρόσφατα έγινε γνωστή από 
την ατυχή της κατάληξη μετά από την «επακούμβηση» με την Φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ»), ο οποίος 
από σφαγέας και πειρατής ανέλαβε τον τίτλο του Ναυάρχου του Οθωμανικού Ναυτικού. 

Έχοντας κατά νου την ρήση του Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς (Carl Philipp 
Gottlieb von Clausewitz, 1 Ιουλίου 1780 - 16 Νοεμβρίου 1831) «ότι ο πόλεμος είναι απλά η 
συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα» ο Πλωτάρχης Σπυρίδων Μπιρμπάκος ΠΝ, αναλύει την 
προβολή ναυτικής ισχύος ως σημαντικό βραχίονα της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν πλείστα 
όσα ιστορικά παραδείγματα: από την «πολιτική των κανονιοφόρων» των Βρετανών του 19ου 
αιώνα στον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τους Βαλκανικούς Πολέμους και από εκεί στο 
πόλεμο στα Φώκλαντ, αποδεικνύεται σταθερά η διαχρονική αξία του Ναυτικού Όπλου ως μέσο 
επιβολής της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους ή μιας συμμαχίας.

Ο Πλωτάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης ΠΝ αναλύει σε άρθρο του τον αναβαθμισμένο γε-
ωπολιτικό ρόλο της Ρωσίας στην Αρκτική, μια νέα θαλάσσια διαδρομή με πλείστες προοπτικές 
και μεγάλη γεωστρατηγική σημασία. Η Ρωσία αντιλαμβάνεται την παρουσία της στην περιοχή 
εντελώς «παραδοσιακά». Σκοπός της είναι η απόκτηση της τοπικής στρατιωτικής και ναυτικής 
υπεροχής, ώστε να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος. Ο Αντιναύαρχος ε.α Αντώνιος Ζωιδά-
κης ΠΝ εξιστορεί την πορεία του Ναυστάθμου Κρήτης από την περίοδο πριν την κατάκτηση 
από τους Βενετούς μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Από το κείμενο διακρίνεται η διαχρονική 
στρατηγική σημασία και η προστιθέμενη αξία της περιοχής για τη χώρα μας.

Το τεύχος ολοκληρώνεται από τις μόνιμες στήλες «Ιστορικά Παραλειπόμενα», «Χειραψία με 
την Ιστορία» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». Οι ιστορικοί της ΥΙΝ Πλωτάρχης (Ο) Αθανάσιος 
Παπαδημητρόπουλος ΠΝ και Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βλάσιος Οικονόμου ΠΝ εξιστορούν μέσα 
από τα αρχεία της υπηρεσίας, την συμμετοχή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στις επιχει-
ρήσεις αποκλεισμού των βορειοαφρικανικών ακτών στις 31 Μαΐου 1943 και την άνανδρη 
βύθιση του Πλωτού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΗ» από τους Γερμανούς στις 12 Απριλίου 1941. Τέλος 
ο στρατιωτικός αναλυτής Ιωάννης Θεοδωράτος από την στήλη «Ειδήσεις από το Περισκόπιο» 
μας παραθέτει όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα Πολεμικά Ναυτικά άλλων χω-
ρών.





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ





Στο πλαίσιο της στρατηγικής στόχευσης του ΓΕΕΘΑ για διεύρυνση της συνεργασίας των 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με άλλες χώρες και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του, από 
την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 η Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΚΑΝΑΡΗΣ» 
ενσωματώθηκε ως πλήρες οργανικό μέλος στην Γαλλική Ναυτική Δύναμη TF-473. Η εν λόγω 
Ναυτική Δύναμη με πλοίο Διοικήσεως το Αεροπλανοφόρο «CHARLES DE GAULLE», επιχείρησε 
στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της επιχείρησης «CLEMENCEAU 21».

Στην Γαλλική επιχείρηση «CLEMENCEAU 21» συμμετείχαν πλέον των Γαλλικών, και ναυτικές 
μονάδες της Ελλάδας, των ΗΠΑ και του Βελγίου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 
συνεργασίες με δυνάμεις και άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και 
Στρατηγικών Εταίρων κατά τη διάρκεια της διέλευσης από τις περιοχές ευθύνης τους.

Ταυτόχρονα, διεξήχθη πληθώρα εκπαιδευτικών αντικειμένων μεταξύ των οποίων και 
αντικείμενα εκπαίδευσης όλων των μορφών πολέμου με επιπλέον συμμετοχή από τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις ενός Υποβρυχίου και μαχητικών αεροσκαφών.

Η συμμετοχή της Φ/Γ στην Γαλλική Ναυτική Δύναμη TF-473 και η συνεκπαίδευση με μέσα 
των Ενόπλων Δυνάμεων, καταδεικνύει το άριστο επίπεδο συνεργασίας των ΕΔ των δύο χωρών, 
αναβάθμισε έτι περαιτέρω την επιχειρησιακή εκπαίδευση, την μαχητική ικανότητα και την 
διαλειτουργικότητα μεταξύ τους και προσέφερε πολύτιμη ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ιδιαίτερα 
απαιτητικές από πλευράς σχεδίασης και υλοποίησης διακλαδικές επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021, ο Γάλλος Διοικητής της Ναυτικής Δύναμης Task Force 473, 
Υποναύαρχος Marc Aussedat, επιβαίνων επί του Αεροπλανοφόρου «CHARLES DE GAULLE», 
επισκέφθηκε τη Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» εν πλω. Ο Γάλλος Διοικητής ενημερώθηκε για τις δυνατότητες 
και τα χαρακτηριστικά του πλοίου, ενώ τόνισε τη σημαντική συνεισφορά της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» 
στην ανωτέρω αποστολή και εξήρε την εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα του Ελληνικού 
πλοίου.





Από τη Δευτέρα 08 έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση 
«NOBLE DINA 2021» στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συμμετοχή ναυτικών 
μονάδων από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε 
στην άσκηση με τη Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΑΔΡΙΑΣ», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων 
(ΤΠΚ) «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», το Υποβρύχιο (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», ένα Ελικόπτερο (Ε/Π) και ένα 
Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων (ΑΦΝΕ). 

Κατά την εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με 
έμφαση στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στη σύνθεση κοινής επιχειρησιακής εικόνας, τον πόλεμο 
επιφανείας, την έρευνα και διάσωση καθώς και την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Η άσκηση 
συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας 
και συνεργασίας των συμμετεχόντων.

Τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων ελήφθη 
ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία από την πανδημία COVID-19.



Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, η τελετή παράδοσης-
παραλαβής του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) από τον Αντιναύαρχο Χαράλαμπο 
Ζησιμόπουλο ΠΝ στον Υποναύαρχο Ιωάννη Πάττα ΠΝ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων λόγω των 
μέτρων για την προστασία από την πανδημία COVID-19.



Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, παρουσία 
του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, η τελετή παράδοσης-παραλαβής του 
Γενικού Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ), από τον Αντιναύαρχο (Μ) Δημήτριο Σούφρα 
ΠΝ στον Υποναύαρχο (Μ) Κωνσταντίνο Κολοκούρη ΠΝ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων λόγω των 
μέτρων για την προστασία από την πανδημία COVID-19.



Εκδηλώσεις στο Πλαίσιο Εορτασμού της 
Εθνικής Επετείου των 200 Ετών της 

25ης Μαρτίου του 1821
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση της 
25ης Μαρτίου του 1821, το ΓΕΕΘΑ σχεδίασε πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων για την Τετάρτη 24 
και την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ως ακολούθως:
Την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, φωταγωγήθηκε το κεντρικό κτίριο του Στρατοπέ-
δου «ΠΑΠΑΓΟΥ» με τα χρώματα της Ελληνικής Σημαίας.
Την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, στην Αθήνα που ήταν το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, 
το πρωί πραγματοποιήθηκε έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης όπου 
τιμητικό άγημα Ευζώνων απέδωσε τιμές υπό την ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου από την σοπράνο κ. 
Αναστασία Ζαννή.
Εν συνεχεία έλαβε χώρα η Στρατιωτική Παρέλαση μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρα-
τιώτη παρουσία της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας της Χώρας, καθώς και των 
επίσημων προσκεκλημένων.
Κατά την διάρκεια της Στρατιωτικής Παρέλασης, άνωθεν της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν διέλευ-
ση σχηματισμών Μαχητικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας (4 F-16, 4 
M-2000/5, 4 F-4), της Αεροπορίας Στρατού (4 AH-64A, 4 AH-64D, 4 CH-47D, 2 NH-90, 4 UH-1H, 
4 OH-58), του Πολεμικού Ναυτικού (2 SH-70, 1 P-3B), της Ελληνικής Αστυνομίας (1 EC-135, 1 
BO-105), του Πυροσβεστικού Σώματος (2 AS-332 / BK-117), του Λιμενικού Σώματος (1 DAUPHIN), 
της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (4 F-16, 1 KC-135), της Πολεμικής Αεροπορίας της Γαλλίας (4 
RAFALE) και της Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (1 VOYAGER).
Ταυτόχρονα, σχηματισμός 4 Μαχητικών Αεροσκαφών F-16 διήλθε άνωθεν της πόλης της Θεσσαλο-
νίκης και εν συνεχεία διασπάστηκαν σε δύο ζεύγη πραγματοποιώντας πτήση άνωθεν των ακόλου-
θων δρομολογίων:
Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Ορεστιάδα – Διδυμότειχο – Σουφλί – Αλεξανδρούπολη – Λήμνος – 
Λέσβος – Χίος – Καστοριά – Ιωάννινα – Κέρκυρα – Πρέβεζα – Άκτιο – Μεσολόγγι – Λάρισα.
Επιπρόσθετα, σχηματισμοί Ελικοπτέρων αποτελούμενοι από 4 AH-64A, 4 AH-64D και 4 OH-58 δι-
ήλθαν άνωθεν της Χαλκίδας και του Βόλου, καθώς και 4 Μαχητικά Αεροσκάφη M-2000/5 άνωθεν 
της Χαλκίδας.
Επιπλέον, διελεύσεις από ζεύγη Μαχητικών Αεροσκαφών F-16 πραγματοποιήθηκαν άνωθεν των 
ακόλουθων δρομολογίων:
Βόλος – Σκύρος – Ψαρά – Σάμος – Πάτμος – Κάλυμνος – Χανιά – Κώς – Ρόδος – Καστελόριζο – Κάρ-
παθος – Κάσος – Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο – Ρέθυμνο.
Πάτρα – Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο – Αρεόπολη – Καλαμάτα – Πύργος – Ζάκυνθος – Κεφαλονιά – 
Άραξος.
Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονταν ελλιμενισμένες, χωρίς δυνατότητα επιβίβασης επι-
σκεπτών λόγω της Πανδημίας Covid-19, ως ακολούθως:
Φρεγάτες σε Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο και Μύκονο.
Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων βλημάτων σε Πειραιά, Καβάλα, Άγιο Ευστράτιο, Καστελόριζο.
Κανονιοφόροι σε Ψαρά, Λέσβο, Πάτμο, Ναύπλιο, Σύμη, Σούδα.
Παράκτια Περιπολικά σε Λέσβο, Ικαρία, Χίο και Κω.
Υποβρύχιο στη Κάσο.
Ναρκοθηρευτικά σε Πάτρα και Πύλο.
Τέλος, ο πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ»
της Πολεμικής Αεροπορίας απηύθηνε χαιρετισμό εν πτήσει.
Σκοπός των ανωτέρω εκδηλώσεων ήταν να τιμηθούν οι αγώνες των προγόνων μας και ταυτόχρονα 
οι απανταχού Έλληνες να αισθανθούν υπερήφανοι για την ένδοξη ιστορία τους και να κρατήσουν 
άσβεστη την φλόγα του Ελληνικού Έθνους.





 Από το Σάββατο 27 Μαρτίου έως την Κυριακή 04 Απριλίου 2021, διεξήχθη η πολυεθνική 
Άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 21», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού 
κόλπου.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΥΔΡΑ» ως πλοίο έδρας του Διοικητού Διοικήσεως 
Ναρκοπολέμου (Δ/ΔΝΑΡ) Πλοιάρχου Α. Ρόκα ΠΝ, τα Ναρκοθηρευτικά (Ν/ΘΗ) «ΕΥΡΩΠΗ» και 
«ΚΑΛΥΨΩ», η Κανονιοφόρος (Κ/Φ) «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», οι μονάδες της Συμμαχικής Αντιναρκικής 
Δύναμης Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) αποτελούμενη από 
το τουρκικά πλοία «TCG SOKULLU MEHMET PASA», ΝΘΗ «TCG AYVALIK», το γαλλικό ΝΘΗ «FS 
ORION», το ισπανικό ΝΘΗ «ESPS TAJO», το βουλγάρικο ΝΘΗ «BGS TSIBAR», το ιταλικό ΝΘΗ «ITS 
TERMOLI», το ρουμανικό υδρογραφικό (Υ/Γ) «RΟS A. CATUNEANU», ομάδες εξουδετερώσεως 
ναρκών, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερο της Διοίκησης Αεροπορίας 
Ναυτικού, καθώς και Αξιωματικοί Παρατηρητές από την Αίγυπτο και τη Ρουμανία.

H ανωτέρω άσκηση, τύπου INVITEX, διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια 
βάση και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα διαφόρων μορφών πολέμου με έμφαση 
στο Ναρκοπόλεμο με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και 
την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων. Εστιάζει δε στη δοκιμή 
και αξιολόγηση των διαδικασιών Ναρκοπολέμου και των αντίστοιχων εκδόσεων τακτικής σε 
συμμαχικό πλαίσιο.



Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό κόλπο δοκιμαστικός πλους 
της Φρεγάτας (Φ/Γ) «ΕΛΛΗ» στο πλαίσιο επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΚΥΚΝΟΣ 
ΙΙ», το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και αντικατάσταση τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών, ως δωρεά από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη», εφοπλιστή  και 
Υποναύαρχο επί τιμή κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. 

Κατά τον ανωτέρω πλου επιβιβάστηκαν στη Φ/Γ «ΕΛΛΗ» ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης 
Λυμπέρης ΠΝ, καθώς και ο δωρητής κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης.

O Αρχηγός ΓΕΝ ευχαρίστησε τον κ. Λασκαρίδη για τη σημαντική συμβολή του στην προαγωγή 
του επιπέδου της επιχειρησιακής ικανότητας του Πολεμικού Ναυτικού.



   Από τη Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή 
εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού με συνδυασμό εθνικών ασκήσεων «ΛΑΙΛΑΨ», 
«ΑΙΓΙΑΛΟΣ», «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ» και «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ», στη θαλάσσια περιοχή Βορείου και 
Κεντρικού Αιγαίου, Μυρτώου, Βορείου και Νοτίου Κρητικού Πελάγους και θάλασσας Κυθήρων, 
με συμμετοχή μονάδων των Διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων 
Επιτήρησης, Αποβατικών Δυνάμεων, Υποβρυχίων Καταστροφών και Αεροπορίας Ναυτικού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων μονάδες και προσωπικό του ΠΝ συμμετείχαν στην 
πολυεθνική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 21».

Κατά τις ανωτέρω ασκήσεις εκτελέστηκαν προκεχωρημένα γυμνάσια πυρών κατά στόχων 
επιφανείας και αέρος, σύνθετα γυμνάσια αεράμυνας, βολές τορπιλών γυμνασίων από υποβρύχια, 
αποβατικές ασκήσεις, αντικείμενα πολέμου μεταξύ υποβρυχίων καθώς και σημαντικός αριθμός 
αντικειμένων εξάσκησης σε αντιμετώπιση όλων των ειδών των απειλών.

Οι εν λόγω ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω 
επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων. 





Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Μνήμης για τη βύθιση των 
Αντιτορπιλικών «ΨΑΡΑ» και «ΥΔΡΑ» τον Απρίλιο του 1941, στη θαλάσσια περιοχή Πάχης 
Μεγάρων και νήσου Αίγινας αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε ρήψη στεφάνων στα σημεία βύθισης από τον Υπαρχηγό Στόλου 
Υποναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα ΠΝ, τον Αντιδήμαρχο Μεγάρων Κωνσταντίνο Φυλακτό, και 
τον Δήμαρχο Αίγινας Ιωάννη Ζορμπά, επιβαινόντων στο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων 
Βλημάτων (ΤΠΚ) «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».



Τη Μ. Δευτέρα 26 και τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός 
Πετράκης ΠΝ, επισκέφθηκε την Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση (ΠΝΒ) Κυριαμαδίου, το Ναυτικό 
Παρατηρητήριο Κεφάλας, το Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) και 
το Ναυτικό Σταθμό Κρήτης (ΝΑΣΚΡΗ), όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό των Ναυτικών 
Υπηρεσιών και των ναυλοχούντων πολεμικών πλοίων με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του 
Πάσχα. 



Την Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος παραβρέθηκε 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας AEROSERVICES S.A. στην Πάχη Μεγάρων, στην εκδήλωση 
απόδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) του πρώτου Ελικόπτερου S-70 μετά την ολοκλήρωση 
εργασιών Γενικής Επιθεώρησης Σκάφους.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Geoff rey R. Pyatt, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEROSERVICES 
S.A. κ. Δημήτριος Δάφνης καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας Lockheed Martin.

Οι εν λόγω εργασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης Διακρατικής Συμφωνίας 
Ελλάδας – ΗΠΑ, που αφορά το πρόγραμμα FMS για την Εν Συνέχεια Υποστήριξη (Follow 
On Support) των Ελικοπτέρων S-70, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εκτέλεση Γενικής 
Επιθεώρησης Σκάφους από πιστοποιημένο εγχώριο επισκευαστικό φορέα.

Τα 11 Ελικόπτερα S-70 εντάχθηκαν στο ΠΝ σταδιακά από το 1994 έως το 2005 και έχουν 
στο ενεργητικό τους συνολικά περί τις 45.000 ώρες πτήσης. Το ανωτέρω πρόγραμμα ενισχύει 
σημαντικά την υποστήριξή τους και εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητά τους με παράλληλη 
μεταφορά τεχνογνωσίας σε εγχώριους επισκευαστικούς φορείς.



Την Τρίτη 18 Μαίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, παρουσία 
του Υπαρχηγού ΓΕΝ Υποναύαρχου Γεώργιου Καμπουράκη ΠΝ και του Προέδρου ΓΕΕΘΑ/ΕΕΣΙ 
Υποστρατήγου (ΠΖ) Γεώργιου Ραχμανίδη η τελετή παράδοσης-παραλαβής του Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ), από τον Πλοίαρχο Ιωάννη Διαμαντάκη ΠΝ στον Πλοίαρχο 
Αναστάσιο Μιχέλη ΠΝ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων λόγω των 
μέτρων για την προστασία από την πανδημία COVID-19.
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ΟΙ ΔΙΑΙΩΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ:
Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Του Ιωάννη Σταμούλου
Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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1. Εισαγωγή

Ο αρθρογράφος εξετάζει το θέμα από τρεις 
πλευρές: της φιλοσοφίας της ιστορίας, της 
ιστορίας, και της σύγχρονης εποχής. Όσον 
αφορά την πρώτη, η φιλοσοφία της ιστορίας εί-
ναι ο κλάδος της φιλοσοφίας, η οποία αναζητά 
το νόημα, το σκοπό της ιστορίας. Οι αντιλήψεις 
του Θουκυδίδη για την ιστορία καταφαίνονται 
στο ακόλουθο απόσπασμα: «κατά την εμφύλια 
σύγκρουση επέπεσαν πολλά και φοβερά δεινά 
στις πόλεις, που γίνονται και θα γίνονται πάντα, 
όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει η ίδια, 
φοβερότερα ή ηπιότερα, και με διαφορετική 
μορφή, ανάλογα με την εκάστοτε μεταβολή των 
περιστάσεων» (3.82.2). Το χωρίο εκφράζει την 
αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή εκδοχή για την 
επαναληπτικότητα της ιστορίας, σύμφωνα με 
την οποία τα γεγονότα επανεμφανίζονται στο 
γίγνεσθαι της ανθρώπινης δράσης.

Στο πεδίο της ιστορίας αυτής καθαυτής, ο 
αρθρογράφος καταγράφει το φαινόμενο της 
πειρατείας σε πλούσιες από γεγονότα περιό-
δους της ελληνικής ιστορίας, προβάλλοντάς τα 
συγχρόνως στη σύγχρονη εποχή. Συγκεκριμέ-
να, περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη δράση πει-

ρατών, τα ονόματα των οποίων φέρουν πλοία 
του τουρκικού στόλου: του Oruç Reis (ή Aruj), 
που αντιστοιχεί στο ομώνυμο σεισμογραφικό 
ερευνητικό σκάφος, το οποίο εισήλθε στη μη 
ανακηρυγμένη ελληνική ΑΟΖ· του Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα, όπως αναγράφεται στο ομοει-
δές σκάφος, που διεξήγε έρευνες στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ (“Barbaros Hayreddin Paşa”) και του 
Kemal Reis, το όνομα του οποίου φέρει φρεγά-
τα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, γνωστή 
στο ελληνικό κοινό από την επακούμβησή της 
ελληνικής Φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ». 

Ο αρθρογράφος συνεχίζει και περατώνει 
την έρευνα για την πειρατεία στη σύγχρονη 
εποχή, διερευνώντας την έκταση του φαινο-
μένου, τα μέσα και τους τρόπους δράσης των 
πειρατών σε περιοχές του κόσμου όπου αυτή 
ενδημεί.

2. Κύριο θέμα 

«Ο Μίνως1 είναι ο πρώτος που γνωρίζουμε από 
την παράδοση, ο οποίος απέκτησε ναυτικό και 
κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερι-

1 Μυθικός βασιλιάς της Κρήτης. 

Χάρτης με τις περιοχές όπου έδρασαν οι αδελφοί Μπαρμπαρόσα (πηγή: fineartamerica)
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νής ελληνικής θάλασσας, εξουσίαζε δε και στα 
νησιά των Κυκλάδων, κι υπήρξε ο πρώτος που 
ίδρυσε οικισμούς στα περισσότερα απ’ αυτά, 
αφού έδιωξε τους Κάρες και εγκατέστησε ως 
κυβερνήτες τους γιους του· κι όπως φαίνεται, 
εκκαθάρισε τη θάλασσα από τους πειρατές2, 
όσο μπορούσε, για να περιέρχονται σ’ αυτόν 
ασφαλέστερα τα εισοδήματα απ’ τα νησιά» 
(Θουκυδίδη, Ιστορία, Α 4).3

2.1 Η πειρατεία στον ελληνικό χώρο 
κατά την αρχαιότητα 
Η λέξη πειρατής αναγράφεται σε επιγραφή των 
μέσων του 3ου αιώνα π.Χ., η οποία βρέθηκε σε 
περιοχή που ανήκε στο δήμο Ραμνούντος της 
αρχαίας Αττικής. Αφορά ένα ψήφισμα του δή-
μου προς τιμή του στρατηγού Επιχάρη, ο οποίος 
κατά το Χρεμωνίδειο Πόλεμο4 απελευθέρωσε 

2 Η έμφαση δίνεται από τον αρθρογράφο. 
3 Ο αρθρογράφος ακολουθεί, παρεμβαίνοντας και με δικές 

του τροποποιήσεις, τη μετάφραση του Ν. Μ. Σκουτερόπου-
λου στο Θουκυδίδη, Ιστορία, εισαγωγή-σημειώσεις Ν. Μ. 
Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Πόλις, 2011 (στο εξής Θουκ.) 

4 Από το Χρεμωνίδη, τον επικεφαλής της αντιμακεδονικής 
παράταξης στην Αθήνα. Διεξήχθη μεταξύ του 267-261(;) 
π.Χ. Τα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν απ’ τη μια πλευρά των 
Αθηναίων και Σπαρτιατών, με τη συνδρομή του βασιλιά της 
Αιγύπτου Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου, κι απ’ την άλλη 
του Μακεδόνα βασιλιά Αντίγονου Β΄ Γονατά.

είτε καταβάλλοντας λίτρα είτε με ανταλλαγή 
δημότες, που τους κρατούσαν πειρατές. Ο Επι-
χάρης ανέκρινε αυτούς που βοήθησαν τους 
πειρατές να διεισδύσουν στο Ραμνούντα, δια-
πίστωσε ότι προέρχονταν «ἐκ τῆς πόλεως», δη-
λαδή από την Αθήνα, και τους τιμώρησε όπως 
έπρεπε: 

ἐκόλασε δέ καί τού [τους] [κ]
αθοδηγουμένους εἰς τ[ή]ν χώραν τοῖς 

πειραταῖς, […].5

Λόγω της φθοράς που υπέστη η επιγραφή 
από το χρόνο, δεν είναι δυνατό να αντλήσουμε 
περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες για 
το γεγονός· ίσως η λέξη πειραταί χρησιμοποιεί-
ται υποτιμητικά, για να δηλώσει τον επιδρομέα 
ή τον πλιατσικολόγο, όπως ξεκάθαρα συμβαίνει 
σε άλλες περιπτώσεις.6 

Μεταξύ αυτών, η λέξη αναγράφεται σε μια 
επιγραφή, που βρέθηκε στην ακτή της Αιγιάλης, 
στη βόρεια Αμοργό, πριν από το 200 π.Χ., και 
περιγράφει μια νυχτερινή επιδρομή:

ἐπειδή πειρατῶν εἰς [τ]ήν χώραν
 ἐμβαλόντων νυκτός7 

Μέχρι τότε, την πειρατική δραστηριότητα 
δήλωνε η λέξη λῃστεία, με διάφορες γλωσ-
σικές παραλλαγές, ανάλογα με την εποχή. Στα 
ομηρικά έπη, οι πειρατές αναφέρονται με την 
ονομασία ληιστῆρες8, η οποία προέρχεται από 
τη λέξη ληΐς (ρ. λῄζομαι), που σημαίνει «λάφυ-
ρο», «λεία», ενώ η λέξη «πειρατεία» προέρχε-
ται πιθανώς από το ουσιαστικό πεῖρα (ρ. πει-
ράω-ῶ), που σημαίνει «δοκιμή», «απόπειρα», 
«εμπειρία».

Δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί ηθικά η 
πειρατεία στα ομηρικά έργα. Υπάρχουν σημεία 
όπου τα πρόσωπα αναγνωρίζουν την κατα-
στρεπτική δράση των πειρατών: όταν ο Τη-
λέμαχος επισκέπτεται με τους άνδρες του το 
βασιλιά της Πύλου, Νέστορα, για να αντλήσει 

5 Philip de Souza, Piracy in the Graeco-Roman World, Cam-
bridge University Press, 2002, σ. 3. 

6 Στο ίδιο, σ. 4. 
7 Στο ίδιο, σ. 4. 
8 Οδύσσεια, γ 73· ι 254.

Θουκυδίδης
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πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα του, αυτός 
ζητά να μάθει ποιοι είναι, ρωτώντάς τους αν 
έχουν κάποιο λόγο που βρίσκονται στις θάλασ-
σες ή περιφέρονται «έτσι στην τύχη σαν πειρα-
τές που τριγυρνούν στα πέλαγα, σε τόπους 
ξένους σωριάζουν συμφορές και τη ζωή τους 
παίζουν».9 

Ο Οδυσσέας, όταν γυρίζει πια στην Ιθά-
κη και βρίσκεται στο παλάτι του, επινοεί μια 
πλαστή διήγηση, εμφανίζοντας τον εαυτό του 
στους μνηστήρες σαν έναν ξεπεσμένο άρχο-
ντα, ο οποίος απ’ το θέλημα του Δία κατέληξε 
με «πολυταξίδευτους κουρσάρους» (ληιστῆρες 
πολυπλάγκτοισιν) στην Αίγυπτο. Εκεί, οι αλαζό-
νες σύντροφοί του «των Αιγυπτίων τα πλού-
σια χωράφια έβλαφταν, σκλάβους έσερναν 
μικρά παιδιά, γυναίκες, και τους κατοίκους 
σκότωναν».10 Ωστόσο, στο ίδιο σημείο απο-
καλύπτεται και το σκληρό τέλος των πειρατών, 
το οποίο επέφερε η δυναμική αντίδραση των 
κατοίκων.11 

Η αμυαλιά που φέρνει την αλαζονεία και 
η αντίσταση των κατοίκων έπληξαν βαριά τον 
Οδυσσέα και τους άντρες του σε μια πειρατικά 
επιδρομή, που πραγματοποίησαν στην Ίσμα-
ρο, πόλη των Κικόνων.12 Οι Κίκονες ζήτησαν 
τη συνδρομή ομοφύλων τους, συγκρούστηκαν 
με τους άνδρες του Οδυσσέα και τους καταδί-
ωξαν, ώσπου ο ίδιος καταλήγει: «χάθηκαν έξι 
σύντροφοι σε κάθε μας καράβι, οι άλλοι τον 
ξεφύγαμε το θάνατο, τη μοίρα. Και τότε ξεκινή-
σαμε με πικραμένα σπλάχνα […]».13 

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της διήγησης του 
Οδυσσέα είναι ότι μιλά με παρρησία γι’ αυτήν την 
επιδρομή μπροστά στο βασιλιά των Φαιάκων Αλ-
κίνοο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πειρατεία 
δεν ήταν επιλήψιμη, αλλά μια αναγνωρισμένη 
δραστηριότητα, η οποία απαιτούσε ανδρεία, σύμ-
φωνα με το πνεύμα των ομηρικών επών: 

9 Ομήρου, Οδύσσεια, γ 71-74 (εισαγωγικά-σχόλια-αναλύ-
σεις-μετάφραση Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος), Θεσσαλονίκη: 
Ζήτρος, 2004. Βλ. επίσης, ι 252-255. 

10 Στο ίδιο, ρ 419-434. 
11 Στο ίδιο, ρ 435-444.
12 Οι Κίκονες ήταν θρακικό γένος, που κατοικούσε ανάμεσα 

στις εκβολές του ποταμού Έβρου και στη λίμνη Βιστονίδα. Η 
Ίσμαρος πιθανώς να έχει σχέση με τη σύγχρονη Μαρώνεια 
της Ροδόπης. Βλ. επίσης, Ηρόδοτος, Ιστορία, 7. 110· Ιλιάδα, 
Β 846. 

13 Οδύσσεια, ι 47-62.

[…] την κούρσεψα και σκότωσα τους 
άνδρες· πήραμε πράγματα πολλά, γυ-
ναίκες απ’ την πόλη (την Ίσμαρο), και τα 
μοιράσαμε καλά, να έχουμε μερίδιο.14 

Από μια άλλη πλαστή διήγηση του Οδυσσέα 
στον πιστό του χοιροβοσκό Εύμαιο, ο οποίος 
δεν τον έχει αναγνωρίσει ακόμη, προκύπτει ότι 
από την πειρατεία δεν εξασφαλίζει κανείς μόνο 
ένα μερίδιο, αλλά πλούτη· ο πειρατής προκαλεί 
φόβο στους άλλους και αποσπά το σεβασμό 
τους: 

Πριν πατήσουν το πόδι τους οι Αχαιοί 
στην Τροία, εννιά φορές οδήγησα γοργά 
πλοία και άνδρες σε τόπους μακρινούς 
εχθρών κι ήταν πολύ η λεία. Έπαιρνα ότι 
μου άρεζε, μου έδινε κι ο κλήρος. Γορ-
γά το σπίτι πλούτισε και φοβερός πια 
τότε και σεβαστός να γίνομαι άρχισα 

μες τους Κρήτες.15 

Στο έργο του Ηροδότου γίνεται κατ’ αρχάς 
λόγος για την πειρατική δραστηριότητα που 
ανέπτυξαν οι Ίωνες και οι Κάρες.16 Ο Αλικαρ-
νασσέας ιστορικός αναφέρει ότι αυτοί αποβιβά-
στηκαν στις ακτές της Αιγύπτου και διενεργού-
σαν λεηλασίες επί βασιλείας Ψαμμητίχου Α΄.17 
Ο Ψαμμήτιχος τους προσεταιρίστηκε για τα 
σχέδιά του με υποσχέσεις και τους αντάμειψε 
με εδάφη για να εγκατασταθούν· μάλιστα τους 
ανέθεσε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
στα παιδιά των Αιγυπτίων.18 

Ωστόσο, ο Ηρόδοτος ξεκαθαρίζει ότι ιστορι-
κά ο πρώτος από τους Έλληνες που σκέφτηκε 
να κυριαρχήσει στη θάλασσα ήταν ο τύραννος 
της Σάμου, Πολυκράτης.19 Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, η δύναμη του Πολυκράτη αυξήθηκε 
κι έγινε γνωστός για τη δράση του στην Ιωνία 

14 Οδύσσεια, ι 40-42. 
15 Οδύσσεια, ξ 229-234.
16 Αρχαίος λαός της Μ. Ασίας, εγκατεστημένος στην Καρία, η 

οποία συνόρευε στα βόρεια με την Ιωνία. Βλ. Ηρόδοτος, 
Ιστορία, Α΄ 171. 

17 Ο Ψαμμήτιχος Α΄ υπήρξε φαραώ, αναμορφωτής της Αιγύ-
πτου, κατά το 664-610 π.Χ. 

18 Ηρόδοτος, Ιστορία, Β΄ 152, 154, (εισαγωγή Δημ. Πουρνά-
ρα, αρχαίο κείμενο-μετάφραση-σημειώσεις Αλέξ. Γαληνού, 
Αθήνα: Πάπυρος, 1975). 

19 Στο ίδιο, Γ΄ 122.
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και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Πολυκράτης διέ-
θετε πεντηκοντόρους και χίλιους τοξότες, με τα 
οποία λεηλατούσε και καταλάμβανε νησιά και 
ηπειρωτικές πόλεις.20 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει, επίσης, την πειρα-
τική δράση του Φωκαέα στρατηγού Διονυσίου 
και του Μιλήσιου Ιστιαίου. Ο πρώτος, μετά την 
ήττα του ελληνικού στόλου, του οποίου ήταν 
επικεφαλής, στη ναυμαχία της Λάδης21 δεν 
επέστρεψε στη Φώκαια, αλλά έπλευσε στη Φοι-
νίκη. Εκεί βύθισε εμπορικά πλοία, πήρε πολλά 
χρήματα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη 
Σικελία. Ο Διονύσιος έκανε τη Σικελία ορμητή-
ριό του, από το οποίο πραγματοποιούσε ληστρι-
κές επιδρομές εναντίον των Καρχηδονίων και 
των Τυρρηνών.22 Ο δεύτερος, εγκατεστημένος 
στο Βυζάντιο, καταλάμβανε φορτηγά πλοία των 
Ιώνων, τα οποία εξέρχονταν από τον Εύξεινο 
Πόντο. Μετά την Ιωνική Επανάσταση, μαζί με 
Λέσβιους, κατέλαβε τη Χίο.23 

Ο Θουκυδίδης, σε μια ιστορική επισκόπη-
ση του ελληνικού χώρου από τους αρχαϊκούς 
χρόνους, γράφει ότι «τα παλιά χρόνια» Έλληνες 

20 Στο ίδιο, Γ΄ 39. Βλ. επίσης, Θουκ. Α 136.
21 Στο πλαίσιο της Ιωνικής Επανάστασης (καλοκαίρι του 494 

π.Χ.). 
22 Στο ίδιο, ΣΤ΄ 17. Οι Τυρρηνοί ή Ετρούσκοι ήταν λαός της 

κεντρικής παράλιας Ιταλίας έναντι της Κορσικής. 
23 Στο ίδιο, ΣΤ΄ 26. 

και βάρβαροι στράφηκαν στην πειρατεία (ἐτρά-
ποντο πρός λῃστείαν), με ικανούς αρχηγούς, οι 
οποίοι αποσκοπούσαν στο προσωπικό κέρδος 
κι εξασφάλιζαν την επιβίωση των ασθενστέ-
ρων. Τη δράση τους διευκόλυνε η δομή των 
πόλεων και των οικισμών: οι πόλεις ήταν ατεί-
χιστες και οι οικισμοί άφραχτοι, γεγονός που 
καθιστούσε ευχερείς τις πειρατικές επιθέσεις.24 
Γι’ αυτό κι οι παλιές πόλεις «χτίστηκαν σε με-
γάλη απόσταση από τη θάλασσα, οι νησιωτικές 
όσο και οι Ηπειρωτικές […] είναι ως σήμερα 
ακόμη χτισμένες στα μεσόγαια».25 

Η κατάσταση άλλαξε με την επικράτηση του 
Μίνωα στο τῆς θαλάσσης κράτος: εμπεδώθηκε 
η ασφάλεια στις θαλάσσιες επικοινωνίες, οπότε 
οι κάτοικοι των παραλίων μπορούσαν πλέον να 
μένουν στον τόπο τους και να καλλιεργούν τη 
γη τους· μερικοί, μάλιστα, πλούτισαν. Γι’ αυτό 
δε δίστασαν ακόμη και να ανέχονται τους ισχυ-
ρούς, οι οποίοι δημιούργησαν τη νέα ευνοϊκή 
κατάσταση.26 

Έτσι, διαμορφώνονται οι συνθήκες για τη 
σύμπηξη κραταιής κεντρικής εξουσίας, οι πό-
λεις σταθεροποιούνται και γίνονται ισχυρές, 
μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλες ναυτικές 

24 Θουκ. Α 5.1· 6.1. 
25 Θουκ. Α 7. 
26 Θουκ. Α 8. 2-4. 

To σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος “Barbaros Hayreddin Paşa” (Πηγή: Greek City Times)
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δυνάμεις και αυτοκρατορίες27: μετά τη συγκρό-
τηση της Δηλιακής Συμμαχίας (478/7 π.Χ.), η 
Αθήνα κατόρθωσε να αποκαταστήσει την τάξη 
στο Αιγαίο Πέλαγος. Καταγράφονται δύο εκ-
στρατείες εναντίον αντίστοιχων ισχυρών πειρα-
τικών κέντρων: της Σκύρου από τον Κίμωνα28, 
η οποία ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός εν-
διάμεσος σταθμός στις θαλάσσιες οδούς προς 
το ανοιχτό Αιγαίο και τη Θράκη (475 π.Χ.)29, 
και του Περικλή στη θρακική Χερσόνησο30. Οι 
Αθηναίοι εγκατέστησαν και στις δύο περιοχές 
κληρούχους, ένα από τα καθήκοντα των οποί-
ων ήταν να παρέχουν προστασία από πειρατές 
και ληστές.31 

Όμως, οι ίδιες οι πόλεις επιδίδονται στην 
πειρατεία μέσα στο παρακμιακό αποσυνθετικό 
κλίμα του Πελοποννησιακού Πολέμου: ο Αθη-
ναίος στρατηγός Νικίας κατά την πολιορκία των 
Συρακουσών (Μάιος του 414 π.Χ.- Αύγουστος 
του 413 π.Χ.)32 δεν πίστεψε ότι ο Σπαρτιάτης 
Γύλιππος πλέει στη Σικελία, για να διενεργή-
σει πολεμικές επιχειρήσεις, λόγω του μικρού 
αριθμού σκαφών που διέθετε· θεώρησε ότι 
πρόκειται να αναπτύξει πειρατική δράση.33 Τον 
Απρίλιο του 413 π.Χ., οι Αθηναίοι απέστειλαν 
το στρατηγό Δημοσθένη, για να συνδράμει το 
δοκιμαζόμενο Νικία, αλλά αυτός κωλυσιεργού-
σε προβαίνοντας σε λεηλασίες στην Επίδαυρο 
Λιμηρά (σημ. Μονεμβασιά) και σε μέρη της λα-
κωνικής ακτής έναντι των Κυθήρων.34 

2.2 Η πειρατεία στον ελλαδικό χώρο 
κατά τους πρώτους χρόνους της 
Τουρκοκρατίας

Κατά τους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρα-

27 Jeffrey Yeakel, The Strategy and Tactics of Piratical At-
tacks in Thucydides, University of Florida, 2009, σσ. 31-
32. 

