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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
«Μέγα γαρ το της θαλάσσης κράτος», αναφέρει ο Περικλής στην πρώτη του δημηγορία, 
στις παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου, κατά τον Θουκυδίδη (Θουκυδίδου 
Ιστορίαι, Ι 143,5), το οποίο με τα λοιπά συμφραζόμενα, μεταφράζεται ως "διότι είναι 
μεγάλο πράγμα η κυριαρχία στη θάλασσα" (μετάφραση Α.Γεωργοπαπαδάκου, Βιβλίο 
"Εκλεκτά μέρη από τον Θουκυδίδη") καθορίζοντας σαφές, ήδη από την αρχαιότητα, το 
νόημα της ναυτικής ισχύος. Και μπορεί κάποιοι ιστορικοί να θεωρούν ότι μέρος των λόγων 
του Περικλή έχουν προστεθεί από τον Θουκυδίδη, ως απότοκο του θαυμασμού του για 
τον μεγάλο πολιτικό, ωστόσο η παραπάνω ρήση δεν χάνει καθόλου από την αξία της, 
ανεξάρτητα από τον εκφωνητή ή συγγραφέα της. Στο λόγο του, ο Περικλής αναφέρεται 
κυρίως στη γεωγραφική και στρατηγική σημασία της ναυτικής ισχύος, με την οποία 
ουσιαστικά μεγεθύνεται η επικράτεια ενός κράτους και καθίσταται το κράτος λιγότερο 
ευάλωτο στις εχθρικές επιθέσεις. Ο Περικλής συμπληρώνει την άποψή του για την 
κυριαρχία στη θάλασσα, στον τρίτο και τελευταίο του λόγο, μετά τη δεύτερη εισβολή των 
Λακεδαιμονίων, λέγοντας «από τα δύο στοιχεία που ξέρει και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, 
τη στεριά και τη θάλασσα, σεις εξουσιάζετε απόλυτα ολόκληρο το ένα, όχι μονάχα στην 
έκταση που κυριαρχείτε τώρα, αλλά και σε όση παραπάνω θα θελήσετε. Και αν αρμενίζετε 
στις θάλασσες με το ναυτικό που έχετε στη διάθεσή σας, κανένας, ούτε ο μεγάλος 
βασιλεύς ούτε άλλο έθνος από τα τωρινά δεν μπορεί να σας εμποδίσει το 
διάβα».(Θουκυδίδου Ιστορίαι, ΙΙ 62,5,μετάφραση Α.Γεωργοπαπαδάκου, Βιβλίο "Εκλεκτά 
μέρη από τον Θουκυδίδη")  

Η ναυτική ισχύς, την οποία διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία, αποτελούσε 
παράγοντα ζωτικής σημασίας σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, συνδέεται 
άμεσα με την γενικότερη ισχύ ενός κράτους και συντελεί καθοριστικά στη στρατιωτική και 
οικονομική επικράτηση του. 

Θα εστιάσουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσπαθώντας 
προσεγγίζοντας τις σημαντικότερες χώρες σε αυτήν, να εξετάσουμε το μέλλον της 
ναυτικής ισχύος στην περιοχή, να αναδείξουμε τις παραμέτρους που θα την καθορίσουν, 
τους λόγους για τους οποίους επιζητάται από τα κράτη της περιοχής και τους εξωτερικούς 
παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι χώρες ενδιαφέροντος θα είναι η 
Ελλάδα, η Τουρκία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. 

Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η εργασία, θα περάσει μέσα από τη θεωρητική 
βάση της ναυτικής ισχύος, όπως αυτή διαμορφώθηκε από σύγχρονους μελετητές, ώστε 
να διασαφηνιστούν οι έννοιες και οι παράγοντες και να εξεταστεί κατά πόσο η θεωρητική 
προσέγγιση του κοντινού παρελθόντος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες γεωπολιτικές 
και στρατιωτικές προκλήσεις, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, τόσο γεωγραφικά, όσο και πολιτικοοικονομικά, προκειμένου να 
αναδειχθεί η σημασία της και οι λόγοι για τους οποίους οι χώρες ενδιαφέροντος 
επιδίδονται σε κούρσες εξοπλισμών και προσπάθεια καθιέρωσης τους ως σημαντικών 
δρώντων. 

Η προσέγγιση των χωρών, θα υλοποιηθεί υπό το πρίσμα της παρουσίασης των 
πολεμικών τους στόλων και σε μια προσπάθεια σύγκρισης ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών 
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα μελλοντικά σχέδια των χωρών ενδιαφέροντος 
από πλευράς εξοπλισμών, ώστε να ρίξουμε όσο φως μπορούμε στο εγγύς μέλλον, να 
διαπιστώσουμε πώς αντιμετώπιζαν ως τώρα οι χώρες την ναυτική ισχύ και ποιες είναι οι 
επιδιώξεις τους για το μέλλον. 

Στο προτελευταίο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, 
τις οποίες θα θεωρήσουμε και ως μεγάλες ναυτικές δυνάμεις και για την εργασία αυτή  
θα είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Γαλλία. 

Στο τέλος, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα αλλά και 
προτάσεις για το μέλλον της ναυτικής ισχύος στην περιοχή και την επιρροή τους στη χώρα 
μας, σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  : Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Η προσέγγιση του Mahan 

Και μπορεί ο Θουκυδίδης να αναφέρει στο έργο του τη ναυτική ισχύ, ως παράγοντα 
επικράτησης, δεν ισχύει όμως γενικότερα αυτός ο κανόνας για τους περισσότερους 
ιστορικούς, οι οποίοι όπως αναφέρει ο Alfred Mahan στο βιβλίο του "The influence of sea 
power upon history" δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σημασία της θάλασσας, είτε για λόγους 
έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε λόγω έλλειψης γνώσης (A.T.Mahan 1890).Συνεχίζοντας την 
ανάλυση του, στοιχειοθετεί την άποψη, αναφέροντας δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
της Ιστορίας, στα οποία δύο μεγάλοι στρατηλάτες ηττήθηκαν εξαιτίας της ναυτικής 
επικράτησης των αντιπάλων τους. Ο Αννίβας από τη μία πλευρά, αναγκάστηκε λόγω της 
ναυτικής επικράτησης των Ρωμαίων στη Μεσόγειο, να προχωρήσει σε προέλαση μέσα 
από τη Γαλατία και τις Άλπεις, γεγονός το οποίο του προκάλεσε φθορά και ο Ναπολέων 
από την άλλη, αναγκάστηκε από τη ναυμαχία του Τραφάλγκαρ και την επικράτηση του 
Βρετανικού Ναυτικού, να εγκαταλείψει το σχέδιο του για κυριαρχία στη Μάγχη που θα 
οδηγούσε σε εισβολή στη Βρετανία, το οποίο μακροπρόθεσμα ενδυνάμωσε την ισχύ αλλά 
και το φρόνημα των Βρετανών. 

Κατά τον Mahan, ήταν ολοφάνερη η σχέση του εμπορίου δια θαλάσσης με τον πλούτο 
και την ισχύ, πολύ πιο πριν την εξήγηση των λόγων και των αιτιών που οδηγούσαν σε 
αυτά και πάντα σχετιζόταν με την προσπάθεια της μιας πλευράς να απαγορεύσει στην 
άλλη, την κατοχή των ωφελημάτων, είτε μέσω του εμπορικού μονοπωλίου, είτε μέσω 
απαγορευτικών κανόνων, και όταν αυτά αποτύγχαναν, με ωμή βία. Ωστόσο, η περίοδος 
που μελέτησε ο Mahan, ήταν μια περίοδος κατά την οποία τα πλοία κινούνταν με τη 
δύναμη του αέρα και αυτό έθετε σοβαρούς περιορισμούς. Συνειδητοποίησε έγκαιρα 
ωστόσο, ότι ο ναυτικός πόλεμος του μέλλοντος, με τα ατμοκίνητα πλοία, θα είναι 
διαφορετικός, μιας και θα δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να κινηθούν κατά 
βούληση, αλλάζοντας κατά αυτόν το τρόπο τα δεδομένα. 

Παράλληλα έθεσε ερωτήματα στρατηγικής φύσης που αφορούν την έκβαση ενός 
ναυτικού αγώνα, όπως αν ο αγώνας θα επικεντρωθεί στην καταστροφή του εμπορικού 
στόλου, ως αποφασιστικό σημείο ή αν αυτό θα υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις, καθώς και 
αν επιτυγχάνεται βέλτιστο αποτέλεσμα, μέσω διασποράς των πλοίων ή διατήρησης μιας 
περιοχής μέσα στην οποία ενδέχεται να βρεθούν εμπορικά πλοία του αντιπάλου. Ακόμα 
κι αν η εξέλιξη των οπλικών συστημάτων, αλλάζει την τακτική, ο Mahan δε θεωρεί, όπως 
όσοι τον αμφισβητούν, ότι τα διδάγματα του παρελθόντος δεν έχουν σημασία, αντίθετα 
πιστεύει ότι οι νικητές στη θάλασσα, είναι όσοι ακολούθησαν τις αρχές του πολέμου. 

Η θεωρία του Mahan, πέρα από την τακτική προσέγγιση, προκαλεί τον αναγνώστη να 
σκεφτεί και άλλες παραμέτρους που άπτονται της ναυτοσύνης, κάνοντας μια απλή 
ερώτηση που αφορά την επικράτηση των Βρετανών στην ναυμαχία του Τραφάλγκαρ και 
είναι η ακόλουθη "Σκέφτηκε ποτέ κανείς πώς βρέθηκαν τα πλοία στη συγκεκριμένη θέση;'' 
αντί των τυπικών ερωτήσεων '' Τι οδήγησε τους Βρετανούς στην επικράτηση κατά τη 
ναυμαχία;". Όλα τα παραπάνω, δημιουργούν ένα πλέγμα αναζητήσεων για τους 
μελετητές και καθιστούν την σπουδή στη ναυτική ισχύ απαιτητική διότι συνδυάζει το 
ιστορικό παράδειγμα, την τακτική προσέγγιση αλλά και τη ναυτική διαίσθηση, 
προκειμένου να εξηγήσει τους όρους μιας επικράτησης. 

Αυτό όμως που οφείλουμε να ξεχωρίσουμε στο εν λόγω σύγγραμμα είναι η 
παρουσίαση των στοιχείων της ναυτικής ισχύος. Η θάλασσα είναι μια αχανής έκταση 
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μέσα στην οποία, θεωρητικά, ο καθένας μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Η πρακτική όμως έδειξε ότι ακόμα και στη θάλασσα υπάρχουν προσβάσεις, 
οι οποίες προτιμώνται από τους θαλασσοπόρους, διότι καθιστούν το ταξίδι, γρηγορότερο 
και ασφαλέστερο, συνεπώς και επικερδέστερο για το εμπόριο. Άλλωστε, η ασφάλεια που 
προσέδιδε η θάλασσα, σε σχέση με την μεταφορά εμπορευμάτων μέσω ξηράς λόγω της 
ύπαρξης ληστών, την κατέστησε ελκυστική από την αρχαιότητα, η δε ταχύτητα μεταφοράς 
των εμπορευμάτων, τη διατηρεί ακόμα και σήμερα στην κορυφή του διαμετακομιστικού 
εμπορίου. Κατά συνέπεια, ως κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης ναυτικής ισχύος, 
θεωρούμε ότι είναι η προστασία του εμπορίου, δια μέσου της διατήρησης των θαλάσσιων 
οδών προσβάσιμων. Πάνω σε αυτό το στοιχείο, βασίστηκε η σύγχρονη αποικιοκρατία, η 
οποία αναμφισβήτητα αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο της ανθρώπινης 
ιστορίας, καθώς πέρα από την οικονομική της σημασία, προκάλεσε και πολιτισμικές 
ζυμώσεις που καθορίζουν ακόμα και σήμερα τις παγκόσμιες εξελίξεις. 

Η απαρίθμηση των στοιχείων της ναυτικής ισχύος, οδηγεί σε έξι κύρια, όπως θα 
αναφερθούν και θα επεξηγηθούν επιγραμματικά παρακάτω: 

α. Γεωγραφική θέση: Το κράτος που δεν έχει μεγάλα χερσαία σύνορα για να 
υπερασπιστεί, διαθέτει πλεονέκτημα στη διατήρηση της κυριαρχίας του. Η γεωγραφική 
θέση είναι αυτή που καθορίζει επίσης τη διάταξη των ναυτικών δυνάμεων, είτε σε 
συγκέντρωση, είτε σε διασπορά. Επίσης η γεωγραφική θέση δίνει στο κράτος , τον 
κεντρικό χαρακτήρα μιας βάσης επιχειρήσεων, από την οποία μπορεί να πλεύσει εναντίον 
των πιθανών εχθρών. 

β. Φυσική διαμόρφωση: Αποτελεί το στοιχείο που εξηγεί την ύπαρξη φυσικών 
λιμένων, διότι δεν αρκεί μόνο το θαλάσσιο μέτωπο ενός κράτους, μιας και απαιτείται 
επιπλέον η ασφαλής πρόσδεση των πλοίων σε σημεία προστατευμένα από τις καιρικές 
συνθήκες. Όταν δε η θέση των λιμένων , λόγω της φυσικής διαμόρφωσης, βρισκόταν 
κοντά σε πλοηγήσιμους ποταμούς ή σε εμπορικές οδούς, προσέδιδε σε αυτούς 
αυξανόμενη αξία και έθετε τα θεμέλια για περαιτέρω ισχύ. 

γ. Έκταση της εδαφικής επικράτειας: Ο όρος ''εδαφική επικράτεια'', για την ναυτική 
ισχύ, δεν συνδέεται με την συνολική έκταση της χώρας αλλά κυρίως με το μήκος της 
ακτογραμμής και τη διαμόρφωση των λιμένων της, ενώ τον κυριότερο ρόλο σε αυτό το 
χαρακτηριστικό, διαδραματίζει ο αριθμός των κατοίκων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
ανάλογος για να μπορεί να υπερασπιστεί την ακτογραμμή, διαφορετικά μπορεί από 
πλεονέκτημα να γίνει μειονέκτημα για τον κράτος. 

δ. Πληθυσμός: Στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο, ο πληθυσμός της 
χώρας που επιθυμεί ναυτική ισχύ θα πρέπει να είναι τόσο ποσοτικά  αλλά κυρίως 
ποιοτικά ικανός να ζήσει κοντά στη θάλασσα ή να μπορεί να εκμεταλλευτεί  τις 
δυνατότητες που του παρέχει και να ενταχθεί σε ναυτική δύναμη. 

ε. Εθνικός χαρακτήρας: Καθορίζει τον τρόπο που ένα κράτος αναζητεί τη ναυτική 
ισχύ. Αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία που οδηγεί μια χώρα στην εμπορική αναζήτηση, 
παράλληλα με την τάση να παράξει εμπορικά αγαθά η ίδια, το οποίο οδηγεί σε 
ενδυνάμωση της οικονομίας και με τη σειρά του στην αύξηση της ναυτικής ισχύος. Κατά 
τον Mahan αυτό αποτέλεσε και την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στις ναυτικές δυνάμεις 
που χάθηκαν ή άντεξαν στον χρόνο. 

στ.  Χαρακτήρας της διακυβέρνησης: Αποτελεί το στοιχείο που καθορίζει την ύπαρξη 
ή έλλειψη βούλησης, η οποία οδηγεί σε δράση ή απραξία, σε επιμονή ή παραίτηση, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για την ισχύ γενικότερα. Κι ενώ μπορεί ο χαρακτήρας μιας 
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κυβέρνησης να αντανακλά  τον χαρακτήρα του λαού, εντούτοις δεν αποτέλεσε πάντα την 
αιτία δημιουργίας ναυτικών δυνάμεων, διότι ναυτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και από την 
επιμονή δεσποτικών καθεστώτων, με τον κίνδυνο όμως της άμεσης κατάρρευσης τους, 
με την πτώση τέτοιων καθεστώτων. Ο Mahan συμπεραίνει ότι η βρετανική ναυτική ισχύς 
προήλθε κυρίως από την επιμονή των κυβερνήσεων διαχρονικά, για έλεγχο της 
θάλασσας. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που θα καθορίσει τις αναπτυξιακές πολιτικές και θα 
δώσει το έναυσμα για αναζητήσεις πλούτου μέσα από τη θάλασσα καθώς κι εκείνη που 
θα λάβει την απόφαση για δημιουργία και διατήρηση πολεμικού ναυτικού, ικανού να 
υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, όπου κι όταν απαιτηθεί. 

Ολοκληρώνοντας την προσέγγιση του Mahan, για τα έξι στοιχεία της ναυτικής 
δύναμης, παρατηρούμε ότι είναι αλληλένδετα, με τη σειρά με την οποία παρατίθενται. Η 
γεωγραφία που οδηγεί στη φυσική διαμόρφωση, η οποία συνδέεται με την ακτογραμμή, 
την οποία θα κληθεί να υπερασπιστεί ο πληθυσμός, με χαρακτηριστικά ναυτικού έθνους, 
που κυβερνάται από κυβέρνηση με εφαρμογή πολιτικών για διατήρηση του θαλάσσιου 
ελέγχου. 

 
O Sir Julian Corbett και οι αρχές της ναυτικής στρατηγικής 

 
Η θεωρία του Corbett (Corbett 1911) συνδέει τις ναυτικές με τις χερσαίες δυνάμεις, 

κάτω από τον γενικότερο όρο της θαλάσσιας στρατηγικής, της οποίας η ναυτική 
στρατηγική αποτελεί τμήμα. Ο συντονισμός στόλου και στρατού είναι το κρίσιμο σημείο, 
ώστε να μπορέσουν αμφότεροι να αποδώσουν στην κύρια αποστολή τους. 

Ασπάζεται πλήρως τη θεωρία του Clausewitz, ότι ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της 
πολιτικής με άλλα μέσα και αναφέρει ότι είναι αδύνατο για μια στρατιωτική δύναμη να 
εξασφαλίσει την άμυνα της ή να αναπτύξει πλήρως τις επιθετικές της δυνατότητες χωρίς 
πρωτίστως να εξασφαλίσει θαλάσσιο έλεγχο και μάλιστα έλεγχο επιθετικής φύσης. 
Ωστόσο δεν αρνείται ότι η ναυτική τακτική μπορεί να έχει και αμυντικό χαρακτήρα, δηλαδή 
υπεράσπιση του εδάφους κοντά σ' αυτό με εκτόξευση αντεπιθέσεων για πρόκληση 
φθοράς του εχθρού μέχρι εξαντλήσεως του. Για τον Corbett ο πόλεμος δεν πρέπει να 
χωρίζεται σε αμυντικό ή επιθετικό, αλλά ξεκαθαρίζεται από την αρχή πότε πρέπει να 
εφαρμόζεται η κάθε στάση , ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα αποτελέσματα. Συνεπώς 
ο βασικός αντικειμενικός σκοπός στον ναυτικό πόλεμο είναι η εξασφάλιση του θαλάσσιου 
ελέγχου και/ή παρεμπόδιση του αντιπάλου να πετύχει τον έλεγχο αυτό, καθόσον με τον 
έλεγχο της θάλασσας, εξασφαλίζονται οι ημέτερες εμπορικές ή  στρατιωτικές γραμμές 
συγκοινωνιών και διακόπτονται οι αντίστοιχες εχθρικές. Έτσι ο πόλεμος στη θάλασσα 
αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς μέσω του ελέγχου, υφίσταται η δυνατότητα να 
περιέλθει στην κατοχή του ενός, αυτά που προορίζονται για να επιβιώσει ο αντίπαλος στο 
εσωτερικό της χώρας του. Η προσέγγιση του Corbett είναι ότι ο πλούτος παίζει τον 
σημαντικότερο ρόλο και ότι νικητής μεταξύ ισοδύναμων, είναι αυτός με το "μεγαλύτερο 
πορτοφόλι'' (longer purse). 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζει την έννοια της σύνθεσης του στόλου, ως ιδιαίτερα 
σημαντική στην επίτευξη της αποστολής του θαλάσσιου ελέγχου. Το κάθε είδος πλοίου 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, χρησιμοποιείται ανάλογα για να προσδώσει το 
μέγιστο των πλεονεκτημάτων του, ανάλογα με την τακτική κατάσταση.  

Αυτό που πετυχαίνει ο Corbett είναι ότι δίνει στον ναυτικό πόλεμο, αντίστοιχες έννοιες 
με τον χερσαίο, τονίζοντας ωστόσο τη διαφορετικότητα των επιλογών, των καταστάσεων 
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και των μέσων. Έννοιες όπως "συγκέντρωση δυνάμεων'', "πλήγμα στον αντίπαλο'', 
"κωλύματα και προσβάσεις'' αποκτούν άλλο νόημα στη θάλασσα. Δεν σταματά ωστόσο 
εκεί. Συνεχίζει και στο τακτικό επίπεδο, διαχωρίζοντας τα είδη των ναυτικών 
επιχειρήσεων, ανάλογα με την επιθυμητή τελική κατάσταση.   

Το βιβλίο "Some principles of maritime strategy" αποτελεί συνδυαστικό έργο 
στρατηγικής και τακτικής και έναν ''οδηγό" ναυτικών επιχειρήσεων που αν και γράφτηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα, έχει εφαρμογή ακόμα και στις μέρες μας. 

 
Η σύγχρονη προσέγγιση 

 
Αφού αναφερθήκαμε στους δύο μεγάλους πυλώνες της ναυτικής στρατηγικής, θα 

παρουσιάσουμε και την μοντέρνα άποψη, μέσα από την μελέτη κάποιων θεμελιωδών 
συγγραμμάτων των Geoffrey Till και Eric Grove, οι οποίοι συνδυάζοντας ιστορικά 
παραδείγματα του παρελθόντος, τα γεγονότα του 20ου αιώνα αλλά και μελετώντας τη 
σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση και τις τεχνολογικές εξελίξεις επιχείρησαν-με επιτυχία 
εκτιμώ-να μπουν στον 21ο αιώνα. 

 
Ο Geoffrey Till προσεγγίζει την ναυτική ισχύ υπό το πρίσμα της τεχνολογίας και ορίζει 

τα δικά του στοιχεία για αυτήν, τα οποία είναι (Till 1987): 
   α.   Απόκτηση του Ελέγχου της θάλασσας: Μέσα από αυτό το στοιχείο επιτυγχάνεται 

προβολή ισχύος της χώρας και προστασία του εμπορίου της. Οι τρεις τρόποι της 
απόκτησης του ελέγχου είναι: 

           -Μέσω μάχης στη θάλασσα και ειδικότερα μέσω της αποφασιστικής μάχης ή 
σειράς μαχών που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και τις οποίες αναζητούν οι αντίπαλοι υπό 
τις ευνοϊκότερες συνθήκες. 

            -Μέσω διατήρησης αξιόμαχου στόλου που θα αποτρέπει τους αντιπάλους. 
            -Μέσω ναυτικού αποκλεισμού, από τον ισχυρό στον αδύναμο, είτε στους 

λιμένες του (μεταφορά της μάχης στο χώρο του αντιπάλου), είτε εμποδίζοντάς τον να 
επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς. Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια επίπονη και 
μακροσκελής διαδικασία και συνήθως δεν επιλέγεται εύκολα, ως μέθοδος δράσης. 

    β.   Εκμετάλλευση του Ελέγχου της θάλασσας: Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που 
επιτρέπει τον εφοδιασμό με υλικό πολέμου αλλά και τη μεταφορά στρατευμάτων στο 
έδαφος του αντιπάλου για να οδηγήσει σε αποφασιστικές μάχες. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα η Επιχείρηση ‘’Overlord’’. 

 Kι ενώ αρχικά ο Till φαίνεται να απλοποιεί τη θεωρία, στη συνέχεια αναδεικνύει τις 
παραμέτρους που κάνουν το ναυτικό τοπίο ομιχλώδες. 

 Η πρώτη παράμετρος είναι οι οικονομικοί πόροι σε συνάρτηση με την πολιτική 
βούληση. Ακολουθώντας τη θεωρία του Corbett, περί ‘’Longer Purse’’, αναγνωρίζει ότι το 
ναυτικό όπλο είναι δαπανηρό, αλλά εμπεριέχει και ρίσκο διότι οι ναυτικοί εξοπλισμοί 
μπορούν να διαρκέσουν πολλά χρόνια, από τη στιγμή της απόφασης μέχρι τη θέση των 
πλοίων σε ισχύ στο πεδίο, μέσα στα οποία οι πολιτικές των κυβερνήσεων μπορούν να 
μεταβληθούν και τελικά να χαθούν οικονομικοί πόροι. Εδώ η θεωρία του Till συναντάει τη 
θεωρία του Mahan στο έκτο στοιχείο της ναυτικής ισχύος, την διακυβέρνηση. Στην 
εξίσωση προστίθενται οι εσωτερικές τριβές, οι διαφωνίες για τη σκοπιμότητα ανάθεσης 
έργων σε αναδόχους και το είδος της προμήθειας που ενίοτε οδηγούν τις κυβερνήσεις σε 
αποφάσεις μείωσης των ναυτικών μέσων ή στην υιοθέτηση λύσεων όπως η ναυπήγηση, 
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όχι ιδιαίτερα τεχνολογικά εξελιγμένων πλοίων με σκοπό να πωληθούν σε χώρες του 
Τρίτου κόσμου,  σε τυποποίηση των μέσων, ώστε με προσθήκη στοιχείων σε containers, 
να εκσυγχρονίζονται, να αγοράζουν εξοπλισμό από άλλες χώρες ή να συνεργάζονται με 
συμμαχικές χώρες για συμπαραγωγή. 

