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κύριε Αρχηγέ του ΓΕν
κύριε Αρχηγέ του Στόλου

κύριοι ναύαρχοι 

κύριοι Διοικητές

κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕν και Α.Σ.

Ένδοξοι Βετεράνοι του Β’ Π.Π.

κύριοι εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.ξ., 
Π.Α. και Λ.Σ.

κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣνΔ, ΣΑ/
ΣμΥν, Πμ/ΣΑΣΥ/Πν, ΕΣΥ, ΣνΑ

κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές 
των ΣνΔ και ΣμΥν

Αγαπητοί συνάδελφοι

κυρίες και κύριοι,
η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε 

χρόνο, για να τιμήσουμε τη μνήμη και να υποκλιθούμε 
με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νε-
κρούς, Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και ναυτοδι-
όπους του Πν και του ΛΣ, που έπεσαν μαχόμενοι 
κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ, καθώς και στους μετά τον 
πόλεμο πεσόντες κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχει-
ρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης, κατά την εκτέλεση δια-
τεταγμένης υπηρεσίας.

η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συ-
ναδέλφων προς την πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθή-
κον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση 
του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον 
όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του 
αίματός του. 

μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής 
και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις κακουχίες, τις αντίξοες συνθήκες 
και έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά 
ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, 

τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την 
ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες 
απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων του Πολε-
μικού και Εμπορικού ναυτικού μεγαλούργησαν στο 
πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απαράμιλλο 
θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθε-
ρίας και προκαλώντας το θαυμασμό και την εκτίμη-
σή τους.

Όταν ο κατακτητής πάτησε τα ελληνικά ιερά χώμα-
τα τον Απρίλιο του 1941, τα ελληνικά πολεμικά πλοία, 
τα οποία είχαν διασωθεί από τη δράση της γερμανικής 
αεροπορίας, κατέφυγαν στην μ. Ανατολή για να συ-
νεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα σε 
όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν με 
την αποτελεσματική δράση τους στην απελευθέρωση 
της Ευρώπης και στην τελική συνθηκολόγηση της 
ναζιστικής Γερμανίας. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε όλους 
εκείνους, στελέχη του Πν και του ΛΣ που στις δύσκο-
λες ημέρες της κατοχής της χώρας μας, εντάχθηκαν 
σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το εσωτερικό τον 
αγώνα κατά των κατακτητών. Σημαντικός αριθμός 
αυτών συνελήφθη και εκτελέσθηκε.

Αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την 
περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα 
παιδιά σε χαλεπούς για τη μνήμη μας χρόνους μετά 
την απελευθέρωσή της.

Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στε-
λεχών του Πν στην παγίωση της εσωτερικής ειρή-
νης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας Πο-
λιτεύματος. 

Οι δάφνες όμως της δόξας, δεν ανήκουν μόνο 
στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια 
και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές τους, 

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑν Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠΝ 

Oμιλία Προέδρου EAAN στο ετήσιο μνημόσυνο 
των πεσόντων στο KEΠAΛ την 5-11-2010
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ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι, μας 
τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. 

Σε αυτούς τους σεβαστούς συναδέλφους που πο-
λέμησαν κατά την διάρκεια του Β’ Π.Π., κάτω από 
αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες μακριά από 
την πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρε-
τώντας με την ελεύθερή τους βούληση στις ελεύθε-
ρες ναυτικές δυνάμεις της πατρίδας, εκφράζουμε την 
απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μας.

Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του Πν, 
που έπεσαν κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας 
στην κύπρο και στα Ίμια, αλλά και στην εκτέλεση του 
καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν τρανό παράδειγ-
μα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. 
στην εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να πε-
ριγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική δράση των Πο-
λεμικών Πλοίων και ο τρόπος θυσίας όλων των γεν-
ναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι τόσα πολλά τα 
κατορθώματά τους, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος 
για να αναφερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κατορ-

θώματά τους και θα είμαστε έτοιμοι να γίνουμε αντά-
ξιοί τους, εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία για την 
αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που άπτονται της 
εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά και της οικο-
νομίας πρόσφατα, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάλι 
στην πρώτη γραμμή και συνεισφέρουν στο αίσθημα 
ασφαλείας που αισθάνεται ο ελληνικός λαός, ανα-
γκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να εργάζεται απε-
ρίσπαστος στο έργο της ανάταξης της χώρας.

η φετινή τελετή λαμπρύνεται με τη μεταφορά των 
οστών του Αντιπλοιάρχου Βασιλείου Αρσλάνογλου 
στο οστεοφυλάκιο των πεσόντων στον Σταυρό, εκεί 
όπου σε λίγο θα μεταβούμε. Ο Βασίλειος Αρσλάνο-
γλου φονεύθηκε στις 27-2-42 στην μάλτα, όπου 
επισκευαζόταν το Υ/Β ΓΛΑΥκΟΣ του οποίου ήταν κυ-
βερνήτης, καθώς έσπευδε στο πλοίο του στη διάρκεια 
γερμανικής αεροπορικής προσβολής. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλ-
φων μας και ας προσευχηθούμε κατά τη διάρκεια του 
προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει για την ανάπαυ-
ση της γενναίας ψυχής τους. 

Γράφει ο Πρόεδρος της EAAN Aντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Aνασκόπηση των γεγονότων  

T ο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά 
θέματα που απασχόλησαν την ΕΑΑν. 
κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα 

μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για τις ενέρ-
γειες στις οποίες προέβημεν:
α.  Το μΤν εισηγείται την μείωση του μερίσματος 

για το 2011 κατά περίπου 10%. η ΕΑΑν δεν 
συμφωνεί με αυτήν τη μείωση και απέστειλε 
το έγγραφο που φαίνεται στη σελίδα 60.

β.  Την 27-10-2010 ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Υποναύαρχος (ΥΙ) 
Α. Παρασκευόπουλος Π.ν. συναντήθηκαν στο 
ΓΕν με τον Υ/ΓΕν και συζήτησαν σε καλό κλί-

μα θέματα που αφορούν το ννΑ, την υγειονο-
μική περίθαλψη των αποστράτων και άλλα 
που ενδιαφέρουν τους αποστράτους.

γ.  Το ΔΣ/ΕΑΑν στα πλαίσια των επαφών με τους 
Συλλόγους/Συνδέσμους Αποστράτων του  
Π.ν., δέχθηκε τα προεδρεία του Πμ/ΣΑΣΥ/Πν 
(16-11-2010) και του ΕΣΥ/Β ( 25-11-2010). 
Στις συναντήσεις αυτές έγινε ενημέρωσή τους 
και αντηλλάγησαν απόψεις για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων από κοινού.

δ.  Εκδόθηκε το ΦΕκ που αφορά τα νέα μέτρα για 
τα Στρατιωτικά νοσοκομεία. Ήδη εκδόθηκε και 
η Διαταγή ΓΕν, που εξειδικεύει αυτά τα μέτρα 
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για το ν.ν.Α. και η οποία ήδη έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑν. 

ε.  Την 05-11-2010 έγινε στο κΕ/ΠΑΛ παρουσία 
ολοκλήρου του ΑνΣ το καθιερωμένο μνημό-
συνο για τους πεσόντες κατά τη διάρκεια του 
Β.Π.Π. και τους μετά από αυτόν θανόντες κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης 
έγινε μεταφορά των οστών και εναπόθεσή 
τους στο κενοτάφειο του κΕ/ΠΑΛ του Αντι-
πλοιάρχου Β. Αρσλάνονλου Π.ν., κυβερνήτου 
του Υ/Β ΓΛΑΥκΟΣ, ο οποίος εφονεύθη την 
27/2/1942 στην μάλτα κατά τη διάρκεια αερο-
πορικού βομβαρδισμού.

στ.  Την 21-11-2010 γιορτάστηκε στο κΕ/ΠΟρΟΣ 
η ημέρα των Ε.Δ. στην οποίαν παρέστη ο Πρό-
εδρος της ΕΑΑν και μέλη του ΔΣ/ΕΑΑν. Την 
20-11-2010 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν ενημέ-
ρωσε τα μέλη του Παραρτήματος ΠΟρΟΥ σε 
θέματα που απασχολούν τους αποστράτους.

ζ.  Το  ΔΣ/ΕΑΑν με την υπ.αριθμ. 37/2/12/10 από-
φασή του απεφάσισε την από 01-01-2011 
ίδρυση Παραρτήματος ΕΑΑν Βορείου Ελλά-
δος με έδρα την Θεσ/κη και όρισε ΔΣ με Πρό-
εδρο τον Αντιναύαρχο κ.Γκορτζή Πν, ε.α., ενώ 
ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία 
ιδρύσεως Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδος με 
έδρα την κέρκυρα και μετονομασίας του ήδη 
υπάρχοντος Παραρτήματος με έδρα την Πάτρα 
σε Παράρτημα Πελοποννήσου. Στα πλαίσια της 
εξεύρεσης χώρου για στέγαση του Παραρτή-
ματος Β.Ελλάδος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
εδρος ΔΣ/ΕΑΑν επισκεύθηκαν την νΔΒΕ και 
τη Θεσ/κη την 9 και 10 νοεμβρίου και η ΕΑΑν 
απέστειλε έγγραφο στο ΓΕν για διάθεση κα-
ταλλήλου χώρου στην νΔΒΕ.

η.  με τον νέο νόμο “περί ιεραρχίας και προαγω-
γών των Ε.Δ. κλπ” οι πρώην Αξ/κοι Π.Υ.-Π.Τ. 
μετονομάζονται σε Ειδικοτήτων (Ε) και αντί 
των διακριτικών των ειδικοτήτων και Τεχνών 

που έφεραν στη στολή τους θα φέρουν μπλε 
χρώμα στα ενδιάμεσα των λωρίδων των γα-
λονιών, όπως και οι άλλες κατηγορίες των 
Αξ/κών Π.ν. Ήδη η ΕΑΑν εκδίδει ταυτότητες 
μέλους ΕΑΑν με την ένδειξη (Ε).

θ.  Ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη στην ύψωση 
της Ελληνικής Σημαίας στο Υ/Β ΠΑΠΑνΙκΟ-
ΛηΣ στο κίελο Γερμανίας την 02-11-2010 και 
ως Αξ/κος Υποβρυχίων είχε την ευκαιρία να 
θαυμάσει το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα, που 
σημειωτέον “δεν γέρνει”, το εξαιρετικό πλή-
ρωμά του υπό τον κυβερνήτη Αντιπλοίαρχο 
κ.κοντογιαννάκο Π.ν. και να εκφράσει δημό-
σια την εκτίμησή του ότι τα Υ/Β τύπου 214 που 
παραλαμβάνει το Π.ν. είναι πλήρως αξιόμαχα 
και ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά στον 
έλεγχο του Αιγαίου και όχι μόνο.

ι.  Ο Πρόεδρος ΕΑΑν συναντήθηκε την 02-12-
2010 με το Προεδρείο του νεοσυσταθέντος 
Συλλόγου καρδιοπαθών Αξ/κων Π.ν. και υπο-
σχέθηκε την πλήρη στήριξη της ΕΑΑν στο έργο 
τους.

μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε :
α.  Την 17-12-2010 θα λάβει χώραν στη ΛΑΕΔ ο 

ετήσιος χορός της ΕΑΑν.
β.  Την 18-12-2010 στην κέρκυρα θα γίνει με 

πρωτοβουλία του Δημάρχου ονομασία μίας 
οδού σε “Ελευθερίου Χανδρινού“. Στην εκδή-
λωση η ΕΑΑν θα μετάσχει και θα καταθέσει 
στεφάνι, ενώ εξετάζει και την συγχρηματοδό-
τηση με τον Δήμο της προτομής του εξέχοντος 
αυτού συναδέλφου.

γ.  Την  21-12-2010   το  ΔΣ/ΕΑΑν   θα  επισκευ-
θεί  το   ννΑ  και  θα  δώσει συμβολικά δώρα 
σε νοσηλευόμενους συναδέλφους.

δ.  Την 16-01-2011 θα λάβει χώραν στο Πολεμι-
κό μουσείο η κοπή πίτας της ΕΑΑν. 
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Γράφει ο Nαύαρχος Νίκος Παππάς ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου ναυτικού

Aναφορικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις

T ο σημερινό Αντιπρόεδρο της κυβερνή-
σεως κ. Θεόδωρο Πάγκαλο, γιό του πα-
λαιμάχου του Β’ ΠΠ αξιωματικού της 

Πολεμικής Αεροπορίας Γεώργιου Πάγκαλου, 
ανεψιό του ναυάρχου του Πν Θησέα Πάγκαλου 
και εγγονό του Στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου, 
τον γνωρίζω προσωπικά, είναι φίλος μου και 
θαυμάζω την ιδιαίτερη ευφυΐα και καλλιέργεια 
που διαθέτει. Το κακό είναι ότι μερικές φορές, 
ενεργώντας παρορμητικά, παρεκτρέπεται.

Δυστυχώς ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, σχολιά-
ζοντας με τη σημερινή ιδιότητα του Αντιπροέ-
δρου της κυβερνήσεως την επικαιρότητα σε 
πρόσφατη εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης και 
ακολουθώντας την τάση που επικρατεί από την 
μεταπολίτευση και μετά, της υποβαθμίσεως και 
ευτελισμού των στελεχών των ΕΔ, κάτι το οποίο 
έχω δημόσια πολλές φορές καταγγείλλει, χαρα-
κτήρισε τις ΕΔ και τα ΣΑ ως τους πλέον αντιπα-
ραγωγικούς κλάδους στην Ελλάδα. Αίσχος. Αυ-
τοί οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί του κ. Αντιπροέ-
δρου, έρχονται να προστεθούν σε άλλους κατά 
καιρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς πρωτα-
κλασάτων στελεχών.

Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γεγονός, που 
δείχνει πόσο υποβαθμισμένα είναι τα μόνιμα στε-
λέχη των ΕΔ από το 1974 και μετά, αποτελεί το 
ότι ακόμη και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελεί-

ων παίρνουν σήμερα Βασικό μισθό Πρωτοδίκη, 
ενώ όλοι οι άλλοι κατώτεροι Βαθμοί, παίρνουν 
βεβαίως πολύ λιγότερα.Ας σημειωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της 7χρονης τυραννίας 1967-1974, 
η πλειονότητα των στελεχών των ΕΔ που αντι-
τάχθηκαν σ’ αυτή, είχαν πάρα πολύ βαρύτερες 
επιπτώσεις, από εκείνες αντιστασιακών πολιτών. 
Επίσης το στέριωμα της ακλόνητης πλέον σήμε-
ρα Δημοκρατίας μας, που όλοι απολαμβάνουμε 
και περισσότερο οι στεγαζόμενοι στον περίλα-
μπρο ναό της, οφείλεται μεταπολιτευτικά στα 
στελέχη των ΕΔ.

Εάν ο κ. Αντιπρόεδρος μπορούσε να εγγυη-
θεί ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει κινδύνους για 
την εθνική της ανεξαρτησία και κυριαρχία, 
όπως π.χ. το Λουξεμβρούργο, τότε οι ΕΔ θα γί-
νουν περιττές, οι δαπάνες για την άμυνα θα 
είναι δυνατό να διοχετευθούν σε άλλους κοι-
νωφελείς τομείς και οι υπάρχοντες εξοπλισμοί 
να εκποιηθούν. Εάν οι κυβερνώντες διαβάσουν 
το πρόσφατο βιβλίο του παγκοσμίως διακεκρι-
μένου ακαδημαϊκού κ. Βασίλη μαρκεζίνη, που 
αναφέρεται στην απαιτούμενη νέα ελληνική 
εξωτερική πολιτική, θα αντιληφθούν τους 
υπαρκτούς εξωτερικούς κινδύνους που πρέπει 
να είναι σε θέση να αποτρέπει αποτελεσματικά 
η χώρα μας, διαθέτοντας και ικανές και αποτε-
λεσματικές ΕΔ. 

Tο Mάιο του 1973 Kυβερνήτης του A/T Bέλος ήταν ο Aντιπλοί-
αρχος Nικόλαος Παπάς ΠN. Eδώ, το A/T Bέλος στο μόνιμο 
αγκυροβόλιό του στο Tροκαντερό Π. Φαλήρου.



Γράφει ο Aντ/χος (E) Γ. Tζικάκης ΠN

Ετήσιο Μνημόσυνο απωλεσθέντων στον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου και της Ν.Β. ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

T ην 5η νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, 
εγένετο το καθιερωμένο ετήσιο μνημό-
συνο για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος 

Αξ/κούς, Υπαξ/κούς και ναυτοδιόπους του Πν 
και ΛΣ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετα-
γενέστερα, στον Ιερό ναό του Αγ. Δημητρίου. 
Επίσης στην ίδια τελετή εγένετο η εναπόθεση 
των οστών του Πλωτάρχου Βασιλείου Αρσλάνο-
γλου Πν στο κοινό οστεοφυλάκιο στο Σταυρό. 

Ο Πλωτάρχης Αρσλάνογλου ήταν κυβερνήτης 
του Υ/Β ΓΛΑΥκΟΣ που ευρίσκετο για επισκευή 
στην μάλτα και εφονεύθη κατά την διάρκεια γερ-
μανικού βομβαρδισμού στη Mάλτα. Αρχικά εντα-
φιάσθη στον οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο 
της καλλιθέας και στη συνέχεια κατόπιν ενεργει-
ών του Πν και με τη συγκατάθεση της οικογενεί-
ας του, έγινε η εναπόθεση των οστών του στον 
Σταυρό. Στην τελετή περευρέθησαν ο Α/ΓΕν, ο 
Α/Σ, μέλη του ΑνΣ, αντιπροσωπείες Αξ/κών, 
Υπαξ/κών, ναυτοδιόπων και μαθητών παραγω-
γικών σχολών. Εκ μέρους της ΕΑΑν παρευρί-
σκοντο ο Πρόεδρος αυτής, μέλη του ΔΣ και πλή-
θος αποστράτων και συγγενών των απωλεσθέ-
ντων.

Οι ιερείς άρχισαν τους ψαλμούς του μνημοσύ-
νου και με το πέρας ο Πρόεδρος της ΕΑΑν, Αντι-
ναύαρχος ε.α. Σ. ΠΕρΒΑΙνΑΣ Πν εξεφώνησε τον 
πανηγυρικό λόγο της τελετής. Στη συνέχεια εκ-
φωνήθησαν τα 648 ονόματα των απωλεσθέ-
ντων.  Άκρα σιωπή, ρίγος, συγκίνηση, η δε συγκί-
νηση των συγγενών εμφανέστατη. με το πέρας 
του μνημοσύνου οδεύσαμε όλοι προς τον Σταυ-
ρό. η ημέρα ήταν ηλιόλουστη και μερικά λουλου-

δάκια είχαν προβάλλει τα άνθη τους. Σαν να ήθε-
λαν και αυτά να συμμετάσχουν στην τελετή. 

κάτω από τον επιβλητικό Σταυρό του οστεο-
φυλακίου εψάλη επιμνημόσυνος δέηση και έγινε 
η εναπόθεση των οστών του Πλωτάρχου Βασι-
λείου Αρσλάνογλου. Στο βάθρο του Σταυρού 
κατέθεσαν στεφάνια εκ μέρους του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας ο Α/ΓΕν, Αντιναύαρχος Δ. Ελευ-
σινιώτης Πν. Εκ μέρους του Πν ο Α/ΓΕν. Εκ 
μέρους της ΕΑΑν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής, 
Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς Πν και εκ μέρους 
των παλαιμάχων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο 
αρχαιότερος παρών, ναύαρχος ε.α. Γ. μόραλης 
Πν, Επίτιμος Αρχηγός Στόλου. η θαλερότητά του 
σε σχέση με την ηλικία του, σχολιάσθηκε ποικι-
λοτρόπως.

μετά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, με-
ταβήκαμε στην Λέσχη Αξ/κών, όπου παρασχέθη-
κε καφές με βουτήματα. 

η όλη τελετή ήταν εξαίρετη και αντάξια της 
θυσίας των απωλεσθέντων. Ας είναι αιωνία η 
μνήμη των. 
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

M έσα στο σύγχρονο κόσμο, που μετα-
βάλλεται ραγδαία τις τελευταίες δεκα-
ετίες, και στον όποιο περιδινούνται, 

θυελλωδώς, οι πιο αντιφατικές ιδέες, οι πιο ακραί-
ες τάσεις, οι πιo επαναστατικές αρνήσεις και αμφι-
σβητήσεις, όλες οι αξίες, που απετέλεσαν τη βάση 
της ανθρωπιάς του άνθρωπου, της αξιοπρέπειας, 
της πνευματικής του ελευθερίας, της ηθικής ομορ-
φιάς, του πνευματικού του, γενικά, πολιτισμού, 
φαίνονται να καταρρέουν. με αποτέλεσμα να επι-
κρατεί όχι πια το πνεύμα, η πίστη στη θεϊκή τάξη του 
κόσμου, η δικαιοσύνη, η αρετή, αλλά η άρνηση, η 
ηθική ασχήμια, το άνομο συμφέρον, η θήρα της 
ηδονής και, μεγαλύτερο όλων, η μάστιγα της τρο-
μοκρατίας. μπροστά σ’ αυτήν την ανεπανάληπτη 
κρίση έρχεται ο καινούργιος Χρόνος. Σωτήριον 
έτος 2011 μΧ! νέο ξεκίνημα, έπειτα από τις εμπει-
ρίες του παλαιού. Εμπειρίες χαρούμενες κι ελπιδο-
φόρες. κι άλλες γεμάτες πίκρα κι απογοητεύσεις. 
κανένας, όμως, δεν σταματάει σ’ αυτές. με και-
νούργιες δυνάμεις ξεκινάμε όλοι για μια δημιουρ-
γική πορεία στο Χρόνο, που αρχίζει. και η δημιουρ-
γική αυτή πορεία πρέπει να αποβλέπει στην πραγ-

ματοποίηση ουσιαστικών και μεγάλων στόχων. και 
τέτοιοι στόχοι είναι η προσωπική μας ολοκλήρωση 
και τελειότητα. Ο εαυτός μας είναι μια ύπαρξη σε 
συνεχή εξέλιξη. Έχει όλο τον εσωτερικό δυναμι-
σμό, για να φθάσει σε ύψη τελειότητος. Χρειάζεται 
προσπάθεια και αγώνα συνεχή και αδιάκοπο. μια 
συνεχή υπέρβαση του εαυτού μας, μια συνεχή επέ-
κταση προς τα εμπρός.Όσο πλησιάζουμε και ζούμε 
κοντά στο πρωτότυπό μας, το Χριστό, γινόμαστε 
τελειότεροι άνθρωποι. η προσωπική μας τελείωση 
δεν είναι ο μοναδικός στόχος μας. Ο άνθρωπος, 
που αγωνίζεται για την ολοκλήρωσή του, οδηγεί-
ται, αυτόματα, στην υπεύθυνη και δυναμική παρου-
σία του μέσα στον κόσμο. Οι προβληματισμοί, οι 
πρωτοβουλίες του και οι δραστηριότητές του είναι 
βασικές για την ανακαίνιση και την πορεία της κοι-
νωνίας μας. Οι άλλοι άνθρωποι και η κτίση όλη 
πρέπει να πραγματοποιήσουν το σκοπό της δημι-
ουργίας και υπάρξεώς τους. Δεν είναι κάποιοι άλ-
λοι υπεύθυνοι γι’ αυτά. Ας το καταλάβουμε. Είμαστε 
όλοι προσωπικά. και από όλους μας εξαρτάται η 
καλυτέρευση συνθηκών επάνω στον πλανήτη μας. 
και αυτός ο Χρόνος ο Σωτήριος 2011 μΧ μπορεί να 

είναι διαφορετικός, και-
νούργιος και ευλογημένος 
από το Θεό. Συγχαίρων τα 
πνευματικά μου τέκνα της 
μητροπολιτικής μας Επαρ-
χίας Χίου, Ψαρών και Οι-
νουσσών, και όπου γης, 
εύχομαι ειρηνικό και δημι-
ουργικό το νέον  Έτος 2011 
δι’ ένα έκαστον. 

† Χ.Δ.

Γράφει ο Σεβ. μητροπολίτης Χίου κ.κ. Διονύσιος

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
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X ριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα! Άλ-
λο Χριστούγεννα σαν ημέρα εξωτερι-
κότητος, γιορτής ή δώρων και άλλο 

Χριστούγεννα σαν εσωτερική αναβίωση των γε-
γονότων της Φάτνης, κατά τα χαράματα της πε-
ρίφημης εκείνης ημέρας του κυρίου. η ημέρα 
αυτή ανατέλλει συνεχώς, πέρα από τη σκοτεινή 
σκιά της ιστορίας των ανθρώπων, σαν μια μονα-
δική ακτίνα χαράς, ζωής και ελπίδας. Στη Γέννη-
ση του Θεού στη Βηθλεέμ ευρίσκεται ολόκληρη 
η έννοια της επίγειας ύπαρξής μας, η έννοια όλης 
της ιστορίας.Χριστούγεννα: Ήλθε η ώρα να ξυ-
πνήσουμε από τη μανία της καλοπέρασης και της 
αδιαφορίας. Ας γίνουμε οι αποφασισμένοι οδοι-
πόροι της αδελφικής χαρμόσυνης συνύπαρξης 
και της ειρήνης, που σπάει κάθε διαχωρισμό και 
διάκριση, δωρίζοντας στην καρδιά γαλήνη και 
φως, καλωσύνη και δύναμη. Ο Πρόδρομος, σε 
λίγες ημέρες, θα καλέσει τα πλήθη να «ετοιμά-
σουν την οδό του κυρίου», που έρχεται και που 
είναι ο συνεχώς αναμενόμενος σε κάθε καμπή 
της ιστορίας των λαών, σε κάθε πτυχή της προ-
σωπικής ζωής του κάθε ανθρώπου. Σίγουρα, 
ούτε κατά το χρόνο που πέρασε ούτε - μόλις πριν 
την Άγια νύχτα - δέν προλάβαμε να ετοιμάσουμε 
αρκετά «την όδόν του κυρίου». μην ξεχνάμε, ότι 

δεν είναι ποτέ αργά για νά συμπληρωθή τό έργο 
της προετοιμασίας. Ή μεθεόρτια προετοιμασία έχει 
και αυτή την αξία της. Χριστούγεννα 2010. Σε πολ-
λά μέρη του κόσμου θα συνεχίσει πάλι η συνηθι-
σμένη ροπή προς κατανάλωση! Οι βιτρίνες θα 
δείξουν και τώρα ό,τι το πιο καλό έχουν να προ-
σφέρουν. Όχι μονάχα είδη πολυτελείας, αλλά και 
δευτερεύοντα: γλυκά, τρόφιμα, ρούχα, ηλεκτρονι-
κά, κ. λπ. Στα πιο πολλά, όμως, μέρη του κόσμου 
η απειλή της πείνας, της δίψας, της φτώχειας και 
της εγκατάλειψης θριαμβεύει. Εκεί δεν υπάρχουν 
βιτρίνες και περισσευούμενα. Τα παιδιά εκεί δεν 
έχουν παιχνίδια. Όλα αυτά τα «Χριστουγεννιάτικα» 
δώρα δεν έχουν σημασία για τα αδέλφια μας, που 
σήμερα πεινάνε και που αύριο, μετά τα Χριστού-
γεννα, θα πεθάνουν, πριν προλάβουν τα χαράματα 
της Πρωτοχρονιάς. Πόσοι άνθρωποι δεν βλέπουν, 
με στενοχώρια βαθειά στην καρδιά τους, το χάλι 
εκείνων, που από τη μια σφίγγουν το χέρι του φί-
λου τους, ενώ από το άλλο κρέμεται η σειρά των 
«πολεμικών παιχνιδιών», που ακριβοπλήρωσαν 
για τα παιδιά τους. και σκέπτεται κανείς μήπως οι 
πολυφωτισμένες βιτρίνες, σαν νέο σημείο των 
καιρών, δηλώνουν τις καρκινογόνες σκιές της 
καρδιάς μας, σκιές που κρύβουν την εσωτερική 
μας πενία και τον αλλοπρόσαλλο εγωισμό μας.

Έτσι, όμως, η καρδιά μας δεν θα γίνει ποτέ 
Φάτνη. μήπως τυφλωμένοι από την ορμή 
για κατανάλωση και κουφοί απ’ τα μεγάφω-
να της ρεκλάμας ή από το θόρυβο στις πό-
λεις μας, δεν είμαστε ικανοί να δούμε τι 
γίνεται στα πεζοδρόμια της καλκούτας και 
στην ξερή Αφρική; Τι σημαίνει, λοιπόν, «κα-
λά Χριστούγεννα»; Γεγονός είναι, ότι ο Χρι-
στός δεν γεννήθηκε σε κανένα παλάτι ή στα 
πλουσιόσπιτα της Ιερουσαλήμ, στις γειτονι-

Γράφει ο Σεβ. μητροπολίτης Χίου κ.κ. Διονύσιος

Εν όψει Χριστουγέννων «Επί γης ειρήνη»
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X ριστούγεννα 2010. κάποτε πριν 2000 
χρόνια, ο επουράνιος Πατήρ έστειλε 
στη Γη το μονογενή υιό του, ο οποίος 

γεννήθηκε σε ένα ταπεινό στάβλο, για να σώσει 
την ανθρωπότητα, διότι «ούτω γαρ ηγάπησεν ο 
Θεός τον κόσμο ώστε τον υιόν αυτού τον μονο-
γενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη 
απόληται, αλλά έχη ζωήν αιώνιον» (κατά Ιωάν-
νην κεφ. Γ ‘ στ. 16-17)· και διά της σταυρικής 
θυσίας ο υιός του ανθρώπου ο Ιησούς Χριστός 
νίκησε το κράτος του διαβόλου, ήρθε πάλι το 
φως και η ζωή στον κόσμο, η αλήθεια έλαμψε 
και «ηγέρθη ο Αδάμ εκ της φθοράς».

Ο πιστός χριστιανός ο άνθρωπος, όστις απετί-
ναξε τον παλαιό Αδάμ, εγερθείς εκ της φθοράς 
ευρίσκεται εις τον δρόμο του φωτός και της αλη-
θείας. Υπάρχει όμως το κακό στον κόσμο. Υπάρ-

χει ο αδίστακτος άρχων του σκότους που πολεμά 
με λύσσα αδιάκοπα το φως. Θα πρέπει να ξέρει 
ο κάθε χριστιανός πως το σκοτάδι σημαίνει θά-
νατος και μόνο ο σταυρός του κυρίου μπορεί να 
νικήσει το διάβολο. Θα πρέπει ο χριστιανός να 
τηρεί ακριβώς τους νόμους του Χριστού για να 
μη βρεθεί σαν τον Αδάμ στο βούρκο της αμαρτί-
ας. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να συμβιβάζεται 
ποτέ με κάτι που είναι αντίθετο με τους νόμους 
του κυρίου. Θα πρέπει ο χριστιανός να μάχεται 
διαρκώς μέσα του εναντίον του κακού, διότι το 
κακό συνέχεια τον πολεμά. Αλίμονο εάν επανα-
παυθεί και κάθε καινούρια χρονιά δεν βάλει μέσα 
του ιδανικά φλογερά. Στόχους υψηλούς. Ο κύρι-
ος είναι δίπλα του, σε κάθε δύσκολη στιγμή, δι-
ότι «και ο λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν 
ημίν» (κατά Ιωάννην κεφ. Α’). 

Γράφει ο Πανασιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος ε.α.

Με ποιες σκέψεις και συναισθήματα θα 
πρέπει να υποδέχεται ο χριστιανός το κάθε νέο έτος

ές των Αρχιερέων και των νομοδιδασκάλων. 
Ασφαλώς αυτό έχει τη σημασία του. κοινωνικά 
και οικονομικά το θείο Βρέφος της Βηθλεέμ δεν 
ανήκει στους κύκλους των «μεγάλων» του λαού 
του: πρόκληση εκ μέρους του Θεού Πατέρα.
Εμπρός, λοιπόν, όλοι για τη Βηθλεέμ, για το σπή-
λαιο εκείνο, που είναι η μοναδική όαση αναψυχής 
μέσα στην πνευματική ξηρασία της τεχνοκρατού-
μενης υλιστικής σύγχρονης ζωής. Πρέπει να γνω-
ρίζουμε, ότι ο δρόμος της αρετής και της θυσίας 
περνάει πρώτα από το δίαυλο της Φάτνης. Αν ατε-
νίσουμε από μακριά, σαν απλοί παρατηρητές, τη 
θεία Γέννηση, δεν θα νοιώσουμε ποτέ τη νέα ζωή, 
που μεταδίδουν, κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα. Ας 

ετοιμάσουμε,λοιπόν, με άγια βήματα τη φάτνη της 
ψυχής μας, ας κάνουμε το σώμα μας ναό κι ας 
τρέξουμε στη μεγάλη Χριστιανική πορεία, για να 
προϋπαντήσουμε και φιλοξενήσουμε τον ερχόμε-
νο Χριστό. κουφοί, τυφλοί, φτωχοί κι αιχμάλωτοι 
της σημερινής ζωής ας τρέξουμε προς το Βρέφος 
που λυτρώνει.

Δίπλα στην Αγία μητέρα Του, που είναι η πιο ώρι-
μη, η πιο φρόνιμη και η πιο γαληνεμένη γυναίκα του 
κόσμου, ας πάμε μαζί με τους βοσκούς προς τη Βη-
θλεέμ της ιστορίας. Σιγά - σιγά όμως! Θα ήταν με-
γάλο κρίμα, με το θόρυβό μας, να χανόταν ο ήχος 
του αγγελικού μηνύματος: «επί γης ειρήνη». 

† Χ.Δ.
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H Συρία έσφαλε που αναγνώρισε την ΠΓΔM ως 
Δημοκρατία της Mακεδονίας

Γράφει ο Nίκος Mάρτης πρώην Yπουργός  
Παλαίμαχος B’ ΠΠ

A υτοί που εισηγήθηκαν να αναγνωρίσει η 
Συρία την ΠΓΔμ ως «Δημοκρατία της 
μακεδονίας», προφανώς αποσιώπησαν 

ή αγνοούν την ιστορία της Συρίας, της οποίας ο 
μακεδόνας διάδοχος του μεγάλου Αλεξάνδρου 
Σέλευκος, αυτοανακηρύχθηκε ως Βασιλεύς το 
205 π.Χ. Ο Στράβων, αφού επισκέφθηκε τη Σελευ-
κιδιακή Συρία και είδε συριακές πόλεις που είχαν 
ονόματα πόλεων και αρχαιολογικών χώρων της 
μακεδονίας, πριν έρθουν οι Σλάβοι στη Βαλκανι-
κή, την αποκάλεσε μΙκρη μΑκΕΔΟνΙΑ.

Ως γνωστόν, η Αυτοκρατορία του μεγάλου 
Αλεξάνδρου από το Αιγαίο μέχρι τον Ινδό Ποταμό 
διενεμήθη μετά το θάνατό του μεταξύ των μακε-
δόνων διαδόχων του κατά την Ελληνιστική Πε-
ρίοδο (4ον αιώνα π.Χ. – 1ον αιώνα π.Χ.). Ο Αλέ-
ξανδρος έκτισε 70 πόλεις. Υπήρξε αήττητος. 
Ουδέποτε πολέμησε αμυντικά. Το σπουδαιότερο 
είναι ότι όχι μόνο δε μισήθηκε από τους λαούς 
που κατέκτησε, αλλά αντίθετα αγαπήθηκε και 
λατρεύτηκε ως ημίθεος. Αγαπάται μέχρι σήμερα 
και αποτελεί τιμή για τους λαούς και τις χώρες 
που κατέκτησε, να ισχυρίζονται ότι είναι απόγο-
νοι του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Για την ομιλία του μεγάλου Αλεξάνδρου στην 
ΟΠην, γνωστή ως «Όρκος του μεγάλου Αλε-
ξάνδρου» το βιβλίο του Χρ. Ζαλοκώστα «Ο Αλέ-
ξανδρος Πρόδρομος του Χριστού», σελ. 60) ανα-
φέρει: «Ο Αλέξανδρος, σε πανεθνικό συμπόσιο 
αξιωματικών και στρατιωτών από όλες τις μο-
νάδες, είπε: “Σας εύχομαι τώρα που τελειώνουν 
οι πόλεμοι να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι 
θνητοί από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λα-
ός μονιασμένοι για την κοινή προκοπή. Δεν χω-

ρίζω ανθρώπους όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι, 
σε  Έλληνες και Βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει 
η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεν-
νήθηκαν. Τους χαρακτηρίζω με ένα μόνο κριτή-
ριο, την αρετή. Τον Θεό δεν πρέπει να τον νομί-
ζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά κοινό Πα-
τέρα όλων. Από μέρους μου θεωρώ όλους ίσους 
λευκούς και μελαμψούς…”». [Ο Ζαλοκώστας 
αναφέρει ότι χρησιμοποιεί ως πηγή τον Ψευδο-
καλλισθένη και τον φιλόσοφο Ερατοσθένη].

Ο καταγόμενος από τη μακεδονία εκ των δια-
δόχων του μεγάλου Αλεξάνδρου ΣΕΛΕΥκΟΣ Α΄ 
νΙκΑΤΩρ (353-281 π.Χ.), γιός του Αντιόχου, 
Στρατηγού του Φιλίππου Β΄, διοίκησε το ασιατι-
κό τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας, μέρος 
της οποίας σήμερα είναι η Συρία. Ο Σέλευκος 
έκτισε πολλές πόλεις με ονόματα οικογενειών 
του (Σελεύκεια, Αντιόχεια, Λαοδικεία), μακεδο-
νικών πόλεων και αρχαιολογικών χώρων (Βέ-
ροια, Έδεσσα, Δίον, Πέλλα, Αμφίπολις).

Το ανωτέρω ανέφερε ο Pierre Leriche, Διευ-
θυντής Ερευνών στο Ίδρυμα Ερευνών της Γαλ-
λίας στο Συνέδριο με τίτλο «Ο Ελληνιστικός 
Πολιτισμός στην Ανατολή», που οργάνωσε στην 
Αθήνα το 2006 η Δρ Ποτίτσα Γρηγοράκου, του 
Τμήματος Αρχαιολογίας στην Ανατολή του 
C.N.R.S. – E.N.S. Παρισίων, η Γαλλική Αρχαιολο-
γική Σχολή Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο και ο 
Πολιτιστικός Όμιλος ΠΑΛμΥρΑ, με Πρόεδρο της 
Οργανωτικής Επιτροπής τον κ. Εμμανουήλ μι-
κρογιαννάκη, καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου αυτού, εξέδωσε ο 
Πολιτιστικός Όμιλος ΠΑΛμΥρΑ με επιχορήγηση 
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του Υπ. Εξωτερικών, του Υπουργείου (τότε) Εθνι-
κής Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας νέας Γε-
νιάς, του Ιδρύματος κωστόπουλου, της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, του Γαλλικού 
Ινστιτούτου και της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πρα-
κτικά του Συνεδρίου, που προβάλλουν το ρόλο του 
μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του στη 
διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ανατολή, 
έπρεπε να γίνουν ευρέως γνωστά.

