
1 

 

Αντιναυάρχου ε.α. 

Δρα Στυλιανού Πολίτη 

 

Τι θα μπορούσαν να κάνουν 

τα υποβρύχια μας στην Κύπρο 

τον Ιούλιο του 1974 
 

Το Νοέμβριο του 1967 η Ελλάδα είχε παραγγείλει τέσσερα υποβρύχια στα 

ναυπηγεία HDW του Κίελου της Δυτικής Γερμανίας. Το εκτόπισμα τους ήταν 

1101/1278 τόνοι, ήταν μονέλικα με ισχύ 4.600 HP και η μεγίστη ταχύτης τους εν κα-

ταδύσει ήταν 22 κόμβοι. Βαπτίσθηκαν ΓΛΑΥΚΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ, ΤΡΙΤΩΝ και ΠΡΩ-

ΤΕΥΣ. Ο ΓΛΑΥΚΟΣ παρελήφθη από τον Πλωτάρχη Γ. Πουλοπάτη, στις 6 Σεπτεμ-

βρίου του 1971 και κατέπλευσαν στο Ναύσταθμο ανήμερα του Αγίου Νικολάου του 

ιδίου έτους. Ο ΝΗΡΕΑΣ παρελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου του 1972 από τον Πλω-

τάρχη Γ. Σίδερη και κατέπλευσε στις 19 του επομένου Ιουνίου. Στις 8 Αυγούστου 

1972 ήρθε η σειρά του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ που παρελήφθη από τον Πλωτάρχη Ι. Μανιάτη 

και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 11 Νοεμβρίου 1972, ενώ στις 22 Νοεμβρίου 1972 

παρελήφθη από τον Πλωτάρχη Τ. Μασούρα ο ΠΡΩΤΕΥΣ με τον οποίο κατέπλευσε 

στο Ναύσταθμο στις 16 Μαρτίου 1973. 

 

  Ήταν τέσσερα υποβρύχια προηγμένου τύπου, από τα πιο σύγχρονα συμβατικά 

της εποχής τους. Μαζί με τις τέσσερις πυραυλακάτους ΕΥΝΙΚΗ, ΚΥΜΟΘΟΗ, 

ΝΑΥΣΙΘΟΗ και ΚΑΛΥΨΩ τύπου Compattant II, που είχαν παραγγελθεί στα ναυπη-

γεία CMN του Χερβούργου το 1968 και είχαν παραληφθεί ήδη, αποτελούσαν σημα-

ντικό παράγοντα ναυτικής ισχύος για τη Χώρα μας, αφού η Τουρκία τότε δεν διέθετε 

ανάλογα όπλα. Είχαν εγκατεστημένες υπερσύγχρονες για εκείνη την εποχή εντοπι-

στικές και άλλων επιχειρησιακών χρήσεων ηλεκτρονικές συσκευές και τελευταίας 

τεχνολογίας τορπίλλες. Οι τορπιλλοσωλήνες τους ήταν οκτώ, εξοπλισμένοι με ισά-

ριθμες τορπίλλες ενώ μπορούσαν να φέρουν και άλλες έξι έως επτά αμοιβές, συνολι-

κά δηλαδή δεκατέσσερις ή δεκαπέντε τορπίλλες! (Δεκατέσσερις ήταν μόνο αν είχαν 

SST-4, αλλά υπήρχε δυνατότητα όμως να έχουν και ΜΚ 37.2, οι οποίες ήταν κυρίως 

ανθυποβρυχιακές. Αντί για κάθε μία SST-4, μπορούσαν να έχουν δύο απ’ τις άλλες). 

Μπορούσαν να καταδύονται σε μεγάλο βάθος για να διέρχονται ανεντόπιστα και να 

διαφεύγουν με την πολύ μεγάλη τους εν καταδύσει ταχύτητα. Στον καταπληκτικό για 

την εποχή τους εξοπλισμό θα πρέπει να προστεθούν και οι εξαιρετικές δυνατότητες 

τους, για παραπλάνηση του αντιπάλου. 

