Το Ελληνικό Πολεµικό
Ναυτικό την περίοδο του
Ιµπεριαλισµού

Το ναυάγιο του

Και αυτή η χρονιά που μας πέρασε, ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Μία ακόμα
χρονιά κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κοινωνικής και πολιτισμικής. Ακόμα
μια χρονιά βιώσαμε τους θεσμούς και τις αξίες να αλλοιώνονται κάθε μέρα, λίγο πιο
πολύ στα μάτια μας.
Μέσα σε αυτή τη χρονιά της κρίσης, εμείς επιμένουμε να αντιμετωπίζουμε την όποια
δυσκολία με τόνο χαρούμενο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Δεν είναι τυχαίο ότι
επιλέξαμε το ποίημα του Σεφέρη. Εκφράζει ακριβώς αυτή την ατελείωτη λαχτάρα
μας να πάμε “λίγο ψηλότερα”. Κάθε μέρα. Κόντρα σε ότι θέλει να μας κατεβάσει,
εμείς ταξιδεύουμε στις εικόνες από το μεγαλείο της Ελληνικής φύσης (τις ανθισμένες
αμυγδαλιές, τη γαλάζια κυματιστή θάλασσα μας ) και συνεχίζουμε με όπλα την
αισιοδοξία μας που πηγάζει από την Ιστορία μας και τον Πολιτισμό μας τη μάχη μας
να φτάσουμε ψηλότερα. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε ο καθένας μας προσωπικά αλλά
και όλοι μαζί σαν Σύλλογος.
Το περιοδικό αυτό είναι ακόμα μια προσπάθεια του Συλλόγου μας να συνεισφέρει
στη μετάδοση της γνώσης, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Αξίες με τις οποίες
γαλουχηθήκαμε εντός αλλά και εκτός Στρατού. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και αυτή
τη χρονιά να «φτάσουμε λίγο ψηλότερα» όπως λέει και ο ποιητής μας.
Θάρρος χρειάζεται (όπως λέμε κι εμείς οι Πεζοναύτες) και όλα θα είναι καλύτερα.
Από αύριο κιόλας

“Λίγο ακόμα
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν' ανθίζουν
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
τη θάλασσα να κυματίζει
λίγο ακόμα,
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα”
ψηλότερα”
Γιώργος Σεφέρης – “Λίγο ακόμα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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Copyright Περιοδικό «Αργώ».
Σύλλογος Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία
διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας
απαγορευτικής των προσβολών της.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική
μερική ή περιληπτική κατά περικοπή ή διασκευή
απόδοση του περιεχομένου του εντύπου με
οποιονδήποτε τρόπο χρήσης ηλεκτρονικό ,φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλον χωρίς προηγούμενη γραπτή
άδεια του Συλλόγου, σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν και στην
Ευρώπη
Χειρόγραφα και φωτογραφίες που στέλνονται για
δημοσίευση δεν επιστρέφονται , ανεξάρτητα από το αν
θα δημοσιευτούν ή όχι. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
της αποστολής δημοσιεύσεων αναφέρονται ρητά στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου. Το περιοδικό διατηρεί το
δικαίωμα περικοπής μακροσκελών επιστολών υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώνεται το νόημα τους. Η
άποψη των συντακτών δεν είναι απαραίτητα άποψη
του Περιοδικού, του Συλλόγου ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το Ελληνικό
Πολεµικό
Ναυτικό την
περίοδο του
Ιµπεριαλισµού
Ο Βυζαντινός δρόµων:
αναζητώντας το πλοίο-φάντασµα*

Η ΑΠΟΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΝΤΣΟΝ

Ο Σύλλογος µας

Γ

ια να απαντήσουµε , ποιος είναι ο Σύλλογος µας , το πιο εύκολα για µας θα ήταν να χρησιµοποιήσουµε τους ορισµούς που δίνει ένα λεξικού

της νεοελληνικής γλώσσας
Ότι, δηλαδή, είµαστε µια ένωση που συστάθηκε, βάσει καταστατικού µε έδρα την Αθήνα, από πολίτες οι οποίοι αφού εκπλήρωσαν την ενεργό
στρατιωτική τους υπηρεσία σε σχηµατισµούς Πεζοναυτών (ανδρών των ειδικών δυνάµεων του στρατού ξηράς ειδικά εκπαιδευµένων για την
διεξαγωγή αποβατικών επιχειρήσεων, την εξουδετέρωση προγεφυρωµάτων κοντά στις ακτές, όπως επίσης και για την άµυνα και ασφάλεια των ακτών,
των λιµανιών και άλλων παράκτιων στόχων), και ανήκουν πλέον σε µία από τις εφεδρικές κλάσεις, οργανώθηκαν καταστατικά µε σκοπό την αναβίωση των χρόνων
τους στο στρατό. Η παραπάνω απάντηση είναι ιδιαίτερα κοινότυπη, ρηχή αλλά και “λίγη”, αφού η εικόνα που δίνει για την κοινότητα µας αδυνατεί να συλλάβει
το νόηµα ύπαρξης του συλλόγου αλλά και των δεσµών µεταξύ των µελών του.
Αυτό είναι βέβαια λογικό µιας και, όπως στις Ειδικές ∆υνάµεις (αναπόσπαστο κοµµάτι των οποίων είναι και οι πεζοναύτες) έτσι και σε αυτή την κοινότητα τα µέλη
ανήκουν σε ένα σύστηµα αξιών και συλλογικής συνείδησης το οποίο περιλαµβάνει όχι µόνο την πειθαρχία και τον σεβασµό τους στον όρκο που έδωσαν ως ένστολοι
και τον οποίο είναι υποχρέωση τους ως έφεδροι να είναι έτοιµοι να τηρήσουν όποτε η επίσηµη πολιτεία τους το ζητήσει εναντίων οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής,
αλλά και την συντροφικότητα και την αλληλεγγύη των µελών στα πλαίσια µιας δεύτερης οικογένειας – εξ’ ίσου όµως, σηµαντικής µε την πρώτη τους οικογένεια.
Επιγραµµατικά, µια κοινότητα “οµοίων”, (και όχι ίσων, όπως λανθασµένα διατυπώνεται αρκετές φορές) όπου όλοι ασχολούνται, πρωτίστως µε το “εµείς” και
δευτερευόντως µε το “εγώ”
Σε αντίθεση µε τις γενικότερες αντιλήψεις του κοινού περί συλλόγων εφέδρων, ο σύλλογος αυτός απέχει πολύ από το θεσµικό όργανο που θα λειτουργήσει ως όχηµα
για να βοηθήσει τα µέλη του να παραστήσουν για µια ακόµα φορά τους στρατιωτικούς, µόνο, και εστιάζει στο να χρησιµοποιήσει τις παραπάνω αρχές ώστε να
ξαναδηµιουργήσει την παλαιά κοινότητα που όλα τα µέλη κάποτε ανήκαν. Αυτή της οικογένειας των Ελλήνων Πεζοναυτών.
Και δεν σταµατάµε εκεί.

Από καιρό είχαµε προγραµµατίσει να επισκεφτούµε
Οι στόχοι, πάνω στους οποίους ο Σύλλογος µας έχει στηρίξει την ίδια του τηνένα
ύπαρξη
(δηλαδή,
διαφύλαξη και
η προώθηση
της ευρύτερης των
ελληνικής
στρατιωτικής
από
ταηβασικά
µέσα
µεταφοράς
πεζοναυτών
ιστορίας και της ιστορίας των πεζοναυτών, όπως επίσης η προώθηση όλων αυτών των αρχών της αλληλεγγύης της συντροφικότητας όχι µόνο µεταξύ των µελών
στην θάλασσα,
αρµαταγωγό.
Πολλοί
από
εµάς
αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο, και τέλος, η θέση του ως ενεργός δίαυλος επικοινωνίας
µεταξύ πολιτών, το
µονίµων
στελεχών και εφέδρων),
όλοι αυτοί
οι στόχοι
και τα αποτελέσµατα που επιδιώκουµε µας κάνουν να αποζητούµε την τελειότητα
σε ότι και αν
δηµιουργούµε.
η προσπάθεια
µας αυτή
ένας από τουςκαι
θυµήθηκαν
ταξίδια
σε Και
διάφορα
µέρη
τηςείναιΕλλάδας
σηµαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση του αισθήµατος υπερηφάνειας των µελών της κοινότητας µας.
του εξωτερικού αλλά το βασικότερο ήταν η πρώτη
γνωριµία των παιδιών µε πλοία τέτοιου τύπου. Η
Και πάνω σε αυτό παλεύουµε όλοι οµαδικά.
χαρά, ο θαυµασµός αλλά και το δέος λόγω του
Καλωσορίζουµε όλους, όσοι αισθάνονται το ίδιο µε µας να έρθουν και να µας γνωρίσουν.
µεγέθους των πλοίων αποτυπώθηκαν στα πρόσωπα
Το ∆Σ του Συλλόγου
τους από τα πρώτα, κιόλας λεπτά της επίσκεψης.
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Εκδηλώσεις του Συλλόγου

Η εκδήλωση, αφιέρωµα στην Ελληνική Ναυτική
Ιστορία η οποία φιλοξενήθηκε σε χώρο του Πλωτού
Ναυτικού Μουσείου, Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
Για περίπου τρεις ώρες, τα µέλη και οι φίλοι του
συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
παρουσιάσεις, µε θέµατα που αφορούν την αρχαία,
αλλά και την νεότερη Ελληνική Ναυτική Ιστορία αλλά
και τη σύγχρονη ιστορία των Ελλήνων Πεζοναυτών
Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καπνόριζας
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Εκδηλώσεις του Συλλόγου – 1 Ετήσια Ημερίδα Ναυτικής Ιστορίας και Ιστορίας των Πεζοναυτών

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ένα
σύντοµο
καλωσόρισµα
του
∆ιευθυντή του Πλωτού Ναυτικού
Μουσείου, Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ”
Πλοιάρχου Α. Μποµπού.

Ο Αρχαιολόγος Γιάννης Νάκας, µας
ανέλυσε τις µεθόδους κατασκευής του,
τη χρήση του αλλά και την εξαφάνιση
του, καθώς και την αντικατάσταση του
από άλλες µορφές πλοίων

Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης
έκλεισε µε ένα µικρό βίντεο «εις
µνήµην»
του
Αντισυνταγµατάρχη
Άγγελου Αβραµίδη το οποίο και
προλόγισε ένας εκ των ανθρώπων που

Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής του
ερευνητικού προγράµµατος για το
Λιµάνι της Ζέας, ∆ρ. Bjørn Lovén, στα
πλαίσια της παρουσίασης του µε θέµα
τις αρχαίες ναυτικές εγκαταστάσεις στον
Πειραιά
έκανε µια συνοπτική
παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
υπέργειας
και
υποθαλάσσιας
αρχαιολογικής έρευνας στα αρχαία
λιµάνια της Ζέας και της Μουνιχίας
στον Πειραιά η οποία τελεί υπό την
αιγίδα του Ινστιτούτου της ∆ανίας στην
Αθήνα.

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ιστορία
και τη δράση του Θ/Κ Αβέρωφ. Του
πλοίου που φιλοξενούσε την εκδήλωση
µας.

Η
επόµενη
παρουσίαση
ήταν
αφιερωµένη στο ∆ρόµωνα, το πλοίο
«θρύλο» των βυζαντινών χρόνων.
υπήρξαν κάτω από τις διαταγές του, ο
κος Νίκος Σεβαστός.
Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης
«άνοιξε» ο ∆ρ. Ζήσης Φωτάκης,
λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή
Ναυτικών ∆οκίµων.
Ο κύριος
Φωτάκης έκανε µια
συνοπτική,
αλλά
περιεκτικότατη
περιγραφή και ανάλυση στα Ελληνικά
πλοία την περίοδο του Ιµπεριαλισµού

Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής, της
Υπηρεσίας
Ιστορίας
Ναυτικού,
Πλοίαρχος, Σπ. Μιµίκος, παρουσίασε
το ρόλο και τη σηµασία της Υπηρεσίας
Ιστορίας Ναυτικού στη σύγχρονη εποχή
δίνοντας έµφαση στην σηµασία της
χρήσης
της
τεχνολογίας
στην
διαφύλαξη της ιστορίας είτε µε τη
διαδικασία της ψηφιοποίησης των
αρχείων του Πολεµικού Ναυτικού είτε
µέσω
της
βιντεοσκόπησης
προσωπικών
συνεντεύξεων,
στα
πλαίσια της καταγραφής της νεότερης
ιστορίας.

Από αριστερά διακρίνονται οι κκ. ∆ρακωνάκης (Αντιστράτηγος ε.α.),
Τσουκαλάς, (Τχης ΠΖ), Τσοβός (Αρχιπλοίαρχος ΠΝ), Παναγόπουλους
(Αντιναύαρχος ε.α.), Μαζαράκης- Αινιάν (Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. – Επίτιµος
Αρχηγός Στόλου)
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Η βραδιά έκλεισε µε ένα µικρό βίντεο, παρουσίαση ναυαγίων στις
ελληνικές θάλασσες αποτέλεσµα της δουλειάς του ερευνητή Νίκου
Βασιλάτου
και
της
υποβρύχιας
φωτογράφου
Ελένης
Τσοπουροπούλου.
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκπροσώπησε ο ∆ιοικητής Αµφίβιων
∆υνάµεων, Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Τσοβός ΠΝ, ενώ το Γενικό
Επιτελείο Στρατού , ο Ταγµατάρχης (ΠΖ) Αρ. Τσουκαλάς.

Από πάνω προς τα κάτω, ο Κυβερνήτης
του Πλοίου Πλωτάρχης Αν. Μποµπός, ο
αρχαιολόγος Bjorn Loveen, και ο
αρχαιολόγος Γιάννης Νάκας

Από πάνω προς τα κάτω, ο Νίκος
Σεβαστός προλογίζει το Εις Μνήµην, ο
Καθηγητής της ΣΝ∆ Ζήσης Φωτάκης
και ο ∆ντης της ΥΙΝ Σπ. Μιµίκος

7

Εκδηλώσεις του Συλλόγου – 1 Ετήσια Ημερίδα Ναυτικής Ιστορίας και Ιστορίας των Πεζοναυτών

Ευχαριστίες
Το ∆Σ του Συλλόγου θα ήθελε να ευχαριστήσει:
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού που ενέκρινε
την παραχώρηση του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου
Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” για τη διεξαγωγή της ηµερίδας
µας.
Τον ∆ιευθυντή του πλωτού µουσείου, Πλοίαρχο Α.
Μποµπό τα στελέχη και τους ναύτες, για τη φιλοξενία
και την ουσιαστική βοήθεια τους στην επιτυχηµένη
διεξαγωγή της ηµερίδας.
Τους επίτιµους καλεσµένους µας, κους ΜαζαράκηΑινιάν (Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α. Επίτιµο Αρχηγό
Στόλου),Αθανάσιο Παναγόπουλο (Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α.),
∆ρακωνάκη Ιωάννη (Αντιστράτηγο ε.α.),Μωράκη
Κωνσταντίνο (Αντιναύαρχο ΛΣ ε.α.).
Το φίλο του Συλλόγου ∆ηµήτρη Καπνόριζα, που κάλυψε
φωτογραφικά την εκδήλωση καθώς και τους φίλους
εικονολήπτες για την κάλυψη της εκδήλωσης.
Τους οµιλητές της εκδήλωσης καθώς και τα µέλη και
φίλους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους.6

Ο Βυζαντινός δρόµων:
αναζητώντας το πλοίο-φάντασµα*
Ιωάννης ∆. Νάκας (Αρχαιολόγος)
Πτυχίο Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακές σπουδές
στο πανεπιστήµιο του Southampton στην ναυτική αρχαιολογία . ∆ιδακτορικός φοιτητής στο τµήµα
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Επικοινωνίες, και θαλάσσιο εµπόριο στο Αιγαίο
από τον 12ο έως τον 9ο αιώνα π.Χ.

Ένα πλοίο-σύµβολο µιας εποχής και µιας αυτοκρατορίας είναι
και ο Βυζαντινός δρόµωνας. Σελίδες επί σελίδων έχουν γραφτεί
για αυτό το πλοίο που έχει εµπνεύσει γενιές ιστορικών ως η
ιδεώδης ενσάρκωση της λάµψης του Βυζαντίου στη θάλασσα. Τι
ακριβώς γνωρίζουµε για αυτό το πλοίο-φάντασµα; Ποιες είναι οι
πηγές που µας επιτρέπουν να γνωρίσουµε την πραγµατική του
µορφή; Τι ανήκει στη σφαίρα του φανταστικού και τι στην
πραγµατικότητα;
Ο δρόµων για πρώτη εµφανίζεται
στην ύστερη ρωµαϊκή περίοδο. Η
ονοµασία προέρχεται από την
αρχαία ελληνική λέξη που σηµαίνει
δροµέας και η πρώτη αναφορά στο
πλοίο εντοπίζεται σε Ελληνικό
κείµενο αγνώστου συγγραφέα γύρω
στο 400 µ.Χ. Ο άγνωστος
συγγραφέας συγκρίνει το δρόµωνα
µε τον τύπο της λιβυρνίδας µε
τριάντα κωπηλάτες. Οι λιβυρνίδες
(liburnae) ήταν µικρά κωπήλατα
σκάφη µε 50 περίπου κωπηλάτες σε
δύο
επίπεδα
που
αρχικά
χρησιµοποιούνταν
από
τους
Ιλλυριούς πειρατές και σταδιακά
κυριάρχησαν στους Ρωµαϊκούς
στόλους, κάτι που δικαιολογείται
από το ότι µε τη Ρωµαϊκή Ειρήνη

η Μεσόγειος είχε γίνει µια πραγµατικά
«ρωµαϊκή λίµνη» και η πειρατεία είχε
πια εκλείψει σχεδόν ολοκληρωτικά.
Η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά µε την
κρίση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας
και τις βαρβαρικές επιδροµές µετά τον
3ο αιώνα µ.Χ. Γρήγορα οι εισβολείς θα
δηµιουργήσουν πειρατικούς στόλους
και
θα
πραγµατοποιήσουν
επιτυχηµένες επιδροµές, ενώ και στους
εµφύλιους πολέµους µεταξύ των
διαφόρων διεκδικητών του θρόνου οι
πολεµικοί στόλοι θα αρχίσουν να
παίζουν ολοένα µεγαλύτερο ρόλο. Το
δυτικό τµήµα της αυτοκρατορίας θα
διαλυθεί
υπό
το
βάρος
των
βαρβαρικών επιθέσεων, το ανατολικό
όµως, που θα γίνει γνωστό ως

Βυζαντινή αυτοκρατορία θα επιβιώσει
και τον 6ο αιώνα θα αντεπιτεθεί σε µια
προσπάθεια
ανακατάληψης
της
∆υτικής Μεσογείου. Οι πολεµικοί
στόλοι θα είναι βασικό µέρος αυτών
των εκστρατειών.
Οι αναφορές των ιστορικών και
επιγραφικών πηγών στους δρόµωνες
γίνονται πιο συχνές. Ο Προκόπιος της
Καισαρείας περιγράφει τους 92
δρόµωνες του στόλου του Βελισαρίου
ως γρήγορα πολεµικά πλοία, µε µια
σειρά κωπηλατών που προστατεύονταν
από κατάστρωµα και επανδρωµένα µε
2000 πεζοναύτες που ήταν επίσης
κωπηλάτες. Οι τελευταίοι ήταν
πιθανότατα υπεράριθµοι στα πλοία και
βοηθούσαν το κυρίως κωπηλατικό
πλήρωµα, µιας και πλοία µε 20
κωπηλάτες θα ήταν πραγµατικά πολύ
µικρά για κάποια σοβαρή πολεµική
επιχείρηση. Τα εικονογραφηµένα
χειρόγραφα της εποχής, όπως η
Αινειάδα του Βατικανού και η Ιλιάδα
του
Μιλάνου
φαίνεται
να
επιβεβαιώνουν τη µορφή του πρώιµου
δρόµωνα, παρουσιάζοντας πλοία µε
µια σειρά κουπιά που φέρουν κυρτά
άκρα καθώς και υπερυψωµένο έµβολο
ακατάλληλο ασφαλώς για εµβολισµό
αλλά που βοηθούσε την σταθερότητα
του πλοίου. Μια ενδιαφέρουσα
λεπτοµέρεια είναι η πιθανή ύπαρξη
τριγωνικών πανιών (λατινιών).
Η περίοδος που ακολουθεί αποκαλείται
από πολλούς οι «Σκοτεινοί Αιώνες»
του Βυζαντίου. Τα περισσότερα