Στα πρακτικά του Συνεδρίου υπάρχει κείμενο 
της Βέρας μαριγκό, Προέδρου του κέντρου με-
λετών και επιστημονικών ερευνών για το Αφγα-
νιστάν, η οποία διερωτάται γιατί η νεώτερη Ελ-
λάδα δεν απέδειξε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε 
σε έναν τομέα που αφορά το παρελθόν της στην 
Ανατολή. Γιατί δεν έχει πανεπιστημιακό μάθημα 
και αντίστοιχη έδρα, δεν έχει εκδόσεις βιβλίων, 
ούτε εκδόσεις επιστημονικές ή πολιτιστικές, που 
να αναφέρονται στο θέμα αυτό. «η διανοητική 
συνάντηση των Ελλήνων και των Αράβων (ως 
συνέπεια της μεταδόσεως της Ελληνικής Παιδεί-
ας από το στρατό του μεγάλου Αλεξάνδρου), 
έγραψε στο περιοδικό TIMES της νέας Υόρκης 
το 2001 ο Dennis Overbye, υπήρξε ένα σημαντι-
κό γεγονός της Ιστορίας, οι συνέπειες του οποίου 

είναι τεράστιες στο Ισλάμ, την Ευρώπη και τον 
κόσμο ολόκληρο». Αυτή τη στιγμή το γεγονός 
αυτό είναι πολύ σημαντικό πολιτικά και οικονο-
μικά για τον Ελληνισμό και όχι μόνο.

Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος κορυφαίοι ξένοι 
αρχαιολόγοι και Έλληνες, μεταξύ των οποίων 
και ο ρώσος ελληνικής καταγωγής Δρ. Βίκτωρ 
Σαριγιαννίδης, ο οποίος έκανε ανασκαφή στα 
Τίλια Τεπέ του Αφγανιστάν και βρήκε χρυσά κτε-
ρίσματα με ελληνικά γράμματα και ονόματα, 
όπως Αθηνά, Διόνυσος. Στο ίδιο Συνέδριο πήραν 
μέρος και ο Ακαδημαϊκός Paul Bernard, o καθη-
γητής Pierre Leriche, ο μιχ. κορδώσης, καθηγη-
τής Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ο Δρ. Απ. 
μπουσδρούκης καθηγητής του Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων και η Δρ. Ποτίτσα Γρηγοράκη.

η Δρ. Ποτίτσα Γρηγοράκου και ο καθηγητής Α. 
μπουσδρούκης στην εισαγωγή αναφέρουν ότι η 
δημιουργία των ελληνικών πόλεων με την εγκα-
τάσταση Ελλήνων, είχε ως συνέπεια την εξά-
πλωση του ελληνικού πολιτισμού. Ιδρυμένες οι 
πόλεις αυτές σε επίκαιρα σημεία, συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην τόνωση του εμπορίου από τη 
μεσόγειο ως την κεντρική Ασία και βόρεια Αφρι-
κή, με αποτέλεσμα να διακινηθούν, όχι μόνο αγα-

Λεπτομέρεια από μωσαϊκό που 
παρουσιάζει τη μάχη μεταξύ 
του Mεγάλου Αλεξάνδρου και 
του Πέρση βασιλιά Δαρείου 
και εκτίθεται στο Eθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο Nάπολης.
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θά, αλλά και ιδέες. η Δρ. Ποτίτσα Γρηγοράκου σε 
άρθρο της «Ελληνίδες πόλεις της Ανατολής» γρά-
φει: «η ελληνικότητα των πόλεων αυτών (ελλη-
νικοί θεσμοί, αρχιτεκτονική, επιγραφές, τέχνες, 
πολιτειακό σύστημα κ.λπ.) αποτελεί απόδειξη της 
Ελληνιστικής ταυτότητας των μακεδόνων που τις 
δημιούργησαν». Επίσης η Δρ. Ποτίτσα Γρηγορά-
κου αναφέρει ότι: «Ο Έλληνας Βασιλιάς μέναν-
δρος του Ινδο-Ελληνικού Βασιλείου (160-130 
π.Χ.) που είχε συγκεράσει τους δυο πολιτισμούς, 
γνωστός ως ο Βασιλιάς Σοφός, με την Αθηνά στο 
νόμισμά του ως θεά της Σοφίας και προστάτιδά 
του. η δρ. Ποτίτσα Γρηγοράκου, που έμεινε στη 
Συρία και Δαμασκό και παρακολουθούσε την πο-
ρεία των ανασκαφών των Γάλλων αρχαιολόγων, 
πρότεινε, όταν ήλθε στην Ελλάδα, να ιδρυθεί έδρα 
ελληνιστικής εποχής σε Πανεπιστήμιο. Αργότερα 
συνάντησε στο Παρίσι Αφγανό Αρχαιολόγο, ο 
οποίος διερωτήθηκε γιατί η Ελλάδα δεν ίδρυσε 
έδρα ελληνιστικής εποχής, για να πηγαίνουν οι 
ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα και όχι στο Παρίσι. 
Άνθρωποι διαφόρων προελεύσεων και με εντε-
λώς διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ήρθαν 
σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια να επιδρά-
σουν στην τέχνη, τα γράμματα και ιδιαιτέρως 
στους ελληνικούς θεσμούς. η ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιήθηκε στη διοίκηση, το εμπόριο και τα 

Γράμματα, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί ως 
lingua franca, διεθνές όργανο επικοινωνίας ενός 
μεγάλου μέρους του τότε γνωστού κόσμου και 
επίσημη γραπτή γλώσσα πολλών λαών στην 
Ασία. Όχι μόνο στην ελληνιστική περίοδο, αλλά 
και κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής και σε 
ορισμένες περιοχές, μέχρι των πρώτων χρόνων 
που ακολούθησαν την αραβική κατάκτηση.

Ο επίτιμος καθηγητής αρχαίας Ελληνικής και 
Ελληνιστικής Εποχής στο Πανεπιστήμιο της Αλε-
ξάνδρειας, Mostafa El Abbadi, κατά τον οποίο η 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν η πρώτη οι-
κουμενική βιβλιοθήκη στην Ιστορία, ανέφερε ότι 
στην Αίγυπτο και τη Συρία η ελληνική γλώσσα 
διατηρήθηκε ως η επίσημη γλώσσα για έναν 
ολόκληρο αιώνα μετά την αραβική κατάκτηση.

Ο καθηγητής μιχάλης κορδώσης αναφέρει ότι 
η ιστορία του ελληνικού κράτους της Βακτρίας και 
των Ινδιών ανιχνεύεται πρωτίστως από τα νομί-
σματα που βρέθηκαν στις περιοχές που υπήρξαν 
ελληνικά βασίλεια. η Δρ. Ποτίτσα Γρηγοράκου ανα-
φέρει: «Ας θυμηθούμε ότι το Αιγαίο και η Ανατολι-
κή μεσόγειος, χώρος ελληνικού πολιτισμού την 
εποχή εκείνη, ονομαζόταν «ελληνική θάλασσα».

Ο Paul Bernard, Γάλλος Ακαδημαϊκός καθη-
γητής, τ. Διευθυντής της Αρχαιολογικής αποστο-
λής στο Αφγανιστάν, χαρακτηρίζει την πόλη Αϊ-

Xάρτης που απεικονίζει την πορεία του Mεγάλου Aλεξάνδρου.
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ΧΑνΟΥμ ως «λίκνο της ελληνικής γλώσσας και 
του ελληνικού πολιτισμού». Αναφέρει ότι οι 
άποικοι διατήρησαν την εθνική τους κληρονομιά 
και στον τομέα της γλώσσας, όπως αποδεικνύ-
ουν οι επιγραφές. μια από αυτές γράφτηκε το 
24ο έτος της βασιλείας του ΕΥκρΑΤΙΔη. Επίσης 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο κλέαρχος, μαθη-
τής του Αριστοτέλη, που ταξίδεψε στην κεντρική 
Ασία, αφιερώνει αντίγραφο 150 δελφικών πα-
ραγγελμάτων από το ναό του Απόλλωνα στους 
Δελφούς, τα οποία αποδίδονται στους επτά σο-
φούς. Απ’ αυτά διασώζονται 5 παραγγέλματα, 
που διατυπώνουν τα κύρια προτερήματα που 
πρέπει να έχει κάθε Έλληνας σε διάφορες ηλικί-
ες της ζωής του. «ΠΑΙΣ Ων κΟΣμΙΟΣ ΓΙνΟΥ, 
ηΒΩν ΕΓκρΑΤηΣ, μΕΣΟΣ ΔΙκΑΙΟΣ, ΠρΕΣΒΥΤηΣ 
ΕΥΒΟΥΛΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΩν ΑΛΥΠΟΣ» (Παιδί να μα-
θαίνεις καλούς τρόπους, νέος να πειθαρχείς τα 
πάθη σου, ώριμος να είσαι δίκαιος, γέρων να δί-
νεις σωστές συμβουλές και να μη λυπάσαι τον 
θάνατο που πλησιάζει). Οι ελληνιστικοί ηγεμό-
νες, συνεχίζει ο Paul Bernard, θέλησαν να απο-
κτήσουν στο Παλάτι Αϊ-ΧΑνΟΥμ συλλογές λο-
γοτεχνικών χειρογράφων και ένα εκπληκτικό 
εύρημα από τη χαμένη πραγματεία του Αριστοτέ-
λη, που κάνει κριτική της θεωρίας του Πλάτωνα. 
Πλην των ανωτέρω, το Ινστιτούτο Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Σουηδίας με το Πανεπιστήμιο 
Lund και την υπογραφή του διακεκριμένου συγ-
γραφέως Staffan Stolpe το 1995, σε μελέτη τους 
για το ρόλο της μακεδονίας στη διάδοση του Ελ-
ληνικού πολιτισμού έγραψαν: «Όλοι πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε, και οι Υπουργοί, ότι η Ιστο-
ρία της μακεδονίας δεν είναι Ιστορία μόνο των 
Ελλήνων, αλλά και ημών των Ευρωπαίων, διότι 
οι μακεδόνες διέδωσαν τον Ελληνικό Πολιτισμό 
στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο».

Το κοράνιο έχει και ειδικό κεφάλαιο «Οι Έλλη-
νες». Αναφέρεται επίσης στον Αλέξανδρο ως 
«Ζουλ-καρνέιν» ως προφήτη δικαιοσύνης, που 

του έδωσαν τη δύναμη να τιμωρήσει όσους αδι-
κούν και όποιος κάνει αγαθά έργα να τον αμείβει.

Οι μακεδόνες συνεπώς διέδωσαν τον ελληνικό 
πολιτισμό στην Ευρώπη και την Ανατολή. Οι κάτοικοι 
της ΠΓΔμ, ισχυριζόμενοι ότι είναι μακεδόνες, προ-
σβάλλουν, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους τους 
ανθρώπους που γνώρισαν τον ελληνικό πολιτισμό 
από τους Έλληνες μακεδόνες. Οι κυβερνήσεις που 
αναγνώρισαν την ΠΓΔμ ως μακεδονία και τους κα-
τοίκους της ως μακεδόνες, να ρωτήσουν και τους 
ιστορικούς τους για να πληροφορηθούν ότι:
1.  Ο γεωγράφος της αρχαιότητας Στράβων γρά-

φει: «Ελλάς ουν εστί η μακεδονία».
2.  η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι: «Ο Έλλην Βα-

σιλεύς θα νικήσει τον Πέρση Βασιλέα» [Προ-
φήτης Δανιήλ, κεφ. 8].

3.  Οι μακκαβαίοι αρχίζουν: «Ο Αλέξανδρος ο 
μακεδών ο υιός του Φιλίππου ενίκησε τον 
Δαρείο».

4.  Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τις πόλεις 
της μακεδονίας Φιλίππους, Θεσσαλονίκη και 
Βέροια που είχαν προ Χριστού τα αυτά σημε-
ρινά ελληνικά ονόματα. μίλησε στα Ελληνικά 
και έγραψε επιστολές προς Θεσσαλονικείς και 
Φιλιππησίους στην Ελληνική.

5.  340 καθηγητές αμερικανικών και άλλων Πανε-
πιστημίων έγραψαν γράμμα προς τον Πρόεδρο 
των ηΠΑ Ομπάμα και του ζητούν να ανακαλέσει 
την απόφαση του μπους που ονόμασε την ΠΓΔμ 
ως «μακεδονία», αγνοώντας την πάγια πολιτική 
των ηΠΑ για το θέμα αυτό. Δυστυχώς ανιστόρη-
τοι, αφελείς και ύποπτοι σύμβουλοι τον παρέσυ-
ραν και εκθέτει τον αμερικανικό λαό.
Όλα τα ανωτέρω και η πρόσφατη έκθεση του 

μεγ. Αλεξάνδρου στο Λονδίνο (με εκθέματα και 
από τη Βεργίνα), υποχρεώνουν τη Συρία και τις 
κυβερνήσεις που σέβονται την ιστορική αλήθεια, 
να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους, με τις οποίες 
αναγνώρισαν την ΠΓΔμ, ως «Δημοκρατία της μα-
κεδονίας». 
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Η ναυμαχία του Νείλου – Αμπουκίρ  
(1η Αυγούστου 1798)

E ως το 1798, η Βρετανία ήταν η μόνη 
ισχυρή δύναμη που πολεμούσε ακόμη 
εναντίον της επαναστατικής Γαλλίας. Οι 

Γάλλοι ξεκίνησαν να σχεδιάζουν μια αποστολή 
στην Αίγυπτο, που θα συνοδευόταν από μια επί-
θεση από ξηράς, με στόχο το βρετανικό εμπόριο 
στην Ινδία. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο λαμπρός 
νεαρός στρατηγός ναπολέων Βοναπάρτης.

Αποπλέοντας στις 19 μαΐου, οι Γάλλοι πήγαν 
αρχικά στη μάλτα, που παραδόθηκε χωρίς μάχη 
και από εκεί στην Αίγυπτο, όπου έφτασαν την 1η 
Ιουλίου. Ο στρατός αποβιβάστηκε χωρίς αντίστα-
ση και, προς το τέλος του μήνα, η Αίγυπτος ήταν 
υπό γαλλικό έλεγχο.

Την εποχή εκείνη, οι Βρετανοί δεν είχαν μόνι-
μο στόλο στη μεσόγειο, αλλά τον Απρίλιο του 
1797 ο λόρδος του Αγ. Βικεντίου έστειλε τον 
υποναύαρχο Οράτιο νέλσονα, με μια μοίρα 14 
πολεμικών, για να προσπαθήσει να βρει και να 
καταστρέψει τη γαλλική αρμάδα. Όμως, είχαν 
έλλειψη ανιχνευτικών πλοίων και έτσι μόλις που 
έχασαν το θήραμά τους σε δύο περιπτώσεις.

Τέλος, έπειτα από εβδομάδες άκαρπης αναζή-
τησης, ο γαλλικός πολεμικός στόλος εθεάθη 

αγκυροβολημένος στον κόλπο του Αμπουκίρ, 
λίγα μίλια ανατολικά της Αλεξάνδρειας. Ο Γάλ-
λος ναυτικός διοικητής, αντιναύαρχος Φρανσουά 
μπριούς, είχε παρατάξει τα πολεμικά του σε μια 
εμφανώς ισχυρή αμυντική γραμμή, μέσα στον 
κόλπο, με την κεφαλή να προασπίζεται από το 
πυροβολικό που βρισκόταν σε ένα ακρωτήρι, και 
την προς τη στεριά πτέρυγά της να καλύπτεται 
από τα αβαθή. Όμως, όπως έδειξαν οι εξελίξεις, 
δεν είχε παρατάξει τα πλοία του αρκετά κοντά στα 
αβαθή.

Αν και ο ήλιος είχε ήδη αρχίσει να δύει, οι Βρε-
τανοί επιτέθηκαν αμέσως, χωρίς να περιμένουν 
να κάνουν παράταξη μάχης, και με ελάχιστα πο-
λεμικά σινιάλα. Σχεδόν όλοι οι πλοίαρχοι του 
νέλσονα ήταν παλαιοί σύντροφοι και αποτελού-
σαν μια δεμένη ομάδα που δρούσε πολύ αποτε-
λεσματικά. Ο πλοίαρχος Τόμας Φόλεϊ, που προ-
ηγούνταν με το πλοίο «Γολιάθ», παρατήρησε ότι 
οι Γάλλοι είχαν αφήσει αρκετό χώρο μεταξύ των 
αβαθών και του ακραίου πλοίου τους, για να πε-
ράσει ανάμεσα. Χωρίς διαταγές, προωθήθηκε 
γύρω από την προς την ξηρά ακάλυπτη πτέρυγα 
του αντιπάλου, ακολουθούμενος από τα πλοία 
που βρίσκονταν πίσω του. Ο νέλσον, υψώνοντας 
τη σημαία του στο κέντρο της βρετανικής γραμ-
μής, πάνω στη φρεγάτα «Βάνγκαρντ», τράβηξε 

Γράφει και επιμελείται ο Aντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN

1758-1805
OPATIOΣ NEΛΣON

HγETEΣ KAI HγEMONEYΣANTEΣ

B’ μέρος
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την υπόλοιπη δύναμή του έξω από τη γαλλική 
παράταξη. Έτσι, από την αρχή, η γαλλική εμπρο-
σθοφυλακή καταβλήθηκε και συνετρίβη και από 
τις δύο πλευρές, από ανώτερες αριθμητικά δυ-
νάμεις και ισχύ πυρός. η νύχτα έπεσε αμέσως 
μετά την πρώτη επιχείρηση των βρετανικών 
πλοίων και, στο σκοτάδι, η ανώτερη βρετανική 
εκπαίδευση στα πυροβόλα και στη ναυτοσύνη 
άρχισε να αποδίδει. Τελικά, η σύγκρουση έφτασε 
στη γαλλική ναυαρχίδα «Λ’ Οριάν» στο κέντρο, η 
οποία, περίπου στις 9 μ.μ. τυλίχθηκε στις φλόγες. 

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες του πληρώματός 
της, η φωτιά ήταν εκτός ελέγχου και αμέσως με-
τά τις 10 μ.μ. έφτασε στην αποθήκη πυρομαχι-
κών. Ανατινάχθηκε με δύο μεγάλες εκρήξεις που 
ακούστηκαν από τα γαλλικά στρατεύματα στη 
ροζέτα, περίπου 16 χλμ. μακριά. Για λίγο, οι 
εχθροπραξίες σταμάτησαν και επικράτησε μια 
νεκρική σιγή στον κόλπο.

μέχρι εκείνη τη στιγμή, όλα τα πλοία της γαλλι-
κής εμπροσθοφυλακής είχαν εξολοθρευτεί και οι 
Βρετανοί είχαν αρχίσει να κινούνται προς τη γαλ-

Eπάνω αριστερά: Τα πλοία του Βρετανικού Στόλου (με κόκκινο χρώμα) αρχίζουν την επίθεσή τους εναντίον 
του αγκυροβολημένου Γαλλικού Στόλου κατά τη ναυμαχία του Νείλου. Καθώς ο Νέλσον επί του Βάνγκαρντ 
ηγείται της κυρίας κατά μέτωπον εφόδου, ο πλοίαρχος Τόμας Φόλεϊ επί του πλοίου Γολιάθ γλιστράει πίσω 
από τους Γάλλους για να πλησιάσει το γαλλικό Conquerant, ενώ τα υπόλοιπα πλοία της μοίρας του κινούνται 
γρήγορα προς τα κάτω, για να βρεθούν στην πλάτη της γαλλικής γραμμής. Οι Γάλλοι θεωρούσαν ότι ήταν 
ασφαλείς εις τα νώτα τους λόγω του ότι τα νερά ήταν ρηχά, αλλά είχαν διαπράξει το μοιραίο λάθος να 
απομακρυνθούν από τη γραμμή των τεσσάρων οργυών βάθους παρέχοντας έτσι στους Βρετανούς χώρο για 
ελιγμούς. Eπάνω δεξιά: απελπισμένοι Γάλλοι ναύτες παλεύουν να σκαρφαλώσουν σε εγγύς ευρισκόμενα 
πολεμικά, καθώς το Οριάν, ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου στη ναυμαχία του Νείλου, μεταβάλλεται σε 
συντρίμμια ύστερα από τρομακτικής εντάσεως έκρηξη στην αποθήκη των πυρομαχικών του. Το τεράστιο 
Οριάν (των 120 πυροβόλων) εβυθίσθη, συμπαρασύραν εις το βυθό τεραστίου ποσού θησαυρό, ο οποίος 
προωρίζετο να βοηθήσει την αιγυπτιακή περιπέτεια του Ναπολέοντος.
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λική οπισθοφυλακή. Ο ίδιος ο νέλσον είχε τραυ-
ματιστεί σοβαρά στο κεφάλι νωρίτερα, και δεν 
ήλεγχε πλέον τη ναυμαχία. Ακόμη και έτσι, μόνο 
δύο από τα δεκατρία γαλλικά πολεμικά ξέφυγαν. 
καθώς ξημέρωνε η 2α Αυγούστου, κατάφεραν να 
ξεγλιστρήσουν έξω από τον κόλπο, αφήνοντας 
πίσω τους μια σκηνή καταστροφής, σχεδόν χωρίς 
προηγούμενο στη ναυτική ιστορία.

Αυτή η εντυπωσιακή νίκη ενθάρρυνε όλους 
τους αντιπάλους της επαναστατικής Γαλλίας. με 
ένα χτύπημα, η γαλλική ναυτική δύναμη στη με-
σόγειο εκμηδενίστηκε, και οι σύμμαχοι της Βρε-
τανίας, με αναπτερωμένο ηθικό, σχημάτισαν μια 
νέα συμμαχία για να ξαναρχίσουν τον πόλεμο 
στην Ευρώπη. Ο νέλσον πήρε τον τίτλο του λόρ-
δου και του αποδόθηκαν πολλές άλλες τιμές.

Αμπουκίρ – Το σχέδιο
Από τη στιγμή που θα βρισκόταν σε απόσταση 
βολής, ο νέλσον ήταν βέβαιος ότι θα μπορούσε 
να συντρίψει τους Γάλλους. Στις συσκέψεις που 
συγκαλούσε στην καμπίνα του είχε σχεδιάσει τις 
τακτικές ακόμα και για μία τέτοια κατάσταση και 
οι πλοίαρχοί του γνώριζαν ακριβώς το τι έπρεπε 
να κάνουν. Οι δύο στόλοι ήσαν ισοδύναμοι: 13 
βρετανικά πλοία της γραμμής εναντίον 13 πιο 
βαριά εξοπλισμένων γαλλικών. Αλλά ο νέλσον 
έπλεε κόντρα στον άνεμο. Εάν συγκέντρωνε όλα 
τα πλοία του εναντίον του κέντρου και της πρω-
τοπορίας της γαλλικής γραμμής, εναντίον των 
κόντρα στον άνεμο πλεόντων πλοίων της γαλλι-
κής γραμμής, θα μπορούσε να μεταβάλει τη μει-
ονεκτική θέση του σε πλεονεκτική με αναλογία 
ευνοϊκών πιθανοτήτων 2 προς 1: τα γαλλικά 
πλοία τα οποία είχαν ευνοϊκό τον άνεμο δεν θα 
μπορούσαν να φθάσουν έγκαιρα για να μετά-
σχουν στη μάχη διότι θα έπρεπε να πλεύσουν 
κόντρα στον άνεμο. μόνο μετά τη συντριβή του 
κέντρου και της πρωτοπορίας των Γάλλων σχε-

δίαζε ο νέλσον να γλιστρήσει προς τα κάτω της 
γραμμής και να επιτεθεί εναντίον των γαλλικών 
πλοίων του πίσω μέρους της διάταξης.

Ο Νέλσον τραυματίζεται
Ο νέλσον είχε ήδη σχεδιάσει την επίθεσή του 
εναντίον των νότων της γαλλικής γραμμής. Στα-
μάτησε να πηγαινοέρχεται για να κοιτάξει έναν 
πρόχειρο χάρτη του κόλπου και στο σημείο αυτό 
χτυπήθηκε στο μέτωπο από θραύσμα βολής μπα-
λαμοσδραλίου (βολή αποτελούμενη από τεμάχια 
διαφόρων σιδηρών αντικειμένων η οποία απο-
σκοπούσε στο να καταστρέφει τα ιστία των πλοί-
ων). Άρχισε να πέφτει όταν τον άρπαξε ο Berry, 
ο αξιωματικός σημάτων (τηλεπικοινωνιών) του 
πλοίου. με το αίμα να τινάζεται προς τα έξω από 
το πρόσωπό του, ο νέλσον κραύγασε: «με σκό-
τωσαν! Χαιρετισμούς στη γυναίκα μου». Ο Berry 
οδήγησε τον τυφλωμένο από τα αίματα διοικητή 
του, χρησιμοποιώντας τη σκάλα, και περνώντας 
μέσα από τις μπαρουτοκαπνισμένες και τραντα-
ζόμενες θέσεις των κανονιών, κάτω στο χει-
ρουργείο. Ο χειρουργός σήκωσε τα μάτια του από 
το χειρουργικό τραπέζι, όταν τον είδε, διέκοψε 
την εργασία του και κινήθηκε προς το μέρος του. 
Αλλά ο νέλσον είχε ήδη ανακτήσει την αταραξία 
του. Έγνεψε με το χέρι στο χειρουργό να γυρίσει 
στη θέση του και του είπε ότι θα περίμενε τη σει-
ρά του.

Στις 9.30 ο Berry ξανακατέβηκε κάτω. Ανέφε-
ρε στο ναύαρχο ότι η μάχη εκείνη τη στιγμή συ-
νέθετε ένα μεγαλοπρεπές θέαμα. Υπήρχαν φω-
τιές σε πολλά πλοία του γαλλικού στόλου με 
μεγαλύτερη από αυτές να είναι πάνω στο Orient. 
Ο νέλσον σηκώθηκε και επέμεινε να ανεβεί στο 
κατάστρωμα. Ο Berry τον βοήθησε να ανεβεί στη 
σκάλα και, περνώντας από τα βρυχώμενα κανό-
νια και τους ζητωκραυγάζοντες πυροβολητές, 
έφθασαν στο κατάστρωμα.
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Συσκέψεις
Οι συσκέψεις ήταν καινοτομία του νέλσονα. Οι 
ναύαρχοι των προηγούμενων γενεών κρατούσαν 
τις σκέψεις τους για τους εαυτούς τους, ενώ οι 
διαταγές δίνονταν με σημαιάκια σημάτων, όπως 
συνέβαινε και στη διάρκεια της ίδιας της μάχης. 
Ο νέλσον όχι μόνο ήξερε ότι δεν είχε την πρόθε-
ση να πολεμήσει με βάση το τι έλεγε το βιβλίο, 
αλλά συγχρόνως ήταν επαρκώς ενήμερος ότι το 
σύστημα σημάτων του Βρετανικού ναυτικού δεν 
είχε τελειοποιηθεί και ήταν δυνατό να δημιουρ-
γούνται παρανοήσεις. Ήθελε κάτι περισσότερο 
και αυτή ήταν η πιο σημαντική του καινοτομία. 
Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ναύαρχο 
του 18ου αιώνα, ο νέλσον πίστευε ότι έπρεπε να 
μοιράζεται τις εναλλακτικές τακτικές επιλογές 
με τους πλοιάρχους του, συζητώντας κάθε πιθα-
νή κατάσταση και τονίζοντας ότι όση ώρα η μάχη 

θα βρισκόταν σε εξέλιξη, κάθε πλοίαρχος θα 
έπαιρνε μόνος του τις αναγκαίες αποφάσεις. Εάν 
ένας πλοίαρχος διέκρινε μια ευκαιρία να προκα-
λέσει ζημιά στον εχθρό, ήταν ελεύθερος να επι-
τίθεται χωρίς να περιμένει να του σταλεί σήμα 
από τον ιστό της ναυαρχίδας. Το παλιό δόγμα της 
«ακολουθίας αρχηγού», όπου το κάθε πλοίο ακο-
λουθούσε τυφλά τον αρχηγό της μοίρας, δεν είχε 
απλώς πεθάνει, είχε αντικατασταθεί από κάτι το 
οποίο προηγουμένως ήταν ανήκουστο: εκχώρη-
ση εξουσίας. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσ-
σει το γεγονός ότι οι αξιωματικοί του ναυτικού οι 
οποίοι μοιράζονταν τα προβλήματα του νέλσονα 
και τις ευθύνες του, ένιωθαν για τους εαυτούς 
τους ότι ήταν κάτι το ειδικό – όπως πράγματι 
ήταν. Απτόητος ο νέλσον τους αποκαλούσε «Πα-
ρέα Αδελφών». με μια ίση έλλειψη συστολής 
αυτοαποκαλούνταν κι εκείνοι «η Εκλεκτή Πα-

Στην αμφίβια επιχείρηση της νήσου Τενερίφης 1797. Με τον αγκώνα του δεξιού του χεριού θρυμματισμένο 
από βλήμα μουσκέτου, ο Νέλσον ανασύρεται πάνω σε αποβατικό του στόλου του, μετά από μια καταστρεπτική 
αμφίβια επιχείρηση το 1797, στη Νήσο Τενερίφη. Το σχέδιό του να κυριεύσει μέσα στο λιμάνι ισπανικά πλοία 
που μετέφεραν θησαυρούς, απέτυχε λόγω κακοκαιρίας αφενός και πείσμονος αντιστάσεως από μέρους των 
Ισπανών, αφετέρου. Κατά την επιστροφή του στο πλοίο του είχε φωνάξει δυνατά: «Πέστε στο χειρουργό να 
ετοιμάσει τα σύνεργά του. Ξέρω ότι πρόκειται να χάσω ένα χέρι και όσο πιο γρήγορα το ξεφορτωθώ, τόσο το 
καλύτερο».
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Για το Ναύαρχο Brueys ο Ναπολέων είπε ότι: 
«Έκανε πολύ καλά που πέθανε». Στις 19 Αυγούστου, 

την ίδια μέρα που ο Νέλσον είχε αποπλεύσει για 
να πάει στη Νάπολη, ο Ναπολέων έγραψε επιστολή 

παρηγοριάς στη χήρα του Brueys λέγοντάς της: 
«Πέθανε με τιμή και χωρίς να υποφέρει, όπως κάθε 
στρατιώτης θα επιθυμούσε να πεθάνει. Η θλίψη σας 
με συγκινεί. Θέλω να σας παρακαλέσω να θεωρείτε 

πάντα τη φιλία μου ως κάτι το οποίο δε στερείται 
αξίας και ότι το ενδιαφέρον μου θα είναι πάντοτε 

ζωηρό για τη σύζυγο του φίλου μου». Την ίδια μέρα 
έστελνε επιστολή στο Διευθυντήριο στο Παρίσι, 

αιτιώμενος για τη συμφορά, την ανικανότητα του 
Ναυάρχου Brueys.

ρέα». καθώς κάθονταν γύρω από το τραπέζι του 
ναύαρχου στο πολεμικό Vanguard, κάτω από ένα 
ταβάνι πάνω στο οποίο χόρευε η αντανάκλαση 
του ήλιου από τη μεσόγειο, συγκροτούσαν μια 
παράξενη πανσπερμική ομάδα.

Ο νέλσον διακατεχόταν από μεγάλη αισιοδο-
ξία. Βασιζόταν στην «Παρέα των Αδελφών» και 
στους άνδρες του. Όταν είδε τα κατάρτια των 
γαλλικών πλοίων, έλεγε ο ίδιος σε ένα φίλο του 
αργότερα, «δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και 
κάθε τόσο έβγαζα το κεφάλι μου έξω από το πα-
ράθυρο, παρά το ότι είχα ένα διαβολεμένο πονό-
δοντο. μια φορά, μάλιστα, καθώς παρατηρούσα 
τη θέση των Γάλλων, άκουσα δύο ναύτες – πυ-
ροβολητές, των οποίων το κανόνι ήταν τοποθε-
τημένο κοντά μου, να λέει ο ένας στον άλλον: 
“Ανάθεμά τους, κοίτα τους. Εκεί πέρα είναι Τζακ, 
εάν δεν τους τσακίσουμε τώρα θα τσακίσουν 
εκείνοι εμάς”. Γνώριζα τι ανθρώπους είχα υπό 
τις διαταγές μου, και έτσι κινήθηκα προς επίθεση 
με λίγα πλοία μόνο, όντας απόλυτα σίγουρος ότι 
οι άλλοι θα ακολουθούσαν. Ήξερα τους πλοιάρ-
χους μου». 

H συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Aναδημοσιεύεται κατά ευγενή παραχώρηση από το περιοδικό OIL
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Σύροι (Αραμαίοι)

H ταν λαός σημιτικής φυλής, θυγατρικής 
των Βαβυλωνίων και μητρικής του 
Ισραήλ. Το έτος 1950 π.Χ. ήρθαν από 

την κάτω μεσοποταμία στη χώρα που εκτείνεται 
από την Άνω μεσοποταμία μέχρι τη μεσόγειο. 

Τον 11ο αιώ-
να μέρος των 
Σύρων ήταν 
υ π ό δ ο υ λ ο ι 
των Δαβίδ και 
Σολομώντος. 

Οι Σύροι υπετάγησαν διαδοχικά στους Ασσύρι-
ους, Βαβυλώνιους, μήδους και Πέρσες.

η αραμική γλώσσα ήταν η κοινή εμπορική, του 
χερσαίου εμπορίου, της Εγγύς Ανατολής. Τη χώ-
ρα των Αράμ (Συρία) εποφθαλμιούσαν τόσο οι 
Ασσύριοι όσο και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι συνερ-
γάστηκαν προς τούτο.

Εβραίοι
Έλληνες και Εβραίοι έκαναν την εμφάνισή τους 
στο προσκήνιο της ιστορίας τον 15ο π.Χ. αι. Για 
τους Εβραίους η μαρτυρούμενη χρονολογία αρ-
χίζει περί το 2000 π.Χ.

Οι Εβραίοι κατάγονται από τη μεσοποταμία, 

της οποίας το νΑ τμήμα κατοικούσαν οι Χαλδαί-
οι και το ΒΔ οι Ασσύριοι. η μεσοποταμία, η πεδι-
άδα των ποταμών Ευφράτη και Τίγρη, ήταν η 
κοιτίδα των Σημιτών.

Ο λαός του Ισραήλ ήταν μιγαδικός από Σημίτες 
και Χαμίτες και κατοικούσε στην Παλαιστίνη από 
το 1460 π.Χ. Οι γενάρχες του Ισραήλ, Αβραάμ, 
Ισαάκ, Ιακώβ και οι δώδεκα γιοι του Ιακώβ, ήταν 
καθαροί Σημίτες από τη Βαβυλωνία. Άλλοι ανα-
τολικοί λαοί καθαροί Σημίτες ήταν οι Βαβυλώνι-
οι, Ασσύριοι και Σύροι. Το Ισραήλ το πρώτον 
αναπτύχθηκε σε έθνος στο δέλτα του νείλου επί 
τρεις αιώνες και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε το 
1460 π.Χ. στην Παλαιστίνη. Ο πληθυσμός του 
ανερχόταν τουλάχιστον σε 650.000 πλην γυναι-
κοπαίδων (Εξ. 12, 37).

Ως λαός οι Εβραίοι δεν έδειξαν ναυτικότητα, 
όπως οι Έλληνες και οι Φοίνικες. Είχαν χερσαίο 
προσανατολισμό και επιδόθηκαν στο εμπόριο. 
Ανέπτυξαν τον ιουδαϊκό πολιτισμό26. Από τις φυ-
λές του Ισραήλ εκείνη που έχει στενότερη σχέση 
με τη θάλασσα ήταν η φυλή Δαν και Ασήρ (κορ. 
5, 17) και Ζαβουλών, Ισσάχαρ (Δτ. 33, 19).

Οι Φοίνικες και οι Φιλισταίοι με τη γεωγραφι-
κή ανάπτυξη είχαν ουσιαστικά αποκλείσει το Ισ-
ραήλ από τη θάλασσα στην Α. μεσόγειο.

Οι Εβραίοι ανέπτυξαν ναυτικό επί βασιλείας 

26.  Ο πλούτος και η ποιότητα των περιγραφών για τη θάλασσα και τα εν αυτή ζώντα και κινούμενα, που απαντάται στην αρχαία και νέα 
ελληνική γραμματεία, δεν υπάρχει στην εβραϊκή γραμματεία.

Γράφει ο ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

Tο χριστιανικό μήνυμα μέσα από τη θάλασσα
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Δαβίδ και του διαδόχου αυτού Σολομώντος (11ος 
και 10ος π.Χ. αιώνας). Όταν έγιναν κύριοι της Ει-
λάθ και της Γασιών Γαβέρ στην Ερυθρά θάλασσα, 
κόλπος Άκαμπα, άρχισαν τη ναυπήγηση στόλου 
με την τεχνική βοήθεια των Φοινίκων, όταν βα-
σιλιάς ήταν ο Χιράμ. Χρησιμοποίησαν σιδερένια 
και χάλκινα καρφιά για τη σύνδεση ξύλινων δο-
κών και πίσσα για επάλειψη των ξύλινων επιφα-
νειών για λόγους στεγανότητας. Υπάρχει το ερώ-
τημα: πού έβρισκαν την πίσσα; η απάντηση είναι: 
εντός των ορίων της χώρας τους. Στη Γένεση 
(14, 10) γράφεται: «[…] φρέατα ασφάλτου η κοι-
λάς η αλυκή».