 

Η επιλογή του προσωπικού είχε γίνει προσεκτικά, το επίπεδο της εκπαιδεύσε-

ως και του ηθικού του ήταν πολύ υψηλό. Όλοι ήταν μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπα-

ξιωματικοί με στρατεύσιμο μόνο το μάγειρα. Με το που έφθασαν στην Ελλάδα έγινε 

εντατικότατα η σύντονη εκπαίδευση. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά δεν αρκέσθη-

καν σ’ αυτό. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση αυτού του επιπέδου με συνε-

χείς ασκήσεις και αξιοκρατική χρησιμοποίηση του προσωπικού. Παράλληλα όλοι 

φρόντιζαν σχολαστικά τη συντήρηση του πολύτιμου υλικού. Το 1974 τα υποβρύχια 

αυτά βρισκόντουσαν στο αποκορύφωμα της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας με νέ-

ους αλλά έμπειρους Κυβερνήτες, που στο διάστημα της προϋπηρεσίας τους είχαν α-

ποδείξει περίτρανα τις ικανότητες τους και τις ναυτικές αρετές τους. Κυβερνήτης στο 
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ΓΛΑΥΚΟ ήταν ο Πλωτάρχης Β. Γαβριήλ, στο ΝΗΡΕΑ ο Πλωτάρχης Ι. Παναγιωτό-

πουλος, στο ΤΡΙΤΩΝΑ ο Πλωτάρχης Σ. Δριτσάκος και στο ΠΡΩΤΕΑ ο Πλωτάρχης 

Β. Κηρύκος. Τα υποβρύχια αυτά ήταν το καμάρι του Στόλου μας και οι πιο αξιόμαχες 

μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων μας! Παραμονές της εισβολής στη Κύπρο, το Ναυ-

τικό δεν είχε κάνει καμμία απολύτως ιδιαίτερη προετοιμασία. Τα πολεμικά πλοία ό-

μως και ειδικά τα υποβρύχια μας ήταν όπως πάντα έτοιμα. Αυτό το είχε δηλώσει σε 

ημερήσια εφημερίδα και ο Ναύαρχος ε.α. Βασίλειος Γαβριήλ, νεαρός τότε Πλωτάρ-

χης, Κυβερνήτης στο ΓΛΑΥΚΟ. Δεν είχαν όμως εφοδιασθεί με πλήρη φόρτο τορπιλ-

λών. Το δικό του υποβρύχιο μάλιστα αντί για δεκαπέντε που θα μπορούσε να έχει, 

είχε δεκατρείς.  

 

Όταν ήμουν Ύπαρχος στο Αντιτορπιλλικό ΑΙΓΑΙΟΝ είχα και εγώ Κυβερνήτη 

το σημερινό απόστρατο Ναύαρχο Β. Γαβριήλ, σαν Αντιπλοίαρχο. Γι’ αυτό το λόγο 

τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί η σχέση του Κυβερνήτη με τον κυριότερο συνεργάτη 

του, τον Ύπαρχο είναι άμεση και συνεχής. Είναι γεγονός ότι κυριολεκτικά τον θαύ-

μαζα. Παρά το γεγονός ότι ήταν λίγο «φωνακλάς» και συχνά μαλώναμε σαν «αρβανί-

τες», ποτέ δεν έπαυσε να είναι για μένα ο τότε Αντιπλοίαρχος Β. Γαβριήλ το καλό 

παράδειγμα για τη σταδιοδρομία μου σαν Κυβερνήτης στη συνέχεια. Ήταν ένας εξαι-

ρετικά επιδέξιος χειριστής του πλοίου, άριστος γνώστης της ναυτικής τέχνης και τα-

κτικής που μπορούσε να πρωτοτυπεί στις ενέργειες του και να αυτοσχεδιάζει. Ο πα-

τέρας του ήταν Ήρωας Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς, που ο ίδιος δεν πρόλαβε να 