28 Henry Ormerod, Piracy in the Ancient World, Baltimore 
Maryland: The John Hopkins University Press, 1997, σ. 
108. Βλ. επίσης, Πλουτάρχου, Κίμων, 8. 3-5 (στο εξής 
Πλουτ.). 

29 J. B. Bury, A History of Greece to the Death of Alexander 
the Great, New York: The Modern Library, 1913, σ. 322. 

30 Βλ. Πλουτ. Περικλής, 19.1. 
31 H. Ormerod, ό.π., σ. 109. 
32 Στο πλαίσιο της Σικελικής Εκστρατείας (αρχές Αυγούστου 

του 415 π.Χ. - μέσα Σεπτεμβρίου του 413 π.Χ.). 
33 Θουκ. Ζ 104.3. 
34 Θουκ. Η 26. 2. Βλ. επίσης, Ζ 105.2. 

τίας, η πειρατεία λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις 
και γίνεται εστία φθοράς του πληθυσμού των 
νησιών και των παραλίων. Η έξαρση της πει-
ρατείας αποδίδεται στην αδυναμία των κυρί-
αρχων δυνάμεων της εποχής, της Βενετικής 
Δημοκρατίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, να την πατάξουν. Ειδικότερα, το βενετικό 
στόλο, το κόστος συντήρησης του οποίου ήταν 
υψηλό, απάρτιζαν παλαιά και κακοσυντηρημέ-
να πλοία, για τα οποία υπήρχαν ελλείψεις σε 
ανταλλακτικά και σε έμψυχο δυναμικό, για να 
τα επανδρώσει, ενώ τα πληρώματα που ήδη 
υπηρετούσαν υπέφεραν από έλλειψη τροφί-
μων και πληρώνονταν καθυστερημένα. Τους 
Βενετούς διακατείχε φόβος για τους Οθωμα-
νούς και, συναφώς, φοβόνταν ότι, αν καταδίω-
καν τους πειρατές που προστάτευε η Πύλη, θα 
πλήττονταν τα εμπορικά τους συμφέροντα στην 
ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό ακολουθούσαν 
συνέχεια πολιτική υποχωρήσεων και διπλωμα-
τικών ελιγμών.35 

Απ’ την άλλη πλευρά, οι Οθωμανοί δεν ορ-
μώντο από καμιά ναυτική παράδοση ούτε κα-
τείχαν τη σχετική τέχνη του πολέμου. Μπορεί να 
διέθεταν πρώτη ύλη για την κατασκευή πλοίων 
και μεγάλα ποσά για τον πλήρη εξοπλισμό τους, 
αλλά στερούντο του ανθρώπινου δυναμικού 
για την κατασκευή και την επάνδρωσή τους· ο 
οθωμανικός στόλος στηριζόταν κυρίως στους 
εξωμότες. Εν όψει του δεύτερου Βενετο-τουρ-
κικού Πολέμου (1499-1503), η Πύλη δεν είχε 
παρά να καταλήξει σε δύο εναλλακτικές: η μία 
ήταν η βίαιη στρατολογία χριστιανών ναυτικών, 
κυρίως Ελλήνων· η δεύτερη να αξιοποιήσει 
τους πειρατές. Η πρώτη απέτυχε, καθώς οι χρι-
στιανοί διέφευγαν με την κατάλληλη ευκαιρία. 
Ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄ έπρεπε να στηριχθεί 
στην εμπειρία, στις γνώσεις και στη δυναμικό-
τητα των Τούρκων πειρατών, για να τεθούν 
επικεφαλής του στόλου και να τον καθοδηγή-
σουν.36 Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανόταν κι ο 
Kemal Reis.37 

35 Αλεξάνδρα Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους 
πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας 1390-1538, 4η έκ-
δοση, Αθήνα: βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2015 [1985], σσ. 
21, 36-37. 

36 Στο ίδιο, σσ. 24, 27-28. 
37 Reis = αρχηγός, μπροστάρης, επικεφαλής ομάδος πειρατι-

κών σκαφών. 
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O Kemal γεννήθηκε περίπου το 1451 στην 
Καλλίπολη των Δαρδανελλίων. Έζησε στη 
σουλτανική αυλή σαν «δώρο» στρατιωτικού 
αξιωματούχου, που προσφέρθηκε στο σουλτά-
νο, στη συνέχεια έγινε αυλικός ακόλουθος κι 
αργότερα διοικητής ενός μικρού στολίσκου, ο 
οποίος περιπολούσε στην Εύβοια.38 

Η πειρατική του δράση στην ανατολική Με-
σόγειο αρχίζει περίπου το 1497-1498, διάστη-
μα κατά το οποίο δεν βρισκόταν ακόμη στην 
υπηρεσία του σουλτάνου.39 Εκείνα τα χρόνια η 
στάση των Οθωμανών έναντι των πειρατών 
ήταν εχθρική, γιατί προκαλούσαν μεγάλες κα-
ταστροφές όχι μόνο σε περιοχές και υπηκόους 
της Βενετίας, αλλά ακόμη και στους υπηκόους 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: ο Kemal σκό-
τωνε όλους τους χριστιανούς που αιχμαλώτιζε, 
τόσο τους Έλληνες, όπως συνέβη στην Κρή-
τη (1495, 1505), όσο και ξένους. Ο Βαγιαζήτ 
έστειλε πενήντα γενίτσαρους να τον συλλάβουν 
και να τον οδηγήσουν ενώπιον του στην Κων-

38 Alexander Mikaberidze (ed.), Conflict and Conquest in 
the Islamic World. A Historical Encyclopedia, vol. I, Santa 
Barbara California/Denver Colorado/Oxford England: ABC- 
Clio, 2011, σ. 467. 

39 Στο ίδιο, σ. 467.

σταντινούπολη. Ο πειρατής παρουσιά-
στηκε με «δώρα» δύο αγόρια και δέκα 
χριστιανούς σκλάβους, για να τον εξευ-
μενίσει, αλλά οι προθέσεις του σουλτά-
νου ήταν ήδη πολύ καλές για τον ίδιο: 
τον τίμησε με το αξίωμα του ναυάρχου, 
του εξασφάλισε υψηλή αμοιβή και του 
ανέθεσε τη διακυβέρνηση ενός και-
νούργιου μεγάλου πολεμικού πλοίου, 
για να τον αξιοποιήσει στην επερχόμε-
νη βενετο-τουρκική σύγκρουση. Όμως, 
αυτός συνέχιζε, παράλληλα, την πειρα-
τική δράση, παρά την απαγόρευση που 
του επέβαλε ο σουλτάνος.40 Η σύζυγός 
του ήταν εγκατεστημένη στην Τρίπολη 
της Λιβύης, όπου επέστρεφε ο ίδιος 
μετά από κάθε πειρατική του επιχείρη-
ση και μοίραζε τη λεία με τους συντρό-
φους του.41 

Με τέτοιο «αέρα στα πανιά του», ο 
Kemal Reis, αρχηγός του οθωμανικού 
ναυτικού κατά το Δεύτερο Βενετο-τουρ-
κικό Πόλεμο,42 νίκησε το βενετικό στό-

λο υπό τον Antonio Grimani στη Ναυμαχία του 
Ζόγκλου43 (12-25 Αυγούστου 1499). Μετά την 
κατάληψη της Ναυπάκτου (29-30 Αυγούστου), 
επιτέθηκε κατά των Βενετών στην Κέρκυρα και 
πέτυχε μια ακόμη καθοριστική νίκη εναντίον 
τους με την άλωση της Μεθώνης (9 Αυγού-
στου 1500), η οποία επέφερε την πτώση κι 
άλλων βενετικών κτήσεων44: της Κορώνης και 
της Πύλου. Στις 3 Δεκεμβρίου, οι χριστιανικές 
δυνάμεις, κυρίως Έλληνες, ανακατέλαβαν αιφ-
νιδιαστικά την Πύλο, αλλά το Μάιο του 1501 
ο Kemal Reis μ’ ένα τμήμα του οθωμανικού 
στόλου επιτέθηκε εναντίον τους και μέσα σε δι-
άστημα ωρών εξόντωσε τη φρουρά της Πύλου 
και τον Έλληνα διοικητή της.45 

40 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 86, 312-313, 327. 
41 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 132-133.
42 Πρβλ. Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς: 

ιστορικόν δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του Οθωμα-
νικού ζυγού του Ελληνικού Έθνους, Εν Αθήνησι: εκ της τυ-
πογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, 1869, σ. 60. 

43 Ακρωτήριο Κορυφάσιο Μεσσηνίας, βορειοδυτικά του όρ-
μου του Ναυαρίνου. Η σύγκρουση αυτή είναι γνωστή κι ως 
Ναυμαχία της Σαπιέντζας ή Πρώτη Μάχη της Ναυπάκτου. 

44 A. Mikaberidze (ed.), ό.π., σ. 467. 
45 Ιωάννης Χασιώτης, «Οι Έλληνες, το πρόβλημα της ανεξαρ-

τησίας, και τα πολεμικά γεγονότα στον ελληνικό χώρο: οι 

Η τουρκική φρεγάτα “Kemal Reis” μετά την επακούμβηση της ελλη-
νικής ΛΗΜΝΟΣ. Ο Kemal Reis υπήρξε ένας σκληρός, πανούργος και 
ικανότατος πειρατής (Πηγή: Greek City Times). 
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Μετά τον πόλεμο, ο σουλτάνος οργάνω-
σε νέα πολεμική επιχείρηση στα Δωδεκάνησα 
(1505). Με τον οθωμανικό στόλο διατάχθηκε 
να εκστρατεύσει κι ο Kemal με τους πειρατές 
του, ο οποίος, μάλιστα, ορίστηκε αρχηγός του 
εκστρατευτικού σώματος. Επέδραμε και λε-
ηλάτησε τη Ρόδο, τη Σύμη, τη Νίσυρο και την 
Τήλο, αλλά απέτυχε να καταλάβει την Κω και τη 
Λέρο. Τρία χρόνια αργότερα, το 1508, μια νέα 
καλύτερα οργανωμένη επιχείρηση για την κα-
τάληψη της Λέρου είχε την ίδια κατάληξη. Εκεί-
να τα χρόνια στο έλεος των Τούρκων πειρα-
τών βρισκόταν και το Αιγαίο Πέλαγος: ο Kemal 
Reis επέδραμε στις Κυκλάδες από το 1494. Το 
1506, λεηλάτησε τη Χώρα της Μήλου (οικισμός 
Πλάκας), κι ένα χρόνο αργότερα απέστειλε στο 
σουλτάνο «δώρο» εκατό κεφάλια σκλάβων και 
σε κάθε πασά εικοσιπέντε ως εξήντα σκλάβους, 
για τους οποίους δε γνωρίζουμε από ποιες πε-
ριοχές άρπαξε.46 Χάθηκε το 1511 μέσα σε μια 
θύελλα, καθώς συνόδευε με τον πειρατικό του 
στόλο φορτηγά πλοία των Οθωμανών με προ-
ορισμό την Αίγυπτο.47 

Σε παρόμοια θέση με τον Βαγιαζήτ Β΄ βρέ-
θηκε κι ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Α΄ [ο Μεγα-
λοπρεπής (1520-1566)]. Δύο χρόνια μετά την 
ανάρρησή του στο θρόνο, έθεσε σε εφαρμογή 
ένα ευρύ σχέδιο κατακτήσεων, το οποίο, όσον 
αφορά τη βόρεια Βαλκανική, τον έφερε αντιμέ-
τωπο με τον πλουσιότερο και ισχυρότερο δυ-
ναστικό οίκο της Ευρώπης, των Αψβούργων, με 
επικεφαλής εκείνη την εποχή τον αυτοκράτορα 
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Κάρολο Ε΄ 
(1519-1556). Το 1529 ο Σουλεϊμάν απείλη-
σε τη Βιέννη. Ο Κάρολος, για να ανακόψει την 
τουρκική επιθετικότητα, μετέφερε τον πόλεμο 
σε άλλα μέτωπα, μεταξύ αυτών στην Πελοπόν-
νησο με τις επιχειρήσεις του Γενουάτη ναυάρ-
χου Andrea Doria.48

Οι αδυναμίες του οθωμανικού στόλου 
οδήγησαν σε αποτυχία τις προσπάθειες του 

πρώτες κατακτήσεις του Σουλεϋμάν Α΄ (1521-1529), οι 
ισπανικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο (1532-1534) 
και ο τρίτος βενετοτουρκικός πόλεμος (1537-1541)», στο 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ι΄, Αθήνα: Εκδοτική 
Αθηνών Α.Ε., 1974. σσ. 285-287. 

46 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 402, 196-197. 
47 A. Mikaberidze (ed.), ό.π., σ. 468.
48 Ι. Χασιώτης, ό.π., σσ. 291-294. 

σουλτάνου ν’ αντιμετωπίσει τις χριστιανικές 
δυνάμεις του Doria, ώσπου στα τέλη του 1533 
κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη έναν πειρατή 
εγνωσμένων ικανοτήτων, για να του αναθέσει 
την αρχηγία του οθωμανικού ναυτικού, τον Χα-
ϊρεντίν Μπαρμπαρόσα.49

 Ο Χαϊρεντίν (Khizr ή Hizir) ήταν ο τέταρ-
τος και μικρότερος γιος μιας οικογένειας όπου 
οι γονείς ήταν πιθανόν αλλοεθνείς: ο πατέρας, 
Ya’kub, υπήρξε απόμαχος γενίτσαρος, γεγονός 
που σημαίνει ότι προερχόταν από χριστιανική 
οικογένεια, αλλά δεν γνωρίζουμε με βεβαιότη-
τα την καταγωγή του. Έχει διατυπωθεί η άποψη 
ότι ήταν αλβανικής.50 Σε άλλες πηγές αναφέ-
ρεται ως Τούρκος «σπαχής» από τα Γιαννιτσά 
Πέλλας.51 Βρέθηκε στη Λέσβο το 1462 με τις 
οθωμανικές δυνάμεις που κατέλαβαν το νησί, 
όπου του παραχωρήθηκε γη για τη συμμετοχή 
του, όπως προβλεπόταν για τους πολεμιστές, οι 
οποίοι συμμετείχαν σε τέτοιου είδους επιχειρή-
σεις. Εκεί στράφηκε στην αγγειοπλαστική και 
νυμφεύθηκε τη χήρα ενός ορθόδοξου χριστια-
νού ιερέα, την Κατερίνα, με την οποία απέκτησε 
τους τέσσερις γιους με την εξής σειρά: τον Aruj 
(τουρκ. Oruç, 1472/74), τον Ηλία, τον Ισαάκ, και 
τον Khizr, καθώς και δύο κόρες, για τις οποίες 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανατράφηκαν ως 
χριστιανές, σύμφωνα με τη θρησκευτική πίστη 
της μητέρας τους.52 Το γεγονός ότι στην οικο-
γένεια υπήρχαν γιοι με ελληνικά ονόματα ενι-
σχύει την πιθανότητα να ήταν αμιγώς ελληνική, 
αλλά ορισμένα μέλη της αλλαξοπίστησαν υπό 
την πίεση των περιστάσεων.53 

49 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 39-41. 
50 Βλ. Niccolò Capponi, Victory of the West: The Great Chris-

tian-Muslim Clash at the Battle of Lepanto, Cambridge 
MA: Da Capo Press, 2007, σ. 30. 

51 Βλ. Michael Kiel, “The Smaller Aegean Islands in the 16th 
–18th Centuries according to Ottoman Administrative 
Documents”, σ. 36, στο Siriol Davies and Jack L. Davis 
(eds), Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes 
in Early Modern Greece, The American School of Classical 
Studies at Athens, 2007. Σπαχήδες= έφιπποι πολεμιστές 
του οθωμανικού στρατού, οι οποίοι αμείβονταν για τις 
υπηρεσίες τους μετά από πολεμικές επιχειρήσεις με μικρά 
τιμάρια. 

52 Ernle Bradford, The Sultan’s Admiral: The Life of 
Barbarossa, New York: Harcourt, Brace & World, 1968, σσ. 
16-18. 

53 Alfred S. Bradford, Flying the Black Flag: A Brief His-
tory of Piracy, Westport CT: Praeger, 2007, σ. 124· Α. 
Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 101, 131, 133. 
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Ο Ya’kub διέθετε ένα πλοίο, με το οποίο με-
τέφερε τα προϊόντα του στα παρακείμενα νησιά, 
για να τα πουλήσει. Κατά μία εκδοχή, οι Aruj 
και Ηλίας επέστρεφαν μ’ αυτό το πλοίο από ένα 
εμπορικό ταξίδι στην Τρίπολη, πιθανόν συγχρό-
νως να δρούσαν κι ως πειρατές, όταν δέχθηκαν 
επίθεση από μια γαλέρα των Ιπποτών του Αγ. 
Ιωάννη της Ρόδου. Ο Ηλίας σκοτώθηκε,54 ενώ 
ο Aruj πέρασε ένα χρόνο της ζωής του σκλάβος 
τους, ώσπου απελευθερώθηκε, αφού η οικογέ-
νειά του κατέβαλε λύτρα. Σύμφωνα με μια άλλη 
εκδοχή, ο Aruj ήταν μέλος του πληρώματος 
μιας πειρατικής γαλέρας, η οποία δρούσε στο 
βόρειο Αιγαίο, όταν την κατέλαβαν οι Ιππότες 
του Αγ. Ιωάννη, κι οι πειρατές έμειναν σκλάβοι 
στη χριστιανική, μέχρι που απελευθερώθηκαν 
με διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας συμφω-
νίας ειρήνης μεταξύ των Ιπποτών και του εμίρη 
της Αιγύπτου.55

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν κι 

54 Πρβλ. E. Bradford, ό.π., σ. 21. 
55 Angus Konstam, Pirates: The Complete History from 

1300BC to the Present Day, Guilford and Connecticut: Ly-
ons Press, 2011, σ. 80. 

άρχισαν να συνεργάζονται τα δύο αδέλφια, οι 
Aruj και Hizir, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές 
εκδοχές.56 Πάντως εξελίχθηκαν σε ικανότατους 
πειρατές, ασκώντας πειρατεία στα ύδατα της 
ανατολικής Μεσογείου. Κυρίευαν χριστιανικά 
εμπορικά πλοία και τα επάνδρωναν με τους 
μουσουλμάνους σκλάβους, που απελευθέρω-
ναν.57 Κατά το χρονικό διάστημα 1500-1505, 
βρίσκονταν στις ακτές της βορείου Αφρικής, κατ’ 
αρχάς στο λιμάνι του μικρού νησιού Djerba, εγ-
γύτατα των ακτών της Τυνησίας. Εξασφάλισαν 
άδεια από το μπέη της Τύνιδας, Abu Abdullah 
Mohammed Hamis, να ασκούν πειρατεία, συ-
νάπτοντας μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, κι 
έτσι δρούσαν πλέον σ’ όλη την έκταση της Με-
σογείου, πλέοντας στην Τυρρηνική, ακόμη και 
στη Λιγουρική Θάλασσα.58 

Το 1504, παραμόνευαν με τη γαλέρα τους 
εγγύς της νήσου Elba, στην Τυρρηνική Θάλασ-
σα, ώσπου εντόπισαν και επέπεσαν σε δύο πα-

56 Πρβλ. E. Bradford, σσ. 23-24· Α. Konstam, ό.π., σσ. 80-81· 
Α. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 94. 

57 Α. Konstam, ό.π., σ. 81. 
58 Α. Konstam, ό.π., σ. 81· Α. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 95. 

Οι αδελφοί Barbarossa: δεξιά ο Aruj (Oruç), αριστερά ο Khizir ή Hizir, ευρύτερα γνωστός ως  «Χαϊρεντίν». Γεννημένοι 
από Ελληνίδα μητέρα. (Πηγή: Mvslim).
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πικές γαλέρες, οι οποίες έπλεαν από τη Γένο-
βα στη Ρώμη με πολύτιμο φορτίο. Επέστρεψαν 
θριαμβευτικά στη νέα τους βάση, το λιμάνι της 
La Goulette (αραβ. Halq al-Wadi) της Τύνιδας, 
έχοντας αποκτήσει πλέον αναμφισβήτητη φήμη, 
η οποία εκτινάχθηκε τον επόμενο χρόνο, όταν 
κατέλαβαν ένα πολεμικό πλοίο των Ισπανών 
από τη Σαρδηνία, το Cavalleria. Η γαλέρα με-
τέφερε στρατιώτες για τη φρουρά της Νάπολης 
και ασημένια νομίσματα για τη μισθοδοσία τους. 
Οι Aruj και Hizir έγιναν πλέον οι πιο πετυχημέ-
νοι και πλούσιοι πειρατές της Βερβερικής Ακτής 
(Μπαρμπαριά).59 Η La Goulette γέμιζε λάφυρα, 
και πλήθη συνέρρεαν εκεί, για να ενταχθούν 
στον πειρατικό στόλο των δύο αδελφών. Μέσα 
σ’ αυτά τα πλήθη βρέθηκε κι ο αδελφός τους 
Ισαάκ (1509), με τον οποίο πραγματοποιούσαν 
επιδρομές στη Σικελία και την Καλαβρία.60

Τα τρία αδέλφια δρούσαν σε μια εποχή κατά 
την οποία στην ιβηρική χερσόνησο συνέβη ένα 
ιστορικό γεγονός: το 1492, οι Ισπανοί καθολι-
κοί μονάρχες, Φερδινάνδος II της Αραγώνας και 
Ισαβέλλα I της Καστίλης, κατέλυσαν το τελευ-
ταίο ισλαμικό πριγκιπάτο της νοτίου ιβηρικής, 
το Εμιράτο της Γρανάδας. Για την ασφάλεια του 
νέου τους βασιλείου, στράφηκαν, μεταξύ άλ-
λων, εναντίον των Moriscos.61 Πολλοί απ’ αυ-
τούς υποχρεώθηκαν να προσηλυτιστούν στο 
χριστιανισμό υπό την πίεση που ασκούσε ο Αρ-
χιεπίσκοπος του Toledo, καρδινάλιος Ximenes 
de Cisneros, αλλά οι περισσότεροι διέφυγαν στη 
βόρεια Αφρική, διατηρώντας άσβηστο μίσος για 
τους χριστιανούς. Οι εκδιωχθέντες Moriscos, σε 
συνεργασία με τους παραμείναντες ομογενείς 
τους στην Ισπανία, συνέδραμαν τους Βερβερί-
νους πειρατές, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επι-
δρομές στην ισπανική ηπειρωτική χώρα.62

59 Η χώρα των Βερβέρων (Βερβερίνων ή Μπαρμπαρέζων), 
των ιθαγενών δηλαδή της βορειοδυτικής Αφρικής, η οποία 
καταλάμβανε τις περιοχές του Αλγερίου, της Τύνιδας, και 
της Τριπόλεως, που αντιστοιχούν χοντρικά στα σύγχρονα 
κράτη του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τυνησίας, και της 
Λιβύης. 

60 Benerson Little, How History’s Greatest Pirates Pillaged, 
Plundered, and Got Away with it, Severly Massachusetts: 
2011, σσ. 16, 21· Α. Konstam, ό.π., σσ. 81-82.

61 Μουσουλμανικοί πληθυσμοί ποικίλης προέλευσης, ακόμη 
και ισπανικής, οι οποίοι προσηλυτίστηκαν στον ισλαμισμό, 
ή απόγονοι των Μαυριτανών. 

62 N. Capponi, ό.π., σσ. 70-72. 

Οι Ισπανοί, για να τους αναχαιτίσουν, απο-
φάσισαν να πλήξουν τις ναυτικές βάσεις τους. 
Κατά το διάστημα 1505-1510, κατέλαβαν, με-
ταξύ άλλων, μια σειρά απ’ αυτές, που βρίσκο-
νταν στις ακτές του Αλγερίου (σημ. Αλγερία): 
την Oran (σημ. Quahran), την Bougie (σημ. 
Beijaia), και την Tlemcen. Ο εμίρης Selim al-
Toumi, αδύναμος να τους αντιμετωπίσει, απευ-
θύνθηκε στους Aruj και Hizir, οι οποίοι ήταν 
εγκατεστημένοι στο Djidjelli του Αλγερίου (σημ. 
Jijel), μετά τη διαφωνία τους με τον μπέη της 
Τύνιδας (1511). Τα δύο αδέλφια επιτίθεντο σε 
χριστιανικά πλοία και μετέφεραν στην Αφρική 
Moriscos από την Ισπανία. Οι Aruj και Hizir ενε-
πλάκησαν σε μια μακρά και σκληρή σύγκρου-
ση με τους Ισπανούς· μάλιστα, το 1512 ο Aruj 
έχασε το ένα του χέρι κατά την επίθεση για την 
ανακατάληψη της Bougie. Ο ίδιος ο εμίρης στά-
θηκε αμέτοχος και αδρανής στα γεγονότα αυτά, 
προκαλώντας με τη στάση του την εξέγερση 
των υπηκόων του. Ο Aruj εκμεταλλεύθηκε 
την κατάσταση, εξόντωσε τον Selim al-Toumi, 
στραγγαλίζοντάς τον, και ανακηρύχθηκε ο ίδιος 
ηγεμόνας του Αλγερίου. Αλλά αντιλήφθηκε ότι 
δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσει μόνος του 
τους Ισπανούς. Γι’ αυτό απευθύνθηκε στους 
Οθωμανούς, εξέφρασε την νομιμοφροσύνη του 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εξασφάλι-
σε για τον εαυτό του τον τίτλο του μπέη του 
Αλγερίου και του μπεηλέρμπεη της ανατολικής 
Μεσογείου, γεγονός που σήμαινε ότι διοικούσε 
πλέον και τη Βερβερική Ακτή. Όμως, παρά τις 
ενισχύσεις που έλαβαν, δεν κατόρθωσαν να 
αντιμετωπίσουν το νέο ισπανικό εκστρατευτικό 
σώμα υπό τον Garcia de Teneo: οι Aruj και Ισα-
άκ σκοτώθηκαν πολιορκούμενοι στην Tlemcen 
το 1518.63 

Ο Aruj ξεχώριζε από το «τελείως κόκκι-
νο» τρίχωμα, που κάλυπτε τα μαλλιά και τα 
γένια του, όπως τον περιέγραφαν οι Ιταλοί. 
Γι’ αυτό, του προσέδωσαν την προσωνυμία 
“Barbarossa” («κοκκινογένης»). Ο Hizir είχε πυ-
ρόξανθο τρίχωμα, το οποίο έμοιαζε πιο πολύ 
για κόκκινο, ώστε διατήρησε την προσωνυμία 
για τον ίδιο, τιμώντας τη μνήμη του αδελφού 
του. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, για να τι-

63 N. Capponi, ό.π., σ. 72· Α. Konstam, ό.π., σσ. 82-83. 
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μήσει τον Aruj έβαψε κόκκινα τα μαλλιά και τα 
πλούσια γένια του με χένα.64  

Ο Hizir έγινε πλέον αρχηγός των Βερβερί-
νων πειρατών κι ήταν αποφασισμένος να εκδι-
κηθεί το θάνατο των αδελφών του. Αναγνώρι-
σε την επικυριαρχία της Πύλης κι εξέφρασε την 
αφοσίωσή του στο σουλτάνο Σελήμ Α΄, ο οποί-
ος τον έχρισε νέο μπεηλέρμπεη και του έστειλε 
ενισχύσεις. Έτσι, το Δεκέμβριο του 1518, ήταν 
σε θέση να απειλήσει τους Ισπανούς στην Oran 
κι ανακατέλαβε την Tlemcen. Στη συνέχεια 
επιτέθηκε και κατέλαβε τη Bône.65 Το 1519, 
απέκρουσε μια εκστρατευτική δύναμη των 
Ισπανών, η οποία ξεκίνησε από το Oran, για να 
καταλάβει το Αλγέρι. Γι’ αυτήν την προσφορά 
του, ονομάστηκε εμίρης (πασάς) του Αλγερίου 
και έλαβε νέες ενισχύσεις από το σουλτάνο.66 

Ο Hizir, έχοντας καταστήσει το Αλγέρι μια 
μεγάλη βάση, μπορούσε να συνεχίσει δυνα-
μικά τις επιθέσεις του εναντίον χριστιανικών 
στόχων: τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησε 
επιδρομές στη νότια Γαλλία και τις Βαλεαρίδες 
Νήσους. Το 1522, ο σουλτάνος Σουλείμάν Α΄ 

64 B. Little, ό.π., σσ. 12, 28. Η χένα είναι ερυθροκάστανη φυ-
τική χρωστική ουσία κυρίως για τη βαφή μαλλιών. 

65 H πόλη-λιμάνι της Annaba στη σύγχρονη Αλγερία. Βρισκό-
ταν ανατολικά της πειρατικής βάσης του Djidjelli, στο μέσο 
της διαδρομής Bougie-Τύνιδας. 

66 Α. Konstam, ό.π., σ. 83. 

τον κάλεσε να ενώσει τις δυνάμεις του με τις 
οθωμανικές στην επιχείρηση κατάληψης της 
Ρόδου, η οποία κατελήφθη τον Ιανουάριο του 
1523. Για τη συμβολή του, ονομάστηκε “Khair-
ed-Din” («Χαϊρεντίν» = αυτός που ενεργεί για 
το καλό της θρησκείας χωρίς να προσδοκά 
ανταλλάγματα).

Μετά την επιστροφή του στο Αλγέρι, άνοιξε 
νέο κύκλο επιδρομών στην Κορσική, στη Σαρ-
δηνία και στις ιταλικές ακτές. Επέστρεψε τον 
επόμενο χρόνο και συνέχισε τις επιδρομές αυ-
τήν τη φορά στην Ισπανία, οι οποίες καλύπτουν 
συνολικά το διάστημα 1525-1531. Τότε, και 
συγκεκριμένα το 1529, κατέλαβε το Peñón, ένα 
μικρό νησί-φρούριο των Ισπανών στον Κόλπο 
του Αλγερίου, καθιστώντας το πλέον ασφαλή 
βάση για τις δραστηριότητές του.67    

Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα μετέφερε τη 
δράση του στον ελλαδικό χώρο με τη σουλτα-
νική «σφραγίδα» του Σουλεϊμάν Α΄, όπως προ-
αναφέρθηκε, ως επικεφαλής του οθωμανικού 
στόλου, τον οποίο αναδιοργάνωσε και ενίσχυσε 
με νέα πλοία εν όψει του τρίτου Βενετο-τουρ-
κικού Πολέμου (1537-1541). Οι οθωμανικές 
δυνάμεις πολιορκούσαν από τις 25 Αυγούστου 
του 1537 την Κέρκυρα, αλλά απέτυχαν τελικά 
να καταλάβουν το νησί (11 Σεπτεμβρίου). Οι 

67 Α. Konstam, ό.π., σ. 84. 

Το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος “Oruç Reis” (Πηγή: athina984.gr)
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άνδρες του προκάλεσαν, όμως, τρομερές κα-
ταστροφές στην ύπαιθρο και άρπαξαν χιλιάδες 
αμάχους. Πριν αποχωρήσουν από το Ιόνιο, επέ-
δραμαν στην Πάργα, στους Παξούς, στην Κε-
φαλληνία, στη Ζάκυνθο, στις Στροφάδες και στα 
Κύθηρα με τα ίδια καταστροφικά αποτελέσμα-
τα: μαζικές αιχμαλωσίες, λεηλασίες, εμπρησμοί 
και σφαγές.68 

Ο Μπαρμπαρόσα συνέχισε την καταστροφι-
κή πειρατική του δραστηριότητα στο αιγαιακό 
αρχιπέλαγος, με σκοπό να καταλύσει το νησιω-
τικό κράτος της Βενετίας εκεί: στις 24 Οκτω-
βρίου του ίδιου έτους, κατελήφθη η πρωτεύ-
ουσα της Αίγινας, Παλιαχώρα, με το ισχυρό της 
κάστρο. Άρπαξε 4.800 κατοίκους και λάφυρα.69 
Η Κέα, η Κύθνος, η Σύρος λεηλατήθηκαν, από 
τα δύο πρώτα νησιά πήρε βίαια 2.000 κατοί-
κους· η Πάρος κατελήφθη μετά από πολυήμερη 
πολιορκία, οι υπερασπιστές του φρουρίου της 
φονεύθηκαν κι οι νέοι του νησιού κατέληξαν 
κωπηλάτες στα πλοία του οθωμανικού στόλου 
ή οδηγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για να 
γίνουν γενίτσαροι. Συνολικά 6.000 κάτοικοι του 
νησιού έγιναν σκλάβοι. Στη Νάξο, οι βενετικές 
αρχές πίστεψαν ότι θα απέφευγαν τα χειρότε-
ρα, καταβάλλοντας στο σουλτάνο ετήσιο φόρο 
5.000 δουκάτα, αλλά οι άνδρες του Μπαρμπα-
ρόσσα λεηλάτησαν το νησί, όπως έπραξαν στην 
Ίο και στην Αστυπάλαια. Από τη Σέριφο και την 
Ανάφη άρπαξαν κατοίκους για σκλάβους, η Μύ-
κονος ερημώθηκε και καταστράφηκε, πολλοί 
κάτοικοι της Τήνου δε γλύτωσαν την αρπαγή.70 

Τον επόμενο χρόνο, ο Μπαρμπαρόσσα κι οι 
πειρατές του επέδραμαν με τον οθωμανικό στό-
λο στις Σποράδες: η Σκιάθος κατελήφθη μετά 
από πολιορκία, πολλοί κάτοικοι σκοτώθηκαν 
και 3.800 τους άρπαξαν· η Σκόπελος εγκατα-
λείφθηκε, κι η Σκύρος παραδόθηκε υπό όρους. 
Την ίδια χρονιά (1538), ο Χαϊρεντίν Μπαρμπα-
ρόσα επέδραμε στην Κρήτη ως ναύαρχος και 
αρχηγός του οθωμανικού στόλου: λεηλάτησε 
χωριά, κατέστρεψε και έκαψε σπίτια, έσφαξε 
κατοίκους του νησιού, κι έσυρε 15.000 απ’ αυ-
τούς σκλάβους στην Κωνσταντινούπολη.71

68 Ι. Χασιώτης, ό.π., σσ. 298-299. 
69 Ι. Χασιώτης, ό.π., σ. 299· Α. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 206. 
70 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 206-207. 
71 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σσ. 207, 397.

Εν τω μεταξύ οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συ-
νασπίστηκαν, για να αντιμετωπίσουν τις οθω-
μανικές του Σουλεϊμάν και του δραστήριου πει-
ρατή του. Ειδικότερα, φαίνεται ότι πρώτος κινη-
τοποιήθηκε ο Πάπας Παύλος Γ΄ (1534-1548), 
όταν μια οθωμανική δύναμη εισέβαλε στο Βα-
σίλειο της Νάπολης, τότε ισπανικής κτήσης, και 
κατέλαβε το σημαντικό λιμάνι της. Με τον πάπα 
συμπαρατάχθηκαν ο αυτοκράτορας της Αγί-
ας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο αδελφός του, 
Φερδινάνδος της Αυστρίας, κι οι Βενετοί. Στις 
8 Φεβρουαρίου του 1538, συνέπηξαν μια νέα 
“Santa Lega” (Ιερός Συνασπισμός), με αρχηγό 
του στόλου τον Doria. O Μπαρμπαρόσα ξεκί-
νησε από την Καλλίπολη, για να ανακόψει την 
πορεία των χριστιανικών δυνάμεων προς το 
Αιγαίο. Οι δύο στόλοι συγκρούστηκαν στη Ναυ-
μαχία της Πρέβεζας (28 Σεπτεμβρίου). Ο Χαϊρε-
ντίν και οι άνδρες του βύθισαν ή κατέστρεψαν 
13 σκάφη των αντιπάλων τους και κατέλαβαν 
περισσότερα από 38. Ο αυτοκράτορας Κάρο-
λος Ε΄ αντιλήφθηκε ότι ο Μπαρμπαρόσα ήταν 
αήττητος και δύο χρόνια αργότερα επιχείρησε 
να τον δωροδοκήσει, για να τον προσεταιριστεί, 
αλλά απέτυχε.72 

Ο αεικίνητος Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα συ-
νέχισε τη δράση του ως το 1543 (Ρήγιο Ιταλίας, 
Νίκαια Γαλλικής Ριβιέρας). Το 1545, ο σουλτά-
νος Σουλεϊμάν τον κάλεσε στην Κωνσταντινού-
πολη κι ο γηραιός πειρατής εγκαταστάθηκε εκεί, 
αφήνοντας το Αλγέρι στη διοίκηση του γιου του 
Hasan. Στη σουλτανική αυλή, ο Μπαρμπαρόσα 
υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του κι απεβί-
ωσε γαλήνια το 1546, απολαμβάνοντας στο βίο 
του πλούτη, αξιώματα και τιμές.73     

  
2.3 Η πειρατεία στη σύγχρονη εποχή

Για «σύγχρονη πειρατεία» γίνεται λόγος κατά τη 
δεκαετία του ’80, και πιο συγκεκριμένα από το 
1983. Ένα χρόνο πριν, στις 10 Δεκεμβρίου, υπο-
γράφθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, UNCLOS), 
σύμφωνα με την οποία πειρατεία αποτελεί κα-
θεμιά από τις ακόλουθες πράξεις (Άρθρο 101): 

72 Α. Konstam, ό.π., σ. 85· Ι. Χασιώτης, ό.π. σ. 301. 
73 Α. Konstam, ό.π., σσ. 85-86. 
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α. οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις βίας ή 
κράτησης, ή οποιαδήποτε πράξη διαρπαγής, οι 
οποίες διαπράττονται προς ίδιον όφελος από 
το πλήρωμα ή τους επιβαίνοντες σε ιδιωτικό 
πλοίο ή ιδιωτικό αεροσκάφος, και στρέφονται:

i. εναντίον άλλου πλοίου ή αεροσκάφους, ή 
εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησίας σ’ ένα τέτοιο 
πλοίο ή αεροσκάφος στα διεθνή ύδατα·

ii. εναντίον ενός πλοίου, αεροσκάφους, προ-
σώπων ή ιδιοκτησίας σε μια περιοχή, η οποία 
βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε 
κράτους· 

β. οποιαδήποτε πράξη οικειοθελούς συμμετο-
χής στις δραστηριότητες ενός πλοίου ή αερο-
σκάφους εν γνώσει (των επιβαινόντων) ότι τα 
γεγονότα καθιστούν αυτό το πλοίο ή αεροσκά-
φος πειρατικό· 

γ. οποιαδήποτε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης 
διευκόλυνσης μιας πράξης, όπως περιγράφεται 
στις παραγράφους (α) ή (β). 

Η εξάπλωση της πειρατείας κατά τη δεκα-
ετία αυτή ευνοείται από την απελευθέρωση 
του εμπορίου στα τέλη της δεκαετίας του ’70 
και τη διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης, οπό-
τε οι θαλάσσιες συγκοινωνίες πυκνώνουν. Στη 
συνέχεια, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, περιορίσθηκε 
η κυκλοφορία πολεμικών πλοίων σε περιοχές 
όπου άλλοτε περιπολούσαν, αφήνοντας περι-
θώριο για την πραγματοποίηση παράνομων 
δραστηριοτήτων.74 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με στοι-
χεία του Διεθνούς Γραφείου Ναυτιλίας,75 μετά 
το 1998 συνεχίστηκε η αύξηση των περιστα-
τικών πειρατείας, τα οποία κορυφώθηκαν πα-
γκοσμίως κατά το χρονικό διάστημα 2000-
2003. Μετά από μια προσωρινή πτώση, πα-
ρατηρήθηκε θεαματική αύξηση το 2007 στις 
ακτές της Σομαλίας και της Νιγηρίας. Εκτιμάται 
ότι κατά την περίοδο 1995-2006, από πειρα-

74 Peter Lehr, Pirates: A new History from Vikings to Somali 
Raiders, New Haven and London: Yale University Press, 
2019, σ. 6. 

