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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Εορτή των Αγίων Αποστόλων
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Πρωτοπόροι και Πρωτομάρτυρες
Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Διονύσιος

Ο

λοκαύτωμα για την αγάπη του Χριστού έγιναν
οι Άγιοι Απόστολοι. Μια μεγάλη θυσία ήταν
ολόκληρη η ζωή τους. Ένας ανηφορικός Γολγοθάς κι ένας ματωμένος σταυρός. Ένα πυρακτωμένο
καμίνι και μια ασταμάτητη φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Κάθε βήμα και θλίψη, κάθε θλίψη και δόξα. Πόνεσαν στη
γη, δοξάσθηκαν στον ουρανό. Συκοφαντήθκαν από τους
ανθρώπους, ευλογήθηκαν από το Θεό. Καταδικάσθηκαν
από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, βραβεύτηκαν από την
ουράνια. Η πληρωμή των ανθρώπων για το ευαγγελικό
κήρυγμα ήταν αχαριστία και συκοφαντία και διωγμός και
μαρτύριο.
Πρώτοι στο κήρυγμα, πρώτοι στη θυσία. Πρώτοι μαθητές, πρώτοι και μάρτυρες. Πρώτοι στη μάχη, πρώτοι
και στα βόλια του εχθρού. Πρώτοι στην εκλογή, πρώτοι
και στον πόλεμο. Πρωτοπόροι, αλλά και Πρωτομάρτυρες. Σημαιοφόροι, αλλά και στόχος στις δυνάμεις του
σκότους. Όπως στις μάχες, εκείνοι που κατέχουν εξέχουσες θέσεις και κρίσιμα σημεία συγκεντρώνουν σφοδρότερες τις επιθέσεις και πυκνότερα τα πυρά του
εχθρού, έτσι και οι πρώτοι του πνευματικού αγώνα της
Εκκλησίας δέχονται τις πιο βαριές θλίψεις. Αυτό συνέβη
με τους Αποστόλους του Χριστού, που ήταν «έσχατοι»
και «επιθανάτιοι» και «καθ’ ημέραν αποθνήσκοντες».
Όπως γράφει ο Παύλος «κολαφιζόμεθα... και λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν». Πέρασαν από στερήσεις πολλές.
Αποδιωγμένοι, από τόπο σε τόπο. Ωμοίαζαν με σκηνίτες
πλανοδίους. Συχνά στερούνται και αυτό το ψωμί κι αυτό
το νερό. Οι πρίγκιπες της Εκκλησίας πόσο διαφορετικά
ζουν από τους πρίγκιπες του κόσμου! Αν αυτοί ζουν στην
πολυτέλεια και τη χλιδή, οι Απόστολοι αγκαλιάζουν
εκούσια τη φτώχεια. «Ως περικαθάρματα του κόσμου
εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτι», προσθέτει ο
πολύαθλος Παύλος. Δηλαδή, σαν καθάρματα γίναμε και
σκουπίδια.
Τι τραγική στιγμή στην ιστορία! Τα πιο άγια πρόσωπα

και οι πιο ευγενικές καρδιές χλευάσθηκαν και υβρίσθηκαν σαν τα πιο ρυπαρά υποκείμενα. Εχθρικό στρατόπεδο
ήταν όλος ο κόσμος κι αυτοί χαρούμενοι μελλοθάνατοι.
Τους πολεμούν άγρια οι πάντες, και Γραμματείς και Φαρισαίοι και βασιλιάδες και δούλοι και ελεύθεροι και
ντόπιοι και ξένοι και ειδωλολάτρες.
Κάθε τραύμα κι ένα παράσημο, κάθε πόνος και μια
δόξα, κάθε συκοφαντία κι ένα βραβείο. Αυτό ακριβώς
τονίζει κι ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει στους χριστιανούς: «Eι ονειδίζεσθε εν ονόματι Χριστού, μακάριοι,
ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού Πνεύμα
εφ’ υμάς αναπαύεται» (Α’ Πέτρ. δ, 14).
Πρωτομάρτυρες, λοιπόν, οι Απόστολοι. Πρωταθλητές
και Πρωτοπόροι στον αγώνα του μαρτυρίου. Για την
υπόθεση του Ευαγγελίου προσέφεραν πολλά.
Με την ευκαιρία της ιερής των μνήμης, ας βαδίσωμε
στ’ αχνάρια τους όλοι. Να τους μιμηθούμε στην πίστη, το
ζήλο, τη σταθερότητα, τον ενθουσιασμό, την αυταπάρνηση. Να γίνουμε «τοις πάσι τα πάντα», όπως εκείνοι. Να
γίνουμε Απόστολοι της οικουμένης. Απόστολοι του εικοστού πρώτου αιώνα.
«Μάρτυρες... έως εσχάτου της γης».
† Χ.Δ.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Η Θεοτόκος Μαρία
Ο πολικός αστέρας που προσανατολίζει το σκάφος
της Εκκλησίας
Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Διονύσιος

Ο

λόκληρο το Δεκαπενταύγουστο η σκέψη όλων
μας είναι στραμμένη στην πιο αγαπημένη και
πιο οικεία σε όλους μας Αγία Μορφή, στην
Παναγία. Τη Μάνα του Θεανθρώπου, τη Μεγάλη Μάνα
κάθε ανθρώπου. Το όνομά Της έρχεται στα χείλη μας σε
κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας.
Η μορφή της Παναγίας είναι κυρίαρχη κατά το μήνα
Αύγουστο, γιατί η λειτουργική μνήμη της Εκκλησίας το-

ποθετεί στην καρδιά αυτού του μήνα την πιο συγκινητική
θεομητορική εορτή, την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η εορτή αυτή είναι τόσο κεντρική μέσα στη ζωή και τη
συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, ώστε έφθασαν να τη χαρακτηρίσουν σαν μικρό Πάσχα του καλοκαιριού. Αυτή τη μέρα πλήθη πιστών, σε όλη την οικουμένη,
στρέφονται, με λαχτάρα, σ’ Εκείνη που επειδή αξιώθηκε
να γίνει μητέρα του Θεού, έγινε και δική τους μητέρα. Ο
λαός μας τη λατρεύει, όπως ένα μικρό παιδί λατρεύει και λαχταρά την
αγκαλιά της μητέρας του. Δεν την
θεωρεί σαν κάτι το άυλο και υπερκόσμιο, αλλά σαν μια ζωντανή,
γήινη, φιλική παρουσία, σε σημείο
μάλιστα, που σε στιγμές αδυναμίας του, προσβάλλει το όνομά
Της.
Η βιβλική και πατερική παράδοση, όπως και η συνείδηση του πιστού λαού, την τοποθετεί σε ξεχωριστή και πρωταρχική θέση.
Ο κάλαμος των εμπνευσμένων
υμνογράφων και ο χρωστήρας της
αγιογραφίας δεν στάθηκε μέχρι σήμερα ικανός να εκφράσει απόλυτα,
παρά μόνο να προσεγγίσει, το μυστήριο της Παρθένου της Ναζαρέτ.
Γιατί ο ρόλος Της στο σχέδιο
του Θεού για τη σωτηρία του κό-

«H Θεοτόκος ένθρονος»,
15ος αιώνας, Eνορία Mιλάτου.
Δεξιά: H Yπεραγία Θεοτόκος
σκεπάζει τον κόσμο με τις
πρεσβείες Tης.
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σμου είναι και θα παραμείνει μυστήριο. Εκείνη είναι που
εκπροσώπησε εκούσια και συνειδητά το ανθρώπινο γένος στο Μυστήριο της Θείας Οικονομίας.
Μαζί με τη Θεία βουλή χρειαζόταν και η συμφωνία και
συνεργασία του ανθρώπου για τη σωτηρία του.
Έτσι, η σωτηρία δεν θα ερχόταν από το Θεό αναγκαστικά. Η Παρθένος Μαρία στάθηκε εκείνο το ανθρώπινο πρόσωπο που συνεργάσθηκε με το Θεό, για να σωθεί και να ζήσει ο κόσμος. Τούτο, κυρίως, είναι που
συνιστά το μεγαλείο Της και όχι κάποιες εξαιρετικές
ικανότητες.
Η Μαρία δάνεισε στο Θεό τη σάρκα και το αίμα Της.
Επειδή ακριβώς με το Θεό, μ’ ένα τόσο στενό δεσμό,
δοξάσθηκε περισσότερο από όλα τα κτίσματα και έγινε
όχι μόνον η Παναγία, αλλά και «η μετά Θεόν Θεός»,
όπως, με τόλμη, αποφαίνεται η Πατερική σοφία. Έγινε,
αναμφισβήτητα, η κλίμακα και η γέφυρα, που ενώνει
τον κόσμο του ανθρώπου με τον Θεόν, το «μεθόριον»,
δηλαδή το σύνορο, μεταξύ κτιστού και ακτίστου, κατά
τη θεομητορική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του
Παλαμά.
Η Αγία Μαρία, η Μητέρα του Κυρίου, έγινε ο πολικός
Αστέρας, που προσανατολίζει το σκάφος της Εκκλησίας,
η Πλατυτέρα των Ουρανών, η Δέσποινα του κόσμου, η

Βασίλισσα των Αγγέλων. Κατέληξε να είναι η πιο δοξασμένη ύπαρξη μετά το Θεάνθρωπο Ιησού. Όμως, παρά
τον ασύλληπτο δοξασμό της Θεοτόκου, ήλθε η στιγμή,
που, σαν άνθρωπος και αυτή, θα απέθνησκε.
Απορεί μπροστά στο γεγονός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Πώς ο τάφος εχώρησε το δοχείον του Θεού,
τον ουρανόν του Παμβασιλέως το έμψυχον, την Θεοδόχον και Άχραντον Θεομήτορα;». Η Εκκλησία κάνει λόγο
για Κοίμηση και μάλιστα Ακοίμητη. «Ζωής αϊδίου και
κρείττονος ο θάνατός σου γέγονε διαβατήριον, Αγνή»,
μελωδεί και ο Άγιος Κοσμάς.
Αλλά και αυτό το σώμα της Παναγίας, που φιλοξένησε τον ίδιο το Θεό, δεν ήταν δυνατό να παραδοθεί στη
φθορά του τάφου. Η παράδοση της Εκκλησίας δέχεται
τη μετάσταση του αχράντου σώματος στους Ουρανούς.
Η Παναγία ήταν και είναι ζωντανή στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία. Με την ακοίμητη δέησή Της προς τον
Υιόν και Θεόν Της είναι πάντα κοντά στη στρατευομένη
Εκκλησία.
Τούτες τις μέρες εκατομμύρια πιστών αποθέτουν στα
χέρια Της τις αγωνίες και τις ελπίδες τους, με την πίστη,
ότι η Δέσποινα του κόσμου, η ελπίδα και προστασία
όλων μας, θα τις αποθέσει στο Θρόνο του Κυρίου.
† Χ.Δ.
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ιστορικά

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ
To xριστιανικό μήνυμα μέσα από τη θάλασσα

Γράφει ο Ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)
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* Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Πλοία
Το πρώτο πλοίο που εμφανίζεται στην Αγία Γραφή είναι
η Κιβωτός του Νώε. Ναυπηγήθηκε από τον ίδιο, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού (Γεν. 6, στ. 14-16) και χρησιμοποιήθηκε για τη διάσωση του Νώε και της οικογένειάς του καθώς και αριθμού ζώων από τον κατακλυσμό9.
Οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονται και αυτοί σε θεϊκή
συμβουλή στη ναυπηγηση πλοών, όπως της Αθηνάς στη
ναυπήγηση της Αργούς από τον ναυπηγό Άργο, γιο του
Αρέστορα. Στην Αργώ η Αθηνά τοποθέτησε στην κορυφή
της πλώρης ένα κομμάτι ξύλου βελανιδιάς, το οποίο είχε
τη δύναμη να μιλάει. Το ξύλο αυτό μιλούσε σε σπουδαίες
και δύσκολες περιστάσεις για τους Αργοναύτες. «Και
λέγουν οι αλλοτινοί τραγουδιστές για το καράβι, πως το
έστησε ο Άργος, μα κάτω από τις οδηγίες της Αθηνάς»
(Αργοναυτικά 1, 18-19).

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ (27, 12-15) περιγράφει το είδος της
ξυλείας που χρησιμοποιείται κατά τη ναυπήγηση ενός πλοίου, το
ύφασμα των ιστίων, την
επάνδρωση και το μεταφορικό
έργο. Η ευθύνη ενός εκάστου από το
πλήρωμα του πλοίου καθόριζε και την ονομασία του
(τίτλο), όπως κυβερνήτης, κωπηλάτης, πηδαλιούχος,
ναυτικός.
Το σχήμα των εμπορικών πλοίων ήταν στην αρχή
στρογγυλό για να αυξάνεται η χωρητικότητά τους. Στη
συνέχεια κατέληξε σε μια σχέση μήκους προς πλάτος

Το πρώτο πλοίο που εμφανίζεται στην Αγία Γραφή είναι η Κιβωτός του Νώε

9. Αναλογίες με τον κατακλυσμό και την κιβωτό τουΝώε υπάρχουν σε μύθους λαών της Ανατολής και στην ελληνική μυθολογία (κατακλυσμός Δευκαλίωνα).
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EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά
Aριστερά, η Aργώ. Δεξιά,
στην Παλαιά Διαθήκη
οι πειρατές παρομοιάζονται
με φίδι που
παραμονεύει.

τρία έως επτά προς ένα. Επειδή δεν υπήρχε τρόπος ικανός να αντέξει το βάρος του φορτίου εχρησιμοποιείτο,
προς αποφυγή επικίνδυνων κάμψεων του σκάφους,
ενίσχυση της αντοχής της με ένα σύστημα σχοινιών, του
ζωστήρα. Με τα σχοινιά αυτά περιτύλιγαν τα ύφαλα του
πλοίου εκατέρωθεν του μέσου και εξίσωναν τις τάσεις
μεταξύ πλώρης και πρύμνης.
Τα πλοία ξεκίνησαν ως κωπήλατα10 να ταξιδεύουν
τους μεγάλους ποταμούς, τις λίμνες και τις θάλασσες.
Η τέχνη της ιστιοφορίας προήλθε από τους Φοίνικες,
στους οποίους αποδίδεται και η προσθήκη έρματος
(σαβούρας) για βελτίωση της ευστάθειας11 του πλοίου,
καθώς και η χρήση πηδαλίων και άγκυρας. Η χρήση
κουπιών αναγκαστικά αύξανε τον αριθμό των ναυτών
κωπηλατών, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν δύο ή και τρεις
σειρές κουπιών.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου (αύξηση όγκου
εμπορευμάτων) επέβαλε την αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων, άρα και του μεγέθους τους. Η εξέλιξη
αυτή υπαγόρευσε τη χρήση ιστιοφορίας (ίδε και «Προσάρτημα»).
Το μέγεθος των πλοίων12 ήταν στενά συνδεδεμένο
και με την τεχνική συνδεσμολογίας δοκών και επεξεργασίας ξύλου. Η τρόπιδα και οι νομείς στα ξύλινα σκάφη
εμφανίστηκαν τη δεύτερη προ Χριστού χιλιετία. Τα αιγυπτιακά αρχεία καταγράφουν μήκη πλοίων της τάξεως
των 200 ποδών και πλάτη των 70 ποδών. Τα ομηρικά
πλοία είχαν μήκος μέχρι 125 πόδια και πλάτος μέχρι 15
πόδια, το δε ύψος από τρόπιδος έως το κατάστρωμα
έφτανε τα 6 πόδια13.
Για τη μέτρηση της χωρητικότητας14 των εμπορικών
πλοίων δεν υπήρχε ενιαία μονάδα. Οι Φοίνικες χρησι-

10. Ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα, πήγε με κωπήλατο σκάφος στην Πύλο για να συναντήσει το Νέστορα. «Καράβι σήκωσε, το πιο
γερό, με είκοσι κωπηλάτες και πήγαινε να μάθεις τα νέα του πατέρα σου» (Οδ. α 310).
11. Του πλοίου η ευστάθεια επηρεάζεται από τη θέση του κέντρου βάρους συνολικά στο πλοίο (βάρος σκάφους, φορτίο). Όσο χαμηλότερα βρίσκεται το κέντρο βάρους τόσο βελτιώνεται η ασφάλεια πλου. Το έρμα ακριβώς αυτό το ρόλο έχει.
12. Υπό την εποπτεία του Αρχιμήδη είχε ναυπηγηθεί το «Συρακοσία», φορτηγό πλοίο των 1.900 τόνων με διαστάσεις 129 μ. μήκος, 17,5
μ. πλάτος καταστρώματος, 14 μ. πλάτος ισάλου και βύθισμα 2,5 μ. Πρόκειται για υπερφορτηγό της εποχής του. Ένα δεύτερο μεγάλο
φορτηγό σιτοκάραβο, το «Ίσις», ρωμαϊκής ναυπήγησης το 150 μ.Χ. (αποκαλούμενο βασίλισσα του ρωμαϊκού εμπορικού στόλου),
είχε διαστάσεις: Mήκος 95 μ., πλάτος 13,75 μ. και ύψος από την τροπίδα έως το κατάστρωμα 13,25 μ.
13. Από ναυάγια πλοίων της αρχαιότητας, τα οποία ανήκουν στην περίοδο 7ος-4ος π.Χ. αιώνας, μετρήθηκαν διαστάσεις, μήκος 15-40
μ. και πλάτος 4-10 μ. Ο Λουκιανός δίνει στοιχεία του εμπορικού πλοίου «Ίσις», που είχε καταπλεύσει στον Πειραιά και το επισκέφθηκε. Μήκος 120 πήχεις, πλάτος πάνω από 30 πήχεις και βύθισμα 29 πήχεις. Είχε πανύψηλο κατάρτι, πρύμνη καμπυλωτή που
κατέληγε σε χρυσή χήνα, πλώρη με σουβλερό πρόβολο και στολισμένες τις δύο πλευρές με μορφές της θεάς Ίσιδας.
14. Η χωρητικότητα πλοίου αναφέρεται στον όγκο των χρησίμων χώρων για μεταφορά φορτίων και εκφράζεται σε κόρους (1 κόρος =
2,83 κυβικά μέτρα). Το εκτόπισμα του πλοίου είναι το βάρος του εκφραζόμενο σε τόνους. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο εισόδημα
εμπορικού πλοίου με ομαλές συνθήκες εμπορίου ήταν γύρω στα δέκα αττικά τάλαντα.
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Xάρτης της Mεσογείου που χρονολογείται στο 1190 μ.X.
Η πειρατεία αποτελούσε το δεύτερο μεγάλο πονοκέφαλο των πλοίων που ταξίδευαν στη Μεσόγειο και τις άλλες
θάλασσες, μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

μοποιούσαν τον κόρο, οι Αθηναίοι για τα στάρια χρησιμοποιούσαν το μέδιμνο και οι Ρωμαίοι είχαν το μόδιο.
Ρωμαίοι και Έλληνες χρησιμοποιούσαν ως μονάδα μετρήσεως των υγρών το μετρητή. Στη συνέχεια, λόγω
μεταφοράς μεταλλευμάτων, εισήχθη μια σύνθετη μονάδα που ελάμβανε υπόψιν όγκο και βάρος φορτίου, το
τάλαντο. Το 1200 π.Χ. υπήρχαν πλοία μεταφορικής ικανότητας 17.000 ταλάντων (400 τόνων).
Το σύνηθες βάρος του προς μεταφοράν φορτίου έφττανε τους 3.000 μέδιμνους (120 τόνοι). Υπάρχουν μαρτυρίες μεταφοράς λαδιού και σταριού σε πιθάρια με
μεσαία πλοία μήκους 60-100 πόδια και πλάτος 25-33
πόδια. Η συνήθης μεταφορική ικανότητα ενός εμπορικού
πλοίου του 4ου π.Χ. αιώνα ήταν μέχρι 150 τόνους. Στο
τέλος του 3ου π.Χ. αιώνα αυξήθηκε στους 500 τόνους.
Ο κλασικός τύπος εμπορικού πλοίου της ρωμαϊκής

αυτοκρατορίας είχε χωρητικότητα 350 τόνων, μήκος
30 μ. και έφερε δύο ιστούς και δύο ιστία. Ο δευτερεύων
ιστός ευρίσκετο πρώραθεν του κυρίου, είχε κλίση 45
μοιρών και έφερε μικρό ιστίο, πολύ χρήσιμο στους
χειρισμούς του πλοίου.
Ως προς την ταχύτητα των πλοίων της αρχαιότητας
αυτή ήταν χαμηλή, κάτω των 8 κόμβων. Τα ιστιοφόρα
έπλεαν με τον άνεμο στην πλευρά ή την πρύμνη. Η μέση
ταχύτητα ιστιοφόρου με ευνοϊκό άνεμο εκυμαίνετο μεταξύ 4 και 6 κόμβων. Το ημερήσιο διάρμα υπολογίζεται σε
1.000 στάδια, περίπου 100 ν.μ. Πρόσφατη μελέτη αναφέρει
ότι τον 18ο π.Χ. αι. Ένα πλοίο, για να πλεύσει από την Κρήτη
στην Κύπρο, χρειαζόταν περίπου πέντε ημέρες (απόσταση
Κρήτης – Κύπρου 450 ν.μ., καθηγ. Χ. Ντούμας).
Η πηδαλιούχηση των πλοίων γινόταν με ένα ή δύο
κουπιά, τα οποία κρέμονταν από την πλευρά και ήταν
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Mετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 31 μ.Χ., όταν η Pώμη απέκτησε πια τη ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο, καθάρισε τις
θάλασσες από την πειρατεία. Όμως ο βασιλιάς Μίνως είναι ο πρώτος που κατεδίωξε συστηματικά την πειρατεία και την
περιόρισε ασκώντας ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο.

δεμένα με λουριά στην κουπαστή σε ένα σημείο για την
περιοστροφή τους. Το κεντρικό πηδάλιο εισήχθη μετά
το 14ο μ.Χ. αιώνα.
Οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί κρεμούσαν τα πηδάλια
όταν δεν ταξίδευαν στον καπνό της εστίας για να μην σαπίζουν από την υγρασία· «πηδάλιον δε ευεργές υπέρ
καπνού κρεμάσασθαι αυτός δε ωραίον μίμνειν πλόον,
εις ο κεν έλθη» (κρέμασε και το καλοφτιαγμένο πηδάλιο

πάνω από τον καπνό και πρόσμενε την εποχή του ταξιδιού,
μέχρι που να ‘ρθει), Ησιόδου, Έργα και ημέραι, 629630).

Προβλήματα ασφάλειας πλου15
Τα προβλήματα ασφάλειας πλου που αντιμετώπιζαν οι
ναυτικοί της εποχής της Βίβλου ήταν κυρίως δύο. Οι
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την έλ-

15. Ο Όμηρος παρουσιάζει τα πλοία να υπολογίζουν μόνα τους, χωρίς την παρέμβαση κυβερνήτου και χρήση πηδαλίου, την ασφαλή
πορεία πλου εγγύς ακτών, στηριζόμενα στη γνώση των τοπικών συνθηκών. Μήπως εδώ ο Όμηρος προφητεύει τη σύγχρονη τεχνολογία; Ιδού πώς υπερηφανεύονται οι Φαίακες διά στόματος του βασιλιά Αλκίνοου, ο οποίος απευθύνεται στον Οδυσσέα: «Φανέρωσε τη χώρα σου, λαό και πόλη, για να σε ταξιδέψουν προς τα εκεί τα πλοία, με τους δικούς τους λογισμούς. Γιατί σε μας τους Φαίακες οι καπεταναίοι περισσεύουν, δεν μας χρειάζονται καν τα πηδάλια, όπως συμβαίνει με των άλλων τα καράβια. Μόνα τους τα
πλεούμενά μας ξέρουν τι λογιαριάζουν και τι σκέφτονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, γνωρίζουν πόλεις και χωράφια καρπερά, και
έτσι ταχύτατα περνούν το άγριο κύμα της θαλάσσης μες στην ομίχλη σκεπασμένα με νεφέλη» (Οδ. θ 672-680). Αντίθετα, ο συνετός
Νέστορας στην Ιλιάδα, δίνοντας οδηγίες σε επικείμενη ιπποδρομία, στο γιο του Αλκίνοο, τονίζει την ανάγκη να σκεφθεί καλά τον
τρόπο που θα αγωνισθεί λέγοντάς του: «Με το μυαλό κι ο κυβερνήτης οδηγεί το γρήγορο καράβι απάνω στο μαύρο πέλαγος, που
όλοι οι άνεμοι το δέρνουν» (Ιλ. Ψ 315).
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λειψη ναυτικών χαρτών και μετεωρολογικών πληροφοριών, και η πειρατεία.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επέβαλλαν ιδιαίτερη
φροντίδα φόρτωσης των πλοίων ώστε το κέντρο βάρους να διατηρείται χαμηλά. Σε μεγάλες τρικυμίες τα
πλοία έριπταν φορτίο στη θάλασσα, προκειμένου να αυξήσουν την εφεδρική πλευστότητα και έκλειναν ερμητικά τα ανοίγματα καταστρώματος για να απαγορεύσουν
την εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους, πράγμα
που θα είχε αρνητικές συνέπειες για την ευστάθεια του
πλοίου και θα κατέστρεφε εκτεθειμένα φορτία.
Επειδή τα πλοία της αρχαιότητας εστερούντο σωστικών λέμβων, οι επιβαίνοντες ήταν αναγκασμένοι σε
περίπτωση ναυαγίου να στηριχθούν στην ατομική τους
προσπάθεια. Η μοναδική λέμβος του καραβιού ήταν μικρής χωρητικότητας και χρησίμευε για τις ανάγκες του
πλοίου στα λιμάνια.
Η πειρατεία αποτελούσε το δεύτερο μεγάλο πονοκέφαλο των πλοίων που ταξίδευαν στη Μεσόγειο και
τις άλλες θάλασσες. Ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση
με πολλά πειρατικά σκάφη. Οι πειρατές είχαν δίκτυο
πληροφοριών και μεταξύ τους υπήρχε αλληλεγγύη και
εχεμύθεια. Στόχος των πειρατών ήταν οι άνθρωποι
(λεία δούλων για δουλεμπόριο)16 και τα φορτία. Τα πιο
επικίνδυνα σημεία ήταν τα θαλάσσια στενά. Το 69 π.Χ.
οι πειρατές είχαν καταφέρει να περιορίσουν το σιτεμπόριο προς τη Ρώμη σε τέτοιο σημείο που απειλήθηκε ο επισιτισμός της πόλης.
Από την αρχαία γραμματεία, Θουκυδίδου Iστορίαι
1, 4, αντιγράφουμε: «Μίνως, γαρ παλαίτατος ων
ακοή ίσμεν ναυτικόων εκτήσατο και της νυν ελληνικής θαλάσσης επί πλείστον εκράτησε […] Το δε
ληστικόν, ως εικός, καθήρε εκ της θαλάσσης εφόσον ηδύνατο, του τας προσόδους μάλλον ιέναι αυτώ.
Οι γαρ Έλληνες το πάλαι και των βαρβάρων οίτε εν
τη ηπείρω παραθαλάσσιοι και όσοι νήσους είχον
επειδή ήρξαντο μάλλον περαιούσθαι ναυσίν επ’ αλλήλοις, ετράποντο προς ληστείαν, ηγουμένων ανδρών ου των αδυνατοτάτων των κέρδους του σφετέρου αυτών. Ένεκα και τοις ασθενέσι τροφής […]
και οι παλαιοί των ποιητών τας πύστεις των κατα-

πλεόντων πανταχού ομοίως ερωτώντες ει λησταί
εισίν, ως ούτε ων πυνθάνοντα απαξιούντων το έργον, οις τε επιμελές είη ειδέναι ουκ ονειδιζόντων».
Σημειώνονται τρία σημεία του κειμένου. Πρώτον, η
αναγκαιότητα της ναυτικής κυριαρχίας για καταπολέμηση της πειρατείας. Δεύτερον, ο σκοπός της πειρατείας ήταν η απόκτηση ιδίου κέρδους και η ανακούφιση των πτωχών. Τρίτον, η πειρατεία δεν εθεωρείτο
όνειδος.
Στην Οδύσσεια (γ 79-839 17) γράφεται: «Ω ξένοι ποιοι είστε; Aπό πού αρμενίζοντας, εδώ σας έφερε ο θαλάσσιος ο δρόμος σας; Εμπόριο ίσως; Mήπως την τύχη
κυνηγάτε; Όπως οι πειρατές που τριγυρνούν τα πέλαγα, παίζοντας την ψυχή τους, στον ξένο κόσμο όμως
προξενώντας βλάβη;».
Στην Παλαιά Διαθήκη (Γεν. 49, 17-19) οι πειρατές
παρομοιάζονται με φίδι που παραμονεύει: «Και γεννηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού, εγκαθήμενος επί τρίβου,
δάκνων πτέρναν ίππου και πεσείται ιππεύς εις τα οπίσω […] Γαδ, πειρατήριον πειρατεύσει αυτόν, αυτός δε
πειρατεύσει αυτόν κατά πόδας».
Ο βασιλιάς Μίνως είναι ο πρώτος που κατεδίωξε
συστηματικά την πειρατεία και την περιόρισε ασκώντας
ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο. Και η Ρώμη, μετά τη
ναυμαχία της Ναυπάκτου, 31 μ.Χ. όταν πια απέκτησε τη
ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο καθάρισε τις θάλασσες από την πειρατεία.
Οι πρώτοι δύο αιώνες μετά Χριστόν
υπήρξαν αλκυονίδες ημέρες για τον ταξιδιώτη (L. Casson). Από το τέλος του 3ου
μ.Χ. αιώνα, αμέσως μετά την εξασθένηση
της ναυτικής κυριαρχίας των Ρωμαίων
(παρουσία Βανδάλων και Βησιγότθων
στη Δύση), επανήλθε η πειρατεία
στη Μεσόγειο.
Στόχος των πειρατών
ήταν οι άνθρωποι
και τα φορτία.
Tα πιο επικίνδυνα
σημεία ήταν
τα θαλάσσια στενά.