τον γνωρίσει γιατί είχε σκοτωθεί στον πόλεμο ανδραγαθώντας. Ήταν κουνιάδος του 

επίσης Πλωτάρχη τότε Ε. Χανδρινού, του γνωστού Ήρωα της Κύπρου, που σαν Κυ-

βερνήτης του Αρματαγωγού ΛΕΣΒΟΣ, όπως αναφέραμε ήδη σε προηγούμενο άρθρο 

του περιοδικού μας, με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία έσωσε τη Πάφο κατα-

στρέφοντας την Τουρκική Δύναμη που την απειλούσε και προκάλεσε τέτοια σύγχυση 

στους Τούρκους που μέσα σε λίγο χρόνο κατάφεραν να βυθίσουν το δικό τους Αντι-

τορπιλλικό ΚΟΤΣΑΤΕΠΕ (Kocatepe) και να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες και 

σοβαρές απώλειες προσωπικού στα επίσης δικά τους Αντιτορπιλλικά ΑΝΤΑΤΕΠΕ 

(Adatepe) και Μ.ΦΕΖΙ ΤΣΑΚΜΑΚ, καθώς και να καταρρίψουν τουλάχιστον τρία 

από τα μαχητικά τους αεροπλάνα. 

 

Ας επανέλθουμε όμως σε εκείνες τις θλιβερές μέρες του Ιουλίου του 1974 

Όπως διηγείται ο παλιός Κυβερνήτης μου, τρία υποβρύχια απέπλευσαν από το Ναύ-

σταθμο Σαλαμίνας στις 19 Ιουλίου του 1974 ώρα 15.07. Ήταν ο ΓΛΑΥΚΟΣ, ο ΝΗ-

ΡΕΑΣ και ο ΤΡΙΤΩΝ. Η διαταγή είχε εκδοθεί από τον Αρχηγό του Ναυτικού, Αντι-

ναύαρχο Αραπάκη στις 10.30, δηλαδή μία ώρα μετά τη πληροφορία ότι η τουρκική 

αποβατική δύναμη είχε αποπλεύσει από τη Μερσίνα και είχε νότια πορεία. Η αποβί-

βαση και όχι απόβαση των Τούρκων, έγινε την επομένη ημέρα, το Σάββατο στις 20 

του μηνός. Προορισμός των υποβρυχίων ήταν η περιοχή της Ρόδου όπου θα εκτελού-

σαν ασκήσεις επειδή εκεί θα είχαν ασκήσεις και οι Τούρκοι. Απέπλευσαν δηλαδή α-

πλά και μόνο για άσκηση. Κάτι που γινόταν συχνά, «για παν ενδεχόμενο», όταν έ-

βγαιναν τα Τουρκικά Πολεμικά στο Αιγαίο. Πριν όμως από τον απόπλου στις 13.00 
κλήθηκαν οι Κυβερνήτες ΓΛΑΥΚΟΥ και ΝΗΡΕΑ στο Αρχηγείο του Στόλου, στη 

Σαλαμίνα για να ενημερωθούν για το Σχέδιο που υπήρχε και αφορούσε αντιμετώπιση 

τουρκικής επιθέσεως στην Κύπρο. Σε αυτό περιλαμβάνονταν όλες οι κινήσεις και των 

τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικά το σχέδιο ενέργειας για την απο-

τροπή των εκτιμώμενων τούρκικων επιδιώξεων. Η ενημέρωση έγινε βιαστικά. Δεν 

ήταν δυνατό μέσα σε λίγη ώρα να μελετήσει κανείς ένα τέτοιο σχέδιο και βέβαια ή-

ταν αδύνατο να το απομνημονεύσει όσες ικανότητες και αν είχε. Γι’ αυτό ζήτησαν 
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αντίγραφο που όμως δεν τους δόθηκε γιατί ήταν υψηλής διαβαθμίσεως. Στο σημείο 

αυτό έχουμε μια παρατήρηση. Ούτε τέτοια έγγραφα μπορούν να κυκλοφορούν ανεξέ-

λεγκτα, ούτε όμως και πρέπει να παραμένουν κλειδαμπαρωμένα σε ένα φοριαμό α-

σφαλείας χωρίς να τα γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια αυτοί που θα κληθούν να τα 

εφαρμόσουν! 