75 International Maritime Bureau (ΙΜΒ). Το ΙΜΒ συστάθη-
κε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International 
Chamber of Commerce, ICC) το 1979. Λαμβάνει αναφορές 
απευθείας από πλοία, ή τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία υπέ-
στησαν πειρατική επίθεση ή έχουν στοχοποιηθεί γι’ αυτό. 

τικές ενέργειες σκοτώθηκαν ή θεωρούνται 
νεκροί περίπου 510 άνθρωποι, σχεδόν 3.300 
ναυτικοί κρατήθηκαν όμηροι, πάνω από 120 
απήχθησαν και περίπου 500 τραυματίστηκαν 
βαριά.76 

Τέτοια συμβάντα σημειώθηκαν ανά τον κό-
σμο, και πιο συγκεκριμένα στην: 

2.3.1 Αφρική 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΒ, το 2009 κατα-
γράφθηκαν παγκοσμίως 406 πειρατικές επιθέ-
σεις, από τις οποίες 217 σημειώθηκαν στη Σο-
μαλία. Όμως, για τη σομαλικη πειρατεία αυτό 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ει-
πωθεί είναι ότι αποτελεί την πιο προσοδοφόρα 
μορφή πειρατικής δραστηριότητας στην εποχή 
μας.77 

Για να ερμηνεύσουμε την ενδημία της πειρα-
τείας στη Σομαλία, πρέπει να κατανοήσουμε τη 
νοοτροπία των ανθρώπων, την κοινωνική υφή 
και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο χαρακτη-
ρισμός που προσιδιάζει στη συμπεριφορά των 
πολιτικών ηγεσιών της χώρας είναι «αρπακτι-
κή». Καρπώνονται μεγάλο μερίδιο του εθνικού 
και ιδιωτικού πλούτου, κι οι κυβερνήσεις, ει-
δικότερα, χρησιμοποιούν και καταχρώνται την 
κρατική εξουσία, για να αυξήσουν τον πλούτο 
και την ισχύ τους. Δεν λειτουργούν αποκομμέ-
νες, αλλά δρουν σε δίκτυα, στα οποία συμμε-
τέχουν επιχειρηματίες, οπλαρχηγοί, ξένοι επεν-
δυτές και εγκληματικές οργανώσεις, Σομαλοί 
της διασποράς, δικηγόροι, τραπεζίτες και κρα-
τικοί αξιωματούχοι. Αυτοί οι συνασπισμοί είναι 
εφήμεροι και καιροσκοπικοί· διαλύονται και τα 
μέλη τους μπορούν να σχηματίσουν νέους, με 
τον ίδιο, όμως, σκοπό: το κέρδος και την ισχύ. 
Μ’ αυτά τα δίκτυα παράνομων δραστηριοτήτων 
συνεργούν και τοπικοί παράγοντες: πολιτικοί, 
μέλη πολιτικών οικογενειών, τοπικοί επιχειρη-
ματίες, ένοπλες ομάδες και αρχηγοί φυλών.78 

Η σομαλική κοινωνία λειτουργεί βασισμένη 

76 The Hague Centre for Strategic Studies, Maritime Piracy, 
Hague: Hague Centre for Strategic Studies, 2008, Νο. 2, 
σσ. 4-5. 

77 Andrew Palmer, The New Pirates: Modern Global Piracy 
from Somalia to the South China Sea, Foreword by Major 
General Julian Thompson, London and New York: I.B.Tau-
ris, 2014, σσ. 14-15. 

78 Στο ίδιο, σσ. 13, 65-66. 
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σ’ ένα φυλετικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει 
τις αρχές του ισλαμικού νόμου της shari’a και 
τις εθιμικές αρχές, που είναι γνωστές ως xeer.
Οι xeer δεν έχουν κωδικοποιηθεί· είναι προ-
φορικές και τις ακολουθούν οι πρεσβύτεροι 
άρρενες των φυλών (xeer begti ή isimada), οι 
πολεμιστές και γενικότερα οι άνδρες των δια-
φόρων φυλών. Οι xeer προηγούνται ιστορικά 
της shari’a. Διακρίνονται σε δύο υποσύνολα: τις 
xeer guud και τις xeer gaar. Με τις αρχές xeer 
guud ρυθμίζεται η καθημερινότητα των μελών 
της φυλής και διευθετούνται οι μεταξύ τους δι-
αφορές ή αυτές μεταξύ των φυλών· με τις xeer 
gaar τακτοποιούνται οικονομικά θέματα μεταξύ 
των φυλών, τα οποία αφορούν τις πηγές βιο-
πορισμού (βοσκοτόπια, περιοχές αλιείας κ.λ.π.). 
Μία από τις xeer είναι η diya, δηλαδή η απο-
ζημίωση που πρέπει να καταβάλει συλλογικά 
η φυλή για θάνατο, σωματική βλάβη, κλοπή, 
βιασμό, καθώς και η παροχή συνδρομής στους 
συγγενείς του θύματος/-των. Συνεπώς, αν ένας 
Σομαλός πειρατής φονευθεί σε μια συμπλοκή, 
τότε η φυλή του μπορεί να διεκδικήσει diya από 
το δράστη, όποιος κι αν είναι αυτός (ιδιώτης, 
κράτος), ή να ζητήσει εκδίκηση, έστω κι αν ο 
πειρατής-μέλος της φόνευσε αθώους ανθρώ-
πους. Στο φυλετικό σύστημα της Σομαλίας δρα 
η κοινότητα, ενώ το άτομο δεν φέρει καμιά ευ-
θύνη για τις πράξεις του ούτε τιμωρείται.79 

Κέντρο της σομαλικής πειρατείας στα βό-
ρεια της χώρας είναι η ημιαυτόνομη από το 
1991 περιοχή της Puntland, όπου πρόεδρος 
διετέλεσε ο Abdillahi Yusuf (1998-2001), 
πρώην συνταγματάρχης. Το ασαφές των συ-
νόρων και του στάτους της περιοχής δημι-
ούργησαν, με την ανάμειξη της Υεμένης και 
της Αιθιοπίας, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη 
δραστηριοποίηση εγκληματικών οργανώσεων, 
οι οποίες λειτουργούν ελεύθερα και ανεξέλε-
γκτα. Τις πρώτες πειρατικές επιθέσεις εναντίον 
ξένων πλοίων εξαπέλυσε από την Puntland 
το Σομαλικό Εθνικό Κινημα (Somali National 
Movement), με επικεφαλής τον Yusuf, κατά το 
χρονικό διάστημα 1989-1991.80 

Στην κεντρική-βόρεια Σομαλία πειρατική 

79 Στο ίδιο, σσ. 74-76. 
80 Στο ίδιο, σσ. 93-95, 99. 

δραστηριότητα ασκεί το δίκτυο Xarardheere-
Hoyo, που φέρει το όνομα δύο ιστορικών 
πόλεων της χώρας στην περιοχή Mugud επί 
των ακτών του δυτικού Ινδικού Ωκεανού. Το 
δίκτυο φαίνεται ότι συνεργάζεται μ’ αυτό της 
Puntland. Το αποτελούν ένοπλες εγκληματικές 
οργανώσεις, αυτοχρηματοδοτούμενες από τις 
δικές τους πειρατικές δραστηριότητες. Τα πρό-
σωπα που ηγούνται του δικτύου είναι αυτά του 
Garaad Mohamud Mohamed και Mohamed 
Abdi Hassan “Afweyne”.81 

Στη νότια-κεντρική Σομαλία, επίκεντρο της 
πειρατικής δραστηριότητας είναι η πόλη-λιμά-
νι Kismaayo. Οι ομάδες που δρουν εκεί έχουν 
ταυτοποιηθεί το 2006, είναι οργανωμένες ιε-
ραρχικά, και λειτουργούν, όπως γενικά οι Σομα-
λοί πειρατές: διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες 
από επίσημες πηγές για τα πλοία που πλέουν 
στην περιοχή τους και τα εντοπίζουν με σύγ-
χρονες συσκευές εντοπισμού θέσης. Από ένα 
«μητρικό» πλοίο, εξαπολύονται 2-3 βάρκες με 
εξωλέμβιες μηχανές, από τις οποίες η μία διε-
νεργεί επίθεση ενώ οι άλλη/-ες αναλαμβάνουν 
υποστηρικτικό ρόλο. Οι επιβαίνοντες πειρατές 
φέρουν όπλα AK-47 (Kalashnikov) και αντιαρ-
ματικές ρουκέτες RPG. Οι άνδρες του σκάφους 
επίθεσης μεταφέρουν μια αλουμινένια σκάλα, 
μ’ ένα μεγάλο γάντζο προσαρμοσμένο, με τον 
οποίο προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στο 
πλοίο. Μόλις η σκάλα «πιαστεί», ένας απ’ αυ-
τούς επιχειρεί ν’ ανέβει, κι αν το καταφέρει, τον 
ακολουθούν οι υπόλοιποι. Εναλλακτικά, η επί-
θεση μπορεί να εκδηλωθεί με πυροβολισμούς 
στη γέφυρα, ώστε να αιφνιδιαστεί ο κυβερνή-
της και να ακινητοποιηθεί το πλοίο, πριν το πει-
ρατικό ρεσάλτο.82 

Η δράση των Σομαλών πειρατών συνεχί-
στηκε έντονη κατά το χρονικό διάστημα 2008-
2012, αλλά έκτοτε οι «καλές εποχές» φαίνεται 
ότι προς το παρόν έχουν παρέλθει.83 

Στη Νιγηρία δρουν δίκτυα εγκληματικών 
οργανώσεων με παρόμοια οργάνωση και λει-
τουργία κι οι ισχυρισμοί των ντόπιων ότι η πα-
ράνομη αλιεία ξένων αλιευτικών ή η μόλυνση 
του περιβάλλοντος περιορίζουν τις επιλογές 

81 Στο ίδιο, σσ. 96, 113.
82 Στο ίδιο, σσ. 114, 179-180. 
83 P. Lehr, ό.π., σ. 186. 
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τους δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν την 
έκταση του πειρατικού φαινομένου. Οι Νιγηρι-
ανοί πειρατές, σε αντίθεση με τους Σομαλούς, 
χρησιμοποιούν ακραία βία χωρίς να υπολογί-
ζουν την ανθρώπινη ζωή ούτε να αποφεύγουν 
παρατεταμένες συμπλοκές με το προσωπικό 
ασφαλείας καλά προστατευμένων πλοίων.84 

Η κατάσταση δεν ήταν πάντοτε η ίδια: πριν 
τη δεκαετία του ’70, οι πειρατικές επιθέσεις 
ήταν ελάχιστες και περιορισμένες στο Lagos. 
Από τα μέσα της δεκαετίας αυτής, με την από-
τομη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, οι 
επιθέσεις έγιναν πιο οργανωμένες, καθώς 
στόλοι πλοίων παρέμεναν στ’ ανοιχτά μέχρι 
να αγκυροβολήσουν. Οι πειρατές δρούσαν σε 
συμμορίες 20 ή 30 ατόμων, επέβαιναν σε μη-
χανοκίνητες λέμβους κι επιτίθεντο σε πλοία, 
για τα οποία διέθεταν πληροφόρηση από τις 
λιμενικές και τελωνειακές αρχές. Τα κλοπιμαία 
κατέληγαν στις αγορές και τα καταστήματα του 
Lagos.85 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι Νι-
γηριανοί πειρατές εμφανίζονται σε ταχύπλοα 
σκάφη, εξοπλισμένοι με αυτόματα όπλα, αντί 
για μαχαίρια και ματσέτες, κι η πειρατική δρα-
στηριότητα μεταφέρεται στο Δέλτα του Νίγηρα. 
Η περιοχή αφθονεί σε πετρέλαιο, αλλά ο το-
πικός πληθυσμός δυσφορεί έντονα, γιατί ένα 
μεγάλο μερίδιο των εσόδων καρπώνονται οι 
εκάστοτε κυβερνήσεις, τις οποίες θεωρεί δια-
φθαρμένες. Αυτό εξηγεί την ανάδειξη ένοπλων 
ομάδων στην περιοχή, που είναι, μάλιστα, εθνι-
κά ανομοιογενής. Οι πιο ισχυρές απ’ αυτές, 
όπως το Movement for the Emancipation of 
the Niger Delta (MEND), παρεμβαίνουν στη 
λειτουργία των πετρελαιαγωγών και αναρρο-
φούν το πετρέλαιο σε φορτηγίδες. Από ’κει το 
μεταφέρουν σε «πλοία-αποθήκες», τα οποία 
αναμένουν στ’ ανοιχτά, και το πωλούν παράνο-
μα. Διαθέτουν τα έσοδα στην αγορά όπλων και 
την εξαγορά των αρχών. Το 2007, το Νιγηρια-
νό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι σε μια τριετία είχε 
κατάσχει 236 τέτοια πλοία.86

84 P. Lehr, ό.π., σσ. 151, 161, 175-176. 
85 Martin N. Murphy, Small Boats, Weak States, Dirty Money: 

Piracy & Maritime Terrorism in the Modern World: London: 
Hurst & Company, 2010, σ. 112. 

86 Στο ίδιο, σσ. 113-115, 117-118.

Στη Νιγηρία έλαβαν χώρα οι 137 από τις 
178 καταγεγραμμένες πειρατικές επιθέσεις 
κατά το διάστημα 2003-2007. Εκατοντάδες Νι-
γηριανοί και 237 ξένοι απήχθησαν σε 67 περι-
στατικά στο Δέλτα του Νίγηρα κατά τη χρονική 
περίοδο 2006-2007.

2.3.2 Στη Νοτιοανατολική Ασία

Το περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι 
ιδανικό για την ανάπτυξη πειρατικής δράσης, 
όπου άλλωστε, αυτή έχει μακρά παράδοση. Τη 
διευκολύνει η γεωγραφία της περιοχής: ένας 
λαβύρινθος νησιών, κοραλλιογενών υφάλων, 
μικρών ποταμών, κολπίσκων και βάλτων, τα 
οποία αποτελούν τέλεια φυσικά καταφύγια. Μια 
τέτοια ιδιαίτερη γεωγραφικά περίπτωση είναι 
αυτή της Ινδονησίας: ακόμη και οι αρχές της 
χώρας αγνοούν πόσα ακριβώς νησιά απαρτί-
ζουν το αρχιπέλαγος της χώρας.87 

Ωστόσο, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα δεν 
επαρκεί, για να ερμηνεύσει το πειρατικό φαι-
νόμενο: η διαφθορά στο πολιτικό σύστημα και 
στο στρατό είναι ενδημική. Το 2006, καταγρά-
φθηκαν 50 πειρατικές επιθέσεις, και 55 το 
2007. Οι περισσότερες, χωρίς να υπολογίζε-
ται το Στενό της Malacca, συμβαίνουν εγγύς ή 
εντός των λιμανιών της χώρας: των Subaraya, 
Gresik, Balikpapan, Samarinda, Tanjong Priok 
(στη βόρεια Jakarta) και Belawan. Οι πειρατές 
επιτίθενται σε πλοία, από τα οποία αφαιρούν 
εξαρτήματα του εξοπλισμού ή κλέβουν χρήμα-
τα και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών. 
Συνήθως είναι εξοπλισμένοι αν όχι με όπλα, 
τουλάχιστον με μεγάλα μαχαίρια.88 

Μεταξύ της νήσου Soumatra της Ινδονησί-
ας και της Μαλαισιανής Χερσονήσου διακρίνε-
ται το Στενό της Malacca. Στο νοτιοανατολικό 
άκρο του δεσπόζει η Σιγκαπούρη. Είναι μια ζω-
τική υδάτινη οδός για τη ναυσιπλοΐα από την 
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή προς τη Νοτιο-
ανατολική Ασία και τανάπαλιν. Το 2000 σημει-
ώθηκαν 77 πειρατικές επιθέσεις στην περιοχή, 
αλλά έκτοτε παρατηρείται μείωση: το 2004 κα-
ταγράφθηκαν 38 και το 2007 τρεις επιτυχείς 
και τέσσερις απόπειρες, γεγονός που οφείλεται 

87 Στο ίδιο, σσ. 71-72. 
88 Στο ίδιο, σ. 73. 
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στην αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, και της Σιγκα-
πούρης.89

Την πειρατική δραστηριότητα στο Στενό της 
Malacca, και γενικότερα στη Νοτιοανατολική 
Ασία, άρχισε να επισημαίνει το παράρτημα του 
ΙΜΒ στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Kuala 
Lumpur, από τον Οκτώβριο του 1992, αλλά το 
θέμα αυτό ήγειρε το ενδιαφέρον της διεθνούς 
κοινότητας στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Απέ-
δωσαν το γεγονός κατ’ αρχάς στην οικονομική 
κρίση που έπληξε την Ασία το 1997 και, δεύτε-
ρον, στην πολιτική αστάθεια που επακολούθη-
σε, ώστε οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών 
της Ινδονησίας και της Μαλαισίας εξωθήθηκαν 
σε παράνομες δραστηριότητες, για να συμπλη-
ρώσουν το εισόδημά τους.90 

Οι πειρατικές επιθέσεις στο Στενό της 
Malacca εκδηλώνονται με τις εξής προθέσεις: 
ληστεία επί του πλοίου εν πλω, αρπαγή του 
φορτίου του πλοίου, απαγωγή μελών του πλη-
ρώματος. Στην πρώτη περίπτωση, η επίθεση δι-
εξάγεται μετά τα μεσάνυχτα (01:00-06:00). Οι 
πειρατές, συνήθως 5-10 άτομα), ανεβαίνουν 
στο πλοίο ρίχνοντας ένα σκοινί, που καταλήγει 
σε γάντζους. Αρπάζουν μετρητά ή πολύτιμα 

89 Catherine Zara Raymond, “Piracy and Armed Robbery in 
the Malacca Strait: A Problem Solved?”, σ. 109, στο Bruce 
A. Ellerman, Andrew Forbes, and David Rosenberg (eds) 
Piracy and Maritime Crime: Historical and Modern Case 
Studies, New Port Rhode Island: Naval War College, 2020. 

90 Στο ίδιο, σ. 110. 

αντικείμενα του πληρώματος και εξαρτήματα 
του εξοπλισμού του πλοίου, που αφορούν την 
ναυσιπλοΐα. Η επίθεση διαρκεί από μισή ως λί-
γες ώρες. Από το 2000, ο αριθμός των επιθέ-
σεων αυτού του τύπου βαίνει μειούμενος.91 

Η επίθεση που στοχεύει στο φορτίο του 
σκάφους διαρκεί ακόμη και μέρες, δεδομένου 
ότι το φορτίο εκφορτώνεται από το συγκε-
κριμένο και μεταφορτώνεται σε άλλο πλοίο ή 
μεταφέρεται σε λιμάνι, το οποίο οι πειρατές 
θεωρούν «ασφαλές». Γι’ αυτού του είδους την 
επίθεση απαιτούνται έγκυρη πληροφόρηση για 
το περιεχόμενο του φορτίου και καλός σχεδι-
ασμός. Μια παραλλαγή αυτού του τύπου επί-
θεσης προβλέπει την αρπαγή του πλοίου και 
τη μετατροπή του σε «πλοίο-φάντασμα». Οι 
πειρατές εξοντώνουν το πλήρωμα ή απλά το 
«ξεφορτώνονται». Στη συνέχεια το ξαναβάφουν 
και το οδηγούν, με άλλο όνομα και πλαστά έγ-
γραφα σε νέο λιμάνι, για να το χρησιμοποιή-
σουν σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.92

Η απαγωγή μελών του πληρώματος έχει 
γίνει η πιο σοβαρή μορφή πειρατικής δράσης 
από το 2001. Οι πειρατές ένοπλοι καταλαμβά-
νουν το πλοίο και απάγουν 2-3 ανώτερα μέλη 
του πληρώματος, τα οποία μεταφέρουν στην 
ξηρά. Στη συνέχεια ζητούν από την πλοιοκτή-
τρια εταιρεία λύτρα για την απελευθέρωσή τους 
και εμπλέκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί της, 

91 Στο ίδιο, σ. 111. 
92 Στο ίδιο, σ. 111. 

Ύποπτοι για πειρατεία παραδίδονται, όπως τους ζητείται από το πλήρωμα του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS “Vella 
Gulf”. Κόλπος του Aden, 11 Φεβρουαρίου 2009. (Πηγή: Voice of America).  
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κατά τις οποίες υπαναχωρούν σημαντικά από 
τις αρχικές χρηματικές αξιώσεις τους (από 100 
ως 200.000 δολάρια Η.Π.Α. καταλήγουν στις 
10 ως 20.000) και οι απαχθέντες συνήθως 
επιστρέφουν ασφαλείς.93

Όπως στην περίπτωση της Ινδονησίας, το 
αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων (τουλάχιστον 
7.000 νησιά) δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέ-
σεις για την ανάπτυξη πειρατικής δράσης: σ’ 
αυτά τα νησιά σχηματίζονται μικρά φυσικά λι-
μάνια, που γίνονται τα καλύτερα αγκυροβόλια 
για τους πειρατές, οι οποίοι πραγματοποιούν 
εκεί τις παράνομες συναλλαγές τους: βρίσκουν 
καύσιμα, όπλα, πυρομαχικά, είδη διατροφής και 
πωλούν τη λεία τους σε εμπόρους, που δεν εν-
διαφέρονται για την προέλευση των αγαθών 
που αγοράζουν.94 

Αλλά, συγχρόνως, όπως συμβαίνει κι αλ-
λού, στις Φιλιππίνες ενδημούν η διαφθορά 
κι η τρομοκρατία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για την πάταξη της εγκληματικότητας υποχρη-
ματοδοτούνται.95 Οι κυβερνήσεις ελέγχουν 
την κατάσταση στο βόρειο τμήμα της χώρας, 
με επίκεντρο τη νήσο Luzon, όπου οι κάτοι-
κοι είναι χριστιανοί καθολικοί, αλλά στο νότιο 
δρουν ισλαμικές αποσχιστικές οργανώσεις, 
όπως το Moro Islamic Liberation Front (MILF) 
κι οι Bangsamoro Islamic Freedom Fighters 
(BIFF).96 

Η πειρατεία στις Φιλιππίνες έχει μακρά πα-
ράδοση. Ένα διάστημα διακοπής της ιστορικής 
της συνέχειας ήταν αυτό του 1898-1941. Επα-
νέκαμψε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας της χώρας.97 
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρ-
χές της επομένης, διακρίθηκε για την πειρατική 
του δράση ο Emilio Changco, ο οποίος δρούσε 
ατιμώρητος στ’ ανοιχτά του Κόλπου της Manila, 
δωροδοκώντας τις τοπικές αρχές, ώσπου δι-
έπραξε το σφάλμα να επιτεθεί εναντίον ενός 
τάνκερ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των 
Φιλιππίνων. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 
πολυετή κάθειρξη, αλλά δολοφονήθηκε κάτω 

93 Στο ίδιο, σσ. 111-112. 
94 P. Lehr, ό.π., σ. 157.
95 M. N. Murphy, ό.π., σ. 75. 
96 P. Lehr, ό.π., σ. 157.
97 M. N. Murphy, ό.π., σ. 76. 

από αδιευκρίνιστες συνθήκες.98

Το 1996, το IBM κατέγραψε 39 πειρατικές 
επιθέσεις, αλλά έμπειροι αρμόδιοι ερευνητές 
εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν 461. Κατά το 
2004-2005, ο αριθμός τους είχε πέσει δραμα-
τικά. Εκδηλώνονται στο τρίγωνο Mindanao Φι-
λιππίνων, Sabah Μαλαισίας, και αρχιπελάγους 
Sulu των Φιλιππίνων (οι τελευταίοι είναι οι πιο 
βίαιοι). Θύματα μπορεί να είναι τοπικοί αλιείς 
και έμποροι, καθώς και παράκτιοι οικισμοί. Με-
ρικοί απ’ αυτούς υφίστανται επιδρομές κι άλλοι 
υποχρεώνονται να καταβάλουν χρήματα «για 
προστασία». Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν στα 
πρόσωπα των πειρατών τοπικούς εγκληματίες, 
οι οποίοι στερούνται χρημάτων και βασικών ει-
δών διατροφής.99 

Εν πλω στόχους αποτελούν τα φορτηγά 
πλοία και τα φέριμποτ. Οι πειρατές αρπάζουν 
το φορτίο, ληστεύουν τους επιβαίνοντες ή τους 
αναγκάζουν να πέσουν στη θάλασσα. Αλλά δεν 
συμπεριφέρονται πάντα μ’ αυτόν τον τρόπο· η 
σκληρότητά τους είναι ζωώδης: δεν διστάζουν 
να κόψουν τ’ αυτιά των θυμάτων τους, τα πυ-
ροβολούν στα γόνατα, για να μη μπορούν να 
κολυμπήσουν και, σε μια περίπτωση, αποκε-
φάλισαν τα μέλη του πληρώματος ενός πλοί-
ου κι άφησαν τα κεφάλια τους να επιπλέουν 
στη θάλασσα, ώσπου περισυνελέγησαν από τη 
ακτοφυλακή. Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία οπλι-
σμού, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται AK-47, 
εκτοξευτές χειροβομβίδων M-79, και M-16, τα 
οποία περιήλθαν στην κατοχή τους μετά το τέ-
λος του Πολέμου του Βιετνάμ.100 

3. Ανακεφαλαίωση και τελικές 
διαπιστώσεις.

Ο αρθρογράφος διερεύνησε τη διαχρονική πα-
ρουσία της πειρατείας στο ιστορικό γίγνεσθαι 
υπό το πρίσμα της περιοδικής (κατ’ άλλους 
κυκλικής) αντίληψης της ιστορίας, την οποία 
εξέφρασε η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή σκέ-
ψη με το λόγο – μεταξύ άλλων – του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα και στωικού φιλοσόφου Μάρκου 
Αυρηλίου (121-180 μ.Χ.):

98 P. Lehr, ό.π., σσ. 157-158. 
99 M. N. Murphy, ό.π., σσ. 75-78. 
100 M. N. Murphy, ό.π., σσ. 77-78. 
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Συνεχώς να έχεις στο μυαλό σου πως 
όλα γίνονταν και παλιά, όπως γίνονται 
τώρα, και να έχεις, επίσης, στο μυαλό 
σου πως έτσι γίνονται. Ολόκληρα δρά-
ματα και παρόμοιες σκηνές, ό,τι είδες 
μέσα από την πείρα τη δική σου ή την 
παλιότερη ιστορία να τα φέρνεις μπρο-
στά σου: για παράδειγμα ολόκληρη την 
αυλή του Ανδριανού, ολόκληρη την αυλή 
του Αντωνίνου, ολόκληρη την αυλή του 
Φιλίππου, του Αλεξάνδρου, του Κροί-
σου, γιατί όλα εκείνα τέτοια ήταν, μόνο 
που τα έκαναν άλλοι άνθρωποι.101

Ιστορικά, διακρίνει στα διαπραχθέντα από 
τους πειρατές κοινά στοιχεία δράσης, μεθόδου 
και συμπεριφοράς: οι Μπαρμπαρέζοι πειρατές 
(ντόπιοι Βερβερίνοι, εκδιωγμένοι Moriscos, 
χριστιανοί εξωμότες και γενίτσαροι) αποτε-
λούσαν μια συνεκτική καταστροφική δύναμη, 
η οποία δρούσε μεθοδικά και οργανωμένα.102

Παρόμοια κι οι σύγχρονοι πειρατές δρουν με-
λετημένα, κατόπι πληροφόρησης, διαθέτοντας 
κατάλληλο εξοπλισμό και τον καλύτερο δυνατό 
οπλισμό.

Όλοι διακατέχονται από απληστία, αρπακτι-
κότητα και ανελέητη σκληρότητα, όπως προ-
κύπτει από μαρτυρίες των θυμάτων τους. Μια 
Ινδή, η οποία κρατήθηκε όμηρος από Σομαλούς 
πειρατές επί έξι μήνες το 2011, κατέθεσε: 

101 Μάρκος Αυρήλιος, Τά εἰς ἑαυτόν, Ι΄ 27 (εισαγωγή - με-
τάφραση - σχόλια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 2 τόμοι, 
Αθήνα: Κάκτος, 1998). 

102 Α. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 82. 

∆εν είναι άνθρωποι· είναι ζώα. Μας 
έκαναν κάθε είδους βασανιστήρια, σω-
ματικά και ψυχολογικά. Κατέλαβαν το 
σκάφος μας προσποιούμενοι ότι ήταν 
του ναυτικού του Mogadishu. […] Υπήρ-
ξαν μέρες που επιβιώναμε με δύο πα-
τάτες και λίγο τσίλι. […] Μερικές φορές 
πυροβολούσαν κοντά μας, για να μας 
φοβίσουν.103

Οι πολύπαθοι Έλληνες της Τουρκοκρατίας 
εξέφρασαν τον καημό για τα παθήματά τους 
από τους πειρατές με παραδοσιακά δημοτικά 
τραγούδια, όπως το κρητικό που ακολουθεί: 

Ήλιε, που βγαίνεις το ταχύ, σ’ όλο τον 
κόσμο ανάτειλε, σ’ όλη την οικουμένη, 
στων Μπαρμπαρέζων τις αυλές, ήλιε, 
μην ανατείλεις, κι αν ανατείλεις, ήλιε 
μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν 
σκλάβους έμορφους και παραπονεμέ-
νους, και θα υγρανθούν οι ακτίνες σου 
από τα δάκρυά τους.104

103 Περιλαμβάνεται στο A. Palmer, ό.π., σ. 203. 
104 Περιλαμβάνεται, ελαφρώς τροποποιημένο και προσαρμο-

σμένο στη δημοτική από τον αρθρογράφο, στο Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ι΄, ό.π., σ. 87. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ιωάννης Σταμούλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο τομέα εκπόνησε και τη 
Διδακτορική του διατριβή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Φιλοσοφία 
του Πολέμου, στην Πολιτική Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία. Έχει λάβει 
μέρος σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια κι έχει διδάξει σε σεμινάρια στρατιωτικών 
σχολών.
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ ΩΣ ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Του Σπυρίδωνος Μπιρμπάκου
Πλωτάρχη ΠΝ
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Η εποχή η οποία διανύουμε, σε ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο παγκοσμι-
οποιημένο περιβάλλον, διαχέεται έντονα από 
κλίμα αστάθειας και πολυπλοκότητας.  Σε αυτό 
το κλίμα, η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται 
κατά σημαντικό ποσοστό σε ένα ασφαλές και 
σταθερό παγκόσμιο θαλάσσιο περιβάλλον. To 
80% περίπου των εμπορεύσιμων αγαθών δια-
κινείται μέσω των θαλάσσιων οδών, συνεπώς 
αναδύεται η σημαντικότητα της προστασίας της 
ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των γραμμών 
μεταφοράς δια μέσω θαλάσσης. Προφανώς, 
η σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν 
είναι μόνο οικονομική, καθώς η θάλασσα είναι 
και μέσο μεταφοράς ανθρώπινου πληθυσμού, 
αγαθών, τροφής, καυσίμων και ενέργειας, ενώ 
επίσης προσφέρει κι ένα ευρύ πεδίο ερευνών 
και μελέτης για την επιστημονική κοινότητα.

Συναγόμενα, διαφαίνεται η σημασία της 
θαλάσσιας ισχύος, η σημαντικότητα της οποίας 
θα αναδυθεί μέσω της παρούσας ανάλυσης. Η 
σκιαγράφηση της θαλάσσιας ισχύος δεν είναι 
τόσο απλή, διότι η έννοιά της είναι αρκετά πο-
λυσύνθετη και περικλείει στοιχεία από το οικο-
νομικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και πολιτικό 
πεδίο. Ένας ορισμός ο οποίος προσεγγίζει τη 
θαλάσσια ισχύ κατά μεγάλο βαθμό, είναι η εκ-
δήλωση της εθνικής ισχύος ενός κράτους στο 
υγρό στοιχείο1. 

Στην ανάλυση του Μάχαν εντοπίζονται έξι 
(6) στοιχεία που επηρεάζουν τη θαλάσσια ισχύ 
ως κάτωθι2:

1. Γεωγραφική Θέση: Kατά πόσο εύκολη 
πρόσβαση έχει το κράτος στις θαλάσσιες επι-
κοινωνίες.

2. Φυσική Διαμόρφωση: Εάν μια χώρα 
αποτελείται κατά βάση από νησιά, λιμάνια κλπ., 
κι έτσι ευνοείται η ανάπτυξη του εμπορίου.

3. Γεωγραφική έκταση: Ουσιαστικά είναι 
το μήκος της ακτογραμμής το οποίο μπορεί να 
είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα αναλόγως 
πληθυσμού.

4. Αριθμός Πληθυσμού: Αυτός που αφο-
ρά τα θαλάσσια επαγγέλματα.

1 Κωσταντίνος Κολιόπουλος, «Η στρατηγική σκέψη», σελ. 184, 
εκδόσεις Ποιότητα, 2008.

2 Geoffrey Till, «Sea Power, a guide for the 21st century», 
page 75, second edition 

5. Εθνικός χαρακτήρας: Κλίση προς το 
εμπόριο.

6. Χαρακτήρας της Κυβέρνησης: Ευφυής 
και συνειδητή καθοδήγηση προς επίτευξη θα-
λάσσιας ισχύος.

Το εμπορικό ναυτικό κι όλες οι δυνατότητες 
οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό, 
μαζί με το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της θαλάσσιας ισχύος. Η 
“συνταγή” για την επίτευξη θαλάσσιας ισχύος, 
η οποία θα μετατρέψει το κράτος σε υπολο-
γίσιμη δύναμη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, είναι 
η ακόλουθη: «Ανάπτυξη ισχυρού Πολεμικού 
Ναυτικού, εν συνεχεία απόκτηση γεωγραφικών 
εδαφικών σημείων ιδιάζουσας γεωπολιτικής 
σημασίας και τελικά ανάπτυξη εμπορικής δρα-
στηριότητας διεθνούς κλίμακας». 

Η ανάγκη ανάπτυξης και εδραίωσης ναυτι-
κής ισχύος γίνεται εμφανώς αντιληπτή. Η ναυ-
τική ισχύς είναι η ικανότητα να εφαρμοσθούν 
οι μαχητικές ναυτικές ικανότητες του Πολεμι-
κού Ναυτικού στη θάλασσα κι από τη θάλασσα, 
ώστε να δύναται να επηρεαστεί η συμπεριφορά 
των κρατών δρώντων, καθώς και η ακολουθία 
γεγονότων στη στεριά. Η ναυτική στρατηγική 
είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει στην απόκτηση 
ναυτικής ισχύος μέσω του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Το Πολεμικό Ναυτικό (κατά το βρετανικό 
δόγμα3) είναι το μέσο προς επίτευξη της ναυ-
τικής ισχύος και καλείται να ανταποκριθεί σε 
τρεις βασικούς ρόλους:

1. Ικανότητα διεξαγωγής μάχης : Η κυρί-
αρχη λειτουργία του Πολεμικού Ναυτικού είναι 
η ικανότητα αποτροπής του αντιπάλου από τις 
εν δυνάμει επιθετικές ενέργειες του αντιπάλου. 
Στην περίπτωση που αποτύχει να επιτευχθεί 
αυτό, να διεξάγει μάχη με επιτυχή έκβαση προς 
επίτευξη των εθνικών συμφερόντων.

2. Ασφάλεια θαλασσίου περιβάλλοντος: 
Το ναυτικό επιχειρεί προς διασφάλιση μεγά-
λου  εύρους  φάσματος δραστηριοτήτων στο 
υγρό στοιχείο όπως των μεταφορών, της αλι-
είας και της ευημερίας των πολιτών. Επίσης 
παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, συνδρομή 
βοηθείας σε φυσικές καταστροφές, συμβάλει 
στην εγκατάλειψη περιοχών, διάγει αγώνα κατά 

3  UK Ministry of Defence, «UK Maritime Power», page 52-
53, fifth edition 



44  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 615-ΤΟΜΟΣ 181

της πειρατείας, κατά της διακίνησης ανθρώπων 
(human trafficking), κατά της διακίνησης παρά-
νομων όπλων και ναρκωτικών και τέλος κατά 
της τρομοκρατίας.

3. Άσκηση πολιτικής και διπλωματικής 
επιρροής: Οι ναυτικές δυνάμεις, ως εκπρόσω-
ποι του κράτους στο εξωτερικό, είναι αυτές οι 
οποίες δύναται να ενισχύσουν το πνεύμα συ-
νεργασίας μεταξύ των κρατών μέσω επισκέ-
ψεων (συνάμα εκτελείται προβολή ισχύος η 
οποία θα αναλυθεί πιο κάτω), αποβλέποντας 
σε συγκεκριμένα οφέλη κατά κύριο λόγο στο 
χώρο του εμπορίου. Τα παραγόμενα αυτά οφέ-
λη, διαβλέπουν στην ευημερία των πολιτών του 
κράτους.

Συναφώς, το Πολεμικό Ναυτικό για να αντα-
πεξέλθει στους ανωτέρω απαιτητικούς ρόλους 
και να υλοποιήσει τη ναυτική στρατηγική του 
κράτους, βασίζεται σε συγκεκριμένες θεμελι-
ώδεις τακτικές όπως  η απόκτηση θαλάσσιου 
ελέγχου, προβολή ισχύος καθώς και η δυνατό-
τητα διεξαγωγής περιορισμένου πολέμου.4

Ο Θαλάσσιος Έλεγχος (Command of the 
sea / sea control), είναι ουσιαστικά ο έλεγχος 
των θαλάσσιων επικοινωνιών (εμπορικών ή 

4 Κωσταντίνος Κολιόπουλος, «Η στρατηγική σκέψη», σελ. 191, 
εκδόσεις Ποιότητα, 2008

στρατιωτικών), ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί 
τοπικά ή γενικά (σε ό,τι αφορά το στοιχείο του 
θαλάσσιου χώρου), και μόνιμα ή προσωρινά 
(σε ό,τι αφορά το χρόνο). Αποσκοπεί στην «πα-
ρεμπόδιση εμπορίου» του αντιπάλου, μέσω της 
απαγόρευσης πλου των πλοίων του αντιπάλου 
καθώς οι θαλάσσιες  οδοί ελέγχονται από τις 
ναυτικές δυνάμεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, η πί-
εση στη θάλασσα μεταφράζεται σε πίεση στην 
ξηρά. Μπορεί να υποστηριχθεί με διάφορες 
επιχειρησιακές προσεγγίσεις όπως5: 

1. Αποφασιστική μάχη (decisive battle): 
Η διεξαγωγή «κλασσικής» ναυμαχίας (μεγάλης, 
μεσαίας ή μικρής κλίμακας), όπου οι αντίπαλες 
ναυτικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν η μία την 
άλλη σε ευθεία σύγκρουση.

2. Θαλάσσια άρνηση (sea denial): 
H άρνηση στον αντίπαλο να ελέγξει συγκεκρι-
μένη θαλάσσια περιοχή ενώ ταυτόχρονα οι 
ημέτερες δυνάμεις αδυνατούν να ελέγξουν την 
ίδια περιοχή. Κλασσικοί τρόποι εφαρμογής της 
θαλάσσιας άρνησης είναι μέσω των υποβρυχί-
ων, τα οποία απειλούν τις επιφάνειες δυνάμεις 
του αντιπάλου, καθώς επίσης και μέσω ναρκο-
θέτησης της περιοχής.