Όταν το βασίλειο των Εβραίων χωρίστηκε σε 
δύο τμήματα, το νότιο του Ιούδα (πρωτεύουσα η 
Ιερουσαλήμ) και το βόρειο του Ισραήλ, οι βασι-
λείς του Ιούδα συνέχισαν να ελέγχουν την Ιδου-
μαία και να ασχολούνται με το θαλάσσιο εμπόριο. 
Το βασίλειο του Ισραήλ (βόρειο τμήμα) υπετάγη 
στους Ασσύριους το 722 π.Χ. Το κράτος του Ιού-
δα καταλύθηκε το 629 π.Χ. από τους Βαβυλώνι-
ους, που ήταν διάδοχοι των Ασσυρίων. Τότε 
μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι Εβραίοι στη Βαβυλω-
νία όπου έμειναν 70 χρόνια. Πολλοί εξ αυτών 
αφομοιώθηκαν και διέπρεψαν στο περσικό πο-
λιτικό σύστημα, όπως η Εσθήρ, που έγινε βασί-
λισσα της Περσίας, και ο μαρδόνιος, ο οποίος 
ετέθη επικεφαλής της αυλής του βασιλιά. Το 

έτος 559 π.Χ. οι αιχμάλωτοι επέστρεψαν στη χώ-
ρα τους όταν οι Πέρσες κυριάρχησαν των Βαβυ-
λωνίων. Τέλος, το 332 π.Χ. οι Εβραίοι περιήλθαν 
υπό την κυριαρχίαν του μ. Αλεξάνδρου. Το εβρα-
ϊκό ναυτικό έπαυσε να υπάρχει όταν οι Ιδουμαίοι 
επαναστάτησαν κατά των Ιουδαίων και απηλλά-
γησαν του ζυγού των.

Αιγύπτιοι
η Αίγυπτος ήταν αρχικά θαλάσσιος κόλπος που 
δέχθηκε με την πάροδο του χρόνου τις προσχώ-
σεις του νείλου. Οι Αιγύπτιοι, από την αρχή της 
ανάπτυξης του πολιτισμού τους, στράφηκαν προς 
τη θάλασσα και την ποταμοπλοΐα.

Από το έτος 2700 π.Χ. είχαν κατασκευάσει ξύ-
λινα ποταμόπλοια. Ο διάπλους του νείλου αντί-
θετα προς το ρεύμα του επιτυγχανόταν λόγω του 
πνέοντος βόρειου ανέμου. Το πλεονέκτημα αυτό 
δεν υπήρχε στην περίπτωση των ποταμών Ευ-
φράτη και Τίγρη.

Οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν τις θαλάσσιες μεταφο-
ρές από την 3η π.Χ. χιλιετία. Συνδέθηκαν με θα-
λάσσιες γραμμές επικοινωνιών με τη Φοινίκη, 
την κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, την κύπρο και 
τα λιμάνια της μ. Ασίας. κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, 
άνοιξαν δίαυλο ικανού πλάτους και βάθους, με 
τον οποίο συνδέθηκε ο νείλος με την Ερυθρά 
Θάλασσα. Το επίτευγμα αυτό, υψηλής αντίληψης 
περί θαλάσσιας στρατηγικής, επέτρεψε την εμπο-
ρική θαλάσσια σύνδεση Ατλαντικού-μεσογείου 
με τον Ινδικό ωκεανό. Αναφέρεται ότι το 2650 
π.Χ. αιγυπτιακός στόλος σαράντα πλοίων έπλευ-
σε από τις εκβολές του νείλου έως τις ακτές της 
Φοινίκης.

η ακμή του ναυτικού εμπορίου άρχισε την πε-
ρίοδο βασιλείας του Φαραώ Χατσέπσωτ (1620-
1591 π.Χ.). Εισήγαγαν ξυλεία, άργυρο, ζώα, χαλ-
κό, άρματα, υφάσματα και κομψοτεχνήματα. 
Εξήγαγαν χρυσό, σχοινιά πάπυρου, έγχρωμα αγ-
γεία, ζύθο, λινά υφάσματα, εργαλεία.

Eικόνα απ΄την καθημερινή ζωή των αρχαίων 
Aιγυπτίων
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Από τον 16ο π.Χ. αιώνα άρχισε η παρακμή του 
εμπορίου της Αιγύπτου, το οποίο περιήλθε στους 
Φοίνικες. Τον 16ο π.Χ. αιώνα οι Αιγύπτιοι κατέστη-
σαν φόρου υποτελείς στους Φοίνικες και παρεχώ-
ρησαν αυτονομία στις φοινικικές βάσεις. Από τους 
Αιγυπτίους είχαν αντιγράψει οι Φοίνικες τα πλοία 
τους με στρογγυλό σχήμα, που χρησιμοποιούσαν 
για πηδάλι ένα κουπί στη δεξιά πλευρά.

Ασσύριοι
Οι Ασσύριοι, σκληροτράχηλος λαός, εγκαταστά-
θηκαν στον Τίγρη ποταμό στη βόρεια μεσοποτα-
μία, γύρω στο 2300 π.Χ. Ίδρυσαν την πόλη Ασ-
σούρ. Πολέμησαν εναντίον των Χετταίων (Bορ-
ράς) και Βαβυλωνίων (Nότος). Διακρίνονται τρεις 
περίοδοι της ασσυριακής αυτοκρατορίας. η αρ-
χαία (2300-1375 π.Χ.), η μέση (1375-1047 π.Χ.) 
και η νέα (883-612 π.Χ.). Στη διάρκεια της τελευ-
ταίας επεκτάθηκαν στην κοιλάδα του Ευφράτη. 
Χαρακτηριστικό της πολεμικής στρατηγικής των 
Ασσυρίων ήταν η απόκτηση πληροφοριών περί 

του εχθρού και η οικονομία δυνάμεων. Ασσύριοι 
και Αιγύπτιοι συνεργάσθηκαν για να ελέγξουν το 
Αράμ (Συρία), στο οποίο περιλαμβάνονται η Ιου-
δαία και το Ισραήλ (Ίδε Βασιλειών Δ’).

Οι Ασσύριοι δεν επιδόθηκαν στο θαλάσσιο 
εμπόριο ούτε ανέπτυξαν ναυτική δύναμη. Περιο-
ρίστηκαν σε ποταμόπλοια εντός του Τίγρη και του 
Ευφράτη. Ο βασιλιάς νίνος είχε κατασκευάσει 
λιμάνι στην πρωτεύουσα του βασιλείου νινευί27 
για τον ελλιμενισμό μικρών μόνο σκαφών. Τη 
ναυτική πολιτική του νίνου συνέχισε και η σύζυ-
γός του Σεμίραμις28, η οποία όμως προέβη και σε 
ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με χάλκινο έμβο-
λο, μεγαλύτερο μήκος και περισσότερα κουπιά.

Αντίθετα με την ανάπτυξη του θαλάσσιου 
εμπορίου οι Ασσύριοι, όπως και οι μήδοι και οι 
Πέρσες, είχαν αναπτύξει εντυπωσιακό για την 
εποχή τους δίκτυο χερσαίων μεταφορών. Είναι 
γνωστή η καλούμενη «βασιλική οδός», η οποία 
ξεκινούσε από τα Σούσα, πρωτεύουσα της Περ-
σίας και κατέληγε στη μεσόγειο.

Στρατηγικό μειονέκτημα των Ασσυρίων ήταν 
η έλλειψη φυσικών συνόρων, με συνέπεια να 
εκτίθενται σε εξωτερικές πιέσεις, όπως των Χετ-
ταίων από Bορρά, Βαβυλωνίων από Nότο, ακόμη 
και των μεταναστατευτικών λαών που έφθαναν 
από Bορρά.

Φιλισταίοι
Επρόκειτο για πολεμικό λαό, πολιτισμένο, προ-
ηγμένο διοικητικά και στρατιωτικά. Βρισκόταν σε 
μόνιμη εχθρότητα με τους Ισραηλίτες.

27.  η νινευί κτίσθηκε προ της εποχής του Αβραάμ, 23ος π.Χ. αιώνας (;), και καταστράφηκε το 612 π.Χ. από τη συμμαχία μήδων, Βαβυ-
λωνίων, Σκύθων. η κυριαρχία των Ασσυρίων διήρκεσε από το 900 έως το 612 π.Χ. Διάδοχοι των Ασσυρίων ήταν οι μήδοι και οι 
Πέρσες.

28.  Ο Πλούταρχος στο βιβλίο των ηθικών, «Περί βασιλέων αποφθέγματα και στρατηγών», αναφέρει για τη Σεμίραμις ότι, αφού κατα-
σκεύασε ατομικό της τάφο, έγραψε επάνω στην πλάκα αυτού: «όστις αν χρημάτων δεηθή βασιλεύς, διελόντα το μνημείον όσα 
βούλεται λαβείν». Ο Δαρείος άνοιξε τον τάφο, δεν βρήκε χρήματα αλλά επιγραφή που έλεγε: «Ει μη κακός ήσθ’ ανήρ και χρημάτων 
άπληστος, ουκ αν νεκρών θήκας εκείνεις» (Αν δεν ήσουν άνθρωπος φαύλος και άπληστος για τα χρήματα, δεν θα άνοιγες το μνήμα 
των νεκρών).

Έφιπποι Aσσύριοι πολεμιστές
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Ήταν προελληνικά κρητικά29 φύλα. Το όνομα 
Φιλισταίοι προήλθε από το όνομα της φυλής 
Πελσέτ, η οποία μετανάστευσε από το χώρο του 
Αιγαίου στη Συρία διασχίζοντας τη μικρά Ασία. 
μετά την εγκατάστασή τους νότια της Φοινίκης, 
1175 π.Χ., έγιναν γνωστοί και έμειναν στην ιστο-
ρία με το όνομα Φιλισταίοι (Robinson, αρχαία 
ελληνική ιστορία). Δεν είχαν καμία φυλετική συγ-
γένεια με τους Εβραίους. Υπέταξαν το Ισραήλ, το 
οποίο αντεπετέθη επιτυχώς με τον Δαβίδ.

Οι Φιλισταίοι άσκησαν ουσιαστι-
κή επίδραση στη διαμόρφωση του 
πολιτισμού της βιβλικής Παλαιστί-
νης (Παλαιστίνη=Φιλισταία). Ανά-
μεσα στην κρήτη και τη Χαναάν 
υπήρχαν αμφίπλευρες επιδράσεις. 
η φοινικική επιρροή στην κρήτη 
ίσως αντανακλάται στους στίχους  
ξ 321-322 της Ιλιάδας: «Ούτε όταν 
αγάπησα (Ζεύς) την κόρη του ξα-
κουστού Φοίνικα, την Ευρώπη, που 
μου γέννησε το μίνωα και τον ισό-
θεο ροδάμανθο […]» (C.H. Gordon).

η αρχαιολογία επιβεβαιώνει την 
απασχόληση των Φιλισταίων με το 
θαλάσσιο εμπόριο. Είχαν αναπτύξει 
την κατεργασία σιδήρου, χαλκού και 

μεταλικών εργαλείων30.
Από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε πληροφο-

ρίες περί Φιλισταίων για τα όρια του κράτους, την 
ομοσπονδιακή οργάνωση, το χαρακτήρα του λα-
ού, την κατεργασία μετάλλων κ.ά.

Οι Φιλισταίοι κατά περιόδους υπετάγησαν 
στους Εβραίους, τους Ασσύριους, τους Αιγύπτι-
ους, τους μήδους και Πέρσες. μετά την κατάκτη-
ση της περιοχής από τον μ. Αλέξανδρο, έπαψε 
και η αναφορά σε κράτος των Φιλισταίων31. 

29.  η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ως τόπο καταγωγής των Φιλισταίων την κρήτη και τα παράλια του Αιγαίου. η μετανάστευση των Φι-
λισταίων στη Φοινίκη πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των «λαών της θάλασσας» στη μεσόγειο τον 13ο π.Χ. αιώνα. Οι «λαοί 
της θάλασσας» ήταν οι νέοι έποικοι του ελλαδικού χώρου, διαρκούντος του μυκηναϊκού πολιτισμού. Φαίνεται ότι οι Φιλισταίοι 
εγκαταστάθηκαν στη γη Χαναάν προ του Αβραάμ. «Ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλλους και εξολοθρεύσω κρήτας 
και απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν» (Ιεζ. 25, 16). Υπέρ της κρητικής καταγωγής των Φιλισταίων συνη-
γορούν και οι ενδείξεις από κείμενα των προφητειών Ιερεμία (χαρακτηρίζονται οι Φιλισταίοι αλλόφυλλοι προερχόμενοι από νησιά) 
και Σοφονία: «ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης, πάροικοι κρητών». Ο Προφήτης Ιωήλ αποκαλεί τους Φιλισταίους 
Έλληνες, «και τους υιούς Ιούδα και τους υιούς Ιερουσαλήμ, όπως εξώσητε αυτούς εκ των ορίων αυτών» (Ιλ. 4, 6). Περισσότερα 
περί των Φιλισταίων στο βιβλίο του Π. Χρήστου Ελληνική παρουσία στην Παλαιστίνη και την ομιλία του Π.Ι. μπρατσιώτη «Οι Φιλι-
σταίοι και ο Αιγαιοκρητικός πολιτισμός», 8 Φεβ. 1926, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

30.  Οι Φιλισταίοι ήταν κάτι περισσότερο από πολεμιστές. Διέθεταν τεχνολογία που εξασφάλιζε τον οπλισμό στο στρατό τους. Ακολου-
θούσαν στρατηγική αφοπλισμού του Ισραήλ και αποκλεισμού μεταφοράς τεχνογνωσίας. Οι προηγμένοι τεχνολογικά Φιλισταίοι 
εισήγαγαν νέα είδη πυρσών και λύχνων (Ίδε και Α Βασ. 13, 19-23).

31.  Ο προφήτης Σοφονίας (7ος π.Χ. αι.) αναφέρεται στην απώλεια των Φιλισταίων, «Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης 
πάροικοι κρητών λόγος κυρίου εφ’ υμάς, Χαναάν γη αλλοφύλων, και απολώ υμάς εκ κατοικίας. και έσται κρήτη νομή ποιμνίων και 
μάνδρα προβάτων· και έσται το σχοίνισμα θαλάσσης τοις καταλοίποις οίκου Ιούδα […]» (Σφν. 2, 5-8].

Στον ταφικό ναό του Ραμσή του ΙΙΙ στο Μεντινέτ Αμπού (Medinet 
Habu) στο Λούξορ της Aιγύπτου απεικονίζονται οι επιτυχείς μάχες 
του ενάντια στους Φιλισταίους που τελικά του υποτάχθηκαν. Aπό 
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Πολεμικές εξαπατήσεις και γενναιότητες
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) ε.α. Χρήστος Κούσουλας ΠN

K ατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγα-
λύτερη απειλή για τα συμμαχικά πλοία 
ήταν τα γερμανικά υποβρύχια.

με σκοπό να αποκλείσουν όλες τις πηγές ανε-
φοδιασμού της Αγγλίας, είχαν εξαπλωθεί από τη 
μεσόγειο μέχρι τον Ατλαντικό, αποκόβοντας έτσι 
όλους τους εμπορικούς δρόμους προς αυτήν, 
βυθίζοντας μεγάλο αριθμό εμπορικών πλοίων.

η μεταφορά από την Αμερική στην Αγγλία 
όπλων, αρμάτων, αεροπλάνων, πυρομαχικών, 
τροφίμων κ.λπ. που ήταν βασικής σημασίας για 
τη συνέχιση του πολέμου και την επιβίωση των 
Βρετανών, διεξαγόταν με μεγάλο κίνδυνο. Βέ-
βαια, σε χειρότερη κατάσταση βρισκόταν και η 
μεταφορά πρώτων υλών από καναδά, Ινδίες, 
Αυστραλία.

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Winston 
Churchil από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τον 
επικείμενο κίνδυνο και είχε κηρύξει τη «μάχη 
του Ατλαντικού». καμιά άλλη μάχη στην ιστορία 
του πολέμου δεν θα ήταν πιο αναγκαία για την 
ήττα του Γ’ ράιχ.

Το αγγλικό ναυαρχείο τότε, ανησυχούσε για την 
αδυναμία: 1) αποκρυπτογράφησης των μηνυμά-
των των υποβρυχίων με το αντίστοιχο γερμανικό, 
στο Βερολίνο και 2) εντοπισμού της εισόδου των 
υποβρυχίων στις συμμαχικές νηοπομπές με τις 
γνωστές μεγάλες απώλειες εμπορικών πλοίων.

Το ναυαρχείο, για μεν το πρώτο είχε εκδώσει 
διαταγές σε όλα τα πλοία, να προσπαθήσουν, 
πάση θυσία, να αιχμαλωτίσουν ένα γερμανικό 
υποβρύχιο, μήπως και μπορέσουν να ανεύρουν 
την περίφημη κωδικοποιητική μηχανή 
«ENIGMA», με την οποία ήταν εφοδιασμένα και 
η οποία αποτελούσε το πιο ασφαλές μέσον με-

τάδοσης μηνυμάτων.
Για το δεύτερο, οι Άγγλοι επιστήμονες συνέχι-

ζαν τα πειράματά τους για να βελτιώσουν τη συ-
σκευή radar, την εκπληκτική αυτή εφεύρεση 
ανίχνευσης στόχων με οποιοδήποτε καιρό και 
χρόνο. Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν ήρθε η πο-
λυπόθητη ημέρα της κατάληψης του υποβρυχίου 
U-110, την 8η μαΐου 1941. Ήταν, όταν ο διάση-
μος Άγγλος κυβερνήτης του αντιτορπιλικού HMS 
«BULLDOG» πλοίαρχος John Baker-Grosswell 
R.N., αιχμαλώτισε το υποβρύχιο και βρέθηκαν 
ανέπαφα όλα τα έγγραφα και σήματα αποκωδι-
κοποίησης, καθώς και η μηχανή ENIGMA. Το γε-
γονός κρατήθηκε μυστικό και μόνο αρκετά χρόνια 
μετά τον πόλεμο, το έτος 1966, ανακοινώθηκε η 
εκτός πάσης φαντασίας, αυτή επιτυχία.

Οι Γερμανοί τώρα, βλέποντας τη δυσκολία 
προσέγγισης του στόχου, μετά από πολλά πειρά-
ματα κατόρθωσαν να εφεύρουν έναν άλλο τρόπο 
για να εισχωρούν στις συμμαχικές νηοπομπές. 
Ανακάλυψαν μια μοναδικής υψηλής τεχνολογίας 
επινόηση, ένα μείγμα ελαστικού με το οποίο πε-
ριέβαλαν ως κάλυμμα όλη την ατσάλινη επιφά-
νεια του υποβρυχίου, σε δύο διαδοχικά στρώμα-
τα, τα οποία έφεραν μικρές οπές και κολλούνταν 
με μια ειδική κόλλα ονομαζόμενη χλωροπρένιο. 
Έτσι, τα εκπεμπόμενα ραδιοκύματα, από τα ASDIG 
των συμμαχικών πλοίων, δεν είχαν ουδεμία 
αντανάκλαση επί του ελαστικού καλύμματος του 
υποβρυχίου, με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη ηχοε-
ντοπισμού. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε 
ALBERICH, από το όνομα ενός μυθικού ήρωα σε 
όπερα του R. Wagner, που ηδύνατο να γίνεται 
αόρατος.

Εμείς θα αναφερθούμε εν ολίγοις, στη δράση 
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ενός από τα έξι κατασκευασθέντα δι’ αυτού του 
τρόπου υποβρύχια και ειδικότερα στο U-480, που 
με κυβερνήτη τον ανθ/χο Hanns Joachim Förster, 
σε τρεις περιπολίες βύθισε 3 εμπορικά, μία κορ-
βέτα και 1 ναρκαλιευτικό. Τον Ιούλιο του 1944, 
ήταν ένα από τα τρία υποβρύχια που πέρασαν το 
αγγλικό κανάλι, με προορισμό την περιοχή από-
βασης, στη νορμανδία. Το βράδυ της 18ης Αυ-
γούστου, πραγματοποιεί ανεπιτυχή επίθεση σε 
νηοπομπή ν.Α. του Barieur. Συνεχίζει την περι-

πολία του στην περιοχή και σε τρεις ημέρες ήρθε 
η επιτυχία, όταν την 21η Αυγούστου βυθίζει την 
corvette HMCS «ALBERNI», την 22η το ναρκα-
λιευτικό HMS «LOYALTY» και την 23η τορπίλισε 
και προξένησε ζημιές στο SS «FORTY YALE», το 
οποίο ακολούθως ρυμουλκήθηκε σε λιμένα, αλ-
λά ποτέ δεν επανορθώθηκαν οι ζημιές του.

Την 25η έγινε αντιληπτό από τη νηοπομπή FTM 
74, όμως κατόρθωσε να βυθίσει το SS 
«ORMISTER» και αφού χάθηκε για αρκετές ώρες, 
διέφυγε της καταδίωξης, χάρι στο περίβλημά του 
που προστάτευε τον εντοπισμό του.

Ο κυβερνήτης, μετά την καταβύθιση των 4 
πλοίων μετά από 15 ημέρες σιωπής, έστειλε μέ-
σω της μηχανής του «ENIGMA» κωδικοποιημένο 
σήμα στο ναυαρχείο αναφέροντας τις επιτυχίες 
του και τονίζοντας ότι, ο μη εντοπισμός του από 
τα αγγλικά πλοία, οφειλόταν στο ALBERICH. Το 
μήνυμα αυτό, υποκλάπηκε από τους Άγγλους και 
το αποκρυπτογράφησαν, προσπαθώντας να εν-
νοήσουν τη σημασία της λέξης ALBERICH. Από 
Γερμανούς ναυτικούς αιχμαλώτους, στα διάφο-
ρα στρατόπεδα στην Αγγλία κατόρθωσαν και 
έμαθαν τι σήμαινε, αυτή η λέξη.

Το U-480 επέστρεψε στη βάση του στο Τρον-
χάιμ για γενικό ανεφοδιασμό σε καύσιμα, τρόφι-
μα, πυρομαχικά καθώς και επισκευές στις φθο-
ρές στο ελαστικό επίστρωμα του περιβλήματος.

Στις 4.1.45 το Γερμανικό ναυαρχείο και πάλι 
απέστειλε το υποβρύχιο στον Ατλαντικό, αλλά 
μετά από λίγο διατάχθηκε να επιστρέψει στο κα-
νάλι, όπου είχε τις προηγούμενες επιτυχίες του, 
διότι κατά πληροφορίες ερχόταν convoy από την 
Αμερική, με οπλιταγωγά και αρματαγωγά. μόνο 
που τώρα, το κανάλι δεν ήταν όπως το ήξερε την 
πρώτη φορά. Οι Άγγλοι είχαν αφήσει τις τσαμα-
δούρες που έδειχναν στα πλοία το δίαυλο και 
μπορούσαν να περάσουν το κανάλι, αλλά τώρα 
τον είχαν ναρκοθετήσει με ακουστικές νάρκες σε 
μεγαλύτερο βάθος, για να μπορούν να εξουδετε-

Kωδικοποιητική μηχανή «ENIGMA»
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ρώνουν τα υποβρύχια, που παραμόνευαν στο 
δίαυλο. Είχαν δε δημιουργήσει μακρύτερο του 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενου, έτερο δίαυλο 
κοντά στο Portmouth για την ασφαλέστερη διέ-
λευση των πλοίων.

Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου 480, μη γνωρί-
ζοντας αυτή την αλλαγή των διαύλων και τη ναρ-
κοθέτηση του παλαιού, εισήλθε όπως σε προη-
γούμενες περιπολίες του στην επικίνδυνη περι-
οχή, σε αναμονή θυμάτων. Αυτή τη φορά, όμως, 
η τύχη τον εγκατέλειψε και περνώντας μέσα από 
το ναρκοπέδιο, μια νάρκη με γόμωση 270 λίβρες, 
εξερράγη ενεργοποιηθείσα από το θόρυβο των 
προπελών, με αποτέλεσμα κατά την έκρηξη να 
αποκοπεί όλο το πρυμναίο τμήμα του υποβρυχί-
ου, να καταλυστεί από τόνους υδάτων και να 
καταβυθιστεί, αύτανδρο.

Επειδή η εξαφάνισή του, υπήρξε μυστηριώδης, 
κανείς δεν γνώριζε το σημείο της βύθισής του. 
Οι Άγγλοι, όταν τον Αύγουστο του 1944 είχαν 
βυθίσει σε μία συμπλοκή με δύο κορβέτες ένα 
υποβρύχιο, ήταν πεπεισμένοι ότι αυτό ήταν το U-
480. Από έρευνες που έγιναν μετά τον πόλεμο 
και συγκεκριμένα το 1985, οι Αμερικανοί ερευ-
νητές ναυαγίων εντόπισαν στη μάγχη ένα βυθι-
σμένο υποβρύχιο. Όταν οι δύτες καταδύθηκαν, 

διαπίστωσαν ότι ήταν του τύπου 7 αλλά περιβε-
βλημένο ακόμη με ελαστικό, παρά το μεσολαβή-
σαντα χρόνο. Εφόσον τα υπόλοιπα του ίδιου τύ-
που κατασκευασμένα πέντε υποβρύχια είχαν 
παραδοθεί κατά τη λήξη του πολέμου στους συμ-
μάχους, αυτό που ανευρέθη δεν θα ήταν άλλο, 
από το εξαφανισθέν U-480. Βρέθηκε 320 ναυτι-
κά μίλια μακρύτερα από το βυθισθέν υπό των δύο 
κορβετών υποβρύχιο.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πηδαλιού-
χος του πληρώματος του υποβρυχίου, που για 
λόγους υπηρεσιακούς δεν επιβιβάστηκε σε αυτό 
κατά την τελευταία περιπολία του και φυσικά 
επέζησε, ενθυμείται ότι, όταν αυτό ήταν αγκυρο-
βολημένο στο Τρομχάιμ, μια ημέρα μεταξύ των 
άλλων που είχαν επισκεφθεί και ανεβεί στο κα-
τάστρωμα ήταν και μία γυναίκα, γεγονός που, από 
το πλήρωμα που ήταν προληπτικό σε αρκετές 
περιπτώσεις, θεωρήθηκε ως «μεγάλη γρουσου-
ζιά», πράγμα που τελικά αποδείχθηκε αληθινό.

Άλλη περίπτωση γρουσουζιάς θεωρείτο, όταν 
κατά τον απόπλου του υποβρυχίου, προσφέρο-
νταν στο πλήρωμα ανθοδέσμες. Αυτές, μόλις 
έβγαιναν στο ανοικτό πέλαγος, τις πετούσαν αμέ-
σως στη θάλασσα.

Ο 24χρονος κυβερνήτης ανθυποπλοίαρχος 

Tο αντιτορπιλικό 
HMS «BULLDOG» 
του οποίου  
ο πλοίαρχος John 
Baker-Grosswell 
R.N., αιχμαλώτισε  
το υποβρύχιο  
U-110, την 8η Μαΐου 
1941 και βρέθηκαν 
ανέπαφα όλα τα 
έγγραφα και σήματα 
αποκωδικοποίησης, 
καθώς και η μηχανή 
ENIGMA.
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Hans Jachi Förster, που ήταν από τους νεαρότε-
ρους και ικανότερους αξιωματικούς, είχε τιμηθεί 
την 18.10.44 με το Σταυρό των Ιπποτών του Σι-
δηρού Σταυρού.

Παλαιότερα, για να λάβει ο κυβερνήτης υπο-
βρυχίου το Σταυρό των Ιπποτών έπρεπε να είχε 
βυθίσει πλοία εκτοπίσματος από 10.000 τόνους 
και άνω. Προς το τέλος του πολέμου για να δια-

τηρηθεί υψηλά το φρόνημα των πληρωμάτων 
και των κυβερνητών, απονεμόταν η ανώτατη αυ-
τή τιμητική διάκριση για ανδρεία ενώπιον του 
εχθρού, με πολύ χαμηλότερα τονάζ. 

Βιβλιογραφία

1. «U-Boote in Ensatz» Bodo Hezzog. 2. Historishe Kanal. 3. 
«Trager des R.K. U-Boot» Franz Kurowski

Aνεφοδιασμός  
διά τορπιλλών  
στο Tronheim. 
Φαίνεται  
το ελαστικό 
περίβλημα  
του Y/B-480.

Απελευθέρωση των Αθηνών από τους 
Γερμανούς στις 18/10/1944

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠN 

M ία σύντομη ιστορική αναδρομή, 
ανοίγοντας ένα παράθυρο στα γε-
γονότα αυτής της εποχής. Οι ναζί 

πριν από τις 12 Οκτωβρίου είχαν αρχίσει προε-
τοιμασίες και συνεννοήσεις για την ασφαλή 
αναχώρησή τους από την Ελλάδα με αντάλλαγ-

μα τη μη ανατίναξη του φράγματος του μαρα-
θώνα, της ηλεκτρικής εταιρείας (Πάουερ) στον 
Άγιο Γεώργιο Πειραιά και του λιμανιού του Πει-
ραιά, τα οποία σημειωτέον είχαν υπονομευθεί 
για ανατίναξη που θα εγένετο κατά την οπισθο-
χώρηση των ναζί.
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Τα γεγονότα άρχισαν να τρέχουν γοργά στις 
08:00 της 12ης Οκτωβρίου. Ο Γερμανός Υπο-
στράτηγος της Βέρμαχτ, Διοικητής της πόλεως 
των Αθηνών, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του 
αγνώστου στρατιώτη. Στις 09:15, η γερμανική 
φρουρά της Ακροπόλεως υπέστειλε τη Σημαία 
του Γ’ ράιχ. 

Ώρα μεγίστης ιστορικής σημασίας, διότι εσή-
μανε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατο-
χής στην Ελλάδα.

Στις 15/10 η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 
Γεώργιο Παπανδρέου είχε αφιχθεί στον Τάραντα 
της Ιταλίας από όπου επιβιβάσθηκε σε καναδικό 
πολεμικό, το οποίο συνοδευόμενο από αγγλικά 
πολεμικά, κατέπλευσε στον Πόρο. Εκεί είχε κατα-
πλεύσει και το ιστορικό θωρηκτό Αβέρωφ. Τα 
πρώτα μπουμπούκια της ελευθερίας άρχισαν να 
προβάλλουν τα άνθη τους, ελληνικές σημαίες 
εκυμάτιζαν στους εξώστες των σπιτιών, εορτάζο-
ντας και προμηνύοντας το χαρμόσυνο γεγονός.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερθεί ότι την 
16η Οκτωβρίου 1944 άοπλα αγήματα από τα 
πληρώματα των Α/Τ ΑΔρΙΑΣ και Α/Τ κρηΤη, που 
είχαν καταπλεύσει την προηγουμένη στον όρμο 
του Φαλήρου, αποβιβάστηκαν στο Πασαλιμάνι 
και συντεταγμένα διά των πειραϊκών οδών ανέ-
βηκαν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στην Ομό-
νοια. Απ’ εκεί έχοντα στην κεφαλή την φιλαρμο-
νική του Δήμου Αθηναίων, παρήλασαν διά των 
οδών Σταδίου και Ερμού και εσήλθον στην μη-
τρόπολη για την καθιερωμένη δοξολογία. μετά 
την δοξολογία, μετέβησαν στο μνημείο του αγνώ-
στου στρατιώτη, όπου οι κυβερνήτες των Α/Τ 
ΑΔρΙΑΣ, Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Τούμπας και 
του Α/Τ κρηΤη, Πλωτάρχης Ιάσων Θεοφανίδης 
κατέθεσαν στεφάνι και γονυπετείς, όλοι μαζί, 
αγήματα και λαός, έψαλον τον Εθνικό Ύμνο. Τα 
αγήματα ακολουθώντας το αντίστροφο δρομο-
λόγιο, επέστρεψαν ασφαλώς στα πλοία τους.

Από παντού όπου διήρχοντο, εγένοντο ενθου-
σιωδώς δεκτοί και πολλοί προσπαθούσαν να 
αναγνωρίσουν τους δικούς τους ή να ακούσουν 
κάποια χαρμόσυνη είδηση.

Σημειωτέον ότι τα αγήματα αυτά ήταν τα πρώ-
τα ελληνικά τμήματα που παρήλασαν συντεταγ-
μένα στους δρόμους των Αθηνών πριν την 18η 
Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου η κυβέρνηση 
επιβιβάσθηκε του Θ/κ Αβέρωφ, το οποίον το ίδιο 
βράδυ κατέπλευσε στο Φάληρο. Την επομένη 
ανέτειλε η ιστορική ημέρα της 18ης Οκτωβρίου. 
Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και τα μέλη της 
ακολουθίας του αποβιβάσθηκαν με ατμάκατο 
στον Πειραιά, εν μέσω ενθουσιώδους πλήθους. 
Οι καμπάνες ηχούσαν, οι Αθηναίοι ύστερα από 
μια περίοδο τριάμισι χρόνων βασανισμών, στε-
ρήσεων, κακουχιών και περιορισμών, ήσαν επι-
τέλους ελεύθεροι.

Πρώτος σταθμός μέσω Θησείου ήταν η 
Ακρόπολη, όπου η υποδοχή τους ήταν αποθε-
ωτική. Στην Ακρόπολη υπήρχε φρουρά αποδό-
σεως τιμών από ελληνικά και αγγλικά στρατι-
ωτικά τμήματα. η κορυφαία στιγμή έφτασε. 
μετά από σαράντα δύο μήνες, η κυανόλευκος 
κυμάτιζε ξανά στη φυσική της θέση, στον ιερό 
βράχο της Ακροπόλεως, υψωθείσα από τον 
πρώτο μεταπολεμικό Πρωθυπουργό, Γεώργιο 
Παπανδρέου. 

Για ανάμνηση του παραπάνω γεγονότος, εγέ-
νετο την 18/10/10 έπαρση της Ελληνικής Σημαί-
ας στην Ακρόπολη και στη συνέχεια κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, 
εκ μέρους εκπροσώπων του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, της κυβέρνησης, των πολιτικών κομ-
μάτων της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων, 
του Δημάρχου Αθηναίων και λοιπών οργανώσε-
ων. Εκ μέρους της ΕΑΑν κατέθεσε στεφάνι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Αντιπλοίαρχος (Ε) 
ε.α. Γ. ΤΖΙκΑκηΣ Πν. 
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Aνάγκη εθνεγερσίας και επανελλήνισης

Γράφει ο Yποναύαρχος ε.α. Γ. Kολλινιάτης ΠN 

Σ  ημαντικό στοιχείο στη ζωή κάθε έθνους 
είναι η αντοχή στις δοκιμασίες, η πεποί-
θηση στο μέλλον του και όχι η απελπισία. 

Όπως τα πρόσωπα, έτσι και τα έθνη δεν πρέπει 
να χάνουν το θάρρος τους ούτε να εγκαταλείπουν 
τον αγώνα στην πρώτη, από υπαιτιότητα κάποιων 
ή όχι, αποτυχία. Αντίθετα με πίστη στη ζωτικότη-
τά τους και με την προσδοκία καλύτερου μέλλο-
ντος, είναι υποχρεωμένα να συνεχίζουν τον υπέρ 
της ιστορικής προόδου αγώνα, με μεγαλύτερο 
σθένος και περισσότερη ενέργεια. Αυτή η αντί-
ληψη αναφέρεται στο προφανές για κάθε έθνος 
που κάποια στιγμή, ως αποτέλεσμα κάποιας συ-
γκυρίας ή σωρείας λαθών, ή τέλος μεμονωμέ-
νων ανεπίτρεπτων συμπεριφορών, βρίσκεται 
ταπεινωμένο και σε κατάσταση συντριβής και 
πρέπει να αναλάβει νέες και δύσκολες προσπά-
θειες αναζωογόνησης. 

Τέτοιες προσπάθειες, μέσα στο παραπάνω 
πλαίσιο αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας, πρέπει 
να αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση κάθε λαού 
που με πίστη στο μέλλον του, είναι υποχρεωμέ-
νος, παραμερίζοντας την πρόσκαιρη αχλή της απο-
γοήτευσης, να διακρίνει το αδύναμο φως της μελ-
λοντικής του ανάκαμψης και γιατί όχι,επιτυχίας. 

Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, οι κατά καιρούς 
δοκιμασίες των εθνών, δεν είναι αποδείξεις 
ιστορικής ανικανότητας αλλά αποτελούν, πιθα-
νόν, αποτέλεσμα πλάνης, εσφαλμένης αντίληψης 
της πραγματικότητας, υπερτίμησης δυνάμεων, 
κακής και ιδιοτελούς χρήσης της εξουσίας ή ακό-
μη και υπερβολικής βιασύνης στην επίτευξη ανό-
δου και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Σε ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο αποτυχίας, θεωρείται δεδο-
μένη η δημιουργία στο λαό εντύπωσης μερικής 
καταστροφής. 

Αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχθεί κανείς ότι 
η δύναμη του έθνους μας έχει εκμηδενισθεί και 
ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα όχι απλά επιβίωσης 
αλλά και δημιουργίας ορμής προς ένα καλύτερο 
μέλλον; Είναι δυνατό ένα έθνος ολόκληρο να 
καταθέσει τα σκήπτρα της ιστορικής του συνεί-
δησης και να αποδεχθεί τα δυστυχή γεγονότα ως 
μοναδικό επακόλουθο της κακής του μοίρας και 
ως εκ τούτου, να παραιτηθεί από κάθε προσπά-
θεια αγώνα, περιμένοντας με απάθεια το ολο-
κληρωτικό τέλος;

Τέτοια προσέγγιση είναι ανάξια κάθε συζήτη-
σης και μόνο από χαιρέκακους εχθρούς μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα σκόπιμης καλ-
λιέργειας δισταγμών και αμφιβολιών για τη δυ-
νατότητα επιβίωσης του έθνους μας. 

Είναι γεγονός ότι ανέτοιμοι και πλημμελώς 
προετοιμασμένοι προσπαθήσαμε να δώσουμε 
άνιση μάχη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
ζώνη του Ευρώ, υπολειπόμενοι σε σχέση με 
πολλούς από τους εταίρους μας σε οργάνωση, 
δομές, και κυρίως νοοτροπία κυβερνώντων και 
κυβερνώμενων. Αποδεχθήκαμε κριτήρια δυσα-
νάλογα προς το μέγεθος και τις δυνατότητές μας, 
ελπίζοντας ότι τελικά θα τα καταφέρναμε. Παρα-
συρθήκαμε να πιστέψουμε,εσφαλμένα, στο εν-
δεχόμενο μιας Ευρώπης των λαών, με αλληλεγ-
γύη, κοινή άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική.

Παραβλέψαμε το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αποτε-
λεί παρά μετεξέλιξη της “Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Aναδημοσιεύεται από το φύλλο Oκτωβρίου 2010 της μηνιαίας εφημερίδας Aγ. Aναργύρων Aττικής ENEPΓOΣ ΠOΛITHΣ  
με την άδεια του συγγραφέα
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Άνθρακα και Χάλυβα” που δημιουργήθηκε από τις 
πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης και ως εκ 
τούτου ότι τα προαναφερθέντα αισιόδοξα ενδε-
χόμενα, που θα μετέτρεπαν τη χώρα μας σε μια 
όαση ευτυχίας, χωρίς αμφισβήτηση της εθνικής 
της κυριαρχίας, δεν θα έπρεπε να θεωρούνται 
αδιαμφισβήτητα εξασφαλισμένα. 