Τον 20ο αιώνα, η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο πεδίο πλεύσης αλλά και στοιχείο 
εκμετάλλευσης για εξόρυξη πόρων, όπως ορυκτά υλικά ή υδρογονάνθρακες. Υπό το 
καθεστώς του Δικαίου της Θάλασσας (United Nations Conference on the Law of the Sea-
UNCLOS) αναδείχθηκαν νομικοί όροι που οριοθετούν τα χωρικά ύδατα και τις ΑΟΖ με 
συγκεκριμένα ναυτικά μίλια και φέρνουν γειτονικές χώρες αντιμέτωπες, υπό τον φόβο του 
περιορισμού τους ή ακόμα και του αποκλεισμού τους από θαλάσσιες περιοχές. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, ο Till αναδεικνύει την τεχνολογία ως 
έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, διότι επηρεάζει τη σύνθεση των στόλων. Δηλαδή 
μελετά πώς οδηγούνται οι χώρες στην απόφαση για το αν θα επενδύσουν σε ποιότητα 
(εξελιγμένη τεχνολογία-λιγότερα σκάφη) ή σε ποσότητα (περισσότερα σκάφη-λιγότερο 
εξελιγμένη τεχνολογία). Ο αριθμός των σκαφών παίζει μεγάλο ρόλο ιδιαίτερα αν μία χώρα 
επιθυμεί να δηλώσει παρουσία ή να συνοδεύει νηοπομπές. Η τεχνολογική υπέροχη 
μπορεί να προσδώσει τακτικά πλεονεκτήματα που θα οδηγήσουν στην επιτυχή 
διεξαγωγή μιας αποφασιστικής μάχης. 

Οι υπέρμαχοι της τεχνολογίας θεωρούν ότι με την ποιότητα, τα πλοία είναι πιο 
ευέλικτα και ικανά να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο οι υπέρμαχοι της ποσοτικής 
υπεροχής χρησιμοποιούν τον απλό ορισμό “ships can only be in one place at one time”. 

Είναι σίγουρο πάντως, κατά τον Till, ότι η τεχνολογία μπορεί να έχει αλλάξει τον 
παραδοσιακό ρόλο του πολεμικού Ναυτικού και πλέον η τακτική του χρησιμοποίηση να 
ποικίλει, ωστόσο η σημασία της ναυτικής ισχύος παραμένει σταθερή παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αυξήσει την ποικιλία των επιλογών αλλά επιφέρει οικονομικό κόστος που 
δυσχεραίνει τις χώρες που καλούνται να το αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να 
εξισορροπήσουν τους προϋπολογισμούς τους. 

Η εν δυνάμει χρήση των πυρηνικών όπλων από πλοία και υποβρύχια και η 
‘’διπλωματία των αεροπλανοφόρων’’ θα λέγαμε ότι είναι τα δύο νέα στοιχεία που 
εισάγονται στη ναυτική ισχύ. 

Στο κείμενο του στο βιβλίο Sea Power: Theory and Practice, το οποίο έχει επιμεληθεί 
ο ίδιος και περιλαμβάνει και κείμενο άλλων θεωρητικών, ο Till εισάγει τη ναυτική 
στρατηγική στον 21ο αιώνα αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή του παγκόσμιου περιβάλλοντος 
ασφαλείας θα επηρεάσει τη ναυτική σκέψη και τον ναυτικό σχεδιασμό καθώς η 
αντικατάσταση της διπολικότητας από την πολυπολικότητα, η έλλειψη της προσκόλλησης 
των μικρών χώρων στις υπερδυνάμεις, που τις αναγκάζει να αναπτύξουν δικές τους 
δυνατότητες, αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και τις συνθέσεις των στολών. 

Η στρατιωτική ισχύς θα εστιάζει πλέον στην αντιτρομοκρατία και στις επιχειρήσεις 
διατήρησης της ειρήνης, το πολεμικό ναυτικό παρόλα αυτά θα συνεχίσει να έχει ρόλο διότι 
μπορεί να κινηθεί έγκαιρα και να φτάσει σε περιοχή που απαιτείται επίδειξη στρατιωτικής 
ισχύος, να συνοδεύσει νηοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας, να μεταφέρει αμάχους και 
να αλιεύσει νάρκες. 

Ο Till στην προσέγγιση του για τη ναυτική ισχύ του 21ου αιώνα αναφέρει ότι οι 
θαλάσσιοι πόροι (υδρογονάνθρακες, αλιεία) επειδή έχουν γίνει κρίσιμοι για την οικονομία 
θα πρέπει να επιτηρούνται και να διασφαλίζεται η διαχείρισή τους, ειδικά στις περιοχές 
στις οποίες αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα χωρών. Επίσης αναφέρει και την 
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μεταναστευτική κρίση ως ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τη ναυτική 
στρατηγική του 21ου  αιώνα. Οι παραπάνω θέσεις θα λέγαμε ότι αποτελούν ‘’μία ματιά 
στο μέλλον’’ της ανατολικής Μεσογείου αρκετά χρόνια πριν. 

 
Τελευταίο στη σειρά, αλλά όχι στη σπουδαιότητα, θα αναφερθούμε στον Eric Grove, 

συγγραφέα, λέκτορα και αμυντικό αναλυτή, με γνωστικό αντικείμενο τη ναυτική 
στρατηγική και τη ναυτική ιστορία του 20ου αιώνα (Grove 1990). H προσέγγιση του Grove 
αποτελεί μία σύγχρονη άποψη και ουσιαστικά το συνδυασμό της γνώσης της ιστορίας και 
της ναυτικής στρατηγικής, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η δεύτερη σε σχέση με 
την εποχή στο τέλος του 20ου αιώνα και στο εγγύς μέλλον του, δηλαδή το δικό μας παρόν. 

Στο βιβλίο του The Future of Sea power αναφέρεται στην επίδραση του οικονομικού, 
πολιτικού και νομικού γίγνεσθαι στη θαλάσσια ισχύ και στον τρόπο που επηρεάζει όσους 
επιθυμούν να την εφαρμόσουν. 

Για τον Grove, η ναυτική ισχύς έχει στρατιωτικό πρόσημο. Εύστοχα επισημαίνει ότι οι 
χώρες με ισχυρό πολεμικό ναυτικό δεν έχουν απαραίτητα και ισχυρό εμπορικό στόλο και 
αντιστρόφως. Αυτή είναι και η πρώτη διαφορά της θεωρίας του σε σχέση με του Mahan, 
για τον οποίο ισχυρό πολεμικό ναυτικό σημαίνει ναυτικό που διασφαλίζει την ύπαρξη 
εμπορικού στόλου και ότι το πρώτο δεν νοείται χωρίς το δεύτερο. Ιδιαίτερο ρόλο στη 
σύγχρονη ναυτική ισχύ διαδραματίζει η τεχνολογία, η οποία συντελεί στην προβολή της 
ναυτικής δύναμης πυρός στην ακτή, κάτι που αποτελεί σύγχρονη παράμετρο και θέτει 
στο κάδρο και τις χερσαίες δυνάμεις. 

Ο Grove στηρίζει την άποψη του για το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του ναυτικού 
πολέμου στα παρακάτω: 

α. Οπλικά συστήματα: H εξέλιξη των όπλων κατά στόχων επιφανείας, κατά 
υποβρυχίων και κατά στόχων στον αέρα, η επαύξηση δυνατοτήτων του ναυτικού 
βομβαρδισμού, η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και η δυνατότητα 
εκπομπής πυρηνικών όπλων. 

β. Ναυτικά μέσα: Αύξηση ταχύτητας και ισχύος πυρός, δυνατότητα κατευθυνόμενων 
πυραύλων, δυνατότητα μεταφοράς ιπτάμενων μέσων και αποβατικών δυνάμεων με τα 
μηχανοκίνητα μέσα τους, υποβρύχια με μεγάλη ακτίνα δράσης, αεροσκάφη ναυτικής 
συνεργασίας και κατά πλοίων και υποβρυχίων, μη επανδρωμένα σκάφη (Η ιδέα 
πρωτοεμφανίστηκε το 1960). 

Επιπρόσθετα μέσα από τη θεωρία του διαχωρίζει τη λειτουργία των στολών στην 
ειρήνη και στον πόλεμο, αναφέροντας ότι στην ειρήνη το ναυτικό προβάλλει ισχύ και 
δημιουργεί αποτροπή, ενώ στον πόλεμο ο ρόλος του είναι να καταστρέφει, είτε σε τακτικό 
επίπεδο (εχθρικά μέσα), είτε σε στρατηγικό (υποδομές, εγκαταστάσεις ζωτικής 
σημασίας), με απώτερο σκοπό τον θαλάσσιο έλεγχο ή την αφαίρεση δυνατότητας 
απόκτησής του από τον αντίπαλο. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνοψη του Grove για τους παράγοντες της 
ναυτικής ισχύος-κατ’ αντιστοιχία με τα 6 στοιχεία του Mahan-τους οποίους ονομάζει 
‘’Principal conditions affecting the sea power of nations’’ και τους οποίους χωρίζει σε δύο 
τάξεις: 

α. Στην πρώτη τάξη βάζει κατά σειρά την οικονομική ευρωστία, την τεχνολογική 
υπέροχη και την κοινωνικοπολιτική νοοτροπία (κουλτούρα). 

β. Στη δεύτερη τάξη βάζει τη γεωγραφική θέση, την εξάρτηση μιας χώρας από τη 
θάλασσα, (εμπόριο, εμπορικός στόλος, ναυπηγεία, αλιεία, νησιωτικό έδαφος) και την 
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κυβερνητική πολιτική και ευρύτερη αντίληψη περί ναυτικής ισχύος.  
Τέλος κατατάσσει το Ναυτικό των χωρών σε κατηγορίες ανάλογα με τις δυνατότητες 

του: 
1η κατηγορία: Πλήρης παγκόσμια προβολή ισχύος (για τον Grove αυτήν την 

πετυχαίνουν μόνο οι ΗΠΑ) 
2η κατηγορία: Μερική παγκόσμια προβολή ισχύος. 
3η κατηγορία: Μεσαία παγκόσμια προβολή ισχύος. 
4η κατηγορία: Μεσαία περιφερειακή προβολή ισχύος. 
5η κατηγορία: Εγγύς προβολή ισχύος. Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε να 

κατατάξουμε την Ελλάδα και την Τουρκία . 
6η κατηγορία: Υπεράκτια εδαφική προάσπιση. 
7η κατηγορία: Παράκτια εδαφική προάσπιση. 
8η κατηγορία: Αστυνόμευση. 
9η κατηγορία: Συμβολικό ναυτικό. 
Αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε σαν βασικό συμπέρασμα για τη μελέτη μας είναι 

ότι η ναυτική ισχύς είναι ζωτικής σημασίας και οι χώρες δεν ανησυχούν άδικα στην 
προσπάθεια να ασκήσουν όση μπορούν. Τα ναυτικά μέσα είναι δαπανηρά και για αυτό 
πρέπει να αποσβέσουν την επένδυση. Με βάση αυτό, η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να 
θεωρηθεί ως μία περιοχή που ‘’φλέγεται’’. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 

 H Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί κομβική θάλασσα διότι η πρόσβαση σ' αυτήν 
μπορεί να γίνει και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, δεδομένο που την καθιστά 
θάλασσα υψηλής εμπορικής και στρατιωτικής αξίας και ως εκ τούτου πεδίο γεωπολιτικών 
αντιπαραθέσεων. 
 Οι Ρωμαίοι  αποκαλούσαν τη Μεσόγειο, "Mare Nostrum'' δηλαδή ''η θάλασσα μας''  
και αποτέλεσε ζωτικό χώρο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας για περισσότερο από 500 
χρόνια. Αυτό όμως που της προσέδωσε επιπρόσθετη αξία στη σύγχρονη εποχή, ήταν η 
διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869, με την οποία επιτεύχθηκε η σύζευξη με τη 
Μέση Ανατολή και τον Ινδικό ωκεανό κι έτσι πλέον κατέστη προσβάσιμη κι από αλλού 
πέρα από τη φυσική πρόσβαση των Δαρδανελίων στο Βορρά. Η νότια πρόσβαση 
επιτρέπει τη διακίνηση αγαθών και κυρίως υδρογονανθράκων, ενώ η βόρεια πρόσβαση 
αποτελεί τη μοναδική έξοδο της Ρωσίας σε "ζεστά νερά". Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται και η εμπορική δραστηριοποίηση της Κίνας στην περιοχή, με σκοπό την 
αύξηση των επενδύσεων της στην Ευρώπη. 
 Τα νησιά της περιοχής έχουν όλα να επιδείξουν σημαντική επιρροή στην ιστορία 
και γι’ αυτό το λόγο τα περισσότερα είχαν πολλούς κατόχους στην πορεία τους. Σήμερα, 
η παρουσία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ αποδεικνύουν ότι η σημασία της παραμένει στα ίδια 
επίπεδα καθώς αποτελεί πεδίο καταλυτικών γεωπολιτικών εξελίξεων, με αποκορύφωμα 
τη μεταναστευτική κρίση, με εμπλοκή πολλών δρώντων. 
 Στην εποχή μας, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ακόμα ένα στοιχείο για την 
τόνωση της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και αυτό είναι η ανακάλυψη των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου, των οποίων η δυναμική υπόσχεται ενεργειακή κάλυψη της Ευρώπης για 
πολλά χρόνια και ανεξαρτητοποίηση της από τη Ρωσία. Τα μεγαλύτερα από αυτά, 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΚΟΙΤΑΣΜΑ     ΧΩΡΑ    ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ   ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (τρις κ.μ) 
Ταμάρ            Ισραήλ             2009                           10 
Λεβιάθαν       Ισραήλ              2010                           22 
Αφροδίτη       Κύπρος            2011                           5 
Ζορ              Αίγυπτος            2015                           30 
Καλυψώ        Κύπρος            2018                           6-8   
Γλαύκος        Κύπρος            2019                           5-8 
 
Πηγή: (Shama 2019) 
 
Σε αυτά, προστίθενται περίπου και 1.7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, καθιστώντας 
την Ανατολική Μεσόγειο, ως μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές περιοχές του 
κόσμου, αντίστοιχη με τη Βόρεια Θάλασσα, για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια. Όμως 
τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, διότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, τεχνικής 
φύσης, όπως έλλειψη υποδομών για τη μεταφορά, υψηλό κόστος για τη μεταφορά με 
πλοία, αλλά και γεωπολιτικής φύσης, μιας και στην περιοχή υπάρχουν αρκετές χώρες 
που διεκδικούν μέρος των κοιτασμάτων καθώς και τα εμπορικά συμφέροντα των μεγάλων 
δυνάμεων και των πολυεθνικών εταιρειών. Μάλιστα η περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της 
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Κρήτης εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς δεν είχε μελετηθεί κατά το παρελθόν. Στα 
τέλη Οκτωβρίου του 2019 η ενδελεχής μελέτη των σεισμικών ερευνών της PGS νότια και 
νοτιοδυτικά της Κρήτης, στα οικόπεδα της κοινοπραξίας των Total- ExxonMobil- ΕΛΠΕ, 
έδειξε γεωλογική δομή όμοια με εκείνη του Αιγυπτιακού κοιτάσματος Ζορ. Η δομή αυτή 
ονομάστηκε «Τάλως» και η ανάλυση της οδηγεί τους ειδικούς σε αρχικές εκτιμήσεις 
πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου της τάξης των 300 δις m3, ποσότητα ανάλογη του 
Ισραηλινού κοιτάσματος Ταμάρ (Βεργούλης 2020). 
 

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλήρως ανεξερεύνητη, εξαιτίας 
απουσίας Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο πέλαγος, λεκάνη του 
Ηροδότου, νοτιοανατολικά της Κρήτης στα θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από πολύ βαθιά νερά (σε ορισμένα σημεία βάθος μεγαλύτερο και από 
2.500 m) και πολλά υποσχόμενους πετρελαιοφόρους γεωλογικούς σχηματισμούς 
σύμφωνα με έρευνες της Αιγύπτου στο Αιγυπτιακό τμήμα της λεκάνης. Εκτιμήσεις που 
έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα πιθανά κοιτάσματα της περιοχής είναι 
παρακινδυνευμένες καθώς τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα είναι ανεπαρκή. 

 
Η ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων είναι μια επένδυση που απαιτεί 

χρηματοδότηση, η οποία, κατά κανόνα, προέρχεται από κοινοπραξίες τραπεζών. Για να 
υπάρξει όμως χρηματοδότηση εκ μέρους των τραπεζών, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες 
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να έχουν ασφαλίσει τις θαλάσσιες εργολαβίες ή υπεργολαβίες τους έναντι κάθε δυνατού 
κινδύνου που θα μπορούσε να παρακωλύσει τις εργασίες τους. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι το ασφαλιστικό κόστος ενός θαλάσσιου γεωτρύπανου 
κυμαίνεται σήμερα από τρία έως εννέα εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το κόστος 
ασφάλισης ενός συμπλέγματος θαλασσίων εγκαταστάσεων ή εξεδρών παραγωγής 
υδρογονανθράκων είναι πολύ μεγαλύτερο. Η ασφάλεια ενός συμπλέγματος θαλασσίων 
εγκαταστάσεων παραγωγής εξαρτάται από τις συμβατικές συμφωνίες του αναδόχου με 
το συμβαλλόμενο κράτος, αλλά και από τα μέσα που διαθέτουν γι’ αυτήν τόσο το κράτος, 
όσο και η ανάδοχος εταιρεία. Οι κίνδυνοι, που πρέπει να καλυφθούν, αφορούν 
απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα, καθυστερήσεις στην παραγωγή, απρόβλεπτες 
οικονομικές επιβαρύνσεις από απαιτήσεις τρίτων, απρόβλεπτες νομικές διαφορές, 
απρόβλεπτη διακοπή της παραγωγής από ατύχημα, διακοπή της παραγωγής από 
επιθετικές ενέργειες τρίτων, διακοπή της παραγωγής από πειρατικές ή τρομοκρατικές 
επιθέσεις κ.λ.π. 

Κύριος στόχος των επενδυτών είναι η δυνατότητα του αναδόχου να δημιουργήσει 
ένα σύμπλεγμα εγκαταστάσεων παραγωγής κοιτασμάτων που θα του επιτρέψει να 
ελαχιστοποιήσει τους παραπάνω κινδύνους. Η ελαχιστοποίηση, όμως, των κινδύνων 
αυτών δεν εξαρτάται μόνο από τον ανάδοχο. Εξαρτάται και από τα μέσα που θα διαθέσει 
το συμβαλλόμενο κράτος, ώστε ο ανάδοχος να έχει πλήρη προστασία από απρόβλεπτες 
επιθετικές ενέργειες τρίτων. (Παρίσης-Κονοφάγος 2020) 

Στα προσεχή ενεργειακά τεκταινόμενα της περιοχής, ξεχωρίζουν οι καινούργιες 
γεωτρήσεις που βρίσκονται στα σκαριά, δύο από τη βρετανική BP στο Δέλτα του Νείλου, 
μία από την αμερικανική Exxon Mobil στην Αίγυπτο, εκείνη της γαλλοϊταλικής 
κοινοπραξίας Total-Eni στο «οικόπεδο 7» της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς επίσης οι 
ερευνητικές γεωτρήσεις που ετοιμάζει η ελληνική Energean Oil & Gas στην Αίγυπτο, όσο 
και στο Ισραήλ. Τον τόνο, ωστόσο, των εξελίξεων θα δώσει η επικείμενη έναρξη 
παραγωγής φυσικού αερίου από την ισραηλινή Delek και την αμερικανική Noble σε μια 
από τις πιο εμβληματικές ανακαλύψεις όλων των τελευταίων ετών, στο κοίτασμα 
Λεβιάθαν του Ισραήλ. Εκεί έχει ήδη φτάσει το μεγαλύτερο ημιβυθιζόμενο πλοίο-γερανός 
στον κόσμο.Τούτο σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε να γίνονται πράξη 
οι πρώτες στην ιστορία εξαγωγές φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο, με 
βάση μια συμφωνία αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν συνάψει οι δύο 
χώρες και την οποία αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως την πιο σημαντική από το 1979, 
ένα νέο «Καμπ Ντέιβιντ» που φέρνει ακόμη πιο κοντά τους δύο γείτονες. Στα παραπάνω 
θα πρέπει κανείς να προσθέσει την επιβεβαιωτική γεώτρηση της Exxon Mobil στο 
κυπριακό κοίτασμα «Γλαύκος», που είχε χαρακτηριστεί ως «μια από τις μεγαλύτερες 
ανακαλύψεις της χρονιάς», καθώς και η υλοποίηση της συμφωνίας για εξαγωγή του 
κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου της Shell στην 
Αίγυπτο. 

Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική από τις τρεις χώρες δίχως διαπιστωμένα 
κοιτάσματα και μόνο αν βρεθούν εμπορεύσιμες ποσότητες αερίου στις ελληνικές 
θάλασσες αυτή θα αποκτήσει ισότιμη θέση στο τραπέζι. οι σεισμικές έρευνες που θα 
ξεκινήσουν σε Κρήτη και Ιόνιο είναι θετικές, τότε μόνο οι κοινοπραξίες που έχουν αναλάβει 
τα δικαιώματα παραχώρησης θα προχωρήσουν στις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, 
και αυτό το νωρίτερο το 2026-2027. Ακόμη λοιπόν κι αν βρεθούν εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους δεν πρόκειται να ξεκινήσει παρά προς τα 
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τέλη της επόμενης δεκαετίας. Όταν δηλαδή όλη η υπόλοιπη Ευρώπη θα κινείται σε τροχιά 
απαγκίστρωσης από τα ορυκτά καύσιμα και απανθρακοποίησης, τότε η Ελλάδα θα 
ξεκινά, εφόσον έχουν βρεθεί κοιτάσματα, να παράγει φυσικό αέριο. 

Ο μεγάλος κερδισμένος μέχρι στιγμής είναι η Αίγυπτος. Είναι η μοναδική χώρα της 
περιοχής που παράγει αέριο, το εξάγει και διαθέτει τερματικά υγροποίησης, απαραίτητα 
για τη φόρτωσή του σε πλοία και για τη μεταφορά του. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μέσα 
στον Οκτώβριο 2019 η παραγωγή της Αιγύπτου έφτασε στα 200 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα αερίου την ημέρα, όταν η Ελλάδα καταναλώνει ολόκληρο το χρόνο, 4 δισ. κυβικά 
μέτρα. Δηλαδή, μέσα σε 20 μόλις ημέρες η Αίγυπτος παράγει ποσότητα ίση με αυτήν που 
καταναλώνει η Ελλάδα μέσα σε 1 χρόνο. 

Μόνο η δημιουργία του αγωγού East Med θα αποτελούσε την ιδανική λύση για 
Ελλάδα και Κύπρο, καθώς θα αναβάθμιζε θεαματικά τον μεταξύ τους άξονα. Στην πράξη 
όμως το σχέδιο πάσχει, αφενός γιατί πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τεχνικές δυσκολίες 
(μεγάλα βάθη) και γεωπολιτικούς κινδύνους, όσο κυρίως επειδή για να καταστεί βιώσιμο 
θα πρέπει οι ανακαλύψεις στην περιοχή να δικαιολογούν τα κόστη του. Τα πράγματα θα 
άλλαζαν αν εκδήλωνε ενδιαφέρον να συμμετάσχει η Αίγυπτος, που μετά την ανακάλυψη 
από την ιταλική Eni του κοιτάσματος Zoρ (μεγέθους 30 τρισ. κυβικών), αναδεικνύεται σε 
παράγοντα - κλειδί στην περιοχή. (Φιντικάκης 2019). 

Οι τρεις από τις τέσσερις χώρες που εμπλέκονται στον EastMed υπέγραψαν 
διακρατική συμφωνία κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στην 
Αθήνα. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ τα βρήκαν και είναι έτοιμες για δουλειά. Η Ιταλία που 
είναι ο τέταρτος συνδετικός κρίκος της αλυσίδας δήλωσε ότι υποστηρίζει την προσπάθεια 
αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως χωρίς την ιταλική συμμετοχή τα πράγματα θα είναι 
δύσκολα. Το γεγονός ότι σε πολιτικό επίπεδο η Ιταλία είναι υπέρ του έργου στέλνει ένα 
θετικό μήνυμα. Τα προβλήματα που υφίστανται είναι σε τοπικό επίπεδο στην Ιταλία και 
αφορούν τα έργα που θα γίνουν επί του εδάφους όπου κάποιες επηρεαζόμενες 
κοινότητες αντιδρούν. 

Οι τεχνικές μελέτες, δηλαδή εκείνες που θα καταδείξουν εάν το έργο μπορεί να 
κατασκευαστεί κ.λπ., αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα στου 2021. Στα τέλη του 
2021, αν στοιχειοθετείται η δυνατότητα κατασκευής θα ξεκινήσουν οι αδειοδοτήσεις, ενώ 
η τελική επενδυτική απόφαση θα γίνει περί τα τέλη του 2021. 

Το πέμπτο βήμα είναι το πιο σημαντικό από όλα τα προηγούμενα που  πρέπει να 
περάσει ο αγωγός. Και δεν είναι άλλος από την εξεύρεση αγοραστή φυσικού αερίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η διαδικασία εξεύρεσης αγοραστή φυσικού αερίου από 
την περιοχή για την ευρωπαϊκή αγορά στα πλαίσια του EastMed έχει ήδη ξεκινήσει. 
Υπολογίζεται ότι το έργο θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Βάσει των 
σημερινών σχεδιασμών ο αγωγός EastMed υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει τον 
Δεκέμβριο του 2024. (Νέα 2019) 

Αντιδρώντας στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον ενεργειακό 
αγωγό EastMed, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσόι 
δήλωσε  ότι κάθε σχέδιο που αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων 
για τους φυσικούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο θα αποτύχει. Η Τουρκία παραμένει 
ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας είναι, διατηρεί τεταμένες σχέσεις με όλες τις 
χώρες της περιοχής, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο και παράλληλα διεκδικεί 
παράνομα τμήματα της ΑΟΖ των γειτονικών κρατών. Ωστόσο ένταση υπάρχει  ανάμεσα 
στο Ισραήλ και στο Λίβανο, από το 2010 για μια διαφιλονικούμενη περιοχή 850 
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τετραγωνικών χιλιομέτρων, καθώς και με τους Παλαιστινίους από την άρνηση του Ισραήλ 
να επιτρέψει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων, στα ανοικτά της Γάζας. 
 Η Τουρκία επιμένει σε δική της ρητορική σε ότι αφορά τα θαλάσσια σύνορα και τις 
ΑΟΖ, ειδικά για τη σχέση της με την Κύπρο, ωστόσο η Κύπρος έχει ενδυναμώσει τη 
νομική της θέση, έχοντας υπογράψει συμφωνίες καθορισμού θαλασσίων συνόρων με την 
Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ, το 2003,2007 και 2010 αντίστοιχα. 
 Σε ότι αφορά την Ελλάδα, από τις μελέτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών 
των ΗΠΑ, η μελέτη για την  ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, στο ελληνικό τμήμα της 
Λεκάνης του Ηροδότου, σε απόθεμα 1-3 τρισεκατομμύρια κ.μ αλλά και νότια της Κρήτης. 
(Bruneton-Konofagos-Foskolos 2012) συντελεί στην ανάδειξη της ναυτικής ισχύος σε 
πρωταρχικό παράγοντα, διότι μέσω αυτής επιδεικνύεται αρχικά η γενικότερη ισχύς της 
χώρας, ενώ σε περίπτωση ανάληψης ενεργού ρόλου, κατά τη διάρκεια κρίσης, αποτελεί 
την αιχμή του δόρατος και τον καταλύτη εξελίξεων.  
 