5 UK Ministry of Defence, «UK Maritime Power», page 42-43, 
fifth edition
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3. Αποκλεισμός (blockade): 
O εμπορικός αποκλεισμός μπορεί να επιτευ-
χθεί είτε έξωθεν του αντίπαλου λιμένος, ή με 
τη φραγή των θαλάσσιων οδών. Σε ό,τι αφο-
ρά το ναυτικό αποκλεισμό, αυτός επιτυγχάνεται 
είτε με την απαγόρευση απόπλου της ναυτικής 
δύναμης (παραμονή εντός εχθρικού λιμένος), 
ή με τη διεξαγωγή μάχης προτού ο εχθρός 
προλάβει να εκπληρώσει τις επιδιώξεις του. Το 
ζητούμενο στο τέλος είναι η αντίπαλη πλευρά 
να αναγκαστεί να “κάτσει” στο τραπέζι των δι-
απραγματεύσεων, ύστερα από την ασκούμενη 
πίεση που έχει υποστεί (κατά βάση οικονομική).

Η απόκτηση θαλάσσιου ελέγχου από μόνη 
της δε θα αποφέρει το τελικό επιθυμητό αποτέ-
λεσμα. Θα θέσει όμως τις βάσεις για περαιτέρω 
πρακτικές, όπως η προβολή ισχύος. Η προβο-
λή ισχύος (power projection) στην ξηρά είναι 
η συνηθέστερη πρακτική των κρατών σήμερα, 
καθώς δύναται να επηρεάζει τα γεγονότα και 
τη συμπεριφορά των ανθρώπων στη στεριά.6 
Το σημαντικότερο δεν είναι “αυτό” που συμβαί-
νει στη θάλασσα αλλά το κατά πόσο επηρεάζο-
νται οι καταστάσεις στη στεριά από “αυτό” που 
συμβαίνει στη θάλασσα.

Σε κάθε περίπτωση αν οι ανωτέρω μέθοδοι 
δεν αποδειχτούν καρποφόρες, τα δρώντα κρά-
τη μπορούν να εξετάσουν και το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής περιορισμένου πολέμου (limited 
war) προς εξυπηρέτηση των επιδιώξεών τους. 
Η θάλασσα είναι το μοναδικό περιβάλλον όπου 
δύναται να διεξαχθεί περιορισμένος πόλεμος 
καθόσον στο υγρό στοιχείο δε διακυβεύονται 
κυριαρχικά και ζωτικά συμφέροντα, εν αντιθέ-
σει με την ξηρά. Ο πόλεμος στη θάλασσα μπο-
ρεί να διαδραματιστεί σε απομακρυσμένες από 
τη χώρα περιοχές και επιπλέον υφίσταται η επι-
λογή απομόνωσης του θεάτρου των ναυτικών 
επιχειρήσεων.

Όλοι οι ανωτέρω τρόποι ενεργείας τελικά 
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πολιτικού 
σκοπού της χώρας. Η ικανοποίηση των επιτα-
γών της πολιτείας δύναται να πραγματοποιηθεί 
μέσω της Ναυτικής Διπλωματίας. Ο όρος μπο-
ρεί να ξενίζει, αλλά η Ναυτική Διπλωματία εί-
ναι πραγματικά ένα τρομερό όπλο το οποίο εάν 

6 Geoffrey Till, «Sea Power, a guide for the 21st century», 
page 184, second edition 

χρησιμοποιηθεί σωστά από το κράτος, μπορεί 
να αποφέρει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα απο-
τελέσματα.  Ο Λόρδος Νέλσων χαρακτηριστικά 
αναφέρει: «A fleet of British ships of war are 
the best negotiators in Europe». Προφανώς η 
ναυτική διπλωματία είναι αναλογική της πολιτι-
κής την οποία υπηρετεί. Δύναται να αλλάξει τις 
παγκόσμιες ισορροπίες κι είναι το σημείο όπου 
ενώνεται η πολιτική με τη στρατιωτική πλευρά, 
με κοινό πνεύμα για κοινό σκοπό. Προαπαιτού-
μενο για την  εφαρμογή ναυτικής διπλωματίας 
είναι η προηγηθείσα ανάπτυξη υπολογίσιμης 
ναυτικής ισχύος. H εν λόγω απαίτηση απο-
τυπώνεται έντονα από το Μέγα Φρειδερίκο: 
«Diplomacy without arms is like music without 
instruments». Εάν η διπλωματία δεν υποστηρί-
ζεται από την ανάλογη και απαιτούμενη δύνα-
μη, το αποτέλεσμα θα είναι το λιγότερο άκαρπο, 
εάν όχι καταστροφικό. Όσο και να προσπαθεί 
να μην επαναλάβει κάποιος το απόσταγμα του 
έργου του Θουκυδίδη, είναι αδύνατον. «Ο ισχυ-
ρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του 
και ο αδύναμος παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η 
αδυναμία του». Η διαχρονικότητα της αξίας της 
ρήσης των Αθηναίων προφανώς έχει εφαρμο-
γή σε όλο το πεδίο της ναυτικής διπλωματίας 
και διαπραγμάτευσης.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό 
ότι το Πολεμικό Ναυτικό ενός κράτους μπορεί 
να αποτυπώσει γεωγραφικά τη δύναμή του κα-
θώς και να την επιδείξει. Έτσι, καθίσταται εφι-
κτή η υλοποίηση του πολιτικού στόχου σε διά-
φορα μήκη και πλάτη ανά την υδρόγειο, ακόμη 
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και σε περίοδο ειρήνης. Συνεπώς το κράτος, εκ-
μεταλλευόμενο τη ναυτική του ισχύ στο επίπεδο 
ναυτικής διπλωματίας, δύναται να:  

α. Επιδιώξει τετελεσμένο γεγονός ως 
“fait accomplis”.

β. Ασκήσει πίεση σε άλλα κράτη να αλ-
λάξουν την πολιτική τους, προς όφελος αυτού.

γ. Επηρεάσει καταλυτικά γεγονότα και 
καταστάσεις.

δ. Επιδείξει τα “θέλω” του μέσω της ναυ-
τικής παρουσίας του.

Η αξία της ναυτικής διπλωματίας διαφαίνε-
ται τεράστια. Το Πολεμικό Ναυτικό από τη φύση 
του είναι στρατιωτική δύναμη (με ό,τι συνεπά-
γεται αυτό) το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή 
επιχειρεί προς όφελος του κράτους. Είναι εξαι-
ρετικά ιδιαίτερο όπλο, καθώς συγκεκαλυμένα 
μπορεί να επιχειρεί στα σύνορα του αντίπαλου 
κράτους (εκτός χωρικής του θάλασσας) απο-
λαμβάνοντας τα δικαιώματα της ελεύθερης 
ναυσιπλοΐας. Η ναυτική παρουσία είναι πολύτι-
μη για το εύρος της δυναμικής που προσφέρει. 
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας, 
τα ναυτικά διαγράφουν και καθορίζουν, μέσω 

των επιτυχιών ή των αποτυχιών τους, την εξω-
τερική πολιτική ενός έθνους αντί απλά να την 
υπηρετούν.

Προφανώς η σύμπλευση  της Κυβέρνησης 
και του Πολεμικού Ναυτικού εμφανίζεται ως 
κυρίαρχος παράγοντας στην ανάδειξη της θα-
λάσσιος ισχύος. Αναγκαιότητα είναι η ευφυής 
καθοδήγηση από την πολιτεία προς επίτευξη 
θαλάσσιος ισχύος. Μετέπειτα το κράτος θα 
μπορέσει να αξιοποιήσει το κεφάλαιο αυτό σε 
οποιαδήποτε επιδίωξη, διαπραγματευόμενη 
από το πιο μικρό και ελάχιστο, από την ίδια την 
ύπαρξή του μέχρι την παντοκρατορία. Το κρά-
τος, μετά, θα δύναται να εισχωρήσει κυρίαρχα 
στο διεθνές περιβάλλον όντας ελκυστικό. Το 
ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν στον 
εαυτό τους τα κράτη είναι πόσο ελκυστικά δύ-
ναται να είναι, στον ‘’ενδιαφερόμενο’’ εταίρο. 
Το ναυτικό σε αυτό το σημείο μπορεί να απα-
ντήσει εκκωφαντικά, μέσω της ισχύος του στην 
κάθε δεδομένη στιγμή, έχοντας δημιουργήσει 
τις ευνοϊκότερες καταστάσεις για το κράτος στη 
θάλασσα. Από το πως ένα κράτος δύναται να 
αναπτυχθεί στο υγρό στοιχείο, διακρίνεται ο 
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προσανατολισμός του κι οι επιδιώξεις του. Δι-
αφαίνεται ο χαρακτήρας της εξωτερικής του 
πολιτικής που στοχεύει. Η ανωτέρω ανάλυση 
μπορεί να γίνει οδηγός στρατηγικής εναντίον 
παραδοσιακών υπαρκτών εχθρών  και δυνη-
τικών αντιπάλων, καταστρέφοντας ακόμη και 
τη ‘’θεωρία νίκης’’ τους. Σε κάθε περίπτωση 
είναι σημαντική η ξεκάθαρη καθοδήγηση της 
πολιτείας. Είναι αυτή που θα δώσει τις σαφείς 
οδηγίες καθώς και θα θέσει τα απολύτως επι-
τρεπτά όρια ενεργειών. Επιπλέον οι ενέργειες 
στη θάλασσα θα πρέπει να αποβλέπουν σε συ-
γκεκριμένο παραγόμενο όφελος. Το επιδιωκό-
μενο όφελος θα πρέπει να έχει προκαθοριστεί 
από το κράτος.

Συνοψίζοντας, το ναυτικό είναι αυτό το οποίο 
παρέχει και προσφέρει  την πλούσια δυναμική 
του ώστε το κράτος να πετύχει την εδραίωσή 
του στο διεθνές μεγαλείο. Από το 1500 μ.Χ. και 
μετά η νούμερο ένα δύναμη παγκοσμίως είναι 
η θαλασσοκράτειρα. Δύσκολο να το συλλάβει ο 
κοινός νους καθώς τις περισσότερες φορές η 
θαλάσσια ισχύς λειτουργεί αθόρυβα. Τα γεγο-
νότα της θάλασσας καθώς κι ό,τι αυτά συνε-
πάγονται στην ξηρά πολλές φορές δε γίνονται 
αντιληπτά από το λαό. Το ζητούμενο ήταν, είναι 
και θα είναι πάντα ένα. H προβολή ισχύος μέσω 
θαλάσσης στην ξηρά. Τόσο απλό και τόσο δύ-
σκολο. Το διαβατήριο για να εξελιχθεί ένα κρά-
τος σε «Μεγάλο» βρίσκεται στη θάλασσα και 
στη θαλάσσια ισχύ. 

Το Πολεμικό Ναυτικό είναι αυτό που μπο-
ρεί να ελέγξει και να συνδράμει στις θαλάσσι-
ες μεταφορές και επικοινωνίες. Δημιουργεί και 
προστατεύει τις συνθήκες για να ανθίσει κάθε 

μορφής εμπορική δραστηριότητα. Οι Βρετανοί 
κατά την  περίοδο της αυτοκρατορίας τους υπο-
στήριζαν: 

«Το εμπόριό μας είναι η μητέρα των 
ναυτικών και το Πολεμικό μας Ναυτικό 
είναι η ασφάλεια και η προστασία της 
μητέρας (εμπορίου). Αυτά τα δύο στοι-
χεία αποτελούν την ευημερία, τη δύνα-
μη, ασφάλεια και δόξα της Μ. Βρετανί-
ας».
Εν κατακλείδι, η διορατικότητα κι η προσαρ-

μοστικότητα στις απαιτήσεις και ανάγκες της 
εποχής της παγκοσμιοποίησης θα είναι αυτές 
η οποίες θα προσφέρουν τη θαλάσσια ισχύ 
στους μνηστήρες που θα την επιθυμήσουν. Τα 
ιστορικά δεδομένα έχουν αναδείξει την ανα-
γκαιότητα της θαλάσσιας ισχύος, τόσο ως προς  
την επιβίωση αλλά και ως προς την  ανάδειξη 
του έθνους. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, τονίζε-
ται η σημαντικότητα της θαλάσσιας ισχύος, σε 
ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου ο πληθυσμός 
της γης συνεχώς αυξάνεται με το ζητούμενο 
να είναι ποιος θα κυριαρχήσει στο κυνήγι των 
πόρων, η αξία των οποίων, συνεπακόλουθα 
αυξάνεται. Οι θαλάσσιες μεταφορές διαφαίνο-
νται να είναι ο κύριος τρόπος μεταφοράς των 
αγαθών για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμη. Η 
θάλασσα είναι λοιπόν αυτή η οποία θα καθο-
ρίζει το μέλλον του πλανήτη, δεδομένων των 
συνθηκών. Οι δυνάμεις με υπολογίσιμη θαλάσ-
σια ισχύ είναι αυτές οι οποίες θα έχουν θέση 
στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο πατέρας της ιστο-
ρίας, Θουκυδίδης αποτυπώνει σε πέντε λέξεις 
όλο το απόσταγμα της παρούσας ανάλυσης. 
«Μέγα της το θαλάσσης κράτος».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Πλωτάρχης Σπυρίδων Μπιρμπάκος ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Εισήχθη στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 2001, απ’ όπου αποφοίτησε το 2005. Εχει υπηρετήσει σε 
Φ/Γ, επί δεκαετίας στη Φ/Γ ΕΛΛΗ, σε Υ/Β, στην Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ως Ύπαρχος καθώς και 
στο ΓΕΝ/Α1 ως επιτελής. Την παρούσα περίοδο υπηρετεί ως επιτελής στην ΑΣ/ΔΕΠΑ. 
Έχει αποφοιτήσει απ’ όλα στον προβλεπόμενα βαθμό σχολεία καθώς και από τη Ναυτική 
Σχολή Πολέμου. Έχει διδάξει σε σταδιοδρομικά σχολεία του ΠΝ (ΣΥΑΕΠ, ΣΑΕΠ σχολεία 
Επικελευστών και Ανθυπασπιστών). Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος με τη 
Βιολέττα Σταθιά και έχει δυο παιδιά, τον Χαρίλαο και τον Νικόλαο.
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ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Του Εμμανουήλ Χ. Μουρτζάκη
Πλωτάρχη ΠΝ
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Εισαγωγή

Η Ρωσία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, 
επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της Αρκτι-
κής. Εφαρμόζοντας μια πολυεπίπεδη ναυτική 
στρατηγική έχει καταφέρει να αποκτήσει ση-
μαντικό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των 
υπολοίπων κρατών της περιοχής (Καναδάς, 
ΗΠΑ, Νορβηγία, Ισλανδία και Δανία). Ο συν-
δυασμός της στρατηγικής της Μη Πρόσβασης/
Άρνησης Περιοχής (Anti Access /Area Denial) 
με την ανάπτυξη σύγχρονων οπλικών και ηλε-
κτρονικών συστημάτων σε επιλεγμένες τοπο-
θεσίες, έχει δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο 
πλέγμα για τις δυτικές αεροναυτικές δυνάμεις 
καθιερώνοντας νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

1. Ολική Επαναφορά

Το πολεμικό ναυτικό της ΕΣΣΔ έφτασε στο από-
γειο της δύναμης του κατά την διάρκεια του Ψυ-
χρού Πολέμου και κυρίως τις δεκαετίες ‘70 και 
‘80. Πλησίασε σε αριθμητική και ποιοτική ισχύ 
το Αμερικανικό Ναυτικό (ΑΝ) υστερώντας όμως 
σημαντικά στον τομέα των αεροπλανοφόρων. 
Το βασικό του όπλο ήταν τα Υ/Β (πυρηνικά και 
συμβατικά) καθώς και τα στρατηγικά βομβαρδι-
στικά τα οποία περιπολούσαν πολύ συχνά στις 
ακτές των δυτικών χωρών και χρησιμοποιού-
σαν το πέρασμα της Ισλανδίας (γνωστό και ως 
GIUK1 Gap) για να μετακινηθούν από την Βό-
ρεια Θάλασσα στον Ατλαντικό Ωκεανό και αντί-
στροφα. Τα τελευταία δέκα χρόνια, στο πλαίσιο 

1 GIUK, από τα αρχικά των λέξεων Greenland – Iceland - UK.

ενός ριζικού εκσυγχρονισμού των Ρωσικών 
Ενόπλων Δυνάμεων, νέες ναυτικές μονάδες 
έχουν κατασκευαστεί. H σημαντικότερη όμως 
αλλαγή είναι η ενεργή επιστροφή του Ρωσικού 
Ναυτικού (ΡΝ) στους θαλάσσιους ωκεανούς 
με περιπολίες Υ/Β και μονάδων επιφανείας. Η 
υψηλή δραστηριότητα συνολικά των ρωσικών 
ναυτικών δυνάμεων, δικαιολογείται από το 
νέο θαλάσσιο δόγμα που εισήγαγε τον Ιούλιο 
του 2015 ο πρόεδρος Β. Πούτιν. Σύμφωνα με 
αυτό ορίζονται πέντε θαλάσσιες επιχειρησιακές 
περιοχές για το ΡΝ: o Ατλαντικός ωκεανός, η 
περιοχή της Αρκτικής, ο Ειρηνικός Ωκεανός, η 
Κασπία Θάλασσα και ο Ινδικός Ωκεανός. Η υψη-
λότερη προτεραιότητα δίδεται στις δύο πρώτες 
περιοχές με την Μεσόγειο Θάλασσα να αποτε-
λεί μέρος της περιοχής του Ατλαντικού ως ενι-
αίο σύνολο. Παράλληλα, τονίζεται η απαίτηση 

για συνεχή θαλάσσια παρουσία στην περιοχή 
της Μεσογείου και της Αρκτικής. Η τελευταία 
ήταν μια περιοχή με έντονη δραστηριότητα 
κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ιδιαίτερα στη τελευταία, γινόταν η ανάπτυξη 
και η δοκιμή όλων των πρωτοποριακών ναυτι-
κών τακτικών του Σοβιετικού Ναυτικού. Παράλ-
ληλα, ήταν μια προνομιακή περιοχή ανάπτυξης 
των σοβιετικών πυρηνικών υποβρυχίων βαλ-
λιστικών πυραύλων. Τόσο οι γεωγραφικές και 
κλιματολογικές συνθήκες (μεγάλο ποσοστό θα-
λάσσιας επιφάνειας υπό πάγο, ακραίες θερμο-
κρασίες και άνεμοι) όσο και το πυκνό πλέγμα 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων δημιουργούσαν 

Φ/Γ κλάσης Udaloy του Βόρειου Στόλου σε περιπολία στην 
Αρκτική.

Ρωσικό ΑΑ σύστημα μεσαίου βεληνεκούς Pantsir-S1. Τέ-
τοια συστήματα είναι τοποθετημένα σε όλες τις κρίσιμες 
στρατιωτικές βάσεις στην Αρκτική για προστασία από ενα-
έριες απειλές.
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μια ασφαλή περιοχή για αυτά ώστε να εξα-
πολύσουν τους βαλλιστικούς τους πυραύλους 
(συμβατικούς αλλά κυρίως πυρηνικούς). 

Σε μια συμβολική κίνηση με πολλούς απο-
δέκτες, το 2007 ένα υποβρύχιο ρομπότ τοπο-
θέτησε την ρωσική σημαία στον βυθό του Βό-
ρειου Πόλου σηματοδοτώντας την επιστροφή 
της Ρωσίας στην περιοχή. Παράλληλα, η απο-
χώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων το 
2006 από την Αεροπορική βάση της Ισλανδίας 
Keflavik Naval Air Station2 θεωρήθηκε από τη 
ρωσική πλευρά ως ένδειξη υποχώρησης την 
οποία έπρεπε να εκμεταλλευθεί κατάλληλα. Τα 
ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και τα πυρη-
νικά Υ/Β αύξησαν τον αριθμό και τη περιοδικό-
τητα των αποστολών τους νότια της Ισλανδίας 
φθάνοντας ως τις ακτές της βόρειας Ευρώπης 
σχεδόν ανενόχλητα.

2. «Η πίσω αυλή της Ρωσίας»

Τόσο η τσαρική, η σοβιετική όσο και η τωρι-
νή ρωσική ηγεσία, θεωρούσαν και θεωρούν 
τον Αρκτικό Κύκλο ως περιφέρεια τους και 
προνομιακό χώρο εθνικών συμφερόντων της 

2 Από τη συγκεκριμένη βάση επιχειρούσαν αεροσκάφη P-3 
Orion με αποστολή την θαλάσσια επιτήρηση και την ανθυ-
ποβρυχιακή δράση κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.  Μόλις το 2020 
το Αμερικανικό Ναυτικό επανέλαβε την χρήση της εν λόγω 
βάσης με τα αεροσκάφη P-8 Poseidon αλλά όχι σε μόνιμη 
βάση.

χώρας. Για τους Ρώσους αποτελεί την «πίσω 
αυλή» τους. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη 
που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, η Ρωσία 
αποτελεί αυτό με την εντονότερη στρατιωτική 
δραστηριότητα και τις περισσότερο ανεπτυγ-
μένες στρατιωτικές δυνατότητες στην περιοχή. 
Παράλληλα, η κατανομή του πληθυσμού είναι 
υπέρ της με την μεγαλύτερη έκταση αυτών 
των αφιλόξενων περιοχών να κατοικούνται 
από αυτόχθονες πληθυσμούς εντός όμως της 
ρωσικής κρατικής οντότητας. Μετά την λήξη 
του Ψυχρού Πολέμου και για μια δεκαετία πε-
ρίπου ακολούθησε περίοδος όπου η περιοχή 
δεν αποτελούσε εστία προσοχής. Τα τελευταία 
όμως χρόνια (ειδικά μετά το 2005) μια επιθε-
τικότερη και δυναμικότερη ρωσική στρατηγική 
ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό συνδέεται 
άμεσα και μια άλλη περιοχή υψηλής γεωπο-
λιτικής σημασίας, τη Βαλτική. Στο πλαίσιο της 
ευρύτερης ρωσικής στρατηγικής που είναι η 
επαναφορά της χώρας στο επίπεδο της παγκό-
σμιας υπερδύναμης και η επίτευξη οικονομικής 
προόδου, ευημερίας και ειρήνης στο εσωτερι-
κό, εντάσσονται οι ρωσικές ενέργειες. Δομικό 
στοιχείο για το πρώτο είναι η στρατιωτική ισχύς 
και η ικανότητα. Απτά παραδείγματα των νέων 
ρωσικών στρατιωτικών ικανοτήτων είναι η Ου-
κρανία και η Συρία όπου έχουν δοκιμασθεί μια 
πλειάδα τακτικών και οπλικών συστημάτων στη 
ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα τα τελευταία 

Αεροσκάφος P-8 Poseidon του Αμερικανικού Ναυτικού. Από το 2020 ξεκίνησαν να εκτελούν περιπολίες από τη βάση 
Keflavik της Ισλανδίας.
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δέκα xρόνια. Πολλά από τα συμπεράσματα από 
αυτές τις συγκρούσεις εφαρμόζονται στην Αρ-
κτική.

3. Φυσικοί Πόροι 
Τα τελευταία χρόνια λόγω της προσβασιμότη-
τας των περιοχών της Αρκτικής, εξαιτίας των 
κλιματικών αλλαγών, η γεωστρατηγική αξία 
τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Με το σταδιακό 
λιώσιμο των πάγων, νέες δυνατότητες έχουν 
εμφανισθεί για την εμπορική εκμετάλλευση 
των αφιλόξενων περιοχών με κυριότερες τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την εξόρυξη φυσικού 
αερίου και πετρελαίου. Σύμφωνα 
με το United States Geological 
Survey η περιοχή του Αρκτικού 
Κύκλου περιέχει περίπου 30% 
της παγκόσμιας ποσότητας φυσι-
κού αερίου και το 13% της πα-
γκόσμιας ποσότητας πετρελαίου. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 84% 
βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές 
και σε βάθος λιγότερο των 500 
μέτρων. Παράλληλα, το 80% 
των παραπάνω ανήκει στα χωρι-
κά ύδατα ή την ΑΟΖ της Ρωσίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη την πληθυ-
σμιακή κατανομή, την γεωγραφία 
και την γεωμορφία της περιοχής είναι λογικό 
το ρωσικό ενδιαφέρον. Μετά από μια περίοδο 
κάμψης στρατιωτικής και πολιτικής, η Ρωσία 
επανήλθε αντιμετωπίζοντας τα διμερή ζητή-
ματα του Αρκτικού Κύκλου εμπιστευόμενη και 
στηριζόμενη στην στρατιωτική και κυρίως την 
αεροναυτική της ισχύ. H πρόοδος στον έλεγχο 
αυτών των περιοχών γίνεται με ταχύτερα βή-
ματα συγκριτικά με τους αντιπάλους της (ΗΠΑ, 
Καναδά, Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία). 

4. Αρκτικό Θέατρο Επιχειρήσεων 
Η απομακρυσμένη περιοχή της Αρκτικής απο-
τελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής 
της  «Βαριάς Ισχύος ή Hard Power» από την 
πλευρά της Ρωσίας. Εδώ συνυπάρχει η πυρη-
νική τριάδα (χερσαία, ναυτική και αεροπορική) 
των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων με σημα-
ντικότερο το υποβρύχιο σκέλος αυτής με την 

χρήση πυρηνικών Υ/Β βαλλιστικών πυραύλων. 
Τα τελευταία, καταδυόμενα κάτω από στρώ-
μα πάγου είναι εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο 
να εντοπισθούν, δίνοντας την δυνατότητα για 
την δεύτερη πυρηνική κρούση ή second strike 
capability στη περίπτωση μιας πυρηνικής σύρ-
ραξης ενισχύοντας την πυρηνική ρωσική απο-
τροπή. Αυτός είναι και ο λόγος της στάθμευσης 
στην Χερσόνησο Κόλα στρατηγικών πυρηνικών 
δυνάμεων με τον Στόλο της Βόρειας Θάλασσας 
να διαθέτει το 80% του συνόλου των ρωσικών 
πυρηνικών ναυτικών δυνάμεων. 

Η ρωσική αμυντική στρατηγική θεωρεί τη 
συγκεκριμένη περιοχή και την ασφάλεια της 

πρωταρχικής εθνικής σημασίας ήδη από την 
δεκαετία του 1970. Τόσο η δομή δυνάμεων του 
Βόρειου Στόλου, όσο και των αεροπορικών μο-
νάδων που σταθμεύουν στη περιοχή, έχουν ως 
κύρια αποστολή να εξασφαλίσουν την απρό-
σκοπτη ανάπτυξη των πυρηνικών Υ/Β βαλλι-
στικών πυραύλων (SSBN)  στη Θάλασσα του 
Μπάρεντς, ώστε να δράσουν αυτά ανενόχλη-
τα.3 Όμως, η αποστολή του Βόρειου Στόλου δεν 
περιορίζεται μόνο στην προστασία των πυρηνι-
κών Υ/Β. Αντίθετα, επεκτείνεται στην προστασία 
σημαντικών εγκαταστάσεων εξόρυξης φυσικού 
αερίου και πετρελαίου, ύψιστης σημασίας για τη 
ρωσική οικονομία.

Επιπρόσθετα, η περιοχή αποτελεί το πεδίο 
εφαρμογής της σύγχρονης ρωσικής ναυτικής 

3 Blank, S. (2011), Russia in the Arctic, Carlisle: Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, p. 54, https://ssi.
armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1073.pdf.

Ρωσικό πυρηνικό Υ/Β βαλλιστικών πυραύλων (SSBN) κλάσης Borei-ΙΙ στον 
Αρκτικό Κύκλο με τρομακτική ισχύ πυρός 16 Κ/Β Bulava SLBM (Sea Launched 
Ballistic Missile) εμβέλειας 8.000 χλμ.
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στρατηγικής Μη Πρόσβασης/Άρνησης Περιο-
χής (Anti Access /Area Denial, Α2/AD)4 με την 
εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου μεγά-
λης εμβέλειας συμβατικών Κ/Β από επάκτιες 
συστοιχίες εναντίον πλοίων και στόχων ξηράς 
με τα ανάλογα συστήματα/σένσορες. Σύμφω-
να με συντηρητικές εκτιμήσεις, το σύνολο των 
ρωσικών δυνάμεων στη Χερσόνησο Κόλα έχει 
τη δυνατότητα για άμεσο πρώτο πλήγμα με 
συνολικά 300 Κ/Β διαφόρων τύπων εναντίον 
θαλάσσιων και αεροπορικών στόχων. Υπό αυ-
τές τις συνθήκες, η περιοχή είναι επί της ουσίας 
απροσπέλαστη σε εχθρικές αεροναυτικές δυ-
νάμεις. Αυτός ο πυραυλικός θόλος προστασίας 
επεκτείνεται πέραν από τη Χερσόνησο Κόλα, 
στη Θάλασσα Μπάρεντς, τη Θάλασσα της Νορ-
βηγίας και το πέρασμα GIUK μέσω του οποίου 
συνδέεται ο Ατλαντικός Ωκεανός με τις βορει-
ότερες θάλασσες. Στόχος των ρωσικών δυνά-
μεων είναι να μην επιτρέψουν στις αντίπαλες 
αεροναυτικές δυνάμεις να επιχειρούν ανατο-
λικά από αυτό προκειμένου η πρόσβαση του 
ρωσικών ναυτικών δυνάμεων στις νοτιότερες 
θάλασσες όπως τη Βαλτική και τον Ατλαντικό 
Ωκεανό να είναι απρόσκοπτή. Οι θαλάσσιες 

4 Θα χρησιμοποιείται ο διεθνής όρος Α2/AD.

γραμμές επικοινωνιών με την βόρεια Ευρώπη 
βρίσκονται κάτω από την εμβέλεια των ρωσι-
κών όπλων με την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
μπορέσουν να επιχειρούν πλησίον του περά-
σματος GIUK. Ειδικά τα Κ/Β cruise (ASCM5) τα 
οποία φέρουν οι Φ/Γ κλάσης Admiral Gorshkov  
(τύπου Project 22350) και τα στρατηγικά βομ-
βαρδιστικά Τupοlev TU-95RTs Bear και Tupolev 
Tu-22M Backfire C αποτελούν φονικό αντίπαλο 
για τις νατοϊκές αεροναυτικές δυνάμεις με δε-
δομένη τη δυσκολία αντιμετώπισης τους. Στην 
περιοχή αυτή εστιάζεται και η παρουσία των 
ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ως 
αντίπαλο δέος με χρήση ΑΦΝΣ (P-8 Poseidon) 
και Υ/Β σε ρόλο SSK.6

Επιπλέον, η εγκατάσταση μιας σειράς προ-
σεκτικά επιλεγμένων συστημάτων σε καίρια 
γεωγραφικά σημεία της Αρκτικής δημιουργεί 
ισχυρή αμυντική φυσαλίδα στο πλαίσιο του γε-
νικότερου δόγματος Α2/AD. Τα οπλικά συστή-
ματα που χρησιμοποιούνται έχουν διττό ρόλο 
με έμφαση στην προσβολή με ακρίβεια και σε 
μεγάλες αποστάσεις στόχων στην ξηρά, την 
θάλασσα και τον αέρα. Τέτοια είναι οι τακτικοί 

5 ASCM: Anti Ship Cruise Missile.
6 Επιχειρήσεις Υ/Β εναντίον Υ/Β.

Τα στρατηγικά σημεία της Αρκτικής περιλαμβάνουν το πέρασμα GIUK,μτο αρχιπέλαγος Svalbard, τη Θάλασσα Μπάρεντς και 
τη Θάλασσα της Νορβηγίας. Με σκούρο χρώμα οι περιοχές θαλασσίου ελέγχου ενώ με ανοιχτό χρώμα οι περιοχές Μη Πρό-
σβασης/’Αρνησης Περιοχής του Ρωσικού Ναυτικού, πηγή: Kauko Kyöstiö, House of Commons Defence Committee 2018. 
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Κ/Β Iskander-M και οι Κ/Β cruise 
Kalibr. Επιπλέον με χρήση ΑΑ 
συστημάτων μεγάλης εμβέλειας 
όπως S-400 και μικρότερης εμ-
βέλειας Pantsir-SA, Tor M2-DT, 
επάκτιων συστοιχιών K-300P  
Bastion-P  και SSC-3 Styx αυ-
ξάνεται δραματικά η ικανότητα 
επιβολής «μη πρόσβασης» από 
την ρωσική πλευρά καλύπτοντας 
περιοχές όπως την βόρεια Νορ-
βηγία και μέρος της Φιλανδίας. 
Στη δύναμη του Βόρειου Στόλου 
ανήκουν οργανικά μαχητικά αε-
ροσκάφη Su-33, Su-34 και Su-
35 τα οποία προσφέρουν αε-
ροπορική κάλυψη στις ναυτικές 
μονάδες αλλά και στις χερσαίες στρατιωτικές 
δυνάμεις. Όλα τα ανωτέρω αεροσκάφη χρη-
σιμοποιούν αεροπορικές βάσεις της Αρκτικής 
ενώ δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των χει-
ριστών τους στη ναυτική κρούση υπό ακραίες 
καιρικές συνθήκες. 

Ξεχωριστό σημείο προσοχής είναι η ανά-
πτυξη των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύ-
λων νέας τεχνολογίας (ICBM: Intercontinental 
Ballistic Missile) Topol-M στην περιοχή. Τα 
συστήματα αυτά αποτελούν το πιο εξελιγμένο 
όπλο των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμε-
ων της Ρωσίας με δυνατότητα εκτόξευσης από 
σταθερά σιλό αλλά και από οχήματα με απο-
τέλεσμα μεγάλη τακτική ευελιξία. Φέρουν τον 
ICBM πύραυλο SS-27 Sickle-B μήκους 22 μέ-
τρων και εμβέλειας 6.500 ν.μ και CEP (Circular 
Error Probable) μόλις 200 μέτρα και με κεφαλή 

πυρηνική ή συμβατική. Λόγω της εξελιγμένης 
σχεδίασης του η τροχιά του είναι δυνατόν να 
μεταβληθεί μετά την εκτόξευση του ενώ μπορεί 
να εκτελεί δραστικούς ελιγμούς με τον εντοπι-
σμό του να είναι εξαιρετικά δύσκολος. Η εγκα-
τάσταση τέτοιων συστημάτων στην Αρκτική 
θέτει   ολόκληρη την περιοχή του Καναδά και 
των ΗΠΑ εντός της εμβέλειας της Ρωσίας. Πα-
ράλληλα, λίγο βορειότερα από τη Χερσόνησο 
Κόλα, το αρχιπέλαγος Svalbard και η Θάλασσα 
της Νορβηγίας αποτελούν κρίσιμης σημασίας 
περιοχές καλυπτόμενες από την Α2/ΑD  φυ-
σαλίδα (bubble) του ΡΝ. Παρά την ύπαρξη διε-
θνούς συνθήκης7 η οποία προβλέπει την απο-
στρατικοποίηση του ανωτέρω αρχιπελάγους ο 
έλεγχος του είναι το επιχειρησιακό κλειδί για 
τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιοχής μετα-
ξύ της Ισλανδίας και των ακτών της Σκανδινα-
βικής χερσονήσου. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε όλες τις 
ρωσικές ασκήσεις όπως και στην πρόσφατη 
Zapad 20198 λαμβάνουν χώρα μια σειρά από 
αμφίβια, Α/Υ και αεροναυτικά σενάρια που πε-
ρικλείουν τον θαλάσσιο έλεγχο του αρχιπελά-
γους. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί περιστατικά 
προσομοίωσης αεροπορικών και θαλάσσιων 

7 Η συνθήκη Spitsbergen υπογράφτηκε το1920. Νορβηγία 
και Ρωσία διαφωνούν ως προς την ερμηνεία συγκεκριμέ-
νων άρθρων.

8 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο Βόρειος Στόλος την περίοδο 
2016-2018 εκτέλεσε 2.700 ασκήσεις πυρών περιλαμβάνο-
ντας 51 βολές Κ/Β μεγάλου βεληνεκούς.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22Μ Backfire C έχει αυξημένο ρόλο ναυτικής 
κρούσης. Το πλήρωμα του είναι τέσσερα άτομα, είναι συνήθως εξοπλισμένο 
με δύο πυραύλους Kh-22 αρχικής ταχύτητας Mach 3 και τελικής Mach 4,5 με 
αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπισθούν από οποιονδήποτε 
δυτικό σύστημα CIWS. 

Μαχητικό αεροσκάφος Su-35 του Βόρειου Στόλου πλήρως 
οπλισμένο για αποστολή ναυτικής κρούσης επιχειρεί από 
βάση της Αρκτικής.
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προσβολών επάκτιων σταθμών radar από ρω-
σικά στρατηγικά βομβαρδιστικά σε τυχαίες χρο-
νικές στιγμές με στόχο να καταγράψουν τους 
χρόνους αντίδρασης των δυνάμεων της Φιλαν-
δίας και της Νορβηγίας. Με την συνδυαστική 
χρήση των συστημάτων αυτών, δημιουργείται 
μια πολυεπίπεδη αμυντική διάταξη στην Αρκτι-
κή η οποία έχει και επιθετική διάσταση αφού 
εγκλωβίζει αποτελεσματικά περιοχές γειτονι-
κών με τη Ρωσία κρατών.

5. Μη Πρόσβαση / Άρνηση Περιοχής  

(Anti Access / Area Denial)

Το δόγμα επιχειρήσεων9 Anti Access/ Area 
Denial  (Α2/ΑD) αποτελεί όρο που καθιερώθη-
κε από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Ορίζε-
ται σύμφωνα με το Joint Operational Access 
Concept (JOAC) ως εξής: άρνηση πρόσβασης 
ή anti-access «οι πράξεις και οι δυνατότητες, 
συνήθως μακράς εμβέλειας, σχεδιασμένες να 
εμποδίσουν μια αντίθετη δύναμη να εισέλθει 
σε μια περιοχή επιχειρήσεων» και άρνηση πε-
ριοχής ή area denial ως «εκείνες οι πράξεις και 
οι ικανότητες, συνήθως μικρότερης εμβέλειας, 

9 Υφίσταται μέχρι σήμερα διαφωνία μεταξύ των μελετητών 
της ναυτικής στρατηγικής αν το A2/AD αποτελεί στρατηγική 
ή επιχειρησιακό πλάνο/δόγμα επιχειρήσεων. 

σχεδιασμένες όχι να εμποδίσουν μια δύναμη 
να εισέλθει, αλλά να περιορίσουν την ελευ-
θερία δράσεως εντός της περιοχής επιχειρή-
σεων». Oι Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΕΔ) 
ενστερνίστηκαν το A2/AD εναντίον των ΗΠΑ και 
συγκεκριμένα εναντίον του Αμερικανικού Ναυ-
τικού το οποίο κυριαρχούσε στους παγκόσμιους 
ωκεανούς κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-
μου. Η βασική στρατηγική επιλογή των Σοβιε-
τικών της απόκτησης ικανοτήτων area-denial, 
και συγκεριμένα sea–denial έδινε έμφαση στην 
προσπάθεια καταστροφής των Ομάδων Μάχης 

Στιγμιότυπο από την ρωσική άσκηση μεγάλης κλίμακας Zapad 2019 στην Αρκτική, σε πρώτο πλάνο η Φ/Γ Admiral 
Grigorovich , εξοπλισμένη με Κ/Β Novator 3M-14T Kalibr SLCM (Sea Launch Cruise Missile).