Αντίθετα, μέσα στο χρόνο που διέρρευσε, εί-
δαμε, πως με αντάλλαγμα τα διάφορα “πακέτα” 
που κατασπαταλήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό, από 
ανίκανους να συλλάβουν το διεθνές περιβάλλον 
και τις σύγχρονες προκλήσεις στην καλύτερη 
περίπτωση ηγέτες, από κάποιους -όχι ευτυχώς 
όλους- καιροσκόπους και ανεύθυνους συνδικα-
λιστές αλλά και από επιτήδειους κυβερνώμε-
νους όλων ανεξαιρέτως των τάξεων, ανταλλά-
χθηκαν με ένα είδος, αφανούς στην αρχή, ευρω-
παϊκής μερικής συγκυριαρχίας, που σήμερα τείνει 

να γίνει σχεδόν καθολική. 
Συγκυριαρχίας όμως που στα απόνερα των 

επιδιώξεων της πάλαι ποτέ κραταιάς “ Ένωσης 
Άνθρακα και Χάλυβα” υποχρέωσε, μεταξύ άλ-
λων, τη χώρα μας να συνεχίζει να αποτελεί τον 
καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Πολεμικής 
Βιομηχανίας και μάλιστα λαμβάνοντας, κυρίως 
από τους λεγόμενους εταίρους, υψηλότοκα δά-
νεια, υψηλής συμμετοχής στη διαμόρφωση του 
σημερινού δυσθεώρητου χρέους. 

μόνο το 2% του ΑΕΠ παραπάνω από το μέσο 
όρο της ΕΕ (2,5%) που είναι υποχρεωμένη να δα-
πανά η χώρα μας σε εξοπλισμούς με στόχο να 
εξασφαλίζει μόνη της την εθνική της κυριαρχία 
(αφού καμιά άλλη ουσιαστική εγγύηση δεν της 
παρέχεται από τους λεγόμενους εταίρους) ισο-
δυναμεί σε ένα χρονικό ορίζοντα τριάντα ετών με 
αύξηση του δημόσιου χρέους της τάξης του 60% 
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του ΑΕΠ. Όση δηλαδή είναι η διαφορά μας από 
το δημόσιο χρέος της Γερμανίας. 

και να ήταν μόνο αυτό;
Αλυσίδα οδηγιών και κοινοτικών διατάξεων, 

πάντοτε με κάποιο βολικό περιτύλιγμα (επιδοτή-
σεις, δήθεν προστασία περιβάλλοντος, εξοικονό-
μηση ενέργειας, απελευθέρωση της αγοράς δήθεν 
για ενίσχυση του ανταγωνισμού που ποτέ δεν εί-
δαμε, κ.λπ.) είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα την ου-
σιαστική κατάργηση της γεωργίας (αλλά όχι των 
τρακτέρ που έπρεπε να εισαχθούν ενισχύοντας την 
απασχόληση και την ευημερία της Γερμανίας και 
άλλων και που η μόνη πια χρήση που τους απομέ-
νει είναι να κλείνουν τους εθνικούς δρόμους), τη 
συρρίκνωση της αλιείας, την εξαφάνιση ακόμη και 
της μικρής εγχώριας βιοτεχνίας, την κατάργηση 
της προστασίας της ακτοπλοΐας, την καθοδήγηση 
του Έλληνα καταναλωτή στην ανά τριετία αντικα-
τάσταση του αυτοκινήτου του, δήθεν στο όνομα 
της προστασίας του περιβάλλοντος, την καθολική 
κυριαρχία του πλαστικού χρήματος και τόσα άλλα 
ακόμη που όλοι γνωρίζουν πια και που, ελπίζω, 
καταλάβαμε με μεγάλη καθυστέρηση.

και τι έκαναν για να προλάβουν όλες αυτές τις 
παράπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις των παραπά-
νω οι ελληνικές μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις; 
Πώς προστάτευσαν τον Έλληνα πολίτη όπως ήταν 
το καθήκον τους; Τον άφησαν, όπως τους βόλευε, 
απληροφόρητο, ανυποψίαστο και ανυπεράσπιστο 
να βλέπει το τυρί. Όχι όμως και τη φάκα…

Ταλαντευόμενες ανάμεσα σε πνεύμα αδικαιο-
λόγητου μεγαλοϊδεατισμού (Ολυμπιακοί Aγώνες, 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και άλλα παρόμοια) 
και βραχυπρόθεσμης θεώρησης των πραγμάτων 
(short termism), ενδιαφέρθηκαν μόνο για την ανά-
δειξη της ευθύνης των εκάστοτε προηγούμενων 
και την πρόσκαιρη ικανοποίηση της πελατείας 
τους, δανειζόμενες ασύστολα και ανεξέλεγκτα. 
Όχι για επενδύσεις που κάποια στιγμή θα απέδιδαν 
καρπούς αλλά για κατανάλωση και τεχνητή ευμά-

ρεια, για να μη μιλήσει κανείς για την ασυδοσία και 
τη διαφθορά. 

Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν οι απλοί πολίτες 
όταν άρχισαν να έρχονται οι λογαριασμοί από το 
να απεργούν (αναφαίρετο αλλά άστοχο, προς το 
παρόν, δικαίωμα εκεί που έχουμε φθάσει), επιδι-
ώκοντας μεγαλύτερες ή τουλάχιστο σταθερές 
αποδοχές και όπου τους έπαιρνε, να φοροδιαφεύ-
γουν και να εισφοροδιαφεύγουν συνειδητοποιώ-
ντας ότι οι φόροι τους καμιά σχεδόν βελτίωση δεν 
επρόκειτο να επιφέρουν στην έτσι κι αλλιώς δύ-
σκολη καθημερινότητά τους και ότι οι εισφορές 
στα ασφαλιστικά ταμεία ούτε το θάνατό τους σε 
ένα αξιοπρεπές νοσοκομείο δεν εξασφάλιζαν;

Πότε οι εκάστοτε κυβερνώντες όρθωσαν το 
ανάστημά τους σε καταστροφικές για τη χώρα 
αποφάσεις της ΕΕ, ασκώντας το δικαίωμα του 
Veto, όπως έκαναν ή απείλησαν ότι θα κάνουν, 
διεκδικώντας την επιβίωσή τους, άλλες χώρες 
του ευρωπαϊκού νότου ή τουλάχιστο βάζοντας 
κάποιους αστερίσκους, εκεί που αν δεν το έκα-
ναν, η ζημιά για τη χώρα θα ήταν ανυπολόγιστη;

Περιδεείς έσκυβαν το κεφάλι, κάτω από το 
αδιαμφισβήτητο πλέγμα ανεπάρκειας που τους 
κατείχε μέσα και έξω από τη χώρα. Τους ήταν 
αρκετό να παραμείνουν άρχοντες σε ένα λαό που 
αργά ή γρήγορα ήταν καταδικασμένος να υποκύ-
ψει. Αρκεί αυτό να συνέβαινε όταν θα είχαν οι 
ίδιοι αποσυρθεί. 

*Ο Γιάννης κολλινιάτης είναι απόστρατος Υποναύ-
αρχος του ΠN με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τε-
χνολογικό Ινστιτούτο της μασαχουσέτης (μΙΤ).
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Προς γονείς, επιστολή πρώτη

O       άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα, 
μέσα στο οποίο φανερώνονται τα όντα: 
μέσα στη ματιά του φωτίζεται και κα-

θρεπτίζεται, αποκαλύπτεται ο κόσμος. Όταν το 
πνευματικό βλέμμα του ανθρώπου θολώσει ή 
κλείσει, είναι σαν να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος. 
Τούτο το όμμα πρέπει να είναι άγρυπνο και δια-
περαστικό. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ο άνθρω-
πος, και μάλιστα ο νέος, να φθάσει σε υψηλή 
ποιοτική εκτίμηση του κόσμου και της ζωής. 
Προς τούτο χρειάζεται αγωγή, μόρφωση, παι-
δεία. Δεν αρκεί η μη συνειδητή επίδραση της 
φύσεως, η φυσική αγωγή· απαιτείται συνειδητή, 
συστηματική, μεθοδική συνδρομή και επενέργεια 
του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, η οποία να αποβλέπει στην επαγ-
γελματική του αποκατάσταση, στην πνευματική 
του συγκρότηση και στην ηθική αρτίωση του αν-
θρώπου.

Αγωγή ακριβώς είναι αυτού του είδους η επί-
δραση, η κατεύθυνση, η βοήθεια, η χειραγώγηση, 
ο προσανατολισμός, που αποβλέπει στο να φέρει 
στο φως τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβο-
νται μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. καμιά 
επίδραση, όσο συστηματική και αν είναι, δεν μπο-
ρεί να καρπίσει, αν δεν υπάρχουν αυτές οι εσω-
τερικές δυνάμεις, αυτές οι πηγές ενέργειας, τις 
οποίες καλλιεργεί και αξιοποιεί η αγωγή. η αγω-
γή επομένως είναι δυνατή, επειδή προϋπάρχει η 
δυνατότητα της ψυχής να διαπλασθεί και να μορ-
φωθεί.

η αγωγή είναι πάντοτε προσανατολισμένη 
προς ορισμένους σκοπούς· όσο σαφέστεροι είναι 

οι σκοποί αυτοί, τόσο αποτελεσματικότερη απο-
βαίνει η αγωγή. Οι σκοποί βέβαια εναρμονίζονται 
προς τα αιτήματα και το κλίμα κάθε εποχής. 
Υπάρχουν, όμως, σε όλους τους καιρούς οι μό-
νιμες, οι διαχρονικές, οι πάντοτε ισχύουσες αξί-
ες: το καλό, το αληθές, το ωραίο, το άγιο, το ηθι-
κό, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αρετή γενικά, 
είναι αρχές, ιδεώδη, ιδανικά που δύσκολα μπο-
ρούν να αμφισβητηθούν. Γιατί χωρίς αυτά η ζωή 
και η ιστορία γίνονται βάρβαρες: ο νέος μεθάει 

Γράφει ο καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών  
Γρ. Φιλ. Kωσταράς
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από το ποσοτικό, από το φθαρτό και το μάταιο, 
από το χοϊκό και το πρόσκαιρο· και τότε ξεχνάει 
το ποιοτικό, το αιώνιο και αθάνατο, το θείο και 
ανώλεθρο· βυθίζεται μέσα στη διάσπαση της υλι-
κής ζωής παύοντας να τρυγάει τους γλυκείς καρ-
πούς του πνεύματος.

Το μεγάλο, αλλά τραγικό και ραγισμένο πνεύμα 
του νίτσε θα δώσει απύθμενο βάθος στην έννοια 
και τη σημασία της παιδείας: «η παιδεία είναι απε-
λευθέρωση, είναι ξεκαθάρισμα από κάθε παράσι-
το, από κάθε σωρό ερειπίων, από κάθε σκουλήκι 
που επιχειρεί να πλησιάσει τον τρυφερό πυρήνα 
του φυτού· είναι ξεχείλισμα από φως και θέρμη, 
γλυκύ θρόισμα νυχτερινής βροχής  –μίμηση και 
λατρεία της φύσης– εκεί όπου η φύση με μητρική 
στοργή και αγάπη σχεδίασε, η παιδεία είναι τελεί-
ωση της φύσης, αφού προλαβαίνει και μετατρέπει 
σε αγαθό τους φοβερούς και ανελέητους παροξυ-
σμούς· όταν όμως η φύση εκδηλώνεται σαν μη-
τριά, η αγωγή καλύπτει με ένα πέπλο».

Ο βαθύς και περιεσκεμμένος αυτός λόγος του 
νίτσε δείχνει πόσο μεγαλειώδες και συγχρόνως 
πόσο δύσκολο είναι το έργο της παιδείας. Ο παι-
δευτής καλείται να προστατεύσει την εσωτερική 
ουσία της ψυχής του παιδευόμενου από τους επι-

χρωματισμούς και τη βαναυσότητα των επιδρά-
σεων του περιβάλλοντος· να σεβασθεί την ιδιαι-
τερότητα, τη μοναδικότητα, τη διαφορετική οντο-
λογική ποιότητα του ανθρώπου· να τον εξαγάγει 
από τυχόν σωματική, ψυχική και πνευματική νω-
θρότητα· να βοηθήσει σε μια ωραία και αβίαστη 
καρποφορία· να τον απελευθερώσει από κάθε 
διαβρωτική επενέργεια· να διορθώσει ατέλειες 
και αδυναμίες, όσες η μητριά φύση εσώρευσε. 
Εδώ η παιδεία σκεπάζει με ένα στοργικό και τρυ-
φερό τρόπο τον παιδευόμενο· είναι το πέπλο που 
θα εμποδίσει τους καθημερινούς ενοχλητικούς 
επισκέπτες να βεβηλώσουν το άγιο βήμα της ψυ-
χής του.

η ψυχή κάθε ανθρώπου –κυρίως του παιδι-
ού– έχει μεγάλη πλαστικότητα. Αυτό θέλει να 
υπογραμμίσει ο Έρασμος, όταν σημειώνει: «η 
φύση που σου έδωσε ένα τέκνο, δεν σου πρό-
σφερε τίποτε άλλο, παρά μια ύλη ακατέργαστη. 
Δικό σου έργο είναι να προσδώσεις στην ευπειθή 
και άκρως εύπλαστη αυτή ύλη την άριστη μορφή. 
Εάν το παραμελήσεις, θα προκύψει κτήνος. Εάν 
το φροντίσεις, θα έχεις, ας πούμε, θεόν».

η αντίληψη βέβαια του Έρασμου και η πίστη του 
στην παντοδυναμία της αγωγής δύσκολα θα μπο-
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ρούσε να υιοθετηθεί αυτούσια. η αγωγή προ-
σκρούει σε εμπόδια που θέτει η ίδια η φύση, το 
«εγώ» του ανθρώπου. Έχει ήδη παρατηρηθεί πως 
«ουκ εκ παντός ξύλου γίνεται Ερμής», ο δε εκπρό-
σωπος του ευγενισμού στην αρχαία Ελλάδα, ο 
Θεόγνις ισχυριζόταν ότι «διδάσκων ούποτε ποιή-
σεις τον κακόν άνδρ’ αγαθόν». η παιδεία και η 
δύναμή της δεν είναι απεριόριστα. μπορεί να με-
ταποιήσει τον άνθρωπο, όχι όμως να ποιήσει άν-
θρωπο εξ υπαρχής. Τότε θα ήταν Δημιουργός, ενώ 
ο ρόλος της είναι δημιουργικός και διαμορφωτι-
κός: πλάθει θετικά ή αρνητικά ό,τι ήδη υπάρχει.

Ανεξάρτητα από αυτά, ο Έρασμος φθάνει στον 
πρώτο κανόνα αγωγής, που όλοι όσοι έχουν τη 
μεγάλη ευθύνη διαπαιδαγωγήσεως (γονείς, δά-
σκαλοι, ωριμότεροι) οφείλουν να γνωρίζουν: η 
γεώργηση, η καλλιέργεια του παιδιού αρχίζει 
από τις πρώτες ώρες, ημέρες, εβδομάδες της 
γεννήσεως. Οι πρώτοι μήνες της βρεφικής ηλι-
κίας είναι εξαιρετικά κρίσιμοι. Ο αυστηρός προ-
γραμματισμός σχετικά με το χρόνο του φαγητού 
και του ύπνου, η αντιμετώπιση του κλάματος, η 
γαλουχία, η τοποθέτηση των γονέων απέναντι 
στις ανάγκες του βρέφους, ο τρόπος που τις ικα-
νοποιούν, η γενικότερη ατμόσφαιρα του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος, μέσα στην οποία με τις 
διαπεραστικές διόπτρες του αναπνέει το παιδί, 
έχουν αποφασιστική σημασία για τον αναπτυσσό-
μενο άνθρωπο.

Ο ρ. ράσσελ σωστά πιστεύει πως τίποτε δεν 
αναπληρώνει, αλλά απλώς κάθε άλλη επίδραση 
συμπληρώνει την αγαθή ή στρεβλωτική επίδραση 
της οικογένειας. Στο περίφημο «Αν» θα γράψει: 
«Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επίκριση, μαθαίνει να 
κατακρίνει. Αν ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να 
καβγαδίζει. Αν μέσα στην ειρωνεία, γίνεται δειλό. 
Αν μέσα στην εντροπή, αισθάνεται ένοχο. Αν μέσα 
στην κατανόηση, είναι υπομονετικό. Αν μέσα στην 
ενθάρρυνση, αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 
Αν μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά. Αν μέσα 

στη δικαιοσύνη, γίνεται δίκαιο. Αν μέσα στην επι-
δοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. Αν μέ-
σα στην ασφάλεια, πιστεύει. Αν ένα παιδί ζει μέσα 
στην παραδοχή και τη φιλία, μαθαίνει να βρίσκει 
την αγάπη μέσα στον κόσμο».

Είναι ύψιστα διδακτικό το γεγονός ότι δύο με-
γάλοι σύγχρονοι διανοητές στον επίλογο των 
πρακτικών συμβουλών τους προς τους γονείς 
τονίζουν ιδιαίτερα την αποφασιστική επίδραση της 
αγάπης, της φιλίας, της στοργής, της θέρμης που 
πρέπει να βασιλεύει μέσα στο σπίτι. Έτσι ο Χ. Γκι-
μπράν στον «Προφήτη» του θα σημειώσει: «κάμε, 
τοξότη, η σαΐτα που κρατείς στα χέρια σου να ση-
μαίνει για τα παιδιά χαρά». και ο Α. Άντλερ στην 
«Επιστολή προς τη μητέρα» θα παρατηρήσει: 
«μάνα, μην ξεχνάς, πως δεν θα μπορέσω να ανα-
πτυχθώ χωρίς πολλή κατανόηση και αγάπη. Αυτό 
όμως δεν χρειάζεται να το πω, έτσι δεν είναι;».

Ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός βέβαια, με την 
αιώνια ισχύ του πρόλαβε όχι μόνο αυτούς αλλά 
και τον Σίλλερ και τον Σλαϊερμάχερ και τον Xαίλ-
ντερλιν ή τον Χόλτσνερ που επίσης ύμνησαν την 
αγάπη ως ύψιστη παιδευτική αρετή καθώς και το 
μεγαλείο της πραότητας: «Ως ηδύ πράος και νε-
άζων τω τρόπω πατήρ: Πόσο γλυκός ο πράος και 
νεανικός πατέρας!», θα πει ο μένανδρος, ενώ ο 
Χαιρήμων θα διακηρύξει: «Πρός υιόν οργήν ουκ 
έχει χρηστός πατήρ: ο καλός πατέρας δεν αντιμε-
τωπίζει με οργή το παιδί του». Τη φωνή αυτή 
ακούμε αργότερα σε τόνους πιο μελωδικούς 
στην «Προς Εφεσίους Επιστολήν» του Αποστό-
λου Παύλου: «Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέ-
κνα υμών, αλλ’ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και 
νουθεσία κυρίου».

Για να μορφωθεί, τέλος, ο άνθρωπος, ή όπως 
με τρόπο παράφορα λυρικό το εκφράζει στη νεό-
τερη λογοτεχνία ο Όσκαρ Ουάιλντ, για να γίνει το 
τριαντάφυλλο σαν το φτερούγισμα της αυγής και 
τ’ αντιφέγγισμα του ήλιου, χρειάζεται απροσμέ-
τρητος μόχθος και βαθύς παιδευτικός πόνος.  
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Oλική αρθροπλαστική γόνατος
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MEΛETH: Πλωτάρχης (YI) Iωάννης Kοντολάτης ΠN,  
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ILIZAROV στο Kούργκαν Pωσίας.

B΄ μέρος

Κοινές αιτίες πόνου και απώλειας 
λειτουργίας των γονάτων

H  πιό κοινή αιτία του χρόνιου πόνου και 
της ανικανότητας των γονάτων είναι η 
αρθρίτιδα. η οστεοαρθρίτιδα, η ρευμα-

τοειδής αρθρίτιδα και η μετατραυματική αρθρίτι-
δα είναι οι πιο κοινές μορφές. 

η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως στους 
ανθρώπους 50 ετών και άνω και συχνά στα άτομα 
με ένα οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας. Ο χόν-
δρος που καλύπτει τα οστά του γονάτου μαλακώ-
νει και καταστρέφεται. Τα οστά τρίβονται το ένα με 
το άλλο, προκαλώντας πόνο και ακαμψία. 

η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια ασθένεια 
στην οποία η αρθρική μεμβράνη παχύνεται και 
φλεγμαίνει, παράγοντας πάρα πολύ αρθρικό 
υγρό που διατείνει (φουσκώνει) την άρθρωση. 
Αυτή η χρόνια φλεγμονή μπορεί να βλάψει το 
χόνδρο και να προκαλέσει τελικά την απώλειά 
του, με αποτέλεσμα τον πόνο και την ακαμψία. 

η μετατραυματική αρθρίτιδα μπορεί να ακο-

λουθήσει ένα σοβαρό τραυματισμό των γονάτων. 
Ένα κάταγμα στο γόνατο ή σοβαρή συνδεσμική 
κάκωση στο γόνατο αλλάζει την εμβιομηχανική 
προκαλώντας αυξημένες φορτίσεις που με την 
πάροδο του χρόνου προκαλούν βλάβη στον αρ-
θρικό χόνδρο, οδηγώντας σε πόνο και περιορι-
σμό της λειτουργίας της άρθρωσης.

 
Είναι η ολική αρθροπλαστική γονάτων 
η καλύτερη λύση για σας; 
η τέλεση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι 
μια απόφαση που θα ληφθεί από εσάς λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανάγκες σας, την οικογένειά σας, 
τον οικογενειακό γιατρό σας και τον ορθοπαιδικό 
χειρουργό σας. Ο παθολόγος σας μπορεί να σας 
παραπέμψει σε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό για 
μια λεπτομερή αξιολόγηση για να καθορίσει εάν 
θα μπορούσατε να ωφεληθείτε από αυτήν τη 
χειρουργική επέμβαση. Οι εναλλακτικές λύσεις 
της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος που ο ορ-
θοπαιδικός χειρουργός σας μπορεί να συζητή-
σει με σας περιλαμβάνουν την αρθροσκόπηση, 
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τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος  
ή μια οστεοτομία του γόνατος. 

Οι λόγοι που μπορείτε να ωφεληθείτε από την 
ολική αρθροπλαστική γόνατος περιλαμβάνουν 
συνήθως: 
•  Δριμύς πόνος γονάτων που περιορίζει τις κα-

θημερινές δραστηριότητές σας, συμπεριλαμ-
βανομένου του περπατήματος, της ανόδου των 
σκαλοπατιών, και εγέρσεως ή καθίσματος σε 
καρέκλα. Το περπάτημα περιορίζεται σε μικρές 
αποστάσεις πριν ο πόνος σας αναγκάσει να 
σταματήσετε συνήθως λιγότερο από 500 μέ-
τρα. Ακόμα ο πόνος σας υποχρεώνει να χρησι-
μοποιείτε μπαστούνι ή περιπατητήρα τύπου πι. 

•  Συνεχής δριμύς πόνος γονάτων που επηρεάζει 
το νυκτερινό ύπνο. 

•  Χρόνια φλεγμονή των γονάτων και διόγκωση 
που δεν βελτιώνονται με την ανάπαυση ή τα 
φάρμακα. 

• Παραμόρφωση γονάτων. 

•  Ακαμψία γονάτων: ανικανότητα να καμφθεί και 
να ισιωθεί (τεντώσει) το γόνατό σας. 

•  Αδυναμία να επιτευχθεί ανακούφιση πόνου 
από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα-
κα. Αυτά τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης 
της ασπιρίνης και ιμπουπροφένης, είναι συχνά 
τα αποτελεσματικότερα στα αρχικά στάδια της 
αρθρίτιδας. η αποτελεσματικότητά τους στον 
έλεγχο του πόνου των γονάτων ποικίλλει πολύ 
από άτομο σε άτομο. Αυτά τα φάρμακα μπορούν 
να γίνουν λιγότερο αποτελεσματικά για τους 
ασθενείς με προχωρημένη αρθρίτιδα. 

•  Ανικανότητα να ανεχτεί τα φάρμακα ή επιπλο-
κές από τη χρήση τους.

•  Αποτυχία να βελτιωθεί ουσιαστικά με άλλες 
θεραπείες όπως οι εγχύσεις υαλουρονικού, η 
φυσικοθεραπεία, ή άλλες χειρουργικές επεμ-
βάσεις .
Οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται 

στην ολική αρθροπλαστική γονάτων είναι ηλι-
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κίας 60 έως 80 ετών, αλλά οι ορθοπαιδικοί χει-
ρουργοί αξιολογούν τον κάθε ασθενή χωριστά. 
Οι συστάσεις για τη χειρουργική επέμβαση είναι 
βασισμένες στον πόνο ενός ασθενή και την επα-
κολουθούσα ανικανότητα, όχι στην ηλικία. Οι ολι-
κές αρθροπλαστικές γονάτων έχουν εκτελεσθεί 
επιτυχώς σε όλες τις ηλικίες, από το νέο έφηβο 
με τη νεανική αρθρίτιδα μέχρι στον ηλικιωμένο 
ασθενή με την εκφυλιστική αρθρίτιδα.

 
Η ορθοπαιδική αξιολόγηση 
η ορθοπαιδική αξιολόγηση αποτελείται από διά-
φορα επιμέρους στοιχεία: 
•  Ένα ιατρικό ιστορικό, στο οποίο ο ορθοπαιδικός 

χειρουργός σας συγκεντρώνει τις πληροφο-
ρίες για τη γενική υγεία σας και σας ρωτά για 
την έκταση του πόνου των γονάτων σας και τη 
δυνατότητά σας να λειτουργήσετε. 

•  μια φυσική εξέταση για να αξιολογήσει την κί-
νηση των γονάτων, τη σταθερότητα, τη δύναμη, 
και τη γενική ευθυγράμμιση των ποδιών. 

•  Ακτινογραφίες για να καθορίσει την έκταση της 

ζημίας και της παραμόρφωσης στο γόνατό σας. 
•  Περιστασιακά οι εξετάσεις αίματος, MRI (απει-

κόνιση μαγνητικής αντήχησης), ή το σπινθηρο-
γράφημα οστών μπορούν να απαιτηθούν για να 
καθορίσουν την κατάσταση των οστών και των 
μαλακών μορίων του γονάτου σας. 
Ο ορθοπαιδικός χειρουργός σας θα αξιολογήσει 

τα αποτελέσματα της κλινικής και εργαστηριακής 
εξέτασής σας και θα συζητήσει με εσάς εάν η ολική 
αρθροπλαστική (συνολική αντικατάσταση) γονάτων 
θα ήταν η καλύτερη μέθοδος για να ανακουφίσει 
τον πόνο σας και να βελτιώσει τη λειτουργία σας. 
Άλλες θεραπευτικές επιλογές συμπεριλαμβανο-
μένων των φαρμάκων, των εγχύσεων, της φυσι-
κοθεραπείας, ή άλλων τύπων επεμβάσεων επίσης 
θα συζητηθούν και θα εξεταστούν. 

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός σας επίσης θα εξη-
γήσει τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπλοκές 
της ολικής αρθροπλαστικής γονάτων, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που μπορεί να εμφανι-
στούν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβα-
σης αλλά και στη μετεγχειρητική πορεία. 

συνεχίζεται
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Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Διπλή γιορτή

A υτό έγινε τη μέρα που ήρθαν δύο φίλες 
της μαμάς της να την επισκεφθούν. η 
Χριστίνα ζωγράφιζε τα αγαπημένα της 

πορτρέτα. Όλο κυρίες. Τα μάτια υπερβολικά με-
γάλα. Το στόμα μικρό και στρογγυλό. και όσο για 
τα μαλλιά, πάντα μακριά και άταχτα για να φαίνε-
ται το πρόσωπο πιο αδύνατο και κάπως μυστηρι-
ώδες.

Ήταν το τρίτο αυτό το πορτρέτο. Τα άλλα δύο 
τα έσκισε προτού τελειώσουν. Όμως τούτο 
εδώ… Το έστησε στην άλλη άκρη του τραπεζιού 
και… ξαφνικά τα άκουσε όλα.
– Είδες πώς της μοιάζει η μικρή;
– Για ποια λες;
– Για τη Σόνια καλέ, τη μαμά της Χριστινούλας. 
Έτσι ήταν κι εκείνη, ψηλή, ξανθιά, τύπος Σλάβας.
– Σλάβα είπες.
– Βέβαια, δεν το ξέρεις; Την είχε φέρει ο κύριος 
ναντής από τη ρωσία, μα δεν έζησε, μόλις δύο 
χρόνια.
– Ώστε η καίτη είναι μητριά της Χριστινούλας;

Δεν άκουσε τίποτε άλλο. Πετάχτηκε όρθια και 
έκλεισε τη δική της πόρτα. Είπε να κλείσει απ’έξω 
τη φοβερή στιχομυθία και να την ξεχάσει. Ωστόσο 
οι λέξεις, μέχρι το τελευταίο «και» χοροπηδού-
σαν εκεί δα, μπρος στα διεσταλμένα μάτια της, 
έξαλλες, πρωτάκουστες, απαιτητικές. Αποφάσι-
σε να τις μαζέψει, να τις βάλει στη σειρά να βε-
βαιωθεί ότι άκουσε καλά.

Τι ήταν λοιπόν; «η καίτη είναι μητριά…». Αδύ-
νατον. κάποιο λάθος είναι. Είπαν βέβαια κι αυτό: 
«Της Χριστινούλας». Είπαν και το άλλο: «Είδες 
πώς της μοιάζει». μα δεν μπορεί να εννοούσαν 
τη δική της μαμά. η καίτη είναι κοντή μάλλον και 

καστανή. Α, μπα. η Χριστίνα δεν της μοιάζει διό-
λου. Του μπαμπά της μοιάζει, όλοι το λένε. Ίσως, 
δηλαδή στο μπόι μόνο. Αλλά η Σόνια; Ποια είναι 
αυτή η Σόνια; Ψηλή, ξανθιά, λες να εννοούν τη 
θεία Σόνια; Τη φωτογραφία μήπως μέσα στη χρυ-
σή κορνίζα; μια νέα γυναίκα πολύ όμορφη. Τα 
μάτια πολύ μεγάλα. Το στόμα μικρό, με ένα αινιγ-
ματικό χαμόγελο. Γενικά ένα πρόσωπο χλωμό, 
όπως το τελευταίο πορτρέτο, που ζωγράφισε η 
Χριστίνα. Εκείνο που δεν έσκισε. η Χριστινούλα 
την αγαπούσε πάντα αυτή την κυρία. Ίσως γιατί 
ήταν παράξενα όμορφη ή γιατί πέθανε τόσο νέα.

Ήταν πολύ μικρή όταν σκέφτηκε να ρωτήσει 
για την όμορφη κυρία στην κορνίζα.
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– Ποια είναι αυτή η κυρία, μπαμπά;
– μια θεία σου. Σόνια την έλεγαν.

Πάει τελείωσε. Αυτήν εννοούσαν οι κυρίες: 
«Για τη Σόνια καλέ, τη μαμά της Χριστινούλας». 
Τα λόγια τους πήραν μια στροφή στο διάστημα. 
Λες και έκλεισαν ένα μισοτελειωμένο κύκλο 
και… δεν της έμενε πια καμιά αμφιβολία. και όσο 
για εκείνο το άλλο που είπαν «Σλάβα», αλήθεια 
είναι. Ο μπαμπάς είχε ταξιδέψει όταν ήταν νέος 
στη ρωσία. μα γιατί δεν της είπε ποτέ κανείς τί-
ποτε; Πως είναι ορφανή; Πως έχει μητριά, παρά 
άφησαν να το μάθει έτσι ξαφνικά, από δύο κυρί-
ες που φλυαρούν στο σαλόνι…

Εκεί δα η σκέψη της, μια κλωστή υπερβολικά 
τεντωμένη από ώρα, έσπασε…

Έκρυψε το πρόσωπο με τα χέρια, δεν έκλαψε, 
ο θυμός νίκησε τη λύπη. Έτσι λοιπόν. Την ξεγέ-
λασε τόσα χρόνια η μητριά της για να την αγαπά-
ει. Ενώ τη μανούλα της… Ούτε σκέφτηκε ποτέ μια 
πεθαμένη μανούλα. μα πώς; Αφού δεν ήξερε 
τίποτε; Αν κρίνει κανείς από τη φωτογραφία, η 
μαμά πρέπει να ήταν πολύ δυστυχισμένη. Αχ! μα-
νούλα γλυκειά μου!... Τα δάκρυα που παραφύλα-
γαν τόση ώρα, στριμωγμένα από τα βλέφαρά της, 
ξεχείλισαν, δεν είχαν σωσμό…

με τη φωτογραφία της νεκρής δεν μίλησε. 
Ωστόσο εκείνη θα πρέπει να άκουσε την καρδιά 
της κορούλας της.
– με συγχωρείς μαμά, δεν ήξερα. Τώρα πια δεν 
θα αγαπώ την άλλη. μόνο εσένα, εσένα…

Παράξενο. Εκείνη έμενε ψυχρή και ανέκφρα-
στη μέσα στο κάδρο της. και το χειρότερο, το 
χαμόγελό της, εκείνο το δικό της χαμόγελο, 
έσβησε. Ανοησίες. η ιδέα της είναι. Τα άψυχα δεν 
μιλάνε, δεν εκφράζονται. Ψέματα;

***
η άλλη, η καίτη, μπήκε στο δωμάτιο πατώντας 

στα νύχια. η αλήθεια είναι πως η Χριστίνα δεν 
κοιμόταν, μ’ όλο που είχε σβήσει το φως από 
ώρα. Τι υποκρίτρια αυτή η γυναίκα! Δεν ξεχνάει 
ποτέ το βραδινό φιλί. Άλλες φορές, βέβαια, το 
περίμενε και η ίδια η Χριστίνα, μα τώρα πια… κα-
μώθηκε την κοιμισμένη για να το αποφύγει. 
Όμως η άλλη δεν έφυγε. Παραμέρισε τις ξανθές 
μπούκλες, και ακούμπησε εκεί δα στο μέτωπό 
της, ένα μικρό φιλί. Θεέ μου, πώς γίνεται να είναι 
μητριά και τόσο καλή… Απ’ ό,τι ξέρει οι μητριές 
είναι πάντα κακές. Όμως η δική της… ούτε αλη-
θινή μαμά… Δηλαδή όχι και τόσο… θυμήθηκε το 
κουτί με τις ακουαρέλλες που της τελείωσαν. 
Δεν καταλαβαίνει τώρα πόσο τις χρειάζεται για 
τη ζωγραφική της ένα κουτί ακουαρέλλες; Όμως 
αρνήθηκε. «Ο μισθός του μπαμπά, είπε, έρχεται 
ίσα-ίσα»… Ανοησίες, αν ήμουν δικό της παιδί… 
και που δείχνει πως την αγαπάει, είναι γιατί δεν 
έχει δικά της παιδιά. Ευτυχώς. Γιατί θα τα μισού-
σε τώρα, αν τα είχε αυτά τα μισοαδέλφια. Εκείνο 
που δεν της συγχωρεί πιο πολύ –ούτε και του 
μπαμπά της άλλωστε– είναι που δεν της είπε τί-
ποτε ποτέ… Αν ζούσαν βέβαια στη μακεδονία 
όπου μεγάλωσε κάτι θα άκουγε, μα δεν θυμάται 
τίποτε. Της είπαν πως ήταν πολύ μικρή όταν έφυ-
γαν. Εδώ δεν έχουν συγγενείς, ωστόσο η Χριστί-
να ήταν βέβαιη για το σχολείο, πως κάποιος θα 
της άνοιγε τώρα μια κουβέντα γι’ αυτό, που ήταν 
ορφανή. Φαντάζεται κιόλας κάποια συμμαθήτριά 
της, να ρωτάει χωρίς περιστροφές:
– Πώς τα πας με τη μητριά σου Χριστινούλα;

Βέβαια ήξερε τι θα έκανε σε μια τέτοια περί-
πτωση. Απλούστατα δεν θα έδινε σε κανένα το 
δικαίωμα να τη συμπονέσει. Πολύ καλά, θα απα-
ντούσε. Είναι φοβερό να σε λυπούνται οι άλλοι.

Πάντως δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Δεν της είπε 
κανείς τίποτε. κανείς δεν φάνηκε να ξέρει την 
ιστορία της και ούτε κάτι άλλο… Όμως στο σπίτι 
δεν είναι το ίδιο. Εκεί τα θυμήθηκε όλα και έγινε 



NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2010               �1

ξαφνικά στυφή και λιγομίλητη… η μητριά της το 
πρόσεξε βέβαια.
– Τι έχεις χρυσό μου; μήπως σου συμβαίνει τί-
ποτα; μήπως καμιά συμμαθήτριά σου; μήπως;…
– Όχι, όχι…

Δικαιολογήθηκε με τα μαθήματα. Όταν είναι κα-
νείς στην έκτη τάξη… δεν έχει καιρό ούτε να φάει. 
Πάλευε πολύ να πνίξει αυτό το αίσθημα της τρυ-
φερότητας που ανέβαινε ώρες-ώρες σαν κύμα 
στην καρδιά της, για τη μητριά της. η κοριτσίστικη 
καρδιά που ζητάει να δώσει και να πάρει αγάπη. 
και όμως, η γυναίκα δεν κάνει τίποτα που να μην 
είναι στοργή και αγάπη. μα αφού είναι ξένη;

Θύμωσε με τον εαυτό της, που ξεχνιόταν και 
δεν μπορούσε να αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά 
της απέναντι στη μητριά της. Τι δύσκολο που εί-
ναι να εχθρεύεσαι ή να αντιπαθείς, έστω κάποιον, 
που δεν σου έχει φταίξει σε τίποτε…

Πολλές φορές ξεχνούσε και τη φώναζε «μα-
μά», όπως πρώτα. Είναι τόσο γλυκό να λες κά-
ποιον «μαμά». μήπως δεν είναι αλήθεια για τη 
μητριά; μήπως είναι όλα μια ασυγχώρητη πλάνη; 
μα πάλι, αφού… Τι μαρτύριο Θε μου, αυτή η αμ-
φιβολία.