 

Τα υποβρύχια τελικά ξεκίνησαν για άσκηση, έχοντας όμως όπως πάντα την 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου. Δεν τους δόθηκαν άλλες οδηγί-

ες. Κατά συνέπεια οι Κυβερνήτες όφειλαν όσο αυτό ήταν δυνατό να διασφαλίσουν 

την ασφάλεια των πλοίων τους αποφεύγοντας κάθε εμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, τα σή-

ματα που ακολούθησαν δημιουργούσαν πολεμικό κλίμα και οδηγούσαν σύμφωνα με 

τον Πλωτάρχη Β. Γαβριήλ στην ερμηνεία «αν χρειασθεί επιτίθεσαι και μετά ρωτάς». 

Επτά το πρωί της επομένης μέρας ενώ η αποβίβαση των Τούρκων είχε ήδη αρχίσει, 

τα τρία υποβρύχια μας βρισκόντουσαν στις Κυκλάδες και συνέχιζαν να κινούνται 

προς περιοχή Ρόδου. Στις 16.00 έλαβαν διαταγή από το Αρχηγείο Ναυτικού να πλεύ-

σουν τα υποβρύχια ΓΛΑΥΚΟΣ και ΝΗΡΕΑΣ εν καταδύσει με κατεύθυνση την πε-

ριοχή βορείως Κύπρου και να αναλάβουν περιπολίες μεταξύ ακτών της Νήσου και 

της Μικρός Ασίας. Το άλλο υποβρύχιο ο ΤΡΙΤΩΝ συνέχισε την πορεία του για Ρόδο. 

Την ίδια μέρα απέπλευσε από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το τέταρτο υποβρύχιο ο 

ΠΡΩΤΕΑΣ για να εγκαταστήσει περιπολία στις προσβάσεις κόλπου Σμύρνης και Ελ-

λησπόντου. Σύμφωνα με τη διαταγή έπρεπε όλα τους να πλεύσουν κάτω από πολεμι-

κές συνθήκες με τεταμένη την προσοχή τους και εφαρμόζοντας όλα τα διαθέσιμα μέ-

τρα αμύνης. Μια τέτοια διαταγή θέλει απαραίτητα και την ανάλογη ερμηνεία. Το υ-

ποβρύχιο εντοπίζει πρώτο το εχθρικό πλοίο. Στο διάστημα μέχρι να εντοπισθεί από 

τον εχθρό βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και μπορεί να τον καταστρέψει. Αν παρέλ-

θει άπρακτος αυτός ο χρόνος, η κατάσταση μεταβάλλεται σε βάρος του υποβρυχίου 

ανεπιστρεπτί. Γι αυτό το υποβρύχιο δεν μπορεί να είναι αμυντικό όπλο, αλλά μόνο 

επιθετικό. Μόνο προληπτική άμυνα με εκδήλωση αιφνιδιαστικής επιθέσεως μπορεί 

να κάνει ένα υποβρύχιο και αυτό μετά την επίσημη έναρξη του πολέμου. Αυτός είναι 

και ο λόγος που σε περίοδο εντάσεως πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικός ο χειρισμός 

των υποβρυχίων καθώς η Αρχή του Βρετανού Ναυάρχου Νέλσωνα «σε περίπτωση 

αμφιβολίας επιτίθεσαι» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα σύμφωνα με το διε-

θνές δίκαιο. 
 