* H συνέχεια στο επόμενο τεύχος
16. Ο Δημοσθένης σε έναν από τους λόγους του αναφέρει ότι κατεβλήθησαν 26 μναι (13.000 €) για την απελευθέρωση ενός θύματος
πειρατών.
17. Παράβαλε και Οδύσσεια ι 280. Το ίδιο κείμενο επαναλαμβάνεται.
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Η Συμμαχική Νίκη κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και

o ρόλος της Ελλάδας

Γράφει ο Παλαίμαχος Β’ ΠΠ και πρώην Υπουργός Νικόλαος Μάρτης

Oι

Σύμμαχοι, όπως κάθε χρόνο, γιόρτασαν
και φέτος την 9η Μαΐου, με ιδιαίτερη λαμπρότητα στη Μόσχα, παρουσία αρχηγών
κρατών και παρέλαση συμμάχων στρατών, τη λήξη του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη το 1945. Στην
ήττα του Χίτλερ στην Ευρώπη, συνέβαλε όμως και σημαντικά και η Ελλάδα, όπως ομολογήθηκε από τη Μόσχα
και από όσα αναφέρουν πρωταγωνιστές του πολέμου.
Ο Ρ/Σ της Μόσχας το 1942 την Επέτειο της εισόδου
των Γερμανών στην Αθήνα, μετέδωσε: «Άοπλοι πολεμήσατε πάνοπλους και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και υπερισχύσατε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς,
διότι είστε Έλληνες. Οι Ρώσοι ως άνθρωποι κερδίσαμε
χρόνο χάριν στην αντίστασή σας για να αμυνθούμε. Σας
ευχαριστούμε».
Τα κείμενα της Ιστορίας του Μεγάλου Πολέμου της
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, έκδοση 1955 (σελίδα
42) αναφέρουν: «Όμως η επίθεση στη Σοβιετική Ένωση,
που είχε ορισθεί για τη 15η Μαΐου καθυστέρησε από
απρόβλεπτα για τους φασίστες γεγονότα. Ο ολιγάριθμος
αλλά ηρωικός ελληνικός λαός αντιστάθηκε τόσο αποφασιστικά στην εισβολή του ιταλικού φασισμού, ώστε ο
Μουσολίνι αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του Χίτλερ. Την Άνοιξη του 1941 οι ηγέτες της φασιστικής Γερμανίας έριξαν τα στρατεύματά τους στην Ελλάδα».

Δηλώσεις πρωταγωνιστών
του Πολέμου
Ο Γερμανός Στρατάρχης Κάιτελ δήλωσε στη Δίκη της
Νυρεμβέργης: «Η αναπάντεχη και ισχυρή αντίσταση των
Ελλήνων επιβράδυνε κατά δύο και πλέον ζωτικούς μήνες την επίθεσή μας κατά της Ρωσίας. Αν δεν είχαμε τη
μεγάλη αυτή καθυστέρηση, άλλη θα ήταν η έκβαση του
πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο και γενικά του πολέμου
και άλλοι θα ήσαν σήμερα κατηγορούμενοι».
Ο Χίτλερ, σε συνομιλία του στις 30 Μαρτίου 1944, στη
γνωστή κινηματογραφίστρια φίλη του Leni Riefenstahl,
έκανε την εξής δήλωση-ομολογία: «Η επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδας υπήρξε καταστροφική για τη
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Γερμανία. Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα
και δεν χρειάζονταν τη βοήθειά μας, ο πόλεμος θα είχε
πάρει διαφορετική τροπή. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσουμε το Λένινγκραντ και τη Μόσχα, πριν μας πιάσει
το ρωσικό ψύχος». Αυτά αναφέρονται όχι μόνο στα απομνημονεύματα της Riefenstahl, αλλά και στην Πολιτική
Διαθήκη του Χίτλερ, που υπαγόρευσε προ του θανάτου
του, όπου κατηγορηματικά αποδίδει την αποτυχία του
στην καταστροφική για τη Γερμανία επίθεση του Mουσολίνι κατά της Ελλάδος.
Ο Αλεξάντερ, πρώτος Λόρδος του Βρετανικού Ναυαρχείου, στις 28 Oκτωβρίου 1941 επεσήμανε: «Δεν είναι
υπερβολή να πούμε ότι η Ελλάδα ανέτρεψε το σύνολο
των σχεδίων της Γερμανίας και την εξανάγκασε να αναβάλει για έξι εβδομάδες την επίθεση κατά της Ρωσίας.
Διερωτόμαστε ποια θα ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης χωρίς την Ελλάδα».
Ο Ήντεν, υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας (ο αρμοδιότερος εκ των συμμάχων την περίοδο
εκείνη) τόνιζε στις 24 Σεπτεμβρίου 1942: «Ασχέτως
προς το τι θα πουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, εκείνο το
οποίο μπορούμε να πούμε εμείς από τώρα είναι ότι η
Ελλάδα πρώτη έδωσε αλησμόνητο μάθημα στο Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή της Εθνικής Επαναστάσεως εναντίον του Άξονα στη Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή,
με τη μικρή βοήθεια που σταθήκαμε τότε ικανοί να της
δώσουμε, κράτησε τους Γερμανούς στο Ηπειρωτικό
έδαφος και στη Κρήτη επί έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων του
Γερμανικού Επιτελείου και έτσι έφερε ριζική μεταβολή
στις εκστρατείες του και ίσως στην όλη πορεία του πολέμου».
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Pούζβελτ, δήλωσε: «Όταν οι ανδρείοι άνδρες έχασαν το θάρρος των, ο
ελληνικός λαός τόλμησε να προκαλέσει το ανίκητο μηχανοκίνητο γερμανικό τέρας, προτάσσοντας την υπερήφανη αυτού ιδέα της ελευθερίας».
Το 1942 ο Γάλλος Pierre Bourdan ομιλώντας στο
BBC είπε: «Με την πάροδο του χρόνου θα φανεί ότι μετά

Η κορβέτα Λέων, πλοίο της κατηγορίας των «άγριων κτηνών» μικρών καταστροφέων που η Ελλάδα είχε στην έναρξη του
B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Yπηρεσία Iστορίας Nαυτικού - 546002

την απόφαση της Αγγλίας του 1940 ήταν η ανδρεία του
ελληνικού λαού που συνέβαλε περισσότερο για να σωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο δημιουργημένος από
τον ίδιο αυτό λαό πριν από 2.400 χρόνια. Πρέπει να το
σκέπτονται αυτό όταν θα διαμορφώσουν την Ευρώπη.
Κάθε αχαριστία στην Ελλάδα θα ισοδυναμούσε με προδοσία προς την Ευρώπη».

Γεγονότα που προηγήθηκαν
Ως γνωστόν, τον Οκτώβριο 1940, όταν σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη είχε υποταγεί στον Χίτλερ, η Σοβιετική
Ένωση ήταν σύμμαχος της Γερμανίας και όλες οι βαλκανικές χώρες είχαν επαφές με τον Χίτλερ, η Ελλάδα
μόνη στην Ευρώπη δέχτηκε επίθεση από τη φασιστική
Ιταλία την οποία και νίκησε.
Εάν η Ελλάδα παραδίδετο στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι, ο Βρετανός υπουργός Ναυτιλίας Philip Noel
Baker δήλωσε χαρακτηριστικά το 1942 σε ραδιοφωνική
του ομιλία:
«Κανείς δεν θα είχε το δικαίωμα να την κατηγορήσει.
Το λέγω αυτό ενώ γνωρίζαμε τότε και γνωρίζουμε και
σήμερα ακόμη καλύτερα, τι θα σήμαινε για μας και για
τον αγώνα μας η συνθηκολόγηση αυτή. Ο Άξονας θα

είχε από τότε στη διάθεσή του όλη την Ευρώπη για να
αναπτύξει τις γραμμές των συγκοινωνιών μας και τα
αεροπλάνα και τα υποβρύχιά του θα κυριαρχούσαν έκτοτε από τις ακτές της Ελλάδας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Το έργο της άμυνάς μας στην Αίγυπτο θα γινόταν πολύ
δυσκολότερο. Η Συρία, το Ιράκ και η Κύπρος θα καταλαμβάνοντο από τον Άξονα. Η Τουρκία θα κυκλωνόταν.
Οι πετρελαιοπηγές της εγγύς Ανατολής θα ήταν στη διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα ανοιγόταν
γι’ αυτόν. Δεν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι θα
χάναμε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και ίσως και αυτόν
τον πόλεμο.
Χάρις στην ελληνική άμυνα μας δόθηκε ο καιρός να
αποκρούσουμε αρχικά και να συντρίψουμε έπειτα την
ιταλική στρατιά που κινήθηκε από τη Λιβύη εναντίον της
Αιγύπτου, να εκκαθαρίσουμε την Ερυθρά Θάλασσα από
τα εχθρικά πλοία, να μεταφέρουμε την αμερικανική βοήθεια προς την Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουμε έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της.
Τα αποτελέσματα της ελληνικής άμυνας γίνονται αισθητά ακόμη και σήμερα στους αγώνες μας. Εάν το Στάλινγκραντ και ο Καύκασος κρατούν σήμερα, αυτό δεν
είναι άσχετο με την ελληνική άμυνα, από την οποίαν
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Αυτό ήταν η «Bασίλισσα Όλγα», ένας ελληνικός καταστροφέας. Υπήρξαν δύο από αυτά στην ελληνική υπηρεσία
το 1940 και ήταν τα πιο σύγχρονα σκάφη στο ελληνικό
ναυτικό. Αυτό το σκάφος βύθισε πολυάριθμα ιταλικά
στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη. Βυθίστηκε τελικά από
τα γερμανικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα το 1943, αμέσως
μετά από την ιταλική συνθηκολόγηση.
Yπηρεσία Iστορίας Nαυτικού - 480001

επωφελούμεθα ακόμη, ύστερα από την πάροδο δύο
ολόκληρων ετών. Ο κόσμος, πραγματικά, δεν δικαιούται
να λησμονήσει τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά την
ιστορική εκείνη στιγμή».
Η δυσμενής εξέλιξη των επιχειρήσεων για τη σύμμαχο του Χίτλερ, Ιταλία, ανέτρεψε όλα τα προ της 28ης
Οκτωβρίου δεδομένα και αποτέλεσε την κύρια αφορμή
των περαιτέρω αποφάσεων και κινήσεων του Χίτλερ.
Πρώτη συνέπεια ήταν η ανατροπή των αρχικών σχεδίων
του Χίτλερ και η αναβολή της επιθέσεώς του κατά της
Ρωσίας στην κρίσιμη και ευνοϊκή για τη Γερμανία περίοδο της Άνοιξης του 1941.
Ανησυχώντας σοβαρά ο Χίτλερ για την εξέλιξη των
επιχειρήσεων στην Αλβανία, συνεκάλεσε την 4η Νοεμβρίου 1940 σύσκεψη και έθεσε θέμα επιθέσεως κατά
της Ελλάδος, μετά όμως από προηγούμενη συναίνεση
του τότε συμμάχου του Στάλιν. Στις 12 Νοεμβρίου 1940,
σε συνάντηση των Μολότωφ και Ρίμπεντροπ, δόθηκε
και η συναίνεση της Σοβιετικής Ένωσης για την επίθεση
αυτή κατά της Ελλάδας. Την ίδια ημέρα, εξεδόθη η πρώτη εμπιστευτική, γενικών κατευθύνσεων, διαταγή προς
το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την προετοιμασία της
επιθέσεως της Γερμανίας κατά της Ελλάδας. Την 20ή
Νοεμβρίου 1940 η κατά της Ελλάδος γερμανική επίθεση έλαβε το όνομα «Μαρίτα». Στις 18 Δεκεμβρίου 1940
εξέδωσε ο Χίτλερ την υπ’ αριθ. 21 Διαταγή Γενικών Κατευθύνσεων, για την επίθεση της Γερμανίας κατά της
Σοβιετικής Ένωσης με το όνομα «Βαρβαρόσα».
Το Φεβρουάριο 1941 ο Άγγλος υπουργός Εξωτερικών
Ήντεν ήλθε στην Ελλάδα και ανέφερε στον Έλληνα πρωθυπουργό, ότι η Γιουγκοσλαβία και η Τουρκία αρνήθηκαν
να συμπράξουν με την Ελάδα για να πολεμήσουν κατά των
Γερμανών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε ότι η
Ελλάδα θα πολεμήσει κατά των Γερμανών έστω και μόνη
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της, παρά το γεγονός ότι ήδη πολεμούσε κατά των Ιταλών
στην Αλβανία. Τότε ήρθε και τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ,
που έλεγε να μην πιεσθεί η Ελλάδα να λάβει μέρος σε
ανέλπιδο αγώνα. Μετά την ελληνική απάντηση, έφθασαν
στην Ελλάδα μικρά Αγγλικά, Αυστραλιανά και Νεοζηλανδικά στρατιωτικά τμήματα που πολέμησαν στην Κεντρική
και Δυτική Μακεδονία.

Επίλογος
Αν το υπερήφανο «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, κατέπληξε ολόκληρο τον κόσμο, υπήρξε ο πρώτος φραγμός στη νικηφόρο πορεία του Άξονα, το δεύτερο ΟΧΙ και
η άμυνα των Ελλήνων στα Οχυρά της Μακεδονίας την
6η Απριλίου 1941, αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία κατά της αλαζονείας του Χίτλερ. Η Ελλάδα αμύνθηκε επί
216 ημέρες, μέχρι την καταληψη και της Κρήτης. Αυτή
ήταν η κατά πολύ μακρότερη άμυνα, συγκριτικά με όλα
τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, που είχαν προηγουμένως
καταληφθεί από τον Άξονα. Η ηρωική αντίσταση των
υπερασπιστών των Οχυρών όχι μόνο απομυθοποίησε το
αήττητο του γερμανικού στρατού και έδωσε θάρρος και
ελπίδες στον ελεύθερο κόσμο, αλλά με τη θρυλική μάχη
της Κρήτης συνετέλεσε, ώστε να βραδύνει η εναντίον
της Ρωσίας γερμανική επίθεση, με συνέπεια να ανατραπούν τα σχέδια του Χίτλερ να συντρίψει, πριν επέλθει ο
ρωσικός χειμώνας στη Σοβιετική Ένωση, γεγονός που
αποτέλεσε την αφετηρία της ήττας της Γερμανίας στην
Ευρώπη. Οι μαχητές των Οχυρών με τον ηρωισμό και
την αυτοθυσία τους απέκρουαν αλλεπάλληλες λυσώδεις επιθέσεις των έκπληκτων Γερμανών. Όταν παραδόθηκαν, κατόπιν εντολής της Στρατιάς, οι Γερμανοί
παρουσίαζαν όπλα στους εξερχομένους των Οχυρών και
η γερμανική σημαία ανυψώνετο μόνον, όταν εχάνετο και
ο τελευταίος στρατιώτης στον ορίζοντα.

Το τραγικό ατύχημα

της έκρηξης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας το 1952
Γράφει ο Yποναύαρχος (O) ε.α. N. Tσαπράζης Π.N.

E

νώ ο ναύσταθμος αρχίζει την ανοδική του πορεία και βρίσκει τον προπολεμικό του ρυθμό,
έρχεται το τραγικό ατύχημα της μεγάλης έκρηξης με πολλά θύματα και ζημιές ανυπολόγιστες, να ανακόψει την ανοδική του πορεία και να δημιουργήσει χάος,
οικονομικό και υπηρεσιακό αδιέξοδο. Η τρομακτική αυτή έκρηξη, που συγκλόνισε το Nαυτικό ολόκληρο, σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή της 31 Αυγούστου 1952, στη αποθήκη φορητού
οπλισμού των ανδρών Ασφαλείας του ναυστάθμου με
14 νεκρούς και με 38 τραυματίες.
Το πρώτο θύμα της έκρηξης ήταν ο Εμμανουήλ Φραγκίσκος, υποπλοίαρχος πυροβολητής, που ήταν προϊστάμενος Ασφαλείας του ναυστάθμου.

Κοντά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μνημείο του
αντιπλοιάρχου Σιώκου, που φονεύθηκε κατά το κίνημα
του 1935, δηλαδή στο σημείο όπου υπάρχει σήμερα η
Ναυτονομία, υπήρχαν τα γραφεία Ασφαλείας του ναυστάθμου. Στο ίδιο κτίριο των γραφείων και στο διπλανό
δωμάτιο στεγαζόταν η αποθήκη πυρομαχικών αμέσου
χρήσεως, καθώς και ο φορητός οπλισμός της Ναυτονομίας. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πολυβόλα μπρεντ, οπλο-

πολυβόλα λάγκαστερ, τουφέκια, πιστόλια κ.λπ. Επίσης,
φυλάσσονταν και λίγες χειροβομβίδες, καθώς και τα
πυρομαχικά των όπλων αυτών, σε μικρή ποσότητα.
Ατυχώς στην ίδια αποθήκη, πλην των πυρομαχικών
φορητού οπλισμού φυλάσσονταν και ποσότητα εκρηκτικών υλών, περίπου 600 κιλά, που τα χρησιμοποιούσε ο
εργολάβος κατασκευής διαφόρων έργων που εκτελούντο μέσα στο ΝΣ. Σύμφωνα με μαρτυρίες αρμοδίων οργάνων, στον ίδιο χώρο βρισκόταν δοχείο με πετρέλαιο και
αρκετή ποσότητα στουπί, θρυαλλίδες και φυτίλια.
Περί ώρα 00.26, πρώτα ο ναύτης που εκτελούσε χρέη
περιπόλου άκουσε κάποιο παράξενο κρότο που ερχόταν
από την πυριτιδαποθήκη που έμοιαζε με κρότο καψιλιού
δυναμίτιδας.
Κατά τη νύχτα της 30ής προς 31 Αυγούστου 1952 (Σάββατο προς Κυριακή) ο ναύτης οπλίτης Ν. Ρούσσος της
Διεύθυνσης Ασφαλείας που πρώτος αντιλήφθηκε το συμβάν, ειδοποίησε αμέσως τον κελευστή Καφούρο, που
ήταν ο πυράρχης της διευθύνσεως ασφαλείας και εσήμανε συναγερμό πυρκαγιάς, ενώ ο σκοπός του φυλακίου
ειδοποίησε τηλεφωνικά τους αρμοδίους. Μετά την παρέλευση ενός λεπτού ακούστηκε μικρή έκρηξη που έσπασε
την πόρτα της αποθήκης. Παράλληλα εκδηλώθηκε και
μικρή πυρκαγιά. Πρώτος στον τόπο της συμφοράς έφθα-

Tο κτίριο της λέσχης Aξιωματικών στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, το 1950.

O Yποπλοίαρχος Φραγκίσκος, το πρώτο θύμα της τρομερής
έκρηξης του ναυστάθμου.

Το χρονικό της έκρηξης
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σε ο υποπλοίαρχος Φραγκίσκος μαζί με τον πυράρχη
Καφούρο και μαζί με τα αγήματα κατασβέσεως πυρκαγιάς που είχαν στο μεταξύ καταφθάσει. Η πρώτη προσπάθεια κατασβέσεως πυρκαγιάς απέτυχε. Στο μεταξύ, όταν
ο υποπλοίαρχος Φραγκίσκος συνειδητοποίησε το μέγεθος της πυρκαγιάς, ήταν πολύ αργά και το μοιραίο έφθασε με μεγάλη ταχύτητα. Αν και καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην προχωρήσει η πυρκαγιά
στο διπλανό δωμάτιο, όπου ήταν αποθηκευμένα 600 κιλά
δυναμίτη, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να επεκταθεί
η πυρκαγιά στην διπλανή αποθήκη. Ο υποπλοίαρχος Φραγκίσκος πρώτος όρμησε, κρατώντας στα χέρια του τα
κλειδιά της Αποθήκης, φωνάζοντας παράλληλα το άγημα
κατασβέσεως της πυρκαγιάς να απομακρυνθεί, γιατί διέβλεπε το μοιραίο και αυτός «σαν πρόβατο επί σφαγήν»
οδηγήθηκε στον τόπο της θυσίας.
Η μοιραία αυτή προειδοποίηση καταπνίγηκε αιφνίδια
στη φοβερή κόλαση μιας τρομακτικής έκρηξης. Τεράστιες λάμψεις έφεγγαν την περιοχή και το έδαφος εσειόταν κάτω. Μέσα σε λίγα λεπτά η σκιά του ολέθρου και
του θανάτου σκέπασε τα πάντα. Το κτίριο της Ασφάλειας
του ναυστάθμου ακαριαία κονιορτοποιήθηκε, πραγματική κόλαση. Σίδερα, ξιφολόγχες, καιγόμενα ξύλα και
αποκομένα μέλη είχαν εκτιναχθεί σε περίμετρο μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Τραγικό θέαμα παρουσίαζε η
πληγείσα περιοχή του Ναυστάθμου, πτώματα ακρωτηριασμένα, τραυματίες συρόμενοι από τα φλεγόμενα
ερείπια. Ο απολογισμός υπήρξε τρομακτικός, δεκατρείς
νεκροί μεταξύ αυτών και ο τραγικός ήρωας Φραγκίσκος
και 36 τραυματίες. Θα ήταν πιο τραγική η κατάσταση και
θα θρηνούσαμε περισσότερα θύματα, αν η έκρηξη συνέ-

βαινε άλλη μέρα εργάσιμη και αν ο Φραγκίσκος δεν
απέτρεπε να πλησιάσουν κοντά, τους ναύτες και όλους
όσοι προέτρεξαν να βοηθήσουν την κατάσταση.
Ευθύς μετά την έκρηξη, τέθηκε σε κινητοποίηση όλος
ο μηχανισμός του ναυστάθμου. Ο Αρχηγός του ναυστάθμου έφθασε επί τόπου τεθείς ο ίδιος επικεφαλής των
συνεργείων για την κατααστολή της πυρκαγιάς και την
περισυλλογή των τραυματιών. Λίγο αργότερα έφθασε
από την Αθήνα ο Αρχηγός του Στόλου υποναύαρχος
Κώνστας. Μια ομάδα της γενικής Ασφαλείας υπό τους
αστυνομικούς διευθυντές Κοντήρη και Τσίπη, πολλοί
ανώτεροι αξιωματικοί του Nαυτικού και ο υπουργός της
Εθνικής Άμυνας. Επακολούθησε σύσκεψη κατά την
οποία τέθηκαν οι βάσεις των ανακρίσεων για την εξακρίβωση των αιτίων της εκρήξεως.
Επιτροπή εκ των κ.κ. Αθανασοπούλου πλοιάρχου,
αρχιεπιστολέως του ΓΕΝ Παπαχρήστου, διευθυντού
εφορείας πυρομαχικών ναυστάθμου Τσιμικάλη αντιπλοιάρχου και Αλεξάνδρου πλοιάρχου, ειδικού πυροτεχνουργού, άρχισε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής,
εξονυχιστική έρευνα.
Ο υποναύαρχος Κύρης διεξήγαγε με μεγάλες δυσκολίες το έργο της διάσωσης. Στον τόπο της τραγωδίας είχαν φθάσει κινητά χειρουργεία που παρείχαν πρώτες
βοήθειες και ακολούθως οι βαριά τραυματισμένοι μεταφέρονταν μέσω Σκαραμαγκά σε νοσοκομεία Αθηνών.
Η περισυλλογή των θυμάτων διεξαγόταν κάτω από
το φως των προβολέων των πλοίων τα οποία εκείνη την
ώρα προσέγγιζαν το ναύσταθμο. Διότι λόγω καταστροφής των ηλεκτροφόρων καλωδίων, η περιοχή όλη είχε
βυθισθεί στο σκοτάδι.