μια μέρα το παραδέχτηκε και μόνη της: καλύ-
τερα πρώτα που δεν ήξερε τίποτε… Τι ανόητες 

αυτές οι κυρίες… Τι θέλουν και μπλέκονται στις 
ξένες υποθέσεις;

Έτσι είναι που η κυρία καίτη δεν κατάλαβε τί-
ποτα. και όπως είναι από φυσικού της διακριτική, 
δεν την κουράζει ποτέ με άσκοπες ερωτήσεις. 
μόνο αυτό τον τελευταίο καιρό της κάνει συχνά 
λόγο για να παίρνει πρωτοβουλίες και θάρρος, 
να ζητάει αυτό που θέλει… Αν είχε δικά της παι-
διά θα έπρεπε να είναι πολύ ευτυχισμένα. και όσο 
για τα γενέθλια, που η Χριστίνα δεν είχε όρεξη 
φέτος να γιορτάσει, εκείνη επέμεινε. Της έκανε 
μάλιστα δύο γλυκά, παρόλο που έχουν οικονομι-
κές δυσκολίες. Έπειτα είναι και το δώρο. Ένα 
μεγάλο κουτί ακουαρέλλες, πρώτη μάρκα και 
τρία διαφορετικά πινέλα. Πρέπει να μάζευε καιρό 
η μητριά της τα χρήματα, κοστίζει ένα τέτοιο δώ-
ρο. Θα έρθουν λοιπόν και οι συμμαθήτριές της 
αύριο στα γενέθλιά της. Εξωτερικά δηλαδή δεν 
άλλαξε τίποτε και φέτος. Τα Χριστούγεννα ίδια, 
όπως τις άλλες χρονιές, όπως πάντα. Τα γλυκά, 
το δέντρο, η γιορτή και τα γενέθλιά της μαζί… 
Αλήθεια, τι σύμπτωση! να έχει γεννηθεί παραμο-
νή Χριστουγέννων. Γι’ αυτό, βέβαια, τη βάφτισαν 
Χριστίνα…

η πόρτα άνοιξε χωρίς θόρυβο. Εκείνη μπήκε. 
Είναι έτοιμη. Το παλτό της και ένα σάλι για τα 
αφτιά. Ήρθε να την πάρει για να πάνε στην εκκλη-
σία. μα τι έχει λοιπόν και δεν μιλάει; και το ύφος 
της… Πρώτη φορά που έχει αυτή την ακαθόριστη 
έκφραση, η γυναίκα που είναι πάντα πρόσχαρη.

Ωστόσο η Χριστίνα έκανε πως δεν το πρόσεξε. 
Πέρασε τις κάλτσες της, έπλεξε τις κοτσίδες της 
και μιλούσε γι’ ασήμαντα πράγματα, όσο η γυναίκα 
κάθεται αμίλητη. κοιτάζει την προγονή της προσε-
κτικά στα μάτια, στα μαλλιά, στο κορμί, σαν να τη 
βλέπει πρώτη φορά. Ύστερα άπλωσε με αργές και 
αβέβαιες κινήσεις πάνω στα γόνατά της ένα μω-
ρουδίστικο φορεματάκι. Είναι ροζ ξέθωρο και 
πλεγμένο με τις βελόνες στα χέρια. Έχει και δύο 
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κορδόνια που τελειώνουν σε φούντες από μαλλί. 
η Χριστίνα ανησύχησε. Τι σημαίνουν όλα αυτά; 
Ευτυχώς που οι καμπάνες χτυπούσαν συνεχώς, 
γιατί η άλλη θα μπορούσε να άκουγε την καρδιά 
της. Γοργό, κοριτσίστικο χτυποκάρδι, όλο ανυπο-
μονησία… Γύρισε απότομα, έτσι για να κάνει κάτι 
στην ατμόσφαιρα που βάραινε…
– Έτοιμη, λοιπόν, φεύγουμε;

Είχε και μια παράξενη αίσθηση. Χαιρεκακία θα 
το ’λεγε, αν δεν την τρόμαζε η λέξη. Επιτέλους 
έδειχνε και η μητριά της μια φορά αμήχανη μπρο-
στά σ’ αυτήν. Γιατί βέβαια δεν είχε ξεγελάσει και 
τον εαυτό της πως δεν είναι δικό της παιδί η Χρι-
στίνα… η σταθερή φωνή της γυναίκας την τρό-
μαξε. Λες και δεν το περίμενε να μιλήσει, να πει 
κάτι…

– Χριστίνα, παιδί μου, απόψε κλείνεις τα 11. 
Δεν είσαι πια παιδί, είπα να στο πω μόνη μου. 
Ήρθε η ώρα να μάθεις. Για τη μαμά σου, θέλω να 
πω, που πέθανε όταν ήσουν 4 μηνών. κανείς δεν 
φταίει παιδί μου, έτσι το θέλησε ο Θεός. Εγώ σε 
βρήκα ενός χρόνου και κάτι. Ένα μικρό αγγελού-
δι σ’ ένα κρεβατάκι με κάγκελα. Αυτό φορούσες, 
το ροζ φορεματάκι. Αν κρίνω από τον τρόπο που 
τύλιξες τα χεράκια σου γύρω στο λαιμό μου, δεν 
με ξεχώρισες από την αληθινή μαμά σου. Προτί-
μησα να μεγαλώσεις χωρίς να μάθεις. Φοβόμουν 
πολύ το παράπονο του ορφανού παιδιού. Δεν 
ξέρω αν έκανα καλά, όμως τα παιδικά σου χρόνια 
–αυτό το ξέρω– ήταν ευτυχισμένα. Για τη μανού-

λα σου δεν ξέρω κι εγώ πολλά πράγματα. Δεν 
την είδα ποτέ. Σόνια την έλεγαν, και ήταν ξένη, 
από τη ρωσία. Τη βασάνιζε πολύ η νοσταλγία για 
την πατρίδα της…

Τα είχε πει όλα μαζί, χωρίς την παραμικρή δι-
ακοπή. Σαν να φοβόταν μην αλλάξει γνώμη και 
τα αναβάλλει για άλλη φορά.

Πίσω από το τζάμι, ένα αστεράκι τρεμόσβηνε 
στον οπάλινο ουρανό – το τελευταίο εκείνης της 
νύχτας. Τα είδε όλα από εκεί πάνω. Το κορίτσι 
μέσα στην αγκαλιά της γυναίκας. Τα δάκρυά της 
που έσμιξαν με τα δικά της, και… ξεκίνησε για τη 
δύση του το αστέρι. Δεν χρειαζόταν να μείνει άλ-
λο. Τέτοια νύχτα οι άνθρωποι τον βρίσκουν το 
δρόμο της καρδιάς χωρίς τη βοήθεια των 
άστρων...  

Xρήματα που κατατέθηκαν υπέρ πρόνοιας EAAN στην Eθνική Tράπεζα  
Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27-TΣAΠPAZHΣ N. -ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.

Bασίλειος Iωάννου

Kωνσταντίνος Zωγράφος  
Aντιναύαρχος ε.α. ΠN

Ποσό σε ευρώOνοματεπώνυμο Eις μνήμην

Tου πατρός του Yποναυάρχου ε.α. ΠN

Yπέρ πρόνοιας EAAN

1.000,00

100,00
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Γράφει o Υποναύαρχος ε.α. ΛΣ Δ. Παπαζαφείρης 

Το νέο υπουργείο Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
1.  Ερωτηματικά για το μέλλον της ναυτιλίας – 

οικονομίας
2. Τι γίνεται με το Λιμενικό Σώμα;

M ετά τα σύννεφα που συγκεντρώθη-
καν πάνω από τον Πειραιά, πριν από 
δεκαπέντε μήνες, όταν τριχοτομή-

θηκε το ΥΕν δημιουργήθηκε πρόσφατα το νέο 
υπουργείο, στις αρμοδιότητες του οποίου δεν 
είναι μόνο η ναυτιλία, αλλά στο χαρτοφυλάκιό 
του εντάχθηκαν η νησιωτική πολιτική και η αλι-
εία. Υπάρχει όμως και το σοβαρό πρόβλημα του 
Λιμενικού Σώματος που συνεχίζει τώρα να είναι 
διχοτομημένο!

Για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα του 
προβλήματος, πρέπει πρώτα να δούμε ποιες αρ-
μοδιότητες ανέλαβε το νέο υπουργείο:
α)  Από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία που μετο-
νομάζεται σε Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πο-
λιτικής.

β)  Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το 
Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του, όπως και 
από το τέως Εμπορικής ναυτιλίας, Αιγαίου και 
νησιωτικής Πολιτικής.

γ)  Από το υπουργείο Υποδομών, μεταφέρεται η 
Γ.Γ. Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής και

δ)  Από το υπουργείο Ανάπτυξης η διεύθυνσης 
Αλιείας.
Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρα-

μένουν βασικές αρμοδιότητες του Λιμενικού 
Σώματος όπως Λιμενική Αστυνομία, Ασφάλεια 
ναυσιπλοΐας (Θάλαμος επιχειρήσεων), Διεύθυν-

ση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίου Περι-
βάλλοντος και τα Επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.

Αντίθετα, στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέ-
σεων μεταφέρεται η διεύθυνση για τις προμήθει-
ες του Λιμενικού.

Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος, που 
ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με 
το παρόν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό, ως όργανα 
του υπουργείου αυτού.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που 
υπηρετεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του 
κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το 
Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον 
αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώ-
ματος από και προς τα υπουργεία Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, νήσων, Αλιείας και Προστασίας του 
Πολίτη, γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
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του υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων.
Aρχικά φαίνεται ένα πλέγμα αρμοδιοτήτων του 

Υ.Θ.Υ.ν.ΑΛ. και αναφορικά με το Λιμενικό Σώμα 
υπάρχει μια σύγχυση αρμοδιοτήτων. 

α). Για παράδειγμα, ποιος θα έχει τον πρώτο 
λόγο σε περίπτωση ανάγκης σε ένα σοβαρό περι-
στατικό έρευνας και διάσωσης; (Αυτά τα περιστα-
τικά συμβαίνουν τόσο στο θαλάσσιο ελλαδικό 
χώρο όσο και στις θάλασσες όλου του πλανήτη).

β). Τα λιμεναρχεία επίσης παραμένουν διχοτο-
μημένα, αφού το 60% θα ανήκουν στο Προστασί-
ας του Πολίτη και θα αφορούν θέματα επιχειρη-
σιακής δράσης και τα υπόλοιπα στο Θαλάσσιων 
Υποθέσεων για μη επιχειρησιακά.

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι για τα 
προβλήματα των συναρμοδιοτήτων, θα προκύ-
ψει ένα νέο αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. Αλλά 
προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά: 

α). Θα υπάρξει ένα νέο δόγμα ασφάλειας της 
χώρας, μέσα από τις νέες επιχειρησιακές δομές; 

β). Θα υπάρξει πρωτοβουλία του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη για τη συγκρότηση του 
νέου αρχηγείου του λιμενικού σώματος ή όπως 
λέγεται της ακτοφυλακής; 

γ). Θα υπάρξει διαχωρισμός της εμπορικής 
ναυτιλίας και του προσωπικού του Λιμενικού 
Σώματος, που την υπηρετεί από το 1919; (Έχουν 
γραφεί πολλά δημοσιεύματα από καταξιωμένους 

πρ. αρχηγούς Λ.Σ. και άλλων συναδέλφων). 
δ). Θα υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση κατά 

κάποιο τρόπο του νέου υπουργείου; 
ε). Θα λειτουργήσει υπεύθυνα και με ειδικές 

γνώσεις του προσωπικού η άσκηση της ναυτιλι-
ακής πολιτικής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί το προ-
σωπικό του Λ.Σ.;

Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ο πρώην αρχη-
γός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Αθ. 
μπούσιος διεφώνησε για την όλη πολυπλοκότη-
τα και παραιτήθηκε. Το νέο μοντέλο, ως Σώμα 
Ασφαλείας, θα απασχολήσει μελλοντικά όλα τα 
εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. τους ναυτιλιακούς 
παράγοντες, τους ναυτεργάτες που ταξιδεύουν 
σ’ όλο τον πλανήτη και τους σημερινούς ή τους 
μελλοντικούς παράγοντες της πολιτείας… (πολι-
τικούς, εφοπλιστές, διεθνείς οργανισμούς), διό-
τι γίνονται πειράματα στον κορυφαίο θεσμό του 
διοικητικού και οικονομικού φορέα της πατρίδας 
μας… μάλιστα, σήμερα που περνάμε δύσκολους 
καιρούς! Ο χρόνος και οι ιστορικοί του μέλλοντος 
θα αναφέρονται στην επιτυχία ή την αποτυχία του 
εγχειρήματος.

Υ.Γ.: Το παρόν γράφτηκε μετά τη δημοσίευση στο 
ΦΕκ των Προεδρικών Διαταγμάτων που ξεκα-
θαρίζουν τις αρμοδιότητες των υπουργών του 
νέου κυβερνητικού σχήματος. 
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Γράφει o Aντιναύαρχος ε.α. Δημήτρης Λισμάνης

Eίναι οι ένοπλες δυνάμεις αντιπαραγωγικές;

Θ υμόμαστε όλοι ότι προ καιρού ο κ. Θ. 
Πάγκαλος είχε δηλώσει δημόσια ότι οι 
αξιωματικοί είναι αντιπαραγωγικοί. 

Ήταν κατηγορηματικός, αλλά δεν κάθισε να μας 
εξηγήσει πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. 
Δημιούργησε τις εντυπώσεις που επεδίωκε σε 
περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και άλλαξε 
κουβέντα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσου-
με εμείς τη δήλωση εκτενέστερα.

Θα εξηγήσουμε ότι από τη φύση τους οι Ένο-
πλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) δεν μπορούν να είναι αντι-
παραγωγικές και ότι σε κάποιους τομείς θα μπο-
ρούσαν να είναι περισσότερο αποτελεσματικές 
αν δεν υπήρχε ο κομματικός επεμβατισμός.

Ο όρος, λοιπόν, που χρησιμοποίησε ο κ. Πά-
γκαλος σημαίνει ότι οι Ε.Δ. δεν χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους, ώστε να επιτυγχά-
νουν το καλύτερο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο 
κόστος. 

 Έχει όμως υπόψη του ο κ. αντιπρόεδρος ποιο 
είναι αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα που περιμέ-
νουμε από τις Ε.Δ.; Ότι αυτό είναι η προάσπιση των 
ζωτικών συμφερόντων της χώρας, δηλαδή της 
εθνικής αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της 
ανεξαρτησίας της; και ότι αυτά δεν είναι μετρήσι-
μα μεγέθη, ούτε μπορούν να υπολογισθούν με 
επιχειρηματικούς όρους; Το πόσο κοστίζει η δια-
σφάλιση του εθνικού χώρου, δεν μπορεί να καθο-
ριστεί με μαθηματικά και οικονομικά κριτήρια. 
Ούτε, άλλωστε, οι Ε.Δ. αποτελούν παραγωγική 
επιχείρηση με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Για το λόγο αυτό η προετοιμασία αποτελεσμα-
τικών Ε.Δ. δεν είναι έργο οικονομολόγων, επι-

χειρηματιών, πολιτικών ή άλλων επιστημόνων. 
Είναι ευθύνη και έργο αυτών των ίδιων των Ε.Δ. 
Τα Στρατιωτικά Επιτελεία είναι εκείνα που μελε-
τούν διεξοδικά την επιχειρησιακή κατάσταση και 
εξετάζουν συγκεκριμένους παράγοντες, μεταξύ 
των οποίων το μεταβαλλόμενο στρατιωτικό-πο-
λιτικό περιβάλλον και την απειλή κατά της χώ-
ρας, αναπροσαρμόζουν τον αμυντικό σχεδιασμό 
και προτείνουν τις ενέργειες και τα μέσα που κρί-
νονται απαραίτητα για να εκπληρώσουν την απο-
στολή τους κατά τον καλύτερο τρόπο.

να γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη, ώστε οι Ε.
Δ. να στελεχώνονται από αξιωματικούς ιδιαίτερα 
ικανούς: με υψηλό ήθος, ηγετικά προσόντα, βα-
θιές γνώσεις και άριστη επαγγελματική κατάρτι-
ση, ιδίως στις ηγετικές θέσεις. Τώρα, είναι γνω-
στό ότι για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται άρτια 
επιμόρφωση των στελεχών και η επιλογή τους 
να γίνεται μόνο με αξιοκρατικά κριτήρια - υπο-
χρεώσεις που αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
της πολιτικής ηγεσίας. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι 
πολιτικοί. Δυστυχώς, όμως, δεν τα εφαρμόζουν 
ποτέ. Τυχαίο; δεν νομίζω! 

 κάθε κυβερνών κόμμα χρησιμοποιεί ως μέτρο 
αξιολογήσεως και επιλογής των ανωτάτων αξι-
ωματικών το κομματικό συμφέρον. Αυτό θεωρεί 
ως αποκλειστική ευθύνη του. Οι κομματικές σκο-
πιμότητες κρίνονται ως πιο σημαντικές σε σχέση 
με το εθνικό συμφέρον που απαιτεί αξιόπιστη και 
αποτελεσματική Εθνική Άμυνα. με αυτές τις προ-
ϋποθέσεις, ποιον βαθμό παραγωγικότητας περι-
μένουμε στις Ε.Δ.; Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε.

η κομματική παρέμβαση στις Ε.Δ. βρίσκεται 
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μονίμως στον προγραμματικό σχεδιασμό των 
κυβερνήσεων και εφαρμόζεται με την ανάληψη 
της εξουσίας (μόνο που δεν εξαγγέλλεται προε-
κλογικά στις προγραμματικές δηλώσεις τους). 
Βλέπουμε, δηλαδή, αποστρατείες ικανών αξιω-
ματικών, ανακλήσεις άλλων από την αποστρα-
τεία, ή προκλητικές αναδρομικές (!) προαγωγές 
κατά σωρεία με απλές νομοθετικές ρυθμίσεις 
(νέες μέθοδοι εξέλιξης των αξιωματικών, άγνω-
στες σε υπεύθυνες χώρες), με μοναδικά κριτήρια 
τις κομματικές προτιμήσεις. μια πρακτική που 
καλλιεργεί τον παραγοντισμό, τον παρασιτισμό 
και τον καιροσκοπισμό στις Ε.Δ.- καθαρά αντι-
στρατιωτικές συμπεριφορές, βαριά κολάσιμες 
σε σοβαρά κράτη. 

Επιπλέον, με τις συμπεριφορές αυτές τα κόμ-

ματα δείχνουν καθαρά ότι δεν εμπιστεύονται 
τους αξιωματικούς. Τους θεωρούν εκ προοιμίου 
επίορκους, δηλαδή ικανούς να παραβούν το κα-
θήκον τους προς την πατρίδα, όταν απαιτηθεί, 
προκειμένου να υπηρετήσουν το συμφέρον εκεί-
νου ή του άλλου κόμματος! με ποιο άραγε σκε-
πτικό «κρίνουν τα αλλότρια…»;   

Όλη αυτή η πολιτική απογυμνώνει το στράτευ-
μα από ικανά στελέχη, ευτελίζει το σώμα των 
αξιωματικών, δημιουργεί ένα γενικό αίσθημα 
αδικίας και μάλιστα προκαλεί θυμό. Ο τελικός 
χαμένος είναι η μαχητική ικανότητα των Ε.Δ. και 
επομένως η λεγόμενη παραγωγικότητά τους, για 
την οποία κόπτεται ο κ. Πάγκαλος. Αλλά δεν είναι 
οι ίδιες οι Ε.Δ. συνυπεύθυνες.

η αδιαφάνεια των αμυντικών εξοπλισμών 
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αποτελεί ένα άλλο θλιβερό γεγονός, πολυσυζη-
τημένο και υπαρκτό. Εκτός του ότι αμαυρώνει το 
ήθος της δημόσιας ζωής, ζημιώνει ευθέως την 
αποτελεσματικότητα των Ε.Δ., αφού συνήθως 
αποκτάται υλικό χαμηλότερης αποδοτικότητας ή 
ακατάλληλο για τις επιχειρησιακές ανάγκες, με 
ταυτόχρονη τεράστια διασπάθιση δημόσιου χρή-
ματος. Το γεγονός ότι υψηλά ιστάμενοι πολιτικοί 
παράγοντες σύρονται στους ανακριτές, ενώ για 
τα σκάνδαλα άλλων βοά το πανελλήνιο, τι σημαί-
νουν όλα αυτά; Έχουμε ένα άλλο αντιπαραγωγι-
κό σύμπτωμα για τις Ε.Δ., χωρίς πάλι να είναι οι 
ίδιες υπαίτιες.

με λίγα λόγια, τα κόμματα δεν σέβονται τους 
νόμους και τους Στρατιωτικούς κανονισμούς και 
τους παραβιάζουν, παρόλο που αυτά τους έχουν 
θεσπίσει. Όταν όμως οι θεσμοί δεν λειτουργούν 
καλά, δεν προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον 
που αυτό έχουν ορκισθεί να κάνουν οι πολιτικοί. 

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η εθνική μας ισχύς 
- που προσδιορίζει τη διαπραγματευτική διπλω-
ματική μας δύναμη και τη διεθνή μας θέση εν 
γένει - καθορίζεται και εξαρτάται από τους εξής 
βασικούς παράγοντες: 

1.Την εθνική οικονομική μας ισχύ, 
2.Την εθνική μας αξιοπιστία και
3.Τις ένοπλες δυνάμεις μας. 
Τους δύο πρώτους παράγοντες, κατάφεραν οι 

πολιτικοί (με το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης) να 
τους εκμηδενίσουν. Γιατί επιπλέον προσπαθούν 
να αλώσουν και τον τρίτο παράγοντα και να τον 
κατεβάσουν στο δικό τους επίπεδο; Τότε χαθή-
καμε.

μετά όλα τα παραπάνω που εκθέσαμε, γεννά-
ται το ερώτημα: γιατί αυτή η πολεμική εναντίον 
των Ε.Δ. από τον πολιτικό κόσμο; Γιατί αυτό το 
μένος και η προσπάθεια απαξίωσής τους επί χρό-
νια; Τα μόνα καλά λόγια που εκστομίζουν οι πο-
λιτικοί για τις Ε.Δ. είναι οι δηλώσεις που κάνουν, 

δυο φορές το χρόνο, μπροστά στον τηλεοπτικό 
φακό μετά το πέρας των στρατιωτικών παρελά-
σεων. Άραγε, τα πιστεύουν αυτά ή τα επαναλαμ-
βάνουν κάθε χρόνο, σαν μέρος ενός στημένου 
σκηνικού; Ενώ, αντιθέτως, οι πολίτες έχουν δεί-
ξει, σε επανειλημμένες έρευνες, την πίστη τους 
στην αξιοπιστία και την εντιμότητα των στρατιω-
τικών. Είναι η φωτεινή μας πλευρά σε μια περί-
οδο που η χώρα μας χλομιάζει.

Ας επιστρέψουμε στη δήλωση του κ. Πάγκα-
λου. Έχει το βάρος της θεσμικής θέσης του, 
ωστόσο είναι προκλητική, γιατί οι φραστικές επι-
θέσεις που εκστόμισε με έπαρση και με φανερό 
πνεύμα περιφρόνησης για τους αξιωματικούς (το 
έχει ξανακάνει), αποτελούν ομολογία πολιτικών 
ευθυνών. Επιθέσεις boomerangs. 

Παρόλα αυτά, τα κοινωνικά αντανακλαστικά 
εμφανίζονται νεκρωμένα και το τέλμα αδιατάρα-
κτο. η δήλωση του αντιπροέδρου μιας κυβέρνη-
σης θα έπρεπε να προκαλέσει σοκ. η κοινή γνώμη 
δείχνει να έχει εθιστεί στη μακρόχρονη φαυλότη-
τα του δημόσιου βίου, την οποία άλλωστε την ομο-
λογούν και οι ίδιοι οι πολιτικοί. Θυμόσαστε εκείνο 
το ανεκδιήγητο του ίδιου: «όλοι μαζί τα φάγαμε τα 
λεφτά». Τι πολιτικό ήθος! Παραδοχή της αθλιότη-
τας της πολιτικής ζωής από ενεργό μέτοχό της επί 
35 και πάνω χρόνια, που αποσκοπούσε και στο να 
επιρρίψει τις ευθύνες της σημερινής παραλυσίας 
του κράτους στους άλλους, στους παρακάτω - αυ-
τόν το σκοπό είχε εξάλλου και η δήλωση για την 
αντιπαραγωγικότητα των αξιωματικών. μια κε-
ντρική Διοίκηση η οποία είναι υπόλογος τόσων 
παραλείψεων και αρνητικών ενεργειών, επί δε-
καετίες, συμπεριφέρεται και αποσείει τις ευθύνες 
της με αυτόν τον τρόπο! Επιβεβαιώνεται ότι η χρε-
ωκοπία μας είναι πρωτίστως χρεωκοπία αξιών 
και το μέλλον μας πολύ δυσκολότερο από όσο αν 
το πρόβλημα ήταν απλά οικονομικό. Το αξίζουμε; 
Δεν νομίζω. 
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Π  ώς σκεπτότανε μια παλιά νοικοκυρά 
για το χρέος – δάνειο της παλιάς επο-
χής. Nοικοκυρά της τότε εποχής, επα-

νέρχομαι στο δάνειο που είχες πάρει μια φορά 
από την τράπεζα για να βοηθήσεις καλύτερα το 
νοικοκυριό σου. Tο πήρες Σεπτέμβριο με 
λήξη τον άλλο Σεπτέμβριο. Πριν το 
πάρεις υπολόγισες τα εισοδήμα-
τά σου και είπες: θα πουλήσω 
τα αρνιά και θα πάρω κάποια 
χρήματα, θα δουλέψω μερο-
κάματο, θα πάρω χρήματα 
από τη σταφίδα, τα σύκα, θα 
πουλήσω και 2-3 στέρφες και 
θα βγάλω άνετα το δάνειο. Tα 
πρώτα χρήματα που εισέπραξες τον 
Aπρίλιο από την πώληση των αρνιών, τα έβαλες 
στο σεντούκι και είπες «αυτά είναι να πληρώσω 
το δάνειο». Δεν πήγες να πάρεις παπούτσια, ρού-
χα για το Πάσχα, κοίταξες να είσαι έντιμη με το 
χρέος σου, είχες την πρόνοια σοφή γυναίκα ότι 
με το δάνειο που πήρες δεν έγινες πλούσια, τις 
ανάγκες σου εξυπηρέτησες.

Ήρθε το καλοκαίρι, εισέπραξες λίγα λεφτά από 
σταφίδα, σύκα, καρύδια, μύγδαλα, γάλα, κανένα 
σφάγιο και κάλυψες τις οικογενειακές ανάγκες σου 
και έκανες και τις αναγκαίες επενδύσεις σου, για 
παράδειγμα αγόρασες το γουρουνόπουλο, το που-
λάρι, παπούτσια, ρούχα παλιά, μεταχειρισμένα από 

το παζάρι και κάλυψες όλες τις ανάγκες σου.
Eσύ πάνσοφο, πανούργο, απερίσκεπτο κράτος 

με τους οικονομολόγους σου, τα κομπιούτερ, 
τους σοφούς σου πέρι την οικονομία, τους Διοι-
κητάς σου, τους καθηγητάς σου, τους μορφωμέ-
νους σου... και τόσους άλλους που διαθέτεις, δεν 

ήξερες ότι τα δάνεια που έπαιρνες θα τα 
επέστρεφες; Aφού δεν ήξερες γιατί δε 

ρώταγες, τη γιαγιά την αγράμματη, 
που είχε νοιώσει τη φτώχεια στο 
γερασμένο τομάρι της;

Eδώ συμπεραίνω ότι προσόν του 
Έλληνα είναι ότι αυτός δε φταίει σε 

τίποτα, φταίνε όλοι οι προηγούμενοι 
και ας ήταν στους προηγούμενους και ο 

ίδιος. Mας είπες κράτος ότι πήρες δανεικά και 
έδωσες και έφαγε ο κόσμος, απερίσκεπτα βέβαια.

H σοφή χωριάτα που πήρε το δάνειο κατάλαβε 
ότι δεν έγινε πλούσια, δεν τα έφαγε το Πάσχα, 
ούτε παπούτσια πήγε να αγοράσει αυτή και η οι-
κογένειά της αλλά έκανε το κουμάντο της και τα 
πρώτα χρήματα που πήρε τα έβαλε στο σεντούκι 
για να ξεχρεώσει το δάνειο και με τα άλλα χρή-
ματα που εισέπραξε δεν πήγε να πάρει κουστού-
μια και καινούργια ρούχα αλλά πήγε στο παζάρι 
και αγόρασε μεταχειρισμένα (παλιά) για να ντυ-
θεί. Eσύ κράτος έδωσες απερίσκεπτα και αγόρα-
ζε ο κόσμος πανάκριβα αυτοκίνητα, ρούχα, πα-
πούτσια, είδη κατανάλωσης, χωρίς να υπολογί-

Mια ζωή μια ιστορία 
Ποικίλα κι αληθινά 

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΠT-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ  
Πρώην καθηγητής ηλεκτρισμού-ηλεκτρονικών Σχολών ηΛ-ην Πν

A. Tα δάνεια και το χρέος των δεκαετιών 1950, 1960

Mια άποψη
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ζουν (προγραμματίζουν) ότι όλα αυτά θα έπρεπε 
να επιστραφούν.

Έπαιζε ο κόσμος στο χρηματιστήριο, όπως εσύ 
τον προέτρεπες, τα δανεικά χρήματα που του έδι-
νες για να κερδίσει (αέρα κοπανιστό) και τον κα-
τέστρεψες, εσύ όμως κέρδισες διότι έριξες στην 
αγορά και στα χέρια των κερδοσκόπων πολλά 
δισ. και κινήθηκε το κράτος.  Tότε ήταν 1999. 
Φέτος, το 2010, όλα αυτά τα πλήρωσες στους 
άλλους κερδοσκόπους με τη δεύτερη απερισκε-
ψία σου και μας χρέωσες για δεύτερη φορά. H 
δεύτερη απερισκεψία μεγαλύτερη της πρώτης.

Kαλό μας κράτος, τα δανεικά που έδωσες στο 
λαό δεν γίνανε καπνός, τα πήρες πίσω και με το 
παραπάνω. Eσύ τα δάνεια που πήρες από τους 
χρηματιστές τι τα έκανες; Mήπως είχες περάσει 

από το Nαύσταθμο Σαλαμίνας στην υπηρεσία 
ΔYΛΣ, από το χρηματιστή (θυμούνται οι παλιοί) 
που ο μακαρίτης μας μοίραζε κάθε πρωί (διά 
λόγου) χιλιάδες δραχμές τότε και νοιώθαμε 
προς στιγμή πλούσιοι; Mήπως και εσύ ένοιωθες 
πλούσιο όταν έπαιρνες τα δανεικά και έφτιαχνες 
και κακότεχνους δρόμους, γεφύρια και βόλευες 
τους «ημέτερους» και ποιος ξέρει τι άλλο 
τα’κανες και κάποια στιγμή ξύπνησες και δεν 
είχες να τα δώσεις; Όλα αυτά ένα όνειρο ήταν 
και πάει, όλες οι απολαύσεις των «ημέτερων» 
έσβησαν, αλλά έμεινε μια μεγάλη πληγή στο 
κράτος, το χρέος... Kαι πρέπει να ξέρεις ότι στην 
πληγή μαζεύονται μύγες, μικρόβια, σκουλίκια 
και αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος θεραπευτής, το 
σώμα (πτώμα) τελευτά.

E  δώ που κάθομαι και γράφω σ’ ένα γήπε-
δο, βλέπω δίπλα μου μια νέα κοπέλα 
που έβγαλε τα παπούτσια της δίχως να 

λύσει τα κορδόνια με μεγάλη προσπάθεια. μετά 
από κάποια γυμναστική που έκανε, πάει να τα 
φορέσει και δεν τις έμπαιναν στα πόδια.Προσπά-
θησε και στραβοπάτησε, και μετά από πολύ κόπο, 
τα φόρεσε χωρίς να λύσει τα κορδόνια και έφυγε. 
Σκεφτόμουν που την έβλεπα και παιδευότανε, 
δεν έχει μάνα να την διδάξει πώς να βγάζει και 
να φοράει τα παπούτσια της, εν ανάγκη να τη βου-
τήξει από το τσουλούφι και να της το δώσει στο 
χέρι. Τι οικογένεια θα κάνει αυτή η κορίτσα, όπως 
θα έλεγες και εσύ μάνα της παλιάς εποχής, που 
ήξερες και γαλουχούσες τα παιδιά σου στην οι-
κογένεια στο σπίτι, σε σωστή κατεύθυνση.

Βλέπω ο άλλος, η άλλη φοράει τα παπούτσια 
του/της και δεν δένει τα κορδόνια, κινδυνεύει να 
διπλωθεί να πέσει στο δρόμο. Αυτά φαντάζομαι, 

εσύ παλιά νοικοκυρά, να τα βλέπεις από πάνω 
εκεί και να κουνάς το κεφάλι σου για το κατάντη-
μα της σημερινής κοινωνίας.

Το σχολείο τότε ήταν παρόν στη διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα των παιδιών. μας έλεγαν 
τότε και αναφέρεται και σήμερα στα λεξικά. 
Ψεύτης = αυτός που λέει ψέματα, ψευδολό-
γος, απατεώνας, θηλυκό ψεύτρα.

Προδότης = Όποιος προδίδει την πατρίδα 
του, όποιος αθετεί ηθικές υποχρεώσεις, ο προ-
δότης ενός μυστικού. Ίσως κάποιοι άνθρωποι 
να εμπίπτουν στα παραπάνω, αυτοί άραγε τι 
οικογένειες θα δημιουργήσουν για να προσφέ-
ρουν στην κοινωνία μας;

κάποιοι από τους συνανθρώπους μας που 
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, τι θα δι-
δάσκουν στις οικογένειές τους, τι αξίες θα δί-
νουν στη ζωή;  Kαι το παράδειγμά τους θα είναι 
άραγε προς μίμηση στην κοινωνία;  

B.  Η οικογένεια, το σπίτι, οι αξίες της ζωής,  
το παράδειγμα
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T ο περιοδικό Θαλασσινοί Απόηχοι ντύθη-
κε στα γιορτινά του. Πέρασαν 18 ολό-
κληρα χρόνια από τότε που ο αείμνηστος 

Αντιναύαρχος ε.α. Αρ. Γιαννόπουλος ΠN Πρόε-
δρος, ο πλωτάρχης ε.α. Αργ. Ταμπάκης ΠN Διευ-
θύνων Σύμβουλος, ο αείμνηστος υποναύαρχος 
ε.α. Δ. Γιακουμάκης Π.ν Διευθυντής Σύνταξης 
και ο πλωτάρχης ε.α. Γ. Λαμπράκος ΠN, συνέλα-
βαν την ιδέα για την έκδοση και σύνταξη του πε-
ριοδικού Θ.Α.

η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. ξεκίνησε η 
έκδοση περήφανα το έτος 1992 το μήνα Απρίλιο. 
Το 2ο περιοδικό κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους.

Το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησαν τότε οι 
παραπάνω αναφερόμενοι είναι το πρώτο αριθμητι-
κά αλλά και το πρώτο σε ποιότητα επιμελημένο 
περιοδικό. Οι παραπάνω βάλανε τα ισχυρά θεμέλια 
επάνω στα οποία δομήθηκε το περιοδικό. Σε αυτούς 
οφείλεται η σημερινή ενημέρωση των μελών της 
ΕΑΑν μέσω του περιοδικού.

η ΕΑΑν εκφράζει τιμή προς αυτούς. Πέρασαν 
τα χρόνια από τότε, 18 τον αριθμό, και το περιο-
δικό έβαινε συνεχώς βελτιούμενο. Φθάσαμε στο 
100ό τεύχος, έλαχε η μοίρα να είναι εκδότης – 
Διευθυντής ο Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς 
ΠN στη θητεία του οποίου, το περιοδικό εκδίδεται 
καλύτερο από ποτέ. Το σημερινό περιοδικό όχι 
μόνο δεν υποβαθμίστηκε στο διάβα των 18 ετών 
αλλά έβαινε συνεχώς βελτιούμενο και έφθασε 
σήμερα στην τελειότητα, κατά γενική ομολογία 
σχεδόν όλων των μελών μας και ειδικότερα των 
ειδικών στο αντικείμενο .Αξιωματικών ε.α. ΠN, 
όπως οι  Ι. Παλούμπης, κ. Βάλλας, ν. Τσαπράζης, 
Γ. Τσιαδής, Β. Λιώρης, Δημ. Σπέντζας, B. Tαβου-
λάρης των Προέδρων και των Διοικητικών Συμ-

βουλίων, EΣY, Yποναυάρχου ε.α. Nαπολέοντος 
Γενοβέλη ΠN Σ/ΣNΔ, Aντιναυάρχου ξ. Mαυρογι-
άννη ΠN, ΣAΣMYN, επικελευστού Eλευθέριου 
Σφαχτού ΠN, ΠM/ΣAΣY/ΠN, Aντιπλοιάρχου (E) 
ε.α. N. Bασιλείου ΠN και πολλών άλλων.

Ο ναύαρχος ε.α. κ. Βάλλας Πν ο οποίος δι-
ετέλεσε επί πολλά χρόνια εκδότης – διευθυ-
ντής προσέφερε πολλά, βελτίωσε το περιοδι-
κό και διέθεσε χιλιάδες ώρες εργασίας γι’ 
αυτό. η ΕΑΑν τον ευγνωμονεί για τις υπηρε-
σίες του στους Θ.Α.

Επίσης το περιοδικό άνοιξε ακόμη περισσότε-
ρο τους ορίζοντές του επί προεδρίας του Αντι-
ναύαρχου ε.α. κ. καναβαριώτη Πν και του έδωσε 
πνοή και φτερά.

Το νυν ΔΣ υπό την προεδρία του Αντιναύαρχου 
ε.α. Σπ. Περβαινά και τις άοκνες προσπάθειες του 
ίδιου και του Διευθυντού Σύνταξης υποναύαρχου 
εα. ν. Τσαπράζη πέτυχε σχεδόν την τελειότητα. 
Εν κατακλείδι εμείς όλοι οι συνεργάτες του πε-
ριοδικού, ευχαριστούμε όλους τους παραπάνω 
αναφερόμενους, πιστεύουμε και ευχόμεθα το 
περιοδικό πολύ σύντομα να φορέσει τη χρυσή 
λωρίδα του βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών.

