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Τίτλος: Ο Ναυτικός Πόλεμος κατά την Ελληνική Επανάσταση, 

1821-1829 Τόμοι Α΄ & Β΄, Β΄έκδοση 2020

Συγγραφέας: Αντιναύαρχος ε.α. Κωνσταντίνος Μεταλληνός ΠΝ

Τόμος Α’ Σελίδες: 542  

Τόμος Β΄Σελίδες: 840 

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Μαλακό - Πολυτελείας

Τιμή: 25€

Περίληψη:

Το βιβλίο εξετάζει τον Ναυτικό Πόλεμο κατά την Ελληνική Επα-

νάσταση σε όλες τις διαστάσεις του. Στον Α΄τόμο συγκρίνονται οι 

δυνάμεις των αντιπάλων στόλων (ελληνικού και τουρκο-αιγυπτι-

ακού) και αξιολογούνται η Οργάνωση/Διοίκηση και η Διοικητική 

Μέριμνα/Οικονομική Υποστήριξη που διέθεταν, καθώς και η Στρα-

τηγική/Τακτική που εφάρμοσαν. Στον Β΄τόμο αποτυπώνονται με 

γλαφυρό τρόπο οι ναυμαχίες μεταξύ των αντιπάλων ναυτικών δυ-

νάμεων, καθώς και η εμπλοκή των στόλων των Μεγάλων Δυνάμε-

ων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας) κατά την εξέλιξη της Ελληνικής 

Επανάστασης .
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Τίτλος: Μεθ΄ Ορμής Ακαθέκτου. Επίτομη Ιστορία του 
Πολεμικού Ναυτικού, 1821-1945, Β΄ Έκδοση 2019
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Συγγραφέας: Υποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ

Σείδες: 583

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Σκληρό - Πολυτελείας

Τιμή: 25€

Περίληψη:

Ο συγγραφέας εξετάζει την εξέλιξη του Πολεμικού Ναυτικού 

μέσα από την πορεία του χρονικού διαστήματος 1821-1945. Πώς 

δηλαδή από τον Τρινήσιο Στόλο της Επανάστασης του 1821 (Ύδρα, 

Σπέτσες και Ψαρά) το ελληνικό ναυτικό οργανώθηκε σταδιακά σε 

ένα σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται 

η ανάπτυξη του Όπλου σε όλους τους τομείς του: Στόλος, 

Ναυτική Εκπαίδευση, Ναύσταθμος, Τεχνολογία, Καινοτομίες και 

Επιχειρήσεις.

Παράλληλα όλο αυτό εντάσσεται στο περικείμενο περιβάλλον 

των γενικών πολιτικών, στρατηγικών και κοινωνικών εξελίξεων, 

διότι το Πολεμικό Ναυτικό, ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας , 

είναι αυτονόητο να επηρεάζεται βαθύτατα από τα ζενίθ και ναδίρ 

της ιστορίας του ελληνικού κράτους. Τελικά όμως λόγω της 

επιμονής και της προσήλωσης των στελεχών του στην πρόοδο 

του Όπλου και στο συμφέρον της Χώρας, το Πολεμικό Ναυτικό 

κατάφερε να οργανωθεί, να εξελιχθεί, να ανταποκριθεί στις 

πολεμικές προκλήσεις και τελικά να παραμείνει αήττητο.

Τα εξελισσόμενα γεγονότα που συνθέτουν την επική πορεία του 

Πολεμικού Ναυτικού, εξιστορούνται στο βιβλίο με αντικειμενικότητα 

και απλό λόγο, με μια αφήγηση η οποία συνεπαίρνει τον αναγνώστη, 

ενώ οι πολλές υποσημειώσεις και η μεγάλη βιβλιογραφία , τον 

προκαλεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ιστορία του Όπλου. 

Επιπρόσθετα το βιβλίο είναι διανθισμένο με πλούσιο φωτογραφικό 

και αρχειακό υλικό με αποτέλεσμα τα γεγονότα κυριολεκτικά να 

“ζωντανεύουν” μπροστά στα μάτια του αναγνώστη.
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Τίτλος: 1900 Οι Περιπέτειες του Π. Κουντουριώτη στο 
πρώτο υπερατλαντικό πλου με το Εύδρομο ‘‘ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΜΙΑΟΥΛΗΣ’’, Γ΄ Έκδοση 2019
Συγγραφείς: Στέφανος Μίλεσης - Παναγιώτης Τριπόντικας

Σελίδες: 183

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Σκληρό - Πολυτελείας

Τιμή: 15€

Περίληψη:

Πρόκειται για ένα ναυτικό και ιστορικό διήγημα που φέρνει στο 

φως την προσπάθεια μιας γενιάς ανδρών του Πολεμικού Ναυ-

τικού, που προσπαθούν να φέρουν εις πέρας ένα ταξίδι το έτος 

1900, που πριν ακόμα αρχίσει φαινόταν καταδικασμένο να απο-

τύχει: Τον διάπλου του Ατλαντικού Ωκεανού για επίδειξη της Ελ-

ληνικής Σημαίας και την ανάδειξη προς πάσα κατεύθυνση και ιδι-

αίτερα στους ομογενείς των ΗΠΑ, του διαχρονικά αγέρωχου και 

μαχητικού πνεύματος του έλληνα ναύτη, με ένα πολεμικό πλοίο 

παντελώς ακατάλληλο για υπερωκεάνιες αποστολές, το Εύδρομο 

«Ναύαρχος Μιαούλης».Το πλοίο αυτό με τον αποφασιστικό του Κυ-

βερνήτη μετέπειτα Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και το γενναίο 

του πλήρωμα κατάφερε παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες 

του ταξιδιού, να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή του και 

να γραφεί με χρυσά γράμματα στο βιβλίο των ναυτικών άθλων όχι 

μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας. Οι 

συγγραφείς: ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Αντιπλοίαρ-

χος Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ και ο αρθρογράφος – ιστορικός 

ερευνητής Στέφανος Μίλεσης παρουσιάζουν τις ιστορικά τεκμηρι-

ωμένες πληροφορίες με τρόπο λογοτεχνικό και γλαφυρό, με απο-

τέλεσμα την δημιουργία ενός βιβλίου εύληπτου και ευανάγνωστου 

που διατηρεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη ζωηρό, από την πρώ-

τη έως την τελευταία σελίδα του .
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Τίτλος: Υποβρύχιον Υ-1 Λ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ,  Ζ΄ Έκδοση 2018
Συγγραφέας: Πλοίαρχος ε.α Ηλίας Π. Τσουκαλάς

Σελίδες:236

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Μαλακό

Τιμή: 5€

Περίληψη:

Το βιβλίο περιγράφει τη ναυτική περιπέτεια της τελευταίας 

υποβρύχιας επίθεσης και το ένδοξο τέλος του υποβρύχιου 

Υ-1(ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ) στα παγωμένα νερά του Αιγαίου τον 

Σεπτέμβριο του 1943 από έναν από του ηρωικούς πρωταγωνιστές 

των γεγονότων,  τον Ύπαρχο του πλοίου, Υποπλοίαρχο Ηλία 

Τσουκαλά Β.Ν. Στο δεύτερο μέρος του η περιπέτεια συνεχίζεται 

με την περιγραφή του τιτάνιου αγώνα για διαφυγή από τη 

γερμανοκρατούμενη τότε Ελλάδα στη Μέση Ανατολή για συνέχιση 

του αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας, του Ηλία Τσουκαλά και 

δύο ακόμη μελών του πληρώματος του θρυλικού υποβρυχίου Υ-1 

που κατάφεραν να διασωθούν από τη βύθιση του πλοίου τους. 

Τα ιστορικά γεγονότα και οι περιπέτειες πλοίου διασωθέντων, 

είναι γραμμένα με γλαφυρό τρόπο από την πένα του Ηλία Τσουκαλά 

και θα συναρπάσουν τον αναγνώστη, ο οποίος μέσα από τις σελίδες 

του βιβλίου μεταφέρεται ζωντανά μέσα στο θρυλικό υποβρύχιο, 

ταξιδεύει μαζί του στις περιπολίες του στους σκοτεινούς βυθούς 

της Ανατολικής Μεσογείου, ζει και βιώνει τις αγωνίες και τις 

ιδιαιτερότητες των μελών του πληρώματος του, συντάσσεται με 

το αγωνιστικό πνεύμα του ηρωικού Κυβερνήτη του Αντιπλοιάρχου 

Βασίλειου Λάσκου Β.Ν, βιώνει  τον ηρωικό θάνατο υποβρυχίου 

και Κυβερνήτη, περνά μαζί με τον συγγραφέα δύσκολες και 

επικίνδυνες στιγμές κατά τη διαφυγή του στη Μέση Ανατολή και 

τέλος δικαιώνεται με την διακυβέρνηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ και την 

άνοδό του στο βάθρο των ηρώων της ναυτικής μας ιστορίας.
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Τίτλος: Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας  Α΄ Έκδοση 2017, 
Δίγλωσσο (Αγγλικά και Ελληνικά)
Κείμενο: Αριστείδης Μητσάκης 

Επιμέλεια: Ηλίας Νταλούμης

Σελίδες: 59

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Σκληρό - Πολυτελείας

Τιμή: 6€

Περίληψη:

Σε αυτό το βιβλίο αναλύεται σε αδρές γραμμές η ναυμαχία που 

καθόρισε την πορεία του δυτικού Πολιτισμού μέχρι σήμερα. 