Η στρατηγική θέση των χωρών ενδιαφέροντος υπό το πρίσμα του Mahan  
 

Οι 6 αρχές για την ναυτική ισχύ του Mahan που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο θα αποτελέσουν τους πυλώνες της μελέτης μας για τις χώρες ενδιαφέροντος, 
σε σχέση με τη θέση τους στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
Ελλάδα 
  
  Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας (CIA Library 2020) στην Ανατολική Μεσόγειο 
λογίζεται ως το δυτικό της τμήμα. Τα χερσαία σύνορα ανέρχονται στα 1.100 χλμ, με την 
Αλβανία 212 χλμ, με την Βουλγαρία 472 χλμ, με τα Σκόπια 234 χλμ και με την Τουρκία 
192 χλμ. 

Ωστόσο διαθέτει μια ακτογραμμή μήκους 13.676 χλμ, τη μεγαλύτερη της Ευρώπης, 
και η θέση της χαρακτηρίζεται ως στρατηγική διότι κυριαρχεί στο Αιγαίο, βρίσκεται σε 
εγγύτητα με τα στενά των Δαρδανελίων, είναι χερσόνησος και στο θαλάσσιο χώρο της 
βρίσκονται περίπου 2.000 νησιά, μικρονήσια και βραχονησίδες. Τα νησιά καταλαμβάνουν 
το 20% της συνολικής εδαφικής επικράτειας και σε συνδυασμό με τα παραπάνω στοιχεία, 
την καθιστούν κεντρικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, διότι με βάση τη θεωρία του 
Mahan, μπορεί να διατάξει τις ναυτικές δυνάμεις της, είτε σε συγκέντρωση, είτε σε 
διασπορά, έχοντας τον ηπειρωτικό χώρο ως βάση επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα, είναι η Κρήτη, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της περιοχής μετά την Κύπρο, 
του οποίου η θέση ευνοεί την ανάπτυξη ναυτικών ή αερομεταφερόμενων δυνάμεων προς 
την ευρύτερη περιοχή. 

Η φυσική διαμόρφωση της χώρας, ως χερσονήσου, της επιτρέπει θαλάσσια 
πρόσβαση από το Βορρά μέχρι τον Νότο, ενώ η γεωλογική δραστηριότητα έχει 
δημιουργήσει πλήθος εσοχών στον ηπειρωτικό χώρο και στα νησιά, τα οποία μπορούν 
να αποτελέσουν φυσικούς λιμένες, για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και 
χώρους απόκρυψης και βάσεις επιχειρήσεων για τα πολεμικά πλοία. 

Η εδαφική επικράτεια της Ελλάδας, με βάση την ακτογραμμή της είναι εξόχως 
σημαντική, ωστόσο η υπερσυγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής 
χώρας, «αποψιλώνει» την νησιωτική χώρα από πληθυσμό και θα  απαιτήσει τη συνεχή 
παρουσία του πολεμικού ναυτικού για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. 
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Ο πληθυσμός της χώρας, ζει κυρίως κοντά στη θάλασσα, όχι άμεσα εξαρτώμενος 
από αυτήν, αλλά με στενή σχέση, καθόσον θάλασσα σημαίνει εμπόριο, οικονομία, κέρδη 
και θέσεις εργασίας. Αυτή η διαχρονική σχέση επιτρέπει στην Ελλάδα να χαρακτηρίζεται 
ως ναυτικό κράτος. Η επιθυμία της πολιτείας για διατήρηση ναυτικής ισχύος, εκτιμάται ότι 
ήταν και είναι πάντα σε προτεραιότητα, διότι έχουν καταστεί σαφή τα πλεονεκτήματα που 
παρέχει, ωστόσο είναι δέσμια πόρων, διότι η στήριξη των νησιωτικών περιοχών για 
υποβοήθηση της ανάπτυξης και η ενδυνάμωση του στόλου, απαιτούν σημαντικές 
δαπάνες, για την υλοποίηση των οποίων πρέπει να τεθούν άλλες απαιτήσεις σε 
δευτερεύουσα θέση, το οποίο πολλές φορές, ειδικά σε ειρηνικές περιόδους, προκαλεί 
διαμαρτυρίες και εσωτερικές διαμάχες.   

 
Τουρκία 
 

Η Τουρκία συνορεύει με οκτώ χώρες: δυτικά με την Ελλάδα (192 χλμ), 
βορειοδυτικά με τη Βουλγαρία (223 χλμ), ανατολικά με τη Γεωργία (273 χλμ), την Αρμενία 
(311 χλμ), το Ιράν (534 χλμ) και το Αζερμπαϊτζάν (17 χλμ) και νοτιοανατολικά με το Ιράκ 
(367 χλμ) και τη Συρία (899 χλμ). Νότια είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, δυτικά το Αιγαίο 
Πέλαγος και βόρεια ο Εύξεινος Πόντος. Η Θάλασσα του Μαρμαρά, ο Βόσπορος και ο 
Ελλήσποντος  οριοθετούν το σύνορο μεταξύ Θράκης και Μικράς Ασίας, ενώ επίσης 
χωρίζουν την Ευρώπη από την Ασία. Η θέση της Τουρκίας στο σταυροδρόμι Ευρώπης 
και Ασίας την καθιστούν χώρα σημαντικής γεωστρατηγικής σημασίας. 

Η ακτογραμμή της ανέρχεται σε 7.200 χλμ, ενώ η συνολική της έκταση τα 783.562 
τετρ.χλμ. Το τμήμα της που άπτεται της Ανατολικής Μεσογείου, έχει προσανατολισμό 
από Βορρά προς Νότο, γεγονός που της επιτρέπει την ανάπτυξη  βάσεων σε όλο το 
μήκος του Αιγαίου, παράλληλα όμως διατηρεί και ένα μεγάλο τμήμα στα νότια, το οποίο 
της επιτρέπει την άμεση επαφή με το ανατολικό τμήμα της Θάλασσας και κατά συνέπεια 
την καθιστά σημαντικό δρων της περιοχής. 

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, αναπτύσσονται σε θαλάσσιες περιοχές, 
κυρίως λόγω τουρισμού και εμπορίου, το οποίο καταδεικνύει την σημασία που 
διαδραματίζει στην οικονομική ζωή της χώρας, ενώ τα τελευταία χρόνια η χώρα επιθυμεί 
να διαδραματίσει και ρόλο στα ενεργειακά θέματα, λόγω της ανακάλυψης των θαλασσίων 
κοιτασμάτων αλλά κυρίως η επιθυμία της είναι ο έλεγχος θαλασσίων ζωνών, ώστε να μην 
επιτρέψει στην Ελλάδα και στην Κύπρο να ασκήσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα με 
βάση το διεθνές δίκαιο. 

Η Τουρκία παρουσιάζει σταθερή πολιτική στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου 
και προβαίνει σε αναβάθμιση των ναυτικών της μέσων και σε νέους εξοπλισμούς με 
σκοπό να επαυξήσει την ναυτική της ισχύ, η οποία είναι στο καλύτερο επίπεδο σε σχέση 
με εκείνη των υπολοίπων χωρών, από πλευράς μέσων, όπως θα παρουσιαστεί στο 
επόμενο κεφάλαιο. 

 
Ισραήλ 
 

Το Ισραήλ είναι η μικρότερη χώρα σε έκταση από τις χώρες που μελετάμε και αυτό 
με την μικρότερη ακτογραμμή, μόλις 273 χλμ. Συνορεύει με έξι χώρες με χερσαία σύνορα, 
συνολικού μήκους 1.065 χλμ και συγκεκριμένα με την Αίγυπτο (206 χλμ), την Λωρίδα της 
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Γάζας  (59 χλμ), την Ιορδανία (336 χλμ) , τον Λίβανο (107 χλμ), την Syria (79 χλμ) και με 
τη Δυτική όχθη (278 χλμ). 

Παρατηρούμε ότι το Ισραήλ καλείται να διαφυλάξει χερσαία σύνορα με πολλές 
χώρες, οι οποίες δεν διάκεινται φιλικά και αυτό έχει περιορίσει τη διάθεση πόρων για 
επαύξηση της ναυτική του ισχύος για επίδειξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η φυσική του διαμόρφωση, του δίνει πρόσβαση μόνο από δυτικά στη θάλασσα, 
σε μια ακτογραμμή που μπορεί να μην είναι μεγάλη, είναι όμως ουσιαστικά μια ευθεία 
γραμμή και γι’ αυτό η οργάνωση των μέσων του, επικεντρώνεται κυρίως στην ταχύτητα 
επέμβασης και λιγότερο στην ισχύ πυρός. 

Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται κι αυτός γύρω από τη θάλασσα, κυρίως στην 
πρωτεύουσα Τελ Αβίβ και τα περίχωρα του καθώς και γύρω από τη θάλασσα της 
Γαλιλαίας και θα λέγαμε ότι λόγω του νεοσύστατου χαρακτήρα του κράτους και των 
εντάσεων με τους γείτονες δεν έχουν επιτρέψει τη διαμόρφωση ναυτικής κουλτούρας. 
Ακριβώς όμως, επειδή οι καταστάσεις εξελίσσονται και ο 21ος αιώνας θα αναδείξει τη 
σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, χώρες της περιοχής, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, 
προσβλέπουν στο Ισραήλ, ως έναν σημαντικό σύμμαχο, αναγνωρίζοντας σαφώς τους 
δεσμούς του με τις ΗΠΑ, αλλά και το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει αρχίσει να βλέπει στη 
θάλασσα, το στρατηγικό βάθος που του έλειπε όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
 Οι δε διακυβέρνηση του Ισραήλ, αναμένεται να αλλάξει πλεύση, διότι η εξασφάλιση 
των κοιτασμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα και έτσι δεν αποκλείεται τα επόμενα 
χρόνια να δούμε την ανάδυση μιας νέας ναυτικής δύναμης, βασισμένης κυρίως στα 
υποβρύχια και τα στρατηγικά όπλα που αυτά μπορούν να φέρουν. 
 
Αίγυπτος 
  
 Η Αίγυπτος αποτελεί τον ισθμό που ενώνει 3 ηπείρους και δίνει πρόσβαση προς 
την νοτιοανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη χώρα, από τις χώρες που μελετάμε, σε 
έκταση, με εμβαδόν 1.001.450 τετρ.χλμ, του οποίου όμως το μεγαλύτερο τμήμα είναι 
έρημος. Τα χερσαία της σύνορα ανέρχονται σε 2.612 χλμ, με τη Λωρίδα της Γάζας (13 
χλμ),  το Ισραήλ (208 χλμ), τη Λιβύη (1115 χλμ) και το Σουδάν (1276 χλμ). Η ακτογραμμή 
της είναι 2.450 χλμ, με προσανατολισμό Ανατολή –Δύση στην Ανατολική Μεσόγειο , αλλά 
και με σημαντικό τμήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε προσανατολισμό Βορρά- Νότου.  
 Η φυσική της διαμόρφωση της παρέχει ευρύ μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ωστόσο η δραστηριότητα παρατηρείται στις μεγάλες πόλεις, όπως το Κάιρο και η 
Αλεξάνδρεια, στα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από τον Νείλο, όπου η γη 
είναι καλλιεργήσιμη. Σε αυτά τα σημεία, συγκεντρώνεται το 95% του πληθυσμού.  
 Η Αίγυπτος κατά το παρελθόν, έχει επενδύσει στην ναυτική της ισχύ, ωστόσο τα 
μέσα της αυτήν την περίοδο δεν είναι πολύ σύγχρονα, όμως υπάρχει πολιτική βούληση 
να διαφυλάξει τα κοιτάσματα της και ήδη προσανατολίζεται σε κατασκευή νέων 
σύγχρονων βάσεων και σε εξοπλισμούς, προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει τις 
θαλάσσιες ζώνες της, μέσω συμφωνιών, όπως έχει κάνει ήδη με την Κύπρο και όπως 
έκανε πρόσφατα με την Ελλάδα. 
 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι, εκτός από το Ισραήλ, οι υπόλοιπες τρεις χώρες, 
πληρούν περισσότερα στοιχεία για ανάπτυξη ναυτικής δύναμης, από αυτά τα στοιχεία 
που όρισε ο Mahan, με την Ελλάδα να αποτελεί την είσοδο της Ασίας στην Ευρώπη, την 
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Αίγυπτο, την είσοδο της Ευρώπης στην Αφρική και την Ασία και την Τουρκία, τη χώρα 
που λόγω διαμόρφωσης, μπορεί να επιτηρεί όλη τη θαλάσσια περιοχή. Συνεπώς η 
διαφορά που θα αναδείξει τον επικρατέστερο δρώντα, είναι τα μέσα και το οπλοστάσιο, 
καθώς και οι μελλοντικοί εξοπλισμοί, τα οποία θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 ΕΛΛΑΔΑ 
 
               Στόλος 
 
 Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν ναυτικό κράτος και η ανάπτυξη του στόλου της αποτελεί 
βασικό παράγοντα της ισχύος της. Tο Πολεμικό Ναυτικό για να μπορέσει να φέρει σε 
πέρας την αποστολή του, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτει διάφορους τύπους 
πλοίων. Η ανάγκη της ύπαρξης των διαφόρων τύπων υπαγορεύεται από την 
πολυπλοκότητα που παρουσιάζει σήμερα ο αγώνας στη θάλασσα και είναι οι 
παρακάτω:(hellenicnavy.gr 2020): 
  
      α. Τέσσερις (4) φρεγάτες τύπου «ΜΕΚΟ-HNS»: Γερμανικής σχεδίασης, 
καθελκύθηκαν από το 1991 έως το 1996. Εντάχθηκαν στον στόλο το χρονικό διάστημα 
1991-1999. H μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν φτάνει τους 30 κόμβους, ο 
μέγιστος αριθμός πληρώματος είναι στους 220, ακτίνα δράσης 4.100 ναυτικά μίλια (ν.μ) 
και ο οπλισμός που φέρει είναι: 
   1  πυροβόλο 5 ιντσών/54 
   2  συστήματα εγγύς προστασίας Phalanx 
   8 Κατευθυνόμενα Βλήματα(Κ/Β) Επιφανείας/Επιφανείας(Ε/Ε) Harpoon 
   16 Κ/Β Επιφανείας/Αέρος(Ε/Α) ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile)  
   2 τριπλούς τορπιλοσωλήνες(Τ/Λ) Mk32,  
   Εκτοξευτής Ηλεκτρονικών (ΗΝ) αντιμέτρων και ανάλογο ΗΝ εξοπλισμό. 
Δύναται να μεταφέρει ένα Ελικόπτερο S-70B-6 Aegean Hawk. 
 
     β. Εννέα (9) φρεγάτες τύπου «S (Standard)»: Ολλανδικής σχεδίασης και 
κατασκευής. Είναι ο πιο παλαιός τύπος φρεγατών οι οποίες κατασκευάστηκαν την 
περίοδο 1978-1982. Εντάχθηκαν στον στόλο το χρονικό διάστημα 1981-2004. Η μέγιστη 
ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν φτάνει τους 30-32 κόμβους, έχουν μέγιστο αριθμό 
πληρώματος 200 άτομα, ακτίνα δράσης 4.700 ν.μ και φέρουν τον εξής οπλισμό: 
               Φ/Γ ΕΛΛΗ και ΛΗΜΝΟΣ (Αυξημένη αντιαεροπορική προστασία) 
     2 πυροβόλα 76 χιλ. ΟΤΟ Melara 
               2 συστήματα εγγύς προστασίας Phalanx 
              Σύστημα Κ/Β Ε/Ε Harpoon  
                        Σύστημα Κ/Β Ε/Α Sea Sparrow  
     Α/Υ τορπίλες  
      Σύστημα ΗΝ αντίμετρων  
Έχει δυνατότητα μεταφοράς 2 Ε/Π ΑΒ-212 ή ενός (1) Ε/Π SH-70B  
 
                     ΛΟΙΠΕΣ 
     1 πυροβόλο 76χιλ. ΟΤΟ Melara 
                        1 σύστημα εγγύς προστασίας Phalanx 
       Σύστημα Κ/Β Ε/Ε Harpoon   
     Σύστημα Κ/Β Ε/Α Sea Sparrow 
                        Α/Υ τορπίλες   
     Σύστημα ΗΝ αντιμέτρων 
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 Έχει δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) Ε/Π AB-212 ASW ή ενός (1) Ε/Π S70 AEGEAN 
HAWK. 
 
       γ. Τρία  (3) υποβρύχια τύπου «Γλαύκος»: Γερμανικής προέλευσης, κλάσης 
209-1100. Εντάχθηκαν στον στόλο στις αρχές της δεκαετίας του 70 και εκσυγχρονίστηκαν 
στο Κίελο της Γερμανίας και στην Ελλάδα, με συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών, με 
πρόγραμμα αναβάθμισης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τα τέλη αυτής. Οι 
κυριότερες εργασίες του εκσυγχρονισμού ήταν η αλλαγή της ηχοεντοπιστικής συσκευής 
(SONAR) με νέας τεχνολογίας και με δυνατότητες εντοπισμού θορύβων χαμηλών 
συχνοτήτων, αλλαγή συστήματος διεύθυνσης βολής (ΣΔΒΤ) με νέο που διαθέτει και τη 
δυνατότητα βολής Κ/Β HARPOON, αλλαγή RADAR και συσκευής ηλεκτρονικών 
αντιμέτρων, αλλαγή μηχανών και συστήματος κλιματισμού και λήψη μέτρων μειώσεως 
θορύβων. Η μέγιστη ταχύτητα σε κατάδυση φτάνει τους 22 κόμβους, έχουν πλήρωμα 35 
ατόμων, ακτίνα δράσης 3.800 ν.μ και διαθέτουν ως οπλισμό, οχτώ (8)  τορπιλοσωλήνες, 
ικανές να εκτοξεύσουν κατευθυνόμενα βλήματα SUBHARPOON και τορπίλες 
κατευθυνόμενες καλωδιακά. 
 
        δ. Τρία (3) υποβρύχια τύπου «Ποσειδών»: Γερμανικής προέλευσης, κλάσης 
209-1200. Κατασκευάστηκαν την περίοδο 1977-1979 στη Γερμανία, κατά παραγγελία της 
ελληνικής κυβέρνησης και εντάχθηκαν στον στόλο από το 1978 έως το 1980. Η μέγιστη 
ταχύτητα σε κατάδυση φτάνει τους 22 κόμβους, έχουν πλήρωμα 35 ατόμων ακτίνα 
δράσης 3.800 ν.μ και διαθέτουν ως οπλισμό, οχτώ (8)  τορπιλοσωλήνες με σύστημα 
διευθύνσεως "SINBANDS". 
 
         ε. Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «Παπανικολής»: Γερμανικής προέλευσης, 
κλάσης 214, κατασκευασμένα στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα, στα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά. Εντάχθηκαν στον στόλο από το 2010 έως το 2015. Η μέγιστη ταχύτητα σε 
κατάδυση φτάνει τους 21 κόμβους, έχουν πλήρωμα 37 ατόμων, ακτίνα δράσης 1750 ν.μ 
και φέρουν το ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα ISUS της εταιρείας ATLAS ELEKTRONIK, 
στο οποίο εντάσσονται τόσο οι τορπίλες, όσο και τα Κατευθυνόμενα Βλήματα 
SUBHARPOON, σε 8 Τ/Σ και στις θέσεις εφεδρικών όπλων. 
 
          στ. Ένα (1) υποβρύχιο τύπου «Ωκεανός»: Αποτελεί την εκσυγχρονισμένη 
μορφή του τύπου "Ποσειδών". Οι εργασίες του εκσυγχρονισμού περιέλαβαν αλλαγή όλων 
των ηλεκτρονικών συσκευών ναυτιλίας, ηλεκτρονικού πολέμου και οπλικών συστημάτων 
(SONAR, RADAR, ESM, ΣΔΒΤ, κτλ.) με το ολοκληρωμένο σύστημα ISUS της εταιρείας 
ATLAS ELEKTRONIK και εγκατάσταση συστήματος βολής SUB HARPOON, λήψη 
μέτρων μειώσεως θορύβων, αύξηση του μήκους του σκάφους και προσθήκη συστήματος 
αναερόβιας πρόωσης, γενική επισκευή ή/και αντικατάσταση κυρίων και βοηθητικών 
μηχανημάτων. Η μέγιστη ταχύτητα σε κατάδυση φτάνει τους 22 κόμβους, έχουν πλήρωμα 
37 ατόμων, ακτίνα δράσης 3.800 ν.μ και φέρει 8 Τ/Σ. 
 
  ζ.  Τέσσερα (4) Ταχέα Περιπολικά ΚΒ (Πυραυλάκατοι) τύπου «La 
Combattante III»: Γαλλικής ναυπήγησης. Εντάχθηκαν στον στόλο τα έτη 1977 και 1978. 
Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 33,5 κόμβους, έχουν πλήρωμα 43 ατόμων, ακτίνα 
δράσης 2.000 ν.μ και φέρουν τον εξής οπλισμό: 
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         2 πυροβόλα OTO MELARA 76mm 
         4 Κ/Β Exocet MM38 ή Κ/Β HARPOON 
                             2 δίδυμα αντιαεροπορικά Emerlec Electric 30mm 
                             2 τορπιλοσωλήνες τηλεκατευθυνόμενων τορπιλών SST-4 
 
  η.  Πέντε (5) Ταχέα Περιπολικά ΚΒ τύπου «La Combattante IIIb»: Ελληνικής 
ναυπήγησης. Εντάχθηκαν στον στόλο από το 1977 έως το 1981. Αναπτύσσουν μέγιστη 
ταχύτητα 33,5 κόμβους, ακτίνα δράσης 2.500 ν.μ  έχουν πλήρωμα 43 ατόμων και φέρουν 
τον εξής οπλισμό: 
                           2 πυροβόλα OTO Melara 76mm 
       6 Κ/Β Penguin Mk2 Mod3 ή Κ/Β HARPOON 
       2 δίδυμα αντιαεροπορικά Emerlec Electric 30mm 
                           2 τορπιλοσωλήνες τηλεκατευθυνόμενων τορπιλών SST-4 
 
   θ. Τέσσερα (4) Ταχέα Περιπολικά ΚΒ  τύπου «148»: Γαλλικής ναυπήγησης. 
Εντάχθηκαν στον στόλο τα έτη 1973 και 1974. Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 36 
κόμβους, έχουν πλήρωμα 41 ατόμων,  ακτίνα δράσης 1.600 ν.μ και φέρουν τον εξής 
οπλισμό: 
          4 Κ/Β Exocet (P-72,P-73) 
                  4 Κ/Β Harpoon (P-75) 
        1 πυροβόλο 76mm OTO Melara 
        1 αντιαεροπορικό Bofors 40 mm 
        20 νάρκες 
 
    ι. Πέντε (5) Ταχέα Περιπολικά ΚΒ τύπου «Ρουσέν»: Ελληνικής 
ναυπήγησης. Εντάχθηκαν στον στόλο την περίοδο από 2005 έως 2015. Αναπτύσσουν 
μέγιστη ταχύτητα 34,5 κόμβους, έχουν πλήρωμα 45 ατόμων, ακτίνα δράσης 1.000 ν.μ και 
φέρουν τον εξής οπλισμό: 
         8 Κ/Β Ε-Ε Exocet MM-40 Blk2 / Blk3 
         1 πυροβόλο 76mm / 62 Super Rapido της OTOBREDA 
         2 πυροβόλα 30mm της OTOBREDA 
         1 αντιβληματικό σύστημα (CIWS) GLMS RAM το οποίο φέρει 21 Κ/Β 
 
    ια. Δύο (2) Παράκτια Περιπολικά τύπου «Αντωνίου»: Γαλλικής 
ναυπήγησης. Εντάχθηκαν στον στόλο το 1975. Αναπτύσσουν ταχύτητα 29 κόμβοι, 
φέρουν πλήρωμα 19 ατόμων, ακτίνα δράσης 1.500 ν.μ  και ως οπλισμό 1 πυροβόλο 
40mm και 1 πυροβόλο 20mm. 
 
     ιβ. Τέσσερα (4) Παράκτια Περιπολικά τύπου «Nasty»: Νορβηγικής 
ναυπήγησης ενταγμένα στον στόλο τα έτη 1966 και 1967. Αναπτύσσουν ταχύτητα 41 
κόμβοι, φέρουν πλήρωμα 20 ατόμων, ακτίνα δράσης 675 ν.μ και ως οπλισμό 2 πυροβόλο 
40mm. 
 
     ιγ.     Τέσσερα (4) Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (Τύπος Hovercraft): Ρωσικής 
κατασκευής. Εντάχθηκαν στον στόλο την περίοδο 2001 έως 2005. Αναπτύσσουν 
ταχύτητα 60 κόμβων, έχουν πλήρωμα 33 ατόμων, ακτίνα δράσης 300 ν.μ και μεταφορική 
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ικανότητα 3 άρματα 50 τόνων, ή 10 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
(ΤΟΜΠ), ή 8 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ), ή 500 στρατιώτες. Διαθέτουν ως 
οπλισμό 2 ΑΚ 630 εξάκαννα Gatling των 30mm, 2 MS-227 εκτοξευτές ρουκετών των 22 
σωλήνων έκαστος, διαμέτρου 140mm. 
 