H Eπιτροπή  Eκδόσεως του περιοδικού 
Σύμβουλος Eκδόσεως  

Yπονάυαρχος ε.α Δ. Aποστολάκης ΠN

η Συντακτική Eπιτροπή
Yποναύαρχος ΛΣ ε.α. Δ. Παπαζαφείρης

Aρχιπλοίαρχος ΠN (Δδ) ε.α. I. Aγγελόπουλος
Πλοίαρχος ΠN (ΠY) ε.α. X. Aϊδίνης

Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠT) ε.α.  
Γρ. Γεωργακόπουλος

Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠY) ε.α. Γ. Tζικάκης

Θαλασσινοί Aπόηχοι 1ο και 100ό τεύχος
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Tο 1ο τεύχος του περιοδικού τυπώθηκε στη Bιβλιοσυνεργατική και αφού περιπλανήθηκε σε άλλα τυπογραφεία, 
το 100ο τεύχος το βρίσκουμε να τυπώνεται και πάλι στη Bιβλιοσυνεργατική.

*



H ιστορία των Θαλασσινών Aπόηχων

Π αρατίθεται παρακάτω ο χαιρετισμός του Προ-
έδρου της Eνώσεως Aποστράτων Aξιωμα-

τικών Πολεμικού Nαυτικού και Λιμενικού Σώματος, 

Aντιναυάρχου ε.α. Aρ. Γιαννόπουλου ΠN, όπως 
ακριβώς τυπώθηκε στο πρώτο τεύχος του περιο-
δικού Θαλασσινοί Aπόηχοι τον Aπρίλιο του 1992.

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
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Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου 
Oικονομικών για τους εργαζόμενους απόστρατους

Γράφει ο Πρόεδρος ΠM/ΣAΣY/ΠN  Aντιπλοίαρχος ΠY ε.α. Ν. Βασιλείου ΠN

Σ τη δημοσιότητα έδωσε ο υφυπουργός Οι-
κονομικών, Φιλ. Σαχινίδης, την εγκύκλιο 
που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για όσους 

απόστρατους εργάζονται ή επιθυμούν να εργα-
σθούν, προκειμένου να ενισχύσουν το ήδη πενιχρό 
εισόδημά τους. Το θετικό για τους απόστρατους 
είναι ότι θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος έως τις 
31/12/2012, που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν ανη-
συχούν. Όμως η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι πρέπει 
να δηλώσουν όλοι στο Γενικό Λογιστήριο του κρά-
τους την εργασία τους και αυτό προκαλεί ερωτήμα-
τα για τις προθέσεις του υπουργείου στο άμεσο 
μέλλον. η εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομι-
κών Φ. Σαχινίδη προβλέπει:
1. «Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που ερ-
γάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προ-
βλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης ή των 
συντάξεων που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή, 
μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας 
τους. Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, η 
αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη 
συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους.

μετά τη συμπλήρωση του 53ου ή του 55ου έτους 
της ηλικίας, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσω-
πα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης 
κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύρι-
ων συντάξεων, που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερο-
μίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους (σήμερα 991,20 ευρώ), ενώ 
το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του 
αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων 
που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου 

ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 
70%. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδη-
ματικού κριτηρίου δεν λαμβάνεται υπόψη η επικου-
ρική ή οι επικουρικές συντάξεις καθώς και το τυχόν 
καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενει-
ακών βαρών. Το ανωτέρω όριο των τριάντα ημε-
ρομισθίων του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη προ-
σαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια (σήμερα 198,24 
ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για κάθε βιοπο-
ριστική εργασία παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή ΙΕκ και μέχρι να 
τελειώσει τις σπουδές του, σύμφωνα με τα έτη φοί-
τησης που προβλέπει ο Οργανισμός της κάθε Σχο-
λής ή του κάθε ΙΕκ, κατά περίπτωση και για ένα 
ακόμα έτος εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πά-
ντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας του, προκειμένου για φοίτηση σε ανώ-
τερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της 
ηλικίας του, προκειμένου για φοίτηση σε ΙΕκ.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της 
κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει πε-
ρισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή 
θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύντα-
ξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε 
ύψος κύρια σύνταξη.
2. Από τους ανωτέρω περιορισμούς εξαιρούνται:

α. Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, για τους 
οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 
παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998, καθώς και 
οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 58 
του π.δ. 169/2007.



β. Τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν.3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υπο-
διοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογι-
κών οργάνων διοίκησης νΠΔΔ, πρόεδροι, αντιπρό-
εδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, 
πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι 
και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.λπ.), για τα 
οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 
του ν.3865/2010.

γ. Όσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο ερ-
γασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.

δ. Όσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφα-
λίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους, σε 
ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να 
ασκούν επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να προσκομιστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξε-
ων του ΓΛκ βεβαίωση του οικείου φορέα από την 
οποία να προκύπτει η αυτασφάλιση ή η υποχρεω-
τική ασφάλιση καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλω-
ση των ενδιαφερομένων.

Παραδείγματα
1. Συνταξιούχος άνω των 55 ετών, που εργάζεται 
ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχο-
λείται, λαμβάνει ακαθάριστη κύρια σύνταξη ποσού 
1.500 €. Το ποσό της ανωτέρω σύνταξης θα περι-
κοπεί κατά 356,16 € δηλ: το 70% του ποσού των 
508,80€ που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια 
του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη (991,20 €) και θα 
διαμορφωθεί στο ποσό των 1.143,84 €.
2. Εάν ο ανωτέρω συνταξιούχος έχει και δύο παιδιά 
που είναι ανήλικα ή ανάπηρα ή σπουδάζουν, σύμ-
φωνα με τα προαναφερόμενα, το ποσό της σύντα-
ξής του που θα περικοπεί ανέρχεται σε 78,62 €, 
αφού τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδί-
κευτου εργάτη θα προσαυξηθούν κατά έξι ημερο-
μίσθια για κάθε παιδί (991,20€+396,48€). Το ποσό 
της καταβαλλόμενης σύνταξης στην περίπτωση 
αυτή θα διαμορφωθεί σε 1.421,38 €.

Έναρξη ισχύος
Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 10 έχουν εφαρ-
μογή για τους συνταξιούχους που θα αναλάβουν 
εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή θα 
αυτοαπασχοληθούν από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης του ν.3865/2010 (21-7-2010) και εφεξής.

Για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει 
εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή 
αυτοαπασχολούνταν μέχρι την ανωτέρω ημερομη-
νία (21-7-2010), οι διατάξεις του άρθρου 10, σε 
συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν.3863/2010, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 
63 του ν.2676/1999 και προβλέπεται η έναρξη 
ισχύος του, εφαρμόζονται από 1/1/2013 και μετά.

Ζητούν διευκρινίσεις οι απόστρατοι
Διευκρινίσεις σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνει ως 
προς το ζήτημα του μετοχικού Ταμείου Στρατού 
ζητούν οι απόστρατοι μετά τις δεσμεύσεις του ανα-
πληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας, Π. μπεγλίτη, 
σύμφωνα με τις οποίες δεν θα κοπεί τελείως το 
μέρισμα που αποδίδεται στους δικαιούχους, αλλά 
θα επιχειρηθεί η εξυγίανση. Ουσιαστικά οι απόστρα-
τοι, αλλά και οι εν ενεργεία αξιωματικοί αναμένουν 
τις πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου το αμέσως προσεχές διάστημα και έχουν ήδη 
προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις. Εντούτοις κα-
νείς δεν έχει πλήρη εικόνα παρά μόνο τη διαβεβαί-
ωση του κ. μπεγλίτη, ο οποίος απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή δήλωσε: «Δεν θα 
μείνουμε αδρανείς, θα υπάρξει παρέμβαση ώστε το 
Ταμείο να δίνει μέρισμα όχι για να μηδενίσουμε τη 
δυνατότητα παροχής μερίσματος, αλλά για να μπο-
ρέσει μέσα από τον εξορθολογισμό της λειτουργίας 
του να έχει ισχυρή βιωσιμότητα έτσι ώστε στη συ-
νέχεια να προχωρήσουμε στην πιο σημαντική με-
ταρρύθμιση που είναι η ενοποίηση των τριών μετο-
χικών ταμείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνά-
μεων». 

��         NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2010
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος ε.α. Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Πρώτοι... από το  
τέλος

Στα 200 καλύτερα Πανεπιστήμια 
του κόσμου τα δικά μας δεν είναι μέ-

σα. Πάντως είναι πρώτα από το τέλος στα εκτός της 
λίστας. Εμείς και μεταρρυθμίσεις κάθε τόσο κάνουμε 
και άσυλο έχουμε και φωτιά τους βάζουμε όταν 
χρειάζεται για ανανέωση... κ.λπ. Ντροπή στους αξι-
ολογούντες που δεν μας έβαλαν μέσα...

H διαφθορά…
Η διαφθορά στη χώρα μας πήρε προαγωγή, είναι 
πρώτη από τις τελευταίες. Τα παχιά τα λόγια πού 
πήγανε; Συγχαρητήρια στους ιθύνοντες και σ’ 
όλους εμάς που τους χειροκροτούμε…

Μαϊμού Συνταξιούχοι
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε μαϊμού αυτοκίνητα (παραποι-
ημένα) και διάφορα άλλα, εργαλεία. Ότι θα μαθαίνα-
με και τις «μαϊμού συντάξεις» δεν θα το πίστευα 
ποτέ. Αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε βραβείο πλήρους αναισθησίας.

Οι επτά πληγές της ελληνικής οικο-
νομίας και η οικονομική κρίση
1.  Η μανία των περισσότερων Eλλήνων να γίνουν 

Δημόσιοι Υπάλληλοι, έστω και καθαρίστριες 
στο Δημόσιο.

2.  Η ανεύθυνη δανειομανία όλων των πρωθυπουρ-
γών της Μεταπολίτευσης για ίδιον όφελος, χω-
ρίς να υπολογίζουν ποιος θα τα πληρώσει.

3.  Το απέραντο και σπάταλο κράτος χωρίς έλεγχο 
και απόδοση λογαριασμού.

4. Η ατιμωρησία των επίορκων υπαλλήλων.
5.  Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να 

δίνει όχι μόνο μόρφωση στα παιδιά, αλλά και 
παιδεία για να βγαίνουν χρηστοί πολίτες.

6.  Η διάλυση της ιεραρχίας στον κρατικό μηχανι-

σμό, ώστε κανείς να μην είναι υπεύθυνος.
7.  Η μανία του νεοπλουτισμού των νεοελλήνων, 

χωρίς κόπο και σκληρή εργασία, αλλά προπα-
ντός χωρίς υποδομή.

Οι μετατάξεις στην Ελλάδα
Οι μετατάξεις στην Ελλάδα σήμερα θεωρούνται 
αναγκαίες για τη βιωσιμότητα των ΔΕΚΟ και τη 
μείωση των ελλειμμάτων, αλλά πρώτη φορά ακούω 
ότι οι αγροφύλακες θα γίνουν πυροσβέστες, οι 
οδηγοί των λεωφορείων εφοριακοί, και ίδωμεν τι 
άλλο θα ακούσουμε.

Η προπαγάνδα των Σκοπίων άνευ 
ορίων
Έντυσαν ένα αγόρι «Μέγα Αλέξανδρο» και διαφήμι-
σαν μέσω διαδικτύου τουριστικές περιοχές των Σκο-
πίων, με κλεμένο πολιτισμό και όνομα. Δηλαδή οι 
γείτονές μας δεν θέλουν να δουν την πραγματικότη-
τα, εμμένουν στην πλαστογράφηση της ιστορίας.

Τα τρία κακά της Αθήνας (αντί της 
μοίρας)
Το θέμα της επιβίωσης των Αθηναίων είναι πλέον 
θέμα τύχης και αντοχής με τόσα σκουπίδια στους 
δρόμους, με τόσους λαθρομετανάστες να σου 
σπάζουν τα νεύρα στα φανάρια των δρόμων και 
με τόσες χιλιάδες άπορους να ταΐζει ο Δήμος και η 
εκκλησία κατά τα άλλα περιμένουμε καλές μέρες.

H Δημοκρατία
Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατε-
χράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότη-
τας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την Αυ-
θάδεια ως Δικαίωμα, την Παρανομία ως Ελευθερία, 
την Αναίδεια του λόγου ως Ισότητα και την Αναρ-
χία ως Ευδαιμονία.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (436-338 π.Χ.)
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ΓENIKO EΠITEΛEIO NAYTIKOY 
ΔIEYΘYNΣH E4 
TMHMA III
Προς: EAAN
Θέμα: Συντάξεις
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 32438/0092 από 15-10-10/Υ.
Ο/ΓΛκ

Διαβιβάζεται συνημμένα το σχετικό, με οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
3865/2010, που αφορούν στη συνταξιοδότηση 
των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων, για 
ενημέρωση των μελών σας.

Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΕΛΛηνΙκη ΔημΟκρΑΤΙΑ
ΥΠΟΥρΓΕΙΟ ΟΙκΟνΟμΙκΩν
ΓΕνΙκΟ ΛΟΓΙΣΤηρΙΟ ΤΟΥ κρΑΤΟΥΣ
ΓΕνΙκη ΔΙΕΥΘΥνΣη ΣΥνΤΑξΕΩν
ΔΙΕΥΘΥνΣη:  47η νομ/κής Εργασίας &  

Ενστάσεων
ΤμημΑ: Α’
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 132438/0092
Ταχ. Δ/νση: κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
Τηλ.: 213-212 67701-702-703-704

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του 
ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των 
άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.
1. Κατάργηση συνταξιοδότησης άγαμων ή δι-
αζευγμένων θυγατέρων 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
3865/2010 επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς 

συνταξιοδότησης των ενήλικων ή διαζευγμένων 
θυγατέρων που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους 
δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δη-
μόσιο μέχρι 31-12-1982. Οι άγαμες θυγατέρες 
που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από 
γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1-1-
1983 και μετά, ήδη με τις διατάξεις του ν. 
1902/1990 έχουν εξομοιωθεί ως προς τη συντα-
ξιοδότησή τους με τους άγαμους υιούς.

Ειδικότερα:
α)  καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των 

διαζευγμένων θυγατέρων.
β)  Οι άγαμες θυγατέρες συνταξιοδοτούνται με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύ-
ουν για τους άγαμους γιους. Δηλαδή δικαιού-
νται σύνταξης εφόσον είναι ανίκανες ή ανήλι-
κες, μετά δε την ενηλικίωσή τους, εφόσον 
σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές 
ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρ-
τισης (ΙΕκ) μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέ-
πει ο Οργανισμός της κάθε Σχολής και για ένα 
ακόμη έτος και πάντως όχι πέραν του 24ου 
έτους της ηλικίας τους.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται 

στις περιπτώσεις που ο θάνατος του δικαιοπαρό-
χου (γέννηση δικαιώματος) επέρχεται από 21-7-
2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010) 
και μετά και αφορούν όλες τις συντάξεις του Δη-
μοσίου (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συ-
ντάξεις ΟΣΕ κ.λπ.).
2. Εξαιρέσεις από την κατάργηση δικαιώμα-
τος συνταξιοδότησης 

με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από την κα-
τάργηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης όσες 
από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες έλκουν το συ-

Συντάξεις που αφορούν τις άγαμες ή διαζευγμένες 
θυγατέρες  Eπιμελείται ο Πρόεδρος EAAN Aντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠN
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νταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προ-
σλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982, για 
τις οποίες όμως θεσπίστηκαν αυστηρές προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα:
α)  να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας 

τους την 31-12-2010, δηλαδή να έχουν γεννη-
θεί μέχρι και το έτος 1960.

β)  να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο 
ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από 
το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά (σήμερα ανέρχεται στο 
ποσό των 364,45 ευρώ μηνιαίως).

γ)  να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποι-
αδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παρα-
πάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο 
σε ετήσια βάση.

δ)  να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην 
έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήπο-
τε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για 
χρόνο με βάση τον οποίο, σε συνδυασμό και με 
την ηλικία τους, προσδοκούν να θεμελιώσουν 
δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από το φο-
ρέα αυτό, και

ε)  η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυ-
τής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του 
κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά (σήμερα ανέρχεται στο 
ποσό των 728,90 ευρώ μηνιαίως). Το όριο αυτό 
ισχύει και για τον προσδιορισμό του ποσού του 
μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας στην περί-
πτωση που στην κατά μεταβίβαση σύνταξή της 
υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα (επιζών σύ-
ζυγος, άλλη θυγατέρα κ.λπ.).
Τα ανωτέρω κριτήρια είναι παρεμφερή με αυ-

τά που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 
3865/2010, για την κρίση του δικαιώματος συ-
νταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. 
Για το λόγο αυτό για την εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση με 
αυτή που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία 

για τη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγα-
τέρων (σχετικές διατάξεις, νομολογία Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου κ.λπ.).
3. Περιορισμοί στις καταβαλλόμενες συντά-
ξεις των άγαμων θυγατέρων 
Α. με τις διατάξεις της παρ. 2 επιβάλλονται αυστη-
ρότεροι περιορισμοί στο ποσό των ήδη καταβαλ-
λόμενων συντάξεων γενικά (πολιτικές, στρατιω-
τικές, πολεμικές, συντάξεις ΟΣΕ κ.λπ.) στις ενήλι-
κες άγαμες θυγατέρες, με εξαίρεση όσες σπουδά-
ζουν και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας 
τους και τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω.

Ειδικότερα η σύνταξη:
α)  καταβάλλεται ολόκληρη αν το συνολικό, εκτός 

από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο 
πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως 
αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλω-
ση του προηγούμενου οικονομικού έτους, αυ-
τού κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος δεν 
υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανει-
δίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος 
που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα,

β)  περιορίζεται κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού 
της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 
30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο,

γ)  περιορίζεται κατά το ένα δεύτερο (1/2) του πο-
σού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει 
το 40πλάσιο, όχι όμως και το 50πλάσιο,

δ)  περιορίζεται κατά τα τρία τέταρτα (3/4) του πο-
σού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει 
το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο,

ε)  αναστέλλεται η καταβολή της εφόσον το εισό-
δημα αυτό υπερβαίνει 60πλάσιο του ημερομι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Στην έννοια του κατά τα ανωτέρω υπολογιζό-

μενου εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται η σύντα-
ξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επι-
κουρικές συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσί-
ες της κύριας αυτής σύνταξης.
Β. Επί συρροής δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων 
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από το Δημόσιο σε άγαμη θυγατέρα, για την 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ισχύουν τα 
ακόλουθα:
α)  Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των 

ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών 
που απορρέουν από αυτές, υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο εισοδήματος (60πλάσιο, σήμερα 22.550,41 
ευρώ), αναστέλλονται και οι δύο συντάξεις.

β)  Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των 
ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρι-
κών που απορρέουν από αυτές, δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο εισοδήματος, ελέγχεται μόνο 
η μικρότερη σύνταξη, η οποία περιορίζεται ή 
αναστέλλεται, αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή 
τα ποσά της μεγαλύτερης σύνταξης καθώς και 
των επικουρικών που απορρέουν από αυτή, 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
συνολικού εισοδήματος.

γ)  Εάν το συνολικό εισόδημα προέρχεται μόνο από 
τα ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρι-
κών που απορρέουν από αυτές, ελέγεται μόνο 
η μικρότερη σύνταξη, λαμβανομένου υπόψη ως 
εισοδήματος στην περίπτωση αυτή, των ποσών 
της μεγαλύτερης σύνταξης και των επικουρι-
κών που απορρέουν από αυτή.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) η μεγαλύτερη 

σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο χωρίς έλεγχο.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η άγαμη 

θυγατέρα λαμβάνει δύο συντάξεις από το Δημό-
σιο, την πρώτη κατά μεταβίβαση και τη δεύτρη από 
ίδιο δικαίωμα ή ως μέλος πατρικής οικογένειας, 
το ποσό της δεύτερης σύνταξης καθώς και των 
τυχόν επικουρικών συντάξεων που απορρέουν 
από αυτή, λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορι-
σμό του συνολικού εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη των ανωτέ-
ρω προσώπων συμμετέχουν και άλλα συνδικαι-
ούχα πρόσωπα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 

3620/2007, με βάση τις οποίες παρέχεται η δυνα-
τότητα στη θυγατέρα της οποίας η σύνταξη περι-
κόπτεται, να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου 
της. Στην περίπτωση αυτή όπως και στις περιπτώ-
σεις αναστολής της σύνταξης λόγω υπέρβασης 
του ανωτάτου ορίου εισοδήματος (σήμερα 
22.550,41 ευρώ), αναπροσαρμόζεται αναλόγως 
η σύνταξη του άλλου συνδικαιούχου μέλους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την ανα-
στολή της σύνταξης.
4. Πίνακας περιορισμού καταβολής της σύ-
νταξης των άγαμων θυγατέρων από  
21-7-2010

Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογισθεί με βά-
ση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη 
έτους 2008 (31,32 ευρώ), το οποίο θα ληφθεί 
υπόψη για τον έλεγχο των εισοδημάτων έτους 
2008 που δηλώθηκαν το οικονομικό έτος 2009, 
προκειμένου να περιορισθεί η σύνταξη από 21-
7-2010 και μετά.
5. Παραδείγματα
Α.  Περιπτώσεις καταβολής μίας σύνταξης από το 

Δημόσιο
• 1ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβί-
βαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των 
επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυ-

Ποσό δηλωθέντος  
εισοδήματος

Ποσοστό μείωσης

Έως 11.275,20 Αμείωτη
Από 11.275,21 έως 
15.033,60

μείωση κατά 1/3

Από 15.033,61 έως 
18.792,00

μείωση κατά 1/2

Από 18.792,01 έως 
22.550,40

μείωση κατά 3/4

Από 22.550,41 και άνω Αναστολή σύνταξης
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τή, 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα 
υπάρξει μείωση της σύνταξης, αφού το ανωτέρω 
εισόδημα υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί 
στο 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη (11.275,20 ευρώ).
• 2ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβί-
βαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των 
επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυ-
τή, 16.000 ευρώ. Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.000 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ανωτέρω σύνταξη 
θα περικοπεί κατά 1/2 και θα περιοριστεί στο ποσό 
των 500 ευρώ.
• 3ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβί-
βαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των 
επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυ-
τή, 25.000 ευρώ. Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.500 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα ανασταλεί η κα-
ταβολή της ανωτέρω σύνταξης.
Β.  Περιπτώσεις καταβολής δύο κατά μεταβίβα-

ση συντάξεων σε άγαμη θυγατέρα, από το 
Δημόσιο

• 1ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των 
δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών 
που απορρέουν από αυτές, 31.000 ευρώ. Στην 
περίπτωση αυτή και οι δύο συντάξεις θα αναστα-
λούν, αφού το εναπομείναν εισόδημα (31.000 
ευρώ), υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος 
(22.550,41 ευρώ).
• 2ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των 
δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών 
που απορρέουν από αυτές, 13.000 ευρώ. μικρό-
τερη σύνταξη και επικουρικά αυτής, σε ετήσια 
βάση, 12.500 ευρώ. μεγαλύτερη σύνταξη και 
επικουρικά αυτής, σε ετήσια βάση, 17.000 ευρώ.
Σύνολο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγ-

χθεί η μικρότερη σύνταξη 30.000 ευρώ (13.000 
ευρώ + 17.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή η 
μικρότερη σύνταξη θα ανασταλεί.
• 3ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 
2009 29.500 ευρώ, το οποίο προέρχεται από τα 
ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρικών 
που απορρέουν από αυτές. Από το ποσό αυτό 
αφαιρείται το συνολικό ποσό της μικρότερης σύ-
νταξης και των επικουρικών που απορρέουν από 
αυτή, το οποίο ανέρχεται σε 12.500 ευρώ. Σύνο-
λο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η 
μικρότερη σύνταξη 17.000 ευρώ (29.500 ευρώ 
– 12.500 ευρώ). μηνιαίο ποσό μικρότερης σύ-
νταξης 750 ευρώ. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, θα περικοπεί κατά 1/2 και θα περιορι-
στεί στο ποσό των 375,00 ευρώ.

Ο Υφυπουργός
Φίλιππος Σαχινίδης

Ο Παραγωγικός!
Πρόσφατα ο κύριος Πάγκαλος δήλωσε ότι οι Αξι-
ωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αντιπα-
ραγωγικοί. Προφανώς, θεωρεί ότι ο ίδιος είναι 
εξαιρετικά παραγωγικός αφού κατάφερε, μετά 
από ένα χρόνο, να καταργήσει δύο μόνο κρατι-
κούς οργανισμούς, από τους εκατοντάδες που 
υπάρχουν και των οποίων του είχε ανατεθεί η 
κατάργηση ή συγχώνευση! και βέβαια θα ήταν 
περιττό να σχολιάσω την παραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητά του, στο θέμα Οτσαλάν αλ-
λά και στην υπόθεση των Ιμίων. Τουλάχιστον οι 
Αξιωματικοί, τους οποίους επανειλημμένα έχει 
προσβάλει ο κύριος Πάγκαλος, τρώνε μόνο και 
μόνοι τους το μισθό ή τη σύνταξή τους, αφήνο-
ντας τους… άλλους να απολαμβάνουν το φαγο-
πότι με παρέα!

Eυστάθιος Bλάσης, Yποναύαρχος ε.α. ΠN
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50 χρόνια αναμνήσεις. Εκδήλωση 
τάξης 1960 Σχολής Ναυτοπαίδων
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη 
ΛΑΕΔ συνάντηση συμμαθητών τάξεως 1960 Σχολής 
ναυτοπαίδων επί ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρό-
νων από κατατάξεως στο ΠN Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν 60 συμμαθητές, στην πλειονότητα με τις 

συζύγους τους καθώς επίσης σύζυγοι και παιδιά 
αποβιωσάντων συμμαθητών για τους οποίους και 
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στον Ιν Αγ. Γεωργίου 
ριζάρη, όπου και το ραντεβού της συνάντησης.

η συνέχεια στη ΛΑΕΔ. Εκεί τους περίμενε μια ευχά-
ριστη έκπληξη. Ένας πίνακας με περισσότερες από 60 
φωτογραφίες από τα χρόνια της σχολής που επιμελή-

ΘΕμΑ: μέρισμα Αποστράτων 
ΣΧΕΤ:α.  ΕΑΑν Φ 695 από 09-09-10 
            β. ΕΑΑν Φ 385 από 27-05-10
Αξιότιμε κε Αρχηγέ
1.  Από το μέλος της ΕΑΑν που μετέχει στο ΔΣ/μΤν πλη-

ροφορηθήκαμε ότι υπάρχει πρόταση για μείωση του 
μερίσματος που χορηγεί το μΤν στους δικαιούχους σε 
ποσοστό περί το 10 %, από 01-01-11.

2.  η ΕΑΑν πιστεύει ότι η μέχρι τώρα διαχείριση του μΤν 
ήταν χρηστή, άλλωστε και η ΕΑΑν ουδέποτε ήγειρε 
υπερβολικές απαιτήσεις. με αυτή τη λογική οι αυξήσεις 
που εδίδοντο  στα  μερίσματα  και  τα  λιγοστά  δώρα  
ήταν  μέσα  στα  πλαίσια  των δυνατοτήτων του Ταμείου, 
το οποίο παραμένει υγιές, σε αντίθεση με τα ταμεία των 
άλλων κλάδων των EΔ.  

3.  η ΕΑΑν πιστεύει επίσης ότι το Ταμείο πρέπει να 
είναι υγιές και βιώσιμο, ώστε να μπορεί να παρέχει 
αξιόλογο μέρισμα και στις επερχόμενες γενεές 
δικαιούχων. 

4.  Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν μπορούμε να δε-
χθούμε τις ακόλουθες αδικίες: 

α.  Την μη επέκταση των ν. 2838/2000 και 3016/2002 στα 
μερίσματα των μετοχικών Ταμείων, η οποία δημιουργεί 
δικαιούχους 2 ταχυτήτων και επιβαρύνει το κόστος των 
παροχών εις βάρος των προ των ετών 2000/2002 δι-
καιούχων. η αδικία αυτή γίνεται κατάφωρη εις βάρος των 
βετεράνων, οι οποίοι πολέμησαν για την πατρίδα και η 
πατρίδα τους συμπεριφέρεται σε αυτό το θέμα μειωτικά. 

Τις απόψεις αυτές τις έχουμε γνωρίσει στον κο. ΥΕΘΑ με 
το σχετικό (α), το οποίο σας επισυνάπτουμε.

β.  Την καταβολή μηνιαίας Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία απομειώνει μέχρι και κατά 
12 % τις μηνιαίες αποδοχές των αποστράτων, πέραν 
και της επελθούσης μείωσής τους περί το 16%, συνε-
πεία της περικοπής των δώρων και της  μειώσεως  
των επιδομάτων,  τη στιγμή που  μειώνεται  το  μέρι-
σμα που λαμβάνουν. Δηλαδή οι απόστρατοι πληρώ-
νουν για τις συντάξεις τρίτων, ενώ τους μειώνεται, 
πέραν αυτών που ήδη έχουν περικοπεί και το μέρι-
σμα. Τα ανωτέρω έχουμε γνωρίσει έγκαιρα και στον 
πρώην Υπουργό Εργασίας και  κοινωνικών Ασφαλί-
σεων με το σχετικό (β) που σας επισυνάπτουμε. 

5.  κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τα ακόλουθα: 
α.  να μην γίνει μείωση μερίσματος για το 2011.
β.  να επιλυθεί το θέμα της επέκτασης των ν. 2838/2000 

και 3016/2002 στα μερίσματα , έστω και με την διευ-
κρίνιση ότι θα παρέχονται ανάλογα με τις οικονομικές 
δυνατότητες των μετοχικών Ταμείων, στη συνέχεια 
να γίνει αναλογιστική μελέτη και μετά να γίνει η όποια 
αναπροσαρμογή απαιτηθεί. 

γ.  Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΣ που καταβάλλουν οι από-
στρατοι ή μέρος αυτής να αποδίδεται στα μετοχικά 
Ταμεία.

Με εκτίμηση
Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

ENΩΣH AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN NAYTIKOY

AP. ΠPΩT. 915              HMEPOMHNIA 15-12-2010
        Eξ. EΠEIΓON
        ΣYNHMMENA
        Σχετ (α) και (β)ΠPOΣ A/ΓEN
KOIN.: Στρατ. Γραφ. YEΘA - Στρατ. Γραφ. ANYEΘA - A/ΛΣ - Y/ΓEN - MTN - ΓEN/ΔKB - ΓEN/ΔKE- EAAΛΣ

 Γράφει ο Πρόεδρος EAAN Aντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠN
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θηκε η οργανωτική ομάδα. Φωτογραφίες που έφεραν 
θύμησες των παιδικών χρόνων, μισό αιώνα μακρυά. 

Στην αίθουσα δεξιώσεων η εκδήλωση άνοιξε με 
το χαιρετισμό εκ μέρους της οργανωτικής ομάδας 
του Τασούλα Ευάγγελου που στη συνέχεια κάλεσε 
στο βήμα τους δύο αργηγούς της τάξης, Παρασκευ-
όπουλο ηλία και Διακάκη Αντώνη. Οι δύο αρχηγοί 
μεταξύ των άλλων ευχαρίστησαν τους παρευρεθέ-
ντες για την παρουσία τους, την οργανωτική ομάδα 
για την άρτια οργάνωση και έκαναν μια σύντομη 
αναδρομή της τάξεως από τα χρόνια της σχολής. 
Στη συνέχεια επιδόθηκαν οι αναμνηστικές πλακέτες 
και ακολούθησε γεύμα και διασκέδαση. 

η οργανωτική ομάδα που αποτελούσαν οι: Αγγε-
λίδης Δημήτριος, Διακάκης Αντώνιος, καραφωτιάς 
κων/νος, Λάμμπος Βασίλειος, Τασούλας Ευάγγε-
λος, ευχαριστεί τη ΛΑΕΔ για τη φιλοξενία και άψο-
γη συνεργασία, τους συμμαθητές και συνοδούς 
τους για την παρουσία τους, ιδιαίτερα τις συζύγους 
και τα παιδιά των συμμαθητών μας που έφυγαν από 
τη ζωή καθώς επίσης και αυτούς που έδωσαν το 
«παρών» από κρήτη και το εξωτερικό. 

Γνωστοποίηση ιδρύσεως 
συλλόγου
Eπιμελείται ο Aντιπλοίαρχος ΠY ε.α.  
K. Mακρής ΠN
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 3949/19-5-2010 
απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε σω-
ματείο του Ακ με την επωνυμία «Σύλλογος καρδιο-
παθών Αξιωματικών εα Πολεμικού ναυτικού, Λιμε-
νικού Σώματος και Φίλων» με έδρα την Αθήνα και με 
σαφή ανθρωπιστικό και μη κερδοσκοπικό σκοπό και 
αποστολή την αρωγή και συμπαράσταση προς τα καρ-
διοπαθή μέλη του. Ευχαριστούμε και διατελούμε με 
τιμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1.  μακρής κωνσταντίνος ως Πρόεδρος  

(τηλ.: 6944666804)
2.  Δουκάκης Σπυρίδων ως Αντιπρόεδρος  

(τηλ.: 6972546546)

3.  Τρίγκας Ασημάκης ως Γραμματέας  
(τηλ.: 6976412888)

4.  Τσάκωνας Ταξιάρχης ως Ταμίας  
(τηλ.: 6942013324)

5.  Γκούζος κωνσταντίνος ως μέλος  
(τηλ.: 2105910801)

6.  Λέκκας Χρήστος ως Αναπληρωματικό μέλος 
(τηλ.: 6932182873)

7.  Ζωγράφος Δημήτριος ως Αναπληρωματικό 
μέλος (τηλ.: 6973679503)

Επίσκεψη Δ.Σ. ΕΑΑΝ παράρτημα 
Κρήτης στον διοικητή πεδίου βο-
λής Κρήτης
Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 ο Πρόεδρος και 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑν Παράρτημα κρή-
της επισκέφτηκαν μετά από αίτησή των, το νέο Διοι-
κητή Πεδίου Βολής κρήτης, Υποστράτηγο Γεώργιο 
Σωμαρά, τον οποίο ενημέρωσαν για το επιτελούμενο 
έργο, μέσα σε ένα θαυμάσιο και συναδελφικό κλίμα, 
παρουσία και του Διευθυντή Συντονισμού, Αντιπλοι-
άρχου (Ο) Αναστασίου Στράτου. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
α)  Επίσκεψη μελών για παρακολούθηση εκτόξευ-

σης πυραύλου στο Πεδίο Βολής.
β)  Διάθεση ενός πούλμαν για πραγματοποίηση ημε-

ρήσιας εκδρομής.
γ)  Συμμετοχή μελών στις κοινωνικές εκδηλώσεις 

του Πεδίου Βολής.
 Σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξε κατα-
νόηση και άμεση ανταπόκριση.
Ακολούθησε ενημέρωση από τον κλαδάρχη 

Επιχειρήσεων Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Αναστάσιο 
Γκούμα για την αποστολή και τις δραστηριότητες του 
Πεδίου Βολής κρήτης.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να απευθύνουμε 
τις θερμές μας ευχαριστίες στον Διοικητή ΠΒκ για τη 
θερμή υποδοχή που τύχαμε και την ευρεία αντίληψη 
και κατανόηση των θεμάτων που του ζητήσαμε.

Aπό το ΔΣ παραρτήματος Kρήτης
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Τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως ΕΑΑΝ
Όπως θα έχετε διαπιστώσει, το νέο τηλεφωνικό κέντρο έχει αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Οι καλούμε-
νοι αριθμοί είναι οι εξής: 210-3312434, 210-3310431, 210-3310430 και FAX 210-3310429. Ουσιαστι-
κά είναι έξι, λόγω της πρόσφατης μετατροπής τους σε ISDN. Ακούγοντας το μενού του προγράμματος 
κλήσεως, καλείτε αμέσως το επιθυμητό γραφείο ή στην περίπτωση που στο μενού δεν εξυπηρετεί την 
επιθυμία του καλούντος, περιμένουμε για να απαντήσει η γραμματέας που κάνει χρέη τηλεφωνήτριας, η 
οποία σημειωτέον έχει επιφορτιστεί με πολλά καθήκοντα λόγω έλλειψης προσωπικού και μερικές φορές 
μπορεί να μην απαντά. κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμεθα να καλούμε απευθείας τους κατωτέρω 
αριθμούς ή τους τριψήφιους αριθμούς μέσω κέντρου ΕΑΑν με την έναρξη του μενού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

Θέση Απευθείας Μέσω Κέντρου ΕΑΑΝ
Πρόεδρος 210-33 68 661 201
Χρηματική Διαχείριση 210-33 68 659 202, 203
Διευθύνων Σύμβουλος 210-33 68 658 204
Παραθερισμός 210-33 68 662 205, 208
Ταυτότητες 210-33 68 662 205, 208
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 210-33 68 663 206, 207
Γραμματεία 210-33 68 657 200
κυλικείο 210-33 68 660
Πρόνοια 210-33 68 661

Γαλαξίδι
Ο Αντιναύαρχος ΛΣ (ΕΑ) Γεώργιος Χαρ. νάκος 
εξελέγη Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Γα-
λαξιδίου του Δήμου Δελφών.

Αντιναύαρχος ΛΣ (ΕΑ) Νάκος Γεώργιος

Ανακοίνωση
Το μΤν, εγνώρισε στην ΕΑΑν ότι ένιοι συνά-
δελφοι και προστατευόμενα μέλη που λαμβά-
νουν μέρισμα από το μΤν, δεν έστειλαν τα ζη-
τηθέντα από τον Ιανουάριο 2010, πιστοποιητικά 
οικογενειακής κατάστασης προς ενημέρωση 
της μερίδας τους. 
κατά το μTN οι ανωτέρω που δεν έστειλαν, πα-
ρακαλούνται να τα στείλουν οπωσδήποτε στο 

μΤν γιατί ήδη άρχισαν οι διαδικασίες διακοπής 
του μερίσματος που δικαιούνται.

Πλοίαρχος (ΠY) ε.α. Χ. Αϊδίνης ΠN

Ανακοίνωση EAAN
Λάβαμε επιστολή από τον πλοίαρχο (μ) μ. Δημητρίου 
Πν με την οποία μας επισημαίνει ότι στα εξώφυλλα 
των Θ.Α. έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί διάφορα 
πλοία τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στην πε-
ριγραφή τους στις εσωτερικές σελίδες του περιοδι-
κού. η σύνταξη των Θ.Α. ευχαριστεί τον πλοίαρχο (μ) 
μ. Δημητρίου Πν για τις επισημάνσεις του και φρό-
ντισε ήδη για μη επανάληψη του σφάλματος αυτού.