Tο μουσείο του Aρχικελευστή Λιάρου στην περιοχή της Δ/νσης Nαυτικών Όπλων του ναυστάθμου Σαλαμίνας.
(Aπό το αρχείο της ΔNO/NΣ).
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Νεκροί και Τραυματίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, οι πρώτοι εκ της εκρήξεως νεκροί ήσαν οι εξής:
1. Υποπλοίαρχος Εμμ. Φραγκίσκος (πυρ.)
έτος γεννήσεως 1900
2. Aρχικελευστής Τσάμης Νικόλαος (τεχν.)
έτος γεννήσεως 1914
3. Αρχικελευστής Κουνέλης Κων/νος (εφαρμ.)
έτος γεννήσεως 1915
4. Aρχικελευστής Περιφανάκης Μιχαήλ (εφαρμ.)
έτος γεννήσεως 1915
5. Κελευστής Καφούρος Ευάγ. (εφαρμ.)
έτος γεννήσεως 1912
6. Ναύτης Κωστόπουλος Διονύσ. (πυρ.)
έτος γεννήσεως 1915
7. Ναύτης Γιαννόμωρας Κων/νος μ. Τεχνίτης
έτος γεννήσεως 1935
8. Ναύτης Βαρώτσης Θεόδ. ν. Εσχαρ.
έτος γεννήσεως1928
9. Ναύτης Μπέκας Δημ. ν. Πυρ.
έτος γεννήσεως 1930
10. Ναύτης Ζήσιμος Ιωάν. ν. Καταστρ.
έτος γεννήσεως 1926
11. Ναύτης Δραζίνος Αντών. ν. Θαλ.
έτος γεννήσεως1926
12. Ανθχος ε.α. Κολιόπουλος Στυλ. Απόστρατος
13. Επίκουρος Αρχικελευστής Γκίκας πολ. Μηχανικός
14. Αρβανίτης Κων/νος κελ. Τεχνών
Τραυματίες:
1. Πλωτάρχης (Ο) Διομ. Γεωργουλόπουλος ΠΝ
2. Αρχικελευστής Ιατρός Ευάγ. Δημητρίου
3. Ναύτης Ο/Α Συγ. Ράπτης
4. Μαθητής τεχνίτης Κ. Ζήρας
5. Μαθητής τεχνίτης Π. Σκληρός
6. Μαθητής τεχνίτης Αθ. Χρυσαθακόπουλος
7. Μαθητής τεχνίτης Ι. Δελόπουλος
8. Μαθητής τεχνίτης Στ. Γισδάκης
9. Μαθητής τεχνίτης Α. Σημαντήρας
10. Μαθητής τεχνίτης Κ. Δελόπουλος
11. Ιδιώτης Κ. Ρουσινός
12. Ναύτης νοσ. Μαργαρίτης
13. Υποκελευστής διαχ. Μιχ. Βαφέας
14. Ναύτης πυρ. Κ. Κεφαλάς
15. Ναύτης ηλεκ. Μ. Τσικούρας
16. Ναύτης οπλ. Κ. Αξιώτης
17. Ναύτης οπλίτης Σπ. Πάτσος

18. Ναύτης οπλίτης Λεων. Ανδρουλιδάκης
19. Ναύτης οπλίτης Ν. Ρούσσος
20. Μαθητής τεχνίτης Κ. Ηλίας
21. Μαθητής τεχνίτης Κ. Στάθης
22. Ναύτης Μ. Γεωργίου
23. Ναύτης Ε. Βυθούλκας (πυρ.)
24. Μαθητής τεχνίτης Μπιμπίκος Γεώργιος
25. Μαθητής τεχνίτης Πούλιας Δημήτριος
Όλοι οι παραπάνω μεταφέρθηκαν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς. Επίσης στο 430 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι ακόλουθοι:
1. Ανθυποπλοίαρχος Ελ. Παπασωτηρίου
2. Ανθυποπλοίαρχος Α. Γραμματικός
3. Κελευστής Κ. Αρβανίτης
4. Υποκελευστής Δ. Πετρόπουλος
5. Υποκελευστής Ν. Χατζηνικολάου
6. Ναύτης μαθητής τεχνίτης Σπ. Πατήλης
7. Ναύτης μαθητής τεχνίτης Γ. Τσόπελας
8. Ναύτης μαθητής τεχνίτης Δ. Δράκος
9. Ναύτης μαθητής τεχνίτης Κ. Φούντας
10. Ναύτης Ν/Α Απ. Δουκάτος
Στο δε 401 στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίσθηκαν οι:
1. Σημαιοφόρος Γ. Πασαλάς
2. Μαθητής τεχνίτης Δ. Πούλιος και
3. Ναύτης Πυρ. Ι. Βυθούλκας

Κηδεία των νεκρών
Η κηδεία των νεκρών έγινε την επόμενη το απόγευμα
από το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του ναυστάθμου
μέσα σε βαθύτατο πένθος και συγκινητικές εκδηλώσεις
εκ μέρους των οικείων των θυμάτων. Ετάφησαν δε στο
νεκροταφείο του ναυστάθμου που βρίσκεται στην περιοχή της ΔΝΟ. Εκτός από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Γεώργιο Μαύρο και τους Αρχηγούς του ΓΕΝ και Στόλου
παρέστησαν και όλοι οι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί του Ναυστάθμου και Στόλου. Τους νεκρούς αποχαιρέτησε ο αρχιεπιστολέας του ναυστάθμου.

Οι λόγοι που προκάλεσαν την έκρηξη
Πολλά γράφτηκαν και ειπώθηκαν σχετικά με την έκρηξη
του ναυστάθμου. Πολλοί μίλησαν για έργο δολιοφθορέων και άλλοι για τυχαία πυρκαγιά. Πάντως η επίσημη
άποψη του Nαυτικού και της ανακριτικής επιτροπής είναι
ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων. Πάντως οπωσδήποτε υπήρξε εγκλη-
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ματική αμέλεια στους υπευθύνους που συσσώρευσαν
όλες αυτές τις εύφλεκτες ύλες στον ίδιο χώρο.

Αποτελέσματα της έκρηξης
Λόγω της πτώσης από την έκρηξη του αυτόματου διακόπτη του δικτύου εξωτερικού φωτισμού, επικράτησε
σκοτάδι στην Πλατεία Σιώκου, στην περιοχή από Δ. ΑΣΦ.
μέχρι το 3ο Φυλάκιο γύρω από το μανδρότοιχο και στο
ύπαιθρο επί του λόφου.
Σκοτάδι επίσης επικρατούσε στο ΝΝΣ και στις ενδιαιτήσεις των Αξιωματικών Υγειονομικού καθώς και σε
ολόκληρο το διπτέρυγο συγκρότημα Γραφείων και Ενδιαιτήσεων, στο οποίο ανατινάχθηκε η Αποθήκη.
Για την παροχή φωτισμού στην περιοχή της πλατείας,
όπου κείτονταν νεκροί και τραυματίες, κλήθηκε από το
Βλητικό Σταθμό το φορτηγό αυτοκίνητο της ΕΠΝ, το
οποίο και φώτισε με τους προβολείς του.
Η αποκατάσταση του ηλεκτρικού φωτισμού έγινε σε
10 έως 12 λεπτά από την έκρηξη με διαταγή του Αρχιεπιστολέα. Η έκρηξη προκάλεσε:
α) 1
 4 θανάτους (2 Αξιωματικοί, 4 Αρχικελευστές, 2 Κελευστές και 6 Ναύτες)
β) 36 τραυματισμούς (4 Αξιωματικοί, 1 Αρχικελευστής,
3 Υπαξιωματικοί, 27 Ναύτες, 1 ιδιώτης)
γ) Καταστροφή δύο πτερύγων του κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο έδρευε η Δ. ΑΣΦ, τμήματος από
το Γραφείο του ΔΒΝ μέχρι το μεσότοιχο από το Γραφείο του Διευθυντή Ασφαλείας.
Επίσης προκλήθηκαν ορισμένες ζημιές στο μανδρότοιχο του περιβόλου και στην προς τη θάλασσα πρόσοψη του ΝΝΣ, στο Χειρουργείο κ.λπ.
Σύμφωνα με εκτίμηση που μου επιδόθηκε από τον
νομομηχανικό Σ. Ναουμίδη, η απαιτούμενη δαπάνη για
την ανακατασκευή των καταστραφέντων κτιρίων και
την επανόρθωση των λοιπών ζημιών αρμοδιότητας
ΔΝΕ, ήταν της τάξης των 60.000.000 δραχμών της
εποχής εκείνης.
δ) Καταστροφή του φορητού οπλισμού που υπήρχε στην
Αποθήκη μαζί με τα πυρομαχικά.
ε) Καταστροφή των δυναμίτιδων, εμπορίων και θρυαλλίδος.
στ) Καταστροφή επίπλων, σκευών κ.λπ.

Περίθαλψη θυμάτων εκρήξεως
Το νοσοκομειακό αυτοκίνητο που έτρεξε στον τόπο του
ατυχήματος προς βοήθεια αχρηστεύθηκε λόγω της εκτίναξης και της ανατροπής του κατά την έκρηξη, με απο-
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τέλεσμα το θάνατο ενός τραυματιοφορέα και την πρόκληση θλαστικού τραύματος στο κεφάλι του Αρχ. Ιατρού
Δημητρίου.
Εν τούτοις, ο Αρχ. Δημητρίου, παρά την κατάστασή
του, προσέφερε όταν συνήθλε κάθε δυνατή πρώτη βοήθεια στους τραυματίες.
Ο Αξιωματικός Φυλακής του Επιτελείου Πλωτάρχης
Οικ. Γεωργουλόπουλος έφθασε πρώτος από τους εντεταλμένους Αξιωματικούς στον τόπο του ατυχήματος
λίγο πριν την έκρηξη, αλλά εκτινάχθηκε εξαιτίας της και
έπεσε στο έδαφος. Αφού συνήλθε μετά από λίγα λεπτά,
σηκώθηκε αμέσως και έτρεξε προς περίθαλψη των
τραυματιών, καθησυχάζοντας και εμψυχώνοντας τα
πληρώματα.
Πρώτος αυτός υπέδειξε στον Αρχ. Ιατρ. Δημητρίου
θέσεις όπου κείτονταν τραυματίες και με το Σημαιοφόρο
τεχν. Τσαγκαράκη έστειλε εντολή στο Υπασπιστήριο για
να κληθεί το ΝΝΠ και να αποστείλει γρήγορα τους διαθέσιμους Υγειονομικούς του Αξιωματικούς και μέσα για
τη μεταφορά των τραυματιών.
Διατηρώντας την ψυχραιμία του, παρείχε οδηγίες και
φρόντιζε για την περίθαλψη όσων την είχαν ανάγκη.
Ο Αξιωματικός αυτός, έχοντας μικρό τραύμα στο δεξί
μάτι περιήλθε σε αφασία μετά από μισή ώρα και μεταφέρθηκε στο ΝΝΠ, όπου διαγνώσθηκε εγκεφαλική διάσειση.
Η κατάστασή του παρέμεινε σοβαρή για πολύ καιρό.
Μετά την αποκατάσταση του φωτισμού έγινε τηλεφωνική κλήση με διαταγή του Αρχιεπιστολέα και άρχισε
η μεταφορά των τραυματιών στο ΝΝΣ. Λόγω όμως της
αχρηστεύσεως του χειρουργείου του από την έκρηξη, η
μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε στο ΝΝΠ και στα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία 401 και 430.
Διαβιβάσθηκαν τηλεφωνικώς οδηγίες προς το ΝΝΠ
για την αποστολή στο Ναύσταθμο Υγειονομικών Αξιωματικών, οι οποίοι και ενισχύθηκαν από τους ιδιώτες
Ιατρούς της Σαλαμίνας.
Η μεταφορά των τραυματιών στο ΝΝΠ και τα παραπάνω δύο Στρατιωτικά Νοσοκομεία εκτελέσθηκε ταχέως.
Αμέσως μετά την έκρηξη έγινε η μεταφορά των αμέσως ανευρεθέντων νεκρών στο νεκρικό θάλαμο του
ΝΝΣ, στη συνέχεια έγινε με τη φροντίδα του διευθυντού
ΔΝΒ Αντιπλοιάρχου Αθανασίου, η εκταφή των νεκρών
από τα ερείπια με συνεχή εργασία μέχρι το απόγευμα της
Κυριακής.
Αυτοκίνητα και πλωτά μέσα διατέθηκαν για τους συγγενείς των θυμάτων που κλήθηκαν για να ακολουθήσουν την εκφορά.

Η Δράση του Υ/Β Γλαύκος τον Ιούλιο του
1974. Ένα «μνημόσυνο» στο Ναύαρχο Β. Γαβριήλ
Γράφει ο Aντιναύαρχος ε.α. Δρ. Στυλιανός Πολίτης Π.N.

Το

Νοέμβριο του 1967 η Ελλάδα είχε παραγγείλει τέσσερα υποβρύχια στα ναυπηγεία
HDW του Κίελου της Δυτικής Γερμανίας.
Το εκτόπισμά τους ήταν 1101/1278 τόνοι, ήταν μονέλικα με ισχύ 4.600 HP και η μεγίστη ταχύτης τους εν καταδύσει ήταν 22 κόμβοι. Βαπτίσθηκαν Γλαύκος, Νηρεύς,
Τρίτων και Πρωτεύς. Ο Γλαύκος παρελήφθη από τον
Πλωτάρχη Γ. Πουλοπάτη, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1971
και κατέπλευσαν στο Ναύσταθμο ανήμερα του Αγίου
Νικολάου του ιδίου έτους. Ο Νηρέας παρελήφθη στις 10
Φεβρουαρίου του 1972 από τον Πλωτάρχη Γ. Σιδέρη και
κατέπλευσε στις 19 του επόμενου Ιουνίου. Στις 8 Αυγούστου 1972 ήρθε η σειρά του Υ/Β Τρίτων που παρελήφθη
από τον Πλωτάρχη Ι. Μανιάτη και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 11 Νοεμβρίου 1972, ενώ στις 22 Νοεμβρίου
1972 παρελήφθη από τον Πλωτάρχη Τ. Μασούρα ο
Πρωτεύς με τον οποίο κατέπλευσε στο Ναύσταθμο στις
16 Μαρτίου 1973.
Ήταν τέσσερα υποβρύχια προηγμένου τύπου, από τα
πιο σύγχρονα συμβατικά της εποχής τους. Μαζί με τις
τέσσερις πυραυλακάτους Ευνίκη, Κυμοθόη, Ναυσιθόη
και Καλυψώ τύπου Compattant II, που είχαν παραγγελθεί στα ναυπηγεία CMN του Χερβούργου το 1968 και
είχαν πραληφθεί ήδη, αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα ναυτικής ισχύος για τη χώρα μας, αφού η Tουρκία
τότε δεν διέθετε ανάλογα όπλα. Είχαν εγκατεστημένες
υπερσύγχρονες για εκείνη την εποχή εντοπιστικές και
άλλων επιχειρησιακών χρήσεων ηλεκτρονικές συσκευές και τελευταίας τεχνολογίας τορπίλες. Οι τορπιλοσωλήνες τους ήταν οκτώ, εξοπλισμένοι με ισάριθμες τορπίλες, ενώ μπορούσαν να φέρουν και άλλες έξι έως
επτά αμοιβές, συνολικά δηλαδή δεκατέσσερις ή δεκαπέντε τορπίλες! (Δεκατέσσερις ήταν μόνο αν είχαν SST4, αλλά υπήρχε δυνατότητα όμως να έχουν και ΜΚ 37.2,
οι οποίες ήταν κυρίως ανθυποβρυχιακές. Αντί για κάθε
μία SST-4, μπορούσαν να έχουν δύο από τις άλλες).
Μπορούσαν να καταδύονται σε μεγάλο βάθος για να διέρχονται ανεντόπιστα και να διαφεύγουν με την πολύ
μεγάλη τους εν καταδύσει ταχύτητα. Στον καταπληκτικό

Το υποβρύχιο Γλαύκος S-110 του Ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού.

για την εποχή τους εξοπλισμό θα πρέπει να προστεθούν
και οι εξαιρετικές δυνατότητές τους για παραπλάνηση
του αντιπάλου.
Η επιλογή του προσωπικού είχε γίνει προσεκτικά, το
επίπεδο της εκπαιδεύσεως και του ηθικού του ήταν πολύ υψηλό. Όλοι ήταν μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί με στρατεύσιμο μόνο το μάγειρα. Με το που
έφθασαν στην Ελλάδα έγινε εντατικότατα η σύντονη
εκπαίδευση. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά δεν αρκέσθηκαν σε αυτό. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση αυτού του επιπέδου με συνεχείς ασκήσεις και
αξιοκρατική χρησιμοποίηση του προσωπικού. Παράλληλα, όλοι φρόντιζαν σχολαστικά τη συντήρηση του πολύτιμου υλικού. Το 1974 τα υποβρύχια αυτά βρίσκονταν
στο αποκορύφωμα της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας
με νέους αλλά έμπειρους κυβερνήτες, που στο διάστημα
της προϋπηρεσίας τους είχαν αποδείξει περίτρανα τις
ικανότητές τους και τις ναυτικές αρετές τους. Κυβερνήτης στο Γλαύκο ήταν ο Πλωτάρχης Β. Γαβριήλ, στο Νηρέα ο Πλωτάρχης Ι. Παναγιωτόπουλος, στον Τρίτωνα ο
Πλωτάρχης Σ. Δριτσάκος και στον Πρωτέα ο Πλωτάρχης
Β. Κηρύκος. Τα υποβρύχια αυτά ήταν το καμάρι του Στόλου μας και οι πιο αξιόμαχες μονάδες των Ενόπλων
Δυνάμεών μας! Παραμονές της εισβολής στην Κύπρο,
το Ναυτικό δεν είχε κάνει καμιά απολύτως ιδιαίτερη
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προετοιμασία. Τα πολεμικά πλοία όμως και ειδικά τα
υποβρύχιά μας ήταν όπως πάντα έτοιμα. Αυτό το είχε
δηλώσει σε ημερήσια εφημερίδα και ο Ναύαρχος Βασίλειος Γαβριήλ που ήταν τότε Κυβερνήτης στο Γλαύκο.
Δεν είχαν όμως εφοδιασθεί με πλήρη φόρτο τορπιλών.
Το δικό του υποβρύχιο μάλιστα αντί για δεκαπέντε που
θα μπορούσε να έχει, είχε δεκατρείς.
Όταν ήμουν Ύπαρχος στο Αντιτορπιλικό Αιγαίον, είχα
κι εγώ Κυβερνήτη σαν Αντιπλοίραχο τότε, το Ναύαρχο
Β. Γαβριήλ που πρόσφατα έφυγε από τον κόσμο μας. Γι’
αυτό το λόγο τον γνώριζα πολύ καλά, γιατί η σχέση του
Κυβερνήτη με τον κυριότερο συνεργάτη του, τον Ύπαρχο είναι άμεση και συνεχής. Είναι γεγονός ότι κυριολεκτικά τον θαύμαζα. Ποτέ δεν έπαυσε να είναι για μένα το
καλό παράδειγμα για τη σταδιοδρομία μου σαν Κυβερνήτης στη συνέχεια. Ήταν ένας εξαιρετικά επιδέξιος
χειριστής του πλοίου, άριστος γνώστης της ναυτικής
τέχνης και τακτικής που μπορούσε να πρωτοτυπεί στις
ενέργειές του και να αυτοσχεδιάζει. Ο πατέρας του ήταν
Ήρωας Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς, που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο ανδραγαθώντας. Ήταν κουνιάδος
επίσης του Πλωτάρχη τότε Ε. Χανδρινού, του γνωστού
Ήρωα της Κύπρου, που σαν Κυβερνήτης του Αρματαγωγού Λέσβος, με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία
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έσωσε την Πάφο καταστρέφοντας την Τουρκική Δύναμη
που την απειλούσε και προκάλεσε τέτοια σύγχυση στους
Tούρκους, που μέσα σε λίγο χρόνο κατάφεραν να βυθίσουν το δικό τους Αντιτορπιλικό Kοτσατεπέ (Kocatepe)
και να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες και σοβαρές
απώλειες προσωπικού στα επίσης δικά τους Αντιτορπιλικά Aντατεπέ (Adatepe) και Μ. Φέζι Τσακμάκ, καθώς
και να καταρρίψουν τουλάχιστον τρία από τα μαχητικά
τους αεροπλάνα.
Ας επανέλθουμε όμως σε εκείνες τις θλιβερές μέρες
του Ιουλίου του 1974. Όπως διηγείται ο παλιός Κυβερνήτης μου, τρία υποβρύχια απέπλευσαν από το Ναύσταθμο
Σαλαμίνας στις 19 Ιουλίου του 1974 ώρα 15.07. Ήταν ο
Γλαύκος, ο Νηρέας και ο Τρίτων. Η διαταγή είχε εκδοθεί
από τον Αρχηγό του Ναυτικού, Ναύαρχο Πέτρο Αραπάκη
στις 10.30, δηλαδή μία ώρα μετά την πληροφορία ότι η
τουρκική αποβατική δύναμη είχε αποπλεύσει από τη Μερσίνα και είχε νότια πορεία. Η αποβίβαση και όχι απόβαση
των Τούρκων, έγινε την επομένη ημέρα, το Σάββατο στις
20 του μηνός. Προορισμός των υποβρυχίων ήταν η περιοχή της Ρόδου, όπου θα εκτελούσαν ασκήσεις επειδή εκεί
θα είχαν ασκήσεις και οι Τούρκοι. Απέπλευσαν δηλαδή
απλά και μόνο για άσκηση. Κάτι που γινόταν συχνά, «για
παν ενδεχόμενο», όταν έβγαιναν τα τουρκικά πολεμικά

στο Αιγαίο. Πριν όμως από τον απόπλου, στις 13.00, κλήθηκαν οι Κυβερνήτες Γλαύκου και Νηρέα στο Αρχηγείο
του Στόλου, στη Σαλαμίνα για να ενημερωθούν για το
Σχέδιο που υπήρχε και αφορούσε αντιμετώπιση τουρκικής επιθέσεως στην Κύπρο. Σε αυτό περιλαμβάνονταν
όλες οι κινήσεις και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων και γενικά το σχέδιο ενέργειας για την αποτροπή των εκτιμώμενων τούρκικων επιδιώξεων. Η ενημέρωση έγινε βιαστικά. Δεν ήταν δυνατό μέσα σε λίγη ώρα
να μελετήσει κανείς ένα τέτοιο σχέδιο και βέβαια ήταν
αδύνατο να το απομνημονεύσει, όσες ικανότητες και αν
είχε. Γι’ αυτό ζήτησαν αντίγραφο που όμως δεν τους δόθηκε γιατί ήταν υψηλής διαβαθμίσεως. Στο σημείο αυτό
έχουμε μια παρατήρηση. Ούτε τέτοια έγραφα μπορούν να
κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, ούτε όμως και πρέπει να παραμένουν κλειδαμπαρωμένα σε ένα φοριαμό ασφαλείας
χωρίς να τα γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια αυτοί που θα
κληθούν να τα εφαρμόσουν!
Τα υποβρύχια τελικά ξεκίνησαν για άσκηση, έχοντας
όμως όπως πάντα την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
κάθε ενδεχόμενου. Δεν τους δόθηκαν άλλες οδηγίες.
Κατά συνέπεια οι Κυβερνήτες όφειλαν όσο αυτό ήταν
δυνατό να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πλοίων τους
αποφεύγοντας κάθε εμπλοκή. Παρόλα αυτά, τα σήματα
που ακολούθησαν δημιουργούσαν πολεμικό κλίμα και
οδηγούσαν σύμφωνα με τον Πλωτάρχη Β. Γαβριήλ στην
ερμηνεία «αν χρειασθεί επιτίθεσαι και μετά ρωτάς».
Επτά το πρωί της επομένης μέρας ενώ η αποβίβαση των
Τούρκων είχε ήδη αρχίσει, τα τρία υποβρύχια μας βρίσκονταν στις Κυκλάδες και συνέχιζαν να κινούνται προς
περιοχή Ρόδου. Στις 16.00 έλαβαν διαταγή από το Αρχηγείο Ναυτικού να πλεύσουν τα υποβρύχια Γλαύκος και
Νηρέας εν καταδύσει με κατεύθυνση την περιοχή βορείως Κύπρου και να αναλάβουν περιπολίες μεταξύ ακτών
της Νήσου και της Μικράς Ασίας. Το άλλο υποβρύχιο, ο
Τρίτων, συνέχισε την πορεία του για Ρόδο. Την ίδια μέρα
απέπλευσε από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το τέταρτο
υποβρύχιο, ο Πρωτέας, για να εγκαταστήσει περιπολία
στις προσβάσεις κόλπου Σμύρνης και Ελλησπόντου.
Σύμφωνα με τη διαταγή, έπρεπε όλα τους να πλεύσουν
κάτω από πολεμικές συνθήκες με τεταμένη την προσοχή τους και εφαρμόζοντας όλα τα διαθέσιμα μέτρα αμύνης. Μια τέτοια διαταγή θέλει απαραίτητα και την ανάλογη ερμηνεία. Το υποβρύχιο εντοπίζει πρώτο το εχθρικό
πλοίο. Στο διάστημα μέχρι να εντοπισθεί από τον εχθρό
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και μπορεί να τον καταστρέψει. Αν παρέλθει άπρακτος αυτός ο χρόνος, η κατά-