Βυζαντινά εδάφη στην Ιταλία θα
χαθούν από την εισβολή των
Λοµβαρδών, ενώ στην Ανατολή,
παρά την πλήρη ήττα των Περσών
από τον Ηράκλειο το 627, η
εµφάνιση των Αράβων θα οδηγήσει
την αυτοκρατορία σε βαθειά κρίση
µε µια σειρά από εξοντωτικούς
πολέµους. .Οι Άραβες σύντοµα θα
κατασκευάσουν τον πρώτο τους
στόλο και θα νικήσουν τους
Βυζαντινούς στη Ναυµαχία
των Καταρτιών, ξεκινώντας µια
σειρά επιδροµών στο Αιγαίο και
φθάνοντας
µέχρι
και
την
Κωνσταντινούπολη, την οποία θα
πολιορκήσουν ανεπιτυχώς δύο
φορές
Οι Βυζαντινοί θα χάσουν πολλά
εδάφη, όπως την Αίγυπτο και τη
Συρία, αλλά ακόµη και την Κρήτη,
που θα αποτελέσει τη βάση των
πειρατικών επιδροµών των Αράβων.
Τα πολεµικά πλοία της εποχής
αυτής µας είναι σχεδόν άγνωστα. Ο
όρος δρόµων γίνεται η πιο κοινή
ονοµασία στις γραπτές πηγές, τόσο
τις Ελληνικές, όσο και τις Λατινικές
αλλά και τις Αραβικές, ενώ
εµφανίζεται και οι όρος χελάνδιο,
που περιγράφει µια παραλλαγή
κωπήλατου πλοίου ικανού να
µεταφέρει φορτίο και άλογα. Καµία
γραπτή πηγή, ωστόσο, δε δίνει
σαφείς πληροφορίες για τη µορφή
των πλοίων. Η µοναδική εικόνα
κωπήλατων πλοίων προέρχεται από

* Το κείµενο αποτελεί µέρος της παρουσίασης του κ. Νάκα στην 1η Ετήσια Ηµερίδα Ναυτικής
Ιστορίας που έγινε στο Θ/Κ Αβέρωφ στις 29 Μαρτίου 2013
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το χειρόγραφο των Ιερών Παραλλήλων
του
Ιωάννη
∆αµασκηνού
που
χρονολογείται στα µέσα του 9ου αιώνα.
Τα δύο πλοία που απεικονίζονται έχουν
µια σειρά κουπιά, δύο πηδάλια στην
πρύµνη και πιθανότατα και µικρό
έµβολο στην πλώρη. Η παρουσία δύο
καταρτιών που φέρουν τριγωνικά πανιά
υποδεικνύει ότι τα πλοία είναι αρκετά
µεγάλα, µε 50 τουλάχιστον κωπηλάτες.
Εδώ θα πρέπει να κάνουµε µια
σηµείωση για τη βασική ναυπηγική
τεχνική της εποχής. Μέχρι τον 6ο αιώνα
η ναυπηγική τέχνη, όπως τη γνωρίζουµε
από πολλά ναυάγια εµπορικών πλοίων,
ακολουθούσε την αρχαία κελυφική
µέθοδο,
που
συνίστατο
στη
συναρµολόγηση πρώτα του κελύφους
(πετσώµατος) του σκαριού και µετά την
προσθήκη των νοµεών (σταβόξυλων) µε
τη χρήση εσωτερικών συνδέσµων και
ξυλόκαρφων. Το αποτέλεσµα ήταν
ιδιαίτερα γερά και ελαστικά σκαριά, που
απαιτούσαν
όµως
πολλή
και
εξειδικευµένη εργασία, καθώς και
µεγάλη σπατάλη ξύλου. Ήδη από τη
ρωµαϊκή εποχή οι ναυπηγοί είχαν
ξεκινήσει να κινούνται προς µια πιο
εύκολη και οικονοµική σκελετική
µέθοδο, όπου πρώτα στηνόταν ο
σκελετός και πάνω του καρφωνόταν το
κέλυφος, όπως συµβαίνει και σήµερα
στην παραδοσιακή ξυλοναυπηγική.
Η νέα µέθοδος που επικράτησε µέχρι το
10ο αιώνα σχεδόν παντού, επέτρεπε τη
γρήγορη και απλή κατασκευή πλοίων, τα
οποία όµως δεν είχαν τις αντοχές των
αρχαίων.

Η µακρά περίοδος κρίσης της
αυτοκρατορίας θα λάβει τέλος µε τη
∆υναστεία των Μακεδόνων
αυτοκρατόρων στα τέλη του 9ου αιώνα.
Οι µακροχρόνιοι πόλεµοι µε τους
Άραβες θα επιφέρουν σταδιακά την
αποτελεσµατική οργάνωση της
αυτοκρατορίας σε στρατιωτικά θέµατα,
πολλά εκ των οποίων θαλασσινά και τη
δηµιουργία ενός ισχυρού στρατεύµατος
και ναυτικού που, υπό την ηγεσία
ικανών και δραστήριων αυτοκρατόρων,
θα ανακτήσει πολλά από τα χαµένα
εδάφη και θα καταφέρει καίρια
πλήγµατα στους εχθρούς του.
Ο 10ος αιώνας είναι ακριβώς αυτή η
περίοδος της επιτυχηµένης
αναδιοργάνωσης του στόλου και το
ενδιαφέρον για το ναυτικό
αντικατοπτρίζεται στη συγγραφή µιας
σειράς έργων που αναφέρονται στην
οργάνωση και διαχείριση του πολεµικού
στόλου. Τα πρώτο είναι τα Ναυµαχικά
του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ του
Σοφού (886–912), τµήµα του
µεγαλύτερου πολεµικού του εγχειριδίου
Τακτικά. Ακολουθούν τα βιβλία του
Παρακοιµώµενου Βασιλείου (π.960) και
τα Τακτικά του ναυάρχου Νικηφόρου
Ουρανού (τέλη του 10ου αιώνα), µια
σύνοψη ουσιαστικά του έργου του
Λέοντα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί
και η λεπτοµερής λίστα ναυτικών
εξοπλισµών που ο λόγιος αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο µε
Πορφυρογέννητος (920–959)
συµπεριέλαβε στο έργο του Περί της
Βασιλείου Τάξεως.
∆υστυχώς οι εικονογραφικές πηγές για
τον 10ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της
µεγάλης ανάπτυξης του Βυζαντινού

στόλου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες.
Αρκετά χαράγµατα πλοίων από διάφορα
µέρη (κυρίως εκκλησίες) έχουν αποδοθεί
στην εποχή αυτή, η χρονολόγησή τους
όµως είναι αδύνατη. Οι κοντινότερες
παραστάσεις πολεµικών πλοίων
προέρχονται από χειρόγραφα του 12ου
αιώνα, όπως αυτό του Χρονικού του
Σκυλίτζη, σήµερα στη Μαδρίτη.
Χάρη στις παραπάνω πηγές µπορούµε για
πρώτη φορά να αναπαραστήσουµε τη
µορφή του Βυζαντινού δρόµωνα του 10ου
αιώνα µε αρκετή ακρίβεια. Είχε συνήθως
κωπηλατικό πλήρωµα 100-108 ανδρών
κατανεµηµένο σε δύο σειρές, σε 25-27
πάγκους κωπηλασίας, ήταν δηλαδή µια
διήρης. Οι διαστάσεις του πλοίου ήταν
ανάλογες µε το κωπηλατικό πλήρωµα και
υπολογίζονται σε 36 µε 40 µέτρα µήκος
και 5 µέτρα πλάτος. Η κατασκευή των
δροµώνων δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα
βαριά και αυτό επέτρεπε στα πλοία να
σύρονται εύκολα στην παραλία για
επισκευές και ασφάλεια, ενώ σε µία
περίπτωση αναφέρεται η µεταφορά ενός
ολόκληρου στόλου διαµέσου του Ισθµού
της Κορίνθου.
Κατά µια άποψη η µια σειρά
κωπηλατούσε πάνω από ένα συνεχές
κατάστρωµα και η άλλο µέσα από το
αµπάρι, ενώ κατά µια άλλη άποψη το
πλοίο δεν έφερε συνεχές κατάστρωµα που
χώριζε τις δύο σειρές κωπηλατών.
Η ύπαρξη συνεχούς καταστρώµατος
βασίζεται σε κάποιες ασαφείς
πληροφορίες των κειµένων, οι οποίες,
ωστόσο, φαίνεται ότι αντιγράφουν
αρχαίες πηγές. Η ύπαρξη συνεχούς
καταστρώµατος θα έκανε το πλοίο πιο
βαρύ και αργό, ενώ θα δηµιουργούσε και
µεγάλο πρόβληµα εξαερισµού

στους κωπηλάτες που θα κόπιαζαν
κλεισµένοι στο αµπάρι. Πιστεύουµε
ότι οι δρόµωνες ήταν ανοιχτά πλοία
και τα µόνα καταστρώµατα βρίσκονταν
στα άκρα τους, ενώ υπήρχε και ένας
στενός διάδροµος ανάµεσα από τους
κωπηλάτες.
Η κάτω σειρά κωπηλατών δούλευε τα
κουπιά της µέσα από τρύπες στα
πλαϊνά του σκαριού, οι οποίες
κλείνονταν µε δερµάτινους ασκούς, για
να µην εισέρχεται το θαλασσινό νερό.
Η πάνω σειρά κωπηλατών
χρησιµοποιούσε τους σκαρµούς της
κουπαστής και προστατευόταν από ένα
ελαφρύ κιγκλίδωµα (καστέλωµα) όπου
στη µάχη κρέµονταν ασπίδες ή
δέρµατα. Οι πρώτοι κωπηλάτες προς
την πλευρά της πλώρης είχαν επίσης το
καθήκον να ρίχνουν τις άγκυρες και να
χειρίζονται τη συσκευή του υγρού
πυρός (σίφων). Οι κωπηλάτες ήταν
επίσης οπλισµένοι και σε περίπτωση
συµπλοκής άφηναν τα κουπιά τους και
µάχονταν µαζί µε τους στρατιώτες.
Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη
µεγαλύτερων δροµώνων µε 150
κωπηλάτες, εκ των οποίων οι πενήντα
κωπηλατούσαν στην κάτω σειρά και οι
100 στην πάνω, είναι ωστόσο άγνωστο
αν τα πλοία αυτά ήταν τριήρεις τρεις
σειρές κουπιά ή αν οι υπεράριθµοι
κωπηλάτες απλώς βοηθούσαν τους
κωπηλάτες της πάνω σειράς στην
κωπηλασία. Μια άλλη παραλλαγή του
δρόµωνα ήταν η πάµφυλος, που
πιστεύεται πως ήταν επίλεκτες µονάδες
µε πλήρωµα διαλεγµένο ανάµεσα σε
πολλά θέµατα. Το χελάνδιο επίσης
ήταν µια βαρύτερη παραλλαγή ειδικά
σχεδιασµένη για τη µεταφορά αλόγων.
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Οι δρόµωνες δεν έφεραν κανονικό
έµβολο στην πλώρη, όπως τα αρχαία
πλοία, αλλά την προεµβολίδα, ένα
είδος προέκτασης ενός από τους
πλαϊνούς ζωστήρες του σκαριού, που
βρισκόταν έξω από το νερό και
χρησίµευε ως πλατφόρµα αποβίβασης,
διακοσµητικό στοιχείο ή βοηθούσε την
ιστιοφορία. . Η εγκατάλειψη της
τακτικής του εµβολισµού οφειλόταν
κυρίως στη νέα µέθοδο κατασκευής
των πλοίων που αναφέραµε πιο πάνω,
που δεν επέτρεπε στα σκαριά να
αντέξουν το σοκ του εµβολισµού και
που θα οδηγούσε στην καταστροφή και
των δύο σκαφών που εµπλέκονταν σε
αυτόν.
Στο µικρό κατάστρωµα της πλώρης
βρισκόταν ο σίφωνας που εκτόξευε το
υγρό πυρ, προστατευµένος από ένα
ξυλόκαστρο. Αυτό ήταν µια
υπερυψωµένη πλατφόρµα καλυµµένη
µε ασπίδες, δέρµα ή ξύλο από όπου οι
πολεµιστές µπορούσαν µε ασφάλεια να
βάλουν εναντίον του εχθρού. .
Παρόµοια ξυλόκαστρα αναφέρονται
επίσης στη µέση των καταρτιών. Η
αναφορά αυτή είναι δυσνόητη, αφού
όχι µόνο τα κατάρτια δε θα µπορούσαν
να στηρίξουν τέτοιες κατασκευές, αλλά
είναι γνωστή η τακτική σε όλα τα
κωπήλατα πλοία να χαµηλώνουν τα
κατάρτια όταν έµπαιναν στη µάχη. Το
πιο πιθανό είναι τα ξυλόκαστρα να
βρίσκονταν ανάµεσα από τα δύο
κατάρτια του δρόµωνα, περίπου στη
µέση του πλοίου. Επίσης φαίνεται ότι
τα ξυλόκαστρα και το καστέλωµα δεν
αποτελούσαν σταθερό εξοπλισµό των
πλοίων αλλά ότι στήνονταν ειδικά για
τις ναυµαχίες.

Οι δρόµωνες έφεραν, ανάλογα µε το
µέγεθός τους, ένα ή δύο κατάρτια µε
τριγωνικά πανιά-λατίνια, τα οποία ήταν ο
πιο κοινός τύπος ιστίων στη Μεσαιωνική
Μεσόγειο. Τα πανιά αυτά ήταν συχνά
πολύ µεγάλα και επέτρεπαν στο πλοίο να
εκµεταλλεύεται τους σύντοµους και
απότοµους ανέµους της Μεσογείου,
απαιτούσαν, ωστόσο µεγάλο πλήρωµα και
δεν µαϊνάρονταν εύκολα. Κάποιες φορές
τα κατάρτια χρησιµοποιούνταν για να
στηρίξουν πλατφόρµες για πολιορκίες.
Ήταν ιδιαίτερα κρίσιµο κάθε πλοίο να
είναι πλήρως εφοδιασµένο πριν τη µάχη.
Η προµήθεια των τροφίµων και ιδιαίτερα
του νερού ήταν επίσης βασική, παρότι ο
περιορισµένος χώρος στο αµπάρι των
πλοίων και η ελαφρά τους κατασκευή δεν
ευνοούσαν τα ταξίδια σε ανοιχτές
θάλασσες. Κάθε στόλος όφειλε να
διαθέτει και πλοία υποστήριξης ιδιαίτερα
όταν οι στόλοι επιχειρούσαν εκστρατείες
ενάντια σε εχθρικό έδαφος.
Επίσης σηµαντική ήταν η συµβολή των
πιο γρήγορων και ελαφρών σκαφών µε
µια σειρά κουπιά, που συνήθως
αναφέρονται ως γαλέες.
Οι τακτικές µάχης του πολέµου στη
θάλασσα ήταν παρόµοιες µε αυτές του
πολέµου στην ξηρά, µιας και η µέθοδος
του εµβολισµού είχε πια εγκαταλειφθεί.
ασικό στοιχείο της συµπλοκής ήταν η
χρήση εκήβολων όπλων, όπως τα τόξα, οι
σφεντόνες, οι βαλιστρίδες
(τοξοβολίστραι), οι καταπέλτες, το υγρό
πυρ, ακόµα και απλώς οι πέτρες που
εκσφενδόνιζαν µε τα χέρια τους οι
πεζοναύτες. Τα πληρώµατα των πλοίων
φρόντιζαν να καλύπτονται καλά στα
ξυλόκαστρα και πίσω από τις ασπίδες τους
και να προκαλέσουν όσο το δυνατόν
µεγαλύτερες απώλειες στον εχθρό.

Μεγάλες πέτρες ρίπτονταν από τα
ξυλόκαστρα ή από τους καταπέλτες σε µια
προσπάθεια διάρρηξης του κελύφους του
εχθρικού πλοίου, ενώ αναφέρεται και η
χρήση χειροβοµβίδων µε ασβέστη, υγρό
πυρ ή ακόµη και σκορπιούς και φίδια,
καθώς και τριβόλων.
Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, όπλο του
δρόµωνα ήταν το υγρό πυρ. Οι
περισσότεροι δρόµωνες είχαν
τουλάχιστον ένα σίφωνα στην πλώρη και
µερικοί περισσότερους. Παρότι η χρήση
του υγρού πυρός αναφέρεται συχνά στις
πηγές να σώζει την αυτοκρατορία και να
σπέρνει τον πανικό στους εχθρούς, στην
πραγµατικότητα η χρήση του πρέπει να
ήταν αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Η
ύπαρξη ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών σε
ασταθή πλοία, καθώς και η οποιαδήποτε
αλλαγή του ανέµου µπορούσε να φέρει
την καταστροφή στο ίδιο το πλοίο που το
χρησιµοποιούσε.
Πιο ασφαλής πρέπει να ήταν η χρήση
πήλινων και γυάλινων χειροβοµβίδων µε
υγρό πυρ, καθώς και οι φορητοί
χειροσίφωνες.
Το άρτια αναδιοργανωµένο Βυζαντινό
ναυτικό θα καταφέρει αποφασιστικά
χτυπήµατα στους εχθρούς της
αυτοκρατορίας και θα επαναφέρει τη
Βυζαντινή θαλασσοκρατία στο
µεγαλύτερο τµήµα της Ανατολής. Οι
συγκρούσεις µεταξύ των δύο βασικών
διεκδικητών των θαλασσών θα πάψουν
στις αρχές του 11ου αιώνα και η
τελευταία, βασικά αποτυχηµένη, Αραβική
επιδροµή στο Αιγαίο θα γίνει το 1035. Με
την επικράτηση της ειρήνης στις
θάλασσες θα αρχίσει και η παρακµή του
δρόµωνα και του στόλου γενικότερα. Η
εµφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων στη
Μικρά Ασία θα δηµιουργήσει έναν

καινούργιο κίνδυνο για την
αυτοκρατορία και η άµυνα θα
επικεντρωθεί εκεί. Μόνο δραστήριοι και
δυναµικοί αυτοκράτορες όπως ο
Μανουήλ Κοµνηνός θα κατασκευάσουν
ισχυρούς στόλους, οι διάδοχοί τους
όµως θα τους εγκαταλείψουν πλήρως
και τα 20 θλιβερά σκαφίδια, κατά το
Νικήτα Χωνιάτη που θα υπερασπιστούν
την Κωνσταντινούπολη απέναντι στους
Λατίνους της ∆΄ Σταυροφορίας το 1204
θα γίνουν εύκολη λεία για τους στόλους
των Βενετών και Γενουατών
Στο διάστηµα αυτό οι γραπτές πηγές θα
αρχίσουν να χρησιµοποιούν όλο και
λιγότερο τον όρο δρόµωνας. Ο όρος
γαλέα γίνεται όλο και πιο κοινός, τόσο
στα ελληνικά, όσο και στα λατινικά
κείµενα. Η βασική διαφορά της γαλέας
από το δρόµωνα, πέραν του µεγέθους,
ήταν αρχικά η ύπαρξη µιας µόνο σειράς
ή επιπέδου κωπηλατών. Είναι δύσκολο
να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη του
πλοίου αλλά γνωρίζουµε ότι µέχρι τα
µέσα του 13ου αιώνα ένας νέος τύπος
κωπήλατου πλοίου είχε αρχίσει να
επικρατεί στη Μεσόγειο. Ο τύπος αυτός
θα είναι ένα πλοίο µε πλήρες
κατάστρωµα, όπου οι κωπηλάτες θα
κωπηλατούν από το ίδιο επίπεδο,
καθισµένοι στον ίδιο πάγκο, διαµέσου
µιας ιδιαίτερα µεγάλης παρεξειρεσίας,
που στις Ιταλικές πηγές ονοµάζεται
«τελάρο». Η µέθοδος αυτή θα επιτρέπει
τη χρήση πιο µακρών κουπιών, καθώς
και την εφαρµογή µιας µεθόδου όρθιας
κωπηλασίας και την επίτευξη
µεγαλύτερου και πιο δυνατού
τραβήγµατος. Στους δύο κωπηλάτες
κάθε πάγκου σύντοµα θα προστεθεί και
ο τρίτος και έτσι θα γεννηθεί ο τύπος της
γαλέρας που θα κυριαρχήσει στους
στόλους της Μεσογείου για τους
επόµενους αιώνες.
11

Επιµέλεια: Εφ.Λγος (ΤΧ-Ε∆) ∆αµιανίδης Αλέξανδρος

Από γενιά πεζοναυτών ο “δικός” µας Αναστάσιος βρέθηκε στις ΗΠΑ
και από εκεί στο Αφγανιστάν µε το σώµα των Αµερικανών
Πεζοναυτών.
Στη συνέντευξη, µας λέει για τον πατέρα του, που και αυτός
υπηρέτησε στους Έλληνες Πεζοναύτες αλλά και για την θητεία του
και τις εµπειρίες του στο Σώµα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Αφορμή για τη συνέντευξη αυτή στάθηκε μια φωτογραφία η οποία
αναρτήθηκε στην ομάδα του facebook «Δυνάμεις Πεζοναυτών»
ενός παλαιού συναδέλφου του Βασίλη Ελευθεριάδη, η οποία
απεικόνιζε το γιό του με στολή των αμερικανών Πεζοναυτών και μας
πληροφορούσε ότι είναι τραβηγμένη την ημέρα που γύρισε από το
Αφγανιστάν. Άμεσα μας γεννήθηκε η επιθυμία να κουβεντιάσουμε
με έναν «δικό» μας άνθρωπο την εμπειρία του πεδίου της μάχης…
ΑΡΓΩ: Πρώτα από όλα θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε που δεχθήκατε να
δώσετε αυτή τη συνέντευξη στο ψηφιακό
μας περιοδικό.
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είναι τιμή μου
που συμμετέχω σε αυτή τη συνέντευξη.
Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνετε
με την «Αργώ» και χαίρομαι που μπορώ να
εκλάβω τον εαυτό μου ως ένα μικρό
δείγμα των Ελλήνων εκείνων, οι οποίοι
τιμούν και μεταδίδουν την κληρονομιά
μας και την ιστορία μας, ως Πεζοναύτης,
ακόμα και αν δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα.