     ιδ.   Δύο (2) Κανονιοφόρους τύπου «Osprey»: Ελληνικής ναυπήγησης, 
ενταγμένα στον στόλο το 1990. Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 23,7 κόμβους, έχουν 
πλήρωμα 53 ατόμων και 16 καταδρομέων,  ακτίνα δράσης 2.800 ν.μ και φέρουν τον εξής 
οπλισμό: 
                                Πυροβόλο OTO MELARA 76/62 
   Πυροβόλο BOFFORS OTO BREDA 40L70 
                                2 Πυροβόλα RHEIMENTAL 20mm 
                                K/B STINGER 
                                Έχει τη δυνατότητα μεταφόρας και πόντισης ναρκών MK-6,MK-18 
και  ΜΚ-55.  
                                Οπτικός Κατευθυντήρας PANDA MOD 0 +BU 
                                Αντίμετρα εναντίον Ραδιοεντοπισμού (Ρ/Ε):  4 τριπλές μονάδες 
εκτόξευσης αναλωσίμων αντιμέτρων WEGMANN  
 
      ιε.  Δύο (2) Κανονιοφόρους τύπου "ΗSY 56":  Ελληνικής ναυπήγησης, 
ενταγμένα στον στόλο το 1993 και το 2002. Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 23 κόμβους, 
έχουν πλήρωμα 48 ατόμων και 15 καταδρομέων, ακτίνα δράσης 2.470 ν.μ και φέρουν τον 
εξής οπλισμό: 
    Πυροβόλο OTO MELARA 76/62 
    Πυροβόλο BOFFORS OTO BREDA 40L70 
    2 Πυροβόλα RHEIMENTAL 20mm 
     K/B STINGER 
                                 Έχει τη δυνατότητα μεταφόρας και πόντισης ναρκών MK-6,MK-18 
και ΜΚ-55. 
                                 Οπτικός Κατευθυντήρας PANDA 
                                 Αντίμετρα εναντίον Ρ/Ε: 4 τριπλές μονάδες εκτόξευσης αναλωσίμων 
αντιμέτρων WEGMANN 
 
      ιστ. Δύο (2) Κανονιοφόρους τύπου "Asheville":  Αμερικανικής 
ναυπήγησης το 1969, εντάχθηκαν στον στόλο το 1990. Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 
21 κόμβους, έχουν πλήρωμα 32 ατόμων,  ακτίνα δράσης 1.300 ν.μ και φέρουν τον εξής 
οπλισμό: 
                                  Πυροβόλο BOFFORS 40MML-70 BREDA 
                                  Πυροβόλο BOFFORS 40MML-70 
                                  2  BROWNING 0.50 in (12.7 mm) 
                                 K/B STINGER   
                                  4 τριπλές μονάδες εκτόξευσης αναλωσίμων αντιμέτρων 
WEGMANN 
 
       ιζ.  Τέσσερις (4) Κανονιοφόρους τύπου "Osprey HSY 56A": Ελληνικής 
ναυπήγησης, ενταγμένα στον στόλο το διάστημα 2003-2005. Αναπτύσσουν μέγιστη 
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ταχύτητα 22 κόμβους, έχουν πλήρωμα 49 ατόμων και 21 καταδρομέων, ακτίνα δράσης 
2.000 ν.μ και φέρουν τον εξής οπλισμό: 
                                Πυροβόλο OTO MELARA 76/62 
                                   Πυροβόλο BOFFORS OTO BREDA 40L70 
                                   2 Πυροβόλα RHEIMENTAL 20mm 
                                    K/B STINGER 
                                   Έχει τη δυνατότητα μεταφόρας και πόντισης δεκαέξι (16)  ναρκών 
ΜΚ-55. 
                                   Αντίμετρα εναντίον Ρ/Ε:  2 εξαπλοί εκτοξευτήρες  CHAFF SRBOC 
ΜΚ 36 Mod 2 
 
         ιη.    Πέντε (5) Αρματαγωγά: Ελληνικής ναυπήγησης, εντάχθηκαν στον 
στόλο το διάστημα 1987-1999.Αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 22 κόμβους, έχουν 
πλήρωμα 49 ατόμων και μεταφορική ικανότητα 22 άρματα μάχης, οχήματα, τζιπ και 
πυροβόλα ανάλογα με την επιχείρηση μεταφοράς, 287 άνδρες και δυνατότητα μεταφοράς 
ενός ελικοπτέρου. Ο οπλισμός τους είναι 1 πυροβόλο OTO Melara 76/62, 2 δίδυμα 
αντιαερoπορικά BOFORS 40L/70, 2 αντιαεροπορικά πυροβόλα Rheinmetall 20 χιλ. 
 
         ιθ.  Τρία (3) Ναρκοθηρευτικά (Έως 26-10 ήταν τέσσερα): Βρετανικής 
ναυπήγησης από το 1988 έως το 1994. Εντάχθηκαν στον στόλο από το 2000 έως το 
2008. Αναπτύσσουν ταχύτητα από 10 έως 15 κόμβους, έχουν πλήρωμα 45 ατόμων, 
ακτίνα δράσης 2.500 ν.μ και οπλισμό, 1 πυροβόλο 30mm, 2 πολυβόλa 7,62χιλ και 
συστήματα Εντοπισμού ναρκών: 2 υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα PAP 
104/105,  και 2 υποβρύχια οχήματα PLUTOPLUS συστήματα Μηχανικής  Ναρκαλιείας. 
(Από 27-10-2020, το “ΚΑΛΛΙΣΤΩ’’ είναι εκτός ενεργείας, λόγω σύγκρουσης του με 
εμπορικό πλοίο) 
 
          κ.  Πέντε (5) Πλοία Γενικής Υποστήριξης: Αποστολή τους είναι η 
εφοδιαστική υποστήριξη των πλοίων κρούσης σε καύσιμα, ελαιολιπαντικά, πυρομαχικά-
τορπίλες-κατευθυνόμενα βλήματα, ανταλλακτικά, πόσιμο νερό, αναλώσιμα και ιατρική 
περίθαλψη. 
 
          κα.   Βοηθητικά Πλοία: Τέσσερα (4) πετρελαιοφόρα, έξι (6) υδροφόρα, 
δύο (2) πλοία φάρων, δύο (2) αποβατικά, μία (1) φραγματοθέτιδα, τρεις (3) πλωτοί 
γερανοί, τέσσερα (4) πλοία μεταφοράς προσωπικού, τρία (3) πλοία αλιείας τορπιλών, 
δεκαπέντε (15) ρυμουλκά, τέσσερα (4) υδρογραφικά-ωκεανογραφικά. 
 
          κβ.   Oκτώ (8) ελικόπτερα ΑΒ-212 ASW: Μέγιστη ταχύτητα 115 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 260 ν.μ. 
 
                    κγ.   Οκτώ (8) ελικόπτερα S70B-6 Aegean Hawk: Μέγιστη ταχύτητα 
146 κόμβοι, ακτίνα δράσης 320 ν.μ. 
 
           κδ.    Τρία (3) ελικόπτερα S70B: Μέγιστη ταχύτητα 146 κόμβοι, ακτίνα 
δράσης 320 ν.μ. 
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           κε.    Ένα (1) αεροσκάφος P3B-Orion: Μέγιστη ταχύτητα 411 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 2070 ν.μ. 
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι ο βασικός τύπος των πολεμικών πλοίων, οι φρεγάτες, και 
κυρίως οι τύπου S είναι παλαιού τύπου και πέρα από τις ΕΛΛΗ και ΛΗΜΝΟΣ που 
διαθέτουν αυξημένη αντιαεροπορική προστασία, οι λοιπές θα χρειαστούν αναβάθμιση σε 
αυτόν τον τομέα, διότι σε ενδεχόμενο αγώνα στο Αιγαίο, οι πολεμικές αεροπορίες θα 
επικεντρωθούν στην προσβολή πλοίων. 
Η σύνθεση του ελληνικού στόλου και η οργάνωση των διοικήσεων του, είναι σαφώς 
προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο 
Αιγαίο. Μπορεί η ακτίνα δράσης των ελληνικών πλοίων και η γεωγραφική διάταξη των 
ελληνικών νησιών να μην αποκλείει την ανάπτυξη τους και εκτός χωρικών υδάτων και 
πέραν της περιοχής του Αιγαίου, όμως πρακτικά οι δυνατότητες είναι σαφώς 
περιορισμένες σε σχέση με αυτές του Αιγαίου, όπως έδειξε και η πρόσφατη 
ελληνοτουρκική κρίση. 
 
Σημαντικές Δομές Διοίκησης-Ναυτικές βάσεις  
 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 
 
Το ΓΕΝ  είναι το επιτελικό όργανο, το οποίο βοηθάει τον Αρχηγό του ΓΕΝ στην άσκηση 
των καθηκόντων του, σε καιρό ειρήνης και πολέμου, και, μέσω αυτού, τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) στην άσκηση Διοίκησης και Ελέγχου πάνω στο προσωπικό, το 
υλικό και τα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού. 
Το ΓΕΝ είναι επίσης, ένα από τα κύρια επιτελικά όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) 
- και μάλιστα το κατ' εξοχήν αρμόδιο για τη Ναυτική Ισχύ - με τα οποία συντελείται η 
διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατηγικής, ο προγραμματισμός ανάπτυξης των 
δυνάμεων, η διάθεση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση και 
εκπόνηση των πολεμικών σχεδίων, η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η αμυντική 
παραγωγή. (Hellenic Navy 2020) 
 
Αρχηγείο Στόλου(ΑΣ) 
 
Ο Ελληνικός Στόλος αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ναυτικής μας ισχύος και αποτελεί 
μια από τις τρεις μεγάλες διοικήσεις του Π.Ν. με την ονομασία ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ. Ο 
Στόλος διοικείται από το Ναύαρχο Αρχηγό του Στόλου, του οποίου το επιτελείο, εδρεύει 
στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος και όταν οι συνθήκες μιας επιχειρήσεως επιβάλλουν την εν 
πλω παρουσία του επιβαίνει επί Πολεμικού Πλοίου. 
Η αποστολή του ΑΣ είναι: 

 Να συμβάλει στην εξασφάλιση της εδαφικής μας ακεραιότητας. 
 Να εξασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις Ελληνικές θάλασσες. 
 Να διατηρήσει ανοικτές τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας και εμπορίου. 
 Να συμβάλει στην διατήρηση του υψηλού ηθικού του εκτεταμένου παράκτιου και 

νησιωτικού πληθυσμού δια της επιδείξεως της Σημαίας. 
 Να συμμετάσχει στο κοινωνικό έργο του Κράτους σε περιπτώσεις καταστροφών 

από φυσικά φαινόμενα ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων. 
 Να συνεισφέρει σε άλλους φορείς κατά την ειρήνη σε θέματα έρευνας – διάσωσης. 
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Υπό το ΑΣ τελούν οι Διοικήσεις: 
 Φρεγατών (13 Φρεγάτες, 3 Πλοία Γενικής Υποστήριξης) 
 Πλοίων Επιτήρησης (10 Κανονιοφόροι, 6 Παράκτια περιπολικά) 
 Ταχέων Σκαφών (15 Πυραυλάκατοι ή Ταχέα Περιπολικά) 
 Ναρκοπολέμου (4 Ναρκοθηρευτικά) 
 Αμφίβιων Δυνάμεων (5 Αρματαγωγά, 4 Πλοία Ταχείας Μεταφοράς) 
 Υποβρυχίων (11 Υποβρύχια) 
 Υποβρυχίων Καταστροφών (Ομάδες Αμφιβίων Επιχειρήσεων, Ανορθοδόξου 

Πολέμου, Εξουδετέρωσης Ναρκών-Βομβών) 
 Αεροπορίας Ναυτικού (Ιπτάμενα Μέσα) 

Επιπρόσθετα, στο ΑΣ υπάγονται οι Ναυτικές Διοικήσεις Αιγαίου, Ιονίου και Βόρειας 
Ελλάδας, υπό τις οποίες υπάγονται οι Ναυτικοί Σταθμοί μέσω των οποίων οργανώνεται, 
διευθύνεται και ελέγχεται η παράκτια άμυνα, η θαλάσσια επιτήρηση, οι θαλάσσιες 
συγκοινωνίες και μεταφορές, οι επιτάξεις, η κινητοποίηση, η επιστράτευση, την 
εκπροσώπηση του ΠΝ και ο συvτονισμός  των δραστηριοτήτωv των τοπικών 
Στρατιωτικών, Λιμενικών και λοιπών Κρατικών Αρχών για τα παραπάνω αντικείμενα,  η 
εκτέλεση και συνδρομή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η παροχή λιμενικώv 
ευκολιών και υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) στα Πολεμικά Πλοία. 
 
Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) 
 
Θεωρείται ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του ΠΝ και από την ονομασία της και μόνο, γίνεται 
απόλυτα κατανοητό ότι ο προσανατολισμός της χώρας, σε ναυτικό επίπεδο, ξεφεύγει από 
τα στενά όρια του Αιγαίου και γενικότερα της χωρικής θάλασσας και επεκτείνεται σε νερά 
στα οποία η Ελλάδα καλείται να επιδείξει ισχυρή παρουσία και να διασφαλίσει 
γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα καθώς και να διατηρήσει την άρρηκτη σχέση με 
τον κυπριακό ελληνισμό. 
Η αποστολή του ΣΔΑΜ, είναι να μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των διατιθέμενων 
συστημάτων επικοινωνιών και να υποστηρίζει τα συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου, με 
σκοπό, τη συνδρομή στην αποτελεσματική ενάσκηση της Διοικήσεως και του 
Επιχειρησιακού Ελέγχου των Μονάδων και Υπηρεσιών του ΠΝ και ειδικότερα να παρέχει: 
 
     α. Διαρκή διαθεσιμότητα του υφιστάμενου πλέγματος ασύρματων επικοινωνιών του 
ΠΝ για κάλυψη των απαιτήσεών του, με έμφαση στις στρατηγικές επικοινωνίες. 
 
     β. Ταχεία, ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία με τα αντίστοιχα Κέντρα Επικοινωνιών 
των ΕΔ καθώς και με τις λοιπές Πολιτικές και Συμμαχικές Αρχές. 
 
     γ. Διάθεση της απαραίτητης υποδομής και μέσων, προκειμένου το Αρχηγείο Στόλου 
(ΑΣ) να δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως Μείζων Διοίκηση (ΜΔ). 
 
     δ. Υποστήριξη, από πλευράς επικοινωνιακής υποδομής, για την εφαρμογή των 
αντίστοιχων Ειδικών Σχεδίων Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) του ΠΝ. 
 
     ε. Εναλλακτικότητα επικοινωνιών με κατάλληλη διαχείριση μέσων και τηλεχειρισμό 
συσκευών των Περιφερειακών Κέντρων. 
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     στ. Επικοινωνίες για το σύνολο των Πολεμικών Πλοίων και των Ιπτάμενων Μέσων του 
ΠΝ, ανεξαρτήτως Αρχής Ενασκήσεως Επιχειρησιακού Ελέγχου. 
 
     ζ. Ετοιμότητα διαθέσεως στο ΝΑΤΟ των προβλεπόμενων επικοινωνιακών ευκολιών, 
προς υποστήριξη των διεξαγόμενων Ναυτικών Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου. (ΣΔΑΜ n.d.) 
 
 
Ναύσταθμος Σαλαμίνας (ΝΣ) 
 
Η αποστολή του ΝΣ είναι, να υποστηρίζει από τον καιρό της ειρήνης τα Πολεμικά Πλοία 
και τις Ναυτικές Υπηρεσίες, από άποψη ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού, συντήρησης, 
επισκευών, κατασκευών και εν γένει ευκολιών Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και να 
μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα 
των Ναυτικών Υπηρεσιών, από τις οποίες συνίσταται και των Βοηθητικών Πλοίων και 
πλωτών μέσων Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται σε αυτόν, με σκοπό, την εφαρμογή 
των σχεδίων και διαταγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και της Διοίκησης 
Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.) στην ειρήνη, στην κρίση και στον πόλεμο. 
(Ναύσταθμος Σαλαμίνας 2020) 
 
Ναύσταθμος Κρήτης(ΝΚ) 
 
Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πολεμική ναυτική βάση της Ελλάδας και διαθέτει 
εξαιρετική στρατηγική θέση, η οποία σε συνδυασμό με τις, υψηλής ποιότητας, 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε θέματα εφοδιασμού, επισκευών και διοικητικής μέριμνας, την 
καθιστά σημαντική για την επίτευξη ναυτικής ισχύς στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Η αποστολή του ΝΚ είναι, να υποστηρίζει από τον καιρό της ειρήνης τα Π. Πλοία και τις 
Ν. Υπηρεσίες, από άποψη ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού, συντήρησης, επισκευών, 
κατασκευών και εν γένει ευκολιών Διοικητικής Μέριμνας(Δ.Μ.), καθώς και να μεριμνά για 
την οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα των Ν. 
Υπηρεσιών, από τις οποίες συνίσταται καιτων Βοηθητικών Πλοίων και πλωτών μέσων 
ΔΜ που υπάγονται σε αυτόν, μεσκοπό, την εφαρμογή των σχεδίων και διαταγών του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού 
(Δ.Δ.Μ.Ν.) στην ειρήνη, στην κρίση και στον πόλεμο. (Ναύσταθμος Κρήτης 2020) 
 
Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) 
 
Αποστολή της ΝΒΝΕ είναι να παρέχει διευκολύνσεις ελλιμενισμού και Διοικητικής 
Μέριμνας σε πλοία και  Ε/Π του Π.Ν. και  να προετοιμάζει και να συντηρεί τις 
εγκαταστάσεις εναλλακτικής λειτουργίας υπηρεσιών του Π.Ν. στον πόλεμο. 
Τα έργα της Ν.Β.Ν.Ε. που απορρέουν από την αποστολή της είναι τα ακόλουθα: 
 
 Η παροχή λιμενικών ευκολιών στα ορμούντα Πολεμικά Πλοία του Π.Ν. 
 Η υποδοχή και στάθμευση Ε/Π του Π.Ν. 
 Η εναποθήκευση, διαχείριση, περιοδικός έλεγχος και ανεφοδιασμός Πολεμικών 
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Πλοίων με καύσιμα, λιπαντικά, πυρομαχικά και λοιπά εφόδια σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαταγές. 

 Η συγκέντρωση και προώθηση προσωπικού και υλικού στα Πολεμικά Πλοία εν 
πλω. 

 Η εκτέλεση προπαίδευσης καθώς και θεωρητικής - πρακτικής εκπαίδευσης 
ορισμένων κατηγοριών κατωτέρου στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν. 

 Η από τον καιρό της ειρήνης προετοιμασία των εγκαταστάσεων και μέσων για τη 
εν καιρώ πολέμου λειτουργία υπηρεσιών του Π.Ν. όπως καθορίζεται στην 
Πολεμική Σχεδίαση. (ΝΒΝΕ 2020) 
 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
Στόλος 
 
         Η σύνθεση του πολεμικού στόλου της Τουρκίας, είναι η παρακάτω 
(Deniz Kuvvetleri Komutanligi 2020): 
 
   α. Τέσσερις (4) φρεγάτες τύπου «Yavuz»: Μέγιστη ταχύτητα 27 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 4.100 ν.μ, πλήρωμα 170 ατόμων. Είναι αντίστοιχες των ελληνικών 
φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, εντάχθηκαν στον στόλο τα έτη 1987 και 1988 και έχουν τον ίδιο 
οπλισμό με τις ελληνικές, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
 
   β.  Τέσσερις (4) φρεγάτες τύπου «Barbaros»: Μέγιστη ταχύτητα 32 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 4.100 ν.μ, πλήρωμα 170 ατόμων. Αποτελούν τη βελτιωμένη 
έκδοση των φρεγατών τύπου «Yavuz» και ότι πιο σύγχρονο διαθέτει το τουρκικό 
πολεμικό ναυτικό σε αυτόν τον τύπο πλοίου. Καθελκύθηκαν το διάστημα 1993-1998. 
Εντάχθηκαν στον στόλο το διάστημα 1998-2000 και φέρουν οπλισμό πανομοιότυπο με 
τις φρεγάτες Yavuz με μικρές διαφορές στον αριθμό βλημάτων σε κάποιες, ως ενίσχυση 
της αντιαεροπορικής τους προστασίας. 
 
   γ.  Οκτώ (8)  φρεγάτες τύπου «Gabya»: Μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 4.500 ν.μ, πλήρωμα 181 ατόμων. Πρόκειται για φρεγάτες 
κατασκευασμένες στις ΗΠΑ, κλάσης Oliver Hazard Perry, στα τέλη της δεκαετίας του 
1970, 1978-80, οι οποίες αγοράστηκαν αφού ολοκλήρωσαν την επιχειρησιακή τους 
χρησιμοποίηση από τις ΗΠΑ και εντάχθηκαν στον στόλο στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 
Η αποστολή τους είναι κυρίως αντιαεροπορική και γι’ αυτό εκσυγχρονίστηκαν την περίοδο 
2007-2011, με την προσθήκη ψηφιακού συστήματος διαχείρισης μάχης, συστημάτων Κ/Β 
Sea Sparrow, εξελιγμένου radar εναέριας έρευνας και σόναρ μακράς εμβέλειας. 
 
   δ.  Έξι (6) κορβέτες τύπου «Burak»: Μέγιστη ταχύτητα 23 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 4.500 ν.μ, πλήρωμα 75 ατόμων. Κατασκευασμένες στη Γαλλία, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970, εντάχθηκαν στον στόλο το 2001, με αποστολή τον 
ανθυποβρυχιακό πόλεμο και τη συνοδεία πλοίων. Είναι εξοπλισμένες με πυραύλους 
EXOSET, πυροβόλο OTO MELARA, τορπίλες και βόμβες βυθού. Αναμένεται να 
αντικατασταθούν από κορβέτες τύπου ADA. 
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   ε.  Τέσσερις (4) κορβέτες τύπου «Ada»: Μέγιστη ταχύτητα 29 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 4.100 ν.μ, πλήρωμα 94 ατόμων. Κατασκευασμένες στην Τουρκία , 
εντάχθηκαν στον στόλο την περίοδο 2011-2019, με αποστολή τον ανθυποβρυχιακό 
πόλεμο και την περιπολία σε μακρά ακτίνα ενεργείας. Είναι εξοπλισμένες με συστήματα 
Harpoon, αντιαεροπορικά Κ/Β, τορπίλες, πυροβόλο OTO MELARA και με σύστημα 
άμυνας κατά εχθρικών τορπιλών. 
 
   στ. Τέσσερα (4) ταχέα περιπολικά τύπου «Dogan»: Μέγιστη 
ταχύτητα 38 κόμβοι, ακτίνα δράσης 1.050 ν.μ, πλήρωμα 45 ατόμων. Γερμανικής 
σχεδίασης και ένταξης στον στόλο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Φέρουν πυροβόλο 
OTO MELARA, 2 πολυβόλα 7,62 χιλ. και συστήματα Harpoon. 
 
   ζ.  Τέσσερα (4) ταχέα περιπολικά τύπου «Ruzgar»: Μέγιστη 
ταχύτητα 38 κόμβοι, ακτίνα δράσης 1.050 ν.μ και πλήρωμα 45 ατόμων. Γερμανικής 
σχεδίασης, εντάχθηκαν στο στόλο το διάστημα 1986-1988 και φέρουν τον ίδιο οπλισμό 
με τα αντίστοιχα τύπου Dogan. 
 
   η.  Δύο (2) ταχέα περιπολικά τύπου «Yildiz»: Μέγιστη ταχύτητα 38 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 1.050 ν.μ, πλήρωμα 45 ατόμων. Γερμανικής σχεδίασης, 
εντάχθηκαν στο στόλο το διάστημα 1996-1998 και φέρουν τον ίδιο οπλισμό με τα 
αντίστοιχα τύπου Dogan, με μόνη διαφορά στα πολυβόλα 7,62 χιλ, τα οποία έχουν 
αντικατασταθεί με αντιαεροπορικό δίδυμο πολυβόλο 35 χιλ. 

   θ.  Εννέα (9) ταχέα περιπολικά τύπου «Kilic»: Μέγιστη ταχύτητα 39,7 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 1.050 ν.μ, πλήρωμα 46 ατόμων. Γερμανικής σχεδίασης, αρχικά 
ως κορβέτες, τελικά εντάχθηκαν στην κατηγορία των ταχέων σκαφών από το 1998, με 
επιπλέον οπλισμό, μιας και εκτός από το πυροβόλο OTO MELARA και τα πολυβόλα 7,62 
χιλ. διαθέτουν 8 Κ/Β Harpoon αντί για 2, καθώς και δίδυμο αντιαεροπορικό πολυβόλο 40 
χιλ. 
 
   ι.   Πέντε (5) ναρκοθηρευτικά τύπου «Engin»: Μέγιστη ταχύτητα 15 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 3.000 ν.μ, πλήρωμα 47 ατόμων. Κατασκευασμένα στη Γαλλία  την 
περίοδο 1970-1972. Εντάχθηκαν το 1998 στον στόλο μετά από την αγορά τους από τη 
Γαλλία και τον εκσυγχρονισμό τους. 
 
   ια.  Έξι (6) ναρκοθηρευτικά τύπου «Aydin»: Μέγιστη ταχύτητα 14,2 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 2.400 ν.μ, πλήρωμα 51 ατόμων. Πρόκειται για τα πιο εξελιγμένα 
ναρκοθηρευτικά της Τουρκίας, τα οποία σχεδιάστηκαν κατά παραγγελία στη Γερμανία και 
εντάχθηκαν στον στόλο το διάστημα 2005-2007. Εκτός από ναρκαλιεία, έχουν και τη 
δυνατότητα ναρκοθέτησης. 
 