Από τη διεύθυνση του περιοδικού Θ.Α.
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Κοπή πίτας ΕΑΑΝ Δυτικής 
Eλλάδος
Το παράρτημα Δυτικής Ελλάδος της ΕΑΑν ανα-
κοινώνει ότι η κοπή της πίτας του παραρτήματός 
μας θα γίνει το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 και 
ώρα 18.30 στην λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Πατρών που βρίσκεται επί της οδού ηρώων Πο-
λυτεχνείου και Τερψιθέας 2. Θα δοθεί δε και 
δεξίωση.

Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
η τελετή κοπής πίτας της ΕΑΑν θα γίνει στο Πο-
λεμικό μουσείο Αθηνών τη 16η Ιανουαρίου 
2011 ημέρα κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. Γνωρί-
ζεται επίσης ότι την ίδια ημέρα θα γίνει και η βρά-
βευση αριστούχων Γ’ και Β’ Λυκείου του Λ.Σ. 
καθώς και των αριστούχων αποφοίτων ΤΕΙ και 
ΑΕΙ ημεδαπής και αριστούχων μεταπτυχιακών 
τίτλων.

Αντ/χος (ε) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠN

Aνακοίνωση EAAN
Γραμματεία Προέδρου EAAN

Aνακοινώνεται ότι οι επιθυμούντες να παραθε-
ρίσουν το έτος 2011, πρέπει να υποβάλλουν Aί-
τηση-Yπεύθυνη Δήλωση Παραθερισμού από 
1/2/2011 έως 15/3/2011 στο γραφείο μηχανο-
γράφησης-παραθερισμού στην EAAN.

Ανακοίνωση πρόσκληση ΕΣΝΑ
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος ναυτικής Αεροπορίας 
(Ε.Σ.ν.Α.) ενημερώνει τα μέλη του ότι την κυρι-
ακή 30 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.30 θα γίνει 
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στην 
αίθουσα Τελετών – Συνεδρίων της Λέσχης Αξι-
ωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Για το ΔΣ του ΕΣΝΑ
Ο πρόεδρος

Αντιναύαρχος ε.α. Γ. Μπεζεριάνος ΠN
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου

Ο Γεν. Γραμματέας
Πλωτάρχης ε.α. Π. Μαζαράκης ΠΝ

Ευχαριστήριο
Θέλω θερμά να ευχαριστήσω και να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου στον άριστο επιστήμονα και 
άνθρωπο Διευθυντή της Ουρολογικής κλινικής 
του ν.ν.Α. Πλοίαρχο κ. Σπυρόπουλο για τη στοργή, 
αγάπη και φροντίδα που έδειξε για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος υγείας μου. Επίσης, ευχα-
ριστώ θερμά το νοσηλευτικό προσωπικό της 4Γ 
Υγειονομικής Πτέρυγας για τη μεγάλη στοργή και 
επιμονή που έδειξαν απέναντί μου.

Αντ/ρχος ΠY ε.α. Γεώργιος Οικονόμου ΠN

Ευχαριστήριο
Ο συνάδελφος Αντ/χος (Π.Υ.) ε.α. Αντώνης Αντω-
νίου ευχαριστεί το γιατρό γαστρεντερολόγο Αντ/χο 
Γ. Στεφανίδη και τους συνεργάτες του για την επι-
τυχή επέμβαση Esophyx (Ενδοσκοπική Θολοπλα-
στική για διόρθωση γαστροοισοφαγικής παλιν-
δρόμησης) που έγινε στη σύζυγό του.

Αντ/χος (Π.Υ.) ε.α. Αντώνης Αντωνίου ΠN
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Ανατίναξις Γέφυρας Ασωπού
Γράφει ο ματθαίος Δημητρίου
Πλοίαρχος (μ) ΠΝ εα
κ. Διευθυντά θα ήθελα να προσθέσω εν συντομία 
μερικά ιστορικά στοιχεία στο άρθρο του Υποναυ-
άρχου εα κ. Σωτηρίου Γεωργιάδου Πν με τίτλο 
«Γοργοπόταμος και Ασωπός. Συνοπτική ιστορική 
αναδρομή», που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 99 
των «Θαλασσινών Απόηχων», σχετικά με την 
ανατίναξη της γέφυρας του Ασωπού, ώστε να 
συμπληρωθεί η άγνωστη σε πολλούς αυτή ιστο-
ρία (βλέπετε δεν συμμετείχε σε αυτή το ΕΑμ και 
ο ΕΛΑΣ, ώστε να δρέψουν δάφνες, και έτσι έχει 
παραμείνει στην αφάνεια). 

η σιδηροδρομική γέφυρα της χαράδρας του 
Ασωπού κατασκευάσθηκε το 1905. Είχε ολικό 
μήκος 180 μ. και ολικό βάρος 390 τόνους. Απο-
τελείτο από 5 δικτυωτά μεταλλικά ζευκτά μήκους 
25 μ. το καθένα, που στηρίζονταν σε λίθινα με-
σόβαθρα και ένα τριαθρωτό μεταλλικό τόξο 
ανοίγματος 80 μ. και ύψους 24 μ. Ήταν ένα κομ-
ψοτέχνημα της γεφυροποιίας και μία από τις πλέ-
ον εντυπωσιακές γέφυρες της προπολεμικής 
Ελλάδας. Επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε 

την επιχείρηση της ανατίναξής της ήταν ο Άγγλος 
ταγματάρχης Arthur Edmonds με βοηθούς τον 
ταγματάρχη από τη ροδεσία Geoffrey Gordon-
Creed και τον νεοζηλανδό λοχαγό Scott. Οι υπό-
λοιποι κομάντος ήταν οι: ταγματάρχης Wingate, 
ο λοχαγός Mc Intgre, οι δεκανείς Chester 
Lockwood και Charlie Mutch, ο λοχίας από την 
Παλαιστίνη Michael Khuri και ο Έλληνας Αξιω-
ματικός Γεώργιος καρατζόπουλος. η γέφυρα 
φυλασσόταν από 40 περίπου Γερμανούς με φω-
λιές πολυβόλων και προβολείς προς όλες τις 
κατευθύνσεις εκτός αυτής προς την πλευρά του 
φαραγγιού. η όλη επιχείρηση και η αγωνία των 
δολιοφθορέων, από τα απρόοπτα που συνάντη-
σαν, δεν μπορούν να περιγραφούν στον περιορι-
σμένο χώρο μιας επιστολής. Πάντως, στις 2.15 
το πρωί της 21ης Ιουνίου 1943 μια τρομακτική 
έκρηξη συνεκλόνισε την κοιλάδα του Ασωπού. 
Το τριαθρωτό τόξο της γέφυρας γκρεμίστηκε 
συμπαρασύροντας και τα δύο εκατέρωθεν ζευ-
κτά. η επιχείρηση στέφθηκε από πλήρη επιτυχία 
και 24 ώρες αργότερα η ομάδα επέστρεψε ασφα-
λής στη βάση της, το χωριό Ανατόλι. Ο γερμανι-
κός στρατός άρχισε αμέσως την επισκευή της 
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κύριoι,
Τελευταία παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πα-
ράθεση απόψεων που αναπτύσσεται γύρω από 
τη σκοπιμότητα προσκτήσεως των γαλλικών 
φρεγατών τύπου FREMM. Ορισμένοι εκφράζο-
νται αρνητικά και με κατηγορηματικό τρόπο (με-
ταξύ αυτών και απόστρατοι Αξιωματικοί του ΠN), 
αντιπροτείνοντας κορβέτες (πλοία συνήθως κά-
τω των 1800 τν.). η σχετική επιχειρηματολογία 
περιστρέφεται γύρω από την ακαταλληλότητα 

των μεγάλων μονάδων για το γεωγραφικό περι-
βάλλον εθνικού ενδιαφέροντος, τη δήθεν έλλει-
ψη ευελιξίας και τη χαμηλή ταχύτητα αυτών, την 
οικονομική δυσπραγία, τις απαιτήσεις σε προσω-
πικό κ.λπ. 

Οι εισηγήσεις αυτές καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι οι φρεγάτες είναι δυνατόν να υποκαταστα-
θούν από κορβέτες, πυραυλακάτους και άλλα μι-
κρά σκάφη. Ως πρώην κυβερνήτης φρεγάτας, ως 
πρώην χειριστής των θεμάτων Δομής Δυνάμεων 

κατεστραμμένης γέφυρας. Περισσότεροι από 
1.000 στρατιώτες –τέσσερις συνολικά μονάδες 
μηχανικού– καθώς και Έλληνες εργάτες δού-
λευαν ασταμάτητα σε βάρδιες. Επειδή ήταν αδύ-
νατο να καλυφθούν τα 100 μέτρα της γέφυρας 
που έλειπαν με ένα μόνο ζευκτό, άρχισε η εν προ-
βόλω συναρμολόγηση δύο δικτυωτών μεταλλι-
κών ζευκτών, ένα στο νότιο και ένα στο βόρειο 
τμήμα της γέφυρας. Τα νέα ζευκτά στηρίχθηκαν 
σε δύο νέα μεσόβαθρα, ένα τσιμεντένιο και ένα 
μεταλλικό. Το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου 
1943, το κεντρικό τμήμα της γέφυρας, η οποία 
ήταν σχεδόν έτοιμη, κατέρρευσε παρασύροντας 
στο θάνατο 40 άτομα, Γερμανούς και Έλληνες. 
Τελικά η γέφυρα εδόθη στην κυκλοφορία με επί-
σημη τελετή στις 27 Αυγούστου 1943. Το Σε-
πτέμβριο του 1944 ανατινάχθηκε πλήρως μαζί 
με τις εκατέρωθεν σύραγγες, από τους υποχω-
ρούντες Γερμανούς. η έκταση της καταστροφής 
ήταν τέτοια, ώστε, για την αποκατάσταση της γέ-
φυρας μετά τον πόλεμο από τους ΣΕκ, κρίθηκε 
απαραίτητη η παραλλαγή χάραξης με διάνοιξη 
νέας σήραγγας μήκους 210 μέτρων προς την 
πλευρά της Θεσσαλονίκης, δημιουργία εκβραχι-

σμού προς την πλευρά της Αθήνας και γεφύρω-
ση της χαράδρας με ένα μόνο δικτυωτό μεταλλι-
κό ζευκτό μήκους 68 μ.

Σήμερα, με εξαίρεση τη νέα γέφυρα, λίγα έχουν 
αλλάξει στο εντυπωσιακό τοπίο της χαράδρας του 
Ασωπού από τότε που ο Gordon-Creed άναψε τα 
φυτίλια της πυροδότησης. Τα γερμανικά φυλάκια 
είναι ακόμα στη θέση τους μαζί με τα συρματο-
πλέγματα που τα περιβάλλουν. Υπάρχει ακόμα η 
μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα που τοποθέτησαν 
οι Γερμανοί απέναντι στον γκρεμό για να τιμήσουν 
αυτούς που σκοτώθηκαν στο ατύχημα της 5ης Αυ-
γούστου 1943. Στο βάθος του ορμητικού Ασωπού, 
διακρίνονται τα σκουριασμένα απομεινάρια σιδη-
ροδοκών και η σκοτεινή είσοδος της παλιάς σή-
ραγγας στέκει στο κενό. Τα παραπάνω ιστορικά 
στοιχεία τα πήρα από το άρθρο του κ Αντώνη Ι. 
Βράιλα με τίτλο «η ανατίναξη της γέφυρας του 
Ασωπού. μια ξεχασμένη παράτολμη ιστορία» που 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος 20, Ιούνιος 2000 στο 
περιοδικό «Σιδηροτροχιά» του Συλλόγου Φίλων 
του Σιδηροδρόμου. Το άρθρο του συνοδευόταν 
από σπάνιες φωτογραφίες της εποχής και σκαρι-
φήματα των γεφυρών.

Φρεγάτες ή Kορβέτες;
Γράφει ο Αντιναύαρχος, Επίτιμος Διοικητής Σ.ν.Δ. Βασίλειος Μαρτζούκος ΠN
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του ΠN στο Γ.Ε.ν. και ως πρώην Διοικητής Φρε-
γατών, αισθάνομαι την υποχρέωση να ενημερώ-
σω σχετικά την κοινή γνώμη, παραθέτοντας τις 
προσωπικές μου απόψεις. Το ψευδοδίλημμα «με-
γάλα ή μικρά σκάφη» δεν υφίσταται, δεδομένου 
ότι οι δυνατότητες και οι ρόλοι τους είναι διακριτοί 
και συμπληρωματικοί. μία πυραυλάκατος δεν 
αντιμετωπίζει υποβρύχια, ενώ μία κορβέτα δεν 
παρέχει αντιαεροπορική προστασία σε ναυτική 
δύναμη (δηλ. όχι άμυνα περιοχής αλλά μόνο αυ-
τοάμυνα). Τα μικρά σκάφη χρειάζονται τακτικά 
ανεφοδιασμό, ενώ σε κακές καιρικές συνθήκες, 
ταξιδεύουν μεν αλλά επιχειρούν με δυσκολία. 
Επιπλέον, λόγω περιορισμένων χώρων οι δυνα-
τότητες των μικρών σκαφών στον τομέα των επι-
κοινωνιών και της αποκτήσεως της ευρύτερης 
επιχειρησιακής εικόνας περιορίζονται, με αποτέ-
λεσμα την ακαταλληλότητά τους όπως δεχθούν 
Διοικητή και επιτελείο εν πλώ.

Λόγω των διακριτών δυνατοτήτων και ρόλων 
εκάστης πολεμικής μονάδος, το Πολεμικό ναυ-
τικό οφείλει να διαθέτει όλα τα είδη πλοίων 
(Φρεγάτες, κορβέτες, Υποβρύχια, Πυραυλακά-
τους, Αρματαγωγά, ναρκοθηρευτικά, Πετρελαι-
οφόρα κ.λπ.). Τον αριθμό και τον τύπο κάθε εί-
δους (δοσολογία), στην τελική σύνθεση του Στό-
λου, καθορίζουν πρωτίστως, η απειλή (δυνατό-
τητες, μέγεθος κ.λπ.), ο θαλάσσιος χώρος ενδι-
αφέροντος (έκταση, γεωγραφία) και οι Αντικει-
μενικοί Σκοποί (ΑνΣκ) που καθορίζονται από την 
πολιτική ηγεσία για την ειρήνη, την κρίση και τον 
πόλεμο. η εκάστοτε εφαρμοζομένη Στρατιωτική 
Στρατηγική επιδιώκει να εναρμονίσει τους ΑνΣκ, 
με τα διατιθέμενα στρατιωτικά μέσα, δεδομένου 
ότι σειρά παραμέτρων (π.χ. οικονομικές, κοινω-
νικές, δημογραφικές), συνήθως τα περιορίζουν 
σε σχέση με το επιθυμητό ιδεατό τους μέγεθος. 

Το έλλειμμα αυτό σε στρατιωτικά μέσα είναι 
αποδεκτό εφ’ όσον το σχετικό ρίσκο (βαθμός επι-

κινδυνότητος), δεν υπερβαίνει ένα λογικό επίπε-
δο. η υπέρβαση του λογικού αυτού επιπέδου, 
που εγκυμονεί υψηλό βαθμό επικινδυνότητος, 
δέον όπως αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση των 
μέσων, είτε με μείωση των ΑνΣκ, καθ’ όσον η 
σαφής αναντιστοιχία Εθνικών Αντικειμενικών 
Σκοπών και μέσων οδηγεί σε συγχύσεις, παλι-
νωδίες, υποχωρήσεις και εν τέλει, σε εθνικές 
καταστροφές.

Οι υπό παραγγελία Φ/Γ τύπου FREMM (ή οιεσ-
δήποτε Φ/Γ αναλόγων δυνατοτήτων) προσφέ-
ρουν κατά μοναδικό τρόπο τα ακόλουθα κύρια 
πλεονεκτήματα:
-   Αξιόπιστη αντιαεροπορική προστασία περιοχής, 

έναντι των συγχρόνων αεροπορικών απειλών 
(αεροσκάφη 4ης γενεάς, σύγχρονα κατευθυνό-
μενα βλήματα κ.λπ.).

-  Δύνανται να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις 
σύνθετες σύγχρονες απαιτήσεις Διοικητού, 
ναυτικής ή και διακλαδικής δυνάμεως εν πλώ,  
καθώς και του επιτελείου αυτού.

-  Δύνανται να επιχειρούν για μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα, μακράν της βάσεώς των κατά τρόπο 
αυτόνομο και αξιόπιστο (π.χ. στην Ανατολική 
μεσόγειο και την κύπρο).

-  Δύνανται να αυξήσουν το ειδικό βάρος της χώ-
ρας στα πλαίσια των συμμαχικών της υποχρε-
ώσεων.

-  Ενδείκνυνται ως ιδανικά εργαλεία εξυπηρετή-
σεως της εξωτερικής πολιτικής μας.

-  Δύνανται να προασπίσουν τα συμφέροντα της 
πρώτης στον κόσμο εμπορικής μας ναυτιλίας, 
όπου γης.
Για τους λόγους που προανεφέρθησαν συνο-

πτικά και με δεδομένη την αεροπορική κυρίως 
απειλή της γείτονος χώρας, κρίνω ότι η παρουσία 
Φ/Γ τύπου FREMM στο Αιγαίο (έστω και σε πε-
ριορισμένο αριθμό, αφού την κύρια δύναμη 
κρούσεως είναι δυνατόν να αποτελέσει συνδυ-
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ασμός κορβετών, πυραυλακάτων και υποβρυχί-
ων), είναι απόλυτα σκόπιμη, ενώ για την ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής μεσογείου είναι 
απαραίτητη.

η Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αντανακλά 
τα εθνικά οράματα κάθε χώρας και εκπέμπει ανά-
λογα πολιτικά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. 
μία ματιά σε ναυτικά ξένων χωρών, όχι απαραι-
τήτως υπερδυνάμεων, μας πείθει για του λόγου 
το αληθές. Ειδικότερα, το εξοπλιστικό πρόγραμ-
μα της Τουρκίας ευρίσκεται σε πλήρη αρμονία με 
τις πολιτικές της επιδιώξεις. Δεν πιστεύω ότι 
υπάρχουν Έλληνες που δεν επιθυμούν την εκπο-
μπή του πολιτικού μηνύματος σε εχθρούς και 
φίλους, ότι η Ελλάς δεν παραιτείται οικειοθελώς 
από το φυσικό της χώρο που είναι η Ανατολική 
μεσόγειος (κύπρος, κρήτη, καστελλόριζο, ενερ-

γειακά αποθέματα, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική 
οικονομική ζώνη, εμπορική ναυτιλία, παραδοσι-
ακές σχέσεις με λαούς περιοχής κ.λπ.) και κυρί-
ως του μηνύματος ότι η κύπρος δεν είναι μακρυά 
αλλά πολύ κοντά για την Ελλάδα. ναυτικό που 
απαρτίζεται αποκλειστικά από μικρά πλοία είναι 
επιχειρησιακά ελλειπές και πολιτικά δεικνύει 
αποδοχή της εθνικής συρρικνώσεως.

Λόγω της πρόσφατης εθνικής επετείου του 
1940, υπενθυμίζω ότι το θαύμα του 1940 δεν ήταν 
θαύμα αλλά αποτέλεσμα κοπιώδους προσπάθειας 
από το 1936 έως το 1939 τόσο στον τομέα των 
εξοπλισμών (παρά και τα τότε μείζονα οικονομικά 
προβλήματα, διετέθησαν 15.7 δισ. δραχμές, έναντι 
3 δισ. δραχμών κατά την προηγηθείσα 12ετία), όσο 
και στον τομέα προετοιμασίας της κοινής γνώμης 
και του λαϊκού φρονήματος.

Προς τη Διεύθυνση του περιοδικού Θαλασσινοί 
Aπόηχοι.

Στα φύλλα του έγκριτου περιοδικού σας, τεύχη 
98 και 99 δημοσιεύθηκε άρθρο-πόνημα του Αντι-
ναυάρχου ε.α. κ. Ιω. Παλούμπη.

κατ’ αρχάς αντιπαρέρχομαι τη φυσική πικρία 
που αισθάνθηκα από το γεγονός ότι ο συντάκτης 
του κειμένου αυτού, συμμαθητής μου ων, παρέ-
λειψε προ της αποστολής στο περιοδικό σας της 
επιστολής του αυτής να επικοινωνήσει μαζί μου, 
για τη σφαιρική του ενημέρωση επί του θέματος. 
Όμως η ιστορική αλήθεια επιβάλλει, με δεδομέ-
νο ότι ο κ. Ιω. Παλούμπης, σε δική μου επαφή 
μαζί του μετά την ανωτέρω δημοσίευση, εξέφρα-
σε την απόφασή του «να μη δοθεί συνέχεια», να 
σας εκθέσω τη δική μου, από πρώτο χέρι, άποψη 
επί του θιγομένου θέματος.

η εν λόγω επιστολή, επιχειρεί, λίαν οψίμως, 
να μετατοπίσει χρονικά, βασικά σημεία της υπο-

θέσεως «εκρηκτικά και εκρήξεις» από Ιούνιο 
1967 όταν και πράγματι ο αναφερόμενος ως 
αδύναμος κρίκος - καταδότης ανέφερε στον τότε 
Πλωτάρχη Χρήστο Τραγέα την ύπαρξη της συνω-
μοτικής οργανώσεως, σε Δεκέμβριο 1967-Ια-
νουάριο 1968, όπως επιχειρείται να εμφανισθεί 
από το στρεβλωτικό της αληθείας κείμενο της 
επιστολής.

Δηλαδή η τοποθέτησις βομβών είχε αρχίσει 
πρό του Ιανουαρίου 1968, όταν ο αναφερόμενος 
ως δράστης τότε υπαξιωματικός του ΠN δεν ήταν 
φυλακισμένος... Πώς λοιπόν κάνει λόγο ο επι-
στολογράφος για αντιστασιακές ενέργειες της 
«Δημοκρατικής Άμυνας»;

Ακόμη, δεν αναφέρεται επιμελώς, ότι είχαν 
ήδη τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργανώσε-
ως κατασκευάσει μηχανισμό τηλεπυροδοτήσεως 
βομβών, με την χρήση των «κλειδών» των ασυρ-
μάτων, και ότι παρέλαβαν εκρηκτικόν μηχανι-

Iστορική αποκατάσταση Γράφει ο Δ.N. Kιοσσές
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σμόν, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο πληροφοριοδό-
της της Αστυνομίας, ήταν πλήρως αξιόπιστος, και 
ενήμερος επί των προθέσεων της οργανώσεως 
διά την τοποθέτησιν βομβών εις πλοία ή τις εγκα-
ταστάσεις της SHELL Περάματος.

μετά τον εντοπισμό και των εκρηκτικών αυ-
τών, η δική μου αποστολή διά την ανεύρεση και 
εξουδετέρωση των εκρηκτικών μηχανισμών, 
επερατώθη και απεχώρησα. Ο δε δικαστικός της 
επιτροπής (Τζιοβαρίδης) έλαβεν όλες τις κατα-
θέσεις και επεμελήθη της εκδόσεως του σχετι-
κού πορίσματος, παρίστατο δε απ’ αρχής μέχρι 
τέλους εις όλες τις ανακριτικές πράξεις.

μάλιστα μετά το 1983, εκρίθη ως κατάλληλος 
για τη θέση του Αντιστράτηγου Αναθεωρητού, 
Αρχηγού της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, εκτιμη-
θεισών προφανώς των υπηρεσιών τις οποίες ... 
προσέφερε!!

Θέλω στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι ο 
υποκινών τη συντήρηση των πράγματι θλιβερών 
γεγονότων της εποχής εκείνης, οφείλει κάποτε 
να ξεκαθαρίσει, εάν λ.χ. ήταν ή δεν ήταν μέλος 
της οργανώσεως, εάν κατέλαβε το πλοίο ή όχι 
(κατά την 13η Δεκεμβρίου 1967) εάν ήταν κομ-
μουνιστής ή όχι, διότι στα εκάστοτε παραληρή-
ματά του που έχει περιέργως την ευχέρεια να 
προβάλλει στα μ.μ.Ε. λαμβάνει κάθε φορά και 
διαφορετική θέση.

Ας περιορισθεί, λοιπόν, ο κύριος αυτός στα 
ωφελήματά του μετά το 1983, γιατί οι μέχρι τότε 
γνωματεύσεις σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας του, δεν τον εξυπηρετούν… (Γνωμάτευσις 
750.2/1975 ν.ν.Α).

Πιστεύω, λοιπόν, ότι εάν ο συντάκτης του άρθρου 
αυτού και συμμαθητής μου, είχε τη δυνατότητα ψυ-
χιατρικής εκτιμήσεως του συγκεκριμένου άτομου, 
θα είχε αποφύγει την αποστολή του και θα εύρισκε 
ίσως το χρόνο να ασχοληθεί με πλέον οικείες σ’ 
αυτόν υποθέσεις, λόγω της προϋπηρεσίας του, 

όπως το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
των Ε.Δ., που η υστεροβουλία ή ανικανότητα κάποι-
ων που είχαν ταχθεί να «φυλάνε Θερμοπύλες», 
εζημίωσε τον ελληνικό λαό αρκετά δισ.

και εν πάση περιπτώσει, εάν είχε υπόψη του το 
πόρισμα της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης επί των γεγονότων της εποχής, και των 
καταθέσεων που περιέχει, καθώς και τα περιε-
χόμενα των δικαστικών ερευνών νοστράκη, 
καραχάλιου, αλλά και εκείνων που «παρέλει-
ψαν» να εξετάσουν, το πόρισμα της ΕΔΕ κουμα-
νάκου, και ειδικότερα της καταθέσεως Τζιοβαρί-
δη, εις την οποίαν ανεφέρετο ότι οι ενέργειες 
των Υπαξιωματικών απεσκόπουν μόνον εις δο-
λιοφθοράς και δεν είχαν σχέση με την κρατούσα 
τότε πολιτικήν κατάστασιν, των πρακτικών των 
ποινικών δικών που ακολούθησαν και σε ταραγ-
μένη πολιτικά εποχή, θα απέφευγε επίσης την 
κίνηση που έκανε, ακόμη και εάν του αναγνωρι-
σθούν καλές προθέσεις...

Εις το πόρισμα προκαταρκτικής εξετάσεως 
καλλίτση, ο Τζιοβαρίδης μνημονεύεται ως συ-
νυπεύθυνος. και όμως, αντί να του ασκηθεί ποι-
νική δίωξις όπως σε όλους μας, εμφανίζεται ως 
μάρτυς υπερασπίσεως ενός εκ των συγκατηγο-
ρουμένων αντί να υπερασπισθεί αυτόν, ήρχισε να 
κατηγορεί τους Ο.Y.K. και ειδικώς εμένα, ακού-
οντας τα όσα έλεγε σκεπτόμουν και εις Στρατόν 
ξηράς υπήρξεν διοικητής του ΕΑΤ/ΕΣΑ που έτυ-
χε ευνοϊκής μεταχειρίσεως και δεν υπέστη καμία 
συνέπεια, αλλά αυτός Δικαστικός ων, να συμμε-
τέχει σε όλες τις ανακριτικές πράξεις της επιτρο-
πής και που έπρεπε να καθόταν μαζί μας, να συ-
μπεριφέρεται έτσι. ΤΙ ΘρΑΣΟΣ!

και προφανώς απεθρασύνθη αφού δεν του 
ασκήθηκε ποινική δίωξις, με αποτέλεσμα να 
απειλεί τον τότε υπαξ/κό Ο.Υ.κ. κοταρά, ότι αν 
δεν κατέθετε εναντίον των κατηγορουμένων θα 
του απήγαγαν το παιδί... (κατά δήλωσή του). Πα-
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ρόμοιο πόρισμα είχε επιμεληθεί και διά τα γεγο-
νότα της 13ης Δεκεμβρίου όπου επροτείνετο και 
η απόταξις του τότε πλωτάρχου ν. Παππά (μετέ-
πειτα Α/ΓΕν).

Το οποίον ο τότε Α/ΓΕν Σ. Περβαινάς απέρρι-
ψεν, παρά τις σφοδρές πιέσεις τις οποίες υπέστη 
και εκ των άνω και εκ των κάτω.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, για τα γεγονότα 
που συνέβησαν προ σαράντα τριών (43) ετών, εις 
την δίκην που επικολούθησε κατέθεσαν πλέον 
των εκατό μαρτύρων υπερασπίσεως μεταξύ των 
οποίων, Αρχηγοί Γ.Ε.ν, ανώτατοι, ανώτεροι, κα-
τώτεροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί ε.ε. και 
ε.α., που μερικοί απ’ αυτούς ήσαν μυημένοι εις 
την κίνηση του ναυτικού.

Έτσι έχουν, λοιπόν, τα πράγματα, και βεβαίως 
οι καιροί είναι χαλεποί για την Πατρίδα μας, αλλά 
το χρέος για την αλήθεια συγχωρεί την αναμό-
χλευση εις την οποίαν πάντως προεκλήθην.

Eυχαριστώ για τη φιλοξενία.

Αναβάθμιση Σχολών ΑΣΣυ
κύριε Πρόεδρε,

1. Παρακαλούμε δεχθείτε και μεταβιβάστε στα 
μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑν τις ευχαριστίες του ΔΣ/ΣΑ-
ΣμΥν για τη θερμή σας φιλοξενία και την πλη-
ρέστατη ενημέρωσή σας καθώς και την ανταλ-
λαγή θέσεων και απόψεων που είχαμε κατά την 
εγκαινιασθείσα συνεργασία σας με συναφή Δ.Σ. 
Συνδέσμων-Συλλόγων του ΠN

2. Όπως αναλυτικά σας ενημερώσαμε στην πιο 
πάνω συνάντησή μας, μεταξύ των άλλων, ο ΣΑ/
ΣμΥν αγωνίζεται και για την αναβάθμιση της 
ΣμΥν σε πλήρη τριτοβάθμια εκπαίδευση προκει-
μένου αυτή να γίνει ισόνομη των ΤΕΙ και όχι στην 
ερμαφρόδιτη κατάσταση της ισοτιμίας που την 
κατατάσσει ο νόμος 2913/01. Την πιο πάνω θέση 
υποστηρίζει δυναμικά και το συντονιστικό συμ-

βούλιο των εξ ΑΣΣΥ Συλλόγων-Συνδέσμων, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στο έγγραφο της 13 
Σεπτεμβρίου 2010 προς την πολιτική, στρατιω-
τική ηγεσία και Ενώσεις Αποστράτων των Ε.Δ.

3. μετά και τη θετική τοποθέτηση του Δ.Σ./ΕΑ-
Αν επί του πιο πάνω εγγράφου (πρακτικά συνε-
δριάσεως ΔΣ/ΕΑΑν υπ’ αρ. 26/16-9-2010, θέμα 
5ο) ο ΣΑ/ΣμΥν σας υποβάλλει το αίτημα, όπως 
η αναβάθμιση της Σχολής ΣμΥν περιληφθεί στην 
ατζέντα των προς επίλυση θεμάτων και τυγχάνει 
της υποστήριξης και δυναμικής σας παρέμβασης 
κατά τις εκάστοτε συναντήσεις σας με τις πολιτι-
κές και στρατιωτικές ηγεσίες.

4. Πιστεύουμε ότι, ένας πλήρως μορφωμένος 
Υπαξιωματικός-Υπόλογος με πραγματική ανωτέρα 
τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορεί να ανταποκριθεί 
ταχύτερα σε πραγματικό χρόνο στα επιχειρησιακά 
του καθήκοντα. η σημερινή τεχνολογία απαιτεί 
πρωτίστως «μικρούς επιστήμονες» και δευτερευ-
όντως «στρατιωτικοποιημένα» στελέχη.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ/ΣΑΣΜΥΝ

Ελ. Σφακτός Επ/στης ε.α. Πρόεδρος
Κ. Νυχτάκης Σημ. (ΠΥ) ε.α. Αντιπρόεδρος

Α. Γαλανός Αντιπλ. (ΠΥ) ε.α. Γ. Γραμματέας
Χ. Σχοινάς Ανθ/στής (ΠΥ) ε.α. Ταμίας

Π. Μπουρβάνης Αντιπλ. (ΠΥ) ε.α.  
Δημ. Σχέσεις

Κ. Καλαρρύτης Υποπλ. (ΠΥ) ε.α. Μέλος
Ε. Μπαϊρλής Σημ. (ΠΥ) ε.α. Μέλος

Yπόμνημα προς Πρόεδρο EAAN
Kασιμάτης Διονύσιος, Aξιωματικός Π.N. ε.α.
κύριε Πρόεδρε,

Στην ενημέρωσή σας, την Πέμπτη 07/10/2010 
προς τους Αποστράτους Αξιωματικούς ΠN και 
Λ.Σ. αναδείξατε προβλήματα θεσμικά αλλά κυρί-
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ως οικονομικά που μας έχει δημιουργήσει η Πο-
λιτεία, καθώς και ορισμένες ενέργειες στις οποί-
ες προέβητε για την επίλυσή τους, και άλλες στις 
οποίες προτίθεστε να προβείτε. Στο τέλος δε της 
ενημέρωσής σας, δεχθήκατε ερωτήσεις.

Είχα την ευκαιρία να ρωτήσω, εάν νομίζετε ότι 
θα τελεσφορήσουν οι ενέργειες της Ε.Α.Α.ν οι 
οποίες απευθύνονται προς επίλυση των προβλη-
μάτων, στον φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη ΔημΙΟΥρΓΙΑ ΤΟΥΣ. Δηλαδή, στην κυβέρνηση 
και ειδικότερα στο φυσικό Προϊστάμενο των 
Ενόπλων Δυνάμεων, αναπόσπαστο μέρος των 
οποίων είμαστε κι εμείς.

Επειδή από την απάντησή σας, μου δημιουργή-
θηκε έντονος προβληματισμός, αποφάσισα να 
παραθέσω τον προβληματισμό μου, μέσω του 
παρόντος Υπομνήματος. Ειδικότερα:

1) Σας ρώτησα αν σκέπτεσθε να εντείνετε τις 
προσπάθειες και τις πιέσεις προς το Υπουργείο 
Άμυνας, για την αποδοχή και επίλυση των προ-
βλημάτων που μας απασχολούν, δεδομένης της 
απαξίωσης υπό της Πολιτείας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. μου απαντήσατε, ότι δεν μπορείτε να 
δεχθείτε Δημοσίως ότι ο Υπουργός Άμυνας είναι 
ΕΧΘρΟΣ. Εγώ, δε μεταχειρίστηκα τη λέξη εχθρός. 
Είπα, ότι στα πλαίσια της απαξίωσης υπό της Πο-
λιτείας, των Ε.Δ. κ.λπ.

Εξακολουθώ όμως, να έχω τη γνώμη ότι όσοι 
δε βλέπουν και δε νιώθουν στο «πετσί τους» την 
απαξίωση που συντελείται προς τις Ε.Δ. από 
το1981 μέχρι σήμερα, εθελοτυφλούν.

Αλλά και κάτι ακόμα. μας είπατε ότι έχετε κά-
νει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, εναντίον των οι-
κονομικών μέτρων που έλαβε η Πολιτεία εναντί-
ον μας. Εναντίον τίνος έχετε κάνει προσφυγή; 
Ασφαλώς, εναντίον της Πολιτείας. Αυτό, δεν εί-
ναι Δημόσια παραδοχή ότι η Πολιτεία μέσω των 
φορέων που την εκπροσωπούν είναι απέναντί 
μας και όχι δίπλα μας;

Γι’ αυτό, έχω την πεποίθηση ότι ματαιοπονείτε 
εάν περιμένετε με επιστολές και επισκέψεις στο 
Υπουργείο Άμυνας και στον Αρχηγό Γ.Ε.ν. (κυβερ-
νητική θέση) να μας λύσουν τα οικονομικά κυρίως 
προβλήματα, τα οποία η κυβέρνηση στην οποία 
συμμετέχει, (ο κ. Υπουργός) μας επέβαλαν.

2) Σε άλλη ερώτησή μου αν σκέπτεσθε με δη-
μοσιεύματα στον τύπο και με συνεντεύξεις να 
προβάλλετε και να αναδείξετε τα θέματα που μας 
απασχολούν ως Αποστράτους, μου απαντήσατε 
ότι οι δημοσιογράφοι είναι ενάντια των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ότι θα βλάψει αντί να ωφελήσει η 
ενέργεια αυτή.

Στην τοποθέτησή σας αυτή, έχω τη γνώμη ότι 
στη χώρα μας τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν 
επιτυγχάνεται αν δεν υπάρχει ανταποδοτικό όφε-
λος. Γι’ αυτό, οφείλετε να βρείτε (και υπάρχουν) 
και άλλους τρόπους προβολής των δίκαιων αι-
τημάτων μας, πέραν της προσφυγής στη Δικαιο-
σύνη, η οποία (προσφυγή) και χρονοβόρα είναι 
και αβέβαιον το αποτέλεσμά της.

3) μελαγχολία μου προκάλεσε η δήλωσή σας, 
ότι το Γ.Ε.ν., ακούει και επηρεάζεται στις αποφά-
σεις του, από εξωτερικούς και εσωτερικούς πο-
λέμιους της ηγεσίας της Ε.Α.Α.ν.

Πιστεύω, ότι αυτός είναι ένας τρόπος (όχι και 
τόσο ευφυής) που χρησιμοποιεί το Γ.Ε.ν. προκει-
μένου να απορρίπτει αιτήματα της Ε.Α.Α.ν, στα 
οποία για δικούς του λόγους, δεν συμφωνεί.

Εάν όμως εσείς, έχετε συγκεκριμένες αποδεί-
ξεις για άτομα, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να 
τα παραδώσετε σε δημόσια χλεύη.

κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω το υπόμνημά 
μου δηλώνοντας τα εξής: 
α. Στις σκέψεις και στους προβληματισμούς που 
σας παρέθεσα, δεν υπάρχει ίχνος αντιπολιτευτι-
κής διάθεσης. 
β. Δεν ανήκω και δεν είμαι οπαδός καμιάς πολι-
τικής παράταξης, μήτε πιστεύω στις κατά καιρούς 
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διακηρύξεις τους διότι από το 1974 μέχρι σήμε-
ρα, όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, κανείς δεν 
με έκανε 1) Πολιτιστικά καλύτερο, 2) κοινωνικά 
ανώτερο, 3) Οικονομικά ευρωστότερο, 4) Από 
απόψεως Εθνικής Άμυνας, ισχυρότερο. (Οι τα-
πεινώσεις και τα ξεβρακώματα είναι σχεδόν κα-
θημερινό φαινόμενο).
γ. Ανήκω στην πλειονότητα εκείνη των Αξιωμα-
τικών του κινήματος ναυτικού έτους 1973, που 
δεν εξόφλησαν γραμμάτια, και που την Ελευθε-
ρία, τη Δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια τα έχω κάνει πράξη σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής μου.