σταση μεταβάλλεται σε βάρος του υποβρυχίου ανεπιστρεπτί. Γι’ αυτό το υποβρύχιο δεν μπορεί να είναι αμυντικό όπλο, αλλά μόνο επιθετικό. Μόνο προληπτική
άμυνα με εκδήλωση αιφνιδιαστικής επιθέσεως μπορεί
να κάνει ένα υποβρύχιο και αυτό μετά την επίσημη έναρξη του πολέμου. Αυτός είναι και ο λόγος που σε περίοδο
εντάσεως πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικός ο χειρισμός των υποβρυχίων, καθώς η αρχή του Βρετανού
Ναυάρχου Νέλσωνα «σε περίπτωση αμφιβολίας επιτίθεσαι» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο.
Στις 21 Ιουλίου το βράδυ γύρω στις 21.30 ενώ το Υποβρύχιο Γλαύκος είχε πλησιάσει ογδόντα πέντε περίπου
ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, έλαβε το πρώτο σήμα
ανακοπής του πλου. Με τη νέα διαταγή έπρεπε να πάνε
στην περιοχή Pόδου όπου θα αναλάμβαναν περιπολίες σε
συγκεκριμένους τομείς. Εδώ πάλι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα υποβρύχια πάντα περιπολούν σε καθορισμένους με ακρίβεια γεωγραφικούς τομείς, έχοντας συγκεκριμένη αποστολή. Οι τομείς αυτοί πρέπει να είναι
γνωστοί στα φίλια πλοία για αποφυγή παρεμβολών έως
και ατυχούς εμπλοκής σε μάχη από παρεξήγηση.
Το βράδυ στις 20.00 της επόμενης μέρας, δηλαδή
στις 22 του μηνός, ελήφθη άλλο σήμα το οποίο ακύρωνε το προηγούμενο και διέταζε τα υποβρύχια να πλεύσουν πάλι προς τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου
για εκτέλεση περιπολιών. Ενώ όμως τα υποβρύχια είχαν
πλησιάσει στην Κύπρο στα σαρανταπέντε μίλια στις
07.00 το πρωί της 23ης Ιουλίου, ελήφθη πάλι άλλο σήμα με το οποίο διαταζόταν η ανακοπή του πλου των υποβρυχίων. Τα υποβρύχια διατάχθηκαν να επιστρέψουν
ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο Αττίλας! Τα σήματα ανακοπής του πλου είχαν προβληματίσει σοβαρά τον Πλωτάρχη Β. Γαβριήλ. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες έκλεισε για έξι ολόκληρες ώρες τους ασυρμάτους, διακόπτοντας την επικοινωνία του με το Αρχηγείο για να δει τι θα
αποφασίσει. Η θέση του ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Από τη μια μεριά είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Δεν ήξερε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να μπορεί
κανείς να εκτιμήσει την κατάσταση, δεν μπορεί να ενεργήσει αντίθετα με τη διαταγή. Γι’ αυτό συμμορφώθηκε
με τη διαταγή του Αρχηγείου. Το ίδιο έκανε και το άλλο
υποβρύχιο. Κανένας όμως μα κανένας δεν μπορεί να
φαντασθεί τα θλιβερά συναισθήματα αυτών των Αξιωματικών όταν επιτέλους έμαθαν το τι τελικά είχε γίνει
και συνειδητοποίησαν με απόλυτα δικαιολογημένη αγα-
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νάκτηση το πόσο κοντά έφθασαν σε μια ηρωική πράξη,
που δεν την πραγματοποίησαν, υπακούοντας στη διαταγή ανωτέρων τους έχοντας ταυτόχρονα άγνοια της
πραγματικότητας. Μια πράξη όμως που θα έσωζε την
Κύπρο μας από την καταστροφή.
Οι Τούρκοι ανενόχλητοι αποβιβάσθηκαν στην Κύπρο
χρησιμοποιώντας τριανταοκτώ αποβατικά. Δεν πρέπει
να μας διαφεύγει ότι τα υποβρύχια θα μπορούσαν να
είχαν βρεθεί εκεί που διατάχθηκαν αρχικά, προτού οι
Τούρκοι να έχουν εξασφαλίσει το απαραίτητο για την
επιτυχία τους προγεφύρωμα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι
αν αυτά τα υποβρύχια είχαν φθάσει εκεί, το πιθανότερο
που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να βυθιστούν τουλάχιστον δεκατρία μεγάλα τουρκικά πλοία. Αυτά όλα στη
χειρότερη περίπτωση και με επιτυχία μόνο 50%, αν σκεφθεί κανείς πόσες τορπίλες διέθεταν συνολικά αυτά τα
πλοία. Τέτοιες απώλειες ήταν αναμφίβολα αρκετές για
να ματαιώσουν την επιχείρηση της Κύπρου. Ακόμα και
την επομένη μέρα να έφθαναν, πάλι δεν μπορούμε να
πούμε ότι θα ήταν πολύ αργά, καθώς και σε αυτή την
περίπτωση θα μπορούσαν να σταματήσουν την αποβίβαση και να δώσουν μια πολύ καλή ευκαιρία για την άμυνα
της Μαρτυρικής Μεγαλονήσου.
Πριν από καιρό, πίνοντας καφέ με τον παλιό Κυβερνήτη μου τον άκουσα να λέει ξαναγυρίζοντας στα παλιά
και γνωρίζοντας όλα όσα δυστυχώς ο ίδιος δεν ήξερε
τις τραγικές εκείνες στιγμές που δέχθηκε τα σήματα
ανακοπής του πλου: «Βρέθηκα σε δίλημμα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι έπρεπε να παραβώ το σήμα. Διότι δεν είχα
τα στοιχεία, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την όλη κατάσταση με πληροφορίες, τι ακριβώς γινόταν. Τα στοιχεία
αυτά όμως τα είχαν στο Αρχηγείο του Ναυτικού. Επομένως, όσο και μέσα μου να ήθελα να παραβώ την εντολή,
τελικά επεκράτησε η λογική του ότι δεν έπρεπε να την
παραβώ και υπάκουσα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
τελικά ήταν το σωστό. Και ως απεδείχθη μάλλον δεν
ήταν το πιο σωστό που μπορούσε να γίνει. Αλλά είναι
πολύ δύσκολο για έναν κυβερνήτη υποβρυχίου, προτού
γίνει ένας πόλεμος, να προκαλέσει έναν πόλεμο μεταξύ
Ελλάδας – Τουρκίας και να είναι αυτός η αιτία του. Εάν
μεν νικούσαμε, σωστά θα είχα αποφασίσει, εάν χάναμε,
θα είχα αποφασίσει λάθος. Είναι μεγάλο το δίλημμα και
μεγάλη η απόφαση που πρέπει να λάβεις για να παραβείς
αρκετές εντολές. Αλλά προτού κηρυχθεί πόλεμος, δεν
νομίζω –γιατί μετά από τόσα χρόνια το σκέπτομαι και με
απασχολεί– ότι θα έπρεπε να παραβώ την εντολή που
είχα λάβει από το Αρχηγείο Ναυτικού. Θα μπορούσαμε
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να έχουμε τσακίσει τους Τούρκους!».
Συμφώνησα απόλυτα με τον παλιό Κυβερνήτη μου!
Πράγματι στον πόλεμο οι ηγέτες πρέπει να παραβαίνουν
τις διαταγές όταν έχουν καλύτερη εικόνα της καταστάσεως από αυτούς που τις εκδίδουν. Στην περίπτωση
όμως αυτή φέρουν ακέραια την ευθύνη για την πράξη
τους που είναι παράνομη και ποινικά κολάσιμη σε όλες
τις περιπτώσεις. Όμως στο βυθό της θάλασσας ακούγοντας μόνο τα υδρόφωνα, δεν μπορείς σε μια περίοδο που
επίσημα ξέρεις ότι «οι Τούρκοι κάνουν ασκήσεις» και
χωρίς να έχεις καμία πληροφόρηση, να παραβείς τις
διαταγές των ανωτέρων σου και να ριψοκινδυνεύσεις
μετά από επιπόλαιες σκέψεις, που θα σε οδηγήσουν πιθανότατα σε ενέργειες που μόνο εγκληματικές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν.
Τα σήματα για να γυρίσουν πίσω τα υποβρύχια εκδόθηκαν από τον Αρχηγό Ναυτικού, Ναύαρχο Π. Αραπάκη.
Ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί ικανοποιητική απάντηση στο καυτό ερώτημα: Γιατί ο Αρχηγός εξέδωσε αυτές
τις διαταγές; Κάποιοι ισχυρίζονται ότι εκδόθηκαν γιατί
υπήρχε πληροφορία ότι δήθεν οι Τούρκοι θα έκαναν απόβαση στη Ρόδο και ότι το Ναυτικό προτίμησε να σώσει τη
Ρόδο και όχι την Κύπρο. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ποτέ να συμβεί, ακόμα και αν η πληροφορία ήταν
απόλυτα ακριβής. Δεν παίρνεις τα υποβρύχια από εκεί
που έχουν σίγουρα δράση για να τα μεταφέρεις εκεί που
ενδέχεται να δράσουν και μάλιστα όταν έχεις και άλλα
διαθέσιμα. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι οι ιθύνοντες είχαν
εξασφαλίσει από τον υφυπουργό Eξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Γιόζεφ Σίσκο, την υπόσχεση ότι θα
σταματήσει την εισβολή και εξαπατήθηκαν. Όσο απλοϊκή
και να φαίνεται αυτή η δικαιολογία, δεν μπορούμε να την
απορρίψουμε, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Έλληνες πάντα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας ζητώντας τη διαμεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων.
Τέλος, θεωρώ τελείως αφελή τη δικαιολογία ότι όλα
αυτά έγιναν για να πέσει η Κυβέρνηση των Αθηνών, που
με διάφορες μορφές και σχήματα, βρισκόταν παράνομα
επτά χρόνια στην εξουσία! Υπήρξαν μάλιστα και κάποιοι
που διατυμπάνιζαν ότι «η Κύπρος θυσιάστηκε για να
σωθεί η Ελλάδα!». Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη
ανοησία! Αν ήταν έτσι, τότε γιατί όταν έπεσε η «Χούντα»
δεν σταμάτησε και η προέλαση των Τούρκων; Η μεταπολίτευση έγινε και εδώ πανηγυρίζαμε. Τις ίδιες στιγμές
οι Τούρκοι έσφαζαν, βίαζαν και προχωρούσαν με μεγαλύτερη ορμή, τελείως ανενόχλητοι, για να σταματήσουν
εκεί που ήθελαν!

Tεχνάσματα στον πόλεμο
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) Π.N. ε.α. Xρ. Iδ. Kούσουλας

Κ

ατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν την
απόβαση στη Νορμανδία (6η Ιουνίου 1944),
οι Σύμμαχοι για να αποκρύψουν τις προθέσεις τους, με ενέργειες ή ψευδείς διαδόσεις είχαν κατορθώσει να παραπλανήσουν σε μεγάλο βαθμό τους
αντιπάλους τους.
Οι ενέργειες αυτές απέβλεπαν, στο να εξαναγκάσουν
τους Γερμανούς πρώτον, να μη μετακινήσουν μονάδες
τους προς την περιοχή της αποβάσεως και δεύτερον, να
παραμείνουν ακινητοποιημένες οι 90 γερμανικές μεραρχίες πεζικού και οι 20 μεραρχίες τεθωρακισμένων, που ήταν
διασκορπισμένες στα κατεχόμενα κράτη της Ευρώπης. Δι’
αυτό, λοιπόν, από το Μάιο 1944 πράκτορες των συμμάχων
είχαν αρχίσει απειλές, διαδόσεις, φήμες, επιδρομές, σαμποτάζ κ.λπ. για να φοβίσουν τους Γερμανούς.
Έτσι, διαδόσεις ότι η Τουρκία θα προσχωρήσει στη
Συμμαχία ή ότι διεξάγονται συνομιλίαι με Bουλγαρία,
Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, στη Μέση Ανατολή η 9η
και 10η Στρατιά των Άγγλων συγκεντρώνονται στα
τουρκικά σύνορα, με σκοπό να εισβάλουν στα Βαλκάνια,
επιδρομαί κομάντος στα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, ότι
η Αμερική, μόνη πηγή τροφοδοσίας πετρελαίου στην
Ισπανία, αρνείται να στείλει άλλες ποσότητες, στην Αλγερία ο γαλλικός στρατός διεδόθη ότι ετοιμάζεται να
αποβιβασθεί στην ακτή της Riviera, στη Γαλλία οι
«maquis» άρχισαν να ξεσηκώνονται, στην Ελάδα, απάγεται στην Κρήτη ο Γερμανός στρατηγός Kreipe, στην
Ρόδο γίνεται σαμποτάζ, στη Σκανδιναβία αποβιβάζονται
συμμαχικά στρατεύματα με προορισμό βαλτικά κράτη
κ.λπ. Δηλαδή, να περιμένουν επίθεση από παντού.
Εμείς εδώ, θα ασχοληθούμε με δύο περιπτώσεις που
οι Σύμμαχοι χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους
ενεργείας, παρέσυραν τους Γερμανούς να ακινητοποιήσουν τις Μονάδες τους στον χώρον τους.
Η πρώτη είναι η δήθεν απόβαση στο «Βισκαϊκό κόλπο». Εδώ, μια γυναίκα θα διευθύνει την ορχήστρα της
παραπλανήσεως. Ήταν μία ωραία κοπέλα από την Αργεντινή, που το 1942 επισκέφθη τον πατέρα της στο Παρίσι που υπηρετούσε στην Πρεσβεία της Αργεντινής. Εκεί,
άνδρες της γερμανικής κατασκοπίας την πλησίασαν και
τη στρατολόγησαν για πράκτορά τους στο Λονδίνο, όπου

και θα μετέβαινε. Αυτή όμως, όταν έφτασε στην Αγγλία
επήγε στις Αρμόδιες Αρχές, τους ανέφερε την περίπτωσή της και προσεχώρησε με το μέρος των Συμμάχων.
Αφού πέρασε ειδική εκπαίδευση και εξετάσεις ως κατάσκοπος, οι Άγγλοι το 1943 την εγκατέστησαν στο Λονδίνο ως πράκτορά τους. Από εκεί, άρχισε να μεταδίδει
στη Γερμανία πληροφορίες, που τις τροφοδοτούσαν οι
Άγγλοι, που πράγματι θεωρήθηκαν από τους Γερμανούς
πολύ καλές και αληθείς και τώρα την πλήρωναν με ένα
αρκετά καλό μηνιαίο μισθό.
Η επικοινωνία με τους Γερμανούς εγένετο μέσω της
τραπέζης του Αγίου Πνεύματος της Λισσαβώνος με
κρυπτογραφικό μηχάνημα που την είχαν εφοδιάσει, με
το οποίον θα τους έστελνε τηλεγράφημα, σε περίπτωση
που πληροφορείτο κάτι σχετικόν με τον χρόνον και την

O Aμερικανός Στρατηγός G. Patton.
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Aφίσα που κυκλοφόρησε στην Aμερική κατά την περίοδο
του B’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1942, που προειδοποιεί για
τους κινδύνους της απρόσεχτης “χαλαρής” συζήτησης.

περιοχή της αναμενόμενης αποβάσεως. Ο τρόπος επικοινωνίας ήτο ο εξής: Τηλεγράφημα για £ 100 σήμαινε
απόβαση στη Βόρειο Γαλλία, για £ 125 Βισκαϊκό Kόλπο,
για £ 150 Ελλάδα, για £ 225 Δανία, για £ 250 Νορβηγία.
Επίσης, αν έβαζε το λόγο της αναλήψεως των χρημάτων, θα σήμαινε ημέρα και μήνα.
Φυσικά, το κρυπτογραφικό μηχάνημα είχε περάσει
στα χέρια και έλεγχο των Άγγλων. Έτσι, λοιπόν, την 15η
Μαΐου 1944 η πράκτωρ έστειλε τηλεγράφημα στην
ανωτέρω Τράπεζα, το οποίον και μετεβιβάσθη στους
Γερμανούς. Το κείμενόν του, είχε ως εξής: «Αποστείλατε επειγόντως £ 125. Αναγκαίες για τον οδοντίατρόν
μου». Η ερμηνεία του τηλεγραφήματος ήτο: «Έχω συγκεκριμένα νέα, η απόβασις θα λάβει χώραν εις τον Βισκαϊκόν Kόλπον, σε ένα μήνα από σήμερον». Σκοπίμως
οι Άγγλοι μετέδωσαν στους Γερμανούς για ημερομηνία
την 15η Ιουνίου 1944 ως ημέρα επεμβάσεως στην Ευρώπη, για να αναμένουν ακόμη εννέα ημέρες, μετά την
κανονισμένη 6η Ιουνίου. Έτσι, με το τηλεγράφημα αυτό
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οι Γερμανοί κράτησαν σταθμευμένη την εις το Bordeaux
πανίσχυρη 11η μεραρχία τεθωρακισμένων και δεν την
μετακίνησαν βορειότερα, στη Νορμανδία.
Η δεύτερη είναι, η περίπτωση του στρατηγού Hans
Cramer. Οι Άγγλοι ειδικοί της εξαπατήσεως, θεωρούσαν
ότι δεν ήτο αναγκαίον οι Γερμανοί να πληροφορούνται διά
τις συμμαχικές προθέσεις στην κατεχόμενη Ευρώπη από
την ασύρματον επικοινωνίαν ή τις αναφορές πρακτόρων,
αλλά καλύτερον θα ήτο, να τις μάθαιναν από κάποιον που
θα μπορούσε προσωπικά ν’ αναφερθεί στο Γενικό Επιτελείο του, σχετικά με τη γενική κινητοποίηση στην Αγγλία
και ιδίως διά την ύπαρξιν και παρουσία της πολυδιαφημισμένης Αμερικανικής Στρατιάς Fusac και έτσι οι Γερμανοί, προς αντιμετώπισήν της, να διατηρήσουν την εις Pas
des Calais πανίσχυρη 15η Στρατιά Πεζικού.
Γι’ αυτό, λοιπόν, επελέγη ο στρατηγός Hans Cramer,
ο οποίος ήτο στη Β. Αφρική διοικητής του Africa Korps
και είχε συλληφθεί το Μάιο 1943 στην Τυνησία.
Ούτος, μεταφέρθηκε στην Αγγλία αλλά επειδή η υγεία
του δεν ήτο καλή και είχε επιδεινωθεί, απεφασίσθη η
αποστολή του στη Γερμανία, μέσω ενός προγράμματος
ανταλλαγής αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού και για
να γίνει έτσι πρωταγωνιστής, ενός αγγλικού σχεδίου
παραπλάνησης. Το Μάιο του 1944, λοιπόν, μετεφέρθη
στο Λονδίνο, οδικώς. Σκοπίμως, τον πέρασαν ακριβώς
μέσα από την γιγαντιαία συγκέντρωση ανδρών και εφοδίων για την επιχείρηση αποβάσεως στη Νορμανδία και
μάλιστα εδείπνησε με τον στρατηγό Patton, τον οποίον
και συνέστησαν ως Διοικητήν της Fusag, ως και πολλούς διοικητάς μονάδων οι οποίοι του δήλωναν ότι
προορίζονται για να αποβιβαστούν στο Calais. Αλλά,
εκράτησαν μυστικό το μέρος, που ήτο. Του είπαν ότι ταξίδεψε νότια και νοτιανατολικά για να δικαιολογήσουν
ότι, η συγκέντρωσις ήταν απέναντι από την Γαλλία και
το Pas des Calais, ενώ στην πραγματικότητα είχε ταξιδέψει από κεντρική, νότια και νοτιοδυτική Αγγλία, όπου
και οι λιμένες επιβιβάσεως στρατευμάτων για την απέναντι ακτή, της Νορμανδίας. Εξάλλου, όλαι αι ονομασίαι
στα διάφορα σημεία που περνούσε είχαν αλλαχθεί, δρόμοι, πόλεις, σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.λπ.
Τον Cramer, λοιπόν, τον επιβίβασαν σε πλοίο και με
αυτό αφίχθη σε Γερμανικό λιμενα και από εκεί, εις το
Βερολίννο την 23 Μαΐου 1944. Αμέσως, ανεφέρθη εις
τον Αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ακολούθως στην Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση. Ετοποθετήθη ως ειδικός σύμβουλος στο Επιτελείο της Διοικήσεως Τεθωρακισμένω, εις την Δύσιν. Στην αναφορά του

O τελευταίος Διοικητής του AFR. KORPS, Στρατηγός
H. Cramer (δεξιά) και ο Στρατηγός J. Von Arnim,
παραδίδονται το Mάιο του 1943, σε Άγγλο στρατηγό.

επεσήμανε ότι είδε μεγάλο αριθμό στρατιωτών και εφοδίων, ως και την ύπαρξιν Αμερικανικής Στρατιάς.
Ποιος θα αμφισβητούσε την αναφορά ενός Γερμανού
Στρατηγού και την πεποίθησή του ότι η απόβαση θα γίνει
στο Pas des Calais.

Επίλογος
Αι προαναφερθείσαι δύο επιτυχείς προσπάθειαι παραπλανήσεως του εχθρού, σε συνδυασμό με τη γενική
πολιτική, διπλωματική και οικονομική εκστρατεία των
συμμάχων κατά του Χίτλερ, υπήρξαν θετικαί και συνέβαλαν στο συντομότερο τερματισμό του πολέμου.
Αν, λοιπόν, αι συμμαχικαί μυστικαί υπηρεσίαι δεν είχον παρασύρει τον Χίτλερ σε λανθασμένες αποφάσεις,
σαν τις ανωτέρω, τότε εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί
στρατιώτες θα ήσαν διαθέσιμοι να αποκρούσουν και να
ρίξουν στη θάλασσα τους συμμάχους κατά την απόφαση
στη Νορμανδία. Στο τέλος του πολέμου, το γεγονός ότι
οι γερμανικές μονάδες παρεδίδοντο στους συμμάχους

Συσκευή κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούσαν οι Nαζί.

με τους στρατιώτες να παραμένουν στις θέσεις τους,
καταδεικνύει την επιτυχία του σχεδίου.
Πάντως, αι συμμαχικαί μυστικαί υπηρεσίαι, είχαν
πραγματοποιήσει το ακατόρθωτον με ένα έργο πέραν
πάσης φαντασίας και προσδοκίας. Χωρίς ούτε ένα πυροβολισμό, είχαν καθηλώσει την πανίσχυρη γερμανική
πολεμική μηχανή, με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα
υπέρ των συμμάχων.

1. Fusag = Μη υπαρκτή αμερικανική στρατιά, με προορισμό δήθεν το Pas des Calais.
Ήτο γνωστόν ότι, σε απόβαση των συμμάχων στην Ευρώπη θα ελάμβανον μέρος αι στρατιαί του Άγγλου στρατηγού Montgomery
και του Αμερικανού στρατηγού Bradley. Αλλά με διαδόσεις οι Γερμανοί έπρεπε να πεισθούν ότι υπήρχε και μία τρίτη στρατιά, η
Fusag, στρατοπεδευμένη στη ΝΑ Αγγλία, με διοικητή τον Αμερικανό στρατηγό Patton, έτοιμη να αποβιβαστεί στο Pas des Calais,
της Γαλλίας. Φυσικά, η στρατιά υπήρχε μόνον στα χαρτιά και οι σύμμαχοι προσπαθούσαν με διάφορα τεχνάσματα και τρικ –όπως,
ψεύτικα τανκς στους αγρούς, ψεύτικα πλοία στα λιμάνια που τα φουγάρα τους εκάπνιζαν από αναμμένα ξύλα και χαρτιά, ψεύτικες
αντλίες και δεξαμενές πετρελαίου, κοιτώνες δήθεν οπλιτών, μεγάλη ασύρματος επικοινωνία, με διαταγές, ανακοινώσεις και νέα
των στρατιωτών κ.λπ.– να την παρουσιάσουν αληθινή και ζωντανή, στις από αέρος παρατηρήσεις των Γερμανών. Από τις φήμες,
λοιπόν, η Fusag ενδιέφερε τους Γερμανούς, μια και ο Χίτλερ πίστευε απόλυτα, ότι «από το Pas des Calais οι αντίπαλοι θα έβαζαν
πόδι στην Ευρώπη».
2. Ο στρατηγός Hans Cramer είχε τιμηθεί από την πατρίδα του με την Ανωτάτη τιμητική διάκριση τον Σταυρόν των Ιπποτών του Σιδηρού
Σταυρού.
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EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

Σπυρίδων I. Tρικούπης
O φωτισμένος πρωτουργός

Γράφει ο καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών

Γρ. Φιλ. Kωσταράς

* B’ μέρος. Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Ο διπλωματικός στίβος
Το γεγονός αυτό αποκλύπτει την ακλόνητη πεποίθησή
του ότι με την οικονομική και την άλλη βοήθεια και στήριξη κυρίως της Βρετανίας, παντοδύναμης τότε αυτοκρατορίας, θα ήταν δυνατή η απελευθέρωση της Ελλάδος και η οργάνωσή της σε αυτόνομο κράτος. Απροσμέτρητης αξίας είναι οι διπλωματικοί του αγώνες και οι
υπηρεσίες, που προσέφερε στο έθνος, όχι μόνον ως
πρέσβυς, αλλά και ως υπουργός Εξωτερικών, στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, μαχόμενος στις επάλξεις του
δημοκρατικού φιλελευθερισμού για την ανόρθωση της
πατρίδας και την πολιτική της συγκρότηση, αλλά και για
την εμπέδωση των συνταγματικών της ελευθεριών.
Οι εισηγήσεις του στη Γερουσία, η πάγια θέση του
κατά του «ρύπου της διχονοίας», η ακράδαντη πίστη στην
ικανότητα των Ελλήνων να αυτοδιοικηθούν, ο αγνός και
φλογερός και συνεπής και άδολος πατριωτισμός του,
τον ανέδειξε σε Νέστορα της διπλωματίας: Στο Συνέδριο
Ειρήνης, που έλαβε χώρα το 1856 στο Παρίσι, με την
ακαταπάλαιστη πειθώ του έγινε δεκτό το αίτημα της Ελλάδος, όπως παύσουν οι ξενικές επεμβάσεις στα εσωτερικά της πράγματα και οι συνεχείς αποσταθεροποιητικές σκευωρίες.
Κατά τη μακρόχρονη, εξάλλου, παραμονή του στην
Αγγλία εργάσθηκε αθόρυβα, συστηματικά, μεθοδικά και
ανυποχώρητα, με σύνεση και γνώση και πείρα για την εκ
μέρους της Αγγλίας παραχώρηση της Επτανήσου στην
Ελλάδα. Η συμβολή του στην ένωση των Ιονίων νήσων
με τη μητρική γη δεν είναι μικρή. Η διπλωματική ιστορία
την καταγράφει ήδη ως μία από τις πλέον λαμπρές υπηρεσίες της.

Ο πνευματικός βίος
Η αναφορά σε αυτές τις προς την πατρίδα υπηρεσίες του
Σπ. Τρικούπη και στην εν γένει δράση και επίδρασή του
στην πολιτική και πολιτειακή ζωή της χώρας είχε μία,
σχεδόν βλάσφημη, συντομία: O χώρος γλίσχρος και ο
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χρόνος βραχύς. Όμως, όλη τούτη η ενεργητικότητα και
η ασταμάτητη, όντως αξιοθαύμαστη, δράση ήταν η ηφαιστειακή έκρηξη μιας παλλόμενης ελληνικής καρδιάς και
ενός ήρεμου, ελεύθερου και δημιουργικού νου. Το όλο
έργο του είναι το απαύγασμα ενός βαθύτατα, με το άροτρο της παιδείας, καλλιεργημένου και συγχρόνως φύσει
προικισμένου ανθρώπου, ο οποίος, χτίζοντας μία δυναστεία του πνεύματος, μας έδωσε εύοσμους και γλυκείς
καρπούς σε πολλές περιοχές και σε καίρια είδη του νεοελληνικού λόγου.

