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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Π
έµπτη, 23 Ιουλίου, ώρα 21:35. Ο Αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ βρίσκεται καθ’ οδόν για 
το σπίτι του. Είναι η πρώτη στιγµή µε-

τά το µεσηµέρι της Τρίτης που, εµφανώς µε λι-
γότερες έγνοιες στο µυαλό του, µπορούσε να 
πάει για να κοιµηθεί. Ηδη µετρούσε 62 ώρες 
στις επάλξεις. Οταν το πρωί της Τρίτης, 21 Ιου-
λίου, που ξύπνησε στην Κύπρο, όπου βρέθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µνήµης για την 
εισβολή του «Αττίλα» το 1974 και την απόδο-
ση τιµών στους ήρωες πεσόντες, ενηµερώθη-
κε από τους επιτελείς του για τις κινήσεις των 
Τούρκων, αποφάσισε, λίγες ώρες αργότερα, να 
επισπεύσει την επίσκεψή του και να αναχωρή-
σει εκτάκτως για την Αθήνα στις 3 το µεσηµέ-
ρι. ∆ύο ώρες νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθ-
µός του τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού στην 

ΤΟ ΠΡΩΙ της Παρασκευής οι κάτοικοι του ακριτικού Καστελλόριζου εί-
δαν στην είσοδο του λιμανιού να στέκεται ως άγρυπνος φρουρός η πυ-
ραυλάκατος «Αντιπλοίαρχος Ρίτσος» Ρ-71. Τα Ταχέα Περιπολικά Κα-
τευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), όπως είναι η πλήρης ονομασία των 
πυραυλακάτων, αποτελούν ό,τι πιο επικίνδυνο για τον αντίπαλο στόλο, 
αφού -μεταξύ άλλων- φέρουν 8 πυραύλους Exocet. Δεν είναι, όμως, τα 
μόνα. Εχουν ένα πυροβόλο 75mm OTO-MELARA, 2 πυροβόλα 30 mm 
OTOBREDA και αντιαεροπορικό σύστημα RAM με 21 πυραύλους. Ουσι-
αστικά πρόκειται για μια μίνι φρεγάτα χωρίς ελικόπτερο, που όμως ανα-
πτύσσει μέγιστη ταχύτητα 35 κόμβων. Η υψηλή ταχύτητα που αναπτύσ-
σει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι οπλισμένη σαν αστακός, την 
καθιστά φόβητρο για τις αντίπαλες δυνάμεις, δεδομένου μάλιστα ότι 
μπορεί -λόγω μήκους και εκτοπίσματος- να κρυφτεί σε όρμους κι από 
εκεί να εξαπολύσει θανατηφόρα χτυπήματα. Φέρει πλήρωμα 45 ατόμων.  
Η αποστολή της πυραυλακάτου «Ρίτσος» κάθε άλλο παρά τυχαία θεω-
ρείται, αφού πρόκειται για το πιο πρόσφατο πλοίο που παρέλαβε το Πο-
λεμικό Ναυτικό. Καθελκύστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2015 και είναι κλά-
σης Ρουσέν (τύπου SUPER VITA), αποτελώντας το πιο σύγχρονο από-
κτημα του Πολεμικού Ναυτικού. Υπάρχει και η πυραυλάκατος «Καρα-
θανάσης» Ρ-78, που είναι το τελευταίο απόκτημα, επίσης κλάσης Ρου-

σέν, η οποία ωστόσο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των τελικών δοκιμών, 
με το επίπεδο ολοκλήρωσης να βρίσκεται στο 98%. 

Η επίδειξη από ελληνικής πλευράς του πιο σύγχρονου αποκτήματος 
του Στόλου, με τις πολύ μεγάλες δυνατότητες, στο Καστελλόριζο απο-
τελεί σαφώς ακόμη ένα ισχυρό μήνυμα της αποφασιστικότητας απένα-
ντι σε κάθε τουρκική αμφισβήτηση.

Ο «ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 

Αττάλεια είχε εκδώσει παράνοµη NAVTEX, µε την οποία ανήγγειλε την έναρξη 
ερευνών του σεισµογραφικού «Oruc Reis» και των δύο συνοδευτικών του εντός 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Λίγη ώρα µετά, άρχισε να καταγράφεται η πρώ-
τη κινητικότητα στον ναύσταθµο του Ακσάζ, ανατολικά της Ρόδου. Οι πληροφο-
ρίες που έρχονταν επιβεβαίωναν έντονη κινητικότητα του τουρκικού στόλου, µε 
συνολικά 15 πολεµικά (5 φρεγάτες και 10 «µικρότερα», επιπέδου κορβέτας και 
πυραυλακάτου) να έχουν αποπλεύσει έως τις 4 το απόγευµα. 