ΑΡΓΩ: Θα θέλαμε πρώτα να ξεκινήσετε με
ένα σύντομο βιογραφικό (από τη γέννηση
έως τα σχολικά σας χρόνια).
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είμαι
Ελληνοαμερικανός και γεννήθηκα το 1986
στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς.
Ζήσαμε στην Ελλάδα δύο διαφορετικές
περιόδους, η πρώτη περίοδος για τρία
χρόνια όταν ήμουν στο γυμνάσιο στη
Ρόδο.. Μετά από αυτά τα τρία χρόνια
γυρίσαμε στην Αμερική και ξεκίνησα το
λύκειο. Καταλήξαμε στο Norfolk στην
πολιτεία της Virginia, η οποία βρίσκεται

ανάμεσα στις μεγαλύτερες ναυτικές
Ποια είναι η ειδικότητά σας στο σώμα των
βάσεις της Αμερικής. Εκεί στο σχολείο
Πεζοναυτών;
παρακολούθησα ένα πρόγραμμα
σχεδιασμένο για εφήβους που
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Η βασική
ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν στο
εκπαίδευση (boot camp) ήταν ένα…
Ναυτικό. Αποφασισμένος να γίνω Αξ/κος
«πολιτσμικό σοκ»! Νόμιζα πως ήμουν
στους Πεζοναύτες πήγα στο Πανεπιστήμιο
προετοιμασμένος, αλλά όταν έφτασα
στη Florida και ξεκίνησα το πρόγραμμα
συνειδητοποίησα πόσο πολλή από την
NROTC (Naval Reserve Officer Training
ατομική μου ελευθερία έπρεπε να χάσω.
Corps) το οποίο με υποτροφία παρέχει
Κάθε λεπτό της ημέρας ήταν
εκπαίδευση σε φοιτητές ώστε να γίνουν
προγραμματισμένο. Τρέχεις προς κάθε
Αξ/κοι είτε στο Ναυτικό
κατεύθυνση ουρλιάζοντας
είτε στους Πεζοναύτες.
κάθε σου λέξη. Δουλεύεις
Μετά άκουσα
Όταν δεν κατάφερα να
ομάδα και τιμωρείσαι
έναν πολύ δυνατό ως
κερδίσω την υποτροφία
-αν χρειαστεί- ως ομάδα.
αυτή αποφάσισα να πάω «κρακ» πάνω από το
Μετά τη βασική
κατευθείαν στη βασική
κεφάλι μου. Και μετά εκπαίδευση και την
εκπαίδευση οπλίτη.
εκπαίδευση ειδικότητας
άλλο ένα.
διατέθηκα στους
ΑΡΓΩ: Πως αποφάσισες
Εφέδρους και είδα ότι
να γίνεις Πεζοναύτης.
εκεί τα πράγματα ήταν
Ήταν κάποιο πρόσωπο ή Τότε κατάλαβα ότι ένας
πολύ διαφορετικά. Η
κάποιο περιστατικό που ελεύθερος
σκοπευτής Αμερική βρισκόταν σε
και όλη η
σε επηρέασε καθοριστικά
προσπαθούσε να με πόλεμο
εκπαίδευση που κάναμε
σε αυτή σου την απόφαση;
ήταν επικεντρωμένη στο
σκοτώσει…
να είμαστε έτοιμοι για
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.:
αυτό το ενδεχόμενο.
Στο Λυκειακό πρόγραμμα
Είμαι ειδικός στην
φοίτησης που προανέφερα
υποστήριξη των εναέριων και ναυτικών
συνάντησα ένα αμερικανό Πεζοναύτη.
μεταφορών, ειδικότητα η οποία ανήκει στη
Μου έκανε εντύπωση η στολή του που
λογιστική υποστήριξη. Η δουλειά μου είναι να
ήταν τέλεια, η περήφανη στάση του και ο
διασφαλίζω την ασφαλή μεταφορά και άφιξη
επαγγελματισμός του. Του είπα πως ήθελα
Πεζοναυτών και του εξοπλισμού τους στον
να γίνω Πεζοναύτης, εκφράζοντας και το
προορισμό τους μέσω ελικοπτέρων, πλοίων
δισταγμό μου για το εάν θα μπορούσα να
απόβασης ή αεροπλάνων. Παρόλα αυτά στο
περάσω την αυστηρή εκπαίδευση. Εκείνος
Αφγανιστάν υπηρέτησα και ως επικεφαλής
μου απάντησε πως αν έχω τη θέληση και
ασφαλείας και ηγήθηκα σε στοιχείο
την αποφασιστικότητα, τότε θα πετύχω.
πολυβόλου της διμοιρίας μου κατά τη
Και μου έδωσε ένα διακριτικό από τη
διάρκεια ανεφοδιασμού μέσω χερσαίων
στολή του. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα
πως αυτό ήταν αυτό που ήθελα να κάνω
μεταφορών, ακόμα και μέσα από εχθρικές
πιο πολύ από όλα.
περιοχές.
ΑΡΓΩ: Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από
τη εκπαίδευση για να γίνει κάποιος
Πεζοναύτης και αφού τα καταφέρατε

ΑΡΓΩ: Υπηρετήσατε στο Αφγανιστάν. Ποια
είναι τα συναισθήματα ενός στρατιώτη στο
πεδίο της μάχης.
13

16

Δε θεωρώ τον εαυτό μου Αμερικανό με
Ελληνική καταγωγή, αλλά Έλληνα
μεγαλωμένο στην Αμερική,

Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είναι πάντα
δύσκολο να μιλήσεις για αυτά που έγιναν
εκεί, όπως και να εκφράσεις το πώς
αισθάνεται κάποιος κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Ένα συναίσθημα που θυμάμαι
ότι κυριαρχούσε εκεί ήταν το αίσθημα της
αβεβαιότητας. Ποτέ δεν ξέραμε τι είχαν
σχεδιάσει οι Αξ/κοι για εμάς. Ποτέ δεν
ξέραμε τι είχε «σχεδιάσει» ο εχθρός για
μας. Και ποτέ δεν ήξερες αν θα
κατάφερνες να επιστρέψεις στη βάση
σώος και αβλαβής. Όσο ο χρόνος
υπηρεσίας περνούσε, εμείς εφησυχάζαμε
(«παλιώναμε»). Θυμάμαι αστειευόμουν με
τον καλύτερό μου φίλο, λέγοντας «θα τα
πούμε στη Γερμανία», γιατί εκεί στέλνουν

τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί
άσχημα ή σκοτωθεί στη μάχη, πριν τους
στείλουν στην Αμερική. Δε μπορούσα να
καθησυχάσω με κάτι άλλο τον εαυτό μου.
Το να αστειεύομαι γι αυτό (τον
ενδεχόμενο τραυματισμό ή το θάνατο)
είχε αποτέλεσμα. Το έκανε να φαίνεται
λιγότερο σοβαρό.
ΑΡΓΩ: Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα
περιστατικό ή να μας πείτε κάτι σχετικά με
ένα πρόσωπο ή μία εμπειρία στο
Αφγανιστάν που σας έχει μείνει αξέχαστη.
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Δε περίμενα ότι
θα μοιραζόμουν με κάποιον άλλον εκτός
από τον καλύτερό μου φίλο που ήταν εκεί
μαζί μου ένα συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μου έχει μείνει αξέχαστο.
Ανεφοδιάζαμε μια βάση βόρεια της
επαρχίας Helmand και παρείχα ασφάλεια
στο πίσω μέρος (ώρα 6) της φάλαγγας.
Είχα ένα Μ240Β 7,62mm ΝΑΤΟ και
στεκόμουν στον πυργίσκο του οχήματος. Ο
κολλητός μου ήταν ο διοικητής τους
οχήματος και καθόταν κάτω στην καμπίνα.
Ο οδηγός της φάλαγγας από λάθος μας
οδήγησε μέσα από τη συνοικία μιας πόλης
η οποία ήταν κάτω από τον έλεγχο των
Ταλιμπάν. Ακούστηκε ένα δυνατό «μπαμ»
σε απόσταση. Το προπορευόμενο όχημα
είχε χτυπήσει πάνω σε έναν αυτοσχέδιο
εκρηκτικό μηχανισμό (IED) και όλοι είχαν
τραυματιστεί πολύ άσχημα. Δύο είχαν
σπάσει την πλάτη τους, ένας έχασε το πόδι
του και οι υπόλοιποι είχαν σπάσει χέρια
και πόδια. Άμεσα αρχίσαμε να δεχόμαστε
πυρά από το χωριό.

Δε μπορούσαμε να κινηθούμε επειδή
ήμασταν στη μέση ενός παζαριού και
το μπροστινό όχημα δε μπορούσε να
κινηθεί. Εντόπισα μια ομάδα όλμου
σε απόσταση και τους ενέπλεξα με
πυρά. Μετά άκουσα έναν πολύ
δυνατό «κρακ» πάνω από το κεφάλι
μου. Και μετά άλλο ένα. Τότε
κατάλαβα ότι ένας ελεύθερος
σκοπευτής προσπαθούσε να με
σκοτώσει… Ακόμα δεχόμασταν πυρά
από αντάρτες Ταλιμπάν, αλλά εγώ
είχα επικεντρωθεί στον ελεύθερο
σκοπευτή. Την τρίτη φορά που
άκουσα αυτό το θόρυβο ο κολλητός
μου ο Dane με τράβηξε κάτω από τον
πυργίσκο και εκείνη τη στιγμή η σφαίρα
χτύπησε στο προστατευτικό αλεξίσφαιρο
τζάμι μπροστά μου… Αυτή η στιγμή και η
στιγμή που έπρεπε να μεταφέρουμε τις
απώλειες (τους συναδέλφους που είχαν
τεθεί εκτός μάχης) έμειναν για πάντα στο
μυαλό μου.
ΑΡΓΩ: Αφού επιστρέψατε πίσω στο σπίτι
και την οικογένειά σας (σώος και αβλαβής
– δόξα τω Θεώ!) πώς εξελίσσεται η
σταδιοδρομία σας στον Αμερικάνικό
στρατό και ποια είναι γενικότερα τα
σχέδιά σας για το μέλλον;
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Αφού γύρισα από
το Αφγανιστάν προήχθη από το βαθμό του
Δεκανέα στο βαθμό του Λοχία. Αυτή τη
στιγμή βρίσκομαι σε εφεδρεία,
προβληματιζόμενος αν θα πρέπει να
παραμείνω ή να αποστρατευτώ. Ενώ μου
αρέσει πάρα πολύ το σώμα των
Πεζοναυτών, τώρα πια έχω και μια
όμορφη σύζυγο και ένα γιο, το Βασίλη,
που δε θα ήθελα να αποχωριστώ.
Επιπλέον οι ευκαιρίες εξέλιξης μειώνονται
με τις ανακλήσεις στρατευμάτων τις
οποίες εξήγγειλε ο πρόεδρος Obama. Ίσως
συνεχίσω στην εφεδρεία, παράλληλα
εκπαιδεύομαι όμως και στο να γίνω
πλήρους απασχόλησης αστυνομικός.

ΑΡΓΩ: Έχετε καμία επαφή με τις Ελληνικές
σας ρίζες; Έχετε γνώσεις της Ελληνικής
ιστορίας (αρχαίας ή σύγχρονης);
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Τρέφω μεγάλο
σεβασμό για την Ελλάδα και διατηρώ σχέσεις
με την οικογένειά μου εκεί. Επίσης με φίλους
που απέκτησα στο γυμνάσιο. Έζησα στην
Ελλάδα και για 6 χρόνια και μιλώ, γράφω και
διαβάζω τα Ελληνικά τακτικά. Στον ελεύθερό
μου χρόνο διαβάζω αρχαία ελληνική και
βυζαντινή ιστορία γιατί -όπως θα ξέρετε- δεν
διδάσκονται αυτά εδώ. Δε θεωρώ τον εαυτό
μου Αμερικανό με Ελληνική καταγωγή, αλλά
Έλληνα μεγαλωμένο στην Αμερική, γιατί για
εμένα η Ελλάδα δεν είναι μόνο προορισμός
για διακοπές αλλά η χώρα όπου οι πρόγονοί
μου πολέμησαν και θυσίασαν τη ζωή τους για
την ελευθερία μας.
ΑΡΓΩ: Γνωρίζετε τίποτα για τους Έλληνες
Πεζοναύτες; Εάν ναι, ποια είναι η γνώμη σας
για αυτούς; Από όσο νομίζω ότι ξέρετε
μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Εδώ στην
Ελλάδα συνήθως συνεκπαιδεύεται η 22η
εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών (22nd
MEU) με την 32η Ταξ. Π/Ν.
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Ο πατέρας μου έχει
εξιστορήσει πολλά περιστατικά σχετικά με
τους Έλληνες Πεζοναύτες και αυτός ήταν και ο
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στο στρατό από πολύ
μικρή ηλικία.
Περιστατικά σαν και
αυτά με κάνουν να
αισθάνομαι
περήφανος που είμαι
μέρος του πολιτισμού των δύο αυτών
μεγάλων Εθνών.
Είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στην
Ελλάδα το 2009, όπου ήμουν ο
μεταφραστής της μονάδας μου. Δυστυχώς
δεν υπήρξε πολλή επαφή με τις Ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις. Θα ήθελα πάρα πολύ
να είχα την ευκαιρία να συνεκπαιδευτώ με
τους Έλληνες Πεζοναύτες γιατί πραγματικά
τους σέβομαι πολύ.

Εκ µέρους του περιοδικού και
γενικά των Εφέδρων και
υπηρετούντων Ελλήνων
Πεζοναυτών να εκφράσουµε
τις θερµές ευχαριστίες µας στο
«δικό µας» Α. Ελευθεριάδη για
τη συνέντευξη αυτή και να
κρατήσουµε ασχολίαστο
ιδιαίτερα ένα σηµείο της, στο
οποίο αναφέρει ότι αισθάνεται
«Έλληνας µεγαλωµένος στην
Αµερική και όχι Αµερικανός
ελληνικής καταγωγής».

Training in Crete sends Marine home
NAVAL SUPPORT AREA SOUDA BAY, Greece - When Lance Corporal,
Anastasios Eleftheriadis, a Marine attached to the 4th Landing Support
Battalion, learned his unit was participating in a training exercise in Souda
Bay, Crete, his reaction was slightly different compared to his fellow Marines.
We all come from different backgrounds, and I
never thought I'd have the opportunity to use
my childhood experiences to help my unit,"
said the 23-year-old native of Jacksonville, Fla.
Marines often times find themselves training or
stationed abroad in places far from their
comfort zone.
"The European lifestyle is considerably
different than ours," said Eleftheriadis, or 'E-12'
as the Marines call him ['E' and the 12 letters
that follow]. "It's important to recognize that
difference and embrace the opportunity to
learn," he added emphatically.
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Γράφει, ο ΕΚΤΩΡ*
Φωτογραφίες: GETTY – ΓΕΣ - Αρχείου

Ο Πόλεμος διεξάγεται την ημέρα και κερδίζεται τη νύχτα. Τη νύχτα διεξάγονται οι κρίσιμες επιχειρήσεις,
συλλέγονται πληροφορίες, μετακινούνται δυνάμεις, ανεφοδιάζονται οι μαχητές και κυρίως παίρνονται
οι αποφάσεις. Την νύχτα κυριαρχεί ο φόβος σε όλους ο οποίος και αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα
για την επίτευξη της νίκης. Τη νύχτα τέλος δοκιμάζονται οι βιολογικές και πνευματικές δυνάμεις των
στρατευμάτων που καθορίζουν τις ψυχικές και οι οποίες οδηγούν, ατομικά και συλλογικά, στο τελικό
αποτέλεσμα.
Η ποιοτική διαφορά των σύγχρονων
στρατών έναντι των αντιπάλων τους στα
πεδία επιχειρήσεων των τελευταίων
δεκαετιών έγκειται στην εκμετάλλευση
της νύχτας. Δορυφόροι, αεροσκάφη,
ειδικές δυνάμεις, επικοινωνίες
ενεργοποιούνται κατά βάση τη νύχτα
προσδίδοντας ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και επιφέροντας την νίκη.
Τα σύγχρονα μέσα παρατήρησης
μετατρέπουν το σκοτάδι της νύχτας σε
"πράσινη" ημέρα και σε συνδυασμό με
τη θερμική απεικόνιση του εχθρού
κάνουν αδύνατη την επιβίωσή του.

Ο ένας στρατός στην ουσία πολεμάει
με συνθήκες που προσομοιάζουν την
ημέρα ενώ ο άλλος αδυνατεί και
παραμένει παθητικός. Ο ένας στρατός
πολεμάει 24 ώρες και άλλος 12 ώρες
το 24ωρο, αδυνατώντας να
ακολουθήσει το ρυθμό της μάχης και
χάνοντας τον Πόλεμο.
Ο τουρκικός στρατός κατά τις
επιχειρήσεις του στις βόρειες ακτές
της Κύπρου από το πρωί του
Σαββάτου της 20 Ιουλίου έως τις
πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22

Ιουλίου 1974, όταν και εισήλθε
μηχανοκίνητος στην Κερύνεια,
συνειδητοποίησε την αξία του
νυχτερινού αγώνα. Δύο νύχτες
έφτασε στα όριά του και η επιβίωσή
του επετεύχθη κυρίως από την
αδράνεια του αντιπάλου του σε
συγκεκριμένους τομείς, ιδιαίτερα τη
νύχτα της Κυριακής 21η Ιουλίου. Από
όλες τις αδυναμίες του αυτή
κατέταξε ως πρώτη και άρχισε τα
επόμενα χρόνια την εντατική
εκπαίδευσή του τη νύχτα,
σχεδιάζοντας τις επόμενες ενέργειές

του με βάση την εκμετάλλευσή της.
Ο ελληνικός στρατός έχει κάνει προσπάθειες
τα τελευταία χρόνια για να εκπαιδεύεται τη
νύχτα και οφείλει να τις συνεχίσει. Η
εκπαίδευση πρέπει να είναι τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Να
δοκιμάζονται τόσο οι ατομικές αντοχές όσο
και οι αντοχές των διαδικασιών όπως η
σχεδίαση επιχειρήσεων, η έκδοση διαταγών,
οι μετακινήσεις, οι επικοινωνίες, η
απόκρυψη και η λειτουργία της Διοικητικής
Μέριμνας.
* Ανώτερος Αξιωµατικός Ελλήνων Πεζοναυτών
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Όλα τα παραπάνω πρέπει να
προσαρμόζονται στους σύγχρονους
τρόπους διεξαγωγής των
επιχειρήσεων οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από ταχύτητα και
ακρίβεια. Παράλληλα ο ελληνικός
στρατός πρέπει να προμηθεύεται,
μέσω εγχώριας παραγωγής κατά
προτίμηση, μέσα νυκτερινής
παρατήρησης, διοίκησης και ελέγχου
για να πλεονεκτεί του αντιπάλου του.
Για τα περισσότερα δεν έχει παρά να
αναλύσει τους σύγχρονους στρατούς
που δρουν τα τελευταία 20 χρόνια
τόσο της Ευρώπης όσο και άλλων
χωρών.
Στη διεξαγωγή του νυχτερινού αγώνα
δεν υπάρχουν καλύτερα τμήματα στο
στρατό μας για να τον εφαρμόσουν
από τους Έλληνες Πεζοναύτες.
Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά
των Ειδικών Δυνάμεων στις οποίες
ανήκουν και με την ισχύ πυρός

Εκπαίδευση

που διαθέτουν μπορούν να
αποτελέσουν την καλύτερη λύση στα
χέρια του Αρχιστράτηγου ημέρα και
νύχτα.
Αποτελούν την δύναμη ταχείας
αντίδρασης που μπορεί να επέμβει
άμεσα όποτε αυτό ζητηθεί με σκοπό
την εξουδετέρωση εχθρικής
παρουσίας σε πρόσφατα καταληφθέν
εθνικό έδαφος ή την ενίσχυση φίλιων
τμημάτων που κινδυνεύουν να
αποκοπούν ή/και να εξουδετερωθούν
από τον εχθρό. Χωρίς να έχουν
εδαφικές δεσμεύσεις λόγω της δομής,
μέσων και όπλων που διαθέτουν,
μπορούν να μεταφέρονται τάχιστα σε
οποιοδήποτε πεδίο της μάχης,
επιφέροντας άμεση και ουσιαστική
αλλαγή στη συσχέτιση ισχύος με τον
αντίπαλο, εν αντιθέσει με άλλα
τμήματα όπως αερομεταφερόμενα,
αεροκίνητα, αμφίβια που διαθέτουμε
και συμβάλλουν κυρίως σε

Η νύχτα βέβαια και η νυχτερινή
εκπαίδευση έχει και κινδύνους. Για
αυτό εξάλλου η νύχτα καθορίζει και
Οι Έλληνες Πεζοναύτες, σκληρά
το αξιόμαχο ενός στρατού.
εκπαιδευμένοι, μπορούν να
διεξάγουν ταυτόχρονα αμυντικό και Διαπιστώνει τόσο τη θέληση κάθε
επιθετικό αγώνα με σημαντικό χρόνο στρατευμένου όσο και του μονίμου
ανεξάρτητης δράσης και διεισδυτική προσωπικού του για πραγματική
εκπαίδευση και μάχη. Περαιτέρω
ικανότητα. Ο επιθετικός τους
ακόμη διαπιστώνει την αντίληψη
χαρακτήρας, το "Θαρσείν Χρη",
της κοινωνίας και της πολιτικής
μπορεί να αιφνιδιάσει, να
ηγεσίας του για το στρατό της.
κατακτήσει και να διατηρήσει. Το
Είναι γεγονός ότι η μακρά απουσία
τελευταίο ίσως είναι και το
από τα πεδία επιχειρήσεων επί
σημαντικότερο, καθόσον κατά τις
δεκαετίες έχει στερήσει τόσο από
επιχειρήσεις της Κύπρου την 20ητην κοινωνία όσο ακόμη και από
22η Ιουλίου 1974 οι ελληνικές
την στρατιωτική ηγεσία την έννοια
δυνάμεις που πολέμησαν δεν
της θυσίας για την Πατρίδα.
στερήθηκαν αυταπάρνησης και
νικών. Αυτό που δεν κατάφεραν ήταν Αίσθημα που είναι υπαρκτό σε
η διατήρηση των επιτυχιών τους και όλους τους άλλους στρατούς και
η χρήση των κατάλληλων δυνάμεων κοινωνίες του ΝΑΤΟ,
για την ανατροπή του αντιπάλου στο απομακρυσμένους και εγγύς.
κέντρο βάρους του. Τη νύχτα,
φυσικά.
προκαταρκτικές ενέργειες.