Ο πεζός – ιστοριογραφικός λόγος
Η έκδοση της τετράτομης Ιστορίας της Ελληνικής
Επαναστάσεως, πρωτοτυπωμένης το 1853-7, απετέλεσε σπουδαίο πνευματικό γεγονός. Η εξωτερική μορφή
του ιστορικού λόγου του Τρικούπη είναι υποδειγματικά
θελητική και το περιεχόμενο της περιώνυμης Ιστορίας
του συναρπαστικά ενημερωτικό: Έζησε μέσα στη φωτιά
του αγώνα και στους καπνούς της Επαναστάσεως, σχετίσθηκε ή και συγκρούσθηκε με τους πρωταγωνιστές
της, έπαιξε κυριάρχο ρόλο κατά τις πολιτειακές μεταβολές του νέου ελληνικού κράτους και δίνει έτσι μία λεπτομερή εικόνα των γεγονότων, όχι βέβαια Θουκυδίδειας συγγραφής, δήλαδη πλήρως αμερόληπτη και αντικειμενική. Είναι κάποτε πειστικός, άλλοτε παραπειστικός. Ο φιλοαγγλισμός του τον οδηγεί σε συγκαλυπτική
για τις εις βάρος της Ελλάδος αγγλικές ενέργειες παραποίηση, ενώ δεν αποφεύγει την κομματική υμνολογία
και τη μείωση της δράσεως των αντιφρονούντων, παραδεχόμενος στον πρόλογο της Ιστορίας του ότι «πας
άνθρωπος έχει τας πολιτικάς του δοξασίας, ώστε, γράφων, είναι δύσκολον να μην επηρεάζεται εντεύθεν ανεπαισθήτως». Ομολογία αφοπλιστική!
Ανεξάρτητα από αυτά και τις επιφυλάξεις ή διαφωνίες οποιουδήποτε μελετητή η Ιστορία του Τρικούπη,
«οδηγημένη βέβαια από τη γνώση, αλλά πολύ περισσό-

τερο από την ενορατική δύναμη», όπως προλογίζοντας
την 4η έκδοση (1925; Ι. Σιδέρης) γράφει ο Παλαμάς, θα
μείνει «κτήμα ες αεί». Η ένδοξη περίοδος (1821-1830),
στην οποία αναφέρεται, έχει πολύ φως, αλλά και πολύ
σκότος, μεγαλείο και πάθη. Γι’ αυτό και ο Άμπερντιν,
υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, όταν ο Σπ. Τρικούπης, αντικαποδιστριακός και αυτός, του έδιδε τον Α’
τόμο της Ιστορίας του, του είπε: «Περιμένω να δω ποια
γνώμη θα εκφράσεις για το ρωσσισμό του Κυβερνήτη,
διότι έχω την πεποίθηση ότι αγαπούσε αληθινά την Ελλάδα, ότι ποτέ δεν σκέφθηκε να τη θυσιάσει στη Ρωσσία
και ότι η καταδίωξή του από την Αγγλία και τον άνδρα
αδίκησε και τη δική μου πατρίδα εζημίωσε»! Ειλικρίνεια
και τύψεις συνειδήσεως από πολιτικό που διαχειρίσθηκε την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας!

Ο ρητορικός του λόγος
Η πλουσιότερη προίκα και το ισχυρότερο όπλο του Σπ.
Τρικούπη ήταν η δεινότητα του ρητορικού του λόγου. Η
πειστική του δύναμη, η φυσική του χάρη, η κρυστάλλινη
ακρίβεια, η πνευματώδης αφέλεια, το υψηλό των νοημάτων, η ένταση και η τεκμηριωμένη ισχύς των επιχειρημάτων, η αυστηρή σαφήνεια, η γλυκεία γλαφυρότητα,
η αρχιτεκτονημένη και νευρώδης ζωηρότητα των εννοιών, η παραστατικότητα των εικόνων, η ορμητικότητα και
σφριγηλότητα των εκφράσεων, η γοργή και σφοδρή
αλληλουχία των σκέψεων ή η ηρεμούσα απαλότητα,
απλότητα και σεμνότητα είναι μερικά από τα γνωρίσματά του. Προκύπτουν βέβαια από τη φυσιογνωμία, το γυμνασμένο πνεύμα και το χαρακτήρα του ρήτορα Τρικούπη. Η βροντώδης φωνή του σε συνδυασμό με την άρτια
υπόκρισή του, τον κατάλληλο τόνο και χρωματισμό κατά
την εκφώνηση, καθήλωναν τα ακροατήρια.
Ο Σπ. Τρικούπης, «ρήτωρ σπουδαιότατος εν τη Γερμανία –είπεν ο Ζαΐμης στον επικήδειό του– υπερμάχησεν
(των ελευθεριών) και διά του έργου του προήσπισεν
αυτάς προσβαλλομένας... Το βήμα... ήτο βήμα της αληθείας, αφού αντήχουν καθ’ όλην την αγωνιζομένην Ελλάδα, η αγάπη της πατρίδος και η σωτηρία της». Απαράμιλλος αγορητής «απήγγειλεν ευκρινείς γνώμας και
σαφείς εννοίας», γράφει ο Θ. Δηληγιάννης, ενώ «ως
αντιπρόσωπος εν ταις συνελεύσεις και εν ταις Βουλαίς
της πατρίδος» οι λόγοι του «ανεμίμνησκον εν πολλοίς
τον Λυσίαν», σημειώνει ο Εμμ. Κόκκινος.
Από μικρός ασκήθηκε στο ρητορικό λόγο και σιγά
σιγά καλλιέργησε όλα τα είδη του: Προτρεπτικό - παραινετικό, επιτάφιο, πανηγυρικό, πολιτικό και επιστολικό.

Προτομή του Σπ. Τρικούπη. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
Αθήνα.

α) Τον παραινετικό του λόγο άκουε, γοητευμένο, το
εκκλησίασμα, καθώς ανέβαινε στον άμβωνα του Aγίου
Σπυρίδωνα και του Aγίου Παντελεήμονα, για να ενθαρρύνει και να παρηγορήσει τις δουλωμένες καρδιές των
Μεσολογγιτών ο μαθητής ακόμη της περίφημης «Παλαμαϊκής Σχολής» ή στον άμβωνα του Aγίου Ανδρέα αργότερα ο σπουδαστής στην Πάτρα. Ο λόγος του αυτός
βαθμιαία γίνεται συμβουλευτικός στη Συνέλευση της Δ.
Ελλάδος (1824) με θέμα τη συγκέντρωση των εγγείων
φόρων σε κοινό ταμείο ή στη δοξολογία της Μητροπόλεως του Ναυπλίου (το Μάιο του 1825) όπου, ανεβαίνοντας στον άμβωνα, θα βροντολαλήσει: «Aς καθαρίσωμεν
την ψυχήν μας από τον ρύπον της διχονοίας... για να μη
δίνουμε εμείς το κοφτερώτατο σπαθί των αγρίων παθών μας στα χέρια του ασεβούς τυράννου»!
β) Οι επιτάφιοι - επικήδειοι λόγοι του Σπ. Τρικούπη θα
παραμείνουν ανυπέρβλητα πρότυπα: «Η μελαγχολική
αυτού φωνή απεχαιρέτα τον Βύρωνα, θνήσκοντα εν τοις
κόλποις της νέας πατρίδος του, και τον Καραϊσκάκην,
δοξάζοντα την γην αυτήν, εν η θάπτεται», λέγει ο Δ. Ζαΐμης, ενώ ο Θ. Δηληγιάννης ομολογεί: «Η Ελλάς επλήρωσε διά της ευγλώττου του Τρικούπη φωνής τον φόρον του περιπαθούς θαυμασμού και της ευγνωμοσύνης
εις τον ευγενέστερον και μεγαλοπρεπέστερον των φιλελλήνων, Βύρωνα».
«Μετά την ακολουθίαν ο Σπ. Τρικούπης απήγγειλε τον
επικήδειον, ένα από τα ωραιότερα γραπτά ελληνικά κείμενα πεζού λόγου εκείνης της εποχής, άξιον πράγματι
να μνημονεύεται εις την ιστορίαν...», δέχεται ο Διον.
Κόκκινος. Η συγκίνηση από τον επικήδειον υπήρξε συγκλονιστική την ημέρα εκείνη (10 Απριλίου 1824) και το
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Ο ποιητικός του λόγος

Eπάνω, η Bουλή την εποχή του Xαρίλαου Tρικούπη.
Δεξιά, το γραφείο του Xαρίλαου Tρικούπη στη βουλή.

μέγα πλήθος ξέσπασε σε θρήνο με βιαιότητα θύελλας.
Την ίδια εμβρίθεια, υψηλοφροσύνη και ρητορική λαμπρότητα, αν όχι υπέρτερη, έχει και ο επικήδειος, που
εξεφώνησε ο Τρικούπης έμπροσθεν του μεγάλου νεκρού του Καραϊσκάκη, την 24 Απριλίου 1827, αληθινό
μνημείο Τέχνης και Κάλλους! Στο ίδιο ύψος ίστανται και
οι επικήδειοι για τους νεκρούς του Άστιγγος, του Ζαΐμη,
του Μαυρομιχάλη, του Π. Νοταρά κ.ά.
γ) Οι πανηγυρικοί του λόγοι, τώρα, οι αφιερωμένοι
στις νίκες της ναυμαχίας στον Καφηρέα και στο Ναυαρίνο, της μάχης και της νίκης στην Αράχωβα ή με την ευκαιρία της ανακτήσεως του Μεσολογγίου προκαλούσαν
ουρανομήκη ενθουσιασμό!
δ) Οι πολιτικοί με τη στερεά και ακλόνητη επιχειρηματολογία τους εξάρθρωναν τον αντίπαλο αγορητή και
θύμιζαν κάτι από τις διμηγορίες του Θουκυδίδειου Περικλέους, ο οποίος «ήστραπτε και εβρόντα και συνεκύκα
τον δήμον».
ε) «Ο επιστολικός λόγος –φροντισμένος στη διατύπωση, πυκνός στα νοήματα, πλήρης καλλιέπειας– αποπνέει
σύνεση και βρίθει αληθειών», ομολογεί ο λόρδος Πάλμερστον, που συνδέεται με τις ωραιότερες στιγμές του
Αγώνα της Ανεξαρτησίας, στην απο 8/20 Απριλίου 1837
επιστολή του προς τον Τρικούπη. Η άποψη αυτή του Άγγλου πολιτικού επιβεβαιώνεται από το σύνολο σχεδόν
του επιστολικού έργου του Τρικούπη, όπως από την επιστολή-πρόταση που υπέβαλε προς το Βουλευτικό της Β’
περιόδου, από την επιστολή κατά της Αντιβασιλείας, από
τις επιστολές προς τον στενό συγγενή του (είχε νυμφευθεί
την αδελφή του) Αλ. Μαυροκορδάτο, φίλο πιστό και ομόφρονα, με τον οποίον διαφωνεί και έρχεται σε αντίθεση
(4-2-1824 και κυρίως από την της 6-6-1841), ιδίως από
την από 28 Σεπτεμβρίου 1834 επιστολή του Πάλμερστον
και το προηγηθέν προς αυτόν «Υπόμνημα» του Τρικούπη
περί των ελληνικών πραγμάτων.
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Ο λόγος του Τρικούπη, πεζός ή έμμετρος, είναι έντεχνος,
ποιητικός. Γιατί «γεννήθηκε, πρώτα απ’ όλα, ποιητής... Από
τη νεότητά του ίσα με τα γεράματα... απόμενε και σιγαλά
και μακριά από το θόρυβο του κόσμου, ποιητής»! Εγγυημένη διαπίστωση με τη σφραγίδα του πλέον αρμόδιου. Το
όνομά του; Κωστής Παλαμάς, συντοπίτης του.
Τω όντι! Λογοτεχνικό είναι το έργο του όλο, ακόμη και
η τετράτομη Ιστορία του. Ωστόσο εδώ θα ξεχωρίσουμε
του λόγου του το μεταφραστικό είδος, το αισθητικό –τεχνοκριτικό και το καθαρό έμμετρο– ποιητικό.
α) Ο μεταφραστικός του λόγος επιλέγει, σε νύκτια σκότη δουλείας, να αναφλέξει τον έρωτα προς την πατρίδα
και την ελευθερία της και να ωθήσει προς τον αγώνα, «για
τη νίκη ή τη θανή»! Έτσι μεταφέρει στη Nεοελληνική το
πολεμιστήριο σάλπισμα του αρχαίου Έλληνα ελεγειακού
Τυρταίου: «Τι τιμή στο παλληκάρι, όταν πρώτο στη φωτιά,
/ σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθη στη δεξιά: Tεθνάμεναι γαρ καλόν ενί προμάχοισι πεσόντα / άνδρ’ αγαθόν
περί η πατρίδι μαρνάμενον». Το διαβάζαμε το μεταφραστικό - ερμηνευτικό τούτο κατόρθωμα του Τρικούπη στα
«Αναγνωστικά» μας, τα όμορφα εκείνα παιδευτικά χρόνια,
πριν ακόμη «ξωκείλει» η Πολιτεία μας! Στο ίδιο πνεύμα
και με τον ίδιο στόχο και σκοπό μεταγλωττίζει, από την
αγγλική, την ωδή του μεγάλου φιλέλληνα Κ. Κάννιγκ: «Οι
οφθαλμοί ημών, ω Ελλάς, είναι πάντοτε πλήρεις δακρύων». Και βέβαια αναδημιουργεί τις τόσον ευγενείς και
πατριωτικό κραδασμό προκαλούσες επτά στροφές που ο
Βύρων, 22 Ιανουαρίου 1824, έγραψε επί τη συμπληρώσει
του 36ου έτους της ηλικίας του στο Μεσολόγγι. Δείγμα:
«Αν τη νειότη σου λυπάσαι, γιατί θέλεις πλειό να ζης; / της
τιμής εδώ είν’ ο τάφος, τρέξε αυτού να σκοτωθής», προρέπει την ημέρα των γενεθλίων του.
β) Ο μεταφραστικός του λόγος, πρωτοπόρος και εδώ,
νιώθει όλο το μεγαλείο της ποιητικής δημιουργίας του
Σολωμού, και γι’ αυτό ο Τρικούπης, την 21η Οκτωβρίου
1821, στην Γενικήν Εφημερίδα της Ελλάδος δίνει το
βαθύτερο νόημα του «Ύμνου εις την ελευθερίαν» και καταλήγει: «Αν δεν με απατά η ειλικρινής μου προς τον ποιητήν φιλία, ...εις κανένα καιρόν και εις κανένα έθνος η
ελευθερία δεν ηύρε ψάλτην εξιώτερον»! Άλλωστε, το
πεζό έργο του Σολωμού «Διάλογος», όπου συνομιλούν
Ποιητής – φίλος – σοφολογιώτατος, το πρόσωπο που
ονομάζεται «Φίλος» είναι ο Τρικούπης.
Προς τούτοις «σ’ αυτόν χρωστούμε κατά μέγα μέρος
τον Σολωμό», διότι τον έπεισε να γράψει στην Eλληνική:
«O Παρνασσός της νεωτέρας Ελλάδος δεν έχει ακόμη τον

Δάντη του», του είπεν ο Τρικούπης και ακόμη ότι «η γλώσσα, την οποία ερροφήσατε με το γάλα της μητρός σας,
είναι Eλληνική» (επιστολή προς Υάκ. Πολυλάν, 2-5/6-61859). Η διορατική αυτή ενέργεια του Τρικούπη είναι η
πλέον δημιουργική εθνική του πράξη. Ή για να παραλλάξω σχετική φράση του Παλαμά: «Και απάνω απ’ όλα ο
Σπυρίδων Τρικούπης είναι εκείνος που γέννησε το Χαρίλαο και τη Σοφία, τα ωραιότερα ποιήματά του» και μαζί
και τον εθνικό ποιητή Δ. Σολωμό!
γ) Ο ποιητικός του λόγος εκφράζει την πολυδαίδαλη
προσωπικότητά του και τον καθιστά γεννάρχη της «Σχολής της Ρούμελης». Όπως ο Ρήγας, συνθέτει, ήδη το
1810, ο νεαρός Τρικούπης το δικό του Θούριο: «O καιρός,
αδελφοί, της ελευθερίας φθάνει... / το αίμα των τυράννων
χύστε ποταμηδόν», που τυπωμένος τραγουδιόταν παντού
στη σκλαβωμένη Ελλάδα, εγερτήριο προανάκρουσμα της
εξεγέρσεως του Εικοσιένα. Στη Ρώμη, σπουδαστής πλέον, θα γράψει Ακολουθίαν εις ανάμνησιν ιάσεως παράλυτου παιδιού του Μεσολογγίου: «Δεύρο των Αιτωλών
η πληθύς...». Στο Παρίσι, δίνοντας διέξοδο στο φλογερό
πατριωτισμό του, τυπώνει τον Δήμο, ποίημα κλέφτικο και
ηρωικό, συγκροτούμενο από 240 δεκαπεντασύλλαβους
στίχους: «Πόσο γλυκός ο θάνατος οπώρχεται απ’ το βόλι!
/ Το θάνατο στον πόλεμο τιμή τον έχουν όλοι»! Στα ποιήματά του εναλλάσσεται ο σκληροτράχηλος πολεμιστής με
το μελαγχολικό και τρυφερό μυστιπόλο. Το ελεγείο, θρήνος σε ανάπαιστους για τη νέα και χρυσόξανθη αθηναία
Ελένη Λογοθέτου (1813), την «τρυφερά ως λουλούδι
αυγηνόν» φανερώνει το ρομαντισμό της ψυχής του. Ακολουθούν η Λίμνη του Μεσολογγίου: «Eις τη λίμνη κυ-

ματούσα μιαν ανέφελη νυχτιά, / η πολύπαθη καρδιά μου
εποθούσε μοναξιά». Kαι το Αηδόνι: «T’ αηδόνι δεν απέθανε - τ’ αηδόνι πάντα ζη. / Άλλαξε τα φτερά του - δεν
άλλαξε φωνή». Είναι η απάντηση στο θρήνο του Βαλαωρίτη για το χαμό του Σολωμού: «Πες μου, γιατί τ’ αηδόνι,
/ δαφνούλα, δε λαλεί;» (Μνημόσυνα, «Η δάφνη και το αηδόνι»). Στα ανέκδοτα Πολιτικά του ποιήματα βέβαια ο
ποιητικός του τόνος εξασθενεί, ενώ του ελεγείου, θρήνου
για την αρχόντισσα Αικατερίνη, σύντροφο της ζωής του,
μαρτυρείται μόνο η επιγραφή: «Εις την Αικατερίνην Τρικούπη, εκπνεύσασαν εν Αιγίνη την 15ην Ιουλίου 1871,
καθ’ ην ώραν εθαλασσολούετο – ο απαρηγόρητος σύζυγος». Αυτό περιέχεται σε χειρόγραφο τετράδιο, επιγραφόμενο «Σπ. Τρικούπη Ποιημάτια» το μακρότατο της
συλλογής τιτλοφορείται «Η εν Αιγίνη θερινή διατριβή μου
τω 1868». Στο ίδιο τετράδιο περιέχονται: «Αι Πολιτείαι»,
ο «Δυνάστης» και ο «Θρασύβουλος» (σατυρικά), «Φιλίππου Βασιλέως των Γάλλων, ήτοι περιπέτειαι του πολιτικού βίου», η «Νύφη στο Άδη» (ελεγειακά) τα «Σύμμικτα»
(πατριωτικά).
Ο ποιητικός λόγος του Σπ. Τρικούπη, πέρα από την
οποιαδήποτε αισθητική αξία του, έχει σπουδαία ιστορική σημασία, κυρίως καθρεφτίζει έναν πατριώτη
αγωνιστή και δημιουργό,
ποιητή και πολιτικό, που
έβαλε του νεοελληνισμού
τα αναγεννητικά του θεμέλια και αποκαλύπτει «ό,τι
έπλασε η αρετή, η χάρις και το πνεύμα»!

Aυτοί που έφυγαν
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Iούνιος 2010
Γαβριήλ Βασίλειος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Παλάσκας Αθανάσιος
Iούλιος 2010
Παπαγιάννης Γεώργιος
Γραφάκος Δημήτριος
Ζαφειρίδης Παυσανίας
Βασίλειος Ρίτσος
Βώσσος Παναγιώτης

Bαθμός
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Bαθμός
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ	

Hμερ.
Θανάτου

Xρον.
γέννησης

17-6-10
21-6-10
24-6-10

1939
1931
1956

Hμερ.
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Xρον.
γέννησης

15-7-10
16-7-10
17-7-10
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22-7-10

1933
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1933
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Τα κληροδοτήματα του Βυζαντίου
για τη Δύση, τους Άραβες και Σλάβους

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Χρήστος Γιανταμίδης
* B’ μέρος. Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Το Βυζάντιο και ο εκχριστιανισμός
του σλαβικού κόσμου
Ο ιστορικός Ιωάννης ο Εφέσου, το έτος 585 μ.Χ. γράφει
ότι «ένας καταραμένος λαός, που ονομάζεται Σλαβόνοι,
έγινε αφέντης όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου, περιλαμβανομένων της Ελλάδας, της Μακεδονίας και της
Θράκης, φτάνοντας ακριβώς κάτω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κι ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να
στρατοπεδεύουν και να κατοικούν εκεί... και έχουν πλουτίσει σε χρυσάφι και ασήμι, σε κοπάδια αλόγων και όπλα
και έχουν μάθει να πολεμούν καλύτερα από τους Ρωμαίους, παρόλο που στην αρχή ήταν απλώς άξεστοι άγριοι που δεν τολμούσαν να ξεμυτίσουν από τα δάση».
Αυτοί ήταν οι Σλάβοι γείτονες του Βυζαντίου των
οποίων η ιστορία αρχίζει τον 5ο αιώνα, όταν πολυάριθμες και πρωτόγονες σλαβικές φυλές άρχισαν μια μεγαλη μετανάστευση που αργότερα επηρέασε το πολιτισμικό τοπίο της Ανατολικής Ευρώπης. Η γενέτειρά
τους βρίσκεται βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, στην
περιοχή της σημερινής δυτικής Ουκρανίας από όπου
μετανάστευσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, κάποιοι προωθήθηκαν δυτικά προς Πολωνία,
Τσεχία και Σλοβακία όπου και εγκαταστάθηκαν, άλλοι
κατευθύνθηκαν προς Bορρά και προς ανατολικά για να
αποτελέσουν μέρος της ρωσικής φυλής και άλλοι κατέβηκαν νότια για να εγκατασταθούν τελικά στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.
Αυτοί ήταν οι Σλάβοι, όπως ακριβώς τους περιγράφει
ο ιστορικός Ιωάννης ο Εφέσου, και ήταν αναλφάβητοι,
ειδωλολάτρες που λάτρευαν τις δυνάμεις της φύσης και
ασχολούντο με την κτηνοτροφία και με τους αγρούς.
Ιστορικά εμφανίζονται για πρώτη φορά σε βυζαντινά
εδάφη τον 6ο αιώνα, όταν κατευθυνόμενοι νότια, διέσπασαν το φυσικό σύνορο του Βυζαντίου στο Δούναβη
και με συνεχείς επιδρομές στα βυζαντινά Βαλκάνια, τρομοκρατούσαν και άρπαζαν σιτηρά και λεία από τους κατοίκους του Βυζαντίου, με αποτέλεσμα, κατά τα μέσα του
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ίδιου αιώνα να γίνουν έποικοι των περιοχών αυτών, ενώ
στα τέλη του, απλώθηκαν από το Βορρά μέχρι τα νότια
Βαλκάνια και συγκεκριμένα μέχρι και την Πελοπόννησο.
Κατά το 10ο αιώνα, όσοι από αυτούς διέμεναν σε ελληνικά εδάφη, προσηλυτίστηκαν στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και εξελληνίστηκαν εξ ολοκλήρου. Σήμερα, το
μόνο που θυμίζει την άφιξή τους στην Ελλάδα είναι μερικά τοπονύμια στη σλαβική διάλεκτο.
Στον προσηλυτισμό των Σλάβων στην Ορθοδοξία,
κύριο ρόλο έπαιξε ο τότε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο Φώτιος ο Σοφός, ο οποίος πολύ πριν γίνει
Πατριάρχης, υπήρξε ο πιο ολοκληρωμένος μελετητής
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Κάτω, λοιπόν, από
την εποπτεία του, διεσώθηκε το σύνολο, σχεδόν, της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς με την ιδιότητά
του ως Πατριάρχης, διαδραμάτισε τον πιο ουσιώδη ρόλο
στην πνευματική αναγέννηση του Βυζαντίου, την ανάκαμψη και την εξάπλωση της Χριστιανοσύνης στους
Σλάβους και Ρώσους. Ο Φώτιος λοιπόν, για το ιεραποστολικό αυτό έργο του προσηλυτισμού των Σλάβων στο
Χριστιανισμό, επέλεξε δύο αδέλφια από τη δεύτερη σε
μέγεθος πόλη της αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης αυτής εκτός από την
ελληνική μιλούσαν και τη σλαβική γλώσσα.
Ο νεότερος από τα αδέλφια γεννήθηκε περί το 825
και βαπτίστηκε Κωνσταντίνος ενώ έμεινε γνωστός στην
Ιστορία με το μοναστικό του όνομα Κύριλλος. Σε νεαρή
ηλικία, ο Κωνσταντίνος ήρθε στην Πόλη όπου έγινε μαθητής του Λέοντα του σοφού και του Φώτιου και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα ηγετικά πνευματικά παιδιά
της πρώτης βυζαντινής αναγέννησης. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι διετέλεσε καθηγητής στο πανεπιστήμιο
του Βάρδα στην Κωνσταντινούπολη και αποκαλούταν
Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος. Από την άλλη πλευρά, ο
Μιχαήλ, ο μεγαλύτερος κατα 10 χρόνια αδελφός που
έμεινε γνωστός ως Μεθόδιος, αρχικά βοηθούσε τον
αδελφό του, ενώ μετά τον πρόωρο θάνατό του, αφοσι-

Ο Φώτιος (επάνω), για το ιεραποστολικό έργο
του προσηλυτισμού των Σλάβων στο Χριστιανισμό, επέλεξε δύο αδέλφια από τη δεύτερη σε
μέγεθος πόλη της αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη. O Kύριλλος και ο Mεθόδιος (δεξιά) επινόησαν νέο αλφάβητο, γνωστό ως το αλφάβητο του
Κυρίλλου, για να μεταφράσουν τα Ευαγγέλια
και για να γίνεται κατανοητή η Θεία Λειτουργία
από τους Σλάβους. Έτσι, προσηλυτίζοντάς τους,
τους μετέτρεψαν από απολίτιστους εισβολείς
των βυζαντινών εδαφών σε υπέρμαχους της
Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης.