   ιβ.  Δεκαπέντε (15) παράκτια περιπολικά τύπου «Tuzla»: Μέγιστη 
ταχύτητα 22 κόμβοι, ακτίνα δράσης 1.050 ν.μ, πλήρωμα 35 ατόμων. Τουρκικής 
ναυπήγησης και σύγχρονης κατασκευής με το τελευταίο να εντάσσεται στον στόλο το 
2015. Έχουν δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου. 
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   ιγ.  Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «Ay»: Μέγιστη ταχύτητα 22 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 400 ν.μ, πλήρωμα 39 ατόμων. Πρόκειται για τον τύπο υποβρυχίων 
209/1200, αντίστοιχα των ελληνικών τύπου «Ποσειδών». Δύο από αυτά, το Doganay και 
το Dolunay, έχουν εκσυγχρονιστεί σε θέματα ηλεκτρονικής υποστήριξης, περισκοπίων 
πλοήγησης και επίθεσης καθώς και με συστήματα πλοήγησης από την τουρκική εταιρεία 
STM (STM 2020). 
 
   ιδ.  Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «Preveze»: Μέγιστη ταχύτητα 
21,5 κόμβοι, ακτίνα δράσης 400 ν.μ, πλήρωμα 44 ατόμων. Εντάχθηκαν στον στόλο την 
περίοδο 1994-1998, κατασκευασμένα στην Τουρκία με γερμανική υποστήριξη και 
ανήκουν στον τύπο υποβρυχίου 209/1400.  
 
   ιε.  Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «Gur»: Μέγιστη ταχύτητα 21 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 7.500 ν.μ, πλήρωμα 45 ατόμων. Εντάχθηκαν στον στόλο την 
περίοδο 2003 έως 2008 και ανήκουν στη δεύτερη γενιά των υποβρυχίων 209/1400.Μέχρι 
στιγμής πρόκειται για τα πιο σύγχρονα υποβρύχια του τουρκικού στόλου, μέχρι την 
απόκτηση των υποβρυχίων 214 που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
   ιστ.  Δύο (2) αρματαγωγά τύπου «Bey»: Μέγιστη ταχύτητα 14 κόμβοι, 
πλήρωμα 105 ατόμων. Έχουν δυνατότητα μεταφοράς αποβατικών στρατευμάτων 600 
ατόμων, 11 αρμάτων και 2 Αποβατικών Ακάτων. Επίσης έχουν τη δυνατότητα 
ναρκοθέτησης ως δευτερεύουσας αποστολής. 
 
   ιζ.  Ένα (1) αρματαγωγό τύπου «NL-125»: Μέγιστη ταχύτητα 17 
κόμβοι, πλήρωμα 114 ατόμων. Αποτελεί το μεγαλύτερο αρματαγωγό του τουρκικού 
ναυτικού με δυνατότητα μεταφοράς 900 ατόμων και 15 αρμάτων. Το 2011 
εκσυγχρονίστηκε κυρίως ως προς τον οπλισμό του, αποκτώντας με τα Phalanx 
δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας και με τα πολυβόλα 35 χιλ, δυνατότητα πυρών κατά 
αμυντικών θέσεων επί της ακτής. 
 
   ιη.    Δύο (2) αρματαγωγά τύπου «Bayraktar»: Μέγιστη ταχύτητα 18 
κόμβοι, πλήρωμα 176 ατόμων. Είναι τα πιο σύγχρονα αρματαγωγά, κατασκευασμένα το 
2014 έως 2018 , με το πρώτο να εντάσσεται στο στόλο το 2017. Διαθέτει 4 αποβατικές 
ακάτους, 3 αυτοκινούμενες πλωτές εξέδρες και έχει δυνατότητα μεταφοράς 486 ατόμων 
ως αποβατικών στρατευμάτων. 
 
   ιη.  Δύο (2) οχηματαγωγά τύπου «120/130»: Μέγιστη ταχύτητα 10 
κόμβοι, πλήρωμα 18 ατόμων. 
 
   ιθ.  Έντεκα (11) οχηματαγωγά τύπου «140»: Μέγιστη ταχύτητα 10 
κόμβοι, πλήρωμα 18 ατόμων. 
 
   κ.  Οκτώ (8) οχηματαγωγά τύπου «151»: Μέγιστη ταχύτητα 10 
κόμβοι, πλήρωμα 18 ατόμων. 
  
   κα.  Οκτώ (8) οχηματαγωγά τύπου «320»: Μέγιστη ταχύτητα 9,5 
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κόμβοι, πλήρωμα 8 ατόμων. 
 
   κβ.  Βοηθητικά πλοία: Δέκα (10) εκπαιδευτικά, τέσσερα (4) γενικής 
υποστήριξης, δύο (2) πετρελαιοφόρα, ένα (1) μεταφοράς προσωπικού, ένα (1) ρυμουλκό, 
ένα (1) πλοίο διάσωσης υποβρυχίων, δύο (2) υδρογραφικά. 
 
   κγ.  Οκτώ (8) αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας (6 P-235 και 2 C-72): 
Μέγιστη ταχύτητα 240 κόμβοι, ακτίνα δράσης 2780 ν.μ. 
 
   κδ.  Είκοσι τέσσερα (24) ελικόπτερα SH-70: Μέγιστη ταχύτητα 120 
κόμβοι, ακτίνα δράσης 448 ν.μ. 
 
   κε.  Έντεκα (11) ελικόπτερα ΑΒ-212: Μέγιστη ταχύτητα 115 κόμβοι, 
ακτίνα δράσης 260 ν.μ. 
 
Μια ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση που αφορά τη γενικότερη οργάνωση του τουρκικού 
ναυτικού, είναι ότι υπό τη διοίκηση του υπάγεται η Ταξιαρχία Πεζοναυτών και Ομάδες 
Ειδικών Επιχειρήσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει διακλαδικό πνεύμα, υπό το πρίσμα 
της ευρύτερης αποστολής. Η δε οργάνωση και σύνθεση του στόλου, με μεγάλο αριθμό 
και ποικιλία τύπων πλοίων και ιπτάμενων μέσων, καταδεικνύει την πρόθεση της Τουρκίας 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Σημαντικότερες Διοικήσεις και Ναυτικές Βάσεις Επιχειρήσεων 
 
Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις είναι οργανωμένες σε 4 μεγάλες διοικήσεις: 
 

o Διοίκηση Στόλου 
o Διοίκηση Περιοχής Βόρειας Θάλασσας 
o Διοίκηση Περιοχής Νότιας Θάλασσας 
o Δοίκηση Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  

 
Το όραμα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού όπως παρουσιάζεται στην επίσημη 
ιστοσελίδα (Turkish Naval Forces 2020) είναι η διατήρηση μιας αποτελεσματικής δύναμης 
σε συνάρτηση με την εθνική ισχύ και η χρήση αυτής προς διασφάλιση των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων της Τουρκίας στις παγκόσμιες θάλασσες. Από το όραμα αυτό 
απορρέει και η αποστολή του, που είναι η προστασία και επιτήρηση της κυριαρχίας, των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας στις γύρω περιοχές. 
Με τα παραπάνω διαφαίνεται καθαρά ότι η Τουρκία θεωρεί ότι εκτός από συμφέροντα, 
έχει και δικαιώματα σε θάλασσες παγκοσμίως, πέραν της χωρικής της καθώς κι ότι 
επιθυμεί να προστατεύσει κάτι που αποκαλεί ‘’κυριαρχία’’ στις γειτονικές θάλασσες. 
Καθίστανται δηλαδή σαφείς οι επεκτατικές της βλέψεις, πέρα από τις συνεχείς 
προκλήσεις της σε τακτικό επίπεδο, και μέσα από επίσημη ιστοσελίδα. 
Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουμε στη Διοίκηση Στόλου και στη Διοίκηση Νότιας 
Θάλασσας, λόγω του αντικειμένου μελέτης. 
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Διοίκηση Στόλου 
 
Η Διοίκηση Στόλου, με έδρα την Ναυτική Βάση Γκιολτσούκ, στην περιοχή του Ανατολικού 
Μαρμαρά, έχει ως αποστολή να διατηρεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων του 
και να παρέχει αποτελεσματική χρήση της ισχύος του. 
Στην επίσημη ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, δεν παρέχονται επιπλέον 
στοιχεία για την οργάνωση της Διοίκησης Στόλου, καθόσον τα στοιχεία αυτά τελούν υπό 
καθεστώς νομοθεσίας, το οποίο ονομάζεται «Νόμος για το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση», σύμφωνα με το οποίο, αυτός που αναζητά πληροφορίες, τις ζητάει 
επίσημα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. (RightToInformationLaw 2020) 
Aπό πληροφορίες που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα Wikipedia εμφαίνεται ότι η 
Διοίκηση Στόλου έχει αντίστοιχη οργάνωση με το ελληνικό Αρχηγείο Στόλου, δηλαδή 
Διοικήσεις ανά τύπο πλοίου και μέσου καθώς και ανά γεωγραφική περιοχή, ήτοι βόρεια, 
δυτικά και νότια, στα σημεία δηλαδή που η Τουρκία βρέχεται από θάλασσα. Για την 
επιχειρησιακή κάλυψη των τομέων, έχουν οριστεί η Βόρεια Ομάδα Επιχειρήσεων 
(COMTURNORTHSKGROUP) με τομέα βορείως 38ου παράλληλου, η Νότια Ομάδα 
Επιχειρήσεων με τομέα νοτίως 38ου παράλληλου και η Δυτική Ομάδα Επιχειρήσεων η 
οποία συνδράμει στις δύο προηγούμενες ανάλογα με την τακτική κατάσταση. 
Επίσης, υπό τη Διοίκηση, υπάγεται το Ναυπηγείο του Γκιολτσούκ, το οποίο έχει ως 
αποστολή τη συντήρηση αλλά και τη ναυπήγηση πλοίων για το πολεμικό ναυτικό. 
 
Ναυτική Βάση Γκιολτσούκ 
 
Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της θάλασσας του Μαρμαρά. Ιδρύθηκε το 1934 και 
αποτελεί τη βασικότερη ναυτική της Τουρκίας, η οποία παρέχει υποστήριξη διοικητικής 
μέριμνας για τις ναυτικές δυνάμεις. Στεγάζει πέρα από τις διοικήσεις που αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο και Ναυτικό Κέντρο Εφοδιασμού καθώς και τη Διοίκηση 
Δόγματος και Τακτικής Ανάπτυξης, αντίστοιχη της ελληνικής Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής 
Τακτικής που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. 
 
Διοίκηση Νότιας Θάλασσας 
 
Με έδρα τη Σμύρνη, αποτελεί την πιο νευραλγική διοίκηση των τουρκικών ναυτικών 
δυνάμεων, διότι είναι ο κατεξοχήν επιχειρησιακός φορέας στην περιοχή του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας υπό τη διοίκηση του, τις ναυτικές βάσεις του Ακσάζ 
και της Φώκαιας και τις Διοικήσεις Αιγαίου και Μεσογείου, καθώς και τη Διοίκηση 
Αμφίβιων Δυνάμεων στην οποία υπάγεται με σχέση πλήρους διοίκησης και η Ταξιαρχία 
Πεζοναυτών με τα αποβατικά της μέσα. 
 
Αμφίβια Ταξιαρχία Πεζοναυτών 
 
Με έδρα τη Φώκαια, προσανατολισμένη στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα, έχοντας 
τα μέσα της ακριβώς δίπλα και σε απόσταση από τα ελληνικά νησιά ,πολύ μικρότερη από 
την αντίστοιχη των ελληνικών δυνάμεων πεζοναυτών και των αποβατικών τους μέσων, 
αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τις ελληνικές ΕΔ. 
Η οργάνωσή της περιλαμβάνει 3 Τάγματα Πεζοναυτών, 1 Επιλαρχία Αρμάτων, 1 Μοίρα 
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Πυροβολικού, 1 Τάγμα Υποστήριξης και κλιμάκια υποστήριξης μάχης (Μηχανικό, 
Διαβιβάσεις κλπ) επιπέδου Λόχου. 
 
 
Ναυτική Βάση Ακσάζ 
 
Εδρεύει στην περιοχή Mugla, 13 χλμ από την πόλη της Μαρμαρίδας και βρίσκεται 
απέναντι από το νησί της Ρόδου. 
Αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης διοικητικής μέριμνας στην ειρήνη και στον 
πόλεμο ανάλογα με τις ανάγκες, η αποτελεσματική υπεράσπιση της βάσης και η παροχή 
υπηρεσιών ικανοποιητικού επιπέδου στα πλοία, στους δύτες και στα ιπτάμενα μέσα 
καθώς και σε φίλια και συμμαχικά τμήματα. 
 
Ναυτική Βάση Ισκεντερούν 
 
Βρίσκεται στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία, ανατολικά των Αδάνων και αποτελεί 
την μεγαλύτερη ναυτική υποδομή εκπαίδευσης προσωπικού της Τουρκίας, ενώ 
παράλληλα φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της και Ναυτικό Νοσοκομείο 200 κλινών. 
 

 
 
                      Χάρτης Ναυτικών Βάσεων Τουρκίας Περιοχής Ενδιαφέροντος 
                                                                                                 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
 
«Πατέρας» του δόγματος, θεωρείται ο απόστρατος πλέον, ναύαρχος του τουρκικού 
πολεμικού ναυτικού Τζεμ Γκουρντενίζ. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Το Βήμα» της 
9-6-2020, αναφέρει ότι επινόησε τον όρο το 2006, όταν διετέλεσε διευθυντής Σχεδιασμού 
Πολιτικής στο αρχηγείο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Μέσω αυτού του δόγματος 
αποτυπώνεται η θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας για τον 21ο αιώνα. Το δόγμα έχει 
ουσιαστικά δύο πυλώνες. Ο πρώτος έχει σκοπό να υποδείξει τις τουρκικές περιοχές 

θαλάσσιας δικαιοδοσίας 
υπό εθνική κυριαρχία, 
όπως τα χωρικά ύδατα, η 
υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ. Ο 
δεύτερος σκόπευε να 
δημιουργήσει μια 
θαλάσσια κοσμοθεωρία 
για την Τουρκία. (Το Βήμα 
2020)  
Στον χάρτη αποτυπώνεται 
η «άποψη» της Τουρκίας 
για την «Γαλάζια Πατρίδα», 
η οποία περιλαμβάνει όλα 
τα ελληνικά νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου και 

φτάνει μέχρι τις Κυκλάδες. Ο συγκεκριμένος χάρτης δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο 
της προεδρίας σε επίσκεψη  του  Ερντογάν στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, την ώρα 
που υπέγραφε το βιβλίο επισκεπτών, ενώ επίσης έχει υποβληθεί επίσημα στον ΟΗΕ, με 
επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
με συντεταγμένες όπως φαίνονται στις παρακάτω εικόνες 
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ΙΣΡΑΗΛ 
 
Στόλος 
 (The Arm of the Sea 2020) 
 

α. Τρεις (3) κορβέτες τύπου «Saar-5»: Αμερικανικής ναυπήγησης και 
χαρακτηρισμένες από το ισραηλινό ναυτικό ως η απάντηση στις μελλοντικές απαιτήσεις. 
Εντάχθηκαν στο στόλο τη δεκαετία τα έτη 1994 και 1995 και από τότε έχουν αναλάβει 
κεντρικό ρόλο στις επιχειρήσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πλοίο πολλαπλών 
αποστολών, με δυνατότητες κατά υποβρυχίων, στόχων αέρα και επιφανείας και υψηλής 
επιβιωσιμότητας, λόγω των αμυντικών του συστημάτων. Φτάνει τη μέγιστη ταχύτητα των 
33 κόμβων, έχουν ακτίνα δράσης 3.500 ν.μ και διαθέτουν 8 βλήματα Harpoon κατά 
στόχων επιφανείας  και 16 βλήματα Barak για την αντιπυραυλική του προστασία. Επίσης 
για τον ανθυποβρυχιακό αγώνα διαθέτουν σόναρ,  6 τορπιλοσωλήνες και βόμβες βυθού. 
Δύναται να μεταφέρουν ελικόπτερο τύπου ‘’Bat’’ (Eurocopter Panther) 
Ξεχωρίζουν για το ραντάρ EL/M-2248 MF-STAR, κατασκευασμένο από ισραηλινή 
εταιρεία, το οποίο μπορεί ταυτόχρονα να ανιχνεύει στόχους στον αέρα και στη θάλασσα 
και να δίνει στοιχεία βολής. 
 
 β. Οκτώ (8) πυραυλάκατοι τύπου «Saar-4.5»: Κατασκευασμένες στο Ισραήλ, 
έχουν ενταχθεί στο στόλο από το 1981 έως το 2003. Η μέγιστη ταχύτητά τους φτάνει τους 
35 κόμβους και η ακτίνα δράσης τους τα 4.800 ν.μ. Είναι εξοπλισμένες με 8 βλήματα 
Harpoon κατά στόχων επιφανείας, 16 βλήματα Barak κατά εχθρικών βλημάτων, 
πυροβόλο OTO MELARA, 2 πολυβόλα 12.7 mm, 3 πολυβόλα 7.62 mm και σύστημα 
Phalanx για την εγγύς προστασία τους. 
 
 γ. Εννέα (9) ταχέα σκάφη τύπου «Wasp»: Πρόκειται για πολύ γρήγορα και 
ευέλικτα σκάφη, ισραηλινής κατασκευής του 2002, με αποστολή να ασφαλίζουν ακτές, να 
διεξάγουν περιπολίες και επιθεωρήσεις. Επίσης αναχαιτίζουν στόχους που πλησιάζουν 
τις ακτές και λειτουργούν με πλήρωμα 4-5 ατόμων μονάδας βατραχανθρώπων. Είναι 
εξοπλισμένα με 2 πολυβόλα 7,62 mm. 

 δ. Πέντε (5) περιπολικά τύπου «Shellfish»: Ισραηλινής κατασκευής, με μέγιστη 
ταχύτητα 46 κόμβους, ενταγμένα στο στόλο το 1989. Μπορούν να κινούνται εξαιρετικά 
γρήγορα και ευέλικτα και λόγω της προώθησης τους με υδροτουρμπίνα και όχι προπέλα 
μπορούν να περνούν εμπόδια όπως δίχτυα και σχοινιά. Αποστολή τους είναι οι 
επιχειρήσεις ασφαλείας, αντιτρομοκρατίας και κατά λαθρεμπόρων. Είναι εξοπλισμένα με   
1 οπλικό σύστημα Typhoon 25 mm, 1 πολυβόλο Oerlikon 20 mm, 2 πολυβόλα 0.5 inch 
και βόμβες βυθού. 
 
 ε. Εννέα (9) περιπολικά τύπου «Bee» : Ισραηλινής κατασκευής, με μέγιστη 
ταχύτητα 36 κόμβους και ακτίνα δράσης 560 ν.μ. Εντάχθηκαν στον στόλο το 1989 και 
αποστολή τους είναι η ασφάλεια συνόρων και η έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι 
εξοπλισμένα με 1 πολυβόλο Oerlikon 20 mm και 2 πολυβόλα 12,7 mm. 
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 στ. Τέσσερα (4) περιπολικά «Super Bee II»: Ισραηλινής κατασκευής, με 
μέγιστη ταχύτητα 52 κόμβους και ακτίνα δράσης 700 ν.μ. Εντάχθηκαν στον στόλο το 1996 
και αποστολή τους είναι η ασφάλεια συνόρων και η έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι 
εξοπλισμένα με 1 πολυβόλο Oerlikon 20 mm και 2 πολυβόλα 12,7 mm. 
 
 ζ. Δεκατρία (13) περιπολικά «Super Bee III»: Ισραηλινής κατασκευής, με 
μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβους και ακτίνα δράσης 700 ν.μ. Εντάχθηκαν στον στόλο το 2004 
και έχουν υψηλή επιχειρησιακή αξία για το ισραηλινό ναυτικό, λόγω των πολλαπλών 
αποστολών που μπορούν να αναλάβουν. Ο οπλισμός τους είναι ποικίλος και 
περιλαμβάνει 4 βλήματα επιφανείας-επιφανείας AGM-114 Hellfire, 1 πυροβόλο Typhoon 
20-30 mm ,1 πολυβόλο Oerlikon 20 mm, 2 πολυβόλα 12.7 mm και αυτόματο 
βομβιδοβόλο. 
 
 η. Τρία (3) υποβρύχια τύπου «Dolphin-1»:Γερμανικής ναυπήγησης, κατά 
παραγγελία του ισραηλινού ναυτικού, παρόμοια με τα υποβρύχια τύπου 209, αλλά 
ελαφρώς μεγαλύτερα. Εντάχθηκαν στον ισραηλινό στόλο το 1999 και 2000, έχουν 
πλήρωμα 35 ατόμων και η μέγιστη τους ταχύτητα φτάνει τους 20 κόμβους. Φέρουν 6 
τορπιλοσωλήνες διαμέτρου 533 mm και 4 διαμέτρου 650 mm. 
 
 θ. Τρία (3) υποβρύχια τύπου «Dolphin-2»: Αποτελούν τον πιο εξελιγμένο τύπο 
υποβρυχίων και τον πιο πρόσφατα ενταγμένο στον ισραηλινό στόλο, με το πρώτο να 
εντάσσεται το 2014 και το πιο πρόσφατο το 2019. Ο αριθμός του πληρώματος είναι 35 
άτομα, η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τους 25 κόμβους και φέρουν ως οπλισμό 6 
τορπιλοσωλήνες διαμέτρου 533 mm και 4 διαμέτρου 650 mm, DM-2A4 Seehake 
κατευθυνόμενες τορπίλες, βλήματα κατά στόχων επιφανείας UGM-84C Harpoon, 
βλήματα κατά ελικοπτέρων Triton και πυραύλους cruise Popeye Turbo με βεληνεκές 1500 
χλμ, για τους οποίους εικάζεται ότι φέρουν πυρηνική κεφαλή 200 κιλοτόνων που δίνει στο 
Ισραήλ τη δυνατότητα για δεύτερο χτύπημα από θαλάσσης. Η ακτίνα δράσης τους είναι 
400 ν.μ σε κατάδυση. 
 
Ο ισραηλινός στόλος δεν έχει πλοία γενικής υποστήριξης, γεγονός που δείχνει ότι δεν 
προσανατολίζει τις δυνάμεις του για επιχειρήσεις μακριά από την ακτή, αλλά κυρίως 
ενδιαφέρεται για την ταχύτητα και τη δύναμη πυρός καθώς και για την αποτροπή των 
αντιπάλων του στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Σημαντικότερες διοικήσεις –Ναυτικές Βάσεις 
 
Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις είναι οργανωμένες σε ομάδες πλοίων, ανάλογα με την 
ευρύτερη αποστολή τους.  
 
Ομάδες Περιπολικών: Με αριθμούς 914,915 και 916 και έδρες τη Χάιφα, την Εϊλάτ και την 
Άσντοντ αντίστοιχα, έχουν ως αποστολή την εγγύς άμυνα των ακτών. 
 
Ομάδα 3: Αποτελεί μια από τις πιο επιχειρησιακές μονάδες των ισραηλινών ΕΔ. Οι 
αποστολές που αναλαμβάνει, περιλαμβάνουν προστασία στρατηγικών όπλων, 
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διατήρηση ναυτικής υπεροχής, διακλαδική συνεργασία και απαγόρευση προσέγγισης 
στις ακτές της χώρας. Επίσης στις αποστολές της είναι η διεξαγωγή ναυτικού 
αποκλεισμού και η απαγόρευση εφαρμογής αποκλεισμού στο Ισραήλ. 
Είναι εξοπλισμένη με τα πιο προηγμένα συστήματα και στη σύνθεση της περιλαμβάνει  
κορβέτες, πυραυλακάτους και στοιχεία ανθυποβρυχιακού αγώνα. 
 
Ομάδα 7: Είναι ο στόλος των υποβρυχίων, με τα υποβρύχια τύπου Dolphin, τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα μεγάλης παραμονής σε κατάδυση, το οποίο σε συνδυασμό με την 
ισχύ πυρός τους, τα καθιστά ιδιαίτερα απειλητικά. 
 
Ομάδα 13: Αποτελείται από άντρες ειδικών δυνάμεων του ναυτικού, οι οποίοι μπορούν 
να επιχειρήσουν από αέρα, γη και θάλασσα σε ειδικές επιχειρήσεις, πίσω από τις εχθρικές 
γραμμές με σκοπό την καταστροφή στρατηγικών στόχων, λιμένων και κρίσιμων 
υποδομών καθώς και τη συλλογή πληροφοριών περί εχθρικών κινήσεων και 
επιχειρήσεων. Επίσης είναι ειδικευμένοι και στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. 

Ναυτική Βάση Χάιφα 
 
Αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική βάση του Ισραήλ και έδρα της Ομάδας 3, της Ομάδας 7 
και της Ομάδας 914. Η αποστολή της είναι η εξασφάλιση των θαλασσίων οδών, η αύξηση 
της επιχειρησιακής ικανότητας του ναυτικού και η ενδυνάμωση της διακλαδικής 
συνεργασίας. Ο βασικός της τομέας είναι ο Βόρειος 
 
Ναυτική Βάση Άσντοντ 
 
Έχει ως τομέα ευθύνης το νότιο τμήμα της μεσογειακής ακτής και αποστολή την ασφάλεια 
της θαλάσσιας περιοχής. Είναι η έδρα της Ομάδας 916. Η αποστολή της είναι η αποτροπή 
και εξουδετέρωση τρομοκρατικών ενεργειών και η καταστολή του λαθρεμπορίου στη 
θάλασσα.To 2006 η βάση δέχτηκε χτύπημα της Χεζμπολάχ με πύραυλο κατά στόχων 
επιφανείας, το οποίο έπληξε την κορβέτα Hanit και προκάλεσε τον θάνατο 4 ατόμων. 
 
Ναυτική Βάση Ατλίτ 
 
Είναι η έδρα της Ομάδας 13, των επίλεκτων ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ, η οποία 
βρίσκεται νότια της Χάιφα και δεν είναι προσβάσιμη σε επισκέπτες. 
 