Οι Έλληνες ενωμένοι με πρώτο εμπνευστή τον Θεμιστοκλή 

καταναυμαχούν τον Περσικό Στόλο στην Σαλαμίνα ακυρώνοντας 

ουσιαστικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιτυχούς έκβασης της 

εκστρατείας τους για την υποδούλωση των Ελληνικών συμμαχικών 

Πόλεων. Αν ο Ξέρξης τότε είχε περάσει και οι Πέρσες επικρατήσει, 

ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν θα έφτανε ποτέ την ακμή του 

και με αυτόν τον τρόπο δεν θα γινόταν ο πνευματικός φάρος που 

θα φώτιζε την Οικουμένη μέχρι σήμερα.
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Τίτλος: Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα , Α΄Έκδοση 2019
Συγγραφέας: Ναύαρχος Σταμάτιος Πλατσούκας ΒΝ

Επιμέλεια: Αντιναυάρχου ε.α Αναστάσιου Δημητρακόπουλου ΠΝ

Σελίδες: 482

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Μαλακό

Τιμή: 8€

Περίληψη:

Το βιβλίο περιέχει τις αναμνήσεις του Ναυάρχου Σταματίου 

Πλατσούκα ΒΝ. Οι αναμνήσεις του Ναυάρχου από τα «Ταξείδια και 

Πολεμικά Γεγονότα», καλύπτουν ένα ευρύ διάστημα της καριέρας 

του στο πολεμικό ναυτικό, από τα πρώτα του βήματα ως ναυτικός 

δόκιμος το 1892, μέχρι και το 1920. Το χρονικό αυτό διάστημα 

περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα από την Εθνική μας ιστορία, 

στα οποία το Πολεμικό Ναυτικό είχε εξέχοντα ρόλο. Από τον 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, την εποποιία των Βαλκανικών 

Πολέμων, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, έρχονται στο φως άγνωστε μέχρι σήμερα πτυχές της 

ιστορίας μας δοσμένες πολύπλευρα, επιτρέποντας παράλληλα 

στον αναγνώστη να εκτιμήσει το πνεύμα και το χαρακτήρα ενός 

σπουδαίου Έλληνα αξιωματικού της εποχής.

Ο αναγνώστης θα γίνει κοινωνός μέσα από τη γλαφυρή πένα 

του Ναυάρχου Πλατσούκα, τόσο της καθημερινότητας στα πλοία 

του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και της πολεμικής δράσης, καθώς ο 

συγγραφέας συμμετείχε στις νικηφόρες Ναυμαχίες της Έλλης και 

της Λήμνου. Ακόμη θα γνωρίσει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα 

και της προσωπικότητας του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού 

Ελευθερίου Βενιζέλου μέσα από το Κεφάλαιο «Έξη Ταξείδια επί της 

«Έλλης» με τον Βενιζέλο», καθώς ο Πλωτάρχης τότε Πλατσούκας, 

ως κυβερνήτης του ελαφρού καταδρομικού “ΕΛΛΗ”, είχε την τύχη 

να μεταφέρει με το πλοίο του τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κατά τα 

ταξίδια του στην Ευρώπη για συμμετοχή στη συμμαχική διάσκεψη 

Ειρήνης και να συζητήσει /αναλύσει μαζί του φλέγοντα θέματα των 

πολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων των τότε ταραγμένης 

χρονικής περιόδου.
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Τίτλος: Θωρηκτό ‘‘ΑΒΕΡΩΦ’’ Χρονικό του Θωρηκτού της 
Νίκης, Β΄Έκδοση 2000
Συγγραφέας: Νικόλαος Α. Σταθάκης

Σελίδες: 480

Τύπος Εξώφυλλου: Δίχρωμο Σκληρό

Τιμή: 10€

Περίληψη:

Μια σκληρόδετη και καλαίσθητη έκδοση που περιλαμβάνει 

αναλυτικά όλες τις σελίδες των Ημερολογίων Πλοίου του 

θωρακισμένου καταδρομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ από την 