7

Συνεχές πρόγραµµα βοήθειας, υποστήριξης και
προσφοράς.

Παροχή ∆ωρεάν Εκπαίδευσης
οικογένειες ανέργων Πεζοναυτών
Φροντιστηριακά µαθήµατα µέσης
εκπαίδευσης (Βόλος)
Αγγλικά για παιδιά (Λάρισα)

Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Σεισµόπληκτοι Κεφαλονιάς
Ορφανοτροφείο Βόλου

Από καιρό είχαµε προγραµµατίσει να επισκεφτούµε
ένα από τα βασικά µέσα µεταφοράς των πεζοναυτών
στην θάλασσα, το αρµαταγωγό. Πολλοί από εµάς
θυµήθηκαν ταξίδια σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και
του εξωτερικού αλλά το βασικότερο ήταν η πρώτη
γνωριµία των παιδιών µε πλοία τέτοιου τύπου. Η
χαρά, ο θαυµασµός αλλά και το δέος λόγω του
µεγέθους των πλοίων αποτυπώθηκαν στα πρόσωπα
τους από τα πρώτα, κιόλας λεπτά της επίσκεψης.
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Το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό την
περίοδο του Ιµπεριαλισµού *
∆ρ. Ζήσης Φωτάκης (Λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας , Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων )
Υπότροφος και απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πτυχίο Ιστορίας, 1995) συνέχισε τις σπουδές του
µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης απ’ όπου και έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο στην
Οικονοµική και Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης (1997) και διδακτορικό δίπλωµα στη Ναυτική
Ιστορία (2003). Το 2009 βραβεύεται από την Ακαδηµία Αθηνών, για τη µονογραφία του “Greek Naval
Strategy and Policy, 1910-1919” (2009

Η εισήγηση αυτή εστίασε στη δοµή δυνάµεως του ελληνικού
πολεµικού ναυτικού, αλλά και στη συµβολή του στην εθνική
ολοκλήρωση του Ελληνισµού κατά την τεσσαρακονταετία 18781918.
Την επαύριο της Ανατολικής
Κρίσης του 1875-1878 και της
αποµάκρυνσης
των
Μεγάλων
∆υνάµεων της ∆ύσης από το δόγµα
του σεβασµού της εδαφικής
ακεραιότητας της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας οι κυβερνήσεις
Τρικούπη στήριξαν στην κυριαρχία
της θάλασσας την ανανεωµένη,
αλυτρωτική πολιτική της Ελλάδας.
Για το λόγο αυτό δεκαπλασιάστηκε
η οπλική ισχύς του ελληνικού
ναυτικού κατά τη δεκαετία 18821892, εκσυγχρονίσθηκε η ναυτική
εκπαίδευση και οργάνωσή του και
ακολουθήθηκαν
οι
διεθνείς
τεχνολογικές
και
στρατηγικές
τάσεις ως προς τη δοµή δυνάµεως
του ελληνικού στόλου. Όσο δηλαδή
η τεχνολογική και τακτική πρόοδος
στη χρήση της τορπίλης επέτασσε
την πρόσκτηση ελαφρών µονάδων
οι αγορές τους διαδέχονταν η µία
την άλλη από το ελληνικό πολεµικό
ναυτικό. Από τη στιγµή όµως που η

εµφάνιση ταχύτερων τεχνικών
πυροβολικής, των ταχυβόλων µετρίου
διαµετρήµατος και του αντιτορπιλικού,
έδωσε νέα πίστωση ζωής στο θωρηκτό,
το ελληνικό ναυτικό στράφηκε προς
την απόκτηση θωρηκτών µονάδων µε
την αγορά των Ύδρα, Σπέτσες και
Ψαρά.
Η ναυτική υπεροχή που απέκτησε τότε
η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας είχε
σοβαρό δηµοσιονοµικό κόστος και δεν
αξιοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους
κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897. Το
αποτέλεσµα ήταν η χώρα να ηττηθεί
από την Τουρκία και να της επιβληθεί
∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος που ήρε
τη στάση πληρωµών που είχε κηρύξει
το Ελληνικό κράτος από το 1893.
Μέσα στο δυσµενές αυτό πλαίσιο
προβλήθηκε η προτεραιότητα της
ανάπτυξης ισχυρού στρατού ξηράς σε
βάρος του ελληνικού πολεµικού
ναυτικού, ενώ προκλήθηκε µεγάλη

* Το κείµενο αποτελεί µέρος της παρουσίασης του κ. Φωτάκη στην 1η Ετήσια Ηµερίδα Ναυτικής
Ιστορίας που έγινε στο Θ/Κ Αβέρωφ στις 29 Μαρτίου 2013

διελκυστίνδα σχετικά µε τη σκοπιµότητα
της διαµόρφωσης του ελληνικού στόλου
στη βάση των θωρηκτών ή των ελαφρών
µονάδων.
Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του
εικοστού αιώνα οι σχετικές συζητήσεις
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η
γεωµορφολογία της Ελλάδας και του
υπόδουλου Ελληνισµού, αλλά και οι
ανάγκες της ελληνικής επιστράτευσης
επέτασσαν την ισόρροπη ανάπτυξη των
δύο κλάδων των ελληνικών ενόπλων
δυνάµεων. Συµφωνήθηκε επίσης ότι η
δοµή δυνάµεως του ελληνικού στόλου
έπρεπε να βασισθεί στο θωρηκτό µε
ταυτόχρονη όµως πρόσκτηση ικανού
αριθµού ελαφρών µονάδων.

να επωφεληθεί από τα πορίσµατα
του εν εξελίξει πολέµου για τη
βέλτιστη δυνατή διαµόρφωση της
δοµής δυνάµεως του ελληνικού
πολεµικού ναυτικού. Τέλος, η
σηµαντική συµβολή των Ελληνικών
ναυτικών υποδοµών και του
ελληνικού ελαφρού στόλου στο
Συµµαχικό Αγώνα κατά τον Α
Παγκόσµιο Πόλεµο συνέβαλαν
σηµαντικά στα εδαφικά κέρδη που
προέβλεπαν για την Ελλάδα οι
Συνθήκες Ειρήνης που τερµάτισαν
τον πόλεµο αυτό.

Η πραγµάτωση των ανωτέρω
συµπερασµάτων έλαβε χώρα, κυρίως,
την τριετία µεταξύ του Κινήµατος στο
Γουδί και των Βαλκανικών Πολέµων,
όταν η χώρα µας απέκτησε το
θωρακισµένο καταδροµικό Γεώργιος
Αβέρωφ και πλειάδα ελαφρών µονάδων
που αξιοποιήθηκαν σηµαντικά κατά τους
Βαλκανικούς Πολέµους. Η παρεπόµενη
απελευθέρωση του συνόλου σχεδόν του
Αιγαίου και του βορείου Ελληνισµού
από τον τουρκικό ζυγό οδήγησε σε
ρεβανσιστικές τάσεις την τουρκική
ηγεσία και για την αντιµετώπιση αυτών
το ελληνικό πολεµικό ναυτικό
ενισχύθηκε µε τα θωρηκτά Λήµνος και
Κιλκίς και το εύδροµο καταδροµικό
Έλλη λίγο πριν τον Α Παγκόσµιο
Πόλεµο. Μετά την έκρηξη του πολέµου
αυτού και την αποµάκρυνση της
πιθανότητας ελληνοτουρκικού πολέµου
η ελληνική ηγεσία ακύρωσε το
πρόγραµµα ναυτικών εξοπλισµών που
είχε αναλάβει προπολεµικά προτιµώντας
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Πάµε σαν άλλοτε…
Στρατόπεδο "Σπυρούδη", Αγία
Παρασκευή Ατικής

(Αρχείο: Νικολάου Χατζηευαγγέλου – Μαναλή)

Πεζοναύτης Ευάγγελος Ν. Χατζηευαγγέλου.
75∆ ΕΣΣΟ, 117 σειρά. Στον όρχο του
521 τάγµατος Πεζοναυτών. Στρατόπεδο
"Σπυρούδη", Αγία Παρασκευή Ατικής το
1975-1976 περίπου. Πίσω διακρίνονται
άρµατα ΑΜΧ-30 και Μ-113. Πρίν
υοθετηθεί η γνωστή παραλλαγή των
πεζοναυτών "φυκιάδα "
20

περίµετρο που είχε στηθεί γύρω από
αυτό

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΤΣΟΝ
(15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1950)
Κείµενο: Θωµάς Σίµος Εφ. Π/Ν / Ιστορικός

Η Κορεατική χερσόνησος θεωρείται από πολλούς ένας τόπος
πιθανής σύγκρουσης , µε απρόβλεπτες συνέπειες , ανάµεσα στους
Βορειοκορεάτες
και
τους
Νοτιοκορεάτες,
οι
οποίοι
υποστηρίζονται από αµερικανικές στρατιωτικές δυνάµεις. Ο
φόβος ενός πυρηνικού ολέθρου έχει προκαλέσει έντονες
ανησυχίες σε πολλά κράτη της υφηλίου.
Παρόµοια ανησυχία στην ίδια περιοχή
του πλανήτη έχει εγείρει και η
πολεµική σύρραξη , ανάµεσα στους
ίδιους πρωταγωνιστές , το 1950 – 1953
στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου
ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις της
εποχής τη Σοβιετική Ένωση και τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η
Βόρεια Κορέα είχε τη στήριξη της
Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας ενώ
η Νότια Κορέα τη στήριξη των
Ηνωµένων
Πολιτειών
και
των
συµµάχων τους (στα πλαίσια του
Ο.Η.Ε µέχρι και η χώρα µας έστειλε
εκστρατευτικό σώµα στον πόλεµο της
Κορέας).
Με τη συνθήκη της Γιάλτας το 1945
(Φεβρουάριος)
η
κορεατική
χερσόνησος χωρίστηκε σε δύο κράτη
(όριο ορίστηκε ο 38ος παράλληλος).

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΑΣΕΩΝ

Το βόρειο τµήµα υπό την αρχηγία του
Κιµ Ιλ Σουνγκ είχε βοήθεια από τους
Σοβιετικούς, ενώ το Νότιο υπό την
αρχηγία του Σινγκµαν Ρι είχε βοήθεια
από τους Αµερικανούς

Φωτο 1: Χαρτης Απόβασης (Πηγή:
Ελλήνων Νέα)

Το 1950 οι Β. Κορεάτες µε
αιφνιδιαστική επίθεση κατέλαβαν
σχεδόν ολόκληρη τη Ν. Κορέα , εκτός
από το λιµάνι του Πουσάν και την

Ο στρατός της Ν. Κορέας δεν ήταν
ισχυρός
και
οι
δυνάµεις
των
Αµερικανών σίγουρα δεν θύµιζαν το
στρατό που είχε θριαµβέυσει λίγα
χρόνια πριν στην Ευρώπη και στα νησιά
του Ειρηνικού Ωκεανού.
Οι δυνάµεις των Αµερικανών µαχόταν
σκληρά στο θύλακα του Πουσάν
περικυκλωµένες από τις δυνάµεις των
αντιπάλων τους. Μπροστά στο αδιέξοδο
που διαφαινόταν και την πιθανότητα
καταστροφής τους , ο στρατηγός Μακ
Άρθουρ εµπνεύστηκε ένα εξαιρετικά
παράτολµο σχέδιο. Να αποκόψει τις
δυνάµεις του εχθρού από τις γραµµές
ανεφοδιασµού τους, χτυπώντας σε ένα
µέρος όπου ήταν το λιγότερο πιθανό ,
στο λιµάνι της Ιντσόν στη δυτική
πλευρά της κορεατικής χερσονήσου.
Άµυνας Λ. Τζόνσον .
Για το σκοπό χρησιµοποίησε τις
δυνάµεις
των
πεζοναυτών
που
υπερασπιζόταν το Πουσάν. Το Σώµα
των Πεζοναυτών υπέφερε από τις
µειώσεις της κυβέρνησης Τρούµαν και
του Γραµµατέα Άµυνας Λ. Τζόνσον .
Το Σώµα κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου είχε δύναµη
τριακόσιες χιλιάδες άνδρες , ενώ στην
αρχή του κορεατικού πολέµου µόλις
είκοσι επτά χιλιάδες. Μέχρι και τα
αποβατικά σκάφη είχαν είτε διαλυθεί για
σκραπ
είτε
είχαν
δοθεί
στον
Αµερικανικό στρατό (U.S. ARMY). Ο
εξοπλισµός τους επίσης απείχε πολύ από
το να χαρακτηρισθεί σύγχρονος, καθώς

απόβαση στην περιοχή Πεντεµίλι δυτικά
της Κυρήνειας. Αποβατικός στόλος 33
πλοίων (και τουλάχιστον 30 τανκς)
(news.bbc.co.uk) που είχε ξεκινήσει από
το λιµάνι της Μερσίνας έφτανε στις
ακτές της Κύπρου . Την αποβατική αυτή
δύναµη αποτελούσαν περίπου 3500
άνδρες του 50ου Συντάγµατος Πεζικού
καθώς και ένα τάγµα Πεζοναυτών (400
άνδρες). Η απόβαση αυτή έγινε σε µη
κατάλληλο σηµείο καθώς τα νερά ήταν
βαθειά και χωρούσαν ταυτόχρονα µόνο
δύο πλοία τη φορά για να αποβιβάζουν
δυνάµεις και εφόδια (kypros.org).
Το πολεµικό υλικό των Τουρκικών
δυνάµεων ήταν Αµερικανικό (αντίθετα
µε τις συνθήκες παραχώρησης για µη
χρήση του). Το βασικό τυφέκιο των
Τούρκων ήταν το G3 (διαµέτρηµα 762).
Αντίθετα ο βασικός εξοπλισµός της

Κυπριακής Εθνοφρουράς ήταν τα
Mauser 1899 (kypros.org). Στο σηµείο
αυτό αξίζει να παραθέσουµε έναν
ενδεικτικό πίνακα των δυνάµεων της
Ε.Φ. που διατέθηκαν για τη ν καταδίωξη
του Μακαρίου κατά την διάρκεια του
πραξικοπήµατος και για την
αντιµετώπιση του προγεφυρώµατος στο
Πέντεµιλι (Πόρισµα Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Κύπρου για το Κυπριακό
Ζήτηµα).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχικά ο
αποβατικός στόλος κατευθυνόταν
προς την ακτή της Γλυκιώτισσας
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Η περιοχή που επέλεξε ο Μακ Άρθουρ
ήταν, όπως αναφέρθηκε, η Ίντσον, ένα
λιµάνι κοντά στη Σεούλ. Εικοσιπέντε
µίλια τη χώριζαν τη Σεούλ και 100 από
το 38ο παράλληλο που χώριζε τη
Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Σε
περίπτωση που ο Μακ Άρθουρ
πετύχαινε το σχέδιό του, οι Αµερικανοί
θα κατάφερναν να αποκόψουν τις
γραµµές του ανεφοδιασµού των
Βορειοκορεατών και θα µπορούσαν να
προελάσουν προς το βορρά.

υπήρχαν ισχυρά ρεύµατα και άγριος
κυµατισµός καθώς επίσης υπήρχαν
κυµατοθραύστες που τους καθιστούσαν
ισχυρές αµυντικές τοποθεσίες. Το
µεγάλο πλεονέκτηµα όµως της Ιντσόν
ήταν ακριβώς αυτό. Τα µειονεκτήµατα
αυτά έκαναν τον εχθρό να θεωρεί την
περιοχή αυτή τη λιγότερο πιθανή για
απόβαση. Οι Κινέζοι, σύµµαχοι την
Βορειοκορεατών, που είχαν µελετήσει
τις τακτικές του Μακ Άρθουρ στο Β΄
Παγκόσµιο
Πόλεµο
,
τους
προειδοποίησαν για επερχόµενη επίθεση
στην
Ιντσόν
αλλά
αυτοί
δεν
προετοιµάστηκαν
κατάλληλα.
Θεωρούσαν ότι η απόβαση θα γινόταν
στο Kunsan (pbs.org).

Η απόβαση πήρε τη κωδική ονοµασία
«Chromite» (rokdrop.com).Όλοι οι
στρατηγοί όµως των Αµερικανών εκτός βέβαια από το Μακ Άρθουρ πίστευαν ότι το πιο καλό σηµείο
απόβασης ήταν το Kunsan ή το Osan,
από τη στιγµή που η ακτή απόβασης
είχε µια σειρά από µειονεκτήµατα: το
κανάλι προσέγγισης ήταν στενό,

Η
αποβατική
δύναµη
που
δηµιουργήθηκε ονοµάστηκε X Corps
(10ο Σώµα). ∆ιοικητής ήταν ο φίλος του
Μακ Άρθουρ , στρατηγός Έντµοντ
Όλµοντ.
Ο
αποβατικός
στόλος
αποτελούνταν από διακόσια εξήντα ένα
πλοία (σύµφωνα µε άλλες πηγές
τριακόσια
είκοσι)
και
περίπου
εβδοµήντα χιλιάδες άντρες . Από αυτούς

οι περικοπές ήταν συνεχείς και
αυξηµένες
στον
αριθµό(newworldencyclopedia.org).

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΑΣΕΩΝ

πολεµική εµπειρία είχε µόνο το 5ο
Σύνταγµα Πεζοναυτών . Η 7η Μεραρχία
Πεζικού που θα προστάτευε τα νώτα των
Πεζοναυτών ήταν σε πολύ άσχηµη
κατάσταση . Η µεραρχία αυτή ήταν
υπεύθυνη για την κατοχή της Ιαπωνίας
και µεταφέρθηκε στην Κορέα για την
επικείµενη απόβαση. Στις τάξεις αυτής
της µεραρχίας πολέµησαν και οχτώ
χιλιάδες Νοτιοκορεάτες (από τα
προσφυγικά στρατόπεδα του Πουσάν )
πολλοί από τους οποίους αγύµναστοι
χωρίς γνώσεις αγγλικών και αρκετοί
φορώντας
µόνο
σανδάλια
(rokdrop.com).