Στις 21 Ιουλίου το βράδυ γύρω στις 21.30 ενώ το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ είχε 

πλησιάσει ογδόντα πέντε περίπου ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, έλαβαν το πρώτο 

σήμα ανακοπής του πλου. Με τη νέα διαταγή έπρεπε να πάνε στην περιοχή Ρόδου 

όπου θα αναλάμβαναν περιπολίες σε συγκεκριμένους τομείς. Εδώ πάλι θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι τα υποβρύχια πάντα περιπολούν σε καθορισμένους με ακρίβεια 

γεωγραφικούς τομείς έχοντας συγκεκριμένη αποστολή. Οι τομείς αυτοί πρέπει να εί-

ναι γνωστοί στα φίλια πλοία για αποφυγή παρεμβολών έως και ατυχούς εμπλοκής σε 

μάχη από παρεξήγηση.  

 

Το βράδυ στις 20.00 της επόμενης μέρας, δηλαδή στις 22 του μηνός, ελήφθη 

άλλο σήμα το οποίο ακύρωνε το προηγούμενο και διέταζε τα υποβρύχια να πλεύσουν 

πάλι προς τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου για εκτέλεση περιπολιών. Ενώ 

όμως τα υποβρύχια είχαν πλησιάσει στην Κύπρο στα σαρανταπέντε μίλια στις 07.00 

το πρωί της 23ης Ιουλίου, ελήφθη πάλι άλλο σήμα με το οποίο διαταζόταν η ανακοπή 

του πλου των υποβρυχίων. Τα υποβρύχια διατάχθηκαν να επιστρέψουν ενώ βρισκό-

ταν σε εξέλιξη ο ΑΤΤΙΛΑΣ! Τα σήματα ανακοπής του πλου είχαν προβληματίσει 
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σοβαρά τους Κυβερνήτες και ιδιαίτερα το Πλωτάρχη Β. Γαβριήλ. Σύμφωνα με κά-

ποιες πληροφορίες έκλεισε για έξι ολόκληρες ώρες τους ασυρμάτους, διακόπτοντας 

την επικοινωνία του με το Αρχηγείο για να δει τι θ’ αποφασίσει. Η θέση του ήταν ε-

ξαιρετικά δύσκολη. Από τη μια μεριά είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πή-

γαινε καθόλου καλά. Δεν ήξερε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση 

χωρίς να μπορεί κανείς να εκτιμήσει την κατάσταση, δεν μπορεί να ενεργήσει αντίθε-

τα με τη διαταγή. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφθηκε και ο άλλος Κυβερνήτης. Γι’ αυτό 

τα δύο υποβρύχια συμμορφώθηκαν με τη διαταγή του Αρχηγείου, για να το μετανιώ-

σουν αργότερα οι Κυβερνήτες τους και μάλιστα πάρα πολύ πικρά! Κανένας μα κανέ-

νας δεν μπορεί να φαντασθεί τα θλιβερά συναισθήματα αυτών των Αξιωματικών ό-

ταν επιτέλους έμαθαν το τι τελικά είχε γίνει και συνειδητοποίησαν με απόλυτα δικαι-

ολογημένη αγανάκτηση το πόσο κοντά έφθασαν σε μια ηρωική πράξη, που δεν την 

πραγματοποίησαν από άγνοια της πραγματικότητας. Μια πράξη που θα έσωζε την 

Κύπρο μας από τη καταστροφή. 

 

Οι Τούρκοι ανενόχλητοι αποβιβάσθηκαν στην Κύπρο χρησιμοποιώντας τρια-

νταοκτώ αποβατικά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα υποβρύχια θα μπορούσαν να 

είχαν βρεθεί εκεί που διατάχθηκαν αρχικά, προτού οι Τούρκοι να έχουν εξασφάλιση 

το απαραίτητο για την επιτυχία τους προγεφύρωμα. Κανείς δεν αμφιβάλει ότι αν αυτά 

τα υποβρύχια είχαν φθάσει εκεί, το πιθανότερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να 