Ναυτική Βάση Εϊλάτ 
 
Έδρα της Ομάδας 915 και υπεύθυνη για τον τομέα της Ερυθράς Θάλασσας. Στο 
παρελθόν υπήρχαν εικασίες για μόνιμη παραμονή υποβρυχίου με πυρηνικές κεφαλές στο 
Ειλάτ, ως αποτροπή στο Ιράν, οι οποίες ωστόσο έχουν εξασθενήσει καθώς δεν υπάρχει 
αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό, η μετάβαση θα απαιτούσε τη διάσχιση του Σουέζ σε 
ανάδυση, διότι το βάθος του καναλιού δεν επιτρέπει την κατάδυση του, ενώ παράλληλα 
δεν στέκει τακτικά η διατήρηση υποβρυχίου σε κλειστή θάλασσα, όπως είναι ο κόλπος 
της Άκαμπα. 
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Αρχηγείο Ναυτικών Δυνάμεων 
 
Εδρεύει στο Τελ Αβίβ, στην περιοχή Χακίρια, στην οποία επίσης βρίσκεται και η βάση του 
Αρχηγείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
 

 
 

Χάρτης Ναυτικών Βάσεων Ισραήλ 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 
Στόλος (Egyptian Navy Ships 2020) 
 
 α. Μία (1) φρεγάτα τύπου «Fremm»: Γαλλικής ναυπήγησης, εντάχθηκε στον 
στόλο της Αιγύπτου το 2015, στα πλαίσια γενικότερης προμήθειας αμυντικού υλικού από 
τη Γαλλία, λόγω επιθυμίας της Αιγύπτου να συνδυάσει την αγορά με τα εγκαίνια της νέας 
διώρυγας του Σουέζ. Φτάνει τη μέγιστη ταχύτητα των 28 κόμβων, έχει ακτίνα δράσης 
6.000 ν.μ και πλήρωμα 145 ατόμων. Διαθέτει εξοπλισμό αποτελούμενο από  16 βλήματα 
Aster 15, 8 πυραύλους κατά στόχων επιφανείας EXOSET, 2 διπλούς εκτοξευτές WASS 
B-515 για τορπίλες MU 90, 1 πυροβόλο 76 mm ΟΤΟ ΜΕLARA και 3 πολυβόλα Nexter 
20 mm.  
           Ο συγκεκριμένος τύπος φρεγατών είχε ενταχθεί στα ελληνικά σχέδια για 
αντικατάσταση των φρεγατών τύπου ΕΛΛΗ, το 2009, όμως η ελληνική οικονομική κρίση 
δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του σχεδίου. 
 
 β. Τέσσερις (4) φρεγάτες τύπου «Oliver Hazard Perry»: Αμερικάνικης 
ναυπήγησης τα έτη 1981 και 1982, αγοράστηκαν μεταχειρισμένες από τις ΗΠΑ, τα έτη 
1996 και 1998. Διακρίνονται για την πληθώρα κατευθυνομένων βλημάτων στον οπλισμό 
τους, φτάνουν τη μέγιστη ταχύτητα των 30 κόμβων και ακτίνα δράσης 4.500 ν.μ. Το 
πλήρωμά τους φτάνει τα 175 άτομα και ο οπλισμός τους αποτελείται από 32 πυραύλους 
SAM και 8 Harpoon, 1 πυροβόλο 76 mm ΟΤΟ ΜΕLARA, 2 διπλούς εκτοξευτές WASS B-
515 για τορπίλες MU 90, 1 σύστημα Phalanx και 2 τριπλούς τορπιλοσωλήνες 324 mm. 
 
 γ. Δύο (2) φρεγάτες τύπου «Knoxx»: Αμερικάνικης ναυπήγησης το έτος 1972, 
αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ το 1994. Είναι φρεγάτες πολλαπλών κατευθυνομένων 
βλημάτων, μέγιστης ταχύτητας 28 κόμβων, ακτίνα δράσης 4.500 ν.μ και μπορούν να 
φέρουν πλήρωμα έως 280 ατόμων. Ο οπλισμός τους αποτελείται από 16  πυραύλους 
κατά υποβρυχίων ASROC ή 12 ASROC και πυραύλους 4 Harpoon κατά πλοίων, 1 
πολυβόλο 54 mm, 1 αντιαεροπορικό σύστημα Phalanx και 4 τορπιλοσωλήνες 324 mm. 
 
 δ. Τέσσερις (4) κορβέτες τύπου «Gowind»: Γαλλικής ναυπήγησης, τα έτη 
2015, 2016 και 2018 και ενταγμένες στον στόλο τα έτη 2017, 2018 και 2019 , αποτελούν 
τα πιο σύγχρονα πλοία επιφανείας της Αιγύπτου. Η μέγιστη ταχύτητα τους φτάνει τους 
28 κόμβους και η ακτίνα δράσης τους τα 3.700 ν.μ. Έχει πλήρωμα 65 ατόμων και οπλισμό  
 1 πυροβόλο 76 mm ΟΤΟ ΜΕLARA, 16 αντιαεροπορικά βλήματα MICA VL, 8 πυραύλους 
Exoset, 2 πυροβόλα Nexter Narwhal 20 mm και 2 τριπλούς εκτοξευτές τορπιλών. 
 
 ε. Μία (1) κορβέτα τύπου «Pohang»: Νοτιοκορεάτικης ναυπήγησης του 1986, 
εντάχθηκαν στο στόλο το 2016 ως δωρεά, έχουν μέγιστη ταχύτητα 32 κόμβους και ακτίνα 
δράσης 4.000 ν.μ. Το πλήρωμα αποτελείται από 95 άτομα και ο οπλισμός τους, από  2 
πυροβόλα 76 mm ΟΤΟ ΜΕLARA, 4 πυραύλους Harppon, 2 δίδυμα πυροβόλα Nobong 
40 mm, 2 τριπλούς τορπιλοσωλήνες Μark 32 με 6 τορπίλες Blue Shark και 12 βόμβες 
βυθού Mark 9. 
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 στ. Δύο (2) κορβέτες τύπου «Descubierta»: Ισπανικής προέλευσης, 
αγορασμένες και ενταγμένες στο στόλο το 1984, με μέγιστη ταχύτητα 25 κόμβους και 
ακτίνα δράσης 4.000 ν.μ. Έχουν πλήρωμα 118 ατόμων και φέρουν ως οπλισμό, 8  
πυραύλους Harpoon , 1 οκταπλό αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό σύστημα Sea Sparrow, 
1 πυροβόλο 76 mm, 2 πολυβόλα 40 mm, 1 σύστημα ανθυποβρυχιακών όλμων Bofors 
και 6 ανθυποβρυχιακούς τορπιλοσωλήνες 12.75 mm. 
 
 ζ. Δύο (2) αμφίβια-Ελικοπτεροφόρα τύπου «Mistral»:Γαλλικής ναυπήγησης, 
έτους 2015 και ενταγμένα από το 2016 στον αιγυπτιακό στόλο, αποτελούν τη 
σημαντικότερη διαφορά του αιγυπτιακού στόλου σε σχέση με τους υπόλοιπους της 
περιοχής. Η ταχύτητα τους φτάνει τους 19 κόμβους, η ακτίνα δράσης τους τα 10.700 ν.μ, 
φέρουν ως οπλισμό 4 αντιαεροπορικά συστήματα AN/TWQ-1 Avenger, 32 εκτοξευτές 
Stinger, 4 πολυβόλα 12.7 mm FN M3P και 4 πολυβόλα 12.7 mm M2-HB Browning. Ο 
οπλισμός τους δηλαδή είναι προσανατολισμένος στην αντιαεροπορική προστασία, μιας 
και τέτοιου τύπου πλοία αποτελούν όπως και τα αρματαγωγά, High Value Targets. 
Μεταφέρουν 16 βαρέα ή 35 ελαφρού τύπου ελικόπτερα και έχουν 6 σημεία προσγείωσης. 
 
 η. Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «209/1400»: Γερμανικής προέλευσης, 
εντάχθηκαν στον στόλο από το 2017 έως την 30-9-2020 το πιο πρόσφατο, μέγιστης 
ταχύτητας 22 κόμβων και ακτίνας δράσης 400 ν.μ σε κατάδυση. Έχουν πλήρωμα 30 
ανδρών και ως οπλισμό 8 τορπιλοσωλήνες 533 mm , 14 τορπίλες SeaHake mod 4 και 
πυραύλους Harpoon UGM-84.  
 
 θ. Τέσσερα (4) υποβρύχια τύπου «Romeo»: Κινεζικής κατασκευής του 1967, 
πωλήθηκαν στην Αίγυπτο το 1980 και αναβαθμίστηκαν το 1984. Είναι οπλισμένα με 8 
τορπιλοσωλήνες 533 mm, 14 τορπίλες  και πυραύλους Harpoon UGM-84. Αν και 
θεωρούνται ξεπερασμένης τεχνολογίας, παραμένουν ενεργά. 
 
 ι. Τέσσερα (4) ταχέα σκάφη τύπου «Ambassador MK III»: Αμερικανικής 
κατασκευής, του 2008-2013, εντάχθηκαν στον αιγυπτιακό στόλο το 2013. Η μέγιστη 
ταχύτητά τους φτάνει τους 41 κόμβους και η ακτίνα δράσης τους τα 2.000 ν.μ. 
Υπηρετούνται από πλήρωμα 36 ατόμων και είναι οπλισμένα με 8  πυραύλους RGM-84 
Boeing Harpoon SSM Block 1G , 1 πυροβόλο OTO Melara Mk 75 76 mm, 1 σύστημα Mk 
31 Mod 3 RIM-116 RAM με 21 πυραύλους, 1 σύστημα 20 mm Phalanx CIWS και 2 
πολυβόλα Μ60 7.62 mm. 
 
 ια. Ένα (1) ταχύ σκάφος τύπου «Molniya P-32»: Ρωσικής προέλευσης, έτους 
2014, με μέγιστη ταχύτητα 42 κόμβων και ακτίνα δράσης 1.650 ν.μ. Έχουν πλήρωμα 50 
ατόμων και ως οπλισμό, 4 πυραύλους τύπου cruise P-270 Moskit/SS-N-22 κατά πλοίων 
επιφανείας, 12 αντιαεροπορικά βλήματα SA-18 SAM MANPAD, 1 πυροβόλο 76 mm AK-
176 και 2 πολυβόλα AK-630 30 mm. 
 
 ιβ. Τέσσερα (4) ταχέα σκάφη τύπου «October»: Αιγυπτιακής ναυπήγησης, στα 
μέσα της δεκαετίας του 1970, βασισμένα σε σοβιετικό σχέδιο. Η ακτίνα δράσης τους 
φτάνει τα 400 ν.μ, η μέγιστη ταχύτητά τους φτάνει τους 38 κόμβους, έχουν πλήρωμα 20 
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ατόμων και ως οπλισμό, 2 πυραύλους Otomat SSM κατά πλοίων και 2 δίδυμα 
αντιαεροπορικά πολυβόλα 30 mm. 
 
 ιγ. Έξι (6) ταχέα σκάφη τύπου «024»: Κινεζικής ναυπήγησης τη δεκαετία του 
1970, έχουν μέγιστη ταχύτητα 38 κόμβων, ακτίνα δράσης 520 ν.μ, πλήρωμα 17 ατόμων 
και ως οπλισμό, 2  πυραύλους HY-1J κατά πλοίων και 2 πολυβόλα Type 61 25 mm. 
 
 ιδ. Οκτώ (8) ταχέα σκάφη τύπου «Osa»: Σοβιετικής κατασκευής, ανάμεσα στο 
1966 και 1968, με μερική αναβάθμιση το 1994, μέγιστης ταχύτητας 38 κόμβων και ακτίνας 
δράσης 1.800 ν.μ.. Υπηρετούνται από 28 άτομα και είναι εξοπλισμένα με 2 δίδυμα 
πολυβόλα AK-230 30 mm και 4 πυραύλους P-15 Termit (SS-N-2 Styx) κατά πλοίων. 
 
 ιε. Έξι (6) ταχέα σκάφη τύπου «Ramadan»: Βρετανικής ναυπήγησης , ανήκουν 
στον στόλο από το 1981.Δύνανται να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα 35 κόμβων, έχουν 
ακτίνα δράσης 2.000 ν.μ. και πλήρωμα 31 ατόμων. Είναι εξοπλισμένα με 4  πυραύλους 
Otomat SSM, 1 πυροβόλο OTO Melara 76 mm και 1 δίδυμο αντιαεροπορικό πολυβόλο 
40 mm. 
 
 ιστ. Πέντε (5) ταχέα σκάφη τύπου «Tiger»: Γερμανικής προέλευσης, 
κατασκευασμένα ανάμεσα στα έτη 1971-1975, εντάχθηκαν στον στόλο το 2002. Μπορούν 
να αναπτύξουν ταχύτητα έως 38 κόμβους, ακτίνα δράσης έως 1.600 ν.μ, έχουν πλήρωμα 
30 ατόμων και ως οπλισμό, 1 πυροβόλο OTO Melara 76 mm, 1 αντιαεροπορικό Bofors 
40 mm, 4 Exocet  κατά πλοίων και 8 θαλάσσιες νάρκες. 
 
 ιζ. Τέσσερα (4) ταχέα σκάφη τύπου «Shangai II»: Κινεζικής κατασκευής, στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, μέγιστης ταχύτητας 28,5 κόμβων και με ακτίνα δράσης 750 
ν.μ. Είναι εξοπλισμένα με 2 δίδυμα αντιαεροπορικά πολυβόλα 37 mm  και 2 δίδυμα 
αντιαεροπορικά πολυβόλα 23 mm. 
 
 ιη. Οκτώ (8) ανθυποβρυχιακά πλοία τύπου «Hainan»: Κινεζικής κατασκευής 
από το 1964 έως το 1982. Αναπτύσσουν ταχύτητα έως 30 κόμβους και έχουν ακτίνα 
δράσης 2.000 ν.μ. Το πλήρωμα ανέρχεται σε 70 και φέρουν οπλισμό,  2 δίδυμα 
αντιαεροπορικά πολυβόλα 57 mm, 2 δίδυμα αντιαεροπορικά πολυβόλα 23 mm, 2 
τριπλούς τορπιλοσωλήνες 324 mm, 4 ανθυποβρυχιακούς εκτοξευτές πυραύλων BU-
1200, 2 όλμους γεμισμάτων βυθού, 2 συστήματα εκτόξευσης βομβών βυθού και αριθμό 
ναρκών. 
 
 ιθ. Πέντε (5) ναρκαλιευτικά τύπου «Τ43»: Σοβιετικής κατασκευής , το διάστημα 
1954-1957, μέγιστης ταχύτητας 14 κόμβων και ακτίνας δράσης 3.800 ν.μ. Ο οπλισμός 
τους είναι 2 δίδυμα πολυβόλα 30 mm και 10 νάρκες. 
 
 κ. Τέσσερα (4) ναρκαλιευτικά τύπου «Yurka»: Σοβιετικής κατασκευής, το 
διάστημα 1963-1970, μέγιστης ταχύτητας 16 κόμβων και ακτίνας δράσης 1.500 ν.μ. Ο 
οπλισμός τους είναι 2 δίδυμα πολυβόλα 37 mm, 4 δίδυμα πολυβόλα 12.7 mm, 2 όλμους 
γεμισμάτων βυθού και αριθμό ναρκών. 
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 κα. Δύο (2) ναρκοθηρευτικά τύπου «Osprey»: Αμερικανικής ναυπήγησης, 
ανάμεσα στο 1991-1995, μέγιστης ταχύτητας 12 κόμβων και ακτίνας δράσης 1.500 ν.μ. 
Είναι εξοπλισμένα με 2 πολυβόλα 12.7 mm. 
 
 κβ. Τέσσερις (4) ναρκοθέτιδες τύπου «Tuima»: Σοβιετικής κατασκευής 
ανάμεσα στο 1974 και 1975. 2  πολυβόλα διπλής κάννης AK-230 30 mm, 1 πολυβόλο 
12.7 mm και αριθμό ναρκών. 
 
 κγ. Τρία (3) αποβατικά τύπου «Polnocny», εννέα (9) αποβατικά τύπου Vydra, 
δύο (2) αποβατικά τύπου EDA-R και τέσσερα (4) αποβατικά CTM-NG.Tα παραπάνω 
αποβατικά είναι μεσαίου έως μικρού μεγέθους και μπορούν να φέρουν έως δύναμη 
διμοιρίας πεζικού ή τεθωρακισμένων με τα μηχανοκίνητα μέσα. 
 
 κδ. Τέσσερα (4) πλοία γενικής υποστήριξης, εννέα (9) πετρελαιοφόρα, επτά (7) 
ρυμουλκά. 
 
 κε. Εννέα (9) ελικόπτερα Aerospatiale Gazelle: Μέγιστη Ταχύτητα 310  km/h 
(170 kn),  ακτίνα δράσης 233 χλμ. πλήρωμα 1 ή 2, επιβάτες 3-4. Οπλισμός: 2 εμπρόσθια 
πολυβόλα 7.62mm, πυραυλικά Pods 68 ή 70 mm, 4 Πύραυλοι AS.11 ή 2 AS.12 wire-
guided missiles ή 4x or 6x Euromissile HOT. 
 
 κστ. Δέκα (10) ελικόπτερα Kaman SH-2G Super Seasprite: Ειδικά εξοπλισμένα 
για ανθυποβρυχιακό αγώνα. 
 
 κζ. Πέντε (5) ελικόπτερα Westland Sea King:Οπλισμένα με πυραύλους κατά 
πλοίων και ανθυποβρυχιακές τορπίλες 
 
Οργάνωση-Ναυτικές Βάσεις 
 
Η Αίγυπτος πρόσφατα διαχώρισε το στόλο της σε βόρειο και νότιο, με προσανατολισμό 
τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα αντίστοιχα. 
Παράλληλα προτίθεται να κατασκευάσει 3 ναυτικές βάσεις, σε στρατηγικά σημεία, στα 
βορειοδυτικά σύνορα, κοντά στη Λιβύη, τη Ναυτική Βάση Γκαργκούμπ, στα 
νοτιοανατολικά, στην Ερυθρά Θάλασσα ,την Ναυτική Βάση Ρας Μπανάς και πλησίον της 
διώρυγας του Σουέζ, την Ναυτική Βάση του Ανατολικού Πορτ Σάιντ, για εξασφάλιση των 
περιοχών που έχουν ανακαλυφθεί τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.  
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Οι υφιστάμενες βάσεις για τη Μεσόγειο βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια ( Ναυτική Βάση Ρας 
Αλ-Τιν), στην Μάρσα Ματρούχ και στο Πορτ Σάιντ, ενώ για την Ερυθρά Θάλασσα, 
βρίσκονται στις περιοχές Χουργκάδα, Σαφάγκα, Μπερενίς και Σουέζ. 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Η απόκτηση των ελικοπτεροφόρων πλοίων τύπου Mistral, θα πρέπει να οδηγήσει την 
Αίγυπτο, στο επόμενο βήμα, που είναι η δημιουργία μιας ισχυρής δύναμης πεζοναυτών, 
ικανής να επέμβει ταχύτατα όπου απαιτηθεί.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ

  ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Κορβέτες - 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

10 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

3 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης(νμ) 

7 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης(νμ) 

- 
- 
 
 

6: τέλη ‘70 
4: 2011-19 

4500  
4100  

3:1994-95 3100  
4:2015-2018 

1:1986 
2:1984 

3700  
4000  
4000  

Φρεγάτες 13 
4:1991-96 
9:1978-82 

4100 
4700  

16 

4:1985-88 
4:1993-98 
8:1978-80 

(εκσυγχ.2007-
11) 

4100 
4100 
4500 

 
 

- - - 7 
1:2015 

4:1981-82 
2: 1972 

 
6000 
4500 
4500 

 

Υποβρύχια 11 

3:1971-
72(εκσυγχ.19

93-99) 
3:1978-79 
4:2004-07 

1:1978 

400  
(σε πλήρη 
κατάδυση) 

400 
420 
400 

12 

4:1979-88(2 
εκσυγχ.2011) 

4:1993-98 
4:2002-07 

 
400 

 
400 
400 

 

6 
3:1996-99 
3:2012-17 

400 
400 

8 
4:1967 

(εκσυγχ.1984) 
4:2015-2017 

- 
 

400 

Ταχέα σκάφη 24 

4:1977-78 
5:1977-81 

4:1973 
5:2005-2015 

2:1975 
4:1966-67 

1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
675 

34 

4:1976-80 
4:1984-88 

2:1995 
9:1997-2007 
15:2007-14 

       1050 
1050 
1050 
1050 
1500 

48 

8:1981-2003 
9:1988 
4:1996 
13:2004 
5:1989 
9:2002 

 

4800 
560 
700 

1500 
700 
175 

 

40 

4:2008-2013 
1:2015 
6:1975 
6:1975 
8:1967 
6:1981 

5:1974-75 
6:1990 

2000 
1650 
400 
520 

1800 
 

1500 
750 

Κανονιοφόροι 10 

2:1990 
2:1993-94 

2:1969 
4:2003-05 

 
 

2000 
2470 
1287 
2000 

 
 

- - - - - - - - - 

Αρματαγωγά 
 
 

Οχηματαγωγά 

5 
 
 
- 

5:1987-1999 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

5 
 
 

29 

 
1:1990, 
2:2017,1:1981, 
1:1984 

- 
 

- 
 
 
- 

- - - 

3 
 
 

15 

3:1967 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Πλοία Ταχείας 
Μεταφοράς 

 
4 4:1992-2004 - - - - - - - - - 
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 ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Ναρκοθηρευτικά 3 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

11 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

- 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

2 

Έτος 
ναυπήγησης 

Ακτίνα 
δράσης (νμ) 

3:1986-94 
Δεν 

απαιτείται 
6:2005-07 

5:1998 
Δεν 

απαιτείται 
- - 

2:1991-95 
 

Δεν 
απαιτείται 

Ναρκαλιευτικά - - - - - - - - - 9 5:1948-60 
4:1963 

Δεν 
απαιτείται 

Ναρκοθέτιδες - - - - - - - - - 4 4:1974-75 
Δεν 

απαιτείται 

Ελικοπτεροφόρα - - - - 

Αναμένεται εντός 
του 2020 η 

καθέλκυση ενός 
αεροπλανοφό-
ρου ελαφρού 
τύπου (Light 

aircraft carrier) 

- - - - 2 2:2015 10700 

Ανθυποβρυχιακά 
πλοία 

- - - - - - - - - 8 8:1964-82 2000 

Αεροσκάφη 1 

1960 
(εκσυγχρ. Το 

2019) 
4 τελούν υπό 
εκσυγχρονισ-

μό 

 
2070 

 
8 6:1988(εκσυγχ) 

2:2011 
2700 
950 

- - - - - - 

Ελικόπτερα 19 

8:1979 
8:2000 

   
      3:2000 

 
260 
320 
320 

 

35 
24:2000-09 

2:- 
9:- 

448 
260 
260 

- - - 24 
9:1985 
10:1995 
5:2011 

224 
540 
664 
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Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε την ποσοτική αλλά κυρίως την ποιοτική 
υπεροχή της Τουρκίας σε ναυτικά μέσα, η οποία διαθέτει έναν σύγχρονο σχετικά στόλο 
με μεγάλη ακτίνα δράσης, υπερισχύει στα ταχέα σκάφη και στα ιπτάμενα μέσα, ενώ 
επίσης έχει σημαντικές αποβατικές δυνατότητες, λόγω του αριθμού των πλοίων αυτού 
του σκοπού αλλά και της οργάνωσης των αποβατικών δυνάμεων, οι οποίες εδρεύουν 
δίπλα στα σκάφη και υπάγονται στο Ναυτικό με σχέση πλήρους διοίκησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή ενισχύονται από την εγγύτητα των μικρασιατικών ακτών καθώς και την 
πληθώρα όρμων και λιμένων κατάλληλων για επιβίβαση στρατευμάτων και φόρτωση 
υλικού, τα οποία παρέχουν στις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις τη δυνατότητα ευχερούς 
υποστήριξης αποβατικών ενεργειών και ανορθοδόξων επιχειρήσεων στο Αιγαίο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