καθέλκυσή του μέχρι και τον ένδοξο παροπλισμό του μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του 

βιβλίου και τη λεπτομερή ανάλυση των κρίσιμων και ιδιαίτερα 

σημαντικών γεγονότων που συμμετείχε το πλοίο θρύλος της 

ναυτικής μας ιστορίας, μπορεί να βιώσει την επιχειρησιακή – 

πολεμική δράση του πλοίου που συνέδεσε το όνομα και την δράση 

του με την ναυτική εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων και την 

αποδημία του Ελληνικού Στόλου στην Μέση Ανατολή το 1941 

με σκοπό την συνέχιση του αγώνα εναντίον των δυνάμεων του 

Άξονα.

Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει μέσα από τις σελίδες του ότι ο 

ΑΒΕΡΩΦ, η πλωτή ναυτική δόξα του έθνους διατηρεί ζωντανό και 

με παλμό το πνεύμα που κυριάρχησε την εποχή της ανεπανάληπτης 

δράσης του και ασύγκριτης προσφοράς του στο έθνος ,τότε που 

διπλασιάστηκε η χώρα μας και ελευθερώθηκε το Αιγαίο με νίκες 

που γαλβάνισαν την Ελλάδα και αποτελούν τις περγαμηνές της 

δόξας του. Κυρίως όμως αποτελεί μια ιστορική  υπόμνηση της 

ιερής μνήμης και της παρακαταθήκης που άφησε μέσα από την 

ηρωική του διαδρομή το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ στη νέα γενιά των 

Ελλήνων, εκεί όπου θεμελιώνεται η ελπίδα του έθνους μας. 
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Τίτλος: ΤΡΙΗΡΗΣ Τακτική και Επιχειρησιακό Περιβάλλον 
στην Αρχαία Ελλάδα, Β΄Έκδοση 2020
Συγγραφέας: Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου

Σελίδες:184

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Μαλακό - Πολυτελείας

Τιμή: 10€

Περίληψη:

Η ΤΡΙΗΡΗΣ αποτελεί το απαύγασμα της αρχαίας ελληνικής ναυπη-

γικής επιστήμης. Αποτέλεσε το κυρίαρχο ναυτικό όπλο της κλασι-

κής αρχαιότητας αλλά και την βάση για την εξέλιξη των πολεμικών 

πλοίων τουλάχιστον μέχρι την Αναγέννηση. Με τριήρεις νικήθηκαν 

ολοκληρωτικά οι Πέρσες στην Σαλαμίνα. Με τριήρεις διεξήχθη και 

ο εμφύλιος σπαραγμός που σφράγισε την μοίρα των ελληνικών, 

ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Με τριήρεις, τέλος, ο Στόλος του Μ. 

Αλεξάνδρου υπό τον Νέαρχο εκτέλεσε τον επικό πλού από τον 

ινδό Ποταμό στον Περσικό κόλπο. Για πρώτη φορά το θέμα αυτό 

παρουσιάζεται με τέτοια πληρότητα στην ελληνική και διεθνή βι-

βλιογραφία. Μέσα από κάθε σελίδα του βιβλίου αναδύεται ολο-

ζώντανη η εικόνα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ενός κόσμου 

απόλυτα συνυφασμένου με την θάλασσα.
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Τίτλος: ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 2020 
Συγγραφείς: Σημαιοφόρος (Ε) Μιχάλης Κατςσικαρέλης ΠΝ

                    Αρχικελευστής (ΔΙΑΧ/ΥΛ) Νεκταρία Δεσποτοπούλου

Σελίδες: 122

Τύπος Εξώφυλλου: Έγχρωμο Σκληρό - Πολυτελείας

Τιμή: 8€

Περίληψη:

Το πόνημα αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας της Υπη-

ρεσίας Ιστορίας Ναυτικού να αποτυπώσει με τον πληρέστερο επι-

στημονική τρόπο την Ναυμαχία της Σαλαμίνας που έλαβε χώρα 

την 28 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Για την ιστορικά τεκμηριωμένη 

καταγραφή των γεγονότων λήφθηκαν υπόψη όχι μόνο οι πρω-

τογενείς αρχαίες πηγές, αλλά και η ελληνική και ξένη σύγχρονη 

βιβλιογραφία. Το πολύπλευρο αυτό εγχείρημα, πλαισιώθηκε από 

την διάθεση φωτογραφικού υλικού από διαφόρους πολιτιστικούς 

φορείς καθώς και σχηματικές αποτυπώσεις των τακτικών ελιγμών 

των πλοίων που συμμετείχαν.