Ανάπτυξη του συστήματος Topol-M με το ICBM Κ/Β SS-27 
Sickle-B μήκους 22 μέτρων και εμβέλειας 6.500 ν.μ στην 
Αρκτική. Το ήμισυ της αμερικανικής ηπείρου είναι πλέον 
υπό την εμβέλεια των ρωσικών όπλων. 
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των Αμερικανικών Αεροπλανοφόρων.10 Σκοπός 
τους ήταν επίσης η καταστροφή των γραμμών 
επικοινωνιών ΗΠΑ – Συμμάχων προκειμένου 
να κερδίσουν χρόνο για τις δυνάμεις τους στα 
θέατρα επιχειρήσεων με κυριότερο το Ευρω-
παϊκό. Η «άμυνα σε βάθος» με ζώνες area 
denial που έφθαναν ως και τα 1.500ν.μ από 
την ρωσική ακτή ήταν πρωταρχικής σημασίας. 
Η πρώτη ζώνη κάλυπτε τις περιοχές ως 200ν.μ 
από τις ακτές ενώ η δεύτερη επεκτείνονταν ως 
τα 1500ν.μ περίπου.

Ο βαθμός εκπλήρωσης αυτής της διπλής 
αποστολής από το Σοβιετικό Ναυτικό φαίνεται 
από την εκτίμηση του Ναυάρχου Stansfield 
Turner 11 για την απειλή που είχε να αντιμετω-

10 Για την επιτήρηση του Αμερικανικού Ναυτικού και ειδικά 
των Ομάδων Μάχης (Strike Groups) των αεροπλανοφόρων 
οι Σοβιετικοί ανέπτυξαν το Soviet Ocean Surveillance 
System (SOSS) το οποίο στηρίζονταν σε επίγειες, εναέριες 
και θαλάσσιες πλατφόρμες υποκλοπών. Με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στο ανωτέρω σύστημα προστέθηκαν και 
διαστημικά συστήματα επιτήρησης και υποκλοπών τα οποία 
μέχρι σήμερα παραμένουν απόρρητα.

11 Stansfield Turner (1923–2018), Ναύαρχος του Αμερικανι-
κού Ναυτικού και Διευθυντής της CIA την περίοδο 1977-

πίσει το Αμερικανικό Ναυτικό κατά τον Ψυχρό 
Πόλεμο, «την στιγμή που τα Αμερικανικά αερο-
πλανοφόρα βρίσκονται 1600 μίλια μακριά από 
τις Σοβιετικές αεροπορικές βάσεις, βρίσκονται 
ταυτόχρονα στο βεληνεκές της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Σοβιετικών βομβαρδιστικών, 
ενώ οι Σοβιετικές βάσεις παραμένουν 1000 
μίλια μακριά από την ακτίνα δράσης των αε-
ροσκαφών μας». Συνεπώς, η ΕΣΣΔ διέθετε την 
πολυτέλεια επιλογής του χρόνου και του τρό-
που προσβολής των αμερικανικών δυνάμεων 
ενώ η γεωγραφία ιδιαίτερα των κλειστών θα-
λασσών την ευνοούσε επιχειρησιακά. Η σοβιε-
τική ναυτική στρατηγική κινήθηκε σε δύο πλαί-
σια ταυτόχρονα. Το πρώτο, ήταν η επαρκής και 
σε βάθος άμυνα των παράκτιων υδάτων της 
ΕΣΣΔ με τον συνδυασμό μιας πλειάδας όπλων 
και συστημάτων. Παράλληλα, αποστολή ήταν 
η προστασία των Υ/Β εξοπλισμένα με βαλλι-
στικούς πυραύλους που επιχειρούσαν σε αυτά 
τα ύδατα. Με την εισαγωγή σε υπηρεσία των 
πρώτων Κ/Β του τύπου αυτού (R-29) και με εμ-

1981 επί Προεδρίας Jimmy Carter.

Το σύνολο των ρωσικών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στην Αρκτική εξυπηρετούν αποτελεσματικά την στρατηγική 
Α2/AD.
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βέλειες της τάξης των 9.000 χιλιομέτρων και 
πάνω, τα σοβιετικά Υ/Β δεν ήταν υποχρεωμένα 
να «εκτεθούν» στους ωκεανούς για να προσβά-
λουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Αντίθετα, 
μπορούσαν να επιχειρούν με ασφάλεια αποτε-
λεσματικά πλησίον των σοβιετικών ακτών. Το 
δεύτερο, ήταν η δημιουργία κατάλληλου περι-
βάλλοντος επιχειρήσεων που δεν θα επέτρεπε 
στον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει θαλάσσιες 
περιοχές για να εξαπολύσει επίθεση στο έδα-
φος της χώρας ή στο έδαφος των χωρών του 
Συμφώνου της Βαρσοβίας κάτι το οποίο αποτε-
λούσε εμμονή για τη σοβιετική ηγεσία.

Η ανωτέρω αμυντική οπτική παραμένει σε 
ισχύς ως σήμερα και εφαρμόζεται και σε άλ-
λες περιοχές ρωσικού ενδιαφέροντος όπως 
η Βαλτική (με επίκεντρο τον θύλακα του Κα-
λίνινγκραντ), η Μαύρη Θάλασσα (με επίκεντρο 

τη Χερσόνησο της Κριμαίας) και η Ανατολική 
Μεσόγειος (με επίκεντρο τις ακτές της Συρίας). 
Έχει όμως βελτιωθεί η ικανότητα των ρωσικών 
συστημάτων με την ανάπτυξη της ψηφιακής τε-
χνολογίας. 

6. Δομή Δυνάμεων 
Στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας έχουν 
δημιουργηθεί τέσσερις διακλαδικές στρατη-
γικές διοικήσεις καλύπτοντας ολόκληρη την 
επικράτεια της χώρας. Ειδικά όμως για την 
περιοχή της Αρκτικής συστάθηκε η Διακλαδι-
κή Στρατηγική Διοίκηση του Βορρά με έδρα το 
Severomorsk στη Χερσόνησο Κόλα, τον Δεκέμ-
βριο 2014. Τόσο ο Βόρειος Στόλος όσο και οι 
υπόλοιπες αεροπορικές, αντιαεροπορικές και 

Η Δομή Δυνάμεων και οι βασικές αεροναυτικές βάσεις της Ρωσίας στην Αρκτική υπό την»OSK Sever». 
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στρατιωτικές μονάδες της περιοχής ανήκουν 
στην «OSK Sever»  η οποία υπάγεται απευθείας 
στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Μόσχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι χερσαίες μονάδες 
που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αποτελού-
νται από μηχανοκίνητες, αερομεταφερόμενες 
και πλήρως επανδρωμένες μονάδες των Πε-
ζοναυτών και των Αλεξιπτωτιστών, σχηματί-
ζοντας δύο βαριά οπλισμένες Ταξι-
αρχίες. Αν και επισήμως η αποστολή 
τους είναι η προστασία των ρωσικών 
υποδομών στην Αρκτική, οι βάσεις 
τους είναι πολύ κοντά στα σύνορα 
με την Νορβηγία και την Φιλανδία 
(15 και 75 χιλιόμετρα αντίστοιχα) 
ενώ θεωρούνται μονάδες ύψιστης 
ετοιμότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της απόκτησης πολεμικής εμπειρίας 
συμμετέχουν τακτικά στις πολεμικές 
επιχειρήσεις στη Συρία12 ενώ το σύ-
νολο σχεδόν των μονάδων είχε συμ-
μετάσχει στις μάχες στην Ανατολική 
Ουκρανία. 

6.1 Βόρειος Στόλος

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ την δεκαετία 
του ‘90, ο Βόρειος Στόλος βρέθηκε σε δεινή 

12 Ο διοικητής του 61ου Συντάγματος Πεζοναυτών, Συνταγ-
ματάρχης  Valeriy Fedyanin, σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2017 κοντά στην περιοχή Deir ez-Zor της Συρίας κατά 
τις μάχες εναντίον των τρομοκρατών του ISIS.

θέση. Από τις περίπου 100 μονά-
δες που διέθετε, ήταν λειτουργι-
κές μόνο 40. Μόλις το 2008 άρ-
χισε να παραλαμβάνει νέα σκάφη 
αυξάνοντας παράλληλα και την 
παρουσία του στην Αρκτική και 
το βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Βα-
σική αποστολή του παραμένει η 
επίτευξη ναυτικής υπεροχής στην 
περιοχή ανάπτυξης του, μη επι-
τρέποντας στις δυτικές ναυτικές 
δυνάμεις να ασκήσουν πίεση στη 
Ρωσία. Σήμερα διαθέτει πληθώρα 
μονάδων επιφανείας και υποβρυ-
χίων αποτελώντας την ισχυρό-
τερη ρωσική ναυτική δύναμη με 
συνεχή παρουσία και συμμετοχή 

στον εμφύλιο στη Συρία αποκτώντας πολύτιμη 
πολεμική εμπειρία. 

Στη δύναμη του Βόρειου Στόλου ανήκουν 
συνολικά 37 μονάδες επιφανείας συμπερι-
λαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Admiral 
Kuznetsov το οποίο βρίσκεται αυτή την περί-
οδο υπό επισκευή και αναβάθμιση. Ναυαρχίδα 
του Στόλου είναι το πυρηνικής πρόωσης κα-

ταδρομικό Κ/Β κλάσης Kirov, Pyotr Velikiy το 
οποίο αποτελεί το βαρύτερα οπλισμένο πλοίο 
επιφανείας παγκοσμίως και εξοπλίστηκε πρό-
σφατα με τους Κ/Β P-700 Granit (NATO: SS-
N-19) οι οποίοι ανήκουν στη κατηγορία ASCM 
(anti-ship cruise missile). Σημαντικές μονάδες 
επιφανείας είναι το κλάσης Slava αντιτορπι-
λικό Κ/Β Marshal Ustinov το οποίο επανήλθε 

Ρώσοι Αλεξιπτωτιστές κατά την εκπαίδευση σε συνθήκες Αρκτικής. Οι μο-
νάδες αυτές θεωρούνται υψηλής ετοιμότητας με εμπειρία από πραγματικές 
επιχειρήσεις στη Συρία και την Ανατολική Ουκρανία.

To πυρηνικό καταδρομικό κατευθυνόμενων βλημάτων Kirov έχει μήκος 
248 μέτρα, εκτόπισμα 28.000 τόννους, διαθέτει 96 κάθετους εκτοξευτές 
αντιαεροπορικών πυραύλων SA-N-6, 48 αντιαεροπορικούς πυραύλους 
SA-N-20 και 20 εκτοξευτές πυραύλων επιφανείας-επιφανείας SS-N-19, 
8 συστήματα CIWS Gatling για εγγύς προστασία.
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σε ενέργεια το 2017 μετά από πέντε χρόνια 
εκτεταμένων επισκευών. Είναι οπλισμένο με το 
ΑΑ σύστημα περιοχής S-300F Fort (αποτελεί 
τη ναυτική έκδοση του S-300), το ΑΑ σύστη-
μα 9K33 Osa-MA και με τους Κ/Β ASCM P-500 
Bazalt ενώ ο ηλεκτρονικός τους εξοπλισμός 
έχει αντικατασταθεί από σύγχρονα συστήματα. 
Επιπλέον, ήδη δύο Φ/Γ κλάσης Gorshkov έχουν 
ενταχθεί στη δύναμη του Βόρειου Στόλου, το 
Admiral Gorshkov και το Admiral Kasatanov. 
Αποτελούν σύγχρονα πλοία εξοπλισμένα με 
τους ASCM Κ/Β P-800 Oniks και με τους Κ/Β 
Kalibr-NK της κατηγορίας LACM (land-attack 
cruise missiles) με τους οποίους μπορούν να 
προσβληθούν αποτελεσματικά στόχοι βαθιά 
στην εχθρική ενδοχώρα. Μελλοντικά αναμένε-
ται ο αριθμός αυτών των σκαφών να φθάσει 
στα 8 πλοία. 

Μεγάλο μέρος της δύναμης του Βόρειου 

Στόλου αποτελούν τα Υ/Β τα οποία σταθμεύ-
ουν στη Χερσόνησο Κόλα και συγκεκριμένα στο 
Gadzhiyevo/ Yagelnaya Bay, φθάνοντας το σύ-
νολο των 41 μονάδων. Ο εκσυγχρονισμός των 
υπαρχόντων μονάδων και η απόκτηση νέων 
σύμφωνα με το παρών πρόγραμμα του Ρωσι-
κού Υπουργείου Άμυνας εκτείνεται ως το 2027 
και καλύπτει όλες τις κατηγορίες Υ/Β. Η σημε-
ρινή δύναμη του Βόρειου Στόλου περιλαμβάνει 
έξι πυρηνικά Υ/Β βαλλιστικών πυραύλων κλά-
σης  Delta-IV τα οποία θα εκσυγχρονιστούν και 
θα φέρουν τους νέους  Κ/Β SLBM (submarine-
launched ballistic missile) R-29RMU Sineva 
(κωδικός NATO: SS-N-23 Skiff) με 10 πυρη-
νικές κεφαλές ο καθένας και εμβέλεια 8.000 
χλμ. Το κάθε Υ/Β Delta-IV θα φέρει συνολικά 
16 Κ/Β R-29RMU Sineva. Τα Υ/Β βαλλιστικών 
πυραύλων κλάσης  Delta-IV  πρόκειται να αντι-
κατασταθούν από τα κλάσης Borei II τα οποία 

Δορυφορική φωτογραφία από το ρωσικό νησί Kotelny στη Σιβηρία στην οποία διακρίνεται το Sopka-2, 3D S-band radar 
με εμβέλεια 350χλμ τουλάχιστον, πηγή: DigitalGlobe, European Space Agency.
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θα φέρουν 16 Κ/Β Bulava με έξι πυρηνικές κε-
φαλές το κάθε βλήμα. Στη κατηγορία των πυρη-
νικών Υ/Β κατευθυνόμενων βλημάτων (SSGN) 
η κλάση Yasen θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά 
του Βόρειου Στόλου με σύνολο 8 έως 10 μονά-
δες. Στόχος είναι να αντικαταστήσουν τα γηραιά 
αλλά πολύ ικανά Υ/Β κλάσης Akula και Oscar. 
Ήδη δύο σκάφη του τύπου υπηρετούν στο Βό-
ρειο Στόλο ενώ άλλα 6 βρίσκονται σε διάφορες 
φάσεις κατασκευής. Είναι εξοπλισμένα με τους 
ASCM Κ/Β P-800 Oniks και με τους Κ/Β Kalibr-
NK της κατηγορίας LACM .

7. Kotelny, Wrangel και Tiksi

Τα νησιά Kotelny και Wrangel βρίσκονται στις 
βόρειες ακτές της Σιβηρίας σε καίρια σημεία του 
Αρκτικού Κύκλου. Γεωγραφικά γειτνιάζουν τόσο 
με τον Βόρειο Πόλο όσο και με την Θάλασσα του 
Μπάρεντς αποτελώντας ένα δίκτυο «προκεχω-
ρημένων φυλακίων» της Ρωσίας με σταθμούς 
Ηλεκτρονικού Πολέμου/Έγκαιρης Προειδοποίη-
σης και Ηλεκτρονικών Υποκλοπών (διαθέτουν το 
Sopka-2, 3D S-band radar με εμβέλεια 350χλμ 
τουλάχιστον). Ενδεικτικά το νησί Wrangel απέχει 
μόλις 300χλμ από την πολιτεία της Αλάσκας με 
αποτέλεσμα η συλλογή ηλεκτρονικών πληρο-
φοριών να είναι σχετικά εύκολη καλύπτοντας 
τις αμερικανικές βάσεις  Eielson Air Force Base 
(AFB) και Joint Base Elmendorf-Richardson. 
Ταυτόχρονα, με τις λιμενικές και τις αεροπορικές 

εγκαταστάσεις που διαθέτουν μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν πλοία, Υ/Β, αεροσκάφη διαφόρων 
τύπων και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για 
την εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων. Η βάση 
που κατασκευάστηκε στο νησί Kotelny στο Αρ-
χιπέλαγος της Θάλασσας Λάπτεβ εγκαινιάστηκε 
το 2016 και από τότε συνεχώς αναβαθμίζεται. 
Διαθέτει μόνιμη δύναμη 250 ανδρών των Ρώ-
σων Αλεξιπτωτιστών ενώ διαθέτει όλα τα ΑΑ 
συστήματα για κάλυψη περιοχής όπως συστοι-
χίες S-300, ΑΑ μικρής εμβέλειας Pantsir-S1 
και επάκτιες πυροβολαρχίες Κ/Β Bastion-P εξο-
πλισμένη με Κ/Β P-800 Oniks ASCM (anti-ship 
cruise missile) εμβέλειας 300ν.μ.

Πυρηνικό Υ/Β βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Delta-IV της 
δύναμης του Βόρειου Στόλου 16 K/B SS-N-23 SLBM εμ-
βέλειας 8.000 χλμ.

Το νησί Kotelny σημειωμένο με κόκκινο κύκλο βρίσκεται στο κέντρο της Αρκτικής και διαθέτει αεροπορική βάση και 
εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου/ Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ηλεκτρονικών Υποκλοπών.
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Στην αεροπορική βάση του νησιού Kotelny 
μπορούν να επιχειρήσουν και τα large cargo 
αεροσκάφη Il-76 τα οποία χρησιμοποιούνται 
για εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αερο-
σκαφών αλλά και τα θηριώδη στρατηγικά βομ-
βαρδιστικά  Τupοlev TU-95RTs Bear D.13 Είναι 
αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και κρούσης 
με ακτίνα δράσης τα 6.500 χιλιόμετρα. Η ανα-
βάθμιση των αεροπορικών εγκαταστάσεων 
έγινε τα τελευταία πέντε μόλις χρόνια αν και 
αποτελούσαν αυστηρά απόρρητες στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις κατά την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμου κυρίως για την εκτέλεση δοκιμών 
οπλικών συστημάτων. Σε αυτά τα νησιά έχουν 
επίσης εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται 
πλήρως επιχειρησιακά συστοιχίες ΑΑ μικρής 
εμβέλειας Pantsir-S1 (νατοϊκή NATO SA-22 
Greyhound, μικρής εμβέλειας αντιαεροπορικό 
σύστημα ιδιαίτερα ικανό εναντίον UAV, αερο-
σκαφών και Κ/Β cruise) για εγγύς αεροπορική 
προστασία. 

Στο νησί Wrangel οι στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις εκσυγχρονίστηκαν το 2107 ενώ από το 
2018 η στρατιωτική παρουσία είναι μόνιμη και 
δυναμική. Η βασική αποστολή της βάσης είναι 

13 Staalesen, A. (2016), ‘New Arctic military base is declared 
ready for operation’, The Barents Observer, 14 December 
2016.

η έγκαιρη προειδοποίηση και όλων των ειδών 
οι ηλεκτρονικές υποκλοπές με χρήση πληθώ-
ρας συστημάτων. Το σημαντικότερο από αυτά 
είναι το P-18 Terek ew/early-warning system 
και το Sopka-2, 3D S-band radar με εμβέλεια 
350χλμ. Επιπλέον, η βάση προστατεύεται από 
τα ΑΑ συστήματα S-300 και Pantsir-S1 και από 
μια πλήρη συστοιχία Κ/Β Bastion-P εξοπλισμέ-
νη με Κ/Β P-800 Oniks ASCM εναντίον πλοίων.

Επιπλέον, διαθέτει μια μικρή αεροπορική 
βάση με διάδρομο προσγείωσης μήκους 2.500 
μέτρων στον οποίο προσγειώνονται πλέον με-
ταφορικά αεροσκάφη, αεροσκάφη τάνκερ και 
μαχητικά MiG-31 και Su-34. Η ακτίνα δράσης 
αυτών των αεροσκαφών με εναέριο ανεφοδια-
σμό καλύπτει όλη την αμερικανική πολιτεία της 

Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου/ Έγκαιρης Προειδοποίησης  και Ηλεκτρονικών Υποκλοπών στο ρωσικό νησί Wrangel 
της Σιβηρίας.

Βολή Κ/Β από επάκτια συστοιχία Bastion-P εγκατεστημένη 
στο ρωσικό νησί Kotelny στη Σιβηρία. Τέτοια συστήματα 
έχουν αναπτυχθεί τόσο στην Κριμαία όσο και στη Συρία.
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Αλάσκα. Τα επόμενα χρόνια σχεδιάζεται η μό-
νιμη εγκατάσταση κατάλληλων UAV για θαλάσ-
σια επιτήρηση τα οποία θα ανήκουν οργανικά 
στο Βόρειο Στόλο.

Η αεροπορική βάση Tiksi βρίσκεται στο 
ανατολικό άκρο της Ανατολικής Θάλασσας της 
Σιβηρίας και σε απόσταση περίπου 2600χλμ 
από τις ακτές των ΗΠΑ στην Αλάσκα. Αποτελεί 
οργανικό μέρος της ρωσικής Α2/AD στρατηγι-
κής καθόσον από αυτή μπορούν να επιχειρούν 
σχεδόν το σύνολο των τύπων των ρωσικών 
αναγνωριστικών, μαχητικών και βομβαρδιστι-
κών αεροσκαφών ενώ υπάρχουν αναφορές 
για εγκατάσταση του ΑΑ συστήματος S-400 
(νατοϊκή ονομασία SA-21 Growler). Μετά από 
εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ανα-
βάθμισης από την βάση μπορούν να επιχειρούν 
και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Τupοlev TU-
95RTs Bear D, Tu-160M Blackjack καθώς και 
όλοι οι τύποι Ε/Π όπως Mi-8/-17 και Mi-6 για 
αποστολές αερομεταφορών, Α/Υ, ΕΣΕ και SAR. 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ύπαρξη εγκαταστά-
σεων  COMINT, SIGINT και EW Jamming όπως 
το παλαιότερης τεχνολογίας αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσματικό σύστημα KRUG II CDAA και τα 
σύγχρονα Κrashukha 2-4. Ειδικά τα τελευταία 

μπορούν να παρεμβάλουν αποτελεσματικά το 
GPS, UAV διαφόρων τύπων, GEO Satellites και 
σχεδόν το σύνολο των νατοϊκών radar

Η τωρινή κατάσταση αυτών των στρατιω-
τικών εγκαταστάσεων είναι πλήρως επιχειρη-
σιακή ήδη από το 2017. Συμμετείχαν ενεργά 
στις ασκήσεις μεγάλης κλίμακας Zapad-2017 
και Tsentr-2019 κατά τις οποίες χρησιμοποι-
ήθηκαν μια σειρά από νέα οπλικά συστήματα 
στην περιοχή της Αρκτικής. Η τοποθέτηση και 
χρήση τόσο ισχυρών συστημάτων radar όπως 
το Sopka-2 σε μια σειρά από τοποθεσίες στη 
ρωσική Σιβηρία δίνει την δυνατότητα για πλήρη 
κάλυψη της ρωσικής ακτογραμμής καθώς και 
μια έγκαιρη προειδοποίηση της τάξης των 900 
έως 1.200 χλμ με  καθοριστικές επιχειρησιακές 
συνέπειες όσον αφορά τον χρόνο αντίδρασης 
και την ικανότητα στοχοποιήσης και προσβολής 
των  Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Cave canem»14

Η ρωσική επιστροφή στην Αρκτική είναι αντι-
προσωπευτική του τρόπου που η ηγεσία της 
χώρας παραδοσιακά αντιλαμβάνεται τον αντα-

14 Δηλαδή «πρόσεχε το σκύλο». Επιγραφή η οποία βρέθηκε 
σε ψηφιδωτό στα ερείπια της Πομπηίας.  

Το νησί Wrangel βρίσκεται στην Ανατολική Θάλασσα της Σιβηρίας. Διαθέτει εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου/ Έγκαι-
ρης Προειδοποίησης και Ηλεκτρονικών Υποκλοπών.
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Δορυφορική φωτογραφία από την αεροπορική βάση Tiksi στην Σιβηρία όπου διακρίνονται Ε/Π και αεροσκάφη διαφόρων 
τύπων, πηγή: DigitalGlobe, European Space Agency..

Στο ρωσικό νησί Wrangel της Σιβηρίας υφίσταται πλέον μικρή ναυτική και αεροπορική βάση καθώς και εκτεταμένες 
εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου/ Έγκαιρης Προειδοποίησης  και Ηλεκτρονικών Υποκλοπών, πηγή: DigitalGlobe, 
European Space Agency..
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γωνισμό ισχύος σε μια περιοχή με ζωτικά συμ-
φέροντα. Πρώτιστο καθήκον είναι η επίτευξη 
το δυνατόν στρατιωτικής υπεροχής ώστε οι 
οποιεσδήποτε συνομιλίες, συνεργασίες και 
διαβουλεύσεις να γίνονται από θέση ισχύος. Η 
ύπαρξη ισχυρού στόλου είναι ένας σημαντικός 
πυλώνας για την επίτευξη της αλλά θα πρέ-
πει να συνοδεύεται και από ισχυρή παρουσία 
στο έδαφος. Η αναβάθμιση των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων σε επιλεγμένα γεωγραφικά 
σημεία όπως αναλύθηκε παραπάνω καλύπτει 
αυτή την ανάγκη. Η αναβάθμιση των ρωσικών 
αεροναυτικών δυνατοτήτων και η παρουσία 
των πιο σύγχρονων οπλικών και ηλεκτρονικών 
συστημάτων έχει καθιερώσει νέα αμείλικτα δε-
δομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν από τις 
υπόλοιπες χώρες με ζωτικά συμφέροντα στη 
περιοχή.  Η επίτευξη ισορροπίας ισχύος απαιτεί 
αντίστοιχες δυναμικές προσπάθειες σε βάθος 
χρόνου. Μέχρι αυτή να γίνει πραγματικότητα, η 
αρχαία λατινική συμβουλή φαντάζει επίκαιρη.  
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1. Ιστορία και γεωστρατηγική σημασία

Ο Ναύσταθμος Κρήτης έχει καταξιωθεί σήμε-
ρα, σαν μία από τις θεμελιώδεις και αναντικα-
τάστατες αμυντικές περιοχές της χώρας μας.
Αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη βάση ελλιμε-
νισμού, επισκευής και εφοδιασμού, όχι μόνο 
για τις Ελληνικές, αλλά και για τις συμμαχικές 
ένοπλες δυνάμεις. Οι λιμενικές και λοιπές εγκα-
ταστάσεις και γενικότερα ο κόλπος της Σούδας 
έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία όντας το 
μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Με-
σογείου και αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη 
ναυτική βάση της Ελλάδας.

Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
όχι μόνο με την ιστορία της υπόλοιπης Κρήτης 
και του Ελληνισμού γενικότερα, αλλά ολόκλη-
ρης της Νοτιoανατολικής Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής και μέρους της Βόρειας Αφρικής. Δεν 
θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς πως 
ο μυχός της Σούδας χρησιμοποιούνταν από 
αρχαιοτάτων χρόνων ως ναύσταθμος (με την 
έννοια του ανεφοδιασμού αλλά και ως αγκυ-
ροβόλιο) λόγω της γεωμορφολογίας του. Δια-
θέτοντας διέξοδο μόνο προς τα Ανατολικά και 
προστατευόμενος από τα Βόρεια, Δυτικά και 
Νότια, είναι ιδανικά θωρακισμένος απέναντι 
σε ισχυρούς ανέμους που μπορούν να προκα-
λέσουν προβλήματα στα σκάφη ελλιμενισμού. 
Λόγω του ότι τα νερά του κόλπου έχουν αρκε-
τά μεγάλο βύθισμα,επιτρέπουν την πρόσβαση 
ακόμα και πλοίων με μεγάλο βύθισμα. Επιπλέ-
ον η μεγάλη επιφάνεια κάλυψης του κόλπου 
(21 τετραγωνικά χιλιόμετρα ) παρέχει την δυ-
νατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού πλοίων. 
Όντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε 
επίδοξου κατακτητή έγινε θέατρο αμέτρητων 
μαχών και πολεμικών επιχειρήσεων από την 
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, το κόστος των 
οποίων βάρυνε περισσότερο το ντόπιο πληθυ-
σμό. Όπως τονίζει ο Ν.Καζαντζάκης στον «Κα-
πετάν Μιχάλη», κατά τον 19ο αιώνα οι Κρητικοί 
αναφωνούσαν χαριτολογώντας «να ρίξει ο κα-
θένας μας μια πέτρα στον Κόλπο της Σούδας, 
να μολώσει η παντέρμη να ησυχάσομε».

Αν και οι Αιγύπτιοι (1830-1841) υπήρξαν οι 
πρώτοι που δημιούργησαν έναν ναυτικό σταθ-
μό στον κόλπο της Σούδας, με την κυριολεκτική 
έννοια του όρου, ανέκαθεν το συγκεκριμένο 

λιμάνι αποτελούσε στρατηγικό σημείο αναφο-
ράς. Ήδη από την Μινωϊκή περίοδο έχουμε τα 
πρώτα ίχνη λιμενικής εγκατάστασης εδώ, στην

απέναντι ακτή του Ακρωτηρίου στην Λίμνη, 
στην περιοχή ΔΚ/ΝΚ Μινώα όπως την αποκα-
λούν οι ντόπιοι. Ευρισκόμενος μεταξύ δύο ισχυ-
ροτάτων πόλεων – κρατών της αρχαιότητας, 
της Κυδωνίας και της Απτέρας, συγκαταλέγο-
νταν πάντοτε στην επικράτεια της δεύτερης και 
η σημασία που οι ίδιοι οι Απτεραίοι απέδιδαν 
σ΄αυτόν τονίζεται από την ύπαρξη των δύο κυ-
ριοτέρων επινείων τους, της Μινώας στο ση-
μερινό Μαράθι και της Κισσάμου στην περιοχή 
της σημερινής Αλμυρίδας η των Καλυβών.Στην 
περιοχή της πλάζ του Ναυστάθμου στην σκάλα 
του Καλαμίου που εντοπίζονται λείψανα υδρα-
γωγείου, στην «Κυανή Ακτή» κάτω από το σύγ-
χρονο ξενοδοχείο, στην Κερά, στο Φοινικιά από 
την πλευρά του Αποκορώνου, στη Λίμνη όπου 
υπάρχουν τα υπολείμματα αρχαίου πύργου και 
στην ευρύτερη περιοχή των Στερνών από την 
πλευρά του Ακρωτηρίου. Τα ίχνη της Βυζαντι-
νής περιόδου, τόσο πριν όσο και της μετά την 
Αραβική κατάκτηση της Κρήτης, είναι λιγότερο 
εμφανή, όχι όμως ανύπαρκτα : Στην Κερά των 
Καλυβών, κάτω από την εκκλησία της Παναγί-
ας, στα υπολείμματα της μονής του Αγ. Χριστο-
δούλου (προ της δημιουργίας του μετοχίου του 
Αγ.Ιωάννη ) στην Απτέρα, στην οποία ανήκε και 
όλο το νότιο μέρος του κόλπου, στις βυζαντινές 
οχυρώσεις που συνάντησαν οι Βενετοί όταν 
οικοδομούσαν το φρούριο της νησίδας του 
Αγ. Νικολάου και στα υπολείμματα παρόμοιων 
οχυρώσεων στην νησίδα Κάργα, στην είσοδο 
του λιμανιού. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη των 
αλυκών στην σημερινή Κάτω Σούδα, που έγι-
ναν περισσότερο γνωστές στις κατοπινές περι-
όδους. Άλλωστε το ίδιο το τοπωνύμιο Σούδα, 
που σημαίνει στενωπός, στένωση, δημιουργή-
θηκε αυτήν ακριβώς την εποχή. Αυτοί όμως 
που αναγνώρισαν, περισσότερο την στρατηγική 
σημασία του τόπου ήταν οι Βενετσιάνοι.

Ήδη πριν ακόμα εδραιωθεί η κυριαρχία 
τους στην Κρήτη, το 1233, συγκρούστηκαν 
μέσα στον κόλπο με 12 αυτοκρατορικές γαλέ-
ρες που ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης 
Βατάτζης είχε στείλει για να βοηθήσουν τους 
Κρητικούς που είχαν επαναστατήσει και κατεί-
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χαν το φρούριο στα Κυριακοσέλια Αποκορώ-
νου. Όντας όμως θαλασσοκράτορες της Με-
σογείου, δεν ένοιωθαν την ανάγκη να το αξιο-
ποιήσουν άμεσα. Αργότερα το 1538, το 1562, 
1567 και το 1571, η Σούδα χρησιμοποιήθηκε 
από τους μουσουλμάνους πειρατές και επι-
δρομείς Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα, Ντρογούτ και 
Ουλούτς Αλή που λεηλάτησαν και ρήμαξαν την 
περιοχή των Χανίων και Ρεθύμνου επισπεύδο-
ντας ουσιαστικά την τελική απόφαση για ουσια-
στικότερη οχύρωση και προστασία του φυσικού 
λιμένα.

Τα πρώτα σχέδια εκπονήθηκαν από τους 
μηχανικούς G.Savorgan και S. Palavicini που 
εκτός από την οχύρωση της νησίδας, προέβλε-
παν και την κατασκευή μεγάλων πύργων μέσα 
στο νερό στο μυχό του κόλπου, στο σημερινό 
Βλητέ που τότε λεγόταν «Κουλάτα». Οι εργασίες 
ξεκίνησαν το 1571 από τον Palavicini και την 
επόμενη χρονιά εργασίες συνεχίστηκαν από 
τον απεσταλμένο της Βενετίας μηχανικό Orsini 
ο οποίος κατόρθωσε να ολοκληρώσει τα πρώ-
τα έργα μέσα σε ένα μόλις χρόνο, τοποθετώ-

ντας και τα πρώτα κανόνια. Έτσι το πρώην «Φα-
ρονήσι» από την ύπαρξη εκεί μικρού καθολικού 
μοναστηριού, μετατράπηκε σταδιακά στο ονο-
μαστό φρούριο της Σούδας, τον «οφθαλμό του 
βασιλείου της Κρήτης» όπως το χαρακτήρισαν 
οι Βενετοί, που κρατήθηκε ελεύθερο από τον 
Τούρκο κατακτητή 70 ολόκληρα χρόνια μετά 
την πτώση των Χανίων. Βασικό αμυντικό ρόλο 
εκτός του κυρίως οχυρωματικού περιβόλου με 
τους προμαχώνες και τη διπλή πύλη έπαιζαν 
ο επιβλητικός επιπρομαχώνας Mocenigo στο 
βόρειο και ο ημικυκλικός επιθαλάσσιος προ-
μαχώνας Linguetta με τις μεγάλες κανονιο-
θυρίδες στο νότιο μέρος, καθώς και μεγάλος 
αριθμός υπόγειων υδατοδεξαμενών. Το κόστος 
κατασκευής άγγιξε τα 40000 δουκάτα. Όσο για 
τα πυροβόλα του, ο Basilicata αναφέρει πως 
το 1630 αριθμούσαν τα 44 και οι μπάλες τους 
έφταναν τον αριθμό 9815.

Οι Βενετοί δεν ασχολήθηκαν μόνο με την 
φορτέτζα της νησίδας. Για να υποχρεώσουν τα 
πλοία που εισέρχονταν στο λιμάνι να βρίσκο-
νται εντός του βεληνεκούς των πυροβόλων του 



ΤΕΎΧΟΣ 615-ΤΟΜΟΣ 181 | Ναυτική Επιθεώρηση  67

φρουρίου κατασκεύασαν σχεδόν ταυτόχρονα 
με τις οχυρώσεις έναν ύφαλο μώλο 260 πε-
ρίπου μέτρων μήκους, την porporella, ο ύφα-
λος αναγράφεται στους ναυτικούς χάρτες και 
θέλει μεγάλη προσοχή για ορισμένους τύπους 
πλοίων. Αυτή άρχισε να κατασκευάζεται στην 
άκρη της προεξοχής του Καλαμίου το 1575, 
χρειάστηκε όμως επανειλημμένες επισκευές 
και τελικά εγκαταλείφθηκε το 1608, αφού τόσο 
ο ασταθής βυθός, όσο και τα θαλάσσια ρεύ-
ματα και ο κυματισμός, αχρήστευαν την κατα-
σκευή και τη λειτουργικότητά της. Λείψανά της 
σώζονται και σήμερα. Το 1594 διανοίχτηκε η 
είσοδος της λεγόμενης Λίμνης (που οι κάτοι-
κοι την ονομάζουν Μινώα) στη βόρεια πλευρά 
του κόλπου και δημιουργήθηκε ένα ασφαλές 
λιμάνι που χωρούσε 40 γαλέρες που αποκλή-
θηκε Porto Novo. Τα σχέδια για την κατασκευή 
νεωρίων σ΄ αυτή την θέση δεν ευδοκίμησαν, 
το ίδιο ισχύει και για ένα μικρό οχυρό που ξε-
κίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι αμυ-
ντικές εγκαταστάσεις των Βενετών στη Σούδα 
συμπληρωνόταν από ένα δίκτυο βιγλών, δη-
λαδή πυργοειδών φρυκτωριών στην παράκτια 

ζώνη, από τις οποίες σώζονται 2 μέχρι σήμερα 
καθώς και στην συντήρηση του κάστρου Απι-
κόρνο η Bicorna πάνω από τις Καλύβες, ενός 
σημαντικού οχυρού, που η κατασκευή του προ-
ηγείται της Σούδας τρεις τουλάχιστον αιώνες. 
Αργότερα, όταν η τουρκική επίθεση βρισκόταν 
προ των πυλών, αποφάσισαν να οχυρώσουν 
και τη νησίδα Μαράθι (σήμερα Παλιά Σούδα), 
τον Καλόγερο πάνω από το Λουτράκι (πάνω 
από το σημερινό χωριό Μαράθι, έξω από τον 
όρμο της Σούδας), το Ποδομούρι το λόφο δη-
λαδή που αργότερα κτίστηκε το Ιτζεδίν, καθώς 
και τη θέση που οι Τούρκοι έκτισαν το 1867 
τον κουλέ του Σούμπαση στο Παλιόκαστρο (εί-
ναι τα δύο φρούρια που βλέπομε όταν εισερχό-
μεθα στον όρμο της Σούδας στην αριστερή μας 
πλευρά). Μόλις πρόλαβαν να ολοκληρώσουν 
τα πρώτα σχέδια και να ξεκινήσουν τις εργα-
σίες στο Μαράθι και το Ποδομούρι, ξέσπασε η 
λαίλαπα της τουρκικής εισβολής. Οι μάχες που 
ακολούθησαν σ΄ όλη τη διάρκεια του «Κρητι-
κού πολέμου» ήταν πολλές και δύσκολες και 
σ΄ αυτές έλαβε μέρος ενεργά το ντόπιο Ελλη-
νικό στοιχείο, δεν μπόρεσαν όμως τελικά να 
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σταματήσουν την προέλαση του ισχυρότατου 
τουρκικού στρατού προς την υπόλοιπη Κρή-
τη. Στην περίοδο της ενετοκρατίας ανήκαν και 
τα κτηριακά κατάλοιπα της μονής του Χριστού 
στον Ασπαλαθέα, γνωστότερου ως Τσιφτσέ μο-
ναστήρι, που διατηρούταν μέχρι την δεκαετία 
του 50.