 Από τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις από τη θεωρία της ναυτικής ισχύος, ιδιαίτερα των 
σύγχρονων μελετητών που αναφέραμε στο κεφάλαιο 1, διαπιστώσαμε ότι το ναυτικό 
Όπλο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των 
οπλικών συστημάτων ώστε να κατασκευαστούν τέτοια όπλα που να μπορούν να 
επιφέρουν πλήγμα στον αντίπαλο, με ακρίβεια, από μεγάλη απόσταση και να μην 
μπορούν να εξουδετερωθούν με τα εχθρικά αντίμετρα. Επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση 
στην ταχύτητα κίνησης αλλά κυρίως στην αύξηση της ακτίνας δράσης των πλοίων, ώστε 
να μπορούν να παραμένουν στο θέατρο επιχειρήσεων όσο το δυνατόν περισσότερο, 
χωρίς να χρειάζεται υποστήριξή τους από πλευράς καυσίμων. Ιδιαίτερα σημαντική αξία 
έχουν αποκτήσει στην εποχή μας και τα πλοία που μεταφέρουν ιπτάμενα μέσα και 
στρατεύματα, διότι με αυτόν τον τρόπο η παρουσία μιας χώρας σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό πλάτος και μήκος, αποκτά άλλη δυναμική, λόγω της διακλαδικότητας. 
Ωστόσο τα παραπάνω πλοία χρειάζονται εγγύς προστασία, διότι δεν διαθέτουν την 
ευελιξία και την ισχύ πυρός και αυτά μπορούν να τα παρέχουν πλοία άλλων τύπων. 
 Είναι σαφές ότι δεν γίνεται ένα σκάφος να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης τεχνολογίας, γι’ αυτό και απαιτείται ένα μείγμα τύπων, ανάλογα με τη 
γεωγραφική θέση, τη στρατηγική, τις ιδιαιτερότητες και τις πολιτικές επιδιώξεις της κάθε 
χώρας και πάντα σε συνάρτηση με τους πόρους που δύναται να διαθέτει στην εθνική 
άμυνα, ώστε να μπορέσει να έχει την ναυτική ισχύ που θα την καταστήσει αξιόλογο 
αντίπαλο. 
 Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και οι γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις, οδηγούν αναπόφευκτα τις χώρες ενδιαφέροντος σε κούρσα εξοπλισμών, 
προκειμένου να μην βρεθούν ως απλοί παρατηρητές των εξελίξεων. Οι εξοπλισμοί αυτοί 
έχουν ως αντικείμενο, την αγορά νέων συστημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, σε 
κάθε περίπτωση όμως καλύτερων από αυτά που ήδη διαθέτουν διότι αλλιώς δεν έχει 
νόημα, ή τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων σε όση έκταση επιτρέπει η οικονομική 
τους κατάσταση, με σκοπό να αποκτήσουν νέες βελτιωμένες ικανότητες, σε επίπεδο 
οπλισμού, επικοινωνιών, λογισμικού, συστημάτων διαχείρισης μάχης και δυνατοτήτων 
κίνησης. Συνήθως τα σκάφη, λόγω της κατασκευής τους από χάλυβα, μπορούν να 
αντέξουν στον χρόνο με σωστή συντήρηση, το ζητούμενο είναι όμως αν μπορούν να 
δεχτούν όλες τις αναβαθμίσεις , λόγω υφιστάμενης υποδομής και χώρων. Για τον λόγο 
αυτό, τα σύγχρονα πλοία παρατηρούμε ότι έχουν πιο ‘’τετραγωνοποιημένη’’ μορφή, 
προκειμένου με την αφαίρεση και πρόσθεση τυποποιημένων στοιχείων, σε συσκευασία 
container, να μπορούν να δεχθούν αναβαθμίσεις στο μέλλον. Το ναυτικό Όπλο είναι αυτό 
του οποίου τα επιχειρησιακά μέσα, που ενεργούν σε ένα θέατρο επιχειρήσεων και 
ανήκουν στην ίδια χώρα, μπορεί να έχουν χρονολογική διαφορά ναυπήγησης πάνω από 
50 χρόνια, κάτι που δεν ισχύει στον στρατό και στην αεροπορία, εκτός φυσικά από 
ελάχιστες εξαιρέσεις. 
 Στις επόμενες σελίδες θα εξετάσουμε τις εξοπλιστικές προθέσεις των χωρών 
ενδιαφέροντος, μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των Αρχηγείων ή από έγκυρες 
δημοσιογραφικές πηγές, προσπαθώντας παράλληλα να ανιχνεύσουμε τους λόγους που 
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οδηγούν τις χώρες σε αυτές τις ενέργειες, καθώς και το χρονικό διάστημα που εκτιμάται 
ότι θα τεθούν σε ισχύ στη θάλασσα. 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 

‘’Νομίζω ότι η κατάσταση έχει πια ξεκαθαρίσει. Έχουμε συμφωνήσει την απόκτηση 
δυο φρεγατών Bellhara από τη Γαλλία, οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν με ίδιου κόστους προσφορά 
για τέσσερις περίπου ίδιων ή ελαφρά μικρότερων δυνατοτήτων φρεγάτες MMCS (Multi 
Mission Combat Ship) που όμως θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, ενώ στα ΜΜΕ 
αναφέρεται ότι ο ΥΕΘΑ συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση 2-3 μεταχειρισμένων 
αμερικανικών αντιτορπιλικών τύπου Arleigh Burke. Προσωπικά δεν νομίζω ότι πρέπει να 
υπάρχει προβληματισμός ή αμφιβολία. ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΑ. Και πιστεύω ότι θα 
πρέπει να τα αποκτήσουμε όλα. Και τα τρομερά αμερικανικά αντιτορπιλικά, και τις 
αμερικανικές φρεγάτες πολλαπλού ρόλου, και τις γαλλικές φρεγάτες τεχνολογίας του 
αύριο. Και όχι μόνο αυτά. Χρειαζόμαστε και το δικό μας «εθνικό πλοίο» που πρέπει να 
αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, και τις δυο καταπληκτικές πυραυλάκατους Super Vitae 
που καθυστερούν να παραδώσουν με ευθύνη τους χρόνια τώρα τα ναυπηγεία της 
Ελευσίνας, και τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας P-3B, που απαράδεκτα καθυστερεί η 
ΕΑΒ, και όλα όσα έχουν μέχρι τώρα εγκριθεί και δεν πραγματοποιούνται για 
μικροπολιτικές, συνδικαλιστικές ή χρηματοδοτικές μικρoσκοπιμότητες ή εξαιτίας της απλής 
ανικανότητας των υπευθύνων. Χρειαζόμαστε ακόμα ο Στόλος να φέρει τη επιχειρησιακή 
διαθεσιμότητα του στο 80-100% σύμφωνα με τα standards του ΝΑΤΟ, αν δεν είναι σε αυτό 
το επίπεδο.’’ (Κωσταράκος 2019). 

Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από ανάρτηση στο Facebook, του επίτιμου 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και τέως Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ και επιλέχθηκε 
η αυτούσια παράθεσή του, προκειμένου να δούμε ένα μέρος από αυτά που πραγματικά 
χρειάζεται η Ελλάδα από πλευράς ναυτικών εξοπλισμών. Δια στόματος Α/ΓΕΕΘΑ, η 
διαπίστωση είναι ότι έχουμε μείνει πίσω. Οι δύο Super Vita, με τα ονόματα των δύο  
πεσόντων αξιωματικών στην κρίση των Ιμίων, Υποπλοιάρχων Βλαχάκου και 
Καραθανάση, έχουν πέσει στο νερό και βρίσκονται στα τελικά στάδια ένταξης. Η 
διαμόρφωση των πλοίων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αφού ήδη τοποθετήθηκε όλος ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως το υπερσύγχρονο τακτικό σύστημα μάχης TACTICOS, 
τα πυροβόλα OTOBREDA και το αντιπυραυλικό σύστημα RAM. Εκκρεμεί μόνο η 
τοποθέτηση των εκτοξευτών για τους  πυραύλους EXOCET block 3, με βεληνεκές που 
αγγίζει τα 180 χιλιόμετρα. Η ταχύτητα τους, σε 36 κόμβους αλλά και η δυνατότητα 
εκτέλεση επιχειρήσεων σε θάλασσα κατάστασης 5 και επιβιωσιμότητας σε κατάσταση 7, 
σε συνδυασμό με τα οπλικά συστήματα, τις τοποθετεί στα πιο αξιόλογα πλοία του στόλου 
μας.μεταξύ 

Η Ελλάδα έχει υπογράψει τα Letters of Acceptance (LOA) για την αγορά 4 
ελικοπτέρων MH-60R (Romeo) και την αναβάθμιση των ελικοπτέρων S-70B6. Το ακριβές 
κόστος δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο αναφέρεται ότι κυμαίνεται περίπου στα 250 και 80 
εκατ. €, αντίστοιχα. 
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Εγκρίθηκε επίσης ένα ακόμη υποπρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, αυτό του 
εκσυγχρονισμού των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ, ύψους περίπου 160 εκατ. €. Κύρια νέα 
συστατικά του προγράμματος αφορούν νέο ραντάρ αέρος τεχνολογίας AESA, νέο 
Σύστημα Διαχειρίσεως Μάχης (CMS), ζεύξη δεδομένων Link16 σύστημα Ηλεκτρονικών 
Μέτρων Υποστηρίξεως (ESM) παθητικού εντοπισμού. 

Στο πλαίσιο της PESCO η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε μια κοινή προσπάθεια μαζί με 
τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία για να σχεδιάσουν τύπο κορβέτας περιπολίας, το 
οποίο απέχει πολύ από την υλοποίηση, μιας και πρέπει να βρεθούν και οι ανάλογοι 
οικονομικοί πόροι. Αυτό που διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας των Ναυπηγείων Σύρου Onex και των Israel Shipyards για την παραγωγή 
της κορβέτας «Θεμιστοκλής» με δυνατότητα να φέρει ελικόπτερο, μικρό αριθμό 
στρατευμάτων και με ακτίνα δράσης ως 5.000 ν.μ  (Decis 2020). 

Οι επίσημες αποφάσεις ωστόσο εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον 
Σεπτέμβριο του 2020 και αφορούν την ένταξη στον στόλο του πολεμικού ναυτικού 4 νέων 
φρεγατών πολλαπλού ρόλου και τον εκσυγχρονισμό των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ. Από το ίδιο 
βήμα, ανέφερε ότι η Ελλάδα δε θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών, υπονοώντας ότι τα νέα 
εξοπλιστικά προγράμματα θα είναι στοχευμένα.  

Η αγορά των MH-60R θα προσδώσει νέες δυνατότητες στην Αεροπορία Ναυτικού, 
καθώς πρόκειται για το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά ελικόπτερο θαλάσσιων δυνατοτήτων, 
ικανό να αναλάβει πολλαπλές αποστολές  και να επιχειρεί από πλοία. Σε συνδυασμό με 
την αναβάθμιση των S-70B, θα εκσυγχρονίσει τον αεροπορικό στόλο και θα προτάξει μια 
αξιόλογη δύναμη, όχι ισόποση αλλά υπολογίσιμη, απέναντι σε εκείνη της Τουρκίας. 

Η ένταξη νέων φρεγατών και ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ θωρακίζει ισχυρά το 
ΠΝ και ενισχύει την αντιαεροπορική δυνατότητα. Το πρώτο «ναυάγιο» των 
διαπραγματεύσεων για νέες φρεγάτες Bellhara, μπορεί να οδηγήσει σε προμήθεια μέσω 
δανεισμού, με πλεονέκτημα την άμεση ένταξή τους στον στόλο, μέχρι την παραλαβή των 
καινούργιων. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονή νέας γαλλικής πρότασης. 

Κλείνοντας την ενότητα της Ελλάδας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην 
προσπάθεια των εξοπλισμών του ΠΝ, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι απούσα. 
Πέρα ίσως από την ναυπήγηση κάποιων σκαφών, σε συνεργασία με τις χώρες 
προέλευσης, δε διαφαίνεται περαιτέρω εμπλοκή ελληνικών εταιρειών. Ας ελπίσουμε το 
μέλλον να μας διαψεύσει. 

 
ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
  Η μελέτη μας για την Τουρκία, ξεκινάει από την επίσημη ιστοσελίδα των τουρκικών 
ναυτικών δυνάμεων, η οποία σε αυτό το κομμάτι-Modernizations, Τhe Principles and 
Priorities- είναι ιδιαίτερα περιεκτική και θέτει όσα θέλει να φτάσουν στον αναγνώστη και 
να μεταδώσουν το μήνυμά της. Στην ΝΑΤΟική ορολογία αυτό ονομάζεται STRATCOM 
(Strategic Communications) και ορίζεται ως    “The coordinated and appropriate use of 
NATO communications activities and capabilities  Public Diplomacy, Public Affairs (PA), 
Military Public Affairs, Information Operations (Info Ops) and Psychological Operations 
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(PSYOPS), as appropriate – in support of Alliance policies, operations and activities, and 
in order to advance NATO’s aims.” Αν αντικατασταθεί το λήμμα ‘’ΝΑΤΟ’’ με το λήμμα 
‘’Turkey’’ είναι ξεκάθαρος ο σκοπός. 
 Από την πρώτη κιόλας παράγραφο, καθιστά σαφές ότι οι δυνατές ναυτικές 
δυνάμεις διασφαλίζουν τη θέση της Τουρκίας, ως ενεργειακού κόμβου μεταξύ των 
παραγωγών χωρών και των πλούσιων χωρών της Δύσης. Συνεχίζοντας αναφέρει τη λέξη 
«διαλειτουργικότητα», που μεταφράζεται ως συνεργασία με άλλα έθνη αλλά και 
συνεργασία με την αμυντική βιομηχανία, τονίζοντας ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία 
έχει πρωτεύοντα ρόλο και η στόχευση είναι να συμμετέχει ενεργά σε όλο τον κύκλο 
παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης μάχης και 
ηλεκτρονικού πολέμου από τις τουρκικές εταιρείες σε τουρκικό έδαφος. Με αυτόν τον 
τρόπο θα δημιουργηθεί μια ‘’win-win situation’’, από την οποία θα δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας και ο κύκλος της οικονομίας, στο τέλος θα ωφελήσει την ανάπτυξη των ενόπλων 
δυνάμεων. 
 To 2013 λήφθηκε η απόφαση για το project TF-2000 Air Defence Warfare (ADW) 
Destroyer Project. Πρόκειται ουσιαστικά για την προσπάθεια δημιουργίας ενός 
πρωτότυπου συστήματος με αυξημένες αντιαεροπορικές δυνατότητες, που θα 
εφαρμοστεί τόσο σε κλίμακα φρεγατών, όσο και καταδρομικών. Η κατασκευή του Radar 
έχει ήδη βρει τον ανάδοχό της στην εταιρεία ASELSAN από τον Σεπτέμβριο του 2013. 
Θα ακολουθήσει αναβάθμιση του GENESIS Combat Management System, με τελική 
επιθυμητή κατάσταση το παραπάνω σύνολο να είναι διαλειτουργικό με τις συμμαχικές 
χώρες. 

Το επόμενο project είναι η κατασκευή φρεγατών τύπου ‘’i’’, εξολοκλήρου από τα 
Τουρκικά Ναυπηγεία και βασισμένο στο σχέδιο των κορβετών τύπου ‘’ADA’’. Η ακτίνα 
δράσης τους αναμένεται να είναι τα 6.000 ν.μ. και η καθέλκυσή τους εντός του έτους 2021, 
ενώ από το 2022 θα ανατεθούν ακόμα 3 σε ιδιωτικά ναυπηγεία. 

Ένα ακόμα σχέδιο είναι ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών GΑΒΥΑ και BARBAROS 
με νέα συστήματα διαχείρισης μάχης τύπου GENESIS. 

Το πιο μεγαλόπνοο πρόγραμμα της Τουρκίας είναι η δημιουργία του πλοίου 
μεταφοράς αμφίβιων δυνάμεων πολλαπλού ρόλου, τύπου LHD βασισμένο στο ισπανικό 
JUAN CARLOS, το οποίο έχει «αιτιολογηθεί» ως η απάντηση στην πρόκληση μεταφοράς 
στρατευμάτων για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα πλοία θα έχουν τη 
δυνατότητα μεταφοράς αεροσκαφών κάθετης απογείωσης, ελικοπτέρων, αρμάτων, 
αμφίβιων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και ενός Τάγματος Πεζοναυτών. Το πρώτο 
πλοίο, με την ονομασία ANADOLU, αναμένεται να καθελκυσθεί εντός του 2021. Το 
πρόγραμμα θα συνδυαστεί με την κατασκευή 27 Αμφίβιων Οχημάτων Μάχης τα οποία 
θα είναι φτιαγμένα για το συγκεκριμένο πλοίο και 2 νέων αρματαγωγών, από τα οποία 
έχει ήδη παραδοθεί το πρώτο, με το όνομα BAYRAKTAR και ακολουθεί ακόμα ένα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στον τομέα των υποβρυχίων έχει σχεδιαστεί η παραγωγή 6 υποβρυχίων με Air 
Independent Propulsion System, με το όνομα PIRIREIS, τα οποία χαρακτηρίζονται ως το 
«Εθνικό Υποβρύχιο». Οι συσσωρευτές του βασίζονται σε κυψέλες υδρογόνου και θα του 
προσδίδουν τη δυνατότητα παραμονής σε κατάδυση για εβδομάδες. Επιπρόσθετα 
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σχεδιάζεται και πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων PREVEZE για τα οποία 
δεν παρέχονται επιπλέον πληροφορίες και εκτιμάται ότι ακόμα βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο. 

Σε τακτικό επίπεδο η κατασκευή των νέων υποβρυχίων, τύπου PIRIREIS, σημαίνει 
‘’όργωμα’’ του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου, με πλήρη απόκρυψη από 
οπτική παρατήρηση, κατά συνέπεια δραστική επαύξηση της ικανότητας συλλογής 
πληροφοριών και παρατήρησης, το οποίο επιδρά άμεσα στη δική μας σχεδίαση. 

Η τοποθέτηση της κοινής αντιαεροπορικής πλατφόρμας σε φρεγάτες και κορβέτες, 
μετριάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, η 
οποία θα κληθεί να εξασφαλίσει τοπικά και χρονικά αεροπορική υπεροχή, για ευόδωση 
των δικών μας κινήσεων. 

Η ναυπήγηση των νέων φρεγατών τύπου ‘’i”, μεγαλώνει τον μέσο όρο της ακτίνας 
δράσης του τουρκικού στόλου, το οποίο σε μια θάλασσα, όπως η Ανατολική Μεσόγειος-
ούτε πολύ μικρή, ούτε πολύ μεγάλη-είναι παράγοντας ισχύος, διότι εξασφαλίζει 
συνεχόμενες επιχειρήσεις, χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, η απόκτηση του ANADOLU, αναβαθμίζει τις τουρκικές δυνατότητες στο 
επιχειρησιακό επίπεδο και θα πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα τη χώρα, διότι η 
δυνατότητα μεταφοράς ενός πλήρους Τάγματος, με μηχανοκίνητα και ιπτάμενα μέσα, σε 
συνδυασμό με την εγγύτητα με τα νησιά μας, μετατρέπει το επιχειρησιακό πλεονέκτημα 
σε στρατηγικό. Επίσης με αυτό το απόκτημα, η Τουρκία αναβαθμίζει και τη θέση της στο 
ναυτικό εντός ΝΑΤΟ, καθώς θα αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό για άλλες χώρες για 
διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. 

 
ΙΣΡΑΗΛ 

 
Ενώ οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ βασίζουν τον εξοπλισμό τους στις ΗΠΑ, το 

ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό εξοπλίζεται τόσο από τη Γερμανία, όσο κι από τη Γαλλία, 
αλλά βασίζεται και στην ισραηλινή πολεμική βιομηχανία. 

Αυτήν την  χρονική περίοδο ‘’τρέχουν’’ τα προγράμματα απόκτησης 4 κορβετών 
τύπου ‘’Sa’ar 6’’, 6 νέων υποβρυχίων τύπου ‘’Dolphin III’’ και μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών. 

Οι νέες κορβέτες κατασκευάζονται από το 2018 και αναμένονται ως το 2022 να 
έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ από την Thyssen Krupp Marine Systems. Η βασική τους 
αποστολή θα είναι η περιπολία εντός της ΑΟΖ και η προστασία των εξέδρων εξόρυξης 
υδρογονανθράκων. (Naval-technology.com 2019).Με δυνατότητα να φέρουν ελικόπτερο 
SH-60F και με 40 βλήματα επιφανείας-αέρος Barack, φέροντας βλήματα Harpoon και 
Gabriel κατά στόχων επιφανείας και με πυροβόλο Oto Melara στην πλώρη, θα 
αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του ισραηλινού ναυτικού. Η ταχύτητα των 26 
κόμβων και η ακτίνα δράσης των 2.500 ν.μ. τα διατηρούν στα ίδια επίπεδα με τα άλλα 
σκάφη και καταδεικνύουν ότι το Ισραήλ, επιθυμεί με το ναυτικό του να εξασφαλίσει τα 
ζωτικά του συμφέροντα πρωτίστως, δηλαδή την ΑΟΖ του και την απαγόρευση 
τρομοκρατικών επιχειρήσεων στο έδαφός του και είναι λιγότερο προσανατολισμένο στην 
προβολή ισχύος στην ευρύτερη περιοχή. Η ναυτική ισχύς που προβάλει το Ισραήλ είναι 
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κυρίως μέσα από τις συμμαχίες του – η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές- μιας και 
λόγω αυτών, το ναυτικό απομακρύνεται από την ακτογραμμή, κοντά στην οποία είναι η 
βασική του αποστολή. 

To στρατηγικό ναυτικό όπλο του Ισραήλ, τα υποβρύχια, αναμένεται να 
ανανεωθούν και να επαυξηθούν, με την προσθήκη 6 υποβρυχίων, εκ των οποίων τα τρία 
για να αντικαταστήσουν τα Dolphin I. Tα υπόλοιπα 3 θεωρούνται ως εξελιγμένα Dolphin 
II, γι’ αυτό και κάποιοι τα αποκαλούν και Dolphin III, ενώ η ονομασία του τύπου τους θα 
είναι Dragon. Η σχεδίαση και η κατασκευή τους είναι από την γερμανική  Howaldtswerke-
Deutsche Werft, με έδρα το Κίελο, ενώ η παράδοσή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το 2027. 

Η στρατηγική του Ισραήλ γενικότερα εστιάζει σε συγκεκριμένες αποστολές και με 
βάση αυτές προσανατολίζει τους εξοπλισμούς του. Στην κατεύθυνση αυτή, ενδιαφέρεται 
για την απόκτηση Μη επανδρωμένων συστημάτων για συλλογή πληροφοριών, 
αναγνώριση, στοχοποίηση και επιτήρηση και γι’ αυτό κατασκευάζεται από την Israeli Air 
Industry, το σύστημα Heron Eitan, με χρόνο συνεχόμενης πτήσης τις 36 ώρες. 

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες ενδιαφέροντος, το Ισραήλ διαθέτει το μικρότερο 
τμήμα του αμυντικού προϋπολογισμού του στο Πολεμικό Ναυτικό χωρίς όμως αυτό να το 
καθιστά μη υπολογίσιμη δύναμη. 

 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 

Το Πολεμικό Ναυτικό της Αιγύπτου καθιερώθηκε ως κλάδος των ενόπλων 
Δυνάμεων το 1928 και είναι σταθερά ανερχόμενο τα τελευταία χρόνια, καθώς η 
γεωπολιτική κατάσταση μεταβάλλεται και αυξάνεται η ανάγκη προστασίας, των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και των πολλά υποσχόμενων κοιτασμάτων στη θάλασσα 
της Μεσογείου. Η αποστολή του είναι η προάσπιση της ακτογραμμής τόσο της Μεσογείου 
όσο και της Ερυθράς Θάλασσας, η διασφάλιση της διώρυγας του Σουέζ και η υποστήριξη 
των χερσαίων δυνάμεων, αν απαιτηθεί. Το αιγυπτιακό ναυτικό αναπτύχθηκε περισσότερο 
τη δεκαετία του 1960 , με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. Στις μέρες μας, 
θεωρείται ως ένα από τα πιο ισχυρά στην Αφρική και στον αραβικό κόσμο και 
αναπτύσσεται συνεχώς τόσο σε μέσα αλλά και σε οργάνωση. 

Υπό την ηγεσία του Αλ Σίσι, διαχωρίστηκε ο στόλος σε δύο μικρότερους, με 
προσανατολισμό στη Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα και τέθηκε ως προτεραιότητα 
η ανάπτυξη των ναυτικών βάσεων του Ρας Ελ Τιν και της Σαφάγκα, προκειμένου να 
μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερα πλοία. 

Μέσα στο 2021, αναμένεται η παράδοση του τελευταίου από τα 4 υποβρύχια 
τύπου 214 της Thyssen Krupp Marine System, των οποίων τα πληρώματα έχουν ήδη 
εκπαιδευτεί, οπότε η ένταξη τους αναμένεται να είναι άμεση. 

Επίσης το 2003, οι ένοπλες δυνάμεις αγόρασαν από τον ιδιωτικό τομέα, τα 
ναυπηγεία της Αλεξάνδρειας και μέχρι το 2014, είχαν επενδύσει περισσότερα από 280 
εκ.δολλάρια, προκειμένου να τα καταστήσουν ικανά να κατασκευάζουν πλοία για το 
ναυτικό. Τον Μάιο του 2020,τα ναυπηγεία παρέδωσαν 1 κορβέτα  τύπου Gowind, η οποία 
ήταν η τελευταία, μετά τις 2 πιο πρόσφατες, το 2018 και 2019. 
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 Στο επίπεδο των φρεγατών, τον Απρίλιο του 2019, η Αιγυπτος προχώρησε σε 
παραγγελία 6 γερμανικών φρεγατών ΜΕΚΟ Α-200, αξίας 2 δις. Δολαρίων, με δυνατότητες 
αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και κατά στόχων επιφανείας αγώνα, καθώς και σε 
αγώνα εντός βιολογικού και χημικού περιβάλλοντος. Η ικανότητα αυτή, που ονομάζεται 
4-D (τετραδιάστατη), είναι επιπέδου state of art και δεν συναντάται στο ναυτικό των 
υπόλοιπων χωρών ενδιαφέροντος (Sabahat 2019). Επιπρόσθετα, από το τέλος του 
2019, φημολογείται ότι η ιταλική ναυπηγική εταιρεία  Fincantieri, πέτυχε συμφωνία για την 
προμήθεια 2 φρεγατών τύπου FREMM, μέχρι την κατασκευή καινούριων. Ως τώρα δεν 
υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για το αν τα δύο προγράμματα συνδέονται μεταξύ 
τους ή είναι διαφορετικά και ως εκ τούτου, η πληροφορία αυτή παρατίθεται με επιφύλαξη. 
(Lamidel 2020). 
 To αιγυπτιακό ναυτικό αρχίζει τα τελευταία χρόνια «να βγαίνει από τα λιμάνια». 
Υπάρχει ήδη συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Υεμένη, υπό τη Σαουδική Αραβία, ενώ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα η συμμετοχή σε ασκήσεις, τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα, με σκοπό 
την προβολή ισχύος στην περιοχή και την αποτροπή όσων εποφθαλμιούν τον έλεγχο της, 
όσο και στη Μεσόγειο, με συνεργασίες με το ισπανικό, το γαλλικό αλλά και το ελληνικό 
ναυτικό, ενώ έχει προγραμματιστεί ναυτική συνεργασία με τη Ρωσία στην Μαύρη 
Θάλασσα, έως το τέλος του 2020, το οποίο αποτελεί κίνηση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, 
μιας και το αιγυπτιακό ναυτικό, θα κληθεί για πρώτη φορά να δράσει σε κλειστή θάλασσα 
και μακριά από τις βάσεις του, το οποίο παράλληλα δίνει και μήνυμα προβολής ισχύος 
στην Τουρκία. 
 