βυθιστούν τουλάχιστον δεκατρία μεγάλα Τουρκικά πλοία. Αυτά όλα στην χειρότερη 

περίπτωση και με επιτυχία μόνο 50%, αν σκεφθεί κάνεις πόσες τορπίλλες διέθεταν 

συνολικά αυτά τα πλοία. Τέτοιες απώλειες ήταν αναμφίβολα αρκετές για να ματαιώ-

σουν την επιχείρηση της Κύπρου. Ακόμα και την επομένη μέρα να έφθαναν, πάλι δεν 

μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν πολύ αργά, καθώς και σε αυτή την περίπτωση θα 

μπορούσαν να σταματήσουν την αποβίβαση και να δώσουν μια πολύ καλή ευκαιρία 

για την άμυνα της Μαρτυρικής Μεγαλονήσου. 

 

Σήμερα ο απόστρατος Ναύαρχος Β. Γαβριήλ, ξαναγυρνώντας στα παλιά και 

γνωρίζοντας όλα όσα δυστυχώς ο ίδιος δεν ήξερε τις τραγικές εκείνες στιγμές που 

δέχθηκε τα σήματα ανακοπής του πλου μας λέει: «Βρέθηκα σε δίλημμα. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι έπρεπε να παραβώ το σήμα. Διότι δεν είχα τα στοιχεία, δεν μπορούσα να ε-

κτιμήσω την όλη κατάσταση με πληροφορίες, τι ακριβώς γινόταν. Τα στοιχεία αυτά ό-

μως τα είχαν στο Αρχηγείο του Ναυτικού. Επομένως όσο και μέσα μου να ήθελα να πα-

ραβώ την εντολή, τελικά επεκράτησε η λογική του ότι δεν έπρεπε να την παραβώ και 

υπάκουσα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τελικά ήταν το σωστό. Και ως απεδείχθη 

μάλλον δεν ήταν το πιο σωστό που μπορούσε να γίνει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για 

έναν Κυβερνήτη υποβρυχίου, προτού γίνει ένας πόλεμος, να προκαλέσει έναν πόλεμο 

μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας και να είναι αυτός η αιτία του. Εάν μεν νικούσαμε, σωστά 

θα είχα αποφασίσει, εάν χάναμε, θα είχα αποφασίσει λάθος. Είναι μεγάλο το δίλημμα 

και μεγάλη η απόφαση που πρέπει να λάβεις για να παραβείς μια τέτοια εντολή. Εν 

καιρώ πολέμου υπάρχει η πιθανότητα να παραβείς αρκετές εντολές. Αλλά προτού 

κηρυχθεί πόλεμος, δεν νομίζω - γιατί μετά από τόσα χρόνια το σκέπτομαι και με απα-

σχολεί - ότι θα έπρεπε να παραβώ την εντολή που είχα λάβει από το Αρχηγείο Ναυτι-

κού, γιατί δεν είχα τις πληροφορίες, που έπρεπε να έχω. Θα μπορούσαμε να έχουμε 

τσακίσει τους Τούρκους!» 

 

Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον παλιό Κυβερνήτη μου! Πράγματι στον πόλε-

μο οι Ηγέτες πρέπει να παραβαίνουν τις διαταγές όταν έχουν καλύτερη εικόνα 

της καταστάσεως από αυτούς που τις εκδίδουν. Στην περίπτωση όμως αυτή φέ-
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ρουν ακέραια την ευθύνη για την πράξη τους που είναι παράνομη και ποινικά κολά-

σιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης πιστεύω ότι και στην ειρήνη ένας Αξιωματικός 

επιφορτισμένος με υψηλά καθήκοντα, επιβάλλεται κάποιες στιγμές να παραβεί τους 

Νόμους και τις διαταγές των ανωτέρων του με τις ίδιες προϋποθέσεις. Όμως η περί-

πτωση των δύο υποβρυχίων είναι τελείως διαφορετική. Στο βυθό της θάλασσας α-

κούγοντας μόνο τα υδρόφωνα, δεν μπορείς σε μια περίοδο που επίσημα ξέρεις ότι «οι 