Το 1714 παραδόθηκε και η ηρωϊκή νησίδα, 
που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εκατοντά-
δων καταδιωγμένων Ελλήνων (έφθασαν κά-
ποτε τους 600), με συνθήκη που ως συνήθως 
δεν έγινε σεβαστή από τους αλλόθρησκους κα-
τακτητές. Είχε προηγηθεί στενή πολιορκία και 
συνεχής κανονιοβολισμός από τα δύο φρούρια 
που είχαν στο μεταξύ ανεγείρει οι Τούρκοι εκεί 
που δεν πρόλαβαν να τα κατασκευάσουν οι 
Βενετσιάνοι: Στον Καλόγερο του Ακρωτηρίου, 
κανονικό κάστρο που έκανε και την μεγαλύτε-
ρη ζημιά λόγω εγγύτητας, και στο Καλάμι-Πο-
δομούρι ένα μικρότερο. Από το πρώτο σήμερα 
σώζονται ελάχιστα λείψανα μετά την ισοπέδω-
ση των ερειπίων του την δεκαετία του 1990.
Στην θέση του δεύτερου ανοικοδομήθηκε το 

1872 το φρούριο Ιτζεδίν.
Τα γεγονότα που συνδέονται με την επανά-

σταση του 1821 και την δράση του Ελληνικού 
Ναυτικού, είναι επίσης πολλά και σημαντικά, 
αλλά παραμένουν στο περιθώριο της επίση-
μης ιστοριογραφίας. Η Σούδα έγινε η βάση του 
Τουρκοαιγυπτιακού στόλου από το Μάϊο του 
1822, όταν 30 πολεμικά και 84 μεταγωγικά 
πλοία αποβίβασαν τους πρώτους 10.000 στρα-
τιώτες για την καταστολή της επανάστασης. 
Μέχρι το καλοκαίρι του 1825, αρκετές φορές 
ο αιγυπτιακός στόλος επισκέφθηκε τη Σούδα 
μεταφέροντας άνδρες και εφόδια, ενώ έχουν 
καταγραφεί τουλάχιστον επτά απόπειρες του 
ελληνικού στόλου να τον εξουδετερώσει, με 
περιορισμένα όμως αποτελέσματα. Σημαντικό-
τερη επιχείρηση θεωρείται η οργανωμένη επί-
θεση του ενωμένου ελληνικού στόλου υπό τον 
Μιαούλη στις 31 Μαΐου του 1824, που εξελί-
χτηκε σε κανονική ναυμαχίας με συμμετοχή και 
των φρουρίων της νησίδας και του Καλαμίου. 
Ο Υδραίος Αντώνης Βώκος (μνημείο προ τιμήν 
του υπάρχει απέναντι από την πύλη του ΝΚ) 
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μπόρεσε να προσκολλήσει το ένα από τα δύο 
πυρπολικά του ελληνικού στόλου στην αιγυπτι-
ακή υποναυαρχίδα, μία φρεγάτα με 24 κανόνια 
και 200 άνδρες κα να την πυρπολήσει. Η συ-
μπλοκή αυτή έμεινε στην ιστορία σαν «ναυμα-
χία της Σούδας». Τελικά με απόφαση των Μεγά-
λων Δυνάμεων, η Κρήτη έμεινε κάτω από την 
Αιγυπτιακή κατοχή μέχρι το 1840 που πέρασε 
ξανά στην κυριαρχία του σουλτάνου.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις των Αιγυπτίων 
στην περιοχή του Ναυστάθμου περιλάμβα-
ναν υποτυπώδεις υποδομές όπως ένα μικρό 
προβλήτα και στρατιωτικούς φούρνους για το 
ψήσιμο των ψωμιών και των παξιμαδιών που 
χρειαζόταν ο στόλος του Μωχάμετ Άλι (βασι-
λιάς των Αιγυπτίων). Για τον παραπάνω λόγο 
το τοπωνύμιο πριν το 1867 ήταν «Φούρνοι» 
όπως αναφέρεται σε παλιά συμβόλαια. Πιθα-
νότατα οι Αιγύπτιοι να είχαν αναγείρει και κά-
ποιον στρατώνα που αργότερα τροποποιήθηκε 
κι επεκτάθηκε. Στην ουσία όμως, η ιδέα για την 
δημιουργία μόνιμων ναυτικών εγκαταστάσεων 
στην περιοχή, αν και προέρχεται από τον Μω-
χάμετ Άλι, ολοκληρώθηκε επί της εποχής του 
Τούρκου σουλτάνου Αμπντούλ, Αζίζ το 1872 

ο οποίος παραβρέθηκε στα εγκαίνια του ναυ-
στάθμου και φιλοξενήθηκε στις διασημότερες 
επαύλεις των πλούσιων αγάδων του κάμπου 
των Χανίων. Ήταν η εποχή που η Οθωμανική 
αυτοκρατορία πίστευε ότι μπορούσε να κρα-
τήσει την Κρήτη, καθιστώντας την προμαχώνα 
της κυριαρχίας της στη Μεσόγειο, με αιχμή της 
ισχύος της στο λιμάνι της Σούδας. Η Τουρκία 
λοιπόν φιλοδοξούσε να δημιουργήσει εγκατα-
στάσεις ικανές όχι μόνο να ανεφοδιάζουν το 
στόλο της, μα και να μπορούν κατασκευάζουν 
μικρότερα σκάφη ή έστω να προβαίνουν στις 
απαραίτητες επισκευές.

Στον ίδιο το ναύσταθμο αποδόθηκε το ιδι-
αίτερα πομπώδες όνομα «ο αυτοκρατορικός 
ναύσταθμος της Μεσογείου». Αφορμή για την 
επίσπευση της κατασκευής του, μπορεί να θεω-
ρηθεί η ταραχώδη περίοδος της μεγάλης Κρη-
τικής επανάστασης του 1866-1869. Άλλωστε 
η ίδια η επανάσταση αποτέλεσε αφορμή για 
την δημιουργία του δικτύου των πολυάριθμων 
τουρκικών κουλέδων που βρίσκονται διάσπαρ-
τοι σε όλο το νησί. Στον κόλπο της Σούδας εκτός 
από τον κεντρικό κουλέ του Σούμπαση στην 
Απτέρα, στην πραγματικότητα ένα μικρό κάστρο 
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που διατηρείται άριστα και σήμερα, οικοδομή-
θηκαν πύργοι στο Βλητέ, στην Μόρτε Βάρδια, 
στου Βεντουρή πάνω από το Ναύσταθμο, στης 
Γριάς τον Πήδο κοντά στο Πέρα Πλατάνι και στη 
Μαλάξα. Ανώτατος Τούρκος στρατιωτικός διοι-
κητής της Κρήτης εκείνη την εποχή ήταν ο αρ-
χιστράτηγος Χουσεΐν Αβνή πασάς, του οποίου 
η συμβουλή στη δημιουργία του Ναυστάθμου 
δεν ήταν αμελητέα.

Σημαντικότερη όμως από πλευράς στρατι-
ωτικής αρχιτεκτονικής είναι η κατασκευή του 
οχυρού Ιτζεδίν το 1872 από το Ρεούφ πασά 
στο Ποδομούρι, στη θέση μικρότερου οχυρώ-
ματος. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκού σχεδια-
σμού οχυρό του πυροβολικού, κατασκευασμένο 
από πελεκητό πωρόλιθο και χώμα και που θυ-
μίζει έντονα βενετσιάνικη κατασκευή. Το οχυρό 
είχε πενταγωνική συμμετρική κάτοψη και ήταν 
εξοπλισμένο με 12 πυροβόλα Κρούπ των 0,15 
χιλ. Δίπλα σε κάθε πυροβόλο είχε κατασκευα-
στεί πέτρινη θολωτή αποθήκη πυρομαχικών 
με χωμάτινη προκάλυψη. Αν και χρησιμοποιή-
θηκε στην τελευταία κρητική επανάσταση του 
1896, δεν επιτέλεσε ποτέ το σκοπό για τον 
οποίο είχε κατασκευαστεί. Επί της Κρητικής Πο-

λιτείας μετατράπηκε σε φυλακές, αφού πρώτα 
προστέθηκε όροφος στην νότια πλευρά του, 
στεφανωμένος με επάλξεις κατά το πρότυπο 
των φυλακών Αβέρωφ. Ως φυλακή «φιλοξέ-
νησε» αρκετές προσωπικότητες της ελληνικής 
πολιτικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένου του 
Ελευθ. Βενιζέλου, ανάλογα με τους εκάστοτε 
πολιτικά κρατούντες. Η αιματοβαμμένη ιστορία 
του όμως, που συνδέεται στενά και με τα τρα-
γικά για την Ελλάδα μεταπολεμικά γεγονότα, 
δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην σημερινή 
παρουσίαση.

Ιθύνων νους στο σχεδιασμό και την κα-
τασκευή του Ναυστάθμου ήταν ο Σκωτζέζος 
στρατιωτικός μηχανικός James Lindsay που 
μέχρι τότε ήταν υπεύθυνος για τον εκσυγχρο-
νισμό του σουλτανικού ναυστάθμου στην Κων-
σταντινούπολη. Ο Lindsay ανέλαβε με σουλτα-
νική εντολή τόσο τα σχέδια όσο και την επίβλε-
ψη της κατασκευής, η οποία ξεκίνησε το 1869. 
Λόγο του επαναστατικού αναβρασμού εκείνης 
της περιόδου, η κατασκευή έπρεπε να ολο-
κληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Για τον σκοπό 
αυτό μεταφέρθηκαν εκατοντάδες εργάτες από 
την Μικρά Ασία και τη Συρία. Μέσα σε 3 χρόνια 
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κατασκευάσθηκαν οι περισσότερες εγκαταστά-
σεις του ναυστάθμου που χρησιμοποιούνται και 
σήμερα. Κτίστηκαν στρατώνες, νοσοκομείο, δι-
οικητήριο, τζαμί με μιναρέ, φούρνοι, μαγειρεία, 
εργαστήρια, χυτήριο, δεξαμενή νερού και ένα 
ευρύχωρο χαμάμ. Κάποια από τα προαναφε-
ρόμενα κτίρια συμπληρώθηκαν και ολοκληρώ-
θηκαν τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί 
πως ο ίδιος ο Lindsay έχτισε το σπίτι του στην 
πάνω Σούδα και στα γεγονότα του 1896-97 
προσπάθησε να διασώσει κάτω από την βρε-
τανική σημαία και με κίνδυνο της ζωής του, 
όσους περισσότερους Χριστιανούς μπόρεσε να 
χωρέσει το σπίτι του. Πέθανε εκεί τον Μάϊο του 
1899 και τάφηκε στον τότε Αγγλικανικό τομέα 
του νεκροταφείου Σούδας. Τέλος, οι γνώσεις 
μας για τα κατασκευαστικά έργα (όχι μόνο του 
ναυστάθμου) του Lindsay θα ήταν πιο ολοκλη-
ρωμένος αν δεν είχε καταστραφεί το αρχείο 
του, στο σπίτι της Εγγονής του στα Χανιά στην 
Κατοχή.

Ο χώρος του Ναυστάθμου περιτοιχίστηκε 
με ψηλό μαντρότοιχο ο οποίος είχε ως στόχο 
κυρίως την ασφάλεια αλλά και την «απόκρυ-
ψη» των εγκαταστάσεων από αδιάκριτα βλέμ-

ματα. Σε επιλεγμένες θέσεις βρίσκονταν πολε-
μίστρες και θέσεις άμυνας για ελαφρύ οπλισμό 
ενώ διέθετε και 2 εντυπωσιακές κεντρικές 
πύλες. Μια νοτιοδυτική γωνία, που έφερε επί-
στεψη με μαρμάρινη σουλτανική επιγραφή και 
μία στο κέντρο της μακράς πλευράς του, που 
επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί μνημειακή. Δί-
πλα στην πρώτη υπήρχε μνημειακή κρήνη. Οι 
πύλες αυτές σώζονται και σήμερα σε σχετικά 
καλή κατάσταση: Από την πρώτη αφαιρέθηκε η 
επίστεψη με την επιγραφή μετά το 1956 αλλά 
διατηρήθηκαν τα παλιά της θυρόφυλλα, η δεύ-
τερη κλείστηκε με τοιχοποιΐα γιατί διανοίχτηκε 
νέο άνοιγμα στο μαντρότοιχο λίγο δυτικότε-
ρα. Ο περίβολος, που οι ντόπιοι αποκαλούσαν 
«Μπεντένα», είχε κι άλλες βοηθητικές πυλίδες 
και σήμερα σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος 
του. Στις ολοένα εκλείπουσες λαϊκές αφηγήσεις 
έχει μείνει η έκφραση που χρησιμοποιούσαν 
οι κουρασμένοι χωρικοί της επαρχίας Αποκο-
ρώνου «εφτάξαμε μωρέ στην Μπεντένα». Κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο δίνανε κουράγιο και δύναμη 
στον εαυτό τους όντας πεζοί και με φορτωμέ-
να τα υποζύγια τους κατευθύνονταν προς τα 
Χανιά για να πουλήσουν τα αγροτικά προϊόντα 
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τους. Η Μπεντένα ήταν κατά κάποιον τρόπο ο 
χιλιομετρητής και η ένδειξη ότι η πόλη δεν είναι 
πλέον μακριά.

Η αρχιτεκτονική των κτιρίων του Ναυστάθ-
μου χαρακτηρίζεται από τον ώριμο Οθωμανικό 
νεοκλασικισμό (άνθησε στην Οθωμανική αυ-
τοκρατορία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα) 
και θυμίζει το μέγαρο των δικαστηρίων στα 
Χανιά καθώς και το διώροφο κτίριο του Διοι-
κητηρίου στο Καστέλι της παλιάς πόλης, κάτι 
που δεν μας εκπλήσσει αφού πρόκειται για 
δημόσια οθωμανικά κτήρια που χτίστηκαν την 
ίδια εποχή, σχεδιασμένα από τους Ευρωπαίους 
μηχανικούς. Ο ίδιος ο σουλτάνος Αμπτούλ Αζίζ 
αίτημα επιφανών ντόπιων μουσουλμάνων για 
τη δημιουργία οικισμού που θα στέγαζε τους 
κατοίκους της νησίδας αξιοπρεπώς, απελευθε-
ρώνοντας την καθαρά στρατιωτική της χρήση, 
αλλά θα δημιουργούσε και στους ίδιους αίσθη-
ση ασφάλειας. Ο οικισμός δημιουργήθηκε στην 
θέση των αποξηραμένων από το Ρεούφ πασά 
αλυκών της Τούζλας (τουρκική ονομασία της 
πρώην Κουλάτας) και αποτελούνταν από 100 
νέες κατοικίες, ονομάστηκε δε προς τιμήν του 
Αζιζιέ. Είναι η σημερινή Κάτω Σούδα.

Ο Ναύσταθμος αποτέλεσε μαζί με κάποια 

άλλα έργα, στοιχείο προπαγάνδας (ως προς τη 
δύση) για τα επιτεύγματα και τα έργα υποδομής 
της καταρρέουσας στην ουσία Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας. Ο μετέπειτα σουλτάνος Αμπντούλ 
Χαμίτ ο Β΄ ο οποίος διοικούσε την Οθωμανι-
κή αυτοκρατορία από την 1/8/1876 έως τις 
27/4/1909 θέλοντας να επιδείξει το ψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας, ισχύος, και υποδομών 
έδωσε εντολή σε επαγγελματίες φωτογράφους 
να απαθανατίσουν σε εικόνες τα σημαντικότερα 
έργα και κτίσματα της αυτοκρατορίας του. Έτσι 
συνέλεξε συνολικά 1819 φωτογραφίες σε 51 
λευκώματα τα οποία και απέστειλε στις ΗΠΑ. Οι 
παραπάνω φωτογραφίες φυλάσσονται σήμερα 
στην βιβλιοθήκη του κογκρέσου των ΗΠΑ και 8 
εξ αυτών απεικονίζουν τα τουρκικά κτίρια του 
ναυστάθμου Κρήτης. Χρονολογούνται μεταξύ 
του 1880-1893 και παρουσιάζουν μεταξύ άλ-
λων την αποθήκη και το εργοστάσιο τορπιλών, 
το χυτήριο και την αποθήκη πυρομαχικών κα-
θώς και άλλα κτίρια της εγκατάστασης. Αξίζει 
να τονιστεί επίσης ότι ο σουλτάνος Αμπντούλ 
Χαμίτ ο Β΄ φοβούμενος μία απόπειρα δολοφο-
νίας δεν ταξίδευε συχνά και χρησιμοποιούσε, 
μεταξύ άλλων, τις φωτογραφίες ως οπτικά τεκ-
μήρια για το τι συνέβαινε στην επικράτειά του.
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Ο Ναύσταθμος τροφοδοτούνταν με νερό 
από τις πηγές του Αγίου Παντελεήμονα οι οποί-
ες βρίσκονται νότια του οικισμού του ναυστάθ-
μου και σε υψόμετρο 150 μέτρων περίπου. 
Επειδή το νερό, άρα και οι πηγές, ήταν ζωτι-
κής σημασίας για τους ανθρώπους, για κάποιες 
εργασίες αλλά και για τα υποζύγια, ο εν λόγω 
χώρος έπρεπε να προστατευθεί. Έτσι δίπλα στις 
πηγές και το εκκλησάκι χτίστηκε το 1867-69 
ένας κουλές ο πύργος Βεντούρη, του οποίου τα 
ερείπια μπορεί να τα δει κανείς ακόμη και σή-
μερα. Ο εν λόγω πύργος δεν φρουρούσε μόνο 
τις πηγές αλλά ολόκληρη την περιοχή του ναυ-
στάθμου από επαναστάτες που θα εφορμού-
σαν από την περιοχή των Κεραμειών ή και του 
Αποκόρωνα. Ο πύργος του Βεντούρη υπήρξε το 
δεύτερο οχυρό (μετά του Βάμου) που κατέλα-
βαν οι επαναστάτες τον Ιανουάριο του 1897. 
Η κατασκευή του ήταν από αργιλο-λιθοδομή 
όπου αντί για κονίαμα χρησιμοποιήθηκε κυρί-
ως χώμα, γι΄αυτό το λόγο άλλωστε δεν άντεξε 
στην φθορά του χρόνου. Ιδιαιτερότητα του ήταν 
η ασυνήθιστη διπλή σειρά τουφεκιοθυρίδων σε 
«πλεκτό» συνδυασμό που έδινε την εντύπωση 
ότι βρισκόταν σε διαφορετικούς ορόφους (ο 

επάνω όροφος όμως είχε επάλξεις).
Εκεί που βρίσκεται σήμερα ο οικισμός του 

ναυστάθμου Κρήτης υπήρχαν παλιότερα δύο 
νεκροταφεία ένα αγγλικό και ένα ρωσικό, τα 
οποία βρισκόταν το ένα δίπλα στο άλλο. Ιδρύ-
θηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα για να θάβο-
νται μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της 
Αγγλίας και της Ρωσίας που υπήρχε εκείνη την 
εποχή στην Κρήτη, αρκετά πριν την επανάστα-
ση του 1897. Πριν την ίδρυση τους οι λιγοστοί 
΄Αγγλοι, και γενικά οι προτεστάντες θάβονταν 
στην μονή Χρυσοπηγής. Στο ρωσικό νεκροτα-
φείο θάφτηκαν τα θύματα από την έκρηξη πυ-
ροβόλου στο θωρηκτό Sisoi Veliky στα μέσα 
Μαρτίου 1897.Η έκρηξη έγινε σε πυργίσκο με 
πυροβόλα σκοτώνοντας ακαριαία 18 μέλη της 
ομοχειρίας και τραυματίζοντας άλλους 20 από 
τους οποίους υπέκυψαν οι 6 ανεβάζοντας τον 
αριθμό των θυμάτων σε συνολικά 24. Πολλοί 
έκαναν λόγο για θεία δίκη, μιας και το εν λόγο 
θωρηκτό συμμετείχε στους βομβαρδισμούς του 
Ευρωπαϊκού στόλου εναντίον των επαναστα-
τών στο Ακρωτήρι.

Στο αγγλικό νεκροταφείο εκτός από τον 
James Lindsay ενταφιάστηκε και η ανιψιά του 
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Maggie Montgomery. Αργότερα τα οστά του 
Lindsay μεταφέρθηκαν τιμής ένεκεν στο συμ-
μαχικό νεκροταφείο στο Βλητέ στον αγγλικό το-
μέα. Ο τάφος του με μεγαλοπρεπή σταυρό, δέ-
σποζε στο αγγλικό νεκροταφείο όπως δέσποζε 
η τιμητική στήλη που ανήγειραν οι Ρώσοι στα 
θύματα του Sisoi Veliky στο ρωσικό νεκροτα-
φείο. Και τα δύο νεκροταφεία έπεσαν σε αχρη-
στία μεταπολεμικά. Η δημιουργία του οικισμού 
του Ναυστάθμου Κρήτης δίπλα τους ήταν μία 
από τις αιτίες διάλυσης τους. Ήταν όμως και 
μία άλλη: Στο ρωσικό μνημείο ερχόταν κάθε 
χρόνο μετά το 1960 αντιπροσωπεία από την 
ΕΣΣΔ για να αποδώσει τιμές, μαζί με τις τιμές 
που απέδιδε στους Σοβιετικούς αιχμαλώτους 
που εξοντώθηκαν από τους Γερμανούς στο 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ο χώρος των νεκροτα-
φείων δέσποζε του ναυστάθμου και φυσικά οι 
Σοβιετικοί έριχναν την ματιά τους στις εγκατα-
στάσεις (ο ψυχρός πόλεμος κρατούσε ακόμα), 
κάτι που δεν ξέφευγε της προσοχής των δικών 
μας αξιωματικών. Σύντομα αποφάσισαν να το 
ξηλώσουν και να δημιουργήσουν νέο μνημείο 

στον Άγιο Λουκά στα Χανιά, δίπλα σε αυτό των 
πεσόντων.

Μετά την αποχώρηση των Τούρκων, στο 
ναύσταθμο εγκαταστάθηκαν μονάδες των Με-
γάλων δυνάμεων της εποχής. Ο κεντρικός με-
γάλος στρατώνας (σημερινό κτίριο 12) καταλή-
φθηκε από τους Γάλλους και ονομάστηκε Γαλ-
λικός στρατώνας. Το διπλανό επίσης διώροφο 
κτίριο του διοικητηρίου καταλήφθηκε από τους 
Ιταλούς, ενώ τα τουρκικά κτίρια που βρισκόταν 
στην σειρά από την πλατεία της Σούδας μέχρι 
τη δυτική πύλη του ναυστάθμου μοιράστηκαν 
στου Ρώσους, Αγγλους και Αυστριακούς. Τα 
κτίρια αυτά ήταν διώροφες κατασκευές και πε-
ριήλθαν αργότερα στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ. 
Δυστυχώς όσα από αυτά γλίτωσαν από τους 
βομβαρδισμούς των Γερμανών, γκρεμίστηκαν 
μετά την ανατίναξη του πλοίου «Πανορμίτης»-
που συντάραξε την Σούδα το 1979. Το εν λόγο 
πλοίο μετέφερε πέραν από κάποιες ρέλλες για 
τον Ναύσταθμο Κρήτης, 450 φιάλες υγραερίου 
ενώ στα αμπάρια του υπήρχαν ποσότητες δυ-
ναμίτη, βαρέλια βενζίνης και πυρομαχικά.
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Basilicata 1637

Στον προβλήτα του Ναυστάθμου αποβι-
βάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, στις 9 
Δεκεμβρίου 1898, ο Πρίγκηπας Γεώργιος ως 
΄Υπατος Αρμοστής, προερχόμενος από την 
ρωσική ναυαρχίδα «Νικόλαος Α». Τον υποδέ-
χθηκαν οι ναύαρχοι των Μεγάλων δυνάμεων, 
Σκρύδλωφ της Ρωσίας, Ποτιέ της Γαλλίας, Νοέλ 
της Αγγλίας και Κανεβάρο της Ιταλίας. Μετά την 
αποχώρηση των μεγάλων δυνάμεων κάποια 
κτίρια άλλαξαν χρήση. Έτσι τον Απρίλιο του 
1910 και κατόπιν νομοσχεδίου της Κρητικής 
Πολιτείας ιδρύθηκε το άσυλο φρενοβλαβών 
Σούδας το οποίο στεγαζόταν στο κτίριο του δι-
οικητηρίου, στο κτίριο του «Ιταλικού στρατώνα». 
Ο γειτονικός Γαλλικός στρατώνας χρησιμοποιή-
θηκε αργότερα ως στρατώνας πυροβολικού.

Οι Άγγλοι διατηρούσαν μία παρουσία στον 
παλιό ναύσταθμο την περίοδο μεταξύ 1909 και 
1922, διαθέτοντας ένα κέντρο τηλεπικοινω-
νιών και υδροπλάνα. Μετά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο το υπουργείο οικονομικών της χώρας 
μας (στο οποίο ανήκε το μεγαλύτερο μέρος των 
εγκαταστάσεων) μίσθωνε το χώρο σε ιδιώτες 

για αποθηκευτική χρήση (κάρβουνο για πλοία 
κλπ).

Στον Ναύσταθμο αποτεφρώθηκαν δεκα-
πέντε περίπου Ιάπωνες ναυτικοί οι οποίοι το 
1917 περισυνελέχθησαν από ναυάγιο που έγι-
νε στο Κρητικό πέλαγος. Η αποτέφρωση έλαβε 
χώρα κατόπιν εντολής του κυβερνήτη του πλοί-
ου, διεκπεραιώθηκε δε σε ειδικά διαμορφωμέ-
να κρεματόρια τύπου σχάρας. Λέγεται ότι για 
μία εβδομάδα όλη η περιοχή της Σούδας μύριζε 
ψημένη σάρκα.

Την ίδια περίπου περίοδο το αγγλικό υπε-
ρωκεάνιο Minnewaska ναυάγησε στον κόλπο 
της Σούδας χτυπημένο από νάρκη η τορπίλη 
γερμανικού υποβρυχίου. Ο κυβερνήτης του 
πλοίου με περίσσια στωϊκότητα το οδήγησε 
και το προσάραξε στις ακτές του Ακρωτηρίου 
απέναντι από το νησάκι του Αγίου Νικολάου. 
Το πλοίο μετέφερε αποικιακά στρατεύματα 
από την Ινδία (περίπου 1800 άνδρες μαζί με 
το προσωπικό) που προορίζονταν για το μέτω-
πο της Καλλίπολης. Αργότερα τεμαχίστηκε και 
οδηγήθηκε στα χυτήρια, ενώ το κάτω μέρος 
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Δυτική. πύλη 1897

του έμεινε για πάντα στον πυθμένα. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να αναφερθεί πως όπως λέγεται, 
κατά την διάρκεια του Α' ΠΠ κάποιος Χανιώ-
της επιχειρηματίας πλούτισε ανεφοδιάζοντας 
κρυφά (με βαρέλια) γερμανικά υποβρύχια. 
Ο εφοδιασμός γινόταν από τα ανατολικά του 
Ακρωτηρίου, ίσως τα πασίγνωστα σήμερα Σε-
Ϊτάν Λιμάνια.

Επόμενος σημαντικός ιστορικός σταθμός 
σχετικά με τον ναύσταθμο θεωρείται ο Σεπτέμ-
βριος του 1922 όταν στον στρατώνα του εγκα-
ταστάθηκε, επιστρέφοντας από την Μικρά Ασία, 
η 5η μοίρα ορειβατικού πυροβολικού.

Το ίδιο κτίριο άλλωστε χρησιμοποίησε ως 
στέγαση της Κρητικής πολιτοφυλακής στο με-
σοδιάστημα μετά την αποχώρηση των προστά-
τιδων δυνάμεων έως την ένωση της Κρήτης με 
την υπόλοιπη Ελλάδα (περίοδος 1909-1913). 
Όπως προαναφέρθηκε, στο κτίριο του Ιταλικού 
στρατώνα υπήρχε το άσυλο φρενοβλαβών που 
το 1925 αναβαθμίστηκε σε δημόσιο ψυχιατρείο 
Σούδας, διαθέτοντας 150 κλίνες. Επειδή η συμ-

βίωση με το στρατό δεν μπορούσε να συνεχι-
στεί για πολύ, έγινε διαχωρισμός των χώρων 
το 1926. Δεν είναι γνωστό αν το ψυχιατρείο 
εξακολούθησε να στεγάζεται εντός του πρώ-
ην ναυστάθμου μέχρι τις αρχές του 1930 όπου 
μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Κάτω 
Σούδας. Σίγουρο είναι πάντως πως το πυροβο-
λικό στεγαζόταν στον ίδιο χώρο ως το 1940 
όπου και μεταφέρθηκε στο αλβανικό μέτωπο.

Μέχρι το μεσοπόλεμο ο ναύσταθμος ήταν 
γνωστός στους Χανιώτες με την ονομασία Ταρ-
σανάς δηλαδή ναυπηγείο, αν και ποτέ δεν λει-
τούργησε ως τέτοιο. Μάλιστα ήταν ο ταρσανάς 
της Σούδας, σε αντιδιαστολή με τον ταρσανά 
των Χανίων που ήταν το σημερινό Μεγάλο Αρ-
σενάλι (ΚΑΜ). Χωροταξικά βέβαια οι στρατιωτι-
κές υπηρεσίες και δραστηριότητες του μετέπει-
τα ναυστάθμου δεν περιορίζονταν μόνο στην 
κωμόπολη της Σούδας αλλά επεκτείνονταν και 
πέραν αυτής. ΄Ετσι στις Μουρνιές παραχωρή-
θηκε αδόμητος χώρος από την άλλοτε φημι-
σμένη έπαυλη-μετόχι της Κουκουνάρας. Εκεί 
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το 1924 δημιουργήθηκε ο ραδιοτηλεγραφικός 
σταθμός, ο αποκαλούμενος Ασύρματος.

2. Νεώτερη ιστορία 
Το Πολεμικό Ναυτικό έκανε ουσιαστικά την 
εμφάνιση του στην Κρήτη το 1929 όταν ως 
Υπουργείο Ναυτικών δημιούργησε Ναυτικό 
κλιμάκιο με επικεφαλής τον Σημαιοφόρο τηλε-
γραφητή Χ. Βάρφη και μερικούς ναύτες προ-
κειμένου να ενεργοποιήσουν τον προαναφε-
ρόμενο ραδιοτηλεγραφικό σταθμό Χανίων που 
είχε εγκατασταθεί στο κτήμα (Κουκουνάρα) του 
Μεχμέτ Χαμίτ Μπέη-Βεϊζαδέ στις Μουρνιές.

Στο Ναύσταθμο της Σούδας κατεδαφίστηκε 
το 1934 το τζαμί και ο μιναρές και ο χώρος ισο-
πεδώθηκε. Το τζαμί ήταν περίπου ένα τετράγω-
νο κτίριο με προσανατολισμό φυσικά προς την 
Μέκκα και βρισκόταν στα νοτιοανατολικά του 
Γαλλικού στρατώνα. Είχε ιδιόμορφα αψιδωτά 
ανοίγματα και κεραμοσκεπή. Ο μιναρές του αν 
και δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός, διακρίνοταν όμως 
από την ασυνήθιστη απόληξή του. Η απόληξη 
αυτή ήταν μεταλλικής κατασκευής και είχε το 
σχήμα ανάστροφου κρεμμυδιού όπως περίπου 
ο ορειχάλκινος τρούλος της ρωσικής εκκλησίας 
της Μαρίας Μαγδαληνής στην Χαλέπα.

Το πυροβολικό διαμόρφωσε ένα προϋπάρ-
χουν κτίσμα (μάλλον αποθήκη πυρομαχικών) 
σε εκκλησία της προστάτιδας του, της Αγίας 
Βαρβάρας. Το κτίσμα αυτό υπάρχει στο ανατο-
λικό μέρος του ναυστάθμου ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ένα ογκώδες τμήμα από ανάγλυ-
φο μνημείο που βρίσκεται στον περίγυρο του 
ναού. Πρόκειται για το άνω τμήμα λίθινου μνη-
μείου που είχαν στήσει οι Ρώσοι περίπου το 
1900 τιμώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τους ναυ-
τικούς που σκοτώθηκαν στην έκρηξη του Sisoi 
Veliky. Το μνημείο αυτό είχε στηθεί αρχικά στο 
ρωσικό νεκροταφείο, το οποίο όπως και το αγ-
γλικό βρισκόταν δίπλα στη θέση του σημερινού 
οικισμού του ναυστάθμου Κρήτης. Το μνημείο 
έφερε θυρεούς των Ρωμανώφ (την αυτοκρα-
τορική οικογένεια της Ρωσίας που δολοφονή-
θηκε το 1918). Κάποια στιγμή μεταφέρθηκε και 
ξαναστήθηκε στον ναύσταθμο στην κεντρική 
πλατεία όπου χρησίμευε ως μνημείο για την κα-
τάθεση στεφάνων και την απόδοση τιμών πριν 

κατασκευαστεί το μνημείο του αφανούς ναύτη. 
Αργότερα λύθηκε ξανά για να μεταφερθεί σε 
πιο βολικό σημείο. Έμεινε όμως έτσι για αρκετά 
χρόνια και τελικά από αδιαφορία ή άγνοια τα 
τμήματά του λεηλατήθηκαν και χάθηκαν. Απέ-
μεινε μόνο η προαναφερόμενη απόληξή του η 
οποία βρίσκεται δίπλα στην Αγία Βαρβάρα.

Έξω από τον περιτοιχισμένο χώρο του ναυ-
στάθμου, στα δυτικά, υπήρχε μέχρι το 1979 
ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν για αρκετά 
χρόνια ως ταχυδρομείο. Στο κτίριο αυτό διεξή-
χθη η δίκη όσων έλαβαν μέρος στο βενιζελικό 
κίνημα του 1935, λίγους μήνες μετά την εκ-
δήλωση και την καταστολή του. Το κτίριο αυτό 
καταστράφηκε επίσης μετά την έκρηξη του Πα-
νορμίτη και κατεδαφίστηκε. Ο χώρος του σήμε-
ρα είναι κενός.

3. Ο Ναύσταθμος κατά την διάρκεια 

του Β' ΠΠ

Στις 30 Οκτωβρίου 1940 (Τρίτη ημέρα του 
πολέμου) με εντολή του Ναυτικού Συμβουλί-
ου αποφασίστηκε η ίδρυση εγκατάσταση της 
Ναυτικής Διοίκησης Κρήτης υπό τον Υποναύαρ-
χο Πελία Ιωαννίδη. Το μεσημέρι της επόμενης, 
επιτέθηκε στη Σούδα σμήνος βομβαρδιστικών 
βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις και προσωπι-
κό. Θύμα αυτού του βομβαρδισμού έπεσε και 
ο πατέρας του γνωστού Χανιώτη Τάκη Χου-
λιόπουλου, Αθανάσιος, που όντας αξιωματικός 
βρισκόταν στον προβλήτα μαζί με στρατιώτες 
και επέβλεπε την φόρτωση πολεμικού υλικού. 
Το σμήνος συνέχισε βομβαρδίζοντας τα Χανιά, 
χωρίς μεγάλη επιτυχία. Η Κρήτη τέθηκε υπό 
αγγλική στρατιωτική προστασία. Αποφασίζε-
ται εσπευσμένα η ενίσχυση της άμυνας του 
λιμένα της Σούδας με περιορισμένης ισχύος 
αντιαεροπορικό σύστημα, πόντιση φράγματος 
για τον έλεγχο εισόδου, και κατασκευή μικρού 
αριθμού δεξαμενών καυσίμων στο χώρο του 
σημερινού εξωτερικού χώρου στάθμευσης του 
ναυστάθμου Κρήτης. Τα μέτρα αυτά όμως δεν 
κατόρθωσαν να εμποδίσουν μία ριψοκίνδυνη 
καταδρομική επιχείρηση που πραγματοποίησαν 
Ιταλοί κομάντος στις 26 Μαρτίου 1941.

Οι Ιταλοί είχαν κατασκευάσει μικρά μηχανο-
κίνητα σκάφη εφοδιασμένα με βαριές γομώσεις 
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εκρηκτικής ύλης, που οδηγούνταν με μεγάλη 
ταχύτητα στο στόχο τους. Οι κυβερνήτες τους 
έπρεπε να τα εγκαταλείψουν στην μικρότερη 
δυνατή απόσταση ασφαλείας από το στόχο. Τα 
6 συνολικά τέτοια σκάφη μεταφέρθηκαν στην 
είσοδο του κόλπου της Σούδας από 2 αντιτορ-
πιλικά και περνώντας το φράγμα με το ατσά-
λινο δίχτυ προστασίας κτύπησαν με επιτυχία 2 
από τους στόχους τους ένα πετρελαιοφόρο και 
το βρετανικό καταδρομικό York, το οποίο στη 
συνέχεια ο Κυβερνήτης του το προσάραξε στα 
αβαθή του κόλπου για να μην βυθιστεί. Αργότε-
ρα χρησιμοποιήθηκε ως σταθερό πυροβολείο. 
Οι κομάντος συνελήφθησαν και κλείστηκαν στο 
Ιτζεδίν.

Από τις 14 Μαΐου ξεκίνησαν σφοδροί καθη-
μερινοί βομβαρδισμοί της Γερμανικής αεροπο-
ρίας που συνεχίστηκαν αμείωτοι μέχρι τις 28 
του ίδιου μήνα, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη με-
ταφορά του πολεμικού υλικού και γεμίζοντας 
τον κόλπο με ναυάγια. Ο ουρανός της Σούδας 
σκεπάστηκε με κατάμαυρο πέπλο και παρά την 
αντιαεροπορική κάλυψη, δεκάδες ήταν τα κατε-
στραμμένα πλοία που κάπνιζαν μέσα στο λιμά-
νι. Η συνολική χωρητικότητα των βυθισμένων 
πλοίων υπολογίζεται στους 36.152 τόνους. 
Καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδος δεν δέχθηκε 
για τόσο μεγάλο διάστημα τόση σφοδρότητα 
πυρός. Παρά ταύτα, στην κτηριακή υποδομή 
του Ναυστάθμου δεν υπήρξαν καταστροφικές 
ζημιές γιατί στόχος των επιτιθεμένων ήταν κυ-
ρίως τα αγκυροβολημένα πολεμικά και εμπο-
ρικά πλοία και οι αποθήκες καυσίμων. Το έργο 
καθαρισμού του λιμανιού απ΄ τα συντρίμμια 
ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 μία 
Ιταλική εταιρεία. Τα κουφάρια των πλοίων τε-
μαχίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα χυτήρια 
προς «ανακύκλωση».

Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τις εγκαταστά-
σεις του ναυστάθμου για τις δικές του ανάγκες 
και χρησιμοποιώντας αιχμαλώτους για αγγα-
ρείες, πρόσθεσαν στο χώρο του αρκετά κατα-
φύγια. Βέβαια οι σημαντικότερες μονάδες τους 
με βαριά επάκτια πυροβόλα, αντιαεροπορικά, 
οχυρωματικά έργα και υπόγειες αποθήκες πυ-
ρομαχικών βρισκόταν σε άλλες τοποθεσίες, οι 
οποίες εντάσσονται χωροταξικά τουλάχιστον 
στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας (Μαλάξα, 

Κόκκινο Χωριό, Δραπανοκεφάλα, Περβολίτσα). 
Κάποια μικρότερα οχυρώματα κατασκευάστη-
καν στην Απτέρα όπου παράλληλα οι Γερμανοί 
διενήργησαν και αρχαιολογικές ανασκαφές 
(κάτι που έγινε και στα βόρεια του ακρωτηρίου 
της Σπάθας στον όρμο Μένιες). Στον ναύσταθ-
μο της Σούδας οι κατακτητές χρησιμοποιούσαν 
ως διοικητήριο τον παλιό Ιταλικό στρατώνα. Το 
ίδιο κτίριο ξανάγινε διοικητήριο μεταπολεμικά 
και εξακολουθεί να είναι και σήμερα.

4. Η περίοδος μετά τον Β' ΠΠ

Μετά τον πόλεμο το λιμάνι της Σούδας απέκτη-
σε ολοένα και μεγαλύτερη αξία για την διακίνη-
ση αγαθών και επιβατών. Ταυτόχρονα η στρα-
τιωτική σημασία εκτιμήθηκε περισσότερο από 
το Πολεμικό Ναυτικό. Για ένα διάστημα χρησι-
μοποιήθηκε από τους λεγόμενους «άνευ θητεί-
ας χωροφύλακες» την περίοδο του 1947-48 
οι οποίοι έκαναν και κάποιες εκτελέσεις (2-3 
σύμφωνα με μαρτυρίες). Το 1949, στους στρα-
τώνες του ναυστάθμου, εγκαταστάθηκε η Σχο-
λή χωροφυλακής που έμεινε εκεί και το 1950, 
τον επόμενο χρόνο μεταφέρθηκε στο Ρέθυμνο.