 Κλείνοντας την ενότητα, διαπιστώνουμε ότι καμία από τις χώρες της περιοχής που 
μελετάμε δεν μένει αδιάφορη για το μέλλον του ναυτικού της. Κάθε μία, ανάλογα με τον 
τομέα που καλείται να προασπίσει και τα στρατηγικά της ενδιαφέροντα, προβαίνει σε 
εξοπλιστικές κινήσεις ή δράσεις εκσυγχρονισμού, με σκοπό να διατηρήσει το στόλο της 
αξιόμαχο και ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, στον βαθμό που μπορεί, σύμφωνα 
και με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και αυτός ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για τα 
κοιτάσματα, αλλά και για τον γενικότερο έλεγχο της θάλασσας, επιβεβαιώνοντας τους 
θεωρητικούς της ναυτικής στρατηγικής του παρελθόντος και του παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 Όπως σε κάθε επίκαιρη γεωπολιτική κατάσταση, έτσι και σε αυτήν της Ανατολικής 
Μεσογείου, δε θα μπορούσαν να μην διαδραματίζουν ρόλο οι μεγάλες δυνάμεις. Κάθε 
μία, με τα δικά της συμφέροντα και επιδιώξεις, στην προσπάθεια ευόδωσης της 
στρατηγικής τους και ικανοποίησης των πολιτικών σκοπιμοτήτων, που επιβάλουν οι 
καταστάσεις της εποχής.  
 Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ρωσία, θεωρούν τη Μεσόγειο, ως πεδίο αντιπαράθεσης 
προκειμένου να επηρεάσουν την έκβαση πολεμικών συγκρούσεων ή επαναστάσεων 
(Αραβική Άνοιξη, εμφύλιος πόλεμος στη Συρία κλπ), αλλά και χώρο άσκησης δράσεων 
για σύναψη διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων, με τις χώρες που επιθυμούν να 
‘’προσκολληθούν στο άρμα τους’’. 
 Πέρα από τις δύο δυνάμεις που αναφέραμε, υπάρχει και η Γαλλία, η οποία δεν 
διστάζει να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για εκτέλεση ασκήσεων και προβολή 
παρουσίας της, σε αντίθεση με την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες κρατάνε 
απόσταση και λειτουργούν περισσότερο μέσω της διπλωματίας και των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων και όχι δια φυσικής παρουσίας. 
 Ο ρόλος της Κίνας, περιορίζεται προς το παρόν, στον οικονομικό τομέα-εμπόριο και 
επενδύσεις-στην προσπάθεια της να ισχυροποιήσει την θέση της στην Ευρώπη.  
 Από τις παραπάνω χώρες, θα μελετήσουμε τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Γαλλία, διότι 
έχουν τον κυρίαρχο ρόλο, ώστε να διαπιστώσουμε αν επηρεάζουν τη ναυτική ισχύ των 
χωρών ενδιαφέροντος και αν γενικότερα δρουν ως καταλύτες των εξελίξεων. Δεν θα 
εισέλθουμε σε λεπτομέρειες, διότι ο σκοπός της εργασίας δεν είναι η γεωπολιτική 
ανάλυση και γι’ αυτό θα αναφερθώ γενικά, εστιάζοντας στην επίδραση τους στο θαλάσσιο 
πεδίο. 
 
ΗΠΑ 
 
  Οι ΗΠΑ ενεργούν εντός και εκτός ΝΑΤΟ, αλλά το ‘’καπέλο’’ του ΝΑΤΟ τους δίνει το 
ηθικό πλεονέκτημα της προστασίας των συμμάχων και αιτιολογεί καλύτερα τη συνεχή 
παρουσία τους στη Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Έκτος Στόλος επιτηρεί τα 
συμφέροντα της χώρας στη Μεσόγειο από το 1950 ως σήμερα, με έδρα την Νάπολη της 
Ιταλίας. 
  Η Ανατολική Μεσόγειος είναι άλλωστε ένα από τα όρια της Rimland, σύμφωνα με 
τη θεωρία του Spykmann και ο έλεγχος της συμβάλλει στον γενικότερο έλεγχο της 
Ευρασίας, της οποίας ο έλεγχος οδηγεί στον ‘’έλεγχο του παγκόσμιου πεπρωμένου’’. 
 Η πολιτική των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή δεν είχε επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, 
με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, οι χώρες της περιοχής να διέρχονται από περιόδους 
κρίσης ή και εμπόλεμων συρράξεων, ενώ αυτό που έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην 
Ευρώπη, είναι το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο αλλάζει τη δημογραφική και θρησκευτική 
της σύσταση και προβληματίζει για το μέλλον. 
 Με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων και την εμπλοκή μεγάλων εταιρειών 
αμερικανικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαμορφώσουν μια άλλου είδους 
σχέση με τις χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα με τις συμμαχικές, και θα είναι προς το 
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συμφέρον τους να διατηρήσουν την περιοχή ειρηνική. Αυτό, εκτιμάται ότι θα απαιτήσει 
την προσέγγιση των σταθερών και δημοκρατικών χωρών της περιοχής, ανάμεσα στις 
οποίες είναι και η Ελλάδα, για δημιουργία ενεργειακών δεσμών, ώστε να περιοριστεί η 
εξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και να περιέλθουν κέρδη 
στις εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων. Το μεγάλο εμπόδιο σε αυτήν την προσπάθεια, 
αποτελεί ο πόλεμος στη Συρία, ο οποίος αποσταθεροποιεί την περιοχή και ο οποίος έχει 
γίνει αρένα διαμάχης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 
 Οι ΗΠΑ είναι ναυτική δύναμη. Έτσι μόνο μπορεί να διατηρεί την παρουσία της σε 
όλα τα πλάτη και μήκη και η Μεσόγειος υπήρξε πάντα στον σχεδιασμό τους. Η πρόσφατη 
επίσκεψη Πομπέο στη Ναυτική και Αεροπορική Βάση της Σούδας στην Κρήτη και οι 
σχετικές δηλώσεις του περί ‘’απογείου στις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας’’ καθώς και η 
δήλωση ότι ‘’οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα, ως πυλώνα σταθερότητας και στηρίζουν τις 
πρωτοβουλίες της για την προμήθεια φυσικού αερίου’’, σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην 
περιοχή. Η πρόθεση δε, για τον μόνιμο ελλιμενισμό του USS Hershel «Woody» Williams, 
το οποίο είναι πλωτή βάση επιχειρήσεων, στη Σούδα, αλλά και για τον ελλιμενισμό 
πολεμικών πλοίων στην Αλεξανδρούπολη, αναδεικνύει την επιθυμία των ΗΠΑ να 
επιδείξουν θαλάσσιο έλεγχο στην περιοχή, επιτηρώντας την Ανατολική Μεσόγειο αλλά 
και τα Δαρδανέλια, που αποτελούν την πύλη εξόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο. 
 
ΡΩΣΙΑ 
 
 Για τη Ρωσία, η Ανατολική Μεσόγειος είναι το πεδίο στο οποίο μπορεί να έρχεται σε 
αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ, μιας και η ίδια είναι παραγωγός χώρα υδρογονανθράκων και 
δεν επιθυμεί την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης, από τα κοιτάσματα της 
περιοχής. Το κυρίαρχο όμως συμφέρον της είναι να παρεμποδίσει την περικύκλωσή της 
από το ΝΑΤΟ και να μειώσει τις πιθανότητες να βρεθεί προ εκπλήξεων και αυτό μπορεί 
να το επιτύχει μόνο με συνεχή παρουσία, η οποία λαμβάνει χώρα στη Συρία, αλλά και 
στη Λιβύη. Συνεπώς θα λέγαμε ότι ο ρόλος του ρωσικού ναυτικού στην περιοχή είναι η 
στρατηγική αποτροπή. 
 Από το 2015, η Ρωσία έχει αποκτήσει τον έλεγχο του συριακού εναέριου χώρου, 
κηρύσσοντας ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, με εγκατάσταση S-400, τακτικών 
βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων cruise και στοιχείων ηλεκτρονικού πολέμου. Τον 
Μάιο του 2020 ενίσχυσε τον στόλο της στην Μεσόγειο, με πλοία που φέρουν πυραύλους 
cruise και πυραύλους κατά πλοίων Kallibr, τα οποία θεωρούνται ως όπλα κυρίως κατά 
αεροπλανοφόρων, ενώ διατηρεί και υποβρύχιο, το οποίο φέρει κι αυτό Kallibr. (Sutton 
2020). Τα Kallibr έχουν βεληνεκές 1500-2000 χλμ 
 Επίσης από το 2018, φαίνεται ότι η Ρωσία έχει εμπλακεί μέσω Ιδιωτικών 
Στρατιωτικών Εταιρειών (PMC-Private Military Companies) και στη Λιβύη, ενώ οι 
εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι πιθανή μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων και στη Λιβύη, παρά το γεγονός ότι στη Λιβύη υπάρχει διεθνώς 
αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που δεν έχει εκφράσει τέτοια επιθυμία και κάτι τέτοιο θα ήταν 
σαφής παραβίαση της κυριαρχίας της. Αν ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια, θα δώσει στη 
Ρωσία στρατηγικό πλεονέκτημα, ωστόσο θα περιορίσει την τουρκική παρουσία στην 
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Λιβύη, το οποίο μπορεί να ευνοήσει την πλευρά Χαφτάρ, κάτι που είναι προς το συμφέρον 
της Ελλάδας. 
 Υπό τα παραπάνω δεδομένα εκτιμάται ότι η Ρωσία, θα ενισχύσει το στόλο της τα 
επόμενα χρόνια, ποιοτικά και ποσοτικά, με μόνη δυσχέρεια την εφοδιαστική υποστήριξη 
των πλοίων, η οποία είναι δέσμια της γεωγραφίας, καθόσον πρέπει να διέλθει από τα 
στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
  
 H Ανατολική Μεσόγειος έχει γίνει για τη Γαλλία, ο χώρος που προσπαθεί να ασκήσει 
επιρροή, προσπαθώντας να αποτρέψει την τζιχαντιστική απειλή, την οποία βίωσε στο 
έδαφός της, αλλά και για να ενισχύσει το προφίλ της, το οποίο συνοδεύεται από 
επεμβάσεις στην Ασία και την Αφρική. Ας μην λησμονούμε ότι μιλάμε για την μοναδική 
μεσογειακή χώρα που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
διαθέτει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή. 
 Την τρέχουσα περίοδο είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, που στέκεται σαφώς στο 
πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, στην κρίση με την Τουρκία, όταν η Γερμανία 
προσπαθεί να διατηρήσει ίσες αποστάσεις, που ευνοούν βέβαια την Τουρκία, διότι δεν 
δείχνουν τον απαραίτητο δυναμισμό που όφειλε να δείξει η Ευρώπη, τη στιγμή που 
απειλούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της. 
 Η Γαλλία στην προσπάθεια ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, μέσω Λιβύης 
στηρίζει το καθεστώς Χαφτάρ, εκτιμώντας ότι ο στρατηγός είναι ο μόνος που μπορεί να 
σταματήσει τη διέλευση τζιχαντιστών από τη Λιβύη στην Ευρώπη. Αυτό σε συνδυασμό 
με την υποστήριξη προς την Ελλάδα, την φέρνει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. 
 Τα οικονομικά συμφέροντα της Γαλλίας, από την παρουσία της στην Ανατολική 
Μεσόγειο, έχουν δύο κατευθύνσεις: την εμπλοκή εταιρειών γαλλικών συμφερόντων στην 
εξόρυξη των κοιτασμάτων αλλά και την πώληση στρατιωτικού υλικού. Η πρόσφατη 
ελληνοτουρκική κρίση οδηγεί την Ελλάδα σε εξοπλισμούς , με αγορά 18 αεροσκαφών 
Ραφάλ και 4 φρεγατών τύπου Fremm καθώς και ανταλλακτικών που θα καταστήσουν 
πλήρως ενεργά τα ελληνικά Mirage 2000-5. Παράλληλα με την Ελλάδα, και η Αίγυπτος 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό αγοραστή γαλλικού στρατιωτικού υλικού, προεξαρχόντων 
των ελικοπτεροφόρων Mistral, ενώ το 2019, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, οι αγορές της Αιγύπτου από τη Γαλλία έφτασαν το 1 δις.ευρώ. (The Middle 
East Monitor 2020).  
 H Γαλλία αποτελεί αυτή τη στιγμή τον σύμμαχο της Ελλάδας σε τακτικό και 
στρατηγικό επίπεδο. Η επιθυμία της Γαλλίας  να ενταχθεί στο East Med Gas Forum 
αποδεικνύει την πρόθεσή της να μην μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις, ενώ για την Ελλάδα, 
που είναι και παραδοσιακά σύμμαχος με τη Γαλλία, αποτελεί μια ευκαιρία να 
διαπραγματευτεί με ευνοϊκότερους όρους και να αποκτήσει στρατιωτικό υλικό, αλλά και 
Follow on Support για αυτό το υλικό, ώστε να μπορεί να παραμείνει αξιόμαχο στο 
πέρασμα του χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο :ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η διατύπωση των συμπερασμάτων μας για το μέλλον της ναυτικής ισχύος στην 
Ανατολική Μεσόγειο, δεν πρόκειται να αναδείξει τον μελλοντικό νικητή, διότι κάτι τέτοιο 
δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε μια περιοχή στην οποία οι ισορροπίες μεταβάλλονται και 
είναι πάντα σε εξάρτηση από τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση.  
 Η προσπάθεια των χωρών είναι καθημερινός αγώνας στο στίβο των 
διαπραγματεύσεων, δέσμιες οικονομικών συμφερόντων, στηριζόμενες σε συμμαχίες, 
που ευελπιστούν στην επιτυχία βέλτιστων συμφωνιών που θα τις ωφελήσουν οικονομικά, 
χωρίς να χρειαστεί να παραχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα για τα οποία έχουν χύσει 
αίμα στο παρελθόν. 
 Τα συμπεράσματα που θα ακολουθήσουν, δεν θα αφορούν μόνο τη ναυτική ισχύ, 
αλλά και ευρύτερα πεδία της στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας, στα οποία 
η ναυτική ισχύ έχει ρόλο ή που μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμα γι’ αυτήν. 
 Η συνεχής διαμάχη σε μια περιοχή για διάφορους λόγους, είναι πολύ πιθανό να 
οδηγεί συχνά σε κρίσεις. Η διαχείριση των κρίσεων απαιτεί, εκτός από νηφαλιότητα 
σκέψης, ψυχραιμία αλλά και δυναμισμό, σχεδιασμό από νωρίς, τυποποιημένες 
διαδικασίες των θεσμικών οργάνων-πολιτικών και στρατιωτικών-κοινή γλώσσα 
επικοινωνίας και χάραξη πολιτικής που θα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, θα 
διαμορφώνει και θα επικοινωνεί τις ‘’κόκκινες γραμμές’’ της χώρας και θα ενημερώνει την 
κοινή γνώμη. Όλα αυτά απαιτούν ένα όργανο, υπεύθυνο για θέματα στρατηγικού 
σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, που θα συντονίζει τους εμπλεκόμενους και θα 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό το όργανο θα είναι το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας (ΣΕΑ), που θα πρέπει να είναι σε υψηλό βαθμό μεν, απλό και ευέλικτο δε, 
ικανό να αξιολογεί τις απειλές, να εκτιμά την τρωτότητα της χώρας και με βάση τους 
εθνικούς συντελεστές ισχύος, να προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. Με άλλα λόγια, να 
είναι ο θεσμός που θα κάνει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας πράξη, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της εθνικής ασφάλειας. Ο κύριος κορμός του θα πρέπει να είναι ο 
Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη 
και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Θα συνεπικουρείται από τον Υπουργό Οικονομικών και από ένα 
επιτελείο αναλυτών και στρατιωτικών, που θα τηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία των 
εθνικών συντελεστών ισχύος και θα μπορεί να ενημερώνει τη Βουλή και τα πολιτικά 
κόμματα. Η ναυτική ισχύς είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να είναι στη διάθεσή 
του ΣΕΑ, ποσοτικά, ποιοτικά και επιχειρησιακά, διότι όπως προείπαμε το ναυτικό Όπλο 
βρίσκεται και στα τρία επίπεδα σχεδιασμού και ενεργειών, δηλαδή και στο τακτικό και στο 
επιχειρησιακό αλλά και στο στρατηγικό.  
 Η κυβέρνηση, ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2019, την ανάληψη καθηκόντων του 
συμβούλου εθνικής ασφαλείας από τον αντιναύαρχο Αλέξανδρο Διακόπουλο, ενώ τον 
Οκτώβριο του ίδιου έτους προστέθηκε ακόμα ένας σύμβουλος, ο διδάκτωρ διεθνών 
σχέσεων και στρατηγικών σπουδών, κ.Θάνος Ντόκος, με σκοπό να λειτουργήσουν ως 
«πυρήνες» για τη δημιουργία ΣΕΑ, στα πρότυπα του Ισραήλ, πολύ κοντά στην πρόταση 
της προηγούμενης παραγράφου. Επιτακτική ανάγκη θα αποτελέσει ο διαχωρισμός των 
αρμοδιοτήτων από το ΚΥΣΕΑ, εάν συνεχίσει να υφίσταται, ώστε να μην παρατηρηθεί 
σύγκρουση αρμοδιοτήτων, η οποία θα προκαλούσε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και 
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σύγχυση. Στο ΣΕΑ θα πρέπει να ενταχθεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ώστε σε 
περίπτωση ασθένειας ή απώλειας του Πρωθυπουργού να αναλάμβανε την προεδρία του, 
καθώς επίσης και να καθοριστεί η σειρά διαδοχής και αναπλήρωσης των μελών του, ώστε 
να είναι πάντα ενεργό και λειτουργικό. 
 Στο κεφάλαιο 3, στο οποίο παρουσιάστηκε η ναυτική δύναμη των χωρών 
ενδιαφέροντος, κατέστη σαφές ότι από άποψη ναυτικών μέσων, η Τουρκία είναι η πιο 
ισχυρή χώρα. Ωστόσο η ισχύς αυτή δεν της επιτρέπει να επιτύχει πλήρως τους στόχους 
της, διότι απέναντί της έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή συμμαχία Ελλάδας, Αιγύπτου και 
Ισραήλ, που ενδυναμώνεται με το πέρασμα του χρόνου, καθόσον έχει εδραιωθεί πολιτικά, 
έχει ισχυροποιηθεί στρατιωτικά και δύναται να ολοκληρωθεί ως συνασπισμός κρατών  με 
την δημιουργία οικονομικών σχέσεων που θα δημιουργήσουν συνθήκες αλληλεξάρτησης. 
Οι κυβερνήσεις οφείλουν να επενδύσουν σε αυτή τη συμμαχία, διότι δρα αποτρεπτικά και 
μας δίνει τον απαραίτητο χρόνο να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα. Τα κοιτάσματα 
της περιοχής είναι η αφορμή και όχι η αιτία της έντασης, διότι η αιτία βρίσκεται στη θεωρία 
των πρώτων θεωρητικών και ονομάζεται «έλεγχος της θάλασσας» ή αν μπορούσαμε να 
το πούμε αλλιώς «ναυτική ηγεμονία». Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτελεί την 
πιο ισχυρή απόδειξη. 
 Η κατασκευή του αγωγού East Med, θα είναι το μεγάλο στοίχημα που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν όλοι οι βασικοί δρώντες στην περιοχή. Για την Ελλάδα αποτελεί την 
ιδανική ευκαιρία να ενδυναμώσει την γεωπολιτική της θέση στην περιοχή και να καταστεί 
ενεργειακός κόμβος, ρόλος που αυτή τη στιγμή διαδραματίζει η Τουρκία. Ωστόσο δεν είναι 
μόνο η κατασκευαστική πρόκληση που δυσκολεύει την υλοποίηση, καθόσον τα θαύματα 
της Μηχανικής, μπορούν να υπερβούν αυτό το εμπόδιο, με την κατάλληλη 
χρηματοδότηση, το βασικότερο όλων είναι η γεωπολιτική αστάθεια που διαμορφώνει, 
προφανώς ηθελημένα η Τουρκία με σκοπό να αποθαρρύνει τους επενδυτές που δικαίως 
θα έχουν ανησυχίες για το μέλλον. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η Τουρκία με τη στάση της στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διεξάγει πόλεμο τριβής, με πολλαπλά οφέλη για την 
ίδια, εξυπηρετώντας παράλληλα και τα συμφέροντα της Ρωσίας, που δεν επιθυμεί την 
ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης. Μια ισχυρή ναυτική απάντηση 
προερχόμενη από τη συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, είναι σε θέση να αλλάξει τις 
ισορροπίες και η κατασκευή του East Med να υλοποιηθεί, γι’ αυτό όπως προείπαμε, η 
Ελλάδα αλλά και οι άλλες χώρες πρέπει να επενδύσουν στη συμμαχία, απέναντι στην 
αδιαμφισβήτητα ισχυρή Τουρκία, της οποίας η ισχύς της επιτρέπει να εγείρει αξιώσεις, 
ακόμα κι αν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. 
 Τι μπορεί να κάνει η χώρα μας όμως σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για να 
ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα και να πολλαπλασιάσει την ναυτική ισχύ, 
συνδυάζοντάς την με τις χερσαίες δυνάμεις; Η πλήρης ανανέωση του στόλου, με μέσα 
και όπλα νέας τεχνολογίας θα ήταν το ιδανικό, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά της χώρας 
δεν το επιτρέπουν και αυτό δεν αναμένεται να μεταβληθεί σύντομα. Συνεπώς πρέπει να 
προσανατολιστούμε σε οργανωτικές λύσεις που θα βελτιώσουν  την χρονική αντίδρασή 
μας και τη δυνατότητα να απαντήσουμε δυναμικά στις προκλήσεις. 
 Από την προσωπική εμπειρία μου, έχοντας υπηρετήσει στην 32η Ταξιαρχία 
Πεζοναυτών, εκτιμώ ότι πρέπει να υιοθετήσουμε πλήρως την τακτική της Τουρκίας και να 
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συστεγάσουμε στην ίδια έδρα, τους πεζοναύτες με τα μέσα τους, δηλαδή τα αρματαγωγά, 
ώστε σε πρώτο χρόνο να είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός τουλάχιστον Συγκροτήματος 
Αποβατικού Τάγματος, εντός 6 ωρών. Για την επίτευξη του, πρέπει ή να 
μετασταθμεύσουν πλήρως οι πεζοναύτες στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ή να 
μετασταθμεύσουν τα αρματαγωγά στον λιμένα του Βόλου ή να κατασκευαστεί μια 
καινούρια ναυτική βάση στα νότια της Αττικής ή στην Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού, 
προστατευόμενη από ισχυρά αντιαεροπορικά μέσα, ώστε η δύναμη να βρίσκεται στο 
Αιγαίο άμεσα, συνοδευόμενη από τα πλοία προστασίας που θα μπορούν να είναι στον 
Ναύσταθμο Σαλαμίνας και των οποίων η ταχύτητα επιτρέπει να μεταβούν έγκαιρα στην 
περιοχή σύζευξης με τα αρματαγωγά. Τα αρματαγωγά αποτελούν Στόχους Υψηλής Αξίας 
για την αεροπορία και χρήζουν προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής τους. Για όλες 
τις προαναφερόμενες λύσεις απαιτείται σημαντικό κόστος κατασκευής υποδομών και 
μεταφοράς μέσων, το οποίο θα πρέπει να σταθμιστεί και παράλληλα η εκάστοτε 
κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποστεί το πολιτικό κόστος που αφήνει στην 
τοπική οικονομία, η μεταστάθμευση μιας Ταξιαρχίας που για δεκαετίες τονώνει την 
οικονομική δραστηριότητα. 
 Κλείνοντας τα συμπεράσματα, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία της Κρήτης, η 
οποία κατά την άποψή μου, θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, 
διότι αποτελεί σημείο ύψιστης στρατηγικής σημασίας, που δεν πρέπει να μείνει 
ανεκμετάλλευτο, αντίθετα πρέπει να καταστεί ως κύρια βάση επιχειρήσεων 
αερομεταφερόμενων δυνάμεων, πολλαπλάσιων δυνατοτήτων σε σχέση με αυτές που 
έχει σήμερα. Η προσωπική μου θέση παραμένει ίδια με την περίπτωση των πεζοναυτών, 
θεωρώντας ότι τα ιπτάμενα μέσα πρέπει να εδρεύουν πλησίον των στρατευμάτων που 
πρέπει να αερομεταφερθούν. 
  
 Συνοψίζοντας την εργασία, ξεκίνησα με αναφορά στη θεωρία της ναυτικής ισχύος, 
προκειμένου να εξετάσουμε τα βασικά της στοιχεία αλλά κι εκείνα της ναυτικής 
στρατηγικής, όπως διαμορφώθηκαν από τους μεγάλους θεωρητικούς των 
προηγούμενων δύο αιώνων και  προσαρμόστηκαν από τους σύγχρονους θεωρητικούς 
στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Η τεχνολογία και οι θαλάσσιοι πόροι 
αναδεικνύονται ως οι δυναμικοί παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στο μέλλον. 
 Στο επόμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή της 
ανάδειξη λόγω της ανακάλυψης των κοιτασμάτων και εξετάσαμε τις χώρες ενδιαφέροντος 
ως προς τα 6 στοιχεία της ναυτικής ισχύος από τη θεωρία του Mahan. 
 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάσαμε τα ναυτικά μεγέθη των χωρών, τόσο σε  μέσα, όσο 
και σε  θέμα ναυτικών βάσεων και μέσω του Πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου, συγκρίναμε 
τα μέσα από χρονολογική άποψη και ακτίνα δράσεως. 
 Στο 4ο κεφάλαιο μιλήσαμε για το μέλλον των ναυτικών εξοπλισμών, με σκοπό να 
παρουσιάσουμε τις κινήσεις των χωρών ενδιαφέροντος, με βάση τις οποίες 
συμπεραίνουμε και τις επιδιώξεις τους στην περιοχή. 
 Τέλος στο 5ο κεφάλαιο, αναφερθήκαμε συνοπτικά στον ρόλο των μεγάλων 
δυνάμεων, οι οποίες έχουν καταλυτική επίδραση στην διαμόρφωση των εξελίξεων, με 
βάση τις οποίες η χώρα μας καλείται να διαμορφώσει την εθνική της στρατηγική. 
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