ώθηκε αποκλειστικά στο ιεραποστολικό έργο που είχε
ξεκινήσει ο Κύριλλος.
Το 863 λοιπόν, όταν εγκατέλειπαν το Βυζάντιο για το
ιεραποστολικό έργο που τους είχε αναθέσει ο Πατριάρχης Φώτιος, τα δύο αδέλφια επινόησαν νέο αλφάβητο,
γνωστό ως το αλφάβητο του Κυρίλλου, για να μεταφράσουν τα Ευαγγέλια και για να γίνεται κατανοητή η Θεία
Λειτουργία από τους Σλάβους. Η νέα αυτή γλώσσα ονομάστηκε παλαιά εκκλησιαστική Σλαβονική και κατά συνέπεια, οι Βυζαντινοί μετά από προσπάθεια αιώνων
ενεργού ιεραποστολικού έργου μετέτρεψαν τους Σλάβους από απολίτιστους εισβολείς των βυζαντινών εδαφών σε υπέρμαχους της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης,
προσηλυτίζοντας πρώτα τους Βούλγαρους, μετά τους
Σέρβους και τελικά τους Ρώσους.
Αναμφισβήτητα, είναι μεγάλο επίτευγμα της βυζαντινής εκκλησίας και πολιτείας ο εκχριστιανισμός των λαών της χερσονήσου του Αίμου καθώς οδήγησε στη διεύρυνση της κοινοπολιτείας της αυτοκρατορίας. Επιπρόσθετα, η επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού στους

Σλάβους αναμφίβολα προκάλεσε την είσοδο των λαών
αυτών στην οικουμενική κοινότητα του ευρωπαϊκού
πολιτισμού.
Η 11η Μαΐου, λοιπόν, πέρα από ημέρα ίδρυσης της
Κωνσταντινούπολης και εγκαινίων της Αγίας Σοφίας
του Κιέβου, αποτέλεσε και ημέρα εορτασμού της μνήμης
των Θεσσαλονικέων αποστόλων των Σλάβων, των
αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου τους οποίους ο Πολωνός Πάπας Ιωάννης ο 23ος ανακήρυξε ισαπόστολους
προστάτες, Αγίους της Ευρώπης για την προσπάθεια
Ευαγγελισμού όλων των λαών της και ιδιαίτερα των
Σλάβων, των Βουλγάρων και των Ρώσων.
Σύμφωνα με την Ελένη Γλύκαντζη - Αρβελέρ, «ο τίτλος ισαπόστολοι τους ανήκει δικαιωματικά, γιατί χάρη
στο έργο τους αλλά και στο έργο των μαθητών τους
(κυρίως του Κλήμη και του Ναούμ) ευαγγελίσθηκαν τα
σλαβικά φύλα και όλοι οι παρά του Δούναβη οικούντες,
όπως μας λέει ένα λαϊκό κείμενο που μάλιστα απαριθμεί
τους λαούς αυτούς: Βούλγαροι, Μοράβοι, Σέρβοι και
Βλάχοι, Σλάβοι της Ιλλυρίας, δηλαδή της Αλβανίας».
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Το Βυζάντιο και ο διαφωτισμός
του ισλαμικού κόσμου
Όλα ξεκίνησαν με ένα όνειρο, το όνειρο του χαλίφη Αλ
Μανούν για τη λογική. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, το ενδιαφέρον των Αράβων για την αρχαία ελληνική
παιδεία παρουσιάζεται στις αρχές του ένατου αιώνα,
όταν ο χαλίφης Αλ Μανούν, γιος του Χαρούν Αρ Ρασίντ,
είδε στο όνειρό του ότι συναντήθηκε με ένα γαλανομάτη
άνδρα που του συστήθηκε ως Αριστοτέλης και όπως
αναφέρεται στην παράδοση, ο χαλίφης ζήτησε από τον
φημισμένο φιλόσοφο να του απαντήσει: «Tι είναι καλό;».
«Ό,τι είναι καλό σύμφωνα με το θείο νόμο» του απάντησε ο Αριστοτέλης. «Kαι τι άλλο;». «Tίποτε άλλο» του
είπε ξανά ο Αριστοτέλης.
Σε μία συλλογή κειμένων της αραβικής γραμματείας,
ο συγγραφέας και βιβλιοπώλης Ιμπν Αν Μαντίμ από την
Βαγδάτη, γράφει ότι το όνειρο αυτό ώθησε τον χαλίφη
να γράψει και να ζητήσει από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου να του παραχωρήσει, αν ήταν δυνατόν, αρχαία
ελληνικά κείμενα και βιβλία σχετικά με τις αρχαίες επιστήμες από αυτά που φυλάσσονταν στις βιβλιοθήκες της
βυζαντινής επικράτειας. Σύμφωνα με τον Μαντίμ, ο αυτοκράτορας συμφώνησε και εκπλήρωσε το αίτημα του
χαλίφη, ο οποίος έστειλε στο Βυζάντιο μία ομάδα λογίων για επιλογή επιστημονικού υλικού και στη συνέχεια
ίδρυσε τον «οίκο της σοφίας», ένα οργανωμένο ίδρυμα
ερευνών με κύρια δραστηριότητα τη μετάφαση των ελληνικών κειμένων στα Aραβικά. Κατά άλλους ιστορι-
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κούς, ο Αλ Μανσούρ ήταν εκείνος που εγκαινίασε την
πρώτη συστηματική προσπάθεια για να γίνει προσιτή η
αρχαία ελληνική παιδεία στους Άραβες.
Οι μεταφραστές των αρχαίων ελληνικών κειμένων
δεν ήταν Bυζαντινοί, αλλά προέρχονταν από ένα πολιτισμό που οι ρίζες του ήταν βυζαντινές. Προέρχονταν δηλαδή από πρώην βυζαντινά εδάφη, κυρίως αυτά της
Συρίας που είχαν κατακτηθεί από τους Άραβες. Οι σχολές που διδάχτηκαν οι μεταφραστές Eλληνικά ανήκαν
στο Βυζάντιο, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η
οποία ήταν πρωτεύουσα της κοσμικής παιδείας στο Ρωμαϊκό αλλά και το Βυζαντινό κόσμο πριν την κατάκτησή
της από τους Άραβες στα μέσα της δεκαετίας του 640. Η
Αλεξάνδρεια λοιπόν, με την πλούσια βιβλιοθήκη της,
ήταν ένα κέντρο ζωτικής σημασίας για την αρχαία ελληνική παιδεία, καθώς συνετέλεσε στη διάχυση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στον αραβικό κόσμο και όχι
μόνο. Ο σπουδαιότερος από τους μεταφραστές ήταν ο
Χουναΐν Ιμπν Ισχάκ που γεννήθηκε στη Βαγδάτη το 808
από νεστοριανούς1 χριστιανούς γονείς και έμεινε γνωστός στη Δύση ως Ιωανίτιος.
Στο νεστοριανό Χουναΐν αποδίδονται οι εκατοντάδες
μεταφράσεις από τομείς όπως η ιατρική, η φιλοσοφία, η
αστρονομία, τα μαθηματικά, η μαγεία και ερμηνεία ονείρων καθώς επίσης και μία απόδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Έγραψε περίπου 100 δικά του έργα, πολλά από τα
οποία αποτέλεσαν επιτομές των μεταφράσεών του που
στη συνέχεια χρησιμοποίηθηκαν ως βοηθήματα για την

αποκατάσταση του
αρχικού ελληνικού
κειμένου σε περιπτώσεις όπου δεν
είχε διασωθεί ολόκληρο το ελληνικό
χειρόγραφο. Συνολικά ο Χουναΐν και
η ομάδα του παρήγαγαν το σημαντικότερο όγκο έργου
του μεταφραστικού κινήματος. Πέρα από τις μεταφράσεις των ιατρικών βιβλίων του Γαληνού, μιας από τις μεγαλύτερες
αυθεντίες της ιατρικής επιστήμης του 2ου αιώνα π.Χ., σε
αυτούς αποδίδεται και η μετάφραση των πιο σημαντικών
φιλοσοφικών έργων, όπως εκείνα του Πλάτωνα (Σοφιστής, Τίμαιος, Παρμενίδης, Κρίτων, Νόμοι, Κρατύλος,
Πολιτεία, Φαίδων) και του Αριστοτέλη (Κατηγορίαι, Ερμηνευτικά, Αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά ύστερα, Σοφιστικοί έλεγχοι, Τοπικοί έλεγχοι, Ρητορική, Φυσική,
Περί ουρανού, Περί γενέσεως και φθοράς, Μετεωρολογικά, Περί Ζώων, Περί Ψυχής, Περί Φυτών, Μεταφυσικά
και Hθικά Νικομάχεια). Ο Χουναΐν λοιπόν ήταν ίσως ο
μέγιστος των μεταφραστών και για το λόγο αυτό, το
όνομά του συνδέθηκε με τον Oίκο της Σοφίας. Παρόλ’
αυτά, υπήρξαν και άλλοι μεταφραστές, όπως ο Νεστοριανός Τιμόθεος Α’ (8ος αι.) ο οποίος μετέφρασε τα «Τοπικά του Αριστοτέλη» και άλλα έργα για τους Αβασίδες,
τη δεύτερη αυτοκρατορική δυναστεία των Αράβων
(ιδρύθηκε το 750 και εξαλείφθηκε το 1258 από τους
Μογγόλους). Ένας άλλος μεταφραστής ήταν ο νεστοριανός επίσκοπος Ιάκωβος της Εδέσσης, με δάσκαλο τον
Σεβήρο από την Νίσιβη, μεταφραστής, φιλόσοφος και
αστρονόμος, οι οποίοι διδάχτηκαν Eλληνικά στην Αλεξάνδρεια.
Την κεντρική ομάδα μεταφραστών του μεταφραστικού κινήματος, την αποτελούσαν κυρίως Σύριοι με ταλέντο και γνώσεις στις ελληνικές σπουδές, οι οποίοι
διέθεταν και επωφελήθηκαν από ένα μεγάλο δίκτυο
μοναστηριών και σχολών που βρίσκονταν στις κατεκτημένες βυζαντινές περιοχές της Συρίας με αποτέλεσμα
να δημιουργήσουν το πιο σημαντικό θεσμικό πλαίσιο για
τη μετάδοση της ελληνικής παιδείας στους Άραβες. Οι
σχολές αυτές ήταν στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια,

στην Έδεσσα, στην Κινασρίν, στην Νίσιβη, στη Μουσούλη μέχρι και το Ιράν, όπου υπήρχε η περίφημη σχολή
Τζούντι - Σαπούρ. Ο πρώτος Άραβας φαϊλασούφ –από
την ελληνική λέξη φιλόσοφος– ήταν ο αλ-Κιντί. Ο ΑλΚιντί εξιδανίκευσε τον Αριστοτέλη και έγραψε σχετικά
με την λογική, τη μεταφυσική, τη γεωμετρία, τα μαθηματικά, την αστρολογία, τη θεολογία κ.λπ.
Στη συνέχεια και άλλοι Άραβες φιλόσοφοι του ισλαμικού κόσμου ασχολήθηκαν, μετέφρασαν και επέκτειναν
τα αρχαία ελληνικά κείμενα όπως ο Πέρσης ΆμπουΜπακρ Αλ Ραζί, του οποίου ο σκληρός πλατωνισμός, μας
παραπέμπει στους δικούς μας φιλόσοφους Γεώργιο
Γεμιστό Πλήθωνα και τον Τραπεζούντιο Βησσαρίωνα, ο
Τούρκος Μουχάμεντ Αλ-Φαράμπι καθώς και ο περίφημος Πέρσης Άμπου Αλί Ιμπν Σινά, γνωστός στη Δύση ως
Αβικέντας. Ο Αβικέντας έμεινε γνωστός για το έργο του
Ίαση, μια ογκώδη δεκαπεντάτομη σύνοψη των ελληνικών γνώσεων και των αραβικών προσαυξήσεων.
Οι μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών κειμένων
από τους Άραβες διήρκησαν για δύο αιώνες και γύρω
στο 19ο αιώνα, το μεταφραστικό κίνημα σταμάτησε καθώς όλα τα υπάρχοντα αρχαία κείμενα της ελληνικής
παιδείας είχαν μεταφραστεί και συνεπώς, το πνευματικό
επιστημονικό υλικό που αποτέλεσε το σπινθήρα του
αραβικού διαφωτισμού, εξαντλήθηκε. Στο σημείο αυτό,
οι Άραβες φιλόσοφοι και επιστήμονες, διαφωτισμένοι
πια από την ελληνική παιδεία, χάραζαν νέους δρόμους
για τον αραβικό πολιτισμό, ο οποίος αποτύπωσε τη
σφραγίδα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και το βυζαντινό τρόπο ζωής.
Συνεπώς, βλέπουμε ότι οι Άραβες πολύ πριν από τη
Δύση ανακάλυψαν την Αρχαία Ελλάδα, στράφηκαν προς
τα έργα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, διαφωτίστηκαν από αυτά και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησαν ως
κύρια εργαλεία για να στηριχθούν και να δημιουργήσουν
τη χρυσή εποχή της αραβικής επιστήμης.

1. Ο Νεστόριος ήταν επίσκοπος του 5ου αιώνα. Είχε εμπλακεί σε
διενέξεις με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, σχετικά
με τη φύση του Χριστού, καθώς πίστευε και δίδασκε την ανθρώπινη φύση Του. Κάτι αντίστοιχο με τη θέση των αρειανών
και χαρακτηριστικά αντίθετη με τη θέση των μονοφυσικών
που έδιναν έμφαση στη θεία φύση του Χριστού. Οι θέσεις των
νεστοριανών ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στα νοτιοανατολικά
τμήματα της αυτοκρατορίας, κυρίως στους Σύριους και Αιγύπτιους με αποτέλεσμα τις συχνές αντιπαλότητες με την επίσημη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
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Το κίνημα των Υπαξιωματικών
της «Δημοκρατικής Άμυνας»
Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α Ι. Παλούμπης ΠΝ
A΄ μέρος

Η

δημοκρατική διαπαιδαγώγηση και συμπεριφορά των μονίμων στελεχών του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού είναι γεγονός ιστορικά
αποδεδειγμένο, αναμφισβήτητης αλήθειας. Ιστορικά
αποδεδειγμένο, διότι τα μόνιμα στελέχη του Ναυτικού
δεν βρέθηκαν ποτέ αναμεμιγμένα σε πραξικοπήματα με
σκοπό την επιβολή καθεστώτων καταπιεστικών των
λαϊκών ελευθεριών, αντίθετα ήσαν πάντα στην πρώτη
γραμμή των επαναστατικών κινημάτων που είχαν σαν
στόχο την αποτίναξη ζυγών που είχαν επιβληθεί στην
κοινωνία με την ισχύ των όπλων.
Η τελευταία δικτατορία που επιβλήθηκε στη χώρα το
1967 αποτέλεσε μιαν ακόμη δοκιμασία των δημοκρατικών φρονημάτων των μονίμων στελεχών του Ναυτικού,
που είδαν τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες της
ελληνικής κοινωνίας να κονιορτοποιούνται κάτω από
τις ερπύστριες των αρμάτων που κινήθηκαν εναντίον
τους. Παράλληλα διαπίστωναν ότι βασικές αρχές που
καθόριζαν τη ζωή και τη λειτουργία μέσα στις μονάδες
και τις υπηρεσίες του Ναυτικού, αρχές όπως συνειδητή
πειθαρχία, διοικείν διά του παραδείγματος, συναδελφοσύνη, απόλυτη ανυπαρξία συναδελφικού καρφώματος,
σεβασμός προς τις όποιες πολιτικές προτιμήσεις των
συναδέλφων και πολλές ακόμα στην ίδια κατεύθυνση,
ανατρέπονταν, ξεθεμελιώνονταν, δημιουργώντας μια
νέα κατάσταση στην οποία θα έπρεπε όλοι να προσαρμοστούν. Ήταν μια προσαρμογή επιβεβλημένη για λόγους αυτοσυντήρησης και επιβίωσης, μέσα σε ένα περιβάλλον σιωπής, καχυποψίας και φόβου, που ευνοούσε
την ιεραρχική αναρρίχηση των στελεχών με μοναδικό
κριτήριο την αφοσίωσή τους στο καθεστώς και την κατάδοση της οποιασδήποτε συζήτησης, αστεϊσμού ή έστω
και υποψίας κίνησης εναντίον του.
Οι ζυμώσεις και κουβέντες μεταξύ των απολύτως
γνωστών άρχισαν άμεσα, ενώ ο προβληματισμός περί
της πρέπουσας στάσης μπροστά στη νέα κατάσταση ετίθετο πιεστικός. Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και
πλέον συγκεκριμένα του Ναυτικού, με την πλούσια δη-
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μοκρατική παράδοση πίσω τους, ήταν αδύνατο να παραμείνουν ουδέτεροι με το αστείο επιχείρημα ότι: «Eμείς
ως στρατιωτικοί εκτελούμε διαταγές και δεν τοποθετούμεθα στην πολιτική επικαιρότητα». Η κοινωνία σε
κοίταζε στα μάτια και η στολή σε τοποθετούσε στο στρατόπεδο των βιαστών της λαϊκής θέλησης και των καταπατητών της ελευθερίας του λαού. Λαός δε, ήταν η μάνα
σου, τα παιδιά σου, οι συγγενείς, οι χωριανοί, οι φίλοι.
Όλοι εξασκούσαν μια πίεση πάνω σου, ήσουν άνδρας,
ήσουν στο ένοπλο σώμα, έβλεπες, άκουγες αισθανόσουνα. Έπρεπε να πάρεις θέση.
Οι Υπαξιωματικοί ήταν πάντα η τάξη εκείνη των στελεχών επάνω στην οποία στηριζόταν και εξακολουθεί
να στηρίζεται η συντήρηση των ναυτικών μονάδων, των
κυττάρων ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού. Πολλοί τους
αποκαλούν τη ραχοκοκαλιά του Ναυτικού και δεν έχουν
άδικο, δεδομένου ότι στους Υπαξιωματικούς στηρίζεται
η εσωτερική λειτουργία όλων των υπηρεσιών, ιδιαίτερα
όμως των πλοίων και των συνεργείων των Ναυστάθμων. Για τους έχοντες έστω και στοιχειώδη γνώση της
πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ένα σύγχρονο πολεμικό καράβι, με όλα του τα συστήματα σε λειτουργία,
πρόωσης, ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικών, οπλικά αντιαεροπορικά, επιφανείας, ανθυποβρυχιακά, ραντάρ, αντιμέτρων, τις πολλές εναλλακτικές διασυνδέσεις κ.λπ.,
μπορεί ίσως να αντιληφθεί τι συνεπάγεται η εξασφάλιση
της πολεμικής ετοιμότητας του πλοίου. Αυτό ακριβώς
είναι το έργο που κατά κύριο λόγο επιτελείται από τους
υπαξιωματικούς του Ναυτικού.
Είναι γεγονός πως η προ του 1967 περίοδος με τις
αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές, τα συλλαλητήρια, την πολιτική αστάθεια, την καθημερινή αναστάτωση
και μόνιμη κοινωνική αναταραχή του κέντρου της πρωτεύουσας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και αποτέλεσε το έωλο αιτιολογικό επιχείρημα που προβλήθηκε από
τους πραξικοπηματίες για την κατάργηση της δημοκρατίας. Βέβαια, τα πραγματικά αίτια πηγαίνουν πολύ πίσω
στο παρελθόν, όταν η ιστορική αλληλουχία των γεγονό-

των από το 1915 και μετά, ιδιαίτερα δε μετά τον εμφύλιο
της δεκαετίας του ’40, οδήγησε στη μοιραία εκκόλαψη
ενός παρακράτους, που όχι μόνο απολάμβανε την ανοχή
της επίσημης πολιτείας αλλά σε πολλές περιπτώσεις
αποτελούσε σημαντικό παράγοντα επηρεασμού του μηχανισμού λήψεως των κρατικών αποφάσεων. Η ύπαρξη
της αόρατης αυτής παρακρατικής πραγματικότητας συνετέλεσε στη δημιουργία ενός κλίματος, κατά τις δεκαετίες των ’50 και ’60, μέσα στο οποίο τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, όπως και τα κοινωνικά, αποτελούσαν ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο.
Το 1965, στην αποκορύφωση των κοινωνικών ταραχών που διέτρεχαν τη χώρα, ιδρύεται ο όμιλος πολιτικής
έρευνας «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του οποίου
πρώτος Γραμματέας διετέλεσε ο μετέπειτα Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Σκοπός του ομίλου ήταν η
συστηματική μελέτη των σημαντικότερων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους. Στον όμιλο συμμετέχουν καθηγητές, λόγιοι και επαγγελματίες, ανήσυχοι από
την κρατούσα κατάσταση, οι οποίοι διαλέγονται επί πιθανών σχεδίων εξόδου από την πολιτική κρίση, ενώ
κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η χώρα διέρχεται μια από τις
χειρότερες πολιτικές κρίσεις της ιστορίας της.
Το Μάιο του 1967, μετά την επιβολή της δικτατορίας,
ο όμιλος μετεξελίσσεται στην αντιδικτατορική οργάνω-

ση «Δημοκρατική Άμυνα» και ο σκοπός του επεκτείνεται
και συμπεριλαμβάνει την ανάληψη ενεργειών βιαίου
χαρακτήρα αντιδικτατορικής φύσεως. Είναι προφανές
ότι η νέα κατεύθυνση δεν απαιτεί το ιδιαίτερα υψηλό
μορφωτικό επίπεδο των μελών του «ομίλου», επομένως αναπτύσσεται προσπάθεια στρατολόγησης και μύησης στελεχών από όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά
επίπεδα.
Είναι τότε ακριβώς που ο Γεράσιμος Νοταράς, καθηγητής Πολιτειολογίας, 32 ετών της Δημοκρατικής πλέον
Άμυνας και όχι του Ομίλου Προβληματισμού, έρχεται σε
επαφή με τον Ανδρέα Πολίτη, Υποκελευστή Α’ Η/Ν του
Πολεμικού Ναυτικού.
Μία ομάδα Υπαξιωματικών, μέλη της οποίας υπηρετούσαν σε πλοία και υπηρεσίες του Ναυτικού συνδέονταν μεταξύ τους ως συμπαθούντες τον κεντρώο πολιτικό σχηματισμό της εποχής, την Ένωση Κέντρου. Σημειωτέον ότι το κλίμα ήταν τέτοιο που ακόμη και αυτή η
πολιτική προτίμηση δεν μπορούσε να εκδηλωθεί ελεύθερα, αλλά σιγοψιθυριζόταν με συνωμοτικό τρόπο. Πολλώ μάλλον μετά την επιβολή του καθεστώτος της 21ης
Απριλίου του 1967. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι του ’67 σ’ ένα πογκρόμ εκτάκτων κρίσεων των
μονίμων στελεχών, αποστρατεύθηκε ή κρίθηκε δυσμενώς ένας μεγάλος αριθμός Αξιωματικών και Υπαξιωματικών μόνο με την υποψία ότι πρόσκεινται προς τον
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κεντρώο χώρο, υποψία η οποία αυτομάτως τους ενέτασσε στο στρατόπεδο των αντιπάλων της δικτατορίας.
Έτσι λοιπόν οι Υπαξιωματικοί, φίλοι οι περισσότεροι,
με συνδετικό στοιχείο τη γνωστή πολιτική τους προτίμηση άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους και να προβληματίζονται για τον τρόπο αντίδρασής τους. Θεωρούσαν
ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει πριν προλάβει να στεριώσει
το δικτατορικό καθεστώς. Όπως ήταν φυσικό, πέραν των
συζητήσεων, οι δυνατότητες αντίδρασης των νεαρών
Υπαξιωματικών ήσαν πολύ περιορισμένες μιας και ήταν
όλοι τους στους δύο πρώτους βαθμούς, Υποκελευστές
Α’ και Β’. Ξεκίνησαν να επεκτείνουν την ομάδα τους προχωρώντας με προσοχή προς άλλους συναδέλφους
τους.
Όσοι δεν έχουν ζήσει υπό τέτοιο τυραννικό καθεστώς
σιωπής και καχυποψίας, δεν μπορούν να φανταστούν
πόσο ερεθιστικό και συνάμα ανακουφιστικό είναι να
ανακαλύπτεις κι άλλους ομοιοπαθείς και ομοϊδεάτες με
τους οποίους να μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να μοιραστείς το φορτίο της πίεσης και της έλλειψης αυτοεκτίμησης, που σου γεννά ο διαρκής φόβος της σπιουνιάς
και του καρφώματος.
Η γνωριμία του Πολίτη με τον Νοταρά και η συμμετοχή του τελευταίου στη Δημοκρατική Άμυνα έφερε ένα
διαφορετικό αέρα στην παρέα των Υπαξιωματικών. Οι
συζητήσεις αποκτούσαν πλέον πιο συγκεκριμένο νόημα
και η αφηρημένη αναζήτηση σκοπού και έργου έπαιρνε
σάρκα και οστά, μιας και φαίνεται πως τώρα ανήκαν σε
δομημένη και οργανωμένη αντιστασιακή οργάνωση. Τη
«Δημοκρατική Άμυνα»!!!
Κατ’ αυτό τον τρόπο, η περαιτέρω επέκταση της ομάδας των διαφωνούντων προς το καθεστώς Υπαξιωματικών, έπαιρνε πλέον τη μορφή μυήσεως σε συνωμοτική οργάνωση, με στόχους και περιεχόμενο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι βρισκόμαστε ακόμη στο Kαλοκαίρι προς Φθινόπωρο του 1967,
όπου είχε μεν γίνει γνωστή στο κοινό η ύπαρξη της Δημοκρατικής Άμυνας, από την ανάπτυξη δραστηριότητας
των μελών της στα Πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς χώρους, δεν είχαν όμως αρχίσει οι δυναμικές της
ενέργειες, όπως οι τοποθετήσεις βομβών, που άρχισαν
πολύ αργότερα. Είναι γεγονός ότι μετά το ’69, οι βόμβες
που τοποθετούσαν μέλη της Δημοκρατικής Άμυνας σε
συνδυασμό με τους τραυματισμούς ανύποπτων διερχομένων πολιτών, ξεθώριασαν τη φήμη της οργάνωσης
και έδωσαν επιχειρήματα έστω και σαθρά στο καθεστώς.
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Είμαστε όμως στο ’67 και η συμμετοχή στη Δημοκρατική Άμυνα, έστω και πλατωνική, προσέδιδε αίγλη στα
νεαρά παιδιά που συνέχιζαν να πληθαίνουν την ομάδα
τους έχοντας πλέον ως πρόσθετο ελκυστικό στοιχείο
την αντιστασιακή οργάνωση από την οποία προσδοκούσαν ανάθεση αποστολών. Στον Θανάση Μαυροβουνιώτη
Υποκελευστή Β’ Μηχανικό δεν χρειάστηκε να πούνε τίποτε για να τον προσελκύσουν να ενταχθεί στην ομάδα.
Όταν στη διαδικασία προσέγγισης του ανέφεραν ότι αναζητούν άνδρες να αντιταχθούν στη χούντα, δήλωσε πρόθυμα «παρών», χωρίς να εξετάσει με ποιους η οργάνωση συνεννοείτο και είχε επαφές. Αυτή του η προθυμία
ένταξης, χωρίς να εξετάσει πού και με ποιες προϋποθέσεις, του στοίχισε ακριβά, όπως θα δούμε αργότερα.
Η επαφή ετηρείτο αποκλειστικά μεταξύ Νοταρά και
Πολίτη, ο τελευταίος δε αυτός ήταν σύνδεσμος και κομιστής κατευθύνσεων από το συνωμοτικό κέντρο λήψεως αποφάσεων.
Στους Υπαξιωματικούς του Ναυτικού είχε διαβιβασθεί
η πληροφορία, πάντοτε μέσω του Πολίτη, ότι ανάλογα
παραρτήματα της Δημοκρατικής Άμυνας ήταν οργανωμένα και δρούσαν στο Στρατό Ξηράς και στην Αεροπορία.
Χωρίς να μπορεί να ισχυρισθεί κανείς πως η πληροφορία
ήταν ή όχι αληθής, το βέβαιο είναι πως ποτέ δεν επαληθεύτηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, παρά τις αλλεπάλληλες δίκες των μελών της Δημοκρατικής Άμυνας
που έλαβαν χώρα, αλλά ούτε και μετά το ’74 ακούστηκε
κάτι τέτοιο και μάλιστα σ’ ένα κλίμα που πάρα πολλοί
άσχετοι διεκδικούσαν αντιστασιακές δάφνες.
Στις 13 Δεκεμβρίου του ’67 έλαβε χώρα το Βασιλικό
αντιδικτατορικό κίνημα. Το Ναυτικό συμμετέσχε σχεδόν
σύσσωμο και η συμμετοχή αυτή δεν προερχόταν αποκλειστικά από φιλοβασιλικά στελέχη, ούτε η προθυμία
συμμετοχής θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προερχομένη από φιλοβασιλικά αισθήματα. Το κίνημα εξέφραζε
το σύνολο σχεδόν των στελεχών, τα οποία πέρα και πάνω από πολιτικές και πολιτειακές τοποθετήσεις αισθάνονταν σαν προσωπική προσβολή το βιασμό των ελευθεριών του λαού και επιθυμούσαν την άμεση αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Το Βασιλικό κίνημα είχε τη γνωστή κατάληξη, με την
αποχώρηση του Βασιλέως στο εξωτερικό και την εγκατάλειψη στην εξουσία της χούντας των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν σ’ αυτό.
Για το Ναυτικό ειδικότερα, το κίνημα της 13ης Δεκεμβρίου 1967 σηματοδότησε το τέλος της εποχής της
αθωότητας, κατά την οποία συνεχίζοντας την προδικτα-