Aπάντηση Προέδρου EAAN
Προς: Κύριο Δ. Κασιμάτη
Θέμα: Ενημέρωση Προέδρου ΕΑΑΝ
Αξιότιμε κύριε κασιμάτη,

Έλαβα το από 12-10-2010 υπόμνημά σας. 
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό εστάλη στα πλαίσια της 
ανησυχίας και προβληματισμού σας για τα τε-
κταινόμενα στην κοινωνία γενικότερα και στο 
χώρο των Ε.Δ. και αποστράτων ειδικότερα.

η ΕΑΑν έχει αντιδράσει σε όλες τις ενέργει-
ες της Πολιτείας που θεώρησε ότι θίγουν τα 
συμφέροντα των εν ενεργεία και αποστρατεία 
Αξιωματικών (ννΑ, περικοπή μισθών και συ-
ντάξεων, Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων, νέος 
νόμος περί ιεραρχίας και προαγωγών, μέρισμα 
μεθεπομένου βαθμού, συμβάντα στο Θ/κ ΑΒΕ-
ρΩΦ, νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κ.λπ.). Οι 
αντιδράσεις μας αυτές κινούνται μέσα στα νό-
μιμα πλαίσια, γιατί είμαστε μία Ένωση εντίμων 
και δημοκρατικών ανθρώπων, που όλη μας τη 
ζωή έχουμε μάθει να προσφέρουμε στην πατρί-
δα και όχι να απαιτούμε από αυτήν. Επομένως 
οι αντιδράσεις μας εστιάζονται προς το παρόν 
στην αποστολή επιστολών, σε δικαστικές προ-
σφυγές, σε συναντήσεις και επαφές με τους 

αρμοδίους και σε όλες τις άλλες νόμιμες πρά-
ξεις που κρίνουμε ότι απαιτούνται.

Σε μία περίοδο που όλος ο ελληνικός λαός 
πλήττεται, παρά τις αντιδράσεις του (απεργίες, 
εμφάνιση και αρθρογραφία στα μ.μ.Ε., κ.λπ.) εί-
ναι λογικό το ίδιο να συμβαίνει και με εμάς. Τώ-
ρα, σχετικά με τις επιμέρους παρατηρήσεις σας:
α.  Ουδέποτε είπα ότι «δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο 

υπουργός Άμυνας είναι εχθρός», είπα ότι «δεν 
μπορώ να δεχθώ ότι ο υπουργός Άμυνας ευ-
ρίσκεται απέναντί μας» και πρόσθεσα ότι «ο 
νυν υπουργός είναι δραστήριος και παράγει 
έργο το οποίο θα κριθεί στο σύνολό του μελ-
λοντικά».

β.  η προσφυγή μας στη Δικαιοσύνη δεν σημαίνει 
εκ προοιμίου ότι η Πολιτεία είναι απέναντί μας. 
Απλά πιστεύουμε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν 
και μας αφορούν είναι αντισυνταγματικά.

γ.  Όσον αφορά τη δήλωση που επικαλείσθε ότι 
«το ΓΕν ακούει και επηρεάζεται από πολέμι-
ους της ηγεσίας της ΕΑΑν», δεν είπα «της 
ηγεσίας της ΕΑΑν», γιατί αυτό δεν θα με ένοι-
αζε και πολύ, είπα «πολέμιους της ΕΑΑν». 
Αυτό όμως δεν είναι πρώτη φορά που συμβαί-
νει και ούτε η τελευταία, δεδομένου ότι πάντα 
υπάρχουν οι πρόθυμοι οι οποίοι μεταβιβάζουν 
λανθασμένες πληροφορίες και διαστρεβλώ-
νουν τα γεγονότα.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να σας δηλώσω ότι σας 

εκτιμώ ως άνθρωπο, εκτιμώ την ανιδιοτελή συμ-
μετοχή σας στο κίνημα του ναυτικού, όπως και τη 
συμμετοχή σας, το ενδιαφέρον σας και τις ανησυ-
χίες σας για την ΕΑΑν, έχω δε διαβάσει με πολύ 
ενδιαφέρον τα άρθρα σας που δημοσιεύτηκαν 
στους Θ. Απόηχους. Παραμένω στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Σπυρίδων Περβαινάς ΠN ε.α.

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του 
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στεί-
λουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα 
δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύ-
ονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια 
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
•  Ο Θεόδωρος Γρίβας Aρχιπλοίαρχος (YI) Π.N. ε.α. 

ορθοπεδικός χειρουργός, δέχεται συναδέλφους 
ε.α. και τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσί-
ου. 09:00-12:00, κατόπιν ραντεβού στην κλινι-
κή Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.  
Tηλ.: 6944585252

•  Ο ιατρός ακτινολόγος Δ. Kουτσιμπάνης α.π./χ.ο.ς. ε.α. 
ΠN δέχεται με ραντεβού ασφαλισμένους του Δημοσί-
ου, IKA κλπ για εξετάσεις υπερήχων, τρίπλεξ, οστεο-
πόρωσης. Tηλ.: 210-72.34.050, 210-72.35.034

•  η ιατρός καρδιολόγος Ευαγγελία Παπαϊωάννου-
Δανομάρα δέχεται ασφαλισμένους του Δημοσίου στο 
ιατρείο της μαυρομιχάλη 21, Αγ. Ανάργυροι. Τηλ.: 
210-2637049, κιν.: 6974-451520.

•  Ο ιατρός Παναγιώτης Κ. Νικολόπουλος (γιος αξ/
κού), χειρουργός ουρολόγος, επιμελητής Ουρολογι-
κής κλινικής 401 ΓΣνΑ, δέχεται με ΒΥΠ κατόπιν ρα-
ντεβού, στο ιατρείο του, Παπαδιαμαντοπούλου 3. 
Τηλ.: 210-7218107, κιν.: 6944-290501.

•  Ο Πλωτάρχης ΛΣ (ΥΙ) Γ. Κωνσταντέλλος, επιμελητής 
καρδιολογικής κλινικής ννΑ, δέχεται στο ιατρείο 
του Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 47 (μετρό Ευαγγελι-
σμός). Τηλ.: 210-7211897.

Διάφορα
•  η ΕΛΕΝΗ ΣΧιΝΑ κόρη αξιωματικού ε.α. φιλόλο-

γος με πείρα παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δη-
μοτικού, γυμνασίου και λυκείου με λογικές τιμές.  
Τηλ.: 9351901 κινητό: 6944317281.

•  Πωλείται οικόπεδο 680 τ.μ. στον οικισμό του ναυ-
τικού ΟΣμΑν στον Άγ. Ιωάννη Εύβοιας, με αριθμό 
233/4, γωνιακό πλησίον της κεντρικής οδού Αγ. Ιω-
άννη, στην άνω είσοδο του οικισμού. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6973749396

•  Το εστιατόριο μεσογειακών γεύσεων ΟνΕ OFF του 

Αρχ. Πλοιάρχου ε.α. Γεωργίου κανάκη οδός κρήνης 
2 στη νέα Ερυθραία παρέχει έκπτωση 20% (εκτός από 
ποτά, κρασιά και αναψυκτικά) στους αποστράτους και 
εν ενεργεία συναδέλφους. Τηλέφωνο κρατήσεων: 
210 8077171. Ανοικτά κάθε βράδυ εκτός κυριακής

•  Ζητούνται δύο (2) οικόπεδα στην Α’ η και Β’ ζώνη. 
κατά προτίμηση με νότιο Προσανατολισμό. Τηλ.: 
6944625406 και 6936719265.

•  «ΠΑνΔΩρΑ» ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΩμιΔΗΣ. Δώρα δημοσίων 
σχέσεων. κΕΦΑΛΛηνΙΑΣ 6Α μΟΣΧΑΤΟ, Τκ 183 45. 
Τηλ.: 2104826916. Tηλ./Fax: 210-4826901. κινητό 
τηλέφωνο: 6936077131. e-mail: pandoranavy@
otenet.gr

•  Άννα Σωτηράκου, ψυχολόγος, πτυχίο-μεταπτυχια-
κό Université de Toulouse, οικογενειακή θεραπεία, 
ΨNA Δαφνί, ψυχοθεραπεία παιδιών, ενηλίκων. Mει-
ωμένες τιμές για στρατιωτικούς. Άλδου Mανουτίου 
2-6 Aμπελόκηποι, τηλ.: 210-6439050.

•  O γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, 
φοιτητής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθη-
τές δημοτικού και γυμνασίου.  Tηλ.: 6978868890

•  Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός 
οδοντίατρος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμ-
φυτευματολογία, αισθητική προσθετική. Αλεξάνδρου 
Παπαναστασίου 93, καστέλλα Πειραιάς. Τηλ. 210-
4174697.

•  Ο Ανδρέας Πανάγος, γιος συναδέλφου, διατηρεί 
πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων στο Αιγάλεω, 
οδός Βάρναλη 56. Τηλ. 210-5621786.

•  νομιμοποίηση: ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,  
ισογείων, πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ σύμφωνα με 
το νέο νόμο ν. 3843/10, μακρή μαριάννα, Αρχιτέ-
κτων μηχανικός, Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 
210-6560015 κιν.: 6976-005555

•  Bασιλική Mαλαξού, κόρη Yπ/χου ε.α. διαθέτει Kέντρο 
Λογοθεραπείας. Δεκτά Tαμεία. Kαραολή 24 Δάφνη. 
Tηλ.: 210-9765735, Kιν.: 6942-576170, 100μ. από 
Mετρό Δάφνης.
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•  Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χει-
ρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελ-
βέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, 
αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογρα-
φία. Π. νιρβάνα 9. ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.

•  Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος 
Πν ε.α., δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες συνα-
δέλφων στο ιατρείο του, ρέππα 34, Παπάγου. Τηλ.: 
210-6526829.

•  Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κα-
τάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευ-
ών. Έκθεση: Δεκελείας 169, ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 
210-2514062, κιν.: 6932-257175.

•  Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβου-
λάρη, νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 
210-6549208, κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές 
για την οικογένεια Πν.

•  η Βαΐτσα-μαρία Ν. μέλλου, κόρη αξιωματικού ε.α. 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών στη Δυτι-
κή Αττική. Τηλ.: 6978-994563. Ειδικές τιμές σε τέκνα 
συναδέλφων.

•  Ο Παναγιώτης Αλευράς, γιος Αξιωματικού ε.α., δια-
θέτει κατάστημα ειδών κιγκαλερίας (κουρτινόβεργες, 
στόρια, σετ μπάνιου-τζακιού). Εκπτώσεις σε συνα-
δέλφους. Εύξεινου Πόντου 103 Άνω ν. Σμύρνη. Τηλ.: 
210-9356438.

•  Ο μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, πολιτικός μηχα-
νικός, γιος Αξιωματικού Πν, διατηρεί εξειδικευμένο 
τεχνικό γραφείο, αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις, 
κατασκευές, ανακαινίσεις – καλές τιμές στο προσω-
πικό Πν. Τηλ.: 210-9952050, κιν.: 6970-883598.

•  Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, μηχανολό-
γος μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες μηχανολογι-
κών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και 
μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-
8063391, κιν.: 6932-339224.

•  η μαρία Ευστ. Παπανικολάου δικηγόρος κό-
ρη συναδέλφου Αντιπλοιάρχου (ΠΥ) ε.α. διαθέ-
τει δικηγορικό γραφείο στην οδό μοσχονησί-
ων 8, 122 43 Αιγάλεω. Τηλ. Γρ.: 210-5310204,  
κιν.: 6956-023485.

•  Yποπλοίαρχος ε.α. Kωνσταντίνος Mοσχονάς συνερ-
γάζεται με τα ταπητοκαθαριστήρια «H APXONTIA» 
προσφέροντας έκπτωση 25% στους στρατιωτικούς. 
Tηλ.: 210-5730840. Iκάρου 18 Πετρούπολη. Tηλ.: 

210-5022974.
•  Kέντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Kόρη συ-

ναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθη-
τική Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική 
Περιοδοντολογία. ΠOΛINA MAPOY. Tηλ.: 2109944454. 
Kιν.: 6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό 
ΟΣμΑΝ – Αγ. ιωάννη Ευβοίας
•  Πωλείται οικόπεδο ν-2 στο οικοδομικό τετράγωνο 

182 στον Άγιο Ιωάννη Εύβοιας (ΟΣμΑν). Πληρο-
φορίες στο κινητό τηλέφωνο 6932491590 κ. κα-
βούκης

•   Ο.Τ. 175 αρ. 9 Ζώνη Α 604 τ.μ. 
Τηλ. 210-6217380, 6972-232210. 

•  O.T. 208/4. Τελική τιμή 35.000 ευρώ. Τηλ. 6977-
632026, 210-5694953. Υποναύρχος ε.α. Β. Πατέ-
λης Πν. 

•  Ο.Τ. 263 οικ. 7, με εξαιρετική θέα.  
Τηλ.: 210-8611486, κιν.: 6944-844886.

•  Ο.Τ. 187 οικ. 3 αμφιθεατρικό, τιμή: 30.000 ευρώ.  
Τηλ.: 6973-809309.

•  Ο.Τ. 233 οικ. 1, 680 τ.μ., γωνιακό, ζώνη Δ’,  
τιμή: 32.000 ευρώ. Τηλ.: 210-6894771,  
κιν.: 6936-613231.

•  Ο.Τ. 193 οικ. 6, 680 τ.μ., προνομιούχο, εγγύς παρα-
λίας. Τηλ.: 210-4640151, κιν.: 6943-486436.

•  Ο.Τ. 215 οικ. 10, 625 τ.μ., με απεριόριστη θέα,  
τιμή: 40.000 ευρώ. Τηλ.: 210-9493703,  
κιν.: 6932-270747.

•  Ο.Τ. 183 οικ. 4, 680 τ.μ., με εξαιρετική θέα, ζώνη Β’. 
Τηλ.: 6973-380858.

•  Ο.Τ. 230 σε χαμηλή τιμή, ν. Γενοβέλης.  
Τηλ.: 6944-508100.

•  Ο.Τ. 267 οικ. 2, τιμή: 45.000 ευρώ.  
Τηλ.: 6973-244343, κ. Θωμάς Αραπκιλής.

•  Ο.Τ. 175 οικ. 9, Zώνη A’. Τηλ.: 210-6217380.  
Kιν.: 6972232210.

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο 

μέχρι έξι ατόμων εξοπλισμένα, τιμές σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της ΕΑΑν. Πληρ.: Ανδρέας μαζαρά-
κης. Τηλ.: 210-6721558, κιν.: 6944-820055.
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ΠAPAΘEPIΣMOI

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Αϊδίνης ΠΝ,  
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN,  

Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2010

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά 
μέλη στο ΘΑν 7ης, 8ης και 9ης, στο νΑΣκΕ 8ης 
και 9ης περιόδου μέσω ΕΑΑν όπως παρακάτω:

Α. Θ.Α.Ν.
7η ΠΕριΟΔΟΣ ΘΑΝ (20 Αυγ.-01 Σεπ. 2010)
1. ΔΑΙΣΠΥρΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν   ΒΕΤ
2. ΣΤΑΥρΙΤηΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
3. ΓΑρΔΙκΙΩΤηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (μ) Πν
4. ΑνΤΩνΙΑΔηΣ ΣΩκρΑΤηΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
5. ΠΕρΒΑΙνΑΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
6. ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙΟΥ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν  ΒΕΤ
7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑννηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Δ) Πν
8. μΠΙνΙΑρηΣ νΙκηΤΑΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
9. μΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΘΥΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
10. ΣΤρΑκΑ ΑΓΓΕΛΙκη Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ 
11. ΤΣΟΥκΑΛΑ ΓΕΩρΓΙΑ Χ/ΠΛΟΙΑρΧΟΥ
12. κΟΥκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΘ/ΧΟΣ (ΠΥ) Πν
13. ΠΑΓκΟΣ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
14. κΟνΤΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
15. μΩρΑΪΤΑκηΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (μ) (ΠΥ) Πν
16. ΠΟΓκΑΣ ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
17. ΠΑρΑμΕρΙΤΟΥ ΣΥνΟΔη Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ
18. ΠΑΠΑνΤΩνΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ Πν
19. ΦΕξηΣ ΕΛΕΥΘΕρΙΟΣ ΑνΘ/ΧΟΣ (ΠΤ) Πν
20. μΩρΑΪΤηΣ μΙΧΑηΛ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν 
21. ΣΑρΔηΣ ΣΤΥΛΙΑνΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
22. ΤΑρΑνΤΟΣ ΑΛΕξΑνΔρΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
23. ΧΙΟνηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν

8η ΠΕριΟΔΟΣ ΘΑΝ (03 Σεπ- 20 Σεπ 2010)
1. μΑΛΛΙΑρηΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
2.  ΓΕΩρΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙνη-ΑΓΓΕΛΙκη  

Χ/ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΥ Πν
3. ΤΣΙΓΑρΙΔΑΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
4. κΟΥμΑνΤΑκηΣ ΛΕΩνΙΔΑΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
5. ΤΣΟρμΠΑΤΖΟΓΛΟΥ μΙΧΑηΛ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
6. ΤΖΑννΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) Πν
7. ΑκΥΛΑΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν 
8. μΑνΑκΟΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
9. ΠΟΥΛΙΔη ΑΙκΑΤΕρΙνη Χ/ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΥ

10. νΟμΙκΟΣ ΑνΔρΕΑΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
11. ΛΙΟΥνΤρηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
12. ΤΣΙμΠΟΥρΑκηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ο) Πν
13. ΠΑΥΛηΣ ΑΛΕξΑνΔρΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) Πν
14. ΦρΟΥΖηΣ ΦΑΙΔΩν ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ο) Πν
15. κΟρΟμΑνΤΖΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ο) Πν
16. ΓΕνΙΤΣΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΑνΔρΕΑΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
17. ΨΩμΑΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
18. ΠΕρρΑΣ μΙΧΑηΛ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
19. ΣΤΑΥρΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
20. ΓΑΛΑνΟΠΟΥΛΟΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
21. ΓΕρΑρΔηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΥ) Πν
22. κΑΖΑνΑΣ ΘΩμΑΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν
23. κρΟΥΣΤΑΛΛηΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
24. ΠΟΥΛΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
25. μΑκρηΣ ΑΛΕξΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
26. ΑνΔρΕΑκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν
27. μΠΟΥρνΙΑΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
28. ΛΑΠΠΑΣ ΧρΥΣΟΣΤΟμΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν 
29. ΑνΤΩνΙΟΥ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
30. ΧρΥΣΑνΘΟΠΟΥΛΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
31. κΑρΑΒΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
32. ΣΤρΩμΑΤΙΑΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
33. κΑνΤΖηΣ ΣΤΥΛΙΑνΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
34. κΟΛΛΑΣ ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
35. ΕξΑρΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛη Χ/ΣημΑΙΟΦΟρΟΥ
36. νΤΕΓΙΑννηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
37. ΛΑμΠρΟΠΟΥΛΟΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
38. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩρΟΥ ΕΥΦημΙΑ Ο/ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
39. ΖΕρΒΑΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
40. ΒΑΪ ΛΑΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
41. κΛΑΔη μΑρΙΑ Χ/ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
42. ΓΕΩρΓΙΟΠΟΥΛΟΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
43. ΤΖΑνηΣ ΕμμΑνΟΥηΛ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
44. ΑρΓΥρηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
45. ΛΑΣΠΙΤΑΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
46. ΑνΤΩνΙΟΥ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
47. ΕΥΘΥμΙΟΥ ΔημΟΣΘΕνηΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
48. ΔΟΥμΕνηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
49. μΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
50. κΑΣΤΑνηΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΥΙ) Πν
51. ΓΙΑκΟΥμΑκη ΣΩΤηρΙΑ Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ
52. ΠΑΥΛΑκΟΥ κΑΛΛΙΟΠη Χ/ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ



53. ρΟΔΑκΙΔηΣ ΑνΤΩνΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
54. ΤΣΩκΟΣ κΩν/νΟΣ ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
55. κΙΣΣΟΥΔηΣ μΙΧΑηΛ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
56. ΣΟΦΟΣ μΙΧΑηΛ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
57. ΠΟΙμΕνΙΔηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
58. κΟρΑκΙΑνΙΤηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν

9η ΠΕριΟΔΟΣ ΘΑΝ (22 Σεπ-10 Οκτ 2010)
1. ΒΑμΠΟρΑκηΣ μΙΧΑηΛ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
2. ΖΕρΒΑΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (μ) Πν
3. κΟΒΑΤΣηΣ ΛΕΩνΙΔΑΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΥΙ) Πν
4. ΔΕνΕΖΑκΟΥ ρΟΖΑ Χ/ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΥ
5.ΛΑμΠΙρηΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
6. ΑΛΙκΑμΠΙΩΤηΣ ΤΙΤΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
7. μΑΥρΟΠΟΥΛΟΣ κΛΕΑνΘηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (μ) Πν
8. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑννηΣ κΩν/νΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
9. ΣΟΛΩμΟΣ ΔημΟΣΘΕνηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
10. μΑνΑκΟΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ (Ο) Πν
11. ΔημΟΠΟΥΛΟΣ ΑνΤΩνΙΟΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
12. ΠΑνΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
13. μΑΛΛΙΑρηΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
15. ΛΟΓΟΘΕΤη μΕρΟΠη Χ/ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
16. ΟΙκΟνΟμΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
17. μΑρΔΑΣ κΩν/νΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ
18. κΟΛΟμΒΟΤΟΥ μΑρΙΑ Χ/ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
19. μΥΣΤΑκΙΔηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
20. μΠΟΥμΠΑΛΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν
21. ΣκΙρΛηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
22. ΓΕρΟΥΤΣΑκηΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν
23. κΑΤΣΙκΑρηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
24. μΑνΕΣηΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
25. κΕΦΑΛΛΩνΙΤηΣ μΙΧΑηΛ ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
26. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΤ) Πν
27. μΕρΙΑνΟΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (μ) (ΠΥ) Πν
28. μΠΑκΙΔη μΑρΙΑ Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ
29. ΣΑμΑρΑ ΔΕΣΠΟΙνΑ Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
30. ΙΩΑννΟΥ κρΙΣΠΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
31. ΣΑκκΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Χ/ΠΛΟΙΑρΧΟΥ
32. ΑΓΑΘΑνΑΣη ΔημηΤρΑ Χ/ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
33. ΧΑΤΖηΙΩΑννΙΔΟΥ ΕΛΕνη Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
34. ΠΑΥΛΑκΟΥ κΑΛΛΙΟΠη Χ/ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
35. ΠΟΘηΤΟΣ ΑρΙΣΤΕΙΔηΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
36. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔηΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν

37. ΠΑνΕΤΑΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
38. ΓΕΩρΓΙΤΣΑ ΕΛΕνη Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ
39. ΛΑμΠρΑκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
40. μΠΟΓΔΑνΟΥ ΠΟΛΥξΕνη Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
41. ΖηρΑΣ κΩν/νΟΣ ΑνΘ/ΧΟΣ (ΠΥ) Πν
42. ΓΕΩρΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
43. κΟΛΙΑΔημΑΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
44. ΛΙΒΑνΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ)Πν
45. ΠΟΛΥΖΩΙΔηΣ ΑνΕΣΤηΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
46. ρΟΥΧΩΤΑΣ κΩν/νΟΣ ΑνΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
47. ΓκΟΥΦΑΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ)Πν
48. ΣΤΑΥρΙνΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΥ) Πν
49. ΓΙΑννΙΩΤηΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΥ) Πν
50. ΓκΛΙΣΤηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΘ/ΧΟΣ (ΠΤ) Πν 
51. ΣΟΦΟΣ μΙΧΑηΛ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
52. ΤρΙΑνΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑννηΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΥ) Πν
53. ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΥ) Πν
54.  μΠρΙΛΑκη-ΔΙΑμΑνΤΑκη ΑΛΙκη ΠΛΟΙΑρΧΟΣ 

(νΟΣ) Πν
55. ΧΑΤΖηΑνΤΩνΙΟΥ ΕΛΕνη Χ/ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
56. ΑρΓΥρηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
57. ρΕκΛΕΙΤηΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν
58. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ/ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
59. ΤΖΟΥΒΕΛηΣ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ο) Πν
60. ΠΑΠΑνΑΓΙΩΤΟΥ ΔημηΤρΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (ΠΤ) Πν
61.μΩΥΣΟΓΛΟΥ ΧρηΣΤΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΥ) Πν
62. ΛΕμΟνη κΑΛΛΙΟΠη Χ/ΠΛΟΙΑρΧΟΥ
63. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩρΑ Ο/ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΥ
64. κΑρμΑνΙΩΛΟΥ ΟΥρΑνΙΑ Χ/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ
65. νΙνηΣ ΣΤΑμΑΤΙΟΣ ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν

Β. ΝΑΣΚΕ
8η ΠΕριΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (5- 17 Σεπ 2010)
1. ΦΛΩρΟΠΟΥΛΟΣ  ΑνΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ Πν
2.  κΟΥρκΟΥμΕΛηΣ ΑρΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΑνΤ/ΧΟΣ (ΠΤ) Πν
3. κΟΥΦΟΣ ΔημηΤΥρΙΟΣ ΣημΑΙΟΦΟρΟΣ (ΠΤ) Πν
4.  ΠΑνΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕρΙκΛηΣ ΑνΘΠ/ΧΟΣ (ΠΤ) Πν
5. κΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧρηΣΤΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ο) Πν
6. ΓκΑΛΤΕμηΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (ΠΤ) Πν

9η ΠΕριΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (19 Σεπ- 01 Οκτ 2010)
1. ΦρΕν ΑΛΙκη Ο/ΠΛΩΤΑρΧΟΥ

ΣημΕΙΩΣη. Υπόψη ότι ένιοι συμμετείχαν 2 έως 3 φορές στις παραθεριστικές περιόδους 8,9 προς πλήρωση κενών 
δωματίων ή οικημάτων, ελλείψει κανονικών συμμετοχών. 

ANAKOINΩΣH. Oι επιθυμούντες να παραθερίσουν το έτος 2011, πρέπει να υποβάλλουν Aίτηση-Yπεύθυνη Δήλωση 
Παραθερισμού από 1/2/2011 έως 15/3/2011 στο γραφείο μηχανογράφησης-παραθερισμού στην EAAN.

NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2010               ��
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NEKPOΛOΓIEΣ

Συμμαθητή και φίλε Παναγιώτη,
Ήταν τότε το 1946 η 4η του νοεμβρίου που 

πρωτοσυναντηθήκαμε στο δρόμο μας για το ΠN. 
Συμμαθητή Παναγιώτη, μαζί περάσαμε μπόρες 
εύκολες και δύσκολες στη ζωή μας. η φιλία μας 
πάντα στενή. Ήρθε όμως ο Οκτώβριος του 2010, 
μήνας της Εθνικής μας επετείου που οι σημαίες 
κυματίζουν περήφανα στη χώρα μας, που έφυγες 
από κοντά μας, από την οικογένειά σου και τους 
φίλους σου του κόσμου αυτού. Πέταξες για ψηλά 
για το πάνθεον των αγγέλων. 

Φίλοι και συμμαθητές του Παναγιώτη Τρίγκα, ο 
Παναγιώτης δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. Ο κα-
λός συμμαθητής και φίλος έφυγε, για άλλα μέρη, 
για τους κήπους της αναπαύσεως της χριστιανο-
σύνης. Παναγιώτη, ήσουν ο φίλος, ο τεχνικός 
πρώτος μεταξύ των πρώτων συνεργατών σου. 
Ήσουν γνωστός για την παστρικιά δουλειά σου 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σου στο ΠN. με 
την καλή σου την παρέα έδινες πάντα χαρά όταν 
συναντιόμασταν οι φίλοι. Οι συμμαθητές σου, σου 
ευχόμαστε καλό ταξίδι. Παναγιώτη στη ζωή πολέ-
μησες πολύ τίμια, ειλικρινά, πατριωτικά και θρη-
σκευτικά. Φίλοι και φίλες ας ευχηθούμε όλοι στην 
οικογένειά του δύναμη, κουράγιο για τον καλό 
οικογενειάρχη Παναγιώτη. Φίλε και συμμαθητή, 

ευχές για ένα καλό ταξίδι. Αιωνία σου η μνήμη.

ΣΤΑΔιΟΔρΟμιΚΑ ΣΤΟιΧΕιΑ
ΤριΓΚΑΣ
Παναγιώτης
ιωάννης
Καλαμάτα – Καλαμών – μεσσηνίας
Το έτος 1929
Ναύτης Β΄ Λεβητοποιός
Την 4η Νοεμβρίου 1946 κατετάγη εν των Π. Ναυτικώ 
ως ναύτης Β΄ Λεβητοποιός. Την 22-12-46 ωρκίσθη. 
Την 2.11.48 ωνομάσθη Ναύτης Α΄ Λεβητ. Την 1-7-50 
προήχθη εις δίοπον Λεβητ. Την 1-7-53 προήχθη εις 
μόνιμον υποκελευστήν Β΄ Λεβητ. Διά της υπ’ αριθμ. 
31300/5/26-9-53 διατ. ΓΕΝ (ΦΕΚ 186/16-9-53 τ.γ.) 
μετετάχθη εις την ειδικότητα του Συγκολητού ως υποκ. 
Β΄ Την 31-7-56 προήχθη εις υποκελευστήν Α΄ Συγκολ-
λητήν. Διά της υπ’ αριθμ. 20037/10/30-7-60 Διατ. ΓΕΝ 
175/18-8-60 τ.γ.) προήχθη εις Κελευστήν Συγκολλη-
τήν. Διά της υπ’ αριθμ. 20147/8/64/17-7-64 αποφ. υΕ-
ΘΑ/ΓΕΝ 245/11-8-64 τ.γ.) προήχθη εις Αρχικελευστήν 
έχων τα νόμιμα προς προαγωγήν προσόντα. Διά Β.Δ/τος 
από 30-8-71 (ΦΕΚ 299/31-8-71 τ.γ΄) προήχθη εις Ση-
μαιοφόρον (ΠΤ) έχω τα νόμιμα προς προαγωγήν προ-
σόντα προς πλήρωσιν κενής θέσεως. Διά Β.Δ/τος από 
30-9-71 (ΦΕΚ 343/30-9-71 τ.γ΄) προήχθη εις Ανθυπο-
πλοίαρχον (ΠΤ). Διά Π.Δ/τος από 30-9-75 (ΦΕΚ 415/30-
9-75 τ.γ΄) προήχθη εις υποπλοίαρχον (ΠΤ). Διά Π.Δ/τος 
από 15-10-77 (ΦΕΚ 326/17-10-77 τ.γ΄) ετέθη εις απο-
στρατείαν τη αιτήσει του με τον ον φέρει βαθμόν και 
ενεγράφη εις τα στελέχη της εφεδρείας.

Για τον υποπλοίαρχο (ΠΤ) εα ΠN ΤριΓΚΑ ΠΑΝΑΓιΩΤΗ
Από τον Πλωτάρχη (ΠΤ) εα ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΒΕΡΤΟ ΠN

Φίλε Περικλή,
Ήταν Σεπτέμβριος η 28η του μηνός αυτού, του 

μήνα που γιορτάζεται η μεγάλη γιορτή της χρι-
στιανοσύνης, η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, 
που έφυγες από κοντά μας, από την καλή σου 
οικογένεια, τους φίλους σου, τους συμμαθητές 

σου. Πέταξες για ψηλά για το πάνθεον των αγ-
γέλων. Φίλοι και συμμαθητές του Περικλή 
μουστάκα, ο Περικλής δεν βρίσκεται πια εδώ 
μαζί μας. Ο καλός μας φίλος έφυγε απότομα, 
άξαφνα για άλλα μέρη για τους κήπους της ανα-
παύσεως της χριστιανοσύνης. Περικλή ήσουν ο 

Για τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ) ε.α ΠN ΠΕριΚΛΗ μΟυΣΤΑΚΑ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠN
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τεχνικός πρώτος μεταξύ των πρώτων συνεργα-
τών σου. Ήσουν γνωστός για την παστρικιά δου-
λειά σου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σου 
στο ΠN. Στις παρελάσεις ήσουν περιζήτητος, 
έδινες κέφι και χαρά. η σύζυγός σου και τα παι-
διά σου πληγώθηκαν από την ξαφνική αναχώ-
ρησή σου από τον κόσμο μας. Οι συμμαθητές και 
οι φίλοι σου, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Φίλοι και συμμαθητές, ας ευχηθούμε όλοι 
στην οικογένειά του δύναμη, κουράγιο για τον 
καλό οικογενειάρχη Περικλή.

Φίλε Περικλή, ευχές για ένα καλό ταξίδι. Αι-
ωνία σου η μνήμη. 

Σταδιοδρομικά στοιχεία
Επώνυμο μΟυΣΤΑΚΑΣ
Όνομα Περικλής
Πατρώνυμο Στυλιανός
Τόπος γεννήσεως μέγαρα Αττικής

Χρονολ. 1940

Τρόπος κατατάξεως μαθητής τεχνίτης
Την 31η Οκτωβρίου 1957 κατατάχθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό ως μαθητής Τεχνίτης. Την 7η Δεκεμβρίου 
1957 ορκίσθηκε. Την 26η Σεπτεμβρίου 1961 ονομά-
σθηκε Δίοπος Τεχνίτης Ναρκών. Την 31η ιανουαρίου 
1965 προήχθη σε υποκελευστή Β΄. Την 31η ιανουα-
ρίου 1968 προήχθη σε υποκελευστή Α΄. Την 31η 
ιανουαρίου 1971 προήχθη σε Αρχικελευστή. Την 31η 
ιανουαρίου 1977 προήχθη σε Ανθυπασπιστή. με π. 
Διάταγμα από 19-3-84, ΦΕΚ 105/27-3-84 τγ. προή-
χθη σε Σημαιοφόρο (ΠΤ-Τ/ΝΑρΚ). με Π. Διάταγμα 
από 30-4-87, ΦΕΚ 86/6-5-87 τγ. προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο. με Π. Διάταγμα από 31-7-87, ΦΕΚ 
159/18-8-87 τγ. προήχθη σε υποπλοίαρχο. με Π. 
Διάταγμα από 31-10-89, ΦΕΚ 243/6-11-89 προήχθη 
σε Πλωτάρχη. με Π. Διάταγμα από 5-5-95, ΦΕΚ 
84/18-5-92 προήχθη σε Αντιπλοίαρχο. με Π. Διάταγ-
μα από 8-6-92, ΦΕΚ 110/19-6-92 τίθεται σε αυτε-
πάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρει. Γρά-
φεται στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ΝΔ 1400/37.

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν Oκτώβριο-Nοέμβριο 2010

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Aντιπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN XATZHΠANAΓOΣ KΩN/NOΣ 3/10/10 1955
Aντιπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN NIKOΛHΣ ΣΩTHPHΣ 5/10/10 1957
Aνθυπασπιστής (E) ε.α. ΠN ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ NIKOΛAOΣ 6/10/10 1947
Σημαιοφόρος (E) ε.α. ΠN MΩΛEΣ ΔHMHTPIOΣ 9/10/10 1937
Πλωτάρχης (E) ε.α. ΠN XATZHEΓΓΛEZOΣ IΩANNHΣ 18/10/10 1936
Aνθυποπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN AΛOΪZOΣ NIKOΛAOΣ 22/10/10 1955
Yποπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN TPIΓKAΣ ΠANAΓIΩTHΣ 23/10/10 1929
Πλωτάρχης (E) ε.α. ΠN ΚΑΛΠΟΥΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1/11/10 1945
Σημαιοφόρος (E) ε.α. ΠN ΠΑΣΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8/11/10 1924
Yποπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN ΤΣΙΑΠΑΤΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/11/10 1966
Aνθυποπλοίαρχος (E) ε.α. ΠN ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18/11/10 1951
Yποναύαρχος ε.α. ΠN ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/11/10 1940
Yποναύαρχος ε.α. ΠN TΣOYTΣOYPAΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 27/11/10 1954
Σημαιοφόρος (E) ε.α. ΠN ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2/12/10 1935



ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Kατάθεση στεφάνου στην τελετή μνήμης πεσόντων αεροπόρων 
(πλατεία Kαραϊσκάκη) από τον εκπρόσωπο της EAAN πλοίαρχο 
ε.α. X. Aϊδίνη Π.N. την 17η Oκτωβρίου 2010

��           ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010

Kατάθεση στεφάνου την 18/11/10 για την επέτειο της 
απελευθέρωσης των Aθηνών

Aπό την κατάθεση στεφάνου την 28η Oκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη

Aπό την κατάθεση στεφάνου την 28η Oκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη



ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010          ��

Tο νέο ΔΣ ΕΑΑΝ/Παραρτήματος Σαλαμίνας, που διορίσθηκε από 
την ΕΑΑΝ τον Ιούλιο 2010, με 3ετή διάρκεια. Εξ αριστερών: 
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) εα Α. Περδικούρης ΠΝ (Γραμματέας), 
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) εα Α. Λαθούρης ΠΝ (Ταμίας), 
Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ (Πρόεδρος), 
Πλωτάρχης (ΠΤ) εα Β. ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΠΝ (Υπεύθυνος Δημοσίων 
σχέσεων),  
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) εα Γ. Μακεδόνας ΠΝ (Αντιπρόεδρος).

Aπό την συνεστίαση μελών EAAN στο παράρτημα Πόρου  
στη γιορτή των E.Δ.

Ποδοσφαιρική ομάδα αποφοίτων Σ.Δ.Y.N. τάξεως 1976.
K.E. Πόρος 1979.

Συμμαθητές τάξης 1960 Σχολής Nαυτοπαίδων στην εκδήλωση 
για τα 50 χρόνια από κατατάξεως
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KΩΔIKOΣ 2037

Ένωση Aποστράτων  
Aξιωματικών Nαυτικού
NΠΔΔ
I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,  
Πλατεία Kλαυθμώνoς, 105 61 Aθήνα 
Τηλ:  210-33.10.430 

210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
E-mail:  eaan@eean.gr 

info@eaan.gr 
chairman@eaan.gr

www.eaan.gr

E.A.A.N