Η διαταγή 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, τα γεγονότα που άρχισαν να εκτυλίσ-
σονται από την πλευρά των Τούρκων, αµέσως µετά την έκδοση της NAVTEX, 
ήταν ένα από τα σενάρια που είχαν µελετηθεί και αναλυθεί εκτενώς σε µια από 
τις πολυάριθµες συσκέψεις στο ΓΕΕΘΑ. 

Ο στρατηγός Κωνσταντινός Φλώρος έδωσε την πρώτη εντολή προς τους αρ-
χηγούς των επιτελείων. Εννέα λέξεις, οι οποίες συµπύκνωναν όλα όσα ακολού-
θησαν από ελληνικής πλευράς τις επόµενες ώρες. 

«Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία στις επάλξεις, έτοιµοι για τα πάντα», ήταν η 
διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Αµέσως µετά, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, επι-
στρέφοντας στην Αθήνα από τη Λευκωσία. Τα λόγια αυτά συµπύκνωναν όλο το 
νόηµα της ηµερήσιας διαταγής που είχε εκδώσει ανήµερα της εθνικής εορτής 
της 25ης Μαρτίου. 

«Ερχόµαστε από τα βάθη της Ιστορίας και 
είµαστε απόγονοι ευκλεών, ανδρείων και γεν-
ναίων πολεµιστών (...). Σας προτρέπω, λοιπόν, 
να συνεχίσετε να εκτελείτε το έργο σας όπως το 
κάνετε µέχρι σήµερα και µη φοβάστε τίποτα!

Ατσαλώστε την ψυχή σας και την καρδιά 
σας, κλείστε µέσα σας την Ελλάδα και να είστε 
σίγουροι ότι κανείς δεν µπορεί να µας αγγί-
ξει χωρίς βαρύτατο κόστος», ήταν, µεταξύ άλ-
λων, τα λόγια της ηµερήσιας διαταγής εκείνης 
της ηµέρας, τα οποία οι αρχηγοί των Επιτελεί-
ων και τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων εί-
χαν κατά νου, προετοιµαζόµενοι για τις επόµε-
νες ταχύτατες κινήσεις. Ο Εβρος, τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στα νοτιοανατολι-
κά, όλες οι πτέρυγες µάχης και το σύνολο του 
Στόλου τέθηκαν σε κατάσταση «αυξηµένης επι-
φυλακής». «Κανένα άγχος και καµία ανησυχία 
δεν υπήρξε. Κάναµε αυτό για το οποίο είµαστε 
προετοιµασµένοι», εξηγούσε στην «R» ανώτα-
τη στρατιωτική πηγή. 

Σκιά του «Αϊζενχάουερ» 
Το επίπεδο ψυχραιµίας αλλά και αυτοπεποίθη-
σης που διέπει την ηγεσία των ελληνικών Ενό-
πλων ∆υνάµεων φαίνεται και από µια άλλη συ-
νεννόηση, οι λεπτοµέρειες της οποίας οριστι-
κοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης που 
επιχείρησε να στήσει η Τουρκία. Από τις 24 Ιου-
λίου που το αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» 
εξήλθε της ∆ιώρυγας του Σουέζ, µια φρεγάτα 
και ένα υποβρύχιο κλάσης «Παπανικολής», τύ-
που 214, του Πολεµικού Ναυτικού εντάχθηκαν 
στην «Task Force», δηλαδή στην ποµπή περι-
πολίας. Η ελληνική φρεγάτα και το υποβρύχιο 
έγιναν οι σκιές του αµερικανικού αεροπλανο-
φόρου, µε τα µηνύµατα που εκπέµπονται από 
αυτή τη συνεργασία µε τη ναυαρχίδα του αµε-
ρικανικού πολεµικού ναυτικού των ΗΠΑ να εί-
ναι πολλαπλά. 

Μάλιστα, όσον αφορά το ελληνικό υποβρύ-
χιο, είναι η πρώτη φορά που αναδύεται τις τε-
λευταίες ηµέρες και δίνει στίγµα, αφού για τους 
Τούρκους τα 4 υποβρύχια της κλάσης, όπως και 
το αναβαθµισµένο «Ωκεανός», είναι αδύνατο να 
εντοπιστούν από τα σόναρ τους, αποτελώντας 
τον µεγαλύτερο εφιάλτη του τουρκικού στόλου.

«Στις επάλξεις,
έτοιµοι για 
τα πάντα»!
Τι είπε ο Α/ΓΕΕΘΑ 
Κωνσταντίνος Φλώρος 
στους αρχηγούς των 
επιτελείων µόλις έγινε 
γνωστή η τουρκική NAVTEX
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