Οι Αµερικανοί είχαν πλέον τις
πληροφορίες για να αρχίσουν την
απόβασή τους , την πρώτη µετά από
αυτή της Οκινάουα την 1η Απριλίου
1945. Η πρώτη επίθεση έγινε στο
οχυρωµένο νησί Wolmi – Do (Green
Beach) στην είσοδο του λιµανιού της
Ιντσόν Το πρωί της 15ης Σεπτεµβρίου
1950 στις 06:30 Αµερικανοί Πεζοναύτες
αποβιβάστηκαν στο µικρό νησί και
συγκρούστηκαν µε τη Βορειοκορεατική
φρουρά του. Το ίδιο βράδυ το νησί είχε
κυριευθεί
µε
απώλειες
περίπου
διακόσιους Βορειοκορεάτες και µόνο
δεκαεπτά Αµερικανούς (kmike.com).

Μία εβδοµάδα πριν από την κύρια
αποβατική ενέργεια προηγήθηκε µία
µυστική επιχείρηση του στρατού και
της C.I.A. µε κωδικό όνοµα «Trudy
Jackson» (kmike.com).Μία οµάδα µε
πράκτορες της C.I.A. και ντόπιους
συνεργάτες αποβιβάστηκε στο νησί
Yong hung – Do στην είσοδο του
λιµανιού της Ιντσόν. Από εκεί
παρατηρούσαν
το
λιµάνι
και
µετέφεραν σηµαντικές πληροφορίες
στο αποβατικό σώµα (κινήσεις
στρατευµάτων , κατάσταση θάλασσας
και ανέµων κτλ).

Η κύρια αποβατική ενέργεια έγινε την
ίδια ηµέρα στη Red Beach της Ιντσον
στις 17:30 το απόγευµα. Οι καιρικές
συνθήκες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές
καθώς υπήρχε κυµατισµός στη
θάλασσα. Οι δυνάµεις των Κορεατών
(NKPA) δεν ανέµεναν την επίθεση
καθώς
θεωρούσαν
ότι
(όπως
αναφέρθηκε) η πιθανότερη περιοχή
επίθεσης θα ήταν το Kunsan. Η
επίθεση των Πεζοναυτών αν και έγινε
χωρίς δοκιµαστικές αποβάσεις και
ιδιαίτερη προετοιµασία ήταν επιτυχής
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Η σαρωτική επίθεση αιφνιδίασε τους
αµυνόµενους που γρήγορα άρχισαν να
υποχωρούν. Παρά το µειωµένο αριθµό
τους, εξαιτίας των περικοπών , οι
Πεζοναύτες είχαν εξαιρετική επίδοση.
Οι δυνάµεις των Αµερικανών και των
συµµάχων τους (Ο.Η.Ε) είχαν 566
νεκρούς και 2713 τραυµατίες .
Γρήγορα προωθήθηκαν προς τη Σεούλ,
την οποία και κατέλαβαν στις 29
Σεπτεµβρίου 1950. Ο πόλεµος όµως
κλιµακώθηκε και µέχρι το τέλος του,
τον Ιούλιο του 1953 κόστισε τη ζωή σε
περίπου 100.000 Νοτιοκορεάτες και
συµµάχους τους καθώς και σε περίπου
400.000 Βορειοκορεάτες και δικούς
τους συµµάχους.
Ο αναγνώστης του άρθρου εκτός από
τα ιστορικά στοιχεία και γεγονότα που
παρουσιάζονται καλό θα είναι να έχει
στο νου του και το εξής: Στην ιστορία
µένουν αυτοί που τολµάνε και όχι
αυτοί που µένουν αδρανείς και
περιµένουν απλά να συµβεί το
µοιραίο……

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
www.militaryhistory.about.com
www.history.navy.mil
www.history.com
www.kmike.com
www.istorikesmaxes.blogspot.gr
www.sparknotes.com
www.pbs.org
www.korean-war.com
www.rokdrop.com
www.newworldencyclopedia.org
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Ultimate Marine Challenge στη Ριτσώνα, Ευβοίας την Κυριακή 13 Ιουλίου
2014. Το παιχνίδι, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Σύλλογο Ελλήνων Εφέδρων
Πεζοναυτών και τη ΛΕΦΕΔ Ευβοίας, είναι εμπνευσμένο από το Ultimate Soldiers Challenge, το γνωστό παιχνίδι
του τηλεοπτικού καναλιού History Channel.
Τι είναι το Ultimate Marine Challenge;
Η γρήγορη απάντηση είναι, ότι, είναι
ένα παιχνίδι στρατιωτικού χαρακτήρα.
Για εμάς, όμως, είναι κάτι πολύ
παραπάνω από ένα παιχνίδι.
Αρχικά, ξεκίνησε σαν μια ιδέα να
μεταφέρουμε
το Ultimate Soldier
Challenge,
γνωστό παιχνίδι του
τηλεοπτικού καναλιού History Channel,
στα δικά μας δεδομένα και να γίνει ένα
ευχάριστο ψυχαγωγικό παιχνίδι που
επικεντρωνόταν κυρίως σε θέματα
φυσικής κατάστασης και συνεργασίας
μέσα από έναν φιλικό και ευχάριστο
συναγωνισμό εφέδρων.

Ένα παιχνίδι το οποίο, θεωρούμε ότι,
μπορεί να αποτελέσει έναν θεσμό και μια
γιορτή για ολόκληρη την εφεδρεία των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Από ποιους, διοργανώνεται το Marine
Challenge;
Η οργανωτική επιτροπή, απαρτίζεται από
μέλη τριών συλλόγων οι οποίοι
οραματίστηκαν αλλά και αγκάλιασαν την
ιδέα της εκδήλωσης (Σύλλογος Ελλήνων
Εφέδρων Πεζοναυτών, ΛΕΦΕΔ Ευβοίας
και ΛΕΦΕΔ Αττικής).
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Θέλοντας όμως να μεγαλώσει αυτή η
εκδήλωση σκοπός είναι, η επιτροπή η
οποία θα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά
υπό την αιγίδα των συλλόγων που την
στηρίζουν, να εμπλουτίζεται και με
εκπροσώπους άλλων συλλόγων οι
οποίοι θα θελήσουν να βοηθήσουν στο
μέλλον.
Στόχος είναι, η εκδήλωση να
αγκαλιαστεί από όλη την Εφεδρεία.
Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι καθαρά
ψυχαγωγικός και ταυτόχρονα ένα τεστ
αυτογνωσίας του καθενός που
συμμετέχει αφού μέσα από μία σειρά
διασκεδαστικών, και παράλληλα
απαιτητικών, δραστηριοτήτων οι
διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να τεστάρουν το επίπεδο της φυσικής
τους κατάστασης αλλά και τις ατομικές
και ομαδικές ανάγκες συνεργασίας με
τα πέρασμα του χρόνου.
Τα ζευγάρια που συμμετέχουν
καλούνται να διαγωνιστούν σε
χρονομετρημένες διαδρομές σε μία
σειρά δοκιμασιών που
βαθμολογούνται και στο τέλος
ανακηρύσσεται το ζευγάρι των
νικητών.

Κάθε πότε γίνεται το Marine Challenge?
Το πρώτο, έγινε τον Ιούνιο του 2014 σε
περιορισμένη κλίμακα, όμως, μόνο για
τα εγγεγραμμένα μέλη των συλλόγων
(για να μπορεί να ελεγχθεί η ικανότητα
ελέγχου της εκδήλωσης).
Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να
γίνεται 2 φορές το χρόνο. Ένα χειμερινό
(Winter Challenge) και ένα θερινό
(Summer Challenge) έτσι ώστε οι
δοκιμασίες και τα εμπόδια που θα
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
διαγωνιζόμενοι να αλλάζουν αναλόγως
του τοπίου και της εποχής.
Ποιο είναι το κόστος της συμμετοχής
στην εκδήλωση;
Για τους συμμετέχοντες δεν υπάρχει
καμία απολύτως χρηματική επιβάρυνση.
Αυτό που τους ζητάμε είναι να έρθουν
γεμάτοι όρεξη και καλή διάθεση για το
παιχνίδι
Χρησιμοποιούνται όπλα στην εκδήλωση;
Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται είναι
Airsoft και σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και για
ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ κανονικός.
Ποιος μπορεί να πάρει μέρος;

Ο κύριος σκοπός μας, όμως, είναι όλοι
όσοι συμμετέχουν να φεύγουν κάθε
φορά ευχαριστημένοι από αυτή τους
τη δραστηριότητα και να θέλουν να
την επαναλάβουν.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να
έχουν περάσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Μπορούν να συμμετάσχουν είτε πάρουν μέρος ατομικά, σαν
ζευγάρια, είτε συλλογικά.
Τι εξοπλισμό θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες;
Γίνονται προσπάθειες από τους διοργανωτές, να παρέχεται ο
απαραίτητος εξοπλισμός (ανά εκδήλωση) στους συμμετέχοντες.
Παρ’ όλα αυτά το κάθε ζευγάρι διαγωνιζομένων θα πρέπει να
έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση
τους.
Πως θα μαθαίνω πληροφορίες για την ερχόμενη εκδήλωση;
Αρχικά, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα στην οποία
θα ανεβάζουμε κατά καιρούς οδηγίες, για τη συμμετοχή σας
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες της εκδήλωσης.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές να μας
στείλετε τα στοιχεία σας στο mail της διοργάνωσης, ώστε να σας
εντάξουμε στη mailing list των ενδιαφερομένων και να σας
αποστέλουμε τακτικά πληροφορίες .
Το email της διοργάνωσης είναι: umchallenge@gmail.com
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ΑΠΟΨΗ

Του: Χρήστου Αθανασούλη Εφ. Π/Ν
Η κατάσταση στη µέση Ανατολή, µεταξύ του Αραβικού κόσµου και του
Ισραήλ, θυµίζει ένα ηφαίστειο, το οποίο από τη µια στιγµή στην άλλη
µπορεί να περάσει από την ύπνωση της οµαλής αντιπαλότητας των
δύο λαών, η οποία µπορεί να διαρκεί για χρόνια, σε µια βαριά
κλιµάκωση που θα οδηγήσει σε πόλεµο. Ίσως το µόνο σίγουρο στην
παγκόσµια ιστορία, µπορεί να θεωρηθεί πως είναι το άσβεστο µίσος
µεταξύ Εβραίων και Αράβων , ήδη από τα αρχαία χρόνια της Βίβλου. Οι
δύο λαοί πάντα βρίσκονταν στα µαχαίρια, αν και για διαφορετικά αίτια
ίσως κάθε περίοδο της Ιστορίας. Στο άρθρο θα επικεντρώσουµε το
ενδιαφέρον µας σε σχετικά πιο πρόσφατα γεγονότα, που οδήγησαν σε
µια βαριά κλιµάκωση µε τις χειρότερες δυνατές συνέπειες (σπαραγµός 2
λαών, θάνατοι ανθρώπων, µαζικοί διωγµοί). Στην κλιµάκωση που έµελε
να γραφτεί στην Παγκόσµια Ιστορία, ως “Ο Πόλεµος των 6 Ηµερών”,
του 1967.
Αραβία αλλά και η Αίγυπτος, θεωρητικά και ως συµµαχικές χώρες,
µπορούσαν να είχαν κερδίσει τον πόλεµο λόγω των γεωγραφικών θέσεων
που κατείχαν. Σε έναν πόλεµο εκείνος που δέχεται την επίθεση δε θα
περιµένει ο εχθρός να φτάσει µέσα στην πρωτεύουσα για να τον πολεµήσει,
κάτι τέτοιο θα σήµαινε σίγουρη ήττα.
Μια λογική τακτική είναι η αντεπίθεση να αρχίσει πριν ο εχθρός περάσει τα
σύνορα, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει εκτεταµένη χρήση
πυροβολικού για την καταστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων αρµάτων
µάχης και αεροσκαφών του εχθρού, αφού αυτά τα οχήµατα µε τη δύναµη
πυρός τους, θα κάνουν τη µεγαλύτερη καταστροφή. Αυτό που χρειάστηκε
λοιπόν στην αντεπίθεση του Ισραήλ, ήταν αρκετή στρατιωτική δύναµη και
πολύ καλή οργάνωση της δύναµης και των πόρων που υπήρχαν (χρηµατικοί
πόροι, οπλικά συστήµατα, τεχνική υποστήριξη). Οι εχθρικές δυνάµεις είχαν το
πλεονέκτηµα αφού θα ξεκινούσαν µαζική επίθεση την ίδια στιγµή από 4
διαφορετικά σηµεία, στην περίπτωση λοιπόν που το Ισραήλ έθετε όλη του τη
δύναµη ή έστω µεγαλύτερο µέρος αυτής για να αντεπιτεθεί στην Ιορδανία,
τότε οι Αίγυπτος – Σαουδική Αραβία – Συρία, θα έβρισκαν το έδαφος για να
αναπτυχθούν γρηγορότερα και να πλευροκοπήσουν τις δυνάµεις του Ισραήλ

Εικόνα 1: Κυριαρχία του Ισραήλ

Σε αυτόν τον χάρτη, βλέπουμε την εδαφική
κυριαρχία του Ισραήλ. Με το λευκό χρώμα
βλέπουμε τα εδάφη του Ισραήλ πριν από τον
Πόλεμο των 6 Ημερών, ενώ με το «κρέμ» χρώμα,
βλέπουμε τα καταληφθέντα εδάφη μετά τη λήξη
των πολεμικών επιχειρήσεων του 1967,τα οποία
ήταν η Δυτική Τράπεζα της Ιεριχούς, καθώς
επίσης ένα μικρό μέρος στα υψίπεδα του
Γκολάν, αλλά και η Χερσόνησος του Σινά. Σε
αυτόν τον Πόλεμο, από την πλευρά του Ισραήλ
έχουμε έναν στρατηγικό άθλο, αφού εκτός των
πληροφοριών που υπήρχαν σχετικά με τις
δυνάμεις τους εχθρού – θέμα στο οποίο θα γίνει
αναφορά αργότερα -, το Ισραήλ κατάφερε να
πολεμήσει και να κερδίσει έναν Πόλεμο τη
στιγμή που από γεωγραφικής άποψης
υστερούσε κατάφορα, αφού στην ουσία ήταν
περικυκλωμένο λόγω των άμεσων συνόρων του
με τους εχθρούς. Η Συρία, η Ιορδανία η οποία
πριν απο τον πόλεμο κατείχε της Δυτική Τράπεζα
της Ιεριχούς (Tesler and Mark, 1994), η Σαουδική

To Ισραήλ λοιπόν είχε τόσο καλή ταυτόχρονη αντεπίθεση που τις ίδιες µέρες,
δυνάµεις του κατέλαβαν τη ∆υτική Τράπεζα της Ιεριχούς από την Ιορδανία
(Shemesh and Moshe, 2007), κατέλαβαν µέρος των υψιπέδων του Γκολάν
από την Συρία (Maoz and Zeev , 2009), κατέλαβαν τη Λωρίδα της Γάζας
αλλά και τη Χερσόνησο του Σινά που κατείχε η Αίγυπτος, πήραν τον έλεγχο
των Στενών του Τιράν που ήταν το στενό θαλάσσιο πέρασµα ανάµεσα στη
Χερσόνησο του Σινά και τη Σαουδική Αραβία.
Πριν από τον Πόλεµο των 6 Ηµερών του 1967.
Προκειµένου να αναγνωρίσουµε και να αξιολογήσουµε τα βαθύτερα αίτια µιας
κλιµάκωσης ανάµεσα στην αντιπαλότητα 2 λαών, πρέπει να γίνει µια έρευνα
στην κατάσταση πριν την κλιµάκωση. Πώς ήταν τα προηγούµενα χρόνια πριν
από τον Ιούνιο του 1967? Τι πήγε στραβά µεταξύ των σχέσεων των
Ισραηλινών και των Αράβων? Υπήρξαν κάποιες κοινές συµφωνίες που
αποσκοπούσαν στην ειρήνη ή έστω µια ανακωχή, και οι οποίες αθετήθηκαν?
Ποιος από τους 2 παίχτες της σκακιέρας της Μέσης Ανατολής, δεν τήρησε τη
συµφωνία?
Ψάχνοντας για τα αίτια της κλιµάκωσης του 1967 θα µεταφερθούµε µόλις 19
χρόνια πριν, όταν από τις 15 Μα’ί’ου 1948 µέχρι και τις 10 Μαρτίου 1949
µαινόταν ο Α’ Αραβο – Ισραηλινός Πόλεµος.
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Το Ισραήλ κέρδισε αυτόν τον πόλεµο και τον ονόµασε «Πόλεµο για την
Ανεξαρτησία» ενώ οι Άραβες που έχασαν, τον ονόµασαν ως « Η
Καταστροφή» (Rogan et al, 2007). Το αποτέλεσµα αυτού του πολέµου ήταν
760,000 Παλαιστίνιοι Άραβες να εκδιωχθούν από τα εδάφη της Παλαιστίνης
που προσαρτήθηκε στο Ισραήλ, και να γίνουν πρόσφυγες , αλλά
πραγµατοποιήθηκε επίσης µια νέα «Έξοδος των Εβραίων» από τα Αραβικά
εδάφη. Συγκεκριµένα µέχρι και το 1952, 700,000 Εβραίοι µετανάστευσαν στο
Ισραήλ (Morris, 2004). Βλέποντας λοιπόν και την ήττα των Αράβων στον Α’
Αραβο – Ισραηλινό Πόλεµο, καταλαβαίνουµε οτι είναι λογικό οι Άραβες να
διακατέχονταν από αυτή την άσβεστη δίψα για εκδίκηση έναντι των
Ισραηλινών που κατέλαβαν την Παλαιστίνη και προκάλεσαν τον διωγµό
χιλιάδων Αράβων. Μεγαλύτερη σηµασία πρέπει να δοθεί όµως, στο τι
επακολούθησε του πολέµου. Όπως µας πληροφορούν οι Tobin, Maurine
and Robert (2002), µετά από τους 9 µήνες µαχών µεταξύ Αράβων και
Ισραηλινών, υπεγράφησαν συνθήκες ανακωχής µεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου
(24 Φεβρουαρίου) – Λιβάνου (23 Μάρτη) – Ιορδανίας (3 Απριλίου) και Συρίας
(20 Ιουλίου). Μετά από αυτές τις συνθήκες ανακωχής , το Ισραήλ κατείχε πια
το 78% του εδάφους της Παλαιστίνης η οποία είχε οριστεί από το 1920 υπό
την Αγγλική διαχείριση - Mandatory Palestine στα Αγγλικά συγγράµµατα.

Ανακωχής» ή «Ιnconsistent with the objectives and intent of the Armistice
Agreement» στα Αγγλικά (U.N Security Council Resolution, 1951).

Εκτός της µεταφοράς πληθυσµών, είχαµε και την αναδιοργάνωση της
εδαφικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Μπορεί το Ισραήλ να κέρδισε τον πόλεµο,
αλλά η Λωρίδα της Γάζας πέρασε στην κυριαρχία της Αιγύπτου και η ∆υτικής
ακτής της Ιεριχούς µαζί µε την Ανατολική Ιερουσαλήµ πέρασαν στην
κυριαρχία της Ιορδανίας (όπως είδαµε παραπάνω).

Τα προαναφερθέντα συµβάντα, είναι µόνο ελάχιστα αλλά παράλληλα, είναι τα
πιο σηµαντικά περιστατικά, που σηµατοδοτούν τις παραβιάσεις των
Συνθηκών Ανακωχής.

Φυσικά προκειµένου η διεθνής κοινότητα να είναι σίγουρη ότι η ανακωχή θα
τηρηθεί και δε θα υπάρξουν περεταίρω εχθροπραξίες, τα Ηνωµένα Έθνη
έθεσαν την κατάσταση υπό την εποπτεία του Οργανισµού Τήρησης
Εκεχειρίας (United Nations Truce Supervision Organization) και αφού
υπήρχαν ανακωχές του Ισραήλ µε παραπάνω από µια χώρες, ρόλο στην
εποπτεία είχε και η Επιτροπή Μικτών Ανακωχών (Mixed Armistice
Commissions).
Η υπογραφή συνθήκης ανακωχής ήταν το πρώτο βήµα που έπρεπε να γίνει
µετά τον Α’ Αραβο-Ισραηλινό πόλεµο. Το δεύτερο και σηµαντικότερο βήµα
όµως, ήταν να τηρηθεί αυτή η ανακωχή από τις αντιµαχόµενες πλευρές. Κάτι
που δεν έγινε. Το Ισραήλ , το 1951 αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις
συναντήσεις για την τήρηση ανακωχής µε τη Συρία. Στις 18 Μα’ί’ου 1951, το
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών κατέκρινε την άρνηση
συµµετοχής του Ισραήλ στη συνάντηση ανακωχής, χαρακτηρίζοντας το
Ισραήλ ως «ασυνεπές µε τους στόχους και τους σκοπούς της Συνθήκης

Στις 28-29 Ιανουαρίου του 1953, οµάδα 150 Ισραηλινών στρατιωτών
εισέβαλε στα Αραβικά χωριά Φάλαµεχ και Ραντίς, ενώ στις 22 Απρίλη 1953
και πιθανότατα ως αντίποινα (σ.σ. από λογικής άποψης αυτή θα µπορούσε να
είναι η αιτιολογία) για τις σφαγές στα χωριά Φάλαµεχ και Ραντίς, ξεκίνησε µια
νέα µάχη διάρκειας 2,5 ωρών περίπου µέσα στην Ιερουσαλήµ. Η µάχη
σταµάτησε ύστερα από επέµβαση των δυνάµεων των Ηνωµένων Εθνών.
Όµως πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι, ύστερα από τη διεξαγωγή έρευνας
από τα Ηνωµένα Έθνη, ο Στρατηγός Riley στο πόρισµά του προς το
Συµβούλιο Ασφαλείας, απεφάνθη ότι « Είναι αδύνατο να αποφασιστεί ποιος
από τους 2 (Ισραηλινοί – Ιορδανοί), έριξαν την πρώτη σφαίρα» ή «it appeared
impossible to determine who fired the first shot» (U.N Truce Supervision
Organization, 1953).
Μέχρι και το 1952 το Ισραήλ και Ιορδανία καταδικάστηκαν αρκετές φορές για
παραβιάσεις της Γενικής Συνθήκης Ανακωχής. (U.N Truce Supervision
Organization, 1953).