Το 1950 η τότε ηγεσία του Πολεμικού Ναυ-
τικού που αποτελείτο από Κυβερνήτες πλοίων 
του Στόλου με δράση στις ναυμαχίες της Μεσο-
γείου και με το δόγμα της διασποράς των μά-
χιμων δυνάμεων αποφάσισε με κύριο εισηγητή 
τον τότε πλοίαρχο (και μετέπειτα Αρχηγό ΓΕΝ) 
Κωνσταντίνο Τσάτσο την κατασκευή στη Σούδα 
του δεύτερου μετά τη Σαλαμίνα Ναυστάθμου. 
Για την υλοποίηση της απόφασης πραγματοποι-
ήθηκε επιτόπια έρευνα από επιτροπή που την 
αποτελούσαν οι Πλοίαρχοι Παν. Αθανασόπου-
λος, Αρχιεπιστολέας της Γενικής Επιθεώρησης 
Π.Ν., Παν Παπαχρήστος, Διευθυντής Πυροβολι-
κού Ναυστάθμου Σαλαμίνος, ο Πλωτάρχης Εμμ. 
Μακρής, της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων ΓΕΝ 
και ο Στέλιος Ναουμίδης, Μηχανικός της Διευ-
θύνσεως Ναυτικών ΄Εργων.

Η εισήγηση της επιτροπής υπήρξε θετική 
γι΄ αυτό και αποφασίστηκε η δημιουργία ενός 
γενικού σχεδίου το οποίο θα περιελάμβανε 
αρχικά, λόγω της φτωχής εθνικής οικονομίας, 
τις απαραίτητες και στοιχειώδης απαιτήσεις για 
ανεφοδιασμό και επισκευή μονάδων του στό-
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λου μας αλλά θα είχε όμως και προβλέψεις για 
μια μελλοντική ανάπτυξη της ναυτικής βάσης 
σε Ναύσταθμο με σύγχρονες ευκολίες ελλιμε-
νισμού, αποθήκες εφοδιασμού, με παντοειδές 
υλικό Στόλου και συνεργεία επισκευών των πο-
λεμικών πλοίων.

Το 1951 και μετά από την υπ΄ αριθμόν 
του Ε 010376/51 από 15/3/51 Διαταγή Αρχι-
στρατήγου «περί της ιδρύσεως Ν.Δ. Κρήτης και 
Ν.Β. Σούδας» μεταβιβάστηκε ουσιαστικά «το εν 
Σούδα Κρήτης τέως στρατόπεδο Πυροβολικού 
της V Μεραρχίας» ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ στο Π.Ν. 
Τυπικά το θέμα δεν είχε περατωθεί και σήμερα 
ο συγκεκριμένος χώρος εξακολουθεί να φέ-
ρεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίας 
ΤΕΘΑ. Οι πρώτες εργασίες και η στελέχωση 
σε εργοστασιακό και ανθρώπινο δυναμικό της 
νέας ναυτικής βάσης άρχισαν κάτω από το πε-
ριορισμένο οικονομικό πρόγραμμα της εθνικής 
ανασυγκρότησης που ήταν υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει η Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τον ακόλουθο εμφύλιο. Τον Φε-
βρουάριο του 1952 εγκαταστάθηκε το πρώτο 
εργατοτεχνικό προσωπικό που αργότερα αυξή-

θηκε σε αριθμό και ειδικότητες. Μαζί ήρθε και 
μία πλωτή δεξαμενή επισκευών που υπάρχει 
ακόμα, ενώ μία μόνιμη κτιστή δημιουργήθηκε 
τη δεκαετία του 1980. Στο ναύσταθμο εγκατα-
στάθηκε το αρχηγείο Κρητικού και Ιονίου πελά-
γους (ΑΚΙΠ), αργότερα όμως μεταφέρθηκε στο 
ΝΑΣΚΡΗ στις Μουρνιές. Αρχικά βέβαια οι εγκα-
ταστάσεις περιορίστηκαν στον περιτοιχισμένο 
χώρο εκτάσεως 95 στρεμμάτων.

Το 1953, με την είσοδο της Ελλάδος στο 
ΝΑΤΟ ο ναύσταθμος της Σούδας τοποθετείται 
από την ανωτέρα διοίκηση των συμμαχικών 
δυνάμεων της Ευρώπης στα έργα Ναυτικής 
Υποδομής πρώτης προτεραιότητας, λόγω κυρί-
ως τις ανάγκης παρουσίας του 6ου Αμερικανι-
κού στόλου στη Μεσόγειο. Ως άμεσο αποτέλε-
σμα υπήρξαν οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις που 
υπερκάλυψαν τις ανάγκες των προγραμματι-
σθέντων έργων. ΄Έτσι σύμφωνα με τους σχε-
διασμούς του ΝΑΤΟ, οι εγκαταστάσεις έπρεπε 
να αυξηθούν για να αποκτήσει ο ναύσταθμος 
σύγχρονες και διάσπαρτες υποδομές όπως επι-
τάσσει η ορθολογική αντίληψη μιάς σύγχρονης 
ναυτικής βάσης. Το ελληνικό δημόσιο άρχισε να 
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απαλλοτριώνει αναγκαστικά τις γύρω περιοχές 
οι οποίες ήταν ανταλλάξιμες (πρώην μουσουλ-
μανικές) και αρκετές ανήκαν σε πρόσφυγες. Η 
τιμή απαλλοτρίωσης εκτιμήθηκε στις 15 δραχ-
μές το τετραγωνικό μέτρο και μαζί με 43 κτή-
ρια που περιέλαβε κόστισε αρχικά 4.466.500 
δραχμές. Σήμερα η περιφραγμένη έκταση του 
ναυστάθμου είναι 140 στρέμματα. Επίσης το 
πολεμικό ναυτικό επιτηρεί μία τεράστια έκτα-
ση «επιτηρούμενη ζώνη ναυτικού οχυρού» με 
απαγορευμένη ζώνη 6.100 στρεμμάτων και 
συνολικού εμβαδού επιτήρησης (θαλάσσια και 
χερσαία ζώνη) περίπου 105 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων.

5. Ο Ναύσταθμος σήμερα

Στις δεκαετίες του 1960 και 70, αλλά και μέ-
χρι τα μέσα τουλάχιστον της δεκαετίας του 80, 
ο ναύσταθμος εκτός από τη στρατιωτική του 
σημασία, αποτελούσε και σημαντικότατο οικο-
νομικό παράγοντα του τόπου, απασχολώντας 
εκτός των άλλων και εκατοντάδες τοπικούς 
εργατοτεχνικούς. Το 1964 άρχισε να κτίζεται 
το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, αρχικά ως θε-
ραπευτήριο του ναυστάθμου, τα εγκαίνια του 
οποίου πραγματοποιήθηκαν στις 6 Φεβρουαρί-
ου του 1969. Πρόκειται για το μοναδικό στρα-
τιωτικό νοσοκομείο της Κρήτης, η περίθαλψη 
παρέχεται και στους 3 κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Στον ευρύτερο χώρο προστέθηκαν 
αργότερα το μνημείο του Αφανούς Ναύτη και η 
Λέσχη Αξιωματικών (ΛΑΝΚ).

6. Επίλογος

Η Κρήτη αποτέλεσε κυρίως, μετά τον 15 αιώνα, 
ιδιαίτερα σημαντική από στρατιωτικής απόψε-
ως για τις υπερδυνάμεις της εποχής εκείνης, 
λόγω της εξαίρετης γεωπολιτικής και στρατηγι-
κής θέσης του όρμου της Σούδας, που πάντο-
τε υπήρξε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι 
το κέντρο των εξελίξεων στην λεκάνη της ΝΑ 
Μεσογείου, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στον B΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο.

Άλλωστε, η θέση της ν. Κρήτης ήταν και 
θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ανατολικής 
Μεσογείου που συμβάλει στην εδραίωση των  
γεωστρατηγικών διεκδικήσεων της Ελλάδας, 

έγινε δε αιτία για έντονους διεθνείς ανταγω-
νισμούς, αλλά και επιπλέον θυσίες για τον λαό 
της Κρήτης. Ως σταυροδρόμι των τριών ηπεί-
ρων, η ν. Κρήτη και κατ’ επέκταση ο Ναύσταθ-
μος της Κρήτης αποτελούν το σημείο τομής των 
θαλασσίων γραμμών επικοινωνιών (SLOCS) 
της Ανατολικής Μεσογείου. Στην επίτευξη των 
στόχων αυτών οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δη-
μιουργήσει ένα διακλαδικό πλαίσιο υποδομών 
με επίκεντρο τον Ναύσταθμο Κρήτης, που ση-
μαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι υλικοτεχνι-
κές υποδομές και το προσωπικό του ΝΚ, όπου 
συμβάλουν τα μέγιστα κατά την υποστήριξη 
των συμμαχικών επιχειρήσεων. Αξιοσημείω-
τη προστιθέμενη αξία παρέχει το αεροδρόμιο 
του Ακρωτηρίου με την 115 Πτέρυγα Μάχης, 
όπου συμβάλει στην ταχεία προώθηση αερο-
μεταφοράς τόσο του προσωπικού όσο και του 
υλικού. Επίσης, το Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) 
διαθέτει τα απαιτούμενα σύγχρονα μέσα ώστε 
να εκτελεστούν με επιτυχία βολές, αλλά και να 
πραγματοποιηθεί έλεγχος των οπλικών συστη-
μάτων. Τόσο ο Ναύσταθμος της Κρήτης όσο και 
τα FORACS παρέχουν την οποιαδήποτε διευ-
κόλυνση ως προς την υποδοχή, επισκευή και 
παραμονή συμμαχικών πολεμικών πλοίων. Ση-
μαντική, άλλωστε, είναι και η ειδική εκπαίδευση 
μέσω του ΚΕΝΑΠ (NMIOTC) ΝΑΤΟ Μaritime 
Interdiction Operational Training Centre. Επι-
πλέον, το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) 
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, λόγω των 
διευρυμένων υγειονομικών του δυνατοτήτων 
περίθαλψης και ως το μοναδικό που διαθέτει 
θάλαμο αποσυμπίεσης από την νόσο των δυ-
τών.  

Επιπλέον, οι Σύμμαχοι έχουν επιλέξει την 
Σούδα ως ένα σημείο που τους δίνει ένα ασφα-
λές περιβάλλον για ναυτικές και στρατιωτικές 
ευκολίες. Η εξυπηρέτηση των συμμάχων άρχι-
σε το 1951 και αργότερα συνεχίσθηκε με το 
ΝΑΤΟ. Οι προοπτικές είναι ακόμα μεγαλύτερες 
κυρίως για ελλιμενισμό και παροχή Διοικητι-
κής Μέριμνας σε μεγάλες ναυτικές μονάδες. Ο 
ΝΚ επίσης έχει καταξιωθεί σαν ένας από τους 
θεμελιοδέστερους και αναντικατάστατους σχη-
ματισμούς της χώρας. Συμβάλλει δε τα μέγιστα 
στην γεωγραφική διασπορά και άμιλλα, μέσα 
στους κόλπους της εθνικής μας δύναμης κα-
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Αντιναύαρχος εα Α. Ζωιδάκης ΠΝ. Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Αποφοίτησε από 
το Α' Γυμνάσιο Αρρένων Χανίων. Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εισήλθε στις 20/9/1971 
και αποφοίτησε στις 14/6/1975 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Στην συνέχεια υπηρέτησε 
στα πλοία του στόλου επί 18,5 χρόνια ως Διοικητής Μοίρας, Κυβερνήτης, Ύπαρχος και 
Αξιωματικός. Επίσης υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες ξηράς, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΕΦ, ΔΔΜΝ, 
ΝΔΑ, ΝΚ, κα. Φοίτησε στην Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) και στην Σχολή Επιτελών 
Εθνική Άμυνας (ΣΕΘΑ). Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

θώς και της αποτελεσματικότερης πολιτικής και 
στρατιωτικής διαχείρισης αυτής, ενώ παράλλη-
λα η όλη λειτουργία του αναφερόμενου πλέγ-
ματος έχει απολήξεις και στην τοπική οικονομία 
με της υψηλού επιπέδου επισκευές πλοίων και 
τις λοιπές παράπλευρες δραστηριότητες ενός 
τόσο σύνθετου γεωστρατηγικού οικοδομή-
ματος με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την 
ασφάλεια της Νήσου όσο και την διεθνή υπό-
σταση του ΝΚ.
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Η συμμετοχή του Β. Ναυτικού 
στις επιχειρήσεις αποκλεισμού 
των Βορειοαφρικανικών ακτών 

στις 31 Μαΐου 1943 

Επιμέλεια:   Πλωτάρχης (Ο) Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ, Ιστορικός - Επιτελής ΥΙΝ
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Εξέχουσα θέση στις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν τα ελληνικά πολεμικά πλοία με 
τα πληρώματά τους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου προσέλαβε η συμμετοχή στον 
ναυτικό αγώνα της Μεσογείου. Στον αγώνα αυτόν ο ίδιος ο Τσόρτσιλ απέδιδε μεγάλη σημασία για 
τη νίκη εναντίον των δυνάμεων του Άξονα. Ο ελληνικός στόλος επωμίστηκε τότε, ένα σημαντικό 
ρόλο να διαχειριστεί για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Αποσκοπούσε στην αποκοπή των γερ-
μανοϊταλικών γραμμών ανεφοδιασμού του βορειοαφρικανικού μετώπου και στην αποδυνάμωση 
των εχθρικών μονάδων, ώστε να ξεκινήσει η από νότο απελευθέρωση της Ευρώπης. Για τον λόγο 
αυτόν τα ελληνικά πλοία ανέλαβαν αποστολές μαζί με τα βρετανικά στη Μεσόγειο Θάλασσα και 
στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, ήδη λίγο μετά την μεταστάθμευσή τους στο λιμάνι της Αλεξάνδρει-
ας, τον Απρίλιο του 1941. Άλλωστε, από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που μεταφέρθηκαν στην 
Αίγυπτο, το Πολεμικό Ναυτικό ήταν αυτό που εντάχθηκε πρώτο στον συμμαχικό αγώνα. 

Οι επιχειρήσεις για τον έλεγχο της Βόρειας Αφρικής διήρκησαν από τον Ιούνιο του 1940 ως τον 
Μάιο του 1943. Το διάστημα αυτό έλαβαν χώρα πολύ σημαντικές μάχες που ενορχηστρώθηκαν 
από τους πρωταγωνιστές του μετώπου της Βορείου Αφρικής, τον Μπέρναρντ Μοντγκόμερι από 
τη μία μεριά  και τον Έρβιν Ρόμμελ από την άλλη. Επρόκειτο για δύο σπουδαίες φυσιογνωμίες της 
στρατιωτικής ιστορίας που σημάδεψαν με τη δράση τους την εποχή τους. Ως ηγετικές προσωπικό-
τητες ενέπνεαν τον θαυμασμό και την εμπιστοσύνη για τις ικανότητές τους στους στρατιώτες τους. 
Διέφεραν ως χαρακτήρες και αυτό αποτυπώθηκε στην τακτική που ακολούθησαν. Ο Μοντγκόμερι 
αποτέλεσε τυπικό παράδειγμα της βρετανικής αντίληψης για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων, όπου η  επιτυχία ήταν αποτέλεσμα του μεθοδικού και λεπτομερούς σχεδιασμού σε όλα 
τα επίπεδα. Απεναντίας, ο Ρόμμελ εξέφραζε τη γερμανική αντίληψη τακτικής ενός κεραυνοβόλου 
πολέμου που στηριζόταν στην αιφνιδιαστική και ταχεία επίθεση.  

Ο έλεγχος του βορειοαφρικανικού μετώπου είχε μεγάλη στρατηγική σημασία και αποτελού-
σε επιδίωξη και των δύο πλευρών. Ειδικότερα, σκοπός των Γερμανών και των Ιταλών ήταν να 
ελέγξουν τις προσβάσεις προς τις πηγές πετρελαίου και να ανατρέψουν την ισχύ της Μεγάλης 
Βρετανίας στην περιοχή. Οι Βρετανοί με τους συμμάχους τους ήθελαν να αποτρέψουν μία τέτοια 
προοπτική, γεγονός που θα είχε καταλυτικές επιπτώσεις στην έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Απεναντίας, η επικράτηση εναντίον του Ρόμμελ θα επέτρεπε τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων για 
την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον Νότο με τη μεταφορά στρατευμάτων στην Ιταλία και στη 
Γαλλία. Οι επιχειρήσεις του μετώπου της Βορείου Αφρικής είχαν τρεις φάσεις: την Εκστρατεία της 
Δυτικής Ερήμου, την Επιχείρηση Πυρσός και την Εκστρατεία στην Τυνησία.

Το τεκμήριο που παρατίθεται αναφέρεται ειδικότερα στην ελληνική συμμετοχή και στο ρόλο 
που διαδραμάτισαν τα ελληνικά αντιτορπιλικά «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», «ΠΙΝΔΟΣ», «ΚΑΝΑΡΗΣ» και «ΜΙΑ-
ΟΥΛΗΣ» στην τελευταία φάση, στην Εκστρατεία στην Τυνησία. Συμμετείχαν μαζί με βρετανικά πλοία 
σε επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με την εκκαθάριση της περιοχής μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας 
από τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα που δρούσαν στην περιοχή. Η επιτυχής έκβαση των 
επιχειρήσεων αυτών αποτελούσε προϋπόθεση για την μεταφορά του μετώπου στη νότια Ευρώπη 
με πρωταρχικό στόχο την αποβίβαση στρατευμάτων στην Ιταλία και στη Γαλλία.  

Το συνημμένο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το «Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ 
1940-1944» και πιο συγκεκριμένα εμπεριέχει μέρος της Έκθεσης Πεπραγμένων του Στόλου για το 
έτος 1943. Ο Αρχηγός Στόλου, Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, αναφέρει τη συμμετοχή 
των ελληνικών αντιτορπιλικών «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», «ΠΙΝΔΟΣ», «ΚΑΝΑΡΗΣ» και «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» στις 
συμμαχικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα τον Μάιο του 1943 και που ως Αντικειμενικό Σκοπό εί-
χαν τον αποκλεισμό των ακτών της Βορείου Αφρικής. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο 
ανήκουν στο Φωτογραφικό Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.





Α/Τ «ΠΙΝΔΟΣ»

Α/Τ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ»

Α/Τ «ΜΙΑΟΥΛΗΣ»

Α/Τ «ΚΑΝΑΡΗΣ» 
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Χειραψία µε 
την Ιστορία

Η κατόπιν αεροπορικής εναντίον 
του επιθέσεως βύθισης του 

Πλωτού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΗ» 
το Σάββατο 12 Απριλίου 1941

Επιμέλεια:   Πλωτάρχης (Ο) Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ, Ιστορικός - Επιτελής ΥΙΝ
        Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βλάσιος Οικονόμου ΠΝ, Ιστορικός - Επιτελής ΥΙΝ
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Ξεχωριστή πτυχή της συμμετοχής της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε η δράση των 
Πλωτών Νοσοκομείων. Τα πλοία αυτά, επίτακτα κυρίως, επωμίστηκαν το έργο της περίθαλψης και της 
μεταφοράς των τραυματιών του πολέμου. Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, τα πλοία αυτά ήταν βαμ-
μένα με λευκό χρώμα και έφεραν το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά. 
Κάτι τέτοιο όμως, δεν εμπόδισε τα γερμανικά αεροπλάνα από το να επιτεθούν και να χτυπήσουν ελληνι-
κά Πλωτά Νοσοκομεία παραβιάζοντας τα όσα προβλέπονταν σε καιρό πολέμου. Μία τέτοια περίπτωση 
ήταν και η βύθιση του Πλωτού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΗ» στις 12 Απριλίου 1941. 

Στις 10 Απριλίου 1941 και ενώ τα γερμανικά στρατεύματα 
είχαν εισβάλει στην Ελλάδα, το Πλωτό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΗ», 
αφού παρέλαβε το προσωπικό του νοσοκομείου Δράμας από 
τη Θάσο, όπου είχε καταφύγει, αναχώρησε με κατεύθυνση προς 
τους Ωρεούς της Εύβοιας. Το νοσοκομείο είχε εκκενωθεί λίγο 
πριν από την κατάληψη της πόλης από τους Γερμανούς. Το προ-
σωπικό του νοσοκομείου Δράμας, που επιβιβάστηκε στο «ΑΤΤΙ-
ΚΗ», αποτελούνταν από 18 γιατρούς, 28 οπλίτες νοσοκόμους, 
11 αδελφές νοσοκόμες, έναν ιερέα και μερικά ακόμα άτομα από 
το κατώτερο προσωπικό του, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά 
στο τεκμήριο που ακολουθεί. Δεν υπήρχαν ασθενείς ή τραυμα-
τίες. Στις 4 η ώρα, ξημερώματα της Παρασκευής 11 Απριλίου, 
κατέπλευσε στους Ωρεούς. Έξι ώρες αργότερα, έλαβε διαταγή να 
πλεύσει για τη Σύρο και να αποβιβάσει το προσωπικό του νοσο-
κομείου  Δράμας που μετέφερε.

Το «ΑΤΤΙΚΗ» κινήθηκε ανατολικά των ακτών της Εύβοιας και 
περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της 11ης προς 12η 
Απριλίου έπλεε στο στενό του Καφηρέα. Το βράδυ εκείνο είχε 
φεγγάρι και το πλοίο ήταν φωτισμένο, δηλώνοντας την ταυτότητά του σύμφωνα με τις διεθνείς συμβά-
σεις για τα χαρακτηριστικά των πλωτών νοσοκομείων εν καιρώ πολέμου. Γερμανικά βομβαρδιστικά δεν 
δίστασαν να του επιτεθούν από χαμηλό ύψος εκμεταλλευόμενα την έλλειψη αντιαεροπορικών μέσων. 
Ενώ το πλοίο βυθιζόταν και είχε ξεκινήσει η εγκατάλειψή του, άρχισαν να βάλουν με τα πολυβόλα τους 
εναντίον του.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία της προϊσταμένης νοσοκόμας επί του πλοίου, 
Έφης Σπηλιοπούλου, από το προσωπικό της ημερολόγιο, που παρατίθεται στο τεκμήριο που ακο-
λουθεί : «Αίφνης ένας δυνατός βόμβος ακούστηκε τόσον κοντά μας που νομίζω δεν θα τον ξε-
χάσω ποτέ. Ταυτοχρόνως ένας δαιμονιώδης κρότος συνεκλόνισε το σκάφος ολόκληρο σα να του 
ετράβηκε μια τιτάνειος δύναμις την καρένα. Είχαν αρχίσει να εκρήγνυνται βόμβες στην πλώρη και 

στο υπ’ αριθμ. 1 κύτος, που 
είχε διασκευασθή σε θάλα-
μο ασθενών. Το σκάφος επί 
τινα δευτερόλεπτα εσείετο 
ολόκληρο κι έπειτα ένοιω-
σα ότι έγειρε πολύ προς τα 
εμπρός, τόσο που η πλώρη 
του να βυθιστή τουλάχιστον 
τρία πόδια. Όλοι ήσαν ψύ-
χραιμοι κι αυτό οφείλεται εν 
μέρει στο ότι δεν έσβυσαν 
τα φώτα. Ο εχθρός, αν και 
πολύ καλά είχε αντιληφθή 

Έφεδρος Πλοίαρχος Δ. Μελετόπουλος 
Κυβερνήτης του Πλωτού Νοσοκομείου 
«ΑΤΤΙΚΗ»

ΑΤ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» (Η-07) κατά τον Β΄ ΠΠ.
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ότι επρόκειτο περί πλωτού νοσοκομείου, αφού η 
νύκτα ήταν σεληνοφώτιστη, εν τούτοις δεν απε-
μακρύνθη, αλλ’ ανελάμβανε νέαν επίθεσι κατά 
του ακινήτου πλέον στόχου του. Φαίνεται ότι 
έπεσαν περισσότερες από εξ βόμβες. Από αυτές 
οι τρεις πρώτες εξερράγησαν στην πλώρη, άλλες 
στον πρώτο θάλαμο και μερικές στη θάλασσα, 
πολύ κοντά στο μηχανοστάσιο».

Όταν σταμάτησαν οι επιδρομές, ξεκίνησαν να 
κατεβάζουν τις βάρκες στη θάλασσα. Ο ασύρ-
ματος είχε καταστραφεί και δεν ήταν εφικτό να 
ζητηθεί βοήθεια. Ταυτόχρονα, ο Κυβερνήτης του 
πλοίου έφεδρος Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετό-
πουλος, με τους ναύτες είχαν πετάξει στη θά-
λασσα σχεδίες και σωσίβια, ώστε να μπορούν να 
πιαστούν όσοι δεν είχαν προλάβει να μπουν σε 
βάρκα. Τελευταίος επιβιβάστηκε και ο Πλοίαρχος 
Δημήτριος Μελετόπουλος, αφού είχε βεβαιω-
θεί ότι δεν υπήρχε άλλος πάνω στο βυθιζόμενο 
πλοίο.

Ενώ οι βάρκες είχαν ριφθεί στη θάλασσα, 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περισσότερα από 
είκοσι άτομα που βρίσκονταν στο νερό. Τότε, ο 
Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετόπουλος ζήτησε απ’ 
όσους ήξεραν να κολυμπούν να βγουν από τις 
βάρκες και να παραχωρήσουν τη θέση τους σε 

εκείνους που δεν ήξεραν κολύμπι. Πρώτος έπεσε ο ίδιος στη θάλασσα δίνοντας με τον τρόπο αυτό 
το παράδειγμα. Τον ακολούθησαν αρκετοί και άρχισαν να περισυλλέγουν και να επιβιβάζουν τους 
ναυαγούς στις βάρκες. Δεν κατάφεραν να διασωθούν όλοι και πολλοί υπέκυψαν παρασυρμένοι 
από τα κύματα. Ανάμεσα στους νεκρούς, ήταν δυστυχώς και ο ηρωικός κυβερνήτης του «ΑΤΤΙΚΗ» 
που φαίνεται πως δεν άντεξε το ψύχος και υπέστη ανακοπή. Μία αδελφή νοσοκόμα άρπαξε το χέρι 
του και προσπάθησε να τον τραβήξει μαζί της τυλιγμένο στο σωσίβιό του. 

Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, οι πρώτες βάρκες έφτασαν σε μια ακτή της Εύβοιας κοντά στο 
χωριό Αμυγδαλιά, απ’ όπου ενημέρωσαν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για το ναυάγιο. Το αντιτορ-
πιλικό «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» εστάλη για να παραλάβει τους διασωθέντες και να τους μεταφέρει στον 
Πειραιά. Όμως, και ο πλους του «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» δεν έγινε χωρίς προβλήματα. Το αντιτορπιλικό 
ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα και ελίγδην για να αποφύγει τις επιθέσεις γερμανικών αεροπλάνων 
που επιτέθηκαν εναντίον του ενώ τα αντιαεροπορικά του μέσα έβαλαν εναντίον τους για να δια-
σφαλίσουν την επιστροφή. 

Το συνημμένο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το «Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ 
1940-1944» και πιο συγκεκριμένα από την ημέρα που το Πλωτό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΗ» δέχθηκε 
αεροπορική επίθεση με αποτέλεσμα τη βύθισή του. Η Εικ. 1 (Έφεδρος Πλοίαρχος Δ. Μελετόπουλος) 
που συνοδεύει το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο «Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων» Οι τάξεις εισόδου 1884-1950 (Τόμος Δεύτερος) του Αντιναύαρχου ΠΝ 
ε.α. Αναστάσιου Κ. Δημητρακόπουλου, ενώ οι Εικ. 2 και Εικ. 3 προέρχονται από το Φωτογραφικό 
Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

ΑΤ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»  (Η-07) κατά την επιστροφή του 
στον Πειραιά στις 5 Νοεμβρίου 1944
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

ΤΟΥΡΚΙΑ

11 Ιανουαρίου 
Το Τουρκικό Ναυτικό (TDK Türk Deniz 

Kuvvetleri) υλοποιεί με γοργά βήματα το πρό-

γραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 

μέσης ζωής των τεσσάρων φρεγατών τύπου 

MEKO 200ΤΝ Track II Α/Β ή όπως είναι γνω-

στές ως κλάση Barbaros.  Πρόκειται για τις 

«Barbaros» (F244) και «Oruçreis» (F245) 

 που τέθηκαν σε υπηρεσία τον Μάιο του 1997 

και τις «Salihreis» (F246) και Kemalreis (F247) 

(αναφέρεται και ως υποκλάση  Salihreis), που 

τέθηκαν σε υπηρεσία τον Ιούλιο του 1998 και 

τον Ιούνιο του 2000 αντίστοιχα. Το TDK απο-

φάσισε από καιρό να εκσυγχρονίσει και ανα-

βαθμίσει τις τέσσερις φρεγάτες θεωρώντας ότι 

μπορούν να εξελιχθούν σε πλατφόρμες ολο-

κληρώσεως πολλών συστημάτων και όπλων 

εγχώριας κατασκευής. Όπως είναι γνωστό 

η κλάση Barbaros φέρει ως κύριο ραντάρ το 

SMART-S Mk2 3D της Thales. Oι αντιαεροπο-

ρικές δυνατότητες στις δύο πρώτες φρεγάτες 

έχουν αναβαθμιστεί με την εγκατάσταση ενός 

συστήματος κάθετης εκτόξευσης ΜΚ41 Mod 8 

VLS (Vertical Launch System) για 32 βλήματα 

επιφανείας-αέρος RIM-162 ESSM. Η υποκλά-

ση Salihreis φέρει δύο ΜΚ41 Mod 8 VLS με 

64 βλήματα επιφανείας-αέρος RIM-162 ESSM. 

Στο πρόγραμμα εμπλέκονται οι κορυφαίες εθνι-

κές τουρκικές εταιρείες Aselsan, Havelsan (οι 

οποίες συγκρότησαν για τον σκοπό αυτό κοινο-

πραξία στις 03/04/2018) και το σύνολο σχεδόν 

της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας/ερευνη-

τικών κέντρων που συνδέονται με την έρευ-

να και ανάπτυξη κυρίων και δευτερευόντων 

συστημάτων, όπλων, αισθητήρων και υποσυ-

στημάτων αυτών. Σημειώνεται ότι το TDK απο-

φάσισε να εκσυγχρονίσει μόνον το μισό στόλο 

εκ των οκτώ συνολικά φρεγατών MEKO που 

διαθέτει, καθώς υλοποιείται η ναυπήγηση των 

τεσσάρων φρεγατών κλάσης «Istanbul».  Σύμ-
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Ψηφιακή απεικόνιση των σημαντικών αλλαγών κύριων οπλικών συστημάτων και αισθητήρων με τουρκικής σχεδίασης 
και ανάπτυξης των τεσσάρων φρεγατών κλάσης Barbaros. 

φωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την 

Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της τουρ-

κικής προεδρίας (SSB) ολοκληρώθηκε το 2020 

η κρίσιμη σχεδιαστική φάση του προγράμ-

ματος. Η ολοκλήρωση εργασιών στην πρώτη 

φρεγάτα προσδιορίζεται για τον Νοέμβριο του 

2022 ενώ δύο έτη μετά θα περατωθούν και 

στα υπόλοιπα τρία. Η Havelsan έχει αναλάβει 

την αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών 

μάχης TACTICOS με το B-SYS που αποτελεί πα-

ραλλαγή του εγχωρίου συστήματος GENESIS. 

Πρόκειται για την πιο σημαντική παράμετρο του 

προγράμματος καθώς τουρκοποιείται η καρδιά 

και ο νους του συστήματος μάχης, μια εξέλιξη 

που συνδυάζεται με την ολοκλήρωση τουρκι-

κής σχεδίασης οπλικών συστημάτων και αι-

σθητήρων. Το ενδιαφέρον προκαλεί το εγχώριο 

σύστημα ελέγχου πυρός TAKS, το οποίο έχει 

αναπτυχθεί από το τμήμα R&D (Ερευνας και 

Ανάπτυξης) του TDK και θα συνεργάζεται με 

το κύριο πυροβόλο των 127χλστ. Στο πλαίσιο 

αυτό σχεδιάζεται η αντικατάσταση των οκτώ 

κατευθυνόμενων βλημάτων (κ/β) επιφανεί-

ας-επιφανείας Harpoon με 16 (2x8) εγχώριας 

κατασκευής κ/β Atmaca. Το νέο αυτό βλήμα 

εισάγεται πλέον με ταχείς ρυθμούς στο οπλο-

στάσιο του TDK και θα εξελιχθεί στο κύριο όπλο 

των μονάδων επιφανείας. Εκτός των Harpoon 

οι Τούρκοι τεχνικοί θα αντικαταστήσουν τα τρία 

συστήματα CIWS (Close In Weapon Systems) 

τύπου Sea Guard με πυροβόλα Sea Zenith των 

25 χλστ της Oerlikon Contraves με το εγχώ-

ριας ανάπτυξης Gokdeniz (δίδυμο πυροβόλο 

των 35 χλστ συν τους προβλεπόμενους αισθη-

τήρες), μειώνοντας σε δύο τις θέσεις και τοπο-

θετώντας στο επίστεγο ένα Phalanx. Λόγω του 

εμπάργκο οπλικών συστημάτων το TDK είναι 

πολύ πιθανό να τοποθετήσει τελικά δύο συ-

στήματα Gokdeniz. Εκατέρωθεν του Gokdeniz 

θα τοποθετηθούν 2x2 εκτοξευτές βλημάτων 

UMTAS/L-UMTAS για την αντιμετώπιση απει-

λών βραχείας ακτίνας, όπως μη επανδρωμέ-
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να σκάφη, ταχέα περιπολικά και άλλοι στόχοι 

μικρού όγκου. Το υπάρχον ραντάρ της Thales 

θα τοποθετηθεί στον επανασχεδιασμένο τύπου 

stealth ιστό, επί του οποίου πλέον θα φέρε-

ται το ραντάρ διάταξης φάσης (phased array) 

της Aselsan MAR-D 3D αντί του AWS-06 συν 

τους νέους καταγαυστήρες βλημάτων AKR-D, 

οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους STIR. Το 

γνωστό ραντάρ ναυσιπλοΐας DECCA 2690 θα 

αντικατασταθεί από το νέο ραντάρ της Aselsan 

ALPER LPI. Οι αλλαγές δεν σταματούν μόνο 

στην αντιμετώπιση απειλών από τον αέρα και 

την επιφάνεια. Προβλέπεται επίσης η τοποθέ-

τηση νέου σόναρ τρόπιδος και συγκεκριμένα 

του εγχωρίου ανάπτυξης FERSAH – καρπός 

συνεργασίας της Aselsan με την Armelsan – 

(αντί του AN/SQS-56) που θα λειτουργεί σε 

ενεργητικό και παθητικό mode και θα εκπέ-

μπει σε μεσαία συχνότητα (MF) εντοπίζοντας 

έως οκτώ στόχους και θα μπορεί να εντοπίζει 

και νάρκες. Η τουρκοποίηση συστημάτων δεν 

σταματά. Η Aselsan θα ολοκληρώσει επίσης 

ένα νέο σύστημα υπέρυθρων έρευνας και 

εγκλωβισμού που κωδικοποιείται ως Piri, ένα 

εγχώριας ανάπτυξης σύστημα προειδοποίη-

σης λέιζερ, δύο σταθεροποιημένοι σταθμοί 

τηλεχειριζόμενων πυροβόλων τύπου STOP 

των 25 χλστ και το σύστημα αντιμέτρων πα-

ραπλάνησης τορπιλών Hizir (αντικαθιστούνται 

και τα τύπου Nixie). Από τα προαναφερόμενα 

καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο Άμυνας 

της  Τουρκίας σε στενή συνεργασία με ερευ-

νητικά ιδρύματα και τις εταιρείες αμυντικής 

βιομηχανίας, παρέχοντας επαρκή και σταθερή 

χρηματοδότηση βρίσκεται πλέον σε θέση να 

ολοκληρώνει σειρά πολυεπίπεδων όπλων και 

αισθητήρων καθιστώντας το πρόγραμμα ανα-

βάθμισης και εκσυγχρονισμού των φρεγατών 

κλάσης Barbaros ως το εμβληματικό μοντέλο 

τουρκοποίησης και απεξάρτησης από πηγές 

του εξωτερικού. 

Ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης ειδικά διαμορφωμένης ράμπας για την αποπροσνήωση των UCAV 
Bayraktar TB3 από το «Anadolu».
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4 Φεβρουαρίου 
Σε ακόμη μια δοκιμαστική βολή του κατευ-

θυνόμενου βλήματος επιφανείας-επιφανείας 

Atmaca προχώρησε το TDK. Αυτήν την φορά 

επελέγη η κορβέτα Kinaliada (F514) της κλά-

σης Ada. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδό-

θηκε χωρίς να γνωστοποιηθούν παράμετροι 

ή άλλα στοιχεία ο «στόχος καταστράφηκε». 

Η δοκιμαστική βολή πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης του 

εν λόγω βλήματος στα σκάφη επιφανείας. Ο 

Atmaca θα μπει σε φάση χαμηλού ρυθμού 

παραγωγής ενώ από το επόμενο έτος θα ξεκι-

νήσει η μαζική παραγωγή.

12 Μαΐου 
Το TDK απασχολεί το μέλλον του Πλοίου Αμ-

φιβίων Επιχειρήσεων/ελαφρού αεροπλανοφό-

ρου «Anadolu» (L400), το οποίο σχεδιαζόταν 

να φέρει μαχητικά καθέτου αποπροσνήωσης 

F-35 STOVL (Short Take Off Vertical Landing). 

Μετά από την εκδίωξη της Τουρκίας από το 

πρόγραμμα, συνέπεια των αμερικανικών κυ-

ρώσεων λόγω της προμήθειας του ρωσικού 

αντιαεροπορικού συστήματος S-400, το TDK 

προσανατολίζεται σε καινοτόμες λύσεις. Μια εξ 

αυτών και η πλέον πιθανή είναι η μετατροπή 

του «Anadolu» στο πρώτο παγκοσμίως πλοίο 

φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και 

ελικοπτέρων. Στην αποκάλυψη του νέου ρό-

λου του «Anadolu» προέβη τον Φεβρουάριο ο 

Ισμαήλ Ντεμίρ πρόεδρος της Διεύθυνσης Αμυ-

ντικών Βιομηχανιών της τουρκικής προεδρίας 

(SSB). Όμως για τον σκοπό αυτό απαιτούνται 

δύο νέες τεχνικές κατασκευαστικές προϋποθέ-

σεις. Η πρώτη αφορά στην κατασκευή ειδικής 

ράμπας αποπροσνήωσης των UAV/UCAV τύπου 

Bayraktar και συγκεκριμένα της υπό ανάπτυξη 

ναυτοποιημένης έκδοσης (navalized) που κω-

δικοποιείται ως ΤΒ3. Η ράμπα δεν είναι όμως 

από μόνη της ικανή να επιτρέψει την απονήωση 

και γι’αυτό χρειάζεται η προσθήκη καταπέλτη. 