τορική συνήθεια, όλοι μιλούσαν, σχετικά εύκολα, για
όλα. Α/ΓΕΝ ανέλαβε ο Αντιναύαρχος Σταύρος Περβαινάς, στη θέση του Αντιναυάρχου Ιπποκράτη Δέδε, που
θεωρήθηκε ότι είτε συμμετέσχε στη σχεδίαση ή κατ’ ελάχιστον έδειξε ανοχή στο στασιαστικό κίνημα του Υποναυάρχου Αντώνη Ροζάκη, ΑΚΙΠ τότε, που εκδηλώθηκε στο
Ναύσταθμο της Σούδας στην Κρήτη.
Μετά την καταστολή του κινήματος, τη φύλαξη του
καταστήματος του ΓΕΝ στην πλατεία Κλαυθμώνος ανέλαβε απόσπασμα βατραχανθρώπων, οι οποίοι με την
επαγγελματική γνώση του φορητού οπλισμού και των
πυρομαχικών που είχαν αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή
τους, αλλά και την πολεμοχαρή εμφάνισή τους με τις
στολές παραλλαγής, έκαναν να μοιάζουν με αρσακειάδες
οι στρατεύσιμοι της Ναυτικής Αστυνομίας, που μέχρι τότε το φρουρούσαν. Παράλληλα, η χρήση του εξειδικευμένου αυτού σώματος για φύλαξη έδειχνε τη βαρύτητα
που αποδιδόταν σ’ αυτή τη λειτουργία και συγχρόνως
άφηνε να διαφανεί η ανασφάλεια, ίσως δε και ο φόβος
που διακατείχε τους κρατούντες. Θα μπορούσε κανείς να
προσθέσει ότι η χρησιμοποίηση του επιλέκτου σώματος
των βατραχανθρώπων σε καθήκοντα στυλοβατών του
καθεστώτος, μάλλον αδικούσε τη θαυμάσια αυτή μονάδα
των επαγγελματικά εκπαιδευμένων οπλιτών.
Η οργάνωση των Υπαξιωματικών την εποχή εκείνη
αριθμούσε ένα μεγάλο αριθμό στελεχών όλων των ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων και ο Υπαξιωματικός
Νίκος Κουρός, καταγόμενος από τη Μυτιλήνη, αριστερων φρονημάτων, κατά τις μαρτυρίες των λοιπών συντρόφων του. Είναι πολύ φυσικό να θεωρηθεί ότι το
Βασιλικό κίνημα και η κατασταολή του επέδρασε εκφοβιστικά και αποτέλεσε σοκ για τους νέους Υπαξιωματικούς. Στο σύνολο σχεδόν των στελεχών χαλύβδωσε τη
θέληση και τη αποφασιστικότητά τους. Ο αδύναμος
όμως κρίκος αποδείχθηκε ο κομμουνιστής, ο Νίκος
Κουρός, που φαίνεται δεν άντεξε την πίεση, έσπασε και
περί το τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου του ’68
προσέφυγε στα τοπικά όργανα της χούντας στην περιοχή του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, όπου ναυλοχούσε και ο
Στόλος και κατέδωσε όλη την οργάνωση των Υπαξιωματικών, όση τουλάχιστον ήξερε και τη σύνδεσή της με
τη Δημοκρατική Άμυνα.
Όπως ήταν φυσικό, μεσολάβησε ένα διάστημα κατά
το οποίο αφέθηκε χρόνος για παρακολούθηση και από
1ης έως 21ης Φεβρουαρίου 1968 συνελήφθησαν οι
ακόλουθοι:
1. Υποκ. Α’ Η/Ν Ανδρέας Πολίτης, την 1/2/68

2. Υποκ. Β’ Ηλεκτρ. Ιωάννης Μαρμαρινός, την 2/2/68
3. Υποκ. Α’ Ηλεκτρ. Βασίλειος Τζήμας, την 2/2/68
4. Υποκ. Α’ Ρ/Ε Βασίλειος Παπαδημητρίου, την 3/2/68
5. Υποκ. Β’ Ηλεκτρ. Νικόλαος Μέξας, την 3/2/68
6. Υποκ. Α’ Η/Ν Αντώνης Μαργαρίτης, την 3/2/68
7. Υποκ. Α’ Η/Ν Ιωάννης Γιαμπουράνης, την 5/2/68
8. Υποκ. Α’ Η/Τ Ευστάθιος Ρέκκας, την 5/2/68
9. Υποκ. Α’ Η/Ν Παναγιώτης Καρακιτσάκης, την 6/2/68
10. Υποκ. Β’ Μηχ. Ιωάννης Οικονομάκης, την 8/2/68
11. Υποκ. Β’ Εφαρμ. Βασίλειος Παντελής, την 9/2/68
12. Υποκ. Β’ Μηχ. Αθανάσιος Μαυροβουνιώτης, την
14/2/68
13. Υποκ. Β’ Η/Ν Ανδρέας Σκαλτσάς, την 15/2/68
14. Υποκ. Β’ Μηχ. Γεώργιος Κατσούγρης, την 16/2/68
15. Υποκ. Β’ Ηλεκτρ. Κωνσταντίνος Κυριάκης, την
16/2/68
Η πρώτη άμεση παρατήρηση είναι ότι συλλαμβάνεται
ένας σχετικά μικρός αριθμός Υπαξιωματικών σε σχέση
με τον πολύ μεγαλύτερο μυημένων και συμμετεχόντων
στη Δημοκρατική Άμυνα. Η αυτοσυγκράτηση του καθεστώτος εκτιμάται πως οφείλεται στους ακόλουθους
λόγους:
Πρώτον, οι ίδιοι οι συλλαμβανόμενοι Υπαξιωματικοί
δεν γνωρίζουν το σύνολο των μυημένων μελών και
τούτο διότι εφάρμοζαν τον συνωμοτικό κανόνα των πεντάδων, δηλαδή καθένας γνώριζε μόνο άλλα τέσσερα
μέλη από τα λοιπά.
Δεύτερον, το ίδιο το καθεστώς αντιλαμβάνεται πολύ
γρήγορα από τις πρώτες ανακρίσεις αλλά και το προηγηθέν διάστημα παρακολούθησης, ότι πρόκειται για ιδεολογική συνωμοσία χωρίς τα μέλη της να έχουν προβεί
σε συγκεκριμένες πράξεις αντιστασιακού ή όπως χαρακτηριζόταν τότε, εγκληματικού χαρακτήρα. Επομένως,
οι κατηγορίες δεν θα έστεκαν σε κανένα δικαστήριο,
ούτε ακόμα και σε χουντικό στρατοδικείο, ενώ παράλληλα η παρουσίαση ενός μεγάλου αριθμού Υπαξιωματικών συμμετεχόντων στη Δημοκρατική Άμυνα θα διέλυε το μύθο των δικτατόρων ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις
στο σύνολό τους στέκονταν στο πλευρό τους.
Τρίτον, μεταξύ της κρατούσης ομάδας πιστών στη
δικτατορία Αξιωματικών που προέκυψε μετά την καταστολή του Βασιλικού κινήματος, επικράτησε η άποψη ότι
για σχετικά αστείες αιτιάσεις δεν θα ήταν επιτρεπτό να
απογυμνωθούν τα καράβια και τα συνεργεία του Ναυστάθμου από Υπαξιωματικούς, στελέχη ζωτικά για τη
συνολική λειτουργία του Ναυτικού. Κύριος εκφραστής
αυτής της τάσης ήταν ο Διοικητής του Ναυστάθμου Πλοί-
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αρχος Θεόδωρος Μπακόπουλος, που είχε αποδείξει τις
φιλοκαθεστωτικές του πεποιθήσεις κατά την καταστολή
του Βασιλικού κινήματος, με κατάλληλο εισηγητή τον
Δικαστικό Σύμβουλο Θανάση Τζιοβαρίδη, ο οποίος αργότερα μετείχε και ο ίδιος στο κίνημα των Αξιωματικών
του 1973. Φυσικά ανάλογη τοποθέτηση είχε και ο Α/ΓΕΝ
Σταύρος Περβαινάς, ο οποίος προφύλαξε και όλους
τους Αξιωματικούς που συμμετίχαν στο Βασιλικό κίνημα, εκτός των πρωταιτίων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι στο
Ναυτικό πρυτανεύει ένα πνεύμα Σώματος (Esprit de
Corps) το οποίο υπερβαίνει την όποια φιλική προδιάθεση προς το καθεστώς και προσπαθεί να προφυλάξει το
Σώμα από τις συνέπειες των πράξεων των αντιστασιακών στελεχών. Όλα αυτά βέβαια μέσα σε λογικά πλαίσια, όσα επέτρεπαν οι συνθήκες της εποχής.
Οι Υπαξιωματικοί συλλαμβανόμενοι οδηγήθηκαν και
κρατήθηκαν στο καταδρομικό «Έλλη». Πρόκειται για το
καταδρομικό «Ευγένιος της Σαβοΐας», που παραχωρήθηκε το 1950 στην Ελλάδα από την Ιταλία στο πλαίσιο
των πολεμικών επανορθώσεων και συμβολικά ονομάσθηκε «Έλλη», για να θυμίζει τον άνανδρο και ύπουλο
τορπιλισμό του ομώνυμου ελληνικού ευδρόμου, την
15η Αυγούστου 1940 έξω από το λιμάνι της Τήνου.
Το «Έλλη» έχοντας ναυπηγηθεί προπολεμικά (19321935) διέθετε κύριο οπλισμό από 4 δίδυμους πύργους
των 6 ιντσών, 3 δίδυμους πύργους των 4 ιντσών, ένα
αριθμό 16 αντιαεροπορικών πυροβόλων των 40 χιλ.
καθώς και 6 τορπιλοσωλήνες των 21 ιντσών. Ένα σύστημα διευθύνσεως βολής ιταλικής κατασκευής και
περιγραφόμενο σε ιταλικά εγχειρίδια, ουδέποτε κατορθώθηκε να ενεργοποιηθεί πλήρως και να προσδώσει
μαχητική αξία στον οπλισμό του πλοίου. Ο ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, ήδη απαραίτητος στα πολεμικά πλοία της
δεκαετίας του ’50, ήταν ανύπαρκτος.

Το πλοίο μόλις παραλήφθηκε έγινε έδρα του Αρχηγού
Στόλου στη θέση του ιστορικού, αλλά ήδη παροπλισμένου
«Αβέρωφ» και χρησιμοποιήθηκε για κάποιες επίσημες
επισκέψεις του Βασιλέως τη δεκαετία του ’50 στο εξωτερικό, περισσότερο για επίδειξη σημαίας. Από το1965
τελούσε σε κατάσταση παρολισμού στο Ναύσταθμο της
Σαλαμίνας. Η κατάστασή του, το ελάχιστο σχετικά πλήρωμά του, οι μεγάλοι κενοί χώροι του, το καθιστούσαν ιδανικό για την κράτηση των Υπαξιωματικών της Δημοκρατικής Άμυνας και τη διεξαγωγή των ανακρίσεων.
Τι έγινε στο «Έλλη» επί δύο περίπου μήνες που μείνανε κρατούμενοι οι νεαροί Υπαξιωματικοί; Σκόρπιες
φήμες κυκλοφορούσαν στο Ναύσταθμο και στα πληρώματα του Στόλου για διεξαγωγή βασανιστηρίων, ξύλο
μέχρι αναισθησίας, κραυγές αγωνίας από τους κρατούμενους και μετατροπή του παροπλισμένου καταδρομικού σε σφαγείο και τόπο μαρτυρίου για τα άτυχα παιδιά.
Έχοντας υπόψη τη νοοτροπία και τον ψυχικό δεσμό των
στελεχών του Ναυτικού, ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει
κανείς τις τρομερές φήμες που σιγοψιθυρίζονταν και
διαδίδονταν διογκούμενες στα πλωτά και χερσαία μέσα
εισόδου και εξόδου των στελεχών και στους μεσοδόμους Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των πλοίων και
των υπηρεσιών.
Πολύ αργότερα, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, συνειδητοποιήθηκε ότι το παροπλισμένο καταδρομικό ήταν από τον Ιανουάριο του 1968 έως τον Μάρτιο του
ίδιου χρόνου το ΕΑΤ/ΕΣΑ του Ναυτικού. Σε αυτό το δίμηνο έγιναν στο πλοίο βασανιστήρια που δεν υστερούσαν σε τίποτα σε σύγκριση με αυτά του διαβόητου ανακριτικού κέντρου της Στρατιωτικής Αστυνομίας.
Μετά το πέρας των «ανακρίσεων», η ομάδα των 15
Υπαξιωματικών οδηγήθηκε από το καταδρομικό «Έλλη»
στις ναυτικές φυλακές της Ψυττάλειας.
H συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Eφημερίδες και περιοδικά που λάβαμε
Eφημερίδες

Περιοδικά

1. Hπειρωτικόν Mέλλον
2. Γενική Δημοπρασιών
3. Φλόγα της Mακεδονίας
4. H Φωνή
5. Eλληνικός δρόμος
6. Tα νέα του ΣAΣMYN
7. Ξιφίας

1. Περίπλους Nαυτικής Iστορίας
2. Bατραχάνθρωπος
3. Nαυτική Eλλάς
4. Hμιανάπαυση
5. Eθνικές Eπάλξεις
6. Tολμών
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Συμβολή του ΠN και του ΛΣ εν πολέμω και ειρήνη

Η 27η επέτειος της εισβολής
των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο
Η άγνωστη δράση του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ και οι δραματικές
συνέπειες στο Τουρκικό Ναυτικό
Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α K. Bάλλας ΠΝ
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Το

μήνα Ιούλιο τ.ε. συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από την
εισβολή των τουρκικών
στρατευμάτων στην Κύπρο και την κατάληψη μεγάλη τμήματος της μαρτυρικής
νήσου. Κύπριοι και Έλληνες αγωνιστές
πολέμησαν τον εισβολέα με όλες τις δυνάμεις τους, δίνοντας άλλοι τη ζωή
τους, άλλοι τη σωματική τους ακεραιότητα και την προσωπική τους ελευθερία
(αγνοούμενοι) κι άλλοι με τη μαχητικότητά τους, επέδειξαν την πολεμική
αρετή της ελληνικής φυλής, κατά τη
διάρκεια των μαχών.
Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας τη θυσιαστική προσφορά των αγωνιστών,
τίμησε και τιμά όσους έπεσαν στην
εκτέλεση του καθήκοντος κι όσους
συνέβαλαν αποφασιστικά σε εκείνον τον «υπέρ βωμών και εστιών»
αγώνα.
Η επίσημη Ελληνική Πολιτεία
(πολιτική και στρατιωτική) εκτιμούμε ότι δεν έχει επιδείξει την
ανάλογη ευαισθησία προβάλλοντας –όπως θα το άξιζαν– τους
Έλληνες πολεμιστές κάθε Κλάδου των Ε.Δ.
Εξαίρεση αποτελούν οι
Ενώσεις των Αποστράτων και
οι διάφοροι Σύνδεσμοι των
αγωνιστών της Κύπρου, οι οποίοι
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τιμούν κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης.
Το γεμάτο πατριωτικά συναισθήματα σύνθημα «Δεν
ξεχνώ», για πολλούς της επίσημης πολιτείας έχει καταντήσει λέξη χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο!
Ηρωικές πράξεις Ελλήνων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Ν/διόπων, που συμμετείχαν αποτελεσματικά
στον άνισο αγώνα της εισβολής, παραμένουν «ανομολόγητες» και χωρίς την απαιτούμενη προβολή, που θα
διδάξει στους νεότερους την αυτοθυσία, το μαχητικό
πνεύμα και την ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην έκβαση ενός αγώνα.
Οι ηρωικές αυτές ενέργειες των Ελλήνων του ΠΝ,
κατά τη διάρκεια του πολυετούς αγώνα της Κύπρου, είναι πολλές και συγκλονιστικές και θα πρέπει ο ιστορικός
του μέλλοντος (μέχρι πότε ο φάκελλος της Κύπρου θα
παραμένει επτασφράγιστο μυστικό;) να τις καταγράψει
και να τις προβάλει για να κοσμίσουν τις χρυσές σελίδες
της ναυτικής μας ιστορίας.

Οι κινήσεις του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ πριν, κατά
και μετά την εισβολή του Ιουλίου 1974
Πριν από την εισβολή
Το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ε. Χανδρινό ΠΝ, απέπλευσε από τις Κεχρές για την Αμμόχωστο
Κύπρου, την 13 Ιουλίου 1974 και ώρα 22.00, μεταφέροντας προσωπικό και υλικό της ΕΛΔΥΚ, με προβλεπόμενη ώρα κατάπλου την 7.00 της 17/7.
Την 9.00 της 15/7 και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω,
ο Κυβερνήτης πληροφορήθηκε από το ραδιόφωνο, την
εκδήλωση πραξικοπήματος, εναντίον του Μακαρίου και

40

IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ 2010

ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήτο νεκρός. Ο Χανδρινός αποφάσισε τη συνέχιση του πλου για ολοκλήρωση της αποστολής του και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΝ, το οποίο ενέκρινε τις προθέσεις του. Το μεσημέρι της 16/7, ενώ το
Α/Γ βρισκόταν νοτίως της Λεμεσού, διατάχθηκε από το
ΓΕΝ να αναστρέψει και να κινηθεί προς τον όρμο Λάρδο
(Λίνδος) της Ρόδου. Η διαταγή αυτή ακυρώθηκε την επομένη και εδόθη νέα εντολή να καταπλεύσει στην Αμμόχωστο, την 190500/7.
Πράγματι, το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ κατέπλευσε στο λιμάνι της
Αμμοχώστου την 19/7 και ώρα 5.00, αλλά δεν εκφόρτωσε πυρομαχικά του ΣΞ, γιατί όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αξιωματικός της ΕΛΔΥΚ, δεν ήταν απαραίτητα,
επειδή από πρόσφατες επιχειρήσεις είχε περισυλλεγεί
μεγάλη ποσότητα όπλων και πυρομαχικών. Πέραν αυτού, δύο Αξιωματικοί της Ειρηνευτικής Δυνάμεως είχαν
τοποθετηθεί –για πρώτη φορά– στον καταπέλτη του
πλοίου προς έλεγχο του εκφορτούμενου υλικού.
Την ίδια ημέρα (19/7) και ώρα 18.00 το πλοίο απέπλευσε από την Αμμόχωστο με 450 άνδρες οπλίτες της
ΕΛΔΥΚ, για επαναπατριωτισμό.

Οι κινήσεις του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ
κατά την εισβολή
Την επομένη το πρωί, 20/7, ο Κυβερνήτης πληροφορήθηκε από το δελτίο ειδήσεων της Κυπριακής ραδιοφωνίας την είδηση της τουρκικής επιθετικής ενέργειας και
της αποβάσεως ως και την κήρυξη γενικής επιστρατεύσεως από την Κυπριακή Κυβέρνηση.
Το πλοίο, ώρα 9.20, διατάχθηκε από ΓΕΝ να πλεύσει στη
Λεμεσό για αποβίβαση της δυνάμεως ΕΛΔΥΚ, αλλά μετά
από λίγα λεπτά της ώρας (την 9.40) ελήφθη νέα διαταγή

ΓΕΝ, για να πλεύσει στην Πάφο και να αποβιβάσει το προσωπικό της ΕΛΔΥΚ. Όταν το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ έλαβε την τελευταία διαταγή, βρισκόταν 40 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πάφου.
Την 14.00 της 20/7, το πλοίο αγκυροβόλησε στην
Πάφο και άρχισε η αποβίβαση των οπλιτών με τρία αποβατικά πλοιάρια (ΑΒ/ΑΚ).
Μετά από λίγο (14.15) ο Διοικητής της Εθνοφρουράς
Πάφου ζήτησε από τον Κυβερνήτη, μέσω του ραδιοτηλεφώνου, να προσβάλλει με το πυροβολικό του πλοίου, το
φρούριο της Πάφου και συγκεκριμένα το θύλακα Μουττάλου, στον οποίο ήταν συγκεντρωμένες μεγάλες τουρκικές δυνάμεις (δύο τάγματα) με άριστο εξοπλισμό.
Ο Κυβερνήτης Πλωτάρχης Ε. Χανδρινός ΠΝ, ελλείψει
πληροφοριών από ΓΕΝ, εάν η Ελλάδα είχε εμπλακεί σε
εχθροπραξίες με την Τουρκία, λόγω της εισβολής και
επειδή η κατάσταση επέβαλλε την πλήρη σιγή ασυρμάτου και μέσων επικοινωνίας με το κέντρο, βρέθηκε προ
του σοβαρού διλήμματος εάν θα υλοποιούσε το αίτημα
της Εθνοφρουράς περί προσβολής τουρκικών στόχων,
με όλες τις τυχόν επιπτώσεις ή θα άφηνε στο έλεος των
εισβολέων την Πάφο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «μοναχικότητα» του Κυβερνήτη στην αστραπιαία λήψη σοβαρών αποφάσεων,
οι οποίες ενδεχομένως να έχουν λίαν σοβαρές επιπτώσεις, είναι πράγματι δραματική.
Ο Χανδρινός, μετά από μια σύντομη εκτίμηση της καταστάσεως και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ισχυρών τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή θα σήμαινε
μεγάλη αιματοχυσία και ολοκληρωτική κατάληψη της
Πάφου, αποφάσισε την προσβολή των στόχων που του
υποδείχτηκαν, με το διαθέσιμο ανεπαρκή οπλισμό του
πλοίου (πυροβόλα των 40 mm Μπόφορς), τον οποίο εί-

χαν επανδρώσει και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, λόγω αριθμητικής ανεπαρκείας του πληρώματος του πλοίου.
Επί δύο συνεχείς ώρες (201530-201730) το ψυχωμένο και ηρωικό πλήρωμα του ΛΕΣΒΟΣ σφυροκόπησε
με επιτυχία τον θύλακα (περίπου 900-950 βλήματα των
40 mm), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί ο τουρκικός
θύλακας και να διασωθεί η Πάφος.
Όπως αναφέρει στο πολεμικό ημερολόγιο (ημερ.
23.12.1974) ο αποφασιστικός και γενναίος Κυβερνήτης
«επί του θέματος της εκτελέσεως βολής εναντίον των
τουρκοκυπριακών θέσεων, πλέον των όσων αναφέρθησαν, έχω να προσθέσω ότι από τη στιγμή που διετάχθη
όπως αναστρέψω διά Πάφον, εθεώρησα ότι το πλοίον
συμμετείχε αδιακρίτως εάν έφερε ελληνικήν σημαίαν,
ενεργώς εις οιοδήποτε είδος επιχειρήσεων, είτε αμυντικάς, είτε επιθετικάς, ελάμβανον χώραν εις την νήσον».
Αξίζει να αναφερθεί και η τελευταία παράγραφος του πολεμικού ημερολογίου, ακριβώς όπως διατυπώθηκε από
τον Κυβερνήτη: «Περαίνων την εν λόγω έκθεσιν, επιθυμώ
να αναφέρω ότι ως διαπίστωσα, το ηθικόν του Έλληνος,
η ψυχραιμία και η τόλμη αυτού ευρίσκεται εις υψηλόν
βαθμόν. Δεν θα ήτο υπερβολή να γράφω ότι άπαντες οι
επιβαίνοντες του πλοίου Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και
οπλίται εν ουδεμία περιπτώσει απώλεσαν το θάρρος των
και την πίστιν προς τα ιδεώδη της φυλής. Ιδιαιτέρως
εθαύμασα το θάρρος των επαναπατριζομένων οπλιτών
του ΣΞ, οίτινες καίτοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι επέστρεφον εις τας οικείας των, με έξαλλον ενθουσιασμόν και
αλλαλαγμούς χαράς, εδέχθηκαν την, από του στόματός
μου, πληροφορίαν περί της επανόδου των εις την Κύπρον,
προς ενίσχυσιν των μαχομένων συναδέλφων των εναντίον των εχθρών του γένους».
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O Κυβερνήτης, Πλωτάρχης Ελευθέριος
Χανδρινός ΠΝ, το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ
(Yπηρεσία Iστορίας Nαυτικού - 545001)
και ο θυρεός του πλοίου

Ο τακτικός χειρισμός του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ
μετά τη δράση
Το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ μετά την εκτέλεση των πυρών, απέπλευσε από την Πάφο την 201800, με προορισμό τον
Ναύσταθμο Σαλαμίνας.
Ο Κυβερνήτης Πλωτάρχης Ε. Χανδρινός ΠΝ, εκτίμησε
πολύ σωστά την κατάσταση –όπως αποδείχθηκε αργότερα– και αποφάσισε να λάβει πορεία προς Νότο αντί
προς Δυσμάς που ήταν η συντομώτερη προς Ρόδο. Την
πορεία αυτή τήρησε επί 6ωρο περίπου και τα μεσάνυχτα,
όταν το πλοίο βρισκόταν 60 ν.μ. νότια της Κύπρου,
έστρεψε επί πορείας 270 (δυτική). Το πλοίο συνέχισε την
πολιτική τήρησης σιγής ασυρμάτου μέχρι την 3.30, όταν
λόγω αιφνιδίου θανάτου του μοναδικού επιβαίνοντος
πολιτικού υπαλλήλου Δαμιανού Μιχαήλ, οδηγού περονοφόρου οχήματος του ΝΣ, απαιτήθηκε η αναφορά του
συμβάντος στο ΓΕΝ. Από εκείνη την ώρα το πλοίο ανέφερε τακτικά το στίγμα του στο ΓΕΝ.
Το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ κατέπλευσε στη Σητεία Κρήτης την
221450 και παρέμεινε μέχρι την 222220 ότε απέπλευσε
για ΝΣ, στον οποίο κατέπλευσε την 232100.