Ο Πόλεµος των 6 Ηµερών και τα Αίτιά του
Έχοντας δει µέχρι στιγµής, κάποια από τα σηµαντικότερα γεγονότα στις
«διπλωµατικές» σχέσεις µεταξύ Αράβων και Ισραηλινών πριν από το 1967,
ήρθε η ώρα τώρα να επικεντρωθούµε στα γεγονότα του Πολέµου των 6
Ηµερών, ενός πολέµου που ίσως να κράτησε λίγο σε διάρκεια, είχε όµως όλες
τις άσχηµες συνέπειες µιας πολεµικής αναµέτρησης µεταξύ ισχυρών χωρών.
Ο Βασιλιάς Χουσε’ί’ν της Ιορδανίας, είχε πει οτι «Ο σηµερινός πόλεµος του
1967, δεν είναι καινούργιος αλλά είναι µέρος του παλιού πολέµου (εννοεί του
1948), ο οποίος και θα συνεχιστεί έως ότου τα Αραβικά αιτήµατα
πραγµατοποιηθούν» ή «Today’s war is not a new war but part of the old war,
which would continue until the Arab demands were met» (Associated Press,
1967). Το Ισραήλ δίνει την εντύπωση της «ήρεµης δύναµης», µιας δύναµης
που δεν προκαλεί ιδιαίτερα µε ποµπώδεις δηλώσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα
αφήνει τα όπλα να µιλήσουν, και το κάνει αποτελεσµατικά όπως αποδείχτηκε
και στον Α’ Αραβο – Ισραηλινό Πόλεµο.
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Ακριβώς την αντίθετη πρακτική φαίνεται ότι ακολούθησε ο Αραβικός κόσµος,
ο οποίος και στις 2 µεγάλες αναµετρήσεις, θέλησε να έχει τον πρώτο λόγο.
Πιο συγκεκριµένα, στις 15 Μα’ί’ου 1948, όταν δηλαδή κηρύχθηκε η επίθεση
των Αράβων στο Ισραήλ, ο Γραµµατέας Αραβικού Συνδέσµου, Στρατηγός
Αζάαµ Παζχά έκανε διάγγελµα στο οποίο έλεγε ότι «Αυτός θα είναι ένας
πόλεµος εξολόθρευσης και µια µνηµειώδης σφαγή, για την οποία θα µιλούν
όπως για τις Μογγολικές σφαγές και τις Σταυροφορίες» ή «This will be a war
of extermination and a momentous massacre which will be spoken of like the
Mongolian massacres and the Crusades», ενώ 19 χρόνια αργότερα στις 18
Μα’ί’ου 1967, ο ελεγχόµενος από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ραδιοφωνικός
σταθµός «Φωνή των Αράβων» σε διάγγελµά του υποστήριξε ότι «Η µόνη
µέθοδος που θα εφαρµόσουµε ενάντια του Ισραήλ, είναι απόλυτος πόλεµος,
που θα έχει ως αποτέλεσµα την εξολόθρευση της Σιωνιστικής ύπαρξης» ή
«Τhe sole method we shall apply against Israel is total war, which will result in
the extermination of Zionist existence.». ∆ύο µέρες πιο µετά, ο Υπουργός
Άµυνας της Συρίας Χαφέζ Ασάντ σε διάγγελµά του, υποστήριξε ότι «Εγώ, ως
Στρατιωτικός πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, να µπούµε σε µια µάχη αφανισµού» ή
«I, as a military man, believe that the time has come to enter into a battle of
annihilation». Το Ιράκ δεν έµεινε έξω από το παιχνίδι των εντυπώσεων, αφού
ο Ιρακινός Πρόεδρος Αµπντούρ Ραχµάν Αρέφ υποστήριξε ότι «Η ύπαρξη του
Ισραήλ, είναι ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί… Ο στόχος µας είναι
ξεκάθαρος. Να σβήσουµε το Ισραήλ από τον χάρτη» ή «The existence of
Israel is an error which must be rectified. ... Our goal is clear – to wipe Israel
off the map.» (UN Security Council Resolution 242, 1967).
Εκτός της εκδίκησης των Αράβων προς τους Ισραηλινούς, ένας ακόµη
σηµαντικός λόγος ήταν η κατάσταση σχετικά µε τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς
που οδηγούσαν στο Ισραήλ (σ.σ. µια ξεκάθαρη αιτία πολέµου, αφού έχει να
κάνει µε το εµπόριο και την εισροή κεφαλαίων στη Ισραήλ). Ήδη, λίγο µετά το
τέλος του Α’ Αραβο-Ισραηλινού Πολέµου, (τέλη του 1949 µε αρχές 50’), η
Αίγυπτος έχοντας ως σκοπό να πλήξει τα οικονοµικά συµφέροντα και το
Ισραηλινό θαλάσσιο εµπόριο µπλόκαρε τη ∆ιώρυγα του Σουέζ και τα Στενά
του Τιράν που οδηγούσαν στο Ισραήλ. Μια ενέργεια που άνετα θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί ως αιτία πολέµου. Εκτός αυτών όµως, ήταν ενέργεια που
παραβίαζε τη Συνθήκη Ανακωχής του 1949 που είχε συνάψει το Ισραήλ µε
την Αίγυπτο. Η ∆ιώρυγα του Σουέζ µε βάση τη Συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης (1888) είχε οριστεί ως ουδέτερη ζώνη και κάτω από
Αγγλική κυριαρχία. Επιτρεπόταν, βάσει της Συνθήκης του 1888 ,η οποία
τελικά τέθηκε σε ισχύ το 1904, και επικυρώθηκε και από την Οθωµανική
Αυτοκρατορία, να χρησιµοποιείται η ∆ιώρυγα του Σουέζ και σε Ειρήνη και σε
Πόλεµο (Sachar, 1976).

Εικόνα 2: UNEF Yugoslav soldiers in Sinai in
1957. Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες της
Δύναμης Ταχείας Επέμβασης των Ηνωμένων
Εθνών, στο όρος Σινά το 1957.
(Πηγή: State of Israel - National Photo
Collection)

Ηταν λίγο μετά το 1956 και ύστερα από την κοινή
εισβολή Ισραήλ – Γαλλίας και Αγγλίας και την
υποχώρηση των Αιγυπτίων από τη Χερσόνησο του
Σινά, που άνοιξαν τα Στενά του Τιράν και ήρθη ο
αποκλεισμός, δεν έγινε όμως το ίδιο και για τη
Διώρυγα του Σουέζ. Στο να παραμείνουν ανοιχτά
τα Στενά του Τιράν, βοήθησε και η Δύναμη
Άμεσης Επέμβασης των Ηνωμένων Εθνών που είχε
εγκατασταθεί στη Χερσόνησο του Σινά από το
1956 έως και το 1967 (Resolution 1001 (ES-1),
1956). Ο ρόλος αυτής της δύναμης, ήταν να
«εισέλθει σε Αιγυπτιακό έδαφος με γνώση της
Αιγυπτιακής κυβέρνησης, με σκοπό να βοηθήσει
στη διατήρηση της ησυχίας μετά την αποχώρηση
των μη-Αιγυπτιακών δυνάμεων και να
διασφαλίσει, τη συμμόρφωση με τους άλλους
όρους της Συνθήκης, και να καλύψει μια περιοχή
που θα εκτείνεται από το Σουέζ μέχρι και τις
οροθετημένες γραμμές, από τη Συνθήκη Ανακωχής
μεταξύ Ισραήλ – Αιγυπτίων.» ή
«enter Egyptian territory with the consent of the
Egyptian Government, in order to help maintain
quiet during and after the withdrawal of nonEgyptian forces and to secure compliance with the
other terms established in the resolution ... to cover
an area extending roughly from the Suez Canal to
the Armistice Demarcation Lines established in the
Armistice Agreement between Egypt and Israel.»
(Good Faith Aide-Memoire, 1956).

Μπορεί οι σχέσεις Αράβων και Ισραηλινών να ήταν ιδιαίτερα τεταµένες
ύστερα και από την ιστορία των 2 λαών, όµως ακόµη και µετά το 1964,
ακόµη και όταν άρχισαν οι επιθέσεις ενάντια στους Ισραηλινούς, από την
Παλαιστινιακή οργάνωση Φατάχ (Palestinian Fatah), και οι αψιµαχίες στα
σύνορα Συρίας και Ισραήλ ήταν πια κάτι συνηθισµένο, ούτε το Ισραήλ ούτε
και οι αντίπαλοι Άραβες (εκτός της Συρίας ίσως), φαίνονταν να βλέπουν τον
πόλεµο ως τη µόνη λύση και να θέλουν να τον προκαλέσουν., Όλα αυτά
όµως άλλαξαν ξαφνικά, τον Μάιο του 1967. Ήταν η εποχή που οι σχέσεις
µεταξύ Αµερικής και Αιγύπτου πήγαιναν προς το χειρότερο, µια κατάσταση
που εκµεταλλεύτηκε η Σοβιετική Ένωση προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση στη Μέση Ανατολή από τη µία, και να δηµιουργήσει έναν Αραβικό
σύνδεσµο κρατών που θα δρούσαν ενωµένα, ενάντια στους Ισραηλινούς
από την άλλη (Oren, 2002). Μέχρι και τα τέλη Μα’ί’ου του 1967, το καζάνι
της Μέσης Ανατολής έβραζε, οι Σοβιετικοί ανακάτευαν καλά το περιεχόµενο,
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και όλα οδηγούνταν πια σε µια de facto κατάσταση πολέµου.
Στα Όπλα !!!
Όλα οδηγούσαν σε πόλεµο, και κάθε πλευρά είχε ήδη από τα µέσα Μα’ί’ου
1967, αρχίσει τις ετοιµασίες της. Το συνολικό στράτευµα της Αιγύπτου που
άγγιζε τις 160,000 άνδρες ήταν σε πλήρη ετοιµότητα, ενώ οι 100,000 άνδρες
από αυτούς, µεταφέρθηκαν άµεσα στη Χερσόνησο του Σινά εν’ πλήρη ισχύ
αφού είχαν µαζί τους 4 µεραρχίες Πεζικού – 2 Μεραρχίες Τεθωρακισµένων
και 1 Μηχανοκίνητη Μεραρχία, 4 ανεξάρτητες Ταξιαρχίες Πεζικού και 4
ανεξάρτητες Ταξιαρχίες Τεθωρακισµένων. Το κυριότερο είναι, ότι το 1/3
περίπου της συνολικής δύναµης της Αιγύπτου, ήταν εµπειροπόλεµοι µαχητές,
αφού ήταν έφεδροι και βετεράνοι του Εµφυλίου Πολέµου της Υεµένης, στον
οποίο είχαν πολεµήσει και δυνάµεις της Αιγύπτου. Ο στρατός της Συρίας
υστερούσε σε δύναµη από τους Αιγυπτίους, αφού µετρούσε µόλις 75,000
άνδρες, οι οποίοι και µετακινήθηκαν άµεσα στα σύνορα της Συρίας
(Ehteshami and Hinnebusch, 1997), ενώ ο στρατός της Ιορδανίας είχε δύναµη
55.000 ανδρών – 300 άρµατα µάχης τα οποία µετακινήθηκαν άµεσα στα
σύνορα της Ιορδανίας. Τα 250 άρµατα από αυτά, ήταν Αµερικανικά Μ48
Patton, υπήρχαν επίσης αρκετά άρµατα µεταφοράς προσωπικού M113, ενώ
στη δύναµη κρούσης προστέθηκαν ένα τάγµα µηχανοκίνητου Πεζικού και ένα
τάγµα Αλεξιπτωτιστών που είχαν εκπαιδευτεί σε σχολεία οργανωµένα από
την Αµερική. Η Ιορδανία είχε επίσης µια αξιόλογη δύναµη υποστήριξης, αφού
είχε στη διάθεσή της 12 τάγµατα Πυροβολικού, και 6 συστοιχίες των 81
χιλιοστών καθώς επίσης και όλµους των 120 χιλιοστών (Segev, 2007). Το
Ιράκ διέθεσε 100 άρµατα µάχης και 1 Μεραρχία Πεζικού, τα οποία
παρατάχθηκαν κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας, επίσης σε βάση κοντά στα
σύνορα µεταφέρθηκαν και 2 Μοίρες επιθετικών αεροσκαφών Hawker Hunters
και Mig21( Segev, 2007). Ως επιπλέον υποστήριξη στους Άραβες,
παραχωρήθηκαν πιλότοι της Πακιστανικής Πολεµικής Αεροπορίας (Pakistan
Air Force – PAF) καθώς επίσης και επιπλέον αεροπλάνα από Λιβύη, Μαρόκο,
Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία (Anon, 2012).
Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί είχαν ήδη µια νίκη στον Α΄ ΑραβοΙσραηλινό Πόλεµο, και σκόπευαν να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και ετοιµότητάς τους. Η Πολεµική Αεροπορία τους εκπαιδευόταν
συστηµατικά σε ταχείς ανεφοδιασµούς αεροσκαφών και επιστροφές τους στη
βάση από τις αποστολές, φτάνοντας τις 4 εξόδους την ηµέρα σε αντίθεση µε
την Πολεµική Αεροπορία των Αράβων που έφτανε µόλις τη 1 ή 2 το πολύ.
Αυτή η τακτική αποδείχτηκε άκρως αποτελεσµατική αφού βοήθησε τους
Ισραηλινούς να οργανώσουν συνεχόµενα κύµατα αεροπορικών επιθέσεων,
και να σφυροκοπήσουν τα Αραβικά αεροδρόµια, καταστρέφοντάς τα.

Εικόνα 3. Ισραηλινά Άρματα μάχης στα υψίπεδα του Γκολάν. 10 Ιουνίου 1967. (Πηγή: eTeacher
Hebrew, n.d)

Προκειµένου να γλυτώσουν πυροµαχικά οι Ισραηλινοί πιλότοι, απλά
κατέστρεφαν τους αεροδιαδρόµους, καθηλώνοντας έτσι τα Αραβικά
αεροσκάφη στο έδαφος. Η µαζική Ισραηλινή επίθεση, ξεκίνησε από την
πρώτη µέρα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην πράξη, αφού
οι Ισραηλινοί πιλότοι ήταν αναγκασµένοι εκτός της εξοντωτικής
εκπαίδευσης τους στα πιθανά πολεµικά σενάρια που θα αντιµετωπίσουν,
να µαθαίνουν απ’ έξω την παραµικρή πληροφορία που είχε σχέση µε την
αποστολή τους κάθε φορά (History Channel, 2005).
Επίσης, µεγάλη µέριµνα από µέρους των Ισραηλινών δόθηκε στη
διεξαγωγή των χερσαίων επιχειρήσεων. Οι Ισραηλινοί µαχητές δεν είχαν
να πολεµήσουν µόνο τους Άραβες, αλλά ένας µεγάλος εχθρός τους ήταν
και η ζέστη της αφιλόξενης ερήµου. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους, οι Ισραηλινοί εφοδιάζονταν µε ένα
λίτρο νερού κάθε ώρα που περνούσε, σε αντίθεση µε το καθεστώς πριν
την έναρξη του πολέµου, που υπαγόρευε ότι ο µαχητής θα είχε ένα 1 λίτρο
νερού, για µια µέρα επιχειρήσεων.
Από πλευράς Ισραήλ, δόθηκε επίσης µεγάλη σηµασία στην ταχεία
ενεργοποίηση των τµηµάτων της εφεδρείας. Τα εν’ ενεργεία στρατεύµατα
του Ισραήλ αποτελούνταν από έµψυχο δυναµικό 50,000 µαχητών ενώ η
άµεσα µάχιµη εφεδρεία που ενεργοποιήθηκε ήταν 214,000 µαχητές
προηγούµενων εποχών.
Τα αριθµητικά δεδοµένα των αντιπάλων, φαίνονται στους παρακάτω
πίνακες:
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Δυνάμεις Αντιμαχομένων Πλευρών

Μαχητές (εν' ενεργεία)
Μαχητές (έφεδροι)
Πολεμικά Αεροσκάφη
Άρματα Μάχης

Ισραήλ
50.000
214.000
300
800

Νεκροί
Τραυματίες
Αιχμάλωτοι
Πολεμικά Αεροσκάφη

Απώλειες Αντιμαχομένων Πλευρών
Ισραήλ
980 περίπου
4517
15
46

Σύνολο

5558
Άραβες (Αίγυπτος – Ιορδανία – Ιράκ – Συρία)

Σύνολο
Αναπτύχθηκαν

265.100
100.000

Άραβες (Αίγυπτος – Ιορδανία – Ιράκ – Συρία)
Μαχητές
307.000
Πολεμικά Αεροσκάφη
957
Άρματα Μάχης
2504
Σύνολο
Αναπτύχθηκαν

310.461
240.000

∆ιαβάζοντας τα ανωτέρω αριθµητικά δεδοµένα των αντιµαχοµένων
πλευρών, στην πιο κατανοητή διάταξη του πίνακα, είναι εύκολο να
παρατηρήσουµε την αριθµητική υπεροχή σε συλλογικό επίπεδο, των
Αράβων έναντι των Ισραηλινών.
Από µιας κοντόθωρη και ταυτόχρονα γρήγορη µατιά, ένας παρατηρητής
που έχει γνώση των δυνάµεων των 2 πλευρών, θα αποφασίσει ότι η
αριθµητική υπεροχή των Αράβων, θα οδηγούσε και στην άµεση νίκη τους,
και γιατί όχι σε µια ταπεινωτική συνθηκολόγηση για τους Ισραηλινούς.
Αυτή θα ήταν και η πιο λανθασµένη προσέγγιση αφού, όπως συνηθίζω να
λέω σε συζητήσεις πολεµικών ζητηµάτων, αν κάποιος υπερτιµήσει τις
δυνατότητές του, υποτιµώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες του
αντιπάλου, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήµα για την καταστροφή του.

Αίγυπτος
Νεκροί ή Αγνοούμενοι
Αιχμάλωτοι

15.000 περίπου
4338

Ιορδανία
Νεκροί ή Αγνοούμενοι
Αιχμάλωτοι

6000 περίπου
533

Συρία
Νεκροί ή Αγνοούμενοι
Αιχμάλωτοι

2500 περίπου
591

Ιράκ
Νεκροί ή Αγνοούμενοι
Αιχμάλωτοι

10
30

Σύνολο Νεκρών και Αιχμαλώτων
Σύνολο Αιχμαλώτων

23510
5492

Σίγουρα, στα θέµατα στρατηγικής µελέτης, ο πιο ειδικευµένος ίσως, είναι
εκείνος που έχει τις «πληροφορίες», εκείνο δηλαδή που θα καθορίσει την
έκβαση ενός πολέµου. Στην προκειµένη περίπτωση, η CIA (Κεντρική
Υπηρεσία Πληροφοριών της Αµερικής), είχε τις κατάλληλες πληροφορίες,
και γι’ αυτό στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τον Πόλεµο των 6 Ηµερών
(Εικόνα 4), δεν υποτίµησε τους Ισραηλινούς.
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Eli Kohen (Ιλάι Κοέν)
Πληροφορίες όµως, δεν είχαν µόνο
οι Αµερικανοί, αλλά και οι
Ισραηλινοί, αφού έβαλαν στον
παιχνίδι της στρατηγικής τους, τον
άνθρωπο που έδρασε ως ο
αστάθµητος παράγοντας για τους
Άραβες (και τους Σοβιετικούς
συµµάχους τους), αφού δεν είχαν
υπολογίσει και δεν είχαν σκεφτεί ότι
τα στρατιωτικά τους µυστικά θα
διέρρεαν.
Αυτός ο παράγοντας ήταν ο Ιλά’ι’
Κοέν, γεννηµένος στην Αίγυπτο το
1928 από Εβραίους γονείς που είχαν
µεταναστεύσει εκεί από το Αλέπο
(Χαλέπι) της Συρίας.