Μάλιστα κυκλοφόρησε και σχετική ψηφιακή 

αναπαράσταση του επανασχεδιασμένου κατα-

στρώματος του «Anadolu» προκειμένου να δι-

ασκεδαστούν οι εντυπώσεις λόγω της κριτικής 

που δέχθηκε η τουρκική κυβέρνηση με αφορμή 

σχόλια που έκαναν λόγο για ακύρωση της κύ-

ριας αποστολής του πλοίου. Το UCAV Bayraktar 

TB3 ζυγίζει περί τα 650 κιλά συν 150 κιλά με 

πλήρη φόρτο (βλήματα MAM-C/L και εναλλα-

κτικά ρουκέτες Cirit, βλήματα Bozok, Kuzgun, 

Togan ακόμη και αντιαρματικά L-UMTAS) και 

θα πρέπει επίσης να διαθέτει αναδιπλούμενες 

πτέρυγες (έχει άνοιγμα πτερύγων 12 μέτρα), 

για λόγους ευκολίας μεταφοράς και αποθή-

κευσης. Με τον καταπέλτη το ΤΒ3 θα μπορεί 

θεωρητικά να εκτοξευθεί αλλά αυτό δεν επι-

λύει το πρόβλημα. Η ναυτική έκδοση θα πρέπει 

να ενισχυθεί με πολύ πιο ισχυρά σκέλη προ-

σγείωσης, να φέρει ειδικό γάντζο γεγονός που 

θα απαιτήσει εκ νέου σχεδιασμό και πολύ πιο 

ενισχυμένη άτρακτο, με συνέπεια την αύξηση 

του βάρους και του κόστους του αεροχήματος. 

Σημειώνεται ότι θα απαιτηθούν εκτενείς δοκι-

μές από-προσγείωσης σε ειδικά προετοιμασμέ-

νο χώρο που θα προσομοιάζει την ράμπα του 

σκάφους σε χερσαία βάση του TDK και ενδε-

χομένως της εταιρείας Baykar. Οι ίδιες προϋ-

ποθέσεις ισχύουν και για το νέας γενιάς UCAV 

Akinci της ίδιας εταιρείας με την διαφορά ότι με 

βάρος 5,5 τόνους εκ των οποίων δυνατότητα 

μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου 1.350 κιλών, θα 

απαιτούσε πολύ πιο σημαντικές τροποποιήσεις 

σε καταπέλτες και σχετικές υποδομές. Το δικι-

νητήριο Akinci μπορεί να φέρει το βλήμα πλεύ-
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σης (cruise) SOM στις διάφορες εκδόσεις και 

έχει εκπέτασμα 20 μέτρα. Στους σχεδιασμούς 

περιλαμβάνεται επίσης η υποδοχή έκδοσης του 

UAV Anka ενώ σε περίπτωση που μετατραπεί 

σε αποκλειστικό πλωτό φορέα των ΤΒ3 θα 

μπορεί να φιλοξενήσει έως 50 αεροχήματα. 

Όμως το υπό ναυπήγηση «Anadolu» συνε-

χίζει να αποτελεί ένα πλοίο αμφιβίων επιχει-

ρήσεων με ικανότητα μεταφοράς, οχημάτων, 

τεθωρακισμένων και αρμάτων συν ένα τάγμα 

πεζοναυτών. Επίσης θα μπορεί να φιλοξε-

νεί μεταφορικά ελικόπτερα τύπου Blackhawk/

Seahawk, βαρέα μεταφορικά CH-47F Chinook 

αλλά και επιθετικά ελικόπτερα Τ-129. Το σκά-

φος που αποτελεί την τουρκική έκδοση του 

γνωστού ισπανικού Juan Carlos είναι σχεδια-

σμένο να φέρει μικρά αερόστρωμνα, αποβατι-

κές ακάτους και αμφίβια οχήματα εφόδου.

Η είδηση που προκάλεσε έκπληξη αλλά 

και πολλά σχόλια αφορούσε την δήλωση του 

Ντεμίρ σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης 

μιας ναυτικής έκδοσης    του νέου τουρκικού 

αεροσκάφους προωθημένης εκπαίδευσης/ελα-

φράς κρούσης Hurjet. Η ιδέα προέρχεται από 

την Ινδία και συγκεκριμένα του Tejas προκει-

μένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο. Όμως 

οι δυσκολίες που προκύπτουν από μια τέτοια 

πιθανότητα είναι πάρα πολύ μεγάλες καθώς όχι 

Αποκαλυπτική μακέτα του «Anadolu» (L400) σε παλαιότερη έκθεση IDEF, ενδεικτική των μεταφορικών δυνατοτήτων 
του πλοίου στην οποίαν απεικονίζεται ο ευσεβής πόθος προμήθειας F-35B STOVL. 
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μόνον θα απαιτείτο ιδιαίτερη δομική ενίσχυση 

και ακόμη πιο ειδικοποιημένους και αναβαθμι-

σμένους καταπέλτες, καθώς και πολύ πιο ισχυ-

ρός κινητήρας για το αεροσκάφος. Η τουρκική 

ηγεσία «εξέθεσε» τον Ντεμίρ, ο οποίος προέβη 

σε δηλώσεις οι οποίες με πολύ μεγάλη δυσκο-

λία και κόστος θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 

εάν ήταν δυνατόν. Διότι ακόμη και εάν ξεπερα-

στούν τα τεχνικά εμπόδια το αεροσκάφος θα 

πρέπει να φέρει ικανό οπλικό φορτίο, μια πραγ-

ματικότητα που συγκρούεται με τα όρια που θέ-

τει εν τοις πράγμασι η σχεδίαση του «Anadolu». 

Σε αυτές τις δηλώσεις ωστόσο καταγράφεται 

η επιχειρησιακή «απελπισία» στην οποίαν έχει 

περιέλθει το TDK μετά από σειρά αρνήσεων 

εκ μέρους Ιταλών και Βρετανών, οι οποίοι δεν 

αποδέσμευσαν τα παλαιότερα και σχετικώς 

αξιόπιστα αεροσκάφη AV-8B Harrier II, ούτε 

σαφώς και εκείνα του Σώματος των Πεζοναυ-

τών των ΗΠΑ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η 

παράδοση του «Anadolu» έχει μετατεθεί για το 

2022 ενώ υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 

2019 στο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Η ηγε-

σία του TDK εμμένει στην τροποποίηση της επι-

χειρησιακής αποστολής του πλοίου ως φορέα 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών – παγκόσμια 

πρωτοπορία, την οποία συνδυάζει με την δι-

αρκώς αυξημένη εμπλοκή των Τουρκικών Ενό-

πλων Δυνάμεων στην Κεντρική και Ανατολική 

Μεσόγειο και στις τουρκικές βάσεις από την 

Αλβανία και τα κατεχόμενα έως την Λιβύη, το 

Κατάρ και την Σομαλία.  



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές
Δελτίο
Ενηµέρωσης
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Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Υποναύαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Ξύτσας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1949 στην Καβάλα. Το 1966 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 2010 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Νικόλαος-Γεράσιμος Νικολαϊδης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1931 στην Πρέβεζα. Το 1949 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Γεώργιος Δέδες ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1931 στην Αθήνα. Το 1958 κατετάγη ως Δό-
κιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός και το 1985 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1931 στην Καλαμάτα. Το 1956 κατετάγη ως 
Δόκιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός και το 1987 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Σόλων Μαλλιαράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε το 
1927 στο Ηράκλειο. Το 1952 κατετάγη ως Μό-
νιμος Σημαιοφόρος Ιατρός και το 1979 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Χρήστος Τοκατλίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1957 στην Αθήνα. Το 1976 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 2006 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος ε.α.
Ιγνάτιος Μανθούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε το 
1934 στην Ν. Ροδόπης. Το 1952 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Τζάνος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε το 
1953 στον Ν. Ιωαννίνων. Το 1971 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος και το 2006 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Γρανιτσιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1941 στην Αράχοβα Ν. Βοιωτίας. Το 1956 
κατετάγη στο ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης (ΛΕΜΒ) 
και το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Κυλαδινός ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1934 στην ν. Κέρκυρα. Το 1952 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης πρότακτος (ΜΟΥΣ) και το 
1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Γελαδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1938 στην ν. Αίγινα. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μόνιμος Υποκελευστής Β΄ (ΔΙΑΧ) και το 
1979 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Βαλμαντώνης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1954 στον Ν. Αιτων/νιας. Το 1970 κατετάγη 



ΤΕΎΧΟΣ 615-ΤΟΜΟΣ 181 | Ναυτική Επιθεώρηση  117

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

στο ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης και το 2005 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Χατζηδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1935 στον Ν. Χανίων. Το 1952 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης (ΛΕΒ) και το 1987 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μαυράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Φεβρουαρίου 2021. Γεν-
νήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Το 1947 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής (ΔΙΑΧ) και το 
1976 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Βουγιούκας ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1958 στην Αφρική. Το 1974 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης και το 2006 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μενδρινός ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε το 
1940 στην ν. Σαλαμίνα. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης μαθητής τεχνίτης (ΜΕΚ) και το 
1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μενδρινός ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε το 
1940 στην ν. Σαλαμίνα. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης μαθητής τεχνίτης (ΜΕΚ) και το 
1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Λάμπρος Κωτσόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1937 στον Ν. Ναυπακτίας. Το 1952 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1987 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Καλλέργης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1963. Το 1989 εισήλθε στη ΣΝΔ και το 2013 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Πέτρος Παπαδημητρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1965 στο Κερατσίνι. Το 1983 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ και το 2004 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.ε.
Κωνσταντίνος Τζάλας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1977 στο Μαρούσι. Το 1996 εισήλθε στη 
ΣΝΔ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.

Πλωτάρχης (Ε) ε.ε.
Ιωάννης Ράπτης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1987 εισήλθε 
στη ΣΜΥΝ. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στη ΝΣ/ΔΝΟ.

Πλωτάρχης (Ε) ε.ε.
Γεράσιμος Τζωρτζάτος ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε το 
1969 στην Αθήνα. Το 1988 εισήλθε στη ΣΜΥΝ. 
Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη ΣΔΑΜ.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Πλωτάρχης (Ε) ε.ε.
Αθανάσιος Καραούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Μαΐου 2021. Γεννήθηκε το 
1971 στην Αθήνα. Το 1989 εισήλθε στη ΣΜΥΝ. 
Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη ΔΑΝ.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημήτριος Φερεντίνος ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1945 στον Ν. Ιωαννίνων. Το 1959 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1988 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Κουτσορεβύθης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1941 στον Ν. Μαγνησίας. Το 1959 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος και το 1990 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αχιλλέας Βουτσάς ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1934 στην ν. Μυτιλήνη. Το 1949 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1979 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Γιαννακόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Φεβρουαρίου 2021. Γεννή-
θηκε το 1946 στην Λαμία. Το 1963 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης και το 1989 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αγησίλαος Κοντούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Απριλίου 2021. Γεννήθη-
κε το 1967 στην Αθήνα. Το 1986 εισήλθε στη 

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.

ΣΜΥΝ και το 2011 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Κόντος ΠΝ
Απεβίωσε την 25α Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1937 στην ν. Κέρκυρα. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης πρότακτος (ΜΟΥΣ) και το 
1983 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Παύλος Μαρμαρίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1950 στην Αλεξανδρούπολη. Το 1965 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1992 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Φώτιος Μόσχος ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Μαρτίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1940 στην Αθήνα. Το 1956 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1982 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Χριστοφόρου ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2021. Γεννήθηκε 
το 1961 στην Αθήνα. Το 1975 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μαθητής τεχνίτης και το 1997 τέθηκε 
σε αποστρατεία.
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 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:
Μάχιμος: Δημήτριος Σουρβίνος.
Μηχανικός: Ευστάθιος Λεκκάκος.

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αντιπλοίαρχος κατ’ απονομή Αθλητής Λε-
ωνίδας Πελεκανάκης, αποστρατεία λογιζομένη 
από 14-01-2021, ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε.

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Δημήτριος Στα-
θαράκος, Παναγιώτης Αντωνάκος, Πάντελης 
Κωστορρίζος, Αθήνα Σμυρλίδου, Ιωάννα Πανα-
γιώτου, Ελένη Πορικού, Αικατερίνη Πετρουλά-
κη, Ευριδίκη Κουφογιαννάκη, Κερατσού Μάρ-
κου, Νικολίτσα Αζαρία.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Πλωτάρχης Έφεδρος εξ Εφέδρων 
Σάββας Καρτέρης.

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Υποπλοίαρχος Ειδικοτήτων Γεώργιος Καρα-
μήτρος, αποστρατεία λογιζομένη από 23-01-
2021, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι Υποπλοίαρχοι Μηχανικοί: Κων-
σταντίνος Αποστολός, Δημήτριος Βλαχοδήμος.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Υποπλοίαρχος (Ε) Σωτήριος Κώττος.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος Μηχανικός Ευάγ-
γελος Τσαντήρας.

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία η  
Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμη Χριστίνα Αθανα-
σίου-Αναγνώστου.

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία η  
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Άννα Εμμανουηλίδου, 
αποστρατεία λογιζομένη από 01-01-2021, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία η  
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δήμητρα Λουκά, απο-
στρατεία λογιζομένη από 11-12-2020, ημερο-
μηνία κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Επαμεινώνδας Αλεξανδρόπουλος, Αθανάσιος 
Σταμάτης, Θώμας Δασκαλόπουλος.

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
ο Σημαιοφόρος (Ε) Ιωάννης Σμπάρδος, απο-
στρατεία λογιζομένη από 18-11-2020, ημερο-
μηνία κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Διο-
νυσία Ρουμελιώτη, Πέτρος Βιλλιώτης, Αιμιλία 
Βασιλείου, Μαρία Κωνσταντίνου, Ελένη Βασίλα.

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Βασίλειος Τάσι-
ος (ΕΣΧ), Παναγιώτης Ανδρέου (Τ/ΜΗΧΝ). 

 · Τέθηκε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αρχικελευστής (Τ/ΗΝ-ΑΥ) Παναγιώτης Τζαν-
νές. 

 · Τέθηκαν σε αυταπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Επικελευστές: Γεώργιος Κολτσί-
δας (Τ/ΗΝ-ΑΥ), Ανδρέας Κομνηνός (ΗΛ).

 · Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Επικελευστές ΕΠΟΠ:  
Χρήστος Χατζηβασίλης (ΗΛ), Ανάργυρος Ζαχα-
ριουδάκης (Τ/ΜΗΧ).
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1. Εθνικές Ασκήσεις

■ Από 01 έως 03 Φεβρουαρίου 2021, διε-
ξήχθη εθνική άσκηση με την επωνυμία «ΑΙ-
ΓΙΑΛΟΣ 1/21», στις θαλάσσιες περιοχές Σα-
ρωνικού - Παγασητικού κόλπου, Κεντρικού 
- Ανατολικού Αιγαίου, με τη συμμετοχή των 
Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» - Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» - Α/Γ «ΧΙΟΣ».

■ Από 08 έως 12 Φεβρουαρίου 2021, δι-
εξήχθη εθνική άσκηση με την επωνυμία 
«ΑΣΤΡΑΠΗ 1/21», στις θαλάσσιες περιοχές 
Σαρωνικού κόλπου, Κεντρικού - Βόρειου 
Αιγαίου, με τη συμμετοχή των Φ/Γ «ΨΑΡΑ» 
- Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» - Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» - Φ/Γ «ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» - ΠΓΥ 
«ΑΤΛΑΣ I» - ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» - ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» - ΤΠΚ «ΜΥ-
ΚΟΝΙΟΣ» - ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» - ΤΠΚ 
«ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» - ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ», Κ/Φ 
«ΚΑΣΟΣ» - Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ» - Κ/Φ «ΠΟΛΕ-
ΜΙΣΤΗΣ», Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» - Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
καθώς και έξι (6) ΣΑΠ/ΔΥΚ.

■ Από 08 έως 12 Φεβρουαρίου 2021, διε-
ξήχθη ο συνδυασμός εθνικών ασκήσεων με 
την επωνυμία «ΛΙΘΑΡΙ 1/21» και «ΠΑΡΑΛ-
ΛΑΓΗ 1/21», στη θαλάσσια περιοχή βόρειου 
Αιγαίου με τη συμμετοχή των ΟΑΠ 1/2/5 - 
ΣΑΠ 5/7/9/12 -ΣΑΠ ΤΜ ΑΙΟΛΟΣ / ΑΣΤΡΑΠΗ.

■ Από 08 έως 17 Φεβρουαρίου 2021, δι-
εξήχθη εθνική άσκηση με την επωνυμία 
«ΔΕΛΦΙΝΙ 1/21», στη θαλάσσιες περιοχές 
Σαρωνικού κόλπου και Κεντρικού - Βορει-
οανατολικού Αιγαίου, με τη συμμετοχή των 
Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» και Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

■ Από 08 έως 09 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
εθνική άσκηση με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΚΟ-
ΠΙΟ 6/21», στη θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. 
Σπετσών, με τη συμμετοχή των Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ, 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και ΠΑΤ «ΕΥΡΩΤΑΣ».

■ Από 10 έως 11 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
εθνική άσκηση με την επωνυμία «ΚΟΡΑΛΛΙ 

2/21», στη θαλάσσια περιοχή κόλπου Μεγά-
ρων, με τη συμμετοχή των Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», 
ΠΑΤ «ΝΕΣΤΟΣ», ΟΑΠ - 5, ΤΧ ΑΕΤΟΣ 13, ΣΑΠ 
- 5, ΣΑΠ - 12 και ΒΒ - 39.

■ Από 18 έως 19 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
εθνική άσκηση με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΚΟ-
ΠΙΟ 7/21», στη θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. 
Σπετσών (Α/Υ-11, Α/Υ-12), με τη συμμετοχή 
των Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ», Φ/Γ «ΝΙΚ.ΦΩΚΑΣ», Ε/Π 
ΠΝ-26 και ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ-Ι».

■ Από 29 έως 30 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
εθνική άσκηση με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΚΟ-
ΠΙΟ 8/21», στη θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. 
Σπετσών, με τη συμμετοχή των Υ/Β «ΑΜΦΙ-
ΤΡΙΤΗ», Φ/Γ «ΕΛΛΗ» και ΠΑΤ «ΕΥΡΩΤΑΣ».

■ Από 11 έως 22 Απριλίου 2021 διεξή-
χθη, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του 
Νοτίου Αιγαίου η άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ 
1/21», με συμμετοχή των Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», «ΠΟΝΤΟΣ», «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», 
«ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», της 
Φ/Γ «ΕΛΛΗ» (13 και 14 Απριλίου 2021), του 
ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» (13 Απριλίου 2021), του 
ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ (17 και 18 Απριλίου 2021), 
καθώς και του ΑΦΝΕ από 16 έως 19 Απρι-
λίου 2021.

■ Από 18 έως 23 Απριλίου 2021, διεξήχθη 
η εθνική άσκηση μεσαίας κλίμακας «ΛΑΙΛΑΨ 
2/21», στη στην ευρύτερη θαλάσσια περι-
οχή του Νοτίου Αιγαίου, με την συμμετοχή 
των Φ/Γ «ΥΔΡΑ», «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», «ΣΑΛΑΜΙΣ», 
«ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», «ΕΛΛΗ», 
«ΑΔΡΙΑΣ», των τπκ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», «ΛΑ-
ΣΚΟΣ», «ΡΙΤΣΟΣ», «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», «ΣΤΑΡΑ-
ΚΗΣ», «ΡΟΥΣΣΕΝ», των Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» και 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», του ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ-Ι», Υ/Β συμ-
μετεχόντων στην άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ 
1/21», του ΑΦΝΕ καθώς και Α/ΦΩΝ της ΠΑ 
συμμετεχόντων στην άσκηση « ΗΝΙΟΧΟΣ 
1/21».
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■ Από 19 έως 23 Απριλίου 2021, διεξήχθη 
η άσκηση της ΔΑΔ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/21», στις 
θαλάσσιες περιοχές Μυρτώου Πελάγους και 
Κεντρικού Αιγαίου με την συμμετοχή των 
Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», «ΧΙΟΣ» και «ΛΕΣΒΟΣ».

2. Συμμαχικές – Διακρατικές 
Ασκήσεις

■ Στις 08 Φεβρουαρίου 2021, διεξήχθη συ-
νεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ των Φ/Γ «ΚΑ-
ΝΑΡΗΣ», του Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» και της Νατοϊκής 
Δύναμης SNMG-2 ( SPS Φ/Γ «CRISTOBAL 
COLON» (Ισπανία) - TCG Φ/Γ «GAZIANTEP» 
(Τουρκία) - ITS Φ/Γ «FASAN» (Ιταλία) - Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»), στη θαλάσσια περιοχή 
Νοτιοδυτικά ν. Κρήτης.

■ Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποι-
ήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) με τη συμμε-
τοχή της Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ», του Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ», 
έξι (6) αεροσκαφών F-16 της ΠΑ και του USS 
PORTER (ΗΠΑ) στη θαλάσσια περιοχή Νοτιο-
ανατολικά ν. Κρήτης.

■ Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματο-
ποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ 
της Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» και των Κυπριακών 
μονάδων ΠΑθ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», ΠΠ «ΑΜΜΟΧΩ-
ΣΤΟΣ», ΠΠ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ΠΠ «ΤΣΟΜΑΚΗΣ» στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. Κύπρου.

■ Κατά τον επανάπλου της Φ/Γ «ΥΔΡΑ» από 
τα ΗΑΕ μετά το πέρας της συμμετοχής της 
στη Διεθνή Έκθεση «NAVDEX 21», διεξήχθη-
σαν οι ακόλουθες συνεκπαιδεύσεις:

• Στις 25 Φεβρουαρίου 21, με μονάδες 
των ΗΑΕ Κ/Β «MAZYAD» - Κ/Β «ABU 
DHABI» και μονάδων της Αμερικανικής 
ακτοφυλακής USCGC «ADAK», USCGC 
«MAUI» στην περιοχή Περσικού Κόλπου 
(Στενά Ορμούζ).

• Στις 28 Φεβρουαρίου 21, με το Αμερι-

κανικό πλοίο USS «JOHN PAUL JONES» 
στην περιοχή Κόλπου Άντεν.

■ Από 22 Φεβρουαρίου έως 05 Μαρτίου 
2021, διεξήχθη η συμμαχική άσκηση με την 
επωνυμία «DYNAMIC ΜΑΝΤΑ 21», στη θα-
λάσσια περιοχή νοτιοανατολικά Σικελίας, με 
τη συμμετοχή των Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», ESPS «CRISTOBAL 
COLON», TCG «KEMAL REIS», ITS «FASAN», 
FS «LANGUEDOC» (ΑΠΟ 28/02), ITS 
«TODARO», ITS «VENUTI» (ΑΠΟ 27/02), TCG 
«CANAKKALE» και USS «SAN JUAN».

■ Από 24 Φεβρουαρίου έως 06 Μαρτίου 
2021, διεξήχθη η συμμαχική άσκηση με την 
επωνυμία «CLEMENCEAU 21» (συνεργασία 
με δύναμη TF-473 γαλλικού αεροπλανοφό-
ρου «CHARLES DE GAULLE»), στη θαλάσσια 
περιοχή κεντρικής Μεσογείου, με τη συμμε-
τοχή των Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» με Ο/Γ Ε/Π (ΠΝ 
22), FS «CHARLES DE GAULLE», FS «VAR», 
BNS «LEOPOLD», USS «DONALD COOK», 
FS «PROVENCE», USS «PORTER» και FS 
«CHEVALIER PAUL».

■ Από 26 Φεβρουαρίου έως 05 Μαρτίου 
2021, διεξήχθη συμμαχική άσκηση με την 
επωνυμία «POSEIDON 21», στη θαλάσσια πε-
ριοχή Ρουμανίας -Μαύρης θάλασσας, με τη 
συμμετοχή των Ν/ΟΗ «ΕΥΡΩΠΗ» - Α/Τ «TCG 
SOKULLU ΜΕΗΜΕΤ PASA», Ν/ΘΗ «AYVALIK», 
Ν/ΘΗ «BGS TSIBAR», Ν/ΟΗ «ESPS TAJO», Ν/
ΟΗ «ROS ML BALESCU», Ν/ΟΗ «CATUNEANU», 
Ν/ΟΗ «MSC PRIBOY» και Ν/ΟΗ «DINESCU».

■ Από 07 έως 11 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
συμμαχική άσκηση με την επωνυμία «NOBLE 
DINA 21», στη θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. 
Κύπρου - ανατολικά ν. Κρήτης, με τη συμ-
μετοχή των Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» (με Ο/Γ Ε/Π), ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», ΑΦΝΕ, 
Υ/Β «ISN ROMACH», Υ/Β «INS ΤΑΝΙΝ», ΠΑΘ 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», US Ρ-8Α, FS «AUVERGNE» (με 
Ε/Π ΝΗ-90).
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■ Την 07 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθη-
κε συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ της Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ» και της Ισραηλινής Κ/Β «ISN ΒΑΤ 
ΥΑΜ», σε περιοχή προσβάσεων λιμένα Χάιφα 
(Ισραήλ).

■ Την 10 Μαρτίου 2021, πραγματοποιή-
θηκε συνεκπαίδευση (PASSEX/ADEX) με τη 
συμμετοχή της Φ/Γ «ΨΑΡΑ», τεσσάρων (4) Α/
ΦΩΝ F-16 της ΠΑ και της Νατοϊκής Δύναμης 
SNMG-2 (Φ/Γ «ESPS CRISTOBAL COLON», 
Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», Φ/Γ «TCG KEMAL 
REIS») στη θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. Κρή-
της.

■ Από 11 έως 13 Μαρτίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX/
ADEX) με τη συμμετοχή της Φ/Γ «ΨΑΡΑ», 
των Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» 
έξι (6) Α/ΦΩΝ F-16 της ΠΑ και του αμερι-
κανικού αεροπλανοφόρου USS «DWIGHT D. 
EISENHOWER», στη θαλάσσια περιοχή νοτίως 
ν. Κρήτης.

■ Από 15 έως 16 Μαρτίου 2021, πραγμα-
τοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX) μετα-
ξύ της Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» και της ισπανικής Φ/Γ 
«ESPS MENDEZ NUNEZ», στη θαλάσσια περι-
οχή Κεντρικού - Βόρειου Αιγαίου.

■ Την 18 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθη-
κε συνεκπαίδευση (ADEX) με τη συμμετοχή 
των Φ/Γ «ΨΑΡΑ», ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», 
Α/ΦΩΝ της ΠΑ και Α/ΦΩΝ τ. F-15 της ΠΑ του 
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, στη θα-
λάσσια περιοχή νοτίως ν. Κρήτης.

■ Από 19 έως 26 Μαρτίου 2021, διεξήχθη 
συμμαχική άσκηση με την επωνυμία «SEA 
SHIELD 21», στη θαλάσσια περιοχή Ρουμα-
νίας - δυτικής Μαύρης θάλασσας, με τη συμ-
μετοχή του ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

■ Την 23 Μαρτίου 2021, διεξήχθη συνεκ-
παίδευση μεταξύ ΠΝ και Κυπριακού Ναυτι-
κού στη θαλάσσια περιοχή ν. Κύπρου, με τη 

συμμετοχή των Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», ΠΑΘ «ΙΩ-
ΑΝΝΙΔΗΣ», ΠΠ «ΤΣΟΜΑΚΗΣ», ΠΠ «ΑΜΜΟΧΩ-
ΣΤΟΣ», ΠΠ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

■ Την 24 Μαρτίου 2021, διεξήχθη συνεκ-
παίδευση Ελλάδας και Βασιλείου Σαουδικής 
Αραβίας με την επωνυμία «SAUDI-HELLENIC 
JOINT EXERCISE 21» στη θαλάσσια περιοχή 
Ν-ΝΑ ν. Κρήτης, με τη συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ», Α/ΦΩΝ ΠΑ, Α/ΦΩΝ ΠΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ Σ 
ΑΡΑΒΙΑΣ.

■ Την 24 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (ADEX) με τη συμμετοχή της 
ΦΓ «ΨΑΡΑ», Α/ΦΩΝ της ΠΑ και Α/ΦΩΝ τ. F-15 
της ΠΑ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, 
στη θαλάσσια περιοχή νοτίως ν. Κρήτης.

■ Από 27 Μαρτίου έως 04 Απριλίου 2021, 
διεξήχθη η συμμαχική άσκηση με την επωνυ-
μία «ARIADNE 21» στις θαλάσσιες περιοχές 
Πατραϊκού κόλπου - Μυρτώου πελάγους - Ιο-
νίου πελάγους, με τη συμμετοχή των Ν/ΘΗ 
«ΕΥΡΩΠΗ», Ν/ΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ», Φ/Γ «ΥΔΡΑ» (με 
Ο/Γ Ε/Π), Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», ΟΕΝ, TCG «S. 
ΜΕΗΜΕΤ PASA» (Τουρκία), TCG «AYVALIK» 
(Τουρκία), ITS «TERMOLI» (Ιταλία), ESPS 
«TAJ Ο» (Ισπανία), FS «ORION» (Γαλλία), BGS 
«TSIBAR» (Βουλγαρία) και ROS «ALEXANDRU 
CATUNEANU» (Ρουμανία).

■ Την 07 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθη-
κε συνεκπαίδευση τετραμερούς συνεργασίας 
Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Φ/Γ «ΝΑ-
ΒΑΡΙΝΟΝ», της γαλλικής Φ/Γ «AUVERNE», 
των μονάδων του ΓΕΕΦ/ΔΝ ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙ-
ΔΗΣ» και ΠΛΣ «ΘΗΣΕΑΣ», στη θαλάσσια περι-
οχή νοτίως νήσου Κύπρου.

■ Την 09 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθη-
κε συνεκπαίδευση (PASSEX) μεταξύ της Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» και της Φ/Γ «ENS ΤΑΒΑ» του 
Αιγυπτιακού Ναυτικού, βορείως του λιμένα 
Αλεξάνδρειας.
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3. Επισκέψεις Ξένων 
Αντιπροσωπειών

■ Στις 18 Μαρτίου 2021, αφίχθη στην Ελλά-
δα ο Γάλλος Α/ΓΕΝ και την 19 Μαρτίου 2021 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο ΓΕΕ-
ΘΑ.

4. Συμμαχικές - Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS:

■ Από 25 Ιανουαρίου 2021 έως 07 Απρι-
λίου 2021, η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» συμμετείχε 
στην επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Την 07 Απριλίου 
2021 αντικαταστάθηκε από την Φ/Γ «ΚΑΝΑ-
ΡΗΣ».

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 έως 28 Φεβρουαρίου 2021,  
το ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

• Από 01 έως 07 Μαρτίου 2021,  
το ΤΠΚ «ΛΑΣΚΟΣ».

• Από 07 έως 24 Μαρτίου 2021,  
το ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

• Από 24 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2021, 
το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

• Από 16 έως 30 Απριλίου 2021,  

το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ».

■ Από 11 έως 31 Μαρτίου 2021 η Φ/Γ «ΣΑ-
ΛΑΜΙΣ» και από 13 έως 29 Μαρτίου 2021 

το Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», συμμετείχαν στην επι-
χείρηση σε ρόλο «Direct Support» στη θα-
λάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 
στο πλαίσιο συμμετοχής στην επιχείρηση 
FOCOPS 21/02.

■ Κατά το χρονικό διάστημα από 01 Φε-
βρουαρίου έως 30 Απριλίου 2021 διεξή-
χθησαν συνολικά είκοσι πέντε (25) απο-
στολές σε ρόλο «Associated Support», από 
διάφορα πλοία του ΠΝ στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής 
Μεσογείου.

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε αεροσκάφη της ΠΑ για 
πτήσεις «AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επι-
χείρησης. Για το χρονικό διάστημα από 01 
Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2021 πραγ-
ματοποιήθηκαν έξι (6) αποστολές σε ρόλο 
«Associated Support» και τρεις (3) πτήσεις 
σε ρόλο «Direct Support»

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 
Δυνάμεις ΝΑΤΟ.

SNMG-2: 

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, στοιχείο της Δύνα-
μης SNMG-2 (CTU 100.02.01) διεξάγει περιπο-
λίες στη Θαλάσσια περιοχή του Αν. Αιγαίου, στο 
πλαίσιο της Νατοϊκής δραστηριότητας «NATO’S 
SUPPORT TO ASSIST WITH THE REFUGEE AND 
MIGRANT CRISIS IN THE AEGEAN SEA». Στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας, συμμετείχαν οι 
ακόλουθες μονάδες του ΠΝ:

• Από 10 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2021 το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

• Από 14 Ιανουαρίου έως 05 Φεβρουαρίου 
2021 το Ν/θΗ «ΕΥΡΩΠΗ».

• Από 22 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 
2021 η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ».

• Από 03 έως 22 Φεβρουαρίου 2021 το 
ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ».
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• Από 22 Φεβρουαρίου έως 07 Απριλίου 
2021 η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

• Από 23 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 
2021 το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

• Από 05 Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου 
2021 η Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ».

• Από 13 Μαρτίου έως 07 Απριλίου 2021   
το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ».

• Από 19 Μαρτίου έως 23 Απριλίου 2021 
η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ».

• Από 07 έως 28 Απριλίου 2021  
το ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ».

• Από 28 Απριλίου 2021   
το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».

• Από 16 Απριλίου 2021    
η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

• Από 23 Απριλίου 2021    
η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»

SNMCMG 2: 

■ Από 04 Απριλίου 2021 το Ν/ΘΗ ΕΥΡΩΠΗ, 
συμμετέχει στην επιχείρηση «SNMCMG 2», η 
οποία διεξάγεται στην ευρύτερη θαλάσσια πε-
ριοχή της Μεσογείου.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

■ Από 01 Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου 
2021 η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» συμμετείχε στην επιχεί-
ρηση «IRINI», η οποία διεξάγεται στη θαλάσσια 
περιοχή της κεντρικής Μεσογείου. Την 20 Απρι-
λίου 2021 αντικαταστάθηκε από τη Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ».

5. Κοινωνική προσφορά των 

Ενόπλων Δυνάμεων
α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

Ουδέν

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

Ουδέν

γ. Έρευνα - Διάσωση

Επιχειρήσεις Έρευνας - Διάσωσης στις οποί-
ες συμμετείχαν μονάδες του ΠΝ ως ακολού-
θως:

■ Βραδινές ώρες 15ης Μαρτίου 2021 
εκτελέστηκε μια επιχείρηση μεταφοράς 
ασθενούς από τη ν. Αίγινα στην 112 ΠΜ 
(Ελευσίνα).

■ Εσπερινές ώρες 11ης Απριλίου 2021 
πραγματοποιήθηκε επιχείρηση Έρευνας και 
Διάσωσης ανθρώπινης ζωής από Ε/Π ΠΝ - 
57 (SAR) στην περιοχή όρους Κιθαιρώνα.

6. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2021, 
η Φ/Γ «ΥΔΡΑ» συμμετείχε στην έκθεση 
«NAVDEX 21» που έλαβε χώρα στο λιμένα 
ΜΙΝΑ ZAYID ABU DHABI (Η. Α. Ε)

■ Στις 26 και 27 Απριλίου 2021, στο πλαί-
σιο της εορταστικής περιόδου του Αγίου Πά-
σχα, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε Υπηρεσίες 
και ελλιμενισμένα πλοία στη νήσο Κρήτη, 
όπου και αντάλλαξε ευχές με το υπηρετών 
προσωπικό.

7. Διάφορα Θέματα

■ Την 03 Φεβρουαρίου 2021, ο Διευθυ-
ντής Α1 συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, 
στην 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμυ-
ντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανί-
ας (ΣΑΕΤΒ).

■ Την 09 και 10 Φεβρουαρίου 2021, διεξή-
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χθη μέσω τηλεδιάσκεψης (VTC), η 6η σύσκε-
ψη εκπροσώπων Ομάδας Ενδιαφερόμενων 
Μερών για το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλα-
γής Πληροφοριών (3rd CISE Stakeholders 
Group - CSG) της EE, με συμμετοχή επιτε-
λούς Α κλάδου ΓΕΝ.

■ Την 10 Φεβρουαρίου 2021, διεξήχθη 
με μέριμνα ΓΕΕΟΑ, pre-Joint Consultation 
Meeting με εκπροσώπους του NATO, στο 
πλαίσιο των NATO TARGETS, με συμμετοχή 
επιτελούς ΓΕΝ.

■ Την 18 και 19 Φεβρουαρίου 2021, επιτε-
λής ΓΕΝ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη μέσω 
VTC, στις διμερείς συζητήσεις με εκπροσώ-
πους NATO, στο πλαίσιο των NATO TARGETS.

■ Την 16 Μαρτίου 2021, διεξήχθη στο ΓΕΕΟΑ, 
προπαρασκευαστικό σεμινάριο επί του Λογισμι-
κού Προγράμματος «New Defence Planning 
Automated Support System / NDPASS», με 
συμμετοχή επιτελούς A' Κλάδου ΓΕΝ.

■ Στις 23 και 24 Μαρτίου 2021, ο Διευθυ-
ντής ΓΕΝ/Α1 συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης (VTC - ΣΔΑΜ), στο Maritime Operational 
Commanders Conference (MOCC) 21.

■ Την 24 Μαρτίου 2021, διεξήχθη μέσω 
τηλεδιάσκεψης (VTC), παρουσίαση του προ-
γράμματος PESCO UMS στο εργαστήριο αξι-
ολόγησης της προόδου των προγραμμάτων 
PESCO, με συμμετοχή επιτελών Α' Κλάδου 
ΓΕΝ.

■ Στις 31 Μαρτίου 2021, διεξήχθη το 2ο 
UMS TEST RUN, με χρήση του Maritime HUB 
στο ΑΣ/ΚΕΠΙΧ.

■ Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, Επι-
τελείς Α' Κλάδου ΓΕΝ συμμετείχαν μέσω τη-
λεδιάσκεψης (VTC), σε εκπαιδευτικό σεμινά-
ριο «PESCO Common Workspace Training».

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΟΕΝ/ΔΥΚ 

Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 30/03/2021
εξουδετέρωση πυρομαχικού στη θαλάσσια περιοχή Πλάκες 
Νομού Μαγνησίας.

2 08-23/04/2021
πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση του πυθμένα της θαλάσσιας 
περιοχής Μονεμβάσιας από βλήματα και πυρομαχικά του 'Β ΠΠ.

3 05/04/2021
εξουδετέρωση νάρκης στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού 
κόλπου.

4 20-21/04/2021
εξουδετέρωση πυρομαχικών στη θαλάσσια περιοχή του Αργο-
στολίου ν. Κεφαλληνίας.

5 26-27/04/2021
εξουδετέρωση τεσσάρων (4) οβίδων στη θαλάσσια περιοχή 
ν. Πρασούδι (Ηγουμενίτσας).



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

■ Η κα. Κυπραίου Αναστασία παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, μέρος του αρχείου 
του συζύγου της Υποναύαρχου ε.α Εμμανουήλ Κυπραίου ΠΝ, το οποίο συνίσταται σε πλήθος 
βιβλίων και μία επαναστατική σημαία της Ύδρας, καθώς επίσης δύο στολές, τύπου «Smokin» και 
«Battle Dress».

■ Ο κ. Μαυρίδης Αναστάσιος, παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 
πλήθος βιβλίων από την προσωπική του συλλογή. 

■ Ο Υποστράτηγος (Δικαστικός) ε.α Χαρσαλίδης Δημήτριος, παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, μέρους του αρχείου του, το οποίο συνίσταται σε πλήθος φυλλαδίων 
και προσωπικών εγγράφων.

■ Ο Πλωτάρχης Μουρτζάκης Εμμανουήλ, παραχώρησε στην Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, πλή-
ρης στολή Αξιωματικού, Βαθμού Πλωτάρχη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού της Επιχείρησης 
«UNIFIL-MAROPS», στη θέση «NAVAL OPERATION CENTER / JOIN OPERATION CENTER-NAVAL 
OPERATIONS». 

■ Ο Επικελευστής (ΕΕ/ΠΕΣ) Κ. Φλαμπουράκης, παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού, μέρους του αρχείου του, το οποίο συνίσταται σε πλήθος βιβλίων.



ΤΕΎΧΟΣ 615-ΤΟΜΟΣ 181 | Ναυτική Επιθεώρηση  127



ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

   Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

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

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

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

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

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

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