Τα δραματικά γεγονότα στο Τουρκικό
Πολεμικό Ναυτικό. Η βύθιση του Α/Τ
Kocatepe D 354
Από τα διάφορα δημοσιεύματα του ελληνικού και διεθνούς Tύπου, ως και τη σχετική έρευνα του αείμνηστου
συναδέλφου Στέλιου Ι. Χαρατσή, αποδεικνύεται περίτρανα η «πύρρειος νίκη» των τουρκικών ναυτικών δυ-
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νάμεων κατά την εισβολή στην Κύπρο.
Η έξυπνη και ορθά μελετημένη κίνηση του Χανδρινού
να κινηθεί νότια για περίπου 6 ώρες και να βγει έξω από
την περιοχή επιχειρήσεων, πέραν του ότι διέσωσε το
πλοίο του και τους επιβαίνοντες, δημιούργησε σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού των τουρκικών
δυνάμεων τέτοια σύγχυση στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο και στα επιχειρούντα πλοία και αεροσκάφη, ώστε
να βυθιστεί από φίλια (τουρκικά) μαχητικά Α/Φ, το Α/Τ
«Kocatepe» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Giuven
Erkayia TN και να χαθούν 13 Αξιωματικοί και 64 άνδρες
του πληρώματός του. Αλλά και δυο άλλα τουρκικά αντιτορπιλικά, το «Adatepe» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος
Rizah Nur Ontzu TN) και «M. Fevzi Cokmak» υπέστησαν
σοβαρές και μικρότερες βλάβες, αντίστοιχα.

Αξιολόγηση και αναγνώριση
της δράσης του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ,
του Κυβερνήτη και του πληρώματός του
Η σιγή ιχθύος που χαρακτηρίζει, συνήθως, την ελληνική
πολιτεία (πολιτική και στρατιωτική ηγεσία), παράλληλα με
την αθέλητη ή –το χειρότερο– ηθελημένη λησμοσύνη
εκείνων που φώτισαν με το παράδειγμά τους το δρόμο
του καθήκοντος και του χρέους προς την πατρίδα, είναι
απαράδεκτη και βλάπτει σοβαρά το ηθικό τόσο των ανδρών των ΕΔ όσο και του ελληνικού λαού γενικότερα.
Με το δικαιολογητικό ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα ο
φάκελος της Κύπρου (αλήθεια τι περιμένουν;) αποσιωπώνται ηρωικές πράξεις και αποφασιστικές ενέργειες

που σημάδεψαν την ιστορία των τελευταίων χρόνων.
Οι Κύπριοι αδελφοί μας τίμησαν πολλές φορές με
μνημεία, ονομασίες περιοχών και οδών τους μαχητές
του κυπριακού αγώνα και εξακολουθούν σε κάθε ευκαιρία να μνημονεύουν τα ονόματα και να εξάρουν τις ηρωικές πράξεις τους.
Με εισφορές συμμαθητών(!!!) του στήθηκε η προτομή
του αείμνηστου Κυβερνήτη της Τορπιλακάτου Τ3 Υποπλοιάρχου Ελευθερίου Τσομάκη, ο οποίος μαζί με το
πλοίο του και τους 8 άνδρες του ηρωικού πληρώματός
του αναπαύονται δοξαστικά στο βυθό της Κυρήνειας,
μετά από αεροπορική προσβολή τουρκικών α/φ κατά την
20.7.1974.
Διερωτώμεθα γιατί αυτή η αδιαφορία; Δεν μιλάμε για
ιδιαίτερες τιμές, προαγωγές και παράσημα.
Σε αυτό που εστιάζεται το παρόν άρθρο είναι:
1) Να γίνει ευρύτερα γνωστή η δράση του Α/Γ
ΛEΣBOΣ, του Κυβερνήτη Πλωτάρχη Ε. Χανδρινού ΠΝ και
του πληρώματός του. Ατυχώς, το πλοίο εκποιήθηκε και

έγινε παλιοσίδερα. Αντί να μείνει κάπου ανέπαφο για να
θυμίζει την ηρωική δράση του.
Η οργάνωση από το ΓΕΝ σεμνής τελετής για το σκοπό
αυτό, με παρουσία των επιζώντων του πληρώματος και
των οικογενειών των θανόντων θα αποτελέσει ελάχιστη
προσφορά και ενδεδειγμένη ενέργεια.
2) Με μέριμνα ΓΕΝ να ζητηθεί από το Δήμαρχο Ζωγράφου, περιοχή διαμονής του Χανδρινού, να δώσει το όνομα
του Αντιναύαρχου Ελευθερίου Χανδρινού, σε μια οδό του
Δήμου (στην Πάφο της Κύπρου έχει μετονομασθεί οδός
και δημοτικό άλσος σε «Αντιναύαρχος Χανδρινός»).
3) Να φιολοχνηθεί και τοποθετηθεί εντός περιοχής
ΠΝ, η προτομή του Χανδρινού.
Οι παραπάνω σκέψεις και προτάσεις θα υποβληθούν
στο ΓΕΝ από την ΕΑΑΝ και είμαστε βέβαιοι ότι η παρούσα ηγεσία με τη δεδομένη ευαισθησία της σε τέτοιου
είδους θέματα θα αναλάβει τις απαιτούμενες ενέργειες.
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ θα συμπαρασταθεί και θα παράσχει κάθε
είδους συνδρομή που θα του ζητηθεί.
Tο ανωτέρω άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από τους Θ.A.

Xρήματα που κατατέθηκαν υπέρ πρόνοιας EAAN στην Eθνική Tράπεζα
Aρ. λογ: 654/702646-34
Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Oι συμμαθητές της τάξεως 1950
της ΣNΔ

Eις μνήμην Aντιπλοίαρχου
Σ.α. ΠN Γ. Παπαγιάννη

220

Oικογένεια θανόντος Aρχιπλοιάρχου
ΠN ε.α. I. Παπαδόπουλου

Eις μνήμην Aρχιπλοιάρχου
ΠN ε.α. I. Παπαδόπουλου

500

Έγκριση Iσολογισμού-Aπολογισμού της EAAN Oικονομικού Έτους 2009
ΑΠOΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε:
α. Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2009 ύψους 4.426.364,12 €
β. Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2009, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2008:
3.894.449,27 €
2. Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους 2009:
853.769,85 €
Σύνολο:
4.748.219,12 €
3. Εκπίπτονται πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 2009
461.394,84 €
4. Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2009 που μεταφέρεται στο Οικονομικό Έτος 2010
4.286.824,28 €
2. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010, Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
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BYZANTIO

912-969

NικηφOρος ΦωκAς
Όπως τον είδε ο Schlumberger
Eπιμελείται ο Aντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN

O χαρακτήρας του Nικηφόρου Φωκά
Ήταν ο Νικηφόρος κατ’ εξοχήν ενδεδειγμένος αρχηγός για τη δύσκολη εκείνη εκστρατεία. Είναι δύσκολο
να διακρίνει κανείς τον αληθινό χαρακτήρα του από τις
αντικρουόμενες αλλά και εμπαθείς διαβεβαιώσεις των
ιστορικών, οι οποίοι είτε είναι τυφλοί θαυμαστές του, είτε παθιασμένοι κακολόγοι
του. Αλλά όσοι συμφωνούν στο
ότι ήταν πολεμιστής απαράβλητος, ατάραχα ανδρείος,
ψυχραιμότατος ακόμη
και στις φοβερότερες
συγκρούσεις, ισχυρογνώμων σε υπερβολικό βαθμό, ικανός να
αγορεύει προς τους
στρατιώτες του, να
τους εμψυχώνει και
να τους κάνει να τον
ακολοθούν παντού και
πάντοτε, σε οποιονδήποτε
κίνδυνο. Βαθύτατα ευσεβής
στην ψυχή, όπως οι περισσότεροι σύγχρονοί του Ανατολίτες,
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αλλά συγχρόνως άνδρας βίαιων παθών, τα οποία κατά
το πλείστον δραστηρίως κατασίγαζε, αλλά και ορισμένες φορές αφήνετο να παρασυρθεί ελεύθερα από την
ορμή αυτών, φύσει οξύθυμος, ανελέητος όταν η αυστηρότητά του ήταν δικαιολογημένη, αλλά, χωρίς λόγο,
ουδέποτε σκληρός, τόσο αυστηρός στα ήθη
ώστε φθάνει μέχρι και του πλέον
επικίνδυνου ασκητισμού, όσες
φορές τα πάθη δεν υπερίσχυσαν, ο Νικηφόρος φαίνεται
ότι διετέλεσε κατά την
πρώτη τουλάχιστον περίοδο της ζωής του
κάτι σαν στρατιώτης
και συγχρόνως μοναχός, θέσας σαν
κυριότερο στόχο του
την ανασύνταξη των
στρατιωτικών δυνάμεων του Βυζαντίου
και τη λυσσώδη καταπολέμηση του προαιωνίου
εχθρού αυτού.
Αργότερα όμως, φιλοδοξή-

σας να καταλάβει την εξουσία και τυφλωθείς από τον
έρωτά του για τη βίαιη και σκληρή Θεοφανώ, φαίνεται
ότι υπέστη βαθιές και δυσάρεστες μεταβολές της
απλής και τραχείας ψυχής του. Το πολεμοχαρές πνεύμα του υπηρετείτο από σώμα σιδερένιο, εξαιρετικής
φυσικής ρώμης, που προκαλούσε το θαυμασμό των
συγχρόνων του. Διηγούνται ότι κάποτε, όταν έριξε το
δόρυ του με τα δύο χέρια, διεπέρασε με αυτό το θωρακισμένο στήθος Σαρακινού, ο οποίος είχε ορμήσει εναντίον του. Οι κατήγοροί του, εκτός από άλλες μομφές,

τον κατηγορούν κυρίως και κατά κάποιο τρόπο ομοιόμορφα, ότι όπως και ο πατέρας του Βάρδας, επέδειξε
σταθερά ρυπαρή φιλοχρηματία. Αλλά ποιος μπορεί να
ξέρει εάν αυτή η φιλοχρηματία δεν ήταν στην πραγματικότητα προσεκτική, φειδωλή και με πρόνοια διαχειρηση των στρατιωτικών μεν δαπανών αρχικά, του
Δημοσίου δε ταμείου της αυτοκρατορίας αργότερα.
Κατά τον χρόνο στον οποίο αρχίζει η παρούσα εξιστόρηση, ο Νικηφόρος βρισκόταν στην αιχμή της ηλικίας
του, όντας σαράντα επτά ετών.
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Αφού τον μετεκάλεσε από τη Μικρά Ασία ο Βρίγγας,
βάζοντας στη θέση του τον αδελφό του Λέοντα, τον διόρισε αρχηγό της εις Κρήτην εκστρατείας παρά τις υποβόσκουσες ισχυρές αντιδράσεις.
Διότι δεν σπάνιζαν στο Μεγάλο Παάλι οι πτοηθέντες
από την επίζηλη θέση του Νικηφόρου, οι οποίοι κατηγορούσαν τον πρωθυπουργό ότι δούλευε για το μελλοντικό μεγαλείο του ευτυχούς δομεστίκου των Σχολών,
βλάπτοντας τόσο τη δική του θέση όσο και την ισχύ του
νεαρού αυτοκράτορος.

Οι προπαρασκευές για την εκστρατεία
Οι προετοιμασίες έγιναν με εξαιρετική δραστηριότητα.
Ουδέποτε δε στο παρελθόν είχε εξέλθει φοβερότερος
και καλύτερα εξοπλισμένος στόλος από το γηραιό Κεράτιο Κόλπο, ο οποίος τόσους και τόσους άλλους στόλους είχε δει να αποπλέουν προς όλες τις ακτές του
αρχαίου κόσμου.
Τα για την εκστρατεία προοριζόμενα στρατεύματα
συγκεντρώθηκαν στο ίδιο το Βυζάντιο. Τα πειθαρχικότατα συντάγματα των ευρωπαϊκών θεμάτων, από τα

οποία συνεκροτείτο ο πυρήνας των άριστων στρατιών
της αυτοκρατορίας, οι τραχείς αγρότες των θρακικών
πεδιάδων και των μακεδονικών βουνών, συγκεντρώνονταν εκεί μαζί με τους Ανατολίτες, δηλαδή στρατιώτες
των ασιατικών θεμάτων, οι οποίοι κατοικούσαν στην
Καππαδοκία, τη Λυκαονία και τον Πόντο, κατάγονταν δε
από τους Γότθους αποίκους του Οψικίου και της Γαλατίας, δηλαδή με στρατιώτες σχεδόν άγριους συνήθως,
οι οποίοι όμως μάχονταν με ανδρεία θαυμαστή. Στρατολογούμενοι βιαίως από τα βάθη των μακρινών κοιλάδων τους, εξελίσσονταν γρήγορα σε στρατιώτες υπάκουους και ατρόμητους. Έτσι είναι ακόμη οι απόγονοί
τους, οι θαυμάσιοι εκείνοι στρατεύσιμοι των βιλαετίων
της Ανατολής, τους οποίους βλέπει κανείς να συναθροίζονται με το πρώτο πολεμικό προσκλητήριο στους ασιατικούς λιμένες και να αποπλέουν για Κωνσταντινούπολη, από όπου τοις ρήμασι του χαλίφη πειθόμενοι μεταβαίνουν για να βρουν το θάνατο από σφαίρα του προαιωνίου αυτών εχθρού του Σλάβου.
Τα αρμένικα τάγματα τα οποια τότε ετιμώντο πολύ,
ήταν πολυάριθμα στο στρατό του Νικηφόρου. Τα μεγάλα
ασιατικά ναυτικά θέματα των Θρακών,
της Σάμου, των Κιβυρραιωτών, τα οποία
περιελάμβαναν όλες τις αρχαίες εμπορικές, αλλά και ακμάζουσες πόλεις της
Ιωνίας και της Αιολίας, είχαν προσφέρει
τους ναύτες.

Το τάγμα των Pώσων
Με αυτούς ένωσε ο Βρίγγας και μοίρες
Ρώσων μισθοφόρων ή ειδωλολατρών
Ρος. Οι σιδηροί αυτοί πολεμιστές, Σκανδιναβοί στην καταγωγή, ερχόμενοι καθ’
ομάδες στην Κωνσταντινούπολη επί των
μονοξύλων τους, ενός είδους ακατίων,
τα οποία κατασκευάζονταν με τη δημιουργία κοιλώματος σε έναν μόνον κορμόν δέντρου, ετιμώντο εξαιρετικά για
την ανδρεία και την καταπλητική ρώμη
τους. Συμβάσεις συνομολογηθείσες με
τους τσάρους ή εθνικούς τους ηγεμόνες,
παρείχαν αυτούς τους στρατιώτες τακτικά στους αυτοκρατορικούς στρατούς.
Βαπτίζονταν δε συνήθως με την άφιξή
τους. Λόγω του κολοσιαίου αναστήματός τους, το οποίο κατέπλησσε τους
Άραβες και όλους τους στρατιώτες του
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Nότου, οι οποίοι έλεγαν γι’ αυτούς ότι είναι «υψηλοί σαν
φοίνικες» και λόγω του οπλισμού τον οποίο έφεραν
αποτελούμενο από πλατύστομο ξίφος, μακρύ δόρυ, διακοσμημένο με μικρό παράσειον (σημαιούλα) και τρομερό επίκυρτο πέλεκυ, μερικές εκατοντάδες τέτοιων
Βερίγγιων, Βαράγκων ή Βαραγγίων, αδελφών των Νορμανδών της Γαλλίας και της Ιταλίας, ισοδυναμούσαν με
στρατό ολόκληρο. Τίποτα δεν μπορούσε να αντισταθεί
στην άγρια και βαριά ορμητικότητα της επίθεσής τους.

Ο απόπλους του στόλου
Ο στόλος του Νικηφόρου απέπλευσε κατά τις τελευταί-

ες ημέρες του Ιουνίου ή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου του 960.
Μοναδικό δε θέαμα θα έπρεπε να
αποτελεί ο κολοσιαίος εκείνος
απόπλους. Ας φανταστούμε κάποια από εκείνες τις μαγικές ανατολές του ήλιου, μιας καλοκαιρινής αυτής στον Κεράτιο Κόλπο
και το θαυμάσιο εκείνο βαθυκύανο χρώμα του θαλάσσιου χώρου,
ο οποίος εκτείνεται από τη μια μεν
πλευρά μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και των υψηλών λόφων
του Πέραν, από την άλλη δε μεταξύ των κλιτύων της Χρυσοπόλεως και της Χαλκηδόνος, του
Σκουτάρεως και του σημερινού
Καδηκιόι, ας φανταστούμε, λοιπόν, τη μεγάλη εκείνη πλαισιούμενη από το θαυμαστό κόσμο των
μεγάλων συνοικιών του Βυζαντίου τόσο στην Ευρώπη όσο και
στην Ασία, γεμάτη από χιλιάδες
πλοία που είχαν τις πλευρές τους
βαμμένες με ζωηρόχρωμα χρώματα, που έφεραν πανιά λαμπρότατα βαμμένα με χίλιες δύο χρωματικές παραλλαγές, με χρυσοκόσμητες τις πλώρες, με χιλιάδες
κουπιά, τεράστιες σημαίες και
πολύσχημα σήματα, μεγάλα λάβαρα περιέχοντα τις αγιότατες
εικόνες της Παναγίας Παρθένου,
του Παντοκράτορος Χριστού και
των μεγάλων στρατιωτικών Αγίων, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Τίρων, ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος. Στις δε γέφυρες των χελανδίων και των δρομώνων
και του ουσιών σπινθηροβολούν και απαστράπτουν στις
ακτίνες του ηλίου οι κατάφρακτοι θώρακες, οι πελέκεις
των Βαράγγιων, οι αλυσιδωτοί θώρακες, οι στρογγυλές, από λείο μέταλλο, ασπίδες. Οι λαμπρές στολές
όλων των φυλών της Ανατολής ανακατεύονται με τις
σκουρότερες αμφιέσεις των παιδιών του Βορρά και των
πολεμιστών των στεππών, οι οποίες ήταν φτιαγμένες
από κατεργασμένα δέρματα ζώων ή από τριχωτά ακατέργαστα τομάρια. Οι μυριάδες φωνές των δρουγγαρίων
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που διατάσσουν τις ενέργειες των πληρωμάτων, αναμειγνύονται με τις φωνές των τουρμαρχών, των τοποτηρητών, των εκατονταρχών, των επιβλεπόντων την
επιβίβαση και τις τελευταίες προεοιμασίες για την επί
των πλοίων εγκατάσταση. Εκατοντάδες σχεδίων ή ακατίων βαμμένων με χρώμα μπλε ή ερυθρό, που μεταφέρουν τους μη μετέχοντες στην εκστρατεία Βυζαντινούς
αριστοκράτες, ενδεδυμένους με λαμπρά από χρυσοκεντημένο ή αργυροκεντημένο μετάξι φορέματα, διασταυρώνονται με τα εκστρατεύοντα πλοία.
Στις δύο δε όχθες του Βοσπόρου, τα μέγαρα, οι επαύλεις, οι απειράριθμες εκκλησίες, οι από μεγάλα δέντρα
σκιαζόμενες ταράτσες, οι υψηλοί τετράγωνοι πύργοι και
οι μακρές σειρές τειχών οχυρωμένων με επάλξεις, εξαφανίζονται πίσω από το πλήθος των συνωθουμένων
περιέργων στην καταπράσινη οργιώδη βλάστηση των
κήπων οι οποίοι περιστοιχίζουν όλα αυτά. Στην άκρη
αυτή του Σεραγίου, την ξηρή σήμερα την οποία τότε κατελάμβαναν τα τείχη και τα άλση και τα για αναψυχή
χρησιμοποιούμενα περίπτερα του Ιερού Παλατιού, ήταν
συγκεντρωμένη η λαμπρή και πολυάριθμη αυλή.
Στο λιμένα του Βουκουλέοντος, το μεγαλοπρεπή
εκείνο λιμένα που προοριζόταν να χρησιμοποιείται μόνον από τον Βασιλέα, τον εξ ολοκλήρου χειροποίητο,
του οποίου οι μαρμάρινες κρηπίδες και τα μεγαλοπρεπή σκαλοπάτια, που καλύπτονταν από κίονες και άλλα
θαυμάσια συμπλέγματα και που κατέβαιναν μέχρι τη
θάλασσα, σ’ εκείνον εκεί το λιμένα ο νέος αυτοκράτορας, όμοιος με χρυσό είδωλο, φορώντας στο κεφάλι
του το στέμμα, και μαζί του ο Πατριάρχης, ο ανώτατος
κλήρος, όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, η σύγκλητος,
οι ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους ντυμένοι στο
χρυσάφι και το μετάξι και φορώντας στο κεφάλι χρυσοΰφαντα καπέλα, έλαβαν θέση σε πρόχειρα κατασκευασμένο θεωρείο.
Πίσω δε από τα υψηλά κάγκελα των κήπων του Παλατιού, μέσα στα μυστηριώδη βάθη του απέραντου γυναικωνίτη, μπορεί κανείς να μαντεύσει, ακόμη, έναν
ολόκληρο κόσμο γυναικών-θεατών, τη χαρούμενη βασίλισσα, υπερήφανη για την υψηλή θέση της, καθήμενη
επί θρόνου από πολύτιμο μέταλλο, όλες τις γυναίκες και
τις δούλες της, όλες της φέρουσες ζώνην πατρικίες,
αποκαλούμενες πατρίκιες ζωστές, τις σπαθάρισσες, τις
στρατόρισσες, τις υπάτισσες, οι οποίες εμφανίζονται
ενώπιον της βασίλισσας αναγγελλόμενες με τον τίτλο
των ανδρών τους. Η ζηλότυπη επαγρύπνηση των ευνούχων «εκείνων οι οποίοι δεν είχαν γένια», συγκρατεί με
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δυσκολία τον ελκυστικό εκείνο όμιλο, τον καταστολισμένο και περίεργο και ανυπότακτο.
Εν τω μεταξύ δε, ο εκκωφαντικός θόρυβος από το
άπειρο τούτο πλήθος αυνεχώς αυξάνει. Από παντού και
στο μέσο της μυριόστομης αναστάτωσης του τεράστιου
εκείνου συνωστισμού, αντηχούν ήχοι μουσικής πολεμικής, άγριας, παράδοξης. Οι τραχείς, καταπλήσσοντες
μουσικοί φθόγγοι των σαλπίγγων και των κροτάλων, η
ρυθμική βροντή των κυμβάλων, ο βραχύς και γοργός
γδούπος των τυμπάνων, οι παιάνες όλων εκείνων των
βαρβαρικών φύλων, οι ατέλειωτες ιαχές των δήμων, οι
επίσημες και παράδοξες και βάσει κανόνων επευφημίες
τους, οι κατανυκτικές λιτανείες των ευσεβών, οι μονότονες ψαλμωδίες των κατά χιλιάδες παριστάμενων
μοναχών, αναμειγνύονται με τις ισχνές φωνές των ψαλτών και των ιερέων, οι οποίοι σε κάθε εκκλησία, σε
κάθε παρεκκλήσι, ψάλλουν τον προς την Οδηγήτρια
Παρθένο «την απροσμάχητον έχουσα το κράτος, την εις
νίκας καθοδηγούσα Μητέρα», ύμνον.
Ξαφνικά πέφτει βαθιά σιγή. Ο Πατριάρχης ευλογεί τον
στόλο, όρθιος δε ο βασιλεύς δίνει το σύνθημα, στο οποίο
απαντάει κολοσσιαία ευλαβής επευφημία προερχόμενη
από όλο το μήκος των ακτών των δύο ηπείρων, ενώ το
πλήθος των πλοίων αρχίζει να κινείται αργά κατευθυνόμενο προς τη θάλασσα του Μαρμαρά.
Σε περισσότερες από πεντακόσιες εκκλησίες, των
οποίων η επιχρυσωμένη επιφάνεια των θόλων ήταν
ψηφιδωτή, σε όλα τα παρεκκλήσια, τα αφιερωμένα σε
άγιους φέροντες χίλια δύο παράξενα ονόματα, στα βάθη
των μοναστηριών εκατό διαφορετικών μοναχικών ταγμάτων, στα αναρίθμητα κελιά των κοινοβίων, ευχές
αναπέμπονται υπέρ της νίκης των πολεμιστών του Βυζαντίου, των γενναίων γιων της Παρθένου, οι οποίοι
επρόκειτο να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους μαχόμενοι
εναντίων των ασεβών Σαρακηνών, των καταφρονητικών της Αγίας Τριάδος, των αρνητών του θείου Λόγου,
«των επικαταράτων τούτων Αγαρηνών, τους οποίους
είθε ο Κύριος απολέσαι!».
Σε όλο το βιβλίο της Εκθέσεως της Βασιλείου
Τάξεως το βαρύ μεν και ανεπεξέργαστο, αλλά πολύτιμο πόνημα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου,
βρίσκουμε τα βαθιά ίχνη των ακαταπαύστων ενοχλήσεων τις οποίες προκαλούσε στους αυτοκράτορες η
Κρήτη.
Η φρίκη από το πρωταρχικό αυτό πρόβλημα της νήσου
τάραξε τον ύπνο του βασιλέως αναπαυομένου στην από
πορφύρα και χρυσό κλίνη του στο μέγα τρίκλινο.

Aγνοημένη επέτειος
Γράφει ο Yποναύαρχος ε.α. Σωτήρης Γεωργιάδης ΠN

Η

9η Μαΐου έχει καθιερωθεί και εορτάζεται στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως Ημέρα Νίκης
στην Ευρώπη κατά τον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα η επέτειος αυτή αγνοείται και παραγνωρίζεται η σημαντική ελληνική