«Στρατιωτικές Δυνατότητες του Ισραήλ και των
Αραβικών Πολιτειών.
Περίληψη
Το Ισραήλ θα μπορούσε σχεδόν σίγουρα να
αποκτήσει αεροπορική υπεροχή πάνω από την
Χερσόνησο του Σινά, σε λιγότερο από 24 ώρες από
όταν παρθεί η πρωτοβουλία επίθεσης, ή σε 1 με 2
μέρες, αν η Αεροπορία των Αράβων επιτεθεί πρώτη.
Θα χάσει το 1/3 ή τη μισή του αεροπορία. Οι
Τεθωρακισμένες δυνάμεις επίθεσης, θα μπορούσαν
να σπάσουν τη διπλή γραμμή άμυνας των Αράβων
στο Σινά σε 3 με 4 μέρες, και να οδηγήσουν του
Αιγύπτιους έξω Δυτικά της Διώρυγας του Σουέζ σε 7
με 9 ημέρες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να αναχαιτίσει
οποιαδήποτε επίθεση από Συρία ή Ιορδανία, σε αυτό
το διάστημα.
Γενική Εκτίμηση
Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας βρίσκονται σε
αριθμητικό μειονέκτημα έναντι των ενωμένων
δυνάμεων των Αράβων γειτόνων, από πλευράς
πολεμικών αεροσκαφών, τεθωρακισμένων,
πυροβολικού, ναυτικών σκαφών και στρατιωτών.
Όμως, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας διατηρούν
ποιοτική υπεροχή έναντι των Αράβων, σχεδόν σε
κάθε άποψη πολεμικών επιχειρήσεων….»

Όταν ο Μπεν Γκουριόν ανακήρυξε την
ίδρυση του Ισραήλ το 1949, οι γονείς
του Κοέν γύρισαν στο Ισραήλ ενώ ο
ίδιος έµεινε πίσω για να οργανώσει και
να βοηθήσει τις Εβρα’ι’κές και
Σιωνιστικές δραστηριότητες στην
Αίγυπτο, ενώ το 1955 επέστρεψε και ο
ίδιος στο Ισραήλ για να αρχίσει ένα
εντατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης του
ως Κατασκόπου (Fox, n.d) .
Επέστρεψε πίσω στην Αίγυπτο µε την
ελπίδα να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις
του για να βοηθήσει το Ισραήλ, και
τέθηκε αµέσως υπό παρακολούθηση
από τις υπηρεσίες Ασφαλείας της
Αιγύπτου.
Όταν πια το 1956 µαινόταν η
εκστρατεία στο Σινά και οι τελευταίοι
Εβραίοι της Αλεξάνδρειας διώχθηκαν, ο
Κοέν γύρισε πίσω στο Ισραήλ, και το
1959 παντρεύτηκε την Ιρακινή Εβραία
Nadia Majald και απέκτησαν 3 παιδιά.
Αφού είχε ήδη εκπαιδευτεί ως
Κατάσκοπος πιο πριν, και λόγω της
καταγωγής και των γλωσσών που
µιλούσε (Εβρα’ι’κα –Αραβικά – Γαλλικά

– Αγγλικά),
), το 1960 τον στρατολόγησε η Mossad
(Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ)
και το πρώτο µέρος της δουλειάς του
ήταν να φτιάξει την «κάλυψή» του,
οπότε και πήρε το όνοµα Kamal Amin
Ta'abet ενός Σύριου µετανάστη που
ζούσε στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή
καλλιέργησε τη φήµη του πλούσιου
επιχειρηµατία που διέθετε επαφές σε
πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους,
και το 1962 επέστρεψε πια έτοιµος στη
∆αµασκό. Εκεί ήταν γνωστός για τις
συγκεντρώσεις που διοργάνωνε στο
σπίτι του, στις οποίες καλούσε Άραβες
Στρατιωτικούς και Πολιτικούς, οι οποίοι
αφού περνούσαν καλά και τον
εµπιστεύονταν, µοιράζονταν και κάποια
κρατικά µυστικά µαζί του, µετά τα
πρώτα ποτά. Μόλις ο Κοέν µάθαινε τα
µυστικά, χρησιµοποιούσε έναν κρυφό
ασύρµατο που είχε στο σπίτι του, για να
µεταδώσει τις πληροφορίες στην
Mossad.
Χάρη στις φιλίες που απέκτησε,
κατάφερε να γίνει ο κύριος Σύµβουλος
του Υπουργού Άµυνας της Συρίας.
Όταν το 1964 η Συριακή κυβέρνηση
ανέλαβε το σηµαντικό έργο της
εκτροπής του ποταµού Ιορδάνη που
τροφοδοτούσε µε υδάτινα αποθέµατα
την λίµνη Κινερέτ (Kinneret lake) των
Εβραίων,
o Κοέν ενηµέρωσε την
Mossad και µε τη σειρά της, η
Ισραηλινή Αεροπορία βοµβάρδισε τις
εγκαταστάσεις της εκτροπής.
Τα υψίπεδα του Γκολάν ήταν ένα πολύ
καλό στρατηγικά σηµείο, αφού ήταν
ανεπηρέαστο από τις επιθέσεις των
Ισραηλινών ενάντια στους Σύριους. Ο
Κοέν έβαλε και εκεί το χέρι του. Λόγω
των γνωριµιών αλλά και του αξιώµατος
που κατείχε πια, κατάφερε να δει από
κοντά τις εγκαταστάσεις των Σύριων
στα υψίπεδα του Γκολάν, και πιο

συγκεκριµένα τα αµυντικά τους σχέδια.
Προκειµένου να γνωστοποιήσει στους
Ισραηλινούς και συγκεκριµένα στην
Αεροπορία τους, τις οχυρώσεις στα
υψίπεδα του Γκολάν, πρότεινε στους
Σύριους να φυτέψουν δέντρα αφενός
µεν για να λειτουργήσουν ως κάλυψη των
οχυρώσεων από τον ουρανό και
αφετέρου δε, ως σκίαστρα για να
προστατεύονται οι στρατιώτες από τον
ήλιο και τη ζέστη. Το σχέδιο πέτυχε, τα
δέντρα µεγάλωσαν και η Ισραηλινή
Αεροπορία το 1967, κατεδάφισε τις
οχυρώσεις και κατέστρεψε όλες τις
εγκαταστάσεις. Από Στρατηγικής
άποψης, η νίκη του Ισραήλ έναντι των
Αράβων, οφειλόταν στα αποτελέσµατα
του Κοέν που προµήθευε τη Mossad µε
τις σωστές πληροφορίες, έτσι ώστε το
Ισραήλ να βρίσκεται ένα βήµα µπροστά
από τους Άραβες από επιθετικής και
αµυντικής άποψης.
Στις 24 Γενάρη 1965, οι Σύριοι εισέβαλαν
στο σπίτι του την ώρα που µετέδιδε ένα
σήµα, και τον συνέλαβαν. Βάσει του
νόµου κρίθηκε ένοχος για κατασκοπία και
καταδικάστηκε σε παραδειγµατικό
θάνατο. Στις 18 Μα’ι’ου 1965 εκτελέστηκε
δια απαγχονισµού στην πλατεία Marjeh,
της ∆αµασκού. (Javits, 1971). Η τιµωρία
δεν σταµάτησε εκεί όµως.
Τα τελευταία 47 χρόνια, η οικογένεια του
Κοέν, κάνει συνεχώς αιτήµατα για να
επιστραφεί η σωρός του, και να ταφεί µε
τις ανάλογες τιµές στο Ισραήλ (Britton,
2009).
Κάποια στιγµή τον Φεβρουάριο του
2007, προκειµένου η Τουρκία να
αποκτήσει µια φιλική ίσως σχέση µε το
Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι θα έχει τον ρόλο
διαµεσολαβητή µεταξύ Ισραήλ και Συρίας
στο θέµα της επιστροφής της σωρού του
Κοέν, όµως τον Αύγουστο του 2008, ο 22
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Monthir Maosily που ήταν
αρχηγός της οµοσπονδιακής
υπηρεσίας του πρώην
Στρατηγού και Προέδρου της
Συρίας Hafez al-Assad, είπε
πως το σηµείο ταφής του Κοέν
είναι άγνωστο, αφού µε το
πέρασµα των ετών, οι Σύριοι
άλλαξαν 3 διαφορετικές θέσεις
ταφής στα λείψανα, για να µην
µπορέσουν ποτέ οι υπηρεσίες
του Ισραήλ, να τα ανακτήσουν
µε κάποια «µαύρη επιχείρηση»
(Ynet, 2008).
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Εικόνα : Eκτέλεση στη πλατεία
Marjeh
(πηγή: Retschild, 2011).
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Εικόνα 6: Ισραηλινοί Έφεδροι στρατιώτες, κατά το τέλος του
πολέμου του Υom Kipur (Γιομ Κιπούρ) το 1974. Η φωτογραφία
τραβήχτηκε στη Διώρυγα του Σουέζ. (πηγή: PikiWiki, n.d)

Το ναυάγιο του
Ιστορική Έρευνα / Κείµενο: Ρένος Νάζος
Εφ. Π/Ν Αναλυτής /Ιστορικός
Υποβρύχιες Φωτογραφίες : Ελένη
Τσοπουροπούλου , Βασίλης Μεντόγιαννης

Στις 16 Οκτωβρίου του 1944, ο ελληνικός στόλος συνοδευόµενος α̟ό βρετανικά
̟λοία, ε̟ιστρέφει στην Ελλάδα. Με τα ναρκαλιευτικά στην ̟ρώτη γραµµή, τα
µεταγωγικά να ακολουθούν µεταφέροντας στρατό, τα φορτηγά και τα
̟ετρελαιοφόρα, και υ̟ό την ̟ροστασία των αντιτορ̟ιλικών και των βρετανικών
καταδροµικών, ο στόλος κατευθύνεται ̟ρος το Φάληρο και τον Πειραιά.
Τα ναρκαλιευτικά ̟ροσ̟αθούν να
ανοίξουν ασφαλή ̟εράσµατα σε αυτή
την ε̟ικίνδυνη ̟εριοχή για τον
κατά̟λου στα λιµάνια. Τα ναρκο̟έδια
̟ου υ̟άρχουν στην ̟εριοχή είναι
̟υκνά, έτοιµα να µετατρέψουν τη χαρά
της ε̟ιστροφής σε όλεθρο. Σε λίγες ώρες
και
̟αρά
τις
̟ροσ̟άθειες
των
ναρκαλιευτικών, οι ̟ρώτες α̟ώλειες
είναι γεγονός, µε θύµατα κυρίως τα
̟λοία της ̟ρώτης γραµµής

̟ερί̟ου 6.000 ναρκών ̟ου κρύβονταν
στο βυθό. Στην ̟ροσ̟άθεια αυτή, ενεργό
ρόλο έ̟αιξε το βρετανικό ̟ολεµικό
ναυτικό,
το
ο̟οίο
̟ρο
της
ολοκληρωτικής α̟οχώρησης του α̟ό τη
χώρα οργάνωνε και εκτελούσε α̟οστολές
εκκαθάρισης στις ελληνικές θάλασσες µε
τους στόλους των ναρκαλιευτικών του,
και έως στο τέλος κατέληξε να
̟αραχωρήσει τα ̟λοία του “ε̟ί δανεισµώ”
για να ε̟ανδρωθούν µε ελληνικά
̟ληρώµατα και να συνεχίσουν το
Μέσα σε λίγα λε̟τά ̟ροσκρούουν σε ε̟ικίνδυνο και τόσο σηµαντικό έργο.
νάρκες
δύο
α̟ό
τα
βρετανικά
Ναρκαλιευτικά
Κλάσης
Algerines Πέραν όµως του ̟λήθους των ναρκών,
(LARNE και CLINTON) ό̟ως ε̟ίσης ̟ρόβληµα
α̟οτελούσε
και
η
και τα ελληνικά (ΚΩΣ και ΚΑΣΟΣ) ενώ διαφορετικότητα τους ανά τύ̟ο νάρκης.
ένα α̟ό τα ̟ετρελαιοφόρα της Οι ̟οντίσεις των ναρκών ̟ου έγιναν
νηο̟οµ̟ής τυλίγεται στις φλόγες και κατά καιρούς δεν έγιναν µόνο α̟ό τους
λίγο αργότερα βυθίζεται
κατακτητές. Τέτοιες ενέργειες είχαν γίνει
τόσο α̟ό τους Συµµάχους όσο και α̟ό
Οι
̟ρώτες
̟ροσ̟άθειες
δείχνουν τους Έλληνες στον ̟όλεµο του 1940.
ξεκάθαρα ότι η ̟ροσέγγιση κάθε είδους
̟λοίου στα ελληνικά λιµάνια για τη Για να γίνει η εκκαθάριση των
µεταφορά βοήθειας ̟ου τόσο έχει ναρκο̟εδίων έ̟ρε̟ε να συνταχθεί ένα
ανάγκη ο ταλαι̟ωρηµένος λαός, α̟αιτεί σχέδιο δράσης, το ο̟οίο θα ιεραρχούσε
̟ρωτίστως µια ε̟ί̟ονη, χρονοβόρα και τις ανάγκες δίνοντας ̟ροτεραιότητα σε
ε̟ικίνδυνη ̟ροσ̟άθεια εκκαθάρισης των θαλάσσιες ̟εριοχές βάσει ̟αραγόντων
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̟ράγµατα ήταν µακράν ̟ιο δύσκολα
α̟ό αυτό ̟ου ̟εριέγραφε ο Γάλλος
ναύαρχος.
Ένα
τµήµα
Ελλήνων
στρατιωτών είχε το̟οθετήσει εµ̟όδια
στο δρόµο. Ανε̟ιτυχώς όµως
Ο du Fournet α̟ό την αρχή της
α̟όβασης
λάµβανε
συνεχώς
ανησυχητικές
αναφορές
για
την
συγκέντρωση και την µετακίνηση των
ελληνικών ενό̟λων δυνάµεων. Έτσι
α̟οφάσισε να ̟άει µόνος του να ελέγξει
την κατάσταση. Στο Ζά̟̟ειο συνοµίλησε
µε τον Pugliesi-Conti διοικητή των
α̟οβατικών
δυνάµεων
και
µετά
κατευθύνθηκε ̟ρος το λόφο του
Φιλο̟ά̟̟ου
ό̟ως η ανάγκη για γρήγορη εκκαθάριση των διαύλων,
οι τεχνικές α̟αιτήσεις, η ε̟οχή δράσης αλλά και οι
συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούσαν στη στεριά αλλά και τη
θάλασσα.
Στο Ιόνιο, µια ̟ρώτη εκτίµηση της κατάστασης µε
βάση στοιχεία ̟ου δόθηκαν µετα̟ολεµικά α̟ό τους
Γερµανούς και τους Ιταλούς αλλά και τους Συµµάχους
έδειξε ότι α̟ό την ̟εριοχή της Ζακύνθου µέχρι και την
Κέρκυρα και τα ̟αράλια της Αλβανίας υ̟ήρχαν
καταγεγραµµένες ̟ερισσότερες α̟ό 2.000 νάρκες
διαφόρων τύ̟ων. Οι νάρκες αυτές βρίσκονταν
συνήθως σε βάθος έως και 3 µέτρων α̟ό την ε̟ιφάνεια
της θάλασσας.
Παρόλο ̟ου τα στοιχεία ̟ου δόθηκαν µετα̟ολεµικά
α̟ό τους ̟ρώην κατακτητές χαρακτηρίζονταν α̟ό

Πάνω:

Καρέ-καρέ η βύθιση του HMS

ＲＥＧＵＬＵＳ

µεγάλη ακρίβεια στην α̟οτύ̟ωση των ναρκο̟εδίων ιδιαίτερα σε θέµατα ̟λήθους ναρκών, τρό̟ου και µέσων
̟όντισής τους, καθώς και γεωγραφικής θέσης µε
α̟όκλιση µόλις 100 µέτρων - ο αριθµός των ̟οντισµένων
ναρκών σε βάθος 4µ. έως 16µ. α̟ό την ε̟ιφάνεια της
θάλασσας ̟αρέµενε άγνωστος.

α̟έ̟λευσαν για την Μάλτα, ώστε να ε̟ισκευάσουν τις
ζηµιές ̟ου είχαν υ̟οστεί α̟ό τις µέχρι τότε ε̟ιχειρήσεις
εκκαθάρισης.

Ο στολίσκος έφτασε στις 5 Ιανουαρίου του 1945 στο
στενό µεταξύ Παξών και Αντί̟αξων - σηµείο εκκίνησης
των ε̟ιχειρήσεων του - και αµέσως έ̟ιασε δουλειά. Η
̟εριοχή εκκαθάρισης ήταν ένας δίαυλος εύρους ενός
Α̟ό τα ̟λοία του 8ου στόλου ̟ου συµµετείχαν στις
ναυτικού µιλίου ̟ου
εκκαθαρίσεις της Νότια Ιταλίας το ταξίδι του REGULUS
Ξεκινούσε α̟ό το
ακολούθησαν το THISBE, το ROWENA, το MARY
Στενό µεταξύ των
ROSE καθώς και τα ̟λοία ̟όντισης ̟λωτήρων σήµανσης
δύο αυτών νησιών
εκκαθαρισµένων ναρκο̟εδίων (DANLAYERS),
του Ιονίου και
FLUELLEN και SARKA. Τον στολίσκο α̟άρτιζαν και
έφτανε µέχρι και το
άλλα µικρότερα ναρκαλιευτικά τύ̟ου BYMS ό̟ως και
λιµάνι της
ναρκαλιευτικά αβαθών νερών. Τα υ̟όλοι̟α ̟λοία του
Κέρκυρας.
8ου Στόλου έµειναν για λίγο στην Ιταλία και µετά

ALGERINES - Οι Πειρατές της Μπαρµπαριάς
Η κλάση των Algerines ήταν ότι πιο µοντέρνο και σύγχρονο υπήρχε στον Στόλο των βρετανικών ναρκαλιευτικών. Το όνοµα της
κλάσης δόθηκε από το όνοµα του πρώτου πλοίου που ναυπηγήθηκε, και ιστορικά προέρχεται από τους Κουρσάρους που
δρούσαν στην Μεσόγειο τον 14ο και 15ο αιώνα για λογαριασµό του Κυβερνήτη της Αλγερίας, γνωστοί και ως “Πειρατές της
µπαρµπαριάς” (Βέρβεροι: κάτοικοι της Αλγερίας). Από τα 110 Algerines που κατασκευάστηκαν σε Βρετανία και Καναδά την
περίοδο 1942-45 µόνο τα 12 παρέµειναν στο Καναδικό Ναυτικό ως πλοία συνοδείας. Άλλα 15 παραγγέλθηκαν από τις
Ηνωµένες Πολιτείες αλλά παραχωρήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο “επί δανεισµώ” φτάνοντας έτσι τον αριθµό των βρετανικών
Algerines σε 98. Κατασκευαστικά, τα Algerines πήραν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της προηγούµενης κλάσης των
Ο χώρος εκκαθαρίσεων
HALCYON, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα, την ναρκαλιεία και τον ανθυποβρυχιακό πόλεµο καθώς
του 8ουστολίσκου που
και περισσότερες ανέσεις στη διαβίωση του πληρώµατος. Τα πλοία που ναυπηγήθηκαν στον Καναδά παρουσίαζαν διαφορές στον
ξεκινούσε από το στενό
σχεδιασµό από τα υπόλοιπα πλοία.
των νησιών Παξοί –
Αυτό προέκυψε διότι τα σχέδια που έφτασαν στον Καναδά ήταν, κακής ποιότητας φωτογραφίες των πρωτότυπων σχεδίων µε την µορφή αρνητικών,
Αντίπαξοι και έφτανε
εποµένως δυσανάγνωστα αλλά και επειδή έφτασαν στο Τορόντο µε µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε το διάγραµµα κατασκευής τους.
Βόρεια µέχρι και το
Σε επιχειρησιακό επίπεδο και κυρίως στην Ελλάδα τα πλοία αυτά χρησιµοποιήθηκαν για εκκαθαρίσεις ναρκών στον Σαρωνικό, το Ιόνιο και το Αιγαίο.
λιµάνι της Κέρκυρας
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Το πλοίο πήρε την ονοµασία του τιµητικά
λόγω
της
απώλειας
του
οµώνυµου
υποβρυχίου που βυθίστηκε προσκρούοντας
σε νάρκη στην Αδριατική το 1940.
Το
σύνθηµα του πλοίου ήταν το λατινικό “In
primus pro patria” που σηµαίνει “Πρώτα απ’
όλα η πατρίδα”.
Μετά από την ολοκλήρωση των κατασκευών
αλλά και των ασκήσεων ετοιµότητας στην
Αγγλία, το πλοίο εντάχθηκε στον 8ο Στόλο
Ναρκαλιευτικών ως Σκάφος ∆ιοίκησης (SO)
και ανέλαβε δράση ναρκαλιείας στην
Μεσόγειο και κυρίως γύρω από την Μάλτα,
την Νότια Ιταλία και τέλος στη θαλάσσια
περιοχή νοτίως της Κέρκυρας όπου και
έµελλε να είναι και το µοιραίο του ταξίδι.