Τούρκοι κάνουν ασκήσεις» και χωρίς να έχεις καμμία πληροφόρηση, να παραβείς τις 

διαταγές των ανωτέρων σου και να ριψοκινδυνεύσεις μετά από επιπόλαιες σκέψεις, 

που θα σε οδηγήσουν πιθανότατα σε ενέργειες που μόνο εγκληματικές θα μπορούσαν 

να χαρακτηρισθούν. 

 

Τα σήματα για να γυρίσουν πίσω τα υποβρύχια εκδόθηκαν από τον Αρχηγό 

Ναυτικού, Αντιναύαρχο Π. Αραπάκη. Ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί ικανοποιητι-

κή απάντηση στο καυτό ερώτημα: Γιατί ο Αρχηγός εξέδωσε αυτές τις διαταγές; Κά-

ποιοι ισχυρίζονται ότι εκδόθηκαν γιατί υπήρχε πληροφορία ότι δήθεν οι Τούρκοι θα 

έκαναν απόβαση στη Ρόδο και ότι το Ναυτικό προτίμησε να σώσει τη Ρόδο και όχι 

την Κύπρο. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ποτέ να συμβεί, ακόμα και αν η πλη-

ροφορία ήταν απόλυτα ακριβής. Δεν παίρνεις τα υποβρύχια από εκεί που έχουν σί-

γουρα δράση για να τα μεταφέρεις εκεί που ενδέχεται να δράσουν και μάλιστα όταν 

έχεις και άλλα διαθέσιμα. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι οι ιθύνοντες είχαν εξασφαλίσει 

από τον υφυπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Γιόζεφ Σίσκο, την υπό-

σχεση ότι θα σταματήσει την εισβολή και εξαπατήθηκαν. Όσο απλοϊκή και να φαίνε-

ται αυτή η δικαιολογία δεν μπορούμε να την απορρίψουμε, λαμβανομένου υπόψη ότι 

οι Έλληνες πάντα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα μας ζητώντας τη διαμε-

σολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Κανένας μας όμως δεν μπόρεσε ποτέ να κατα-

λάβει ότι αυτές ότι κάνουν, το κάνουν για το δικό τους συμφέρον και όχι για κάποιο 

άλλο λόγο, οπότε άλλες φορές μας κοροϊδεύουν και άλλες φορές εισπράττουν κάποιο 

σημαντικό αντάλλαγμα που τις περισσότερες φορές είναι δυσανάλογο της «προσφο-

ράς» τους. Στην περίπτωση της Κύπρου, εάν πράγματι υπήρχε τέτοια διαβεβαίωση 

των Αμερικανών, σίγουρα μας κορόιδεψαν για να εξυπηρετήσουν «τον καλό τους 

σύμμαχο την Τουρκία». 

 

Τέλος, θεωρώ τελείως αφελή τη δικαιολογία ότι όλα αυτά έγιναν για να πέσει 

η Κυβέρνηση των Αθηνών, που με διάφορες μορφές και σχήματα, βρισκόταν παρά-

νομα επτά χρόνια στην εξουσία! Υπήρξαν μάλιστα και κάποιοι που διατυμπάνιζαν ότι 

«η Κύπρος θυσιάστηκε για να σωθεί η Ελλάδα!». Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

ανοησία! Αν ήταν έτσι τότε γιατί όταν έπεσε η «Χούντα» δεν σταμάτησε και η προέ-

λαση των Τούρκων; Η μεταπολίτευση έγινε και εδώ πανηγυρίζαμε. Τις ίδιες στιγμές 

οι Τούρκοι έσφαζαν, βίαζαν και προχωρούσαν με μεγαλύτερη ορμή, τελείως ανενό-

χλητοι, για να σταματήσουν εκεί που ήθελαν! Το μόνο που μπορεί κανείς να καταλά-

βει είναι ότι όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με κάποιο σχέδιο ενεργείας που εφαρμόσθηκε 

με απόλυτη επιτυχία για τους «εμπνευστές» του. Όσο για μας τους Έλληνες συνεχί-

ζουμε δυστυχώς ακόμα και σήμερα να μιλάμε για «φιλέλληνες», «μισέλληνες» και 

για «προδότες», ενώ τα βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντη-

τα, μια και ο περίφημος «Φάκελος της Κύπρου» δεν έχει ανοίξει ακόμα ή κατ’ άλλους 

δεν υπάρχει…… 
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Χαρακτηριστικά των Υποβρυχίων 

ΓΛΑΚΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ, ΤΡΙΤΩΝ και ΠΡΩΤΕΥΣ 

  

ΤΥΠΟΣ  

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΜΗΚΟΣ  

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΛΑΤΟΣ  

ΥΨΟΣ  

(ΑΝΕΥ  

ΙΣΤΩΝ)  

ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ 

ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ  

ΣΕ ΚΑΤΑ-

ΔΥΣΗ  

ΜΕΓΙΣΤΗ  

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙ-

ΦΑΝΕΙΑ  

ΜΕΓΙΣΤΗ  

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΑΤΑ-

ΔΥΣΗ  

ΜΕΣΩ 

ΒΥΘΙΣΜΑ  

54,15m  6,25m  11,38m  1101tn  1278tn  12kn  22kn  5,33m  

ΠΡΟΩΣΗ  

Διαθέτουν δύο συστοιχίες των 240 στοιχείων, ένα κινητήρα 4.600 ΗΡ και μία προπέ-

λα. Η φόρτιση των συστοιχιών γίνεται από 4 γεννήτριες που κινούνται με 4 μηχανές 

DIESEL 2.400 ΗΡ.  

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ  

Πλήρως εφοδιασμένα με κεραίες, πομπούς και δέκτες.  

ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

Διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών και οργάνων, όπως 

Radar, σύστημα αδρανειακής ναυτιλίας, GPS, διάφορες συσκευές ναυτιλίας, 

SATNAV, καθώς και δύο περισκόπια.  

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Είναι εξοπλισμένα με 8 τορπιλοσωλήνες. Η μεγάλη ποικιλία όπλων και το προηγμένο 

σύστημα διευθύνσεως βολής «KANARIS» τα καθιστούν ικανά να προσβάλλουν ο-

ποιοδήποτε στόχο. Ο οπλισμός τους σήμερα έχει συμπληρωθεί με κατευθυνόμενα 

βλήματα SUBHARPOON και από τορπίλλες κατευθυνόμενες μέσω καλωδίου.  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Μεγάλος αριθμός αντλιών, συμπιεστών και βοηθητικών μηχανημάτων που εξυπηρε-

τεί πλήρως όλες τις λειτουργικές ανάγκες τους.  

SONAR  

SONAR της Γερμανικής εταιρείας ATLAS ELEKTRONIK. Είναι ένα από τα πιο 

σύγχρονα και αξιόπιστα παγκοσμίως. Αποτελείται από SONAR ενεργητικής και πα-

θητικής ερεύνης και επιθέσεως μεσαίων συχνοτήτων, συσκευή παθητικής μέτρησης 

απόστασης, καθώς και SONAR πλευρικής διάταξης χαμηλών συχνοτήτων.  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Το προσωπικό συνίσταται από 6-7 Αξιωματικούς και από πλήρωμα 28-30 ανδρών 

που είναι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και βαθμοφόροι. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Μπορούν να μεταφέρουν επαρκή τρόφιμα και πόσιμο νερό για πλου έως 50 ημέρες, 

με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ανεφοδιασμού με καύσιμα - λιπαντι-

κά.  

 

 

 
 
 

 

Το «βάφτισμα» του υποβρυχίου 
 

 

 

 

 