Η ̟ρώτη αυτή ε̟ιτυχία δεν ήρθε χωρίς
α̟ώλειες, αφού αρκετά ναρκαλιευτικά,
ό̟ως τα THISBE, ROWENA και
MARYROSE έχασαν µέρος του
εξο̟λισµού εκκαθάρισης ναρκών κατά
τις ε̟ιχειρήσεις. Παρόλα αυτά όλα τα
̟λοία κατάφεραν να φτάσουν µε
ασφάλεια στο λιµάνι, ό̟ου και έµειναν
µέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Οι ̟ροσ̟άθειες
εκκαθάρισης συνεχίστηκαν µέχρι και
τις 10 Ιανουαρίου µιας και η όλη
ε̟ιχείρηση έ̟ρε̟ε να σταµατήσει λόγω
κακών καιρικών συνθηκών ̟ου
ε̟ικρατούσαν στην ̟εριοχή και
ανάγκαζαν τα ναρκαλιευτικά να
αναζητήσουν την ασφάλεια του
λιµανιού της Κέρκυρας.

HMS REGULUS (J327) στα ναυπηγεία του Τορόντο τον Μάιο του 1944 -©

Williams J.

Μετά α̟ό δύο ηµέρες ̟αύσης, στις 12 χρόνος για δια̟ραγµατεύσεις.
Ιανουαρίου, τα ̟λοία του στόλου
Ήδη α̟ό τον Οκτώβριο
βγήκαν για ακόµα µια φορά α̟ό το του ιδίου έτους ο Γάλλος
λιµάνι της Κέρκυρας για να συνεχίσουνναύαρχος είχε ̟ροχωρήσει
το δύσκολο έργο τους. Η ώρα είχε ̟άει στην κατάληψη µέρους του
µία και δέκα το µεσηµέρι και µέχρι
εκείνη την στιγµή είχαν εκκαθαριστεί
20 νάρκες. Το Regulus υ̟οτίθεται ότι
έ̟λεε σε εκκαθαρισµένη ̟εριοχή.
Εκείνη την στιγµή ̟ερνούσε τον ̟έµ̟το
̟λωτήρα ̟ου σηµατοδοτούσε την
εκκαθαρισµένη ̟εριοχή κλείνοντας έτσι
τον κύκλο του καθαρού ̟λέον
θαλάσσιου χώρου.

A/A OERLIKON. ‘Eνα από τα βασικά όπλα προστασίας του REGULUS -© Vasilis Mentogiannis

Το ναρκαλιευτικό ανοιχτής θαλάσσης, τύπου
Algerine µε την ονοµασία REGULUS (J 327)
ναυπηγήθηκε στο Τορόντο του Καναδά και
αρχικά προοριζόταν για το Καναδικό Βασιλικό
Ναυτικό
µε
την
ονοµασία
RCN
LONGBRANCH.

Οι σχηµατισµοί των ̟λοίων
ήταν τέτοιοι ώστε να
ε̟ιτρέ̟ουν όσο ̟ιο ευρύ
̟εδίο έρευνας γίνεται,
̟αρόλο ̟ου αυτό σήµαινε
ότι κά̟οια σκάφη θα έ̟λεαν σε
ε̟ικίνδυνα νερά. Τα ̟λοία µ̟ήκαν στο
δίαυλο σε σχηµατισµό και δεν άργησαν
̟ολύ για να βρουν και να κόψουν την
̟ρώτη νάρκη. Στο ̟ρώτο τους ̟έρασµα
µέχρι το λιµάνι της Κέρκυρας
κατάφεραν να κόψουν ̟ερί̟ου 30
νάρκες.

Η θαλασσοταραχή, όµως, ̟ου
ε̟ικρατούσε τις ̟ροηγούµενες ηµέρες
είχε µετακινήσει τους ̟λωτήρες ̟ου
υ̟οδείκνυαν τις καθαρισµένες - α̟ό τις
νάρκες -̟εριοχές. Το κακό δεν άργησε
να συµβεί. Μια τεράστια έκρηξη
σηµειώθηκε στο ̟ίσω µέρος του ̟λοίου.
Το Regulus είχε χτυ̟ήσει µία α̟ό τις
νάρκες µε την ̟ρο̟έλα του. Οι µηχανές
σταµάτησαν αµέσως και νερά άρχισαν
να µ̟αίνουν στο µηχανοστάσιο ̟ου
βρισκόταν στο ̟ίσω µέρος του ̟λοίου.
Ένα α̟ό τα ̟αρα̟λέοντα
ναρκαλιευτικά του στόλου, το BYMS
2026 ̟ροσ̟άθησε να ρυµουλκήσει το
«λαβωµένο» ̟λοίο στα ρηχά. Κι ενώ τα
̟λοία κινούνταν µε ταχύτητα 3
κόµβων, η εισροή των υδάτων ήταν
τέτοια ̟ου το ̟λοίο, µέσα σε λίγο
χρονικό διάστηµα, άρχισε να ̟αίρνει
κλίση ̟ρος τα ̟ίσω και δεξιά µε
α̟οτέλεσµα να εγκαταλειφθεί κάθε
̟ροσ̟άθεια µετακίνησής του.
Ο κυβερνήτης έδωσε διαταγή
εγκατάλειψης του σκάφους. Τα ̟λοία
̟ου έ̟λεαν δί̟λα α̟ό το Regulus
έφτασαν κοντά του για να ̟αραλάβουν
τους τραυµατίες και όσους δεν ήξεραν
κολύµ̟ι και δεν µ̟ορούσαν να
φτάσουν στις σωστικές λέµβους ̟ου
είχαν ήδη ̟έσει στη θάλασσα. Το ̟λοίο
̟ριν ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι

για τον βυθό του Ιονίου έµεινε µε την
̟λώρη σχεδόν σε οριζόντια θέση,
ώσ̟ου ̟ερί̟ου µία ώρα µετά
βυθίστηκε ολοκληρωτικά.
Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν στα
̟αρα̟λέοντα ̟λοία και έ̟ειτα στο
άλλο Ναρκαλιευτικό THISBE µαζί µε
το υ̟όλοι̟ο ̟λήρωµα για
καταµέτρηση. Κά̟οιοι α̟ό το
̟λήρωµα έφτασαν µέχρι και την
Κέρκυρα για να τους ̟αρασχεθούν οι
̟ρώτες βοήθειες και µετά
ε̟ιβιβάστηκαν και αυτοί στο THISBE.
Παρόλο ̟ου οι τραυµατίες ήταν
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αρκετοί, το ̟λήρωµα θρήνησε την µόνη του α̟ώλεια, αυτή του άτυχου ναύτη Robert Smith, ο
ο̟οίος την ώρα της ̟ρόσκρουσης εργαζόταν κοντά στο ̟ηδάλιο στο κάτω κατάστρωµα της
̟ρύµνης. Το ̟λήρωµα, λίγο αργότερα, µεταφέρθηκε στο ROWENA για να ε̟ιστρέψει µετά
α̟ό λίγες ηµέρες, στην Μάλτα.

Μαρτυρίες Επιζώντων
ALAN COBB (ERA) - Μηχανικός
H έκρηξη έγινε την ώρα ̟ου είχα βάρδια
στο µηχανοστάσιο, µε α̟οτέλεσµα οι
µηχανές να σταµατήσουν ακαριαία. Ο
αριστερός εφεδρικός ατµοσωλήνας ράγισε.
Άνοιξε ο υδροσυλλέκτης (Σεντίνα) ̟ου
βρισκόταν ακριβώς µ̟ροστά α̟ό το
στεγανό χώρισµα του µηχανοστασίου της
̟ρύµνης και ξε̟ετάχτηκε ένας ̟ίδακας
θαλασσινού νερού σε σχήµα µανιταριού.
Για καλή µας τύχη, η γεννήτρια ̟ου έδινε
ρεύµα στα φώτα ήταν στην δεξιά ̟λευρά
και έτσι τα φώτα ̟αρέµειναν ανοιχτά και ο
ατµοσωλήνας α̟οµονώθηκε εύκολα και
γρήγορα.

Εµφανίστηκε ένας αξιωµατικός µαζί µε την
οµάδα αντιµετώ̟ισης ζηµιών για να
στηρίξουν το καταστραµµένο στεγανό
χώρισµα ̟ου έβαζε νερά, ενώ εγώ, µε την
βοήθεια του αρχιµηχανικού, κατάφερα να
ξεκολλήσω τον µηχανισµό του κυκλώµατος
αναρρόφησης νερού ̟ου είχε εισέλθει µέχρι
εκείνη την ώρα. Μέσα σε µισή ώρα α̟ό την
έκρηξη, το ύψος του νερού είχε ήδη
ξε̟εράσει τα ελάσµατα του καταστρώµατος
της ̟ρύµνης, κάνοντας το ̟λοίο να γέρνει
̟ρος τα ̟ίσω µε κλίση 15 µοιρών δεξιά.
Έστειλα στο ε̟άνω κατάστρωµα τους
υ̟όλοι̟ους συναδέλφους ̟ου ήταν µαζί
µου στο µηχανοστάσιο και έµεινα να

Βαρύ Α/Α 4 ιντσών τύπου QF MARK-V τοποθετηµένο στο µπροστινό µέρος της υπερκατασκευής για
Φόντο:
Ο στρατιωτικός
χάρτης
επιχειρήσεων
με την
κίνηση
των 3ων Ταγμάτων
(Πηγή: Revue Historique de l’armee)
την
προστασία
της πλώρης
του
REGULUS-©
Helen
Tsopouropoulou
. 2012

Δίπλα: Γάλλοι Πεζοναύτες
φυλάσσουν την Γαλλική
Πρεσβεία
(Πηγή:Ε Ιστορικά)

• (ERA) - Engine Room Artificer:
•Βαθµίδα Μηχανικού εξειδικευµένου στις µηχανές των πλοίων

Πάνω από τη γέφυρα, γεµάτη µε δίχτυα σε βυθό περιορισµένης ορατότητας -©

Helen Tsopouropoulou -2012

Η α̟ώλεια του Regulus είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ροσωρινή ̟αύση των ε̟ιχειρήσεων στην
Κέρκυρα. Το ROWENA ε̟έστρεψε α̟ό την Μάλτα για να ενταχθεί και ̟άλι στον 8ο Στόλο
λίγες ηµέρες αργότερα. Οι εκκαθαριστικές ε̟ιχειρήσεις συνεχίστηκαν τον Ιανουάριο µέχρι
και τις αρχές Φεβρουαρίου, µε την άφιξη των άλλων ̟λοίων του 8ου στόλου και µε σκάφος
διοίκησης το HMS COQUETTE.
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̟εριµένω διαταγές. Σύντοµα ήλθε η διαταγή
εγκατάλειψης του σκάφους. Οι ̟έντε α̟ό εµάς
̟ου ήµασταν στο µηχανοστάσιο είχαµε ως
σταθµό συγκέντρωσης το αριστερό DINGHY
του καταστρώµατος. Ανέβηκα στο ε̟άνω
κατάστρωµα και τρέξαµε γρήγορα στο σηµείο
συγκέντρωσης αλλά ήταν αδύνατο να
α̟ελευθερώσουµε την βάρκα και η µόνη µας
ανησυχία ̟ια ήταν α̟ό ̟οιο σηµείο θα
̟έσουµε στη θάλασσα για να σωθούµε.
Θυµάµαι έναν αξιωµατικό ̟ου στην
̟ροσ̟άθεια του να φύγει α̟ό το ̟λοίο ̟ου
βούλιαζε, βούτηξε µ̟ροστά στα µάτια µας, µε
̟λήρη εξο̟λισµό.
Μιας και οι κολυµβητικές µου ικανότητες δεν
ήταν ένα α̟ό τα ̟ροσόντα µου αλλά και στην
̟ροσ̟άθεια µου να α̟οφύγω να µ̟ει νερό στα
τραυµατισµένα - α̟ό την έκρηξη - τύµ̟ανά
µου, άρχισα να τρέχω ̟άνω στο κατάστρωµα
µε κατεύθυνση αντίθετη α̟ό την φορά ̟ου
έγερνε το ̟λοίο στο νερό ̟ριν βυθιστεί. Έτσι,
την ώρα ̟ου το ̟λοίο γύρισε ανά̟οδα, εγώ
̟ερ̟άτησα στα ύφαλα του και σιγά-σιγά
γλίστρησα
στο
νερό
κυριολεκτικά
“τσουλώντας” ε̟άνω τους. Χρησιµο̟οιώντας
̟όδια και χέρια για φρένο, στο τέλος έ̟εσα
α̟αλά στη θάλασσα και κολύµ̟ησα µέχρι να
φτάσω σε µία άδεια σωστική λέµβο ̟ου
βρισκόταν ̟ολύ κοντά.

Η νάρκη ̟ρέ̟ει να έσκασε κά̟ου στην
̟εριοχή µεταξύ ̟ηδαλίου και κατώτερου
µηχανοστασίου, σε αρκετά µικρή α̟όσταση
α̟ό εκεί ̟ου καθόµασταν. Οι συνάδελφοι
µου κι εγώ βοηθήσαµε κά̟οιους µηχανικούς
̟ου βρίσκονταν εκεί να στηρίξουν τα
στεγανά χωρίσµατα αλλά το νερό γέµιζε την
τρα̟εζαρία γρήγορα και αναγκαστήκαµε να
φύγουµε για το ε̟άνω κατάστρωµα.
Εκεί είδαµε τις µάταιες ̟ροσ̟άθειες ενός α̟ό
τα ναρκοθηρικά, ̟ου βρίσκονταν στην
̟εριοχή, να µας ρυµουλκήσει. ∆υστυχώς
όµως ο όγκος των υδάτων ̟ου είχαν
εισχωρήσει στο ̟λοίο ήταν τόσο µεγάλος ̟ου
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το REGULUS
άρχισε να βυθίζεται γέρνοντας ̟ρος το δεξιό
µέρος της ̟ρύµνης
Οι τραυµατίες είχαν ήδη µεταφερθεί α̟ό
̟ριν στα ̟αρα̟λέοντα ναρκοθηρικά ̟ου
ήρθαν για βοήθεια. Αρκετά σκάφη είχαν
̟λησιάσει ̟ολύ κοντά στο ̟λοίο για να
διασώσουν όσους δεν ήξεραν κολύµ̟ι.
Το REGULUS βυθίζεται. ∆ιακρίνεται το προσωπι
κο που βρίσκεται στη θάλασσα προσπαθώντας
να αποµακρυνθεί © Williams J.

W. WATKIN – Θερµαστής
Η έκρηξη έγινε λίγο µετά το δεί̟νο.
Ξεκουραζόµουν µε τους συναδέλφους µου στην
τρα̟εζαρία των θερµαστών, λίγο ̟ριν τους
αφήσω για να ε̟ιστρέψω στις α̟ογευµατινές
εργασίες µου. Θυµάµαι ̟ως κυριολεκτικά
τινάχτηκα στον αέρα!

Εξερευνώντας την δεξιά πλευρά της πλώρης του πλοίου
©Helen Tsopouropoulou . 2012

Η υδατοστεγής ̟όρτα ̟ου βρισκόταν µεταξύ
της
τρα̟εζαρίας
και
του
κατώτερου
µηχανοστασίου αδυνατούσε να κρατήσει τον
τεράστιο όγκο νερού ̟ου ανάβλυζε µε ̟ίεση,
δηµιουργώντας έναν τροµακτικά τσιριχτό ήχο
̟ου έκανε όλους όσοι βρισκόµασταν εκεί να
ανατριχιάσουµε.
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Έµεινα µαζί µε ̟ερί̟ου 20 άλλους στο ̟λοίο
και ̟ερ̟ατώντας στο κατάστρωµα ̟ου είχε
ήδη ̟άρει κλίση, ̟ροσ̟αθούσαµε να
αναρριχηθούµε στο ψηλότερο σηµείο το
καραβιού και εκεί να ̟εριµένουµε τις
διαταγές
του
κα̟ετάνιου
για
την
εγκατάλειψή του. Θυµάµαι ̟ως ήµουν α̟ό
τους τελευταίους ̟ου βούτηξαν στο νερό α̟ό
την δεξιά ̟λευρά του σηµείου ̟ου είχαµε
καθίσει.

Τελικά καταφέραµε να φτάσουµε σε ένα άλλο σκάφος
̟ου βρισκόταν κοντά µας. Μέχρι να ανέβουµε όλοι, το
µόνο κοµµάτι ̟ου φαινόταν στην ε̟ιφάνεια α̟ό το
REGULUS ήταν τα τελευταία ̟ερί̟ου 2 µέτρα α̟ό
την ̟λώρη του.

Το ̟λήρωµα του σκάφους µας οδήγησε αµέσως στην
καµ̟ίνα και µας µοίρασε κουβέρτες και ρούµι για να
ζεσταθούµε. Ξεκινήσαµε για την Κέρκυρα ό̟ου και
µας συνάντησε µια οµάδα Βρετανών Καταδροµέων
και µας µετέφερε στη Λέσχη των Αξιωµατικών.
Μόλις έ̟εσα στη θάλασσα ξεκίνησα να Καθίσαµε όλοι γύρω α̟ό την φωτιά και φάγαµε ζεστή
κολυµ̟ώ ̟ρος την µεριά µίας σωστικής σού̟α.
λέµβου ̟ου ήταν εκεί κοντά. Λίγα λε̟τά
αργότερα το ̟λοίο άρχισε να ̟αίρνει κλίση, Αργότερα, το ίδιο βράδυ, ξεκινήσαµε και ̟άλι µε άλλο
ανησυχητικά.
σκάφος για να ε̟ιβιβαστούµε στο Ναρκαλιευτικό
HMS THISBE. Η χαρά των υ̟ολοί̟ων µελών του
Αρκετοί α̟ό εµάς ̟ου ήµασταν ̟άνω στην ̟ληρώµατος του REGULUS ̟ου είχαν ήδη
σωστική λέµβο ξαναβουτήξαµε στο νερό και ε̟ιβιβαστεί στο THISBE ήταν έκδηλη. Μέχρι εκείνη
κολυµ̟ήσαµε µακριά της, φοβούµενοι µην την στιγµή, στην καταµέτρηση ̟ου είχε γίνει,
µας ̟λακώσει η καρίνα του ̟λοίου ̟ου φαινόµασταν ως αγνοούµενοι και όλοι είχαν νοµίσει
µ̟ατάριζε.
ότι ακολουθήσαµε το REGULUS στο µοιραίο του
ταξίδι. Η ̟ερι̟έτεια µας έληξε αργότερα, όταν
µεταφερθήκαµε στο Ναρκαλιευτικό HMS ROWENA
µε ̟ροορισµό την Μάλτα.
Εχουν µείνει λίγα λεπτά πριν το REGULUS βυθιστεί
για πάντα στα νερά του Ιονίου © Williams J.

60 χρόνια µετά, το ναυάγιο ταυτο̟οιήθηκε α̟ό τον
Βασίλη Μεντόγιαννη και την οµάδα του, ο ο̟οίος και
έβγαλε και τις ̟ρώτες υ̟οβρύχιες φωτογραφίες.

Ευχαριστίες
Το ̟όνηµα αυτό, είναι ̟ροϊόν ̟ολυετούς ̟ροσω̟ικής
έρευνας σε ξένη, κυρίως αλλά και ελληνική βιβλιογραφίας.
Προσω̟ική εκτίµηση είναι, ότι το ̟λοίο α̟οτελεί ένα α̟ό τα
̟ιο σηµαντικά ναυάγια ̟ου βρίσκονται στον ελληνικό βυθό.
Η ανάδειξη του όµως µέσα α̟ό αυτές τις σελίδες δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς τη φωτογραφική υ̟οστήριξη α̟ό τις δουλειές
δυο εξαίρετων φωτογράφων της Ελένης Τσο̟ουρο̟ούλου
και του Βασίλη Μεντόγιαννη αλλά και τις συµβουλές
σηµαντικών υ̟οβρύχιων ερευνητών ό̟ως οι κ.κ. Νίκος
Βασιλάτος, ∆ηµήτρης Γκαλών και Γιώργος Καρέλας , τους
ο̟οίους και ευχαριστώ για όλα.
Βεβαίως, δεν θα ̟ρέ̟ει να ̟αραλείψω να ευχαριστήσω τους
φίλους α̟ό το Ηνωµένο Βασίλειο , κυρίους Gregory Toth και
David Brown, ό̟ως ε̟ίσης και το National Maritime
Museum (Greenwich) καθώς και το Algerines Association για
την αµέριστη βοήθεια τους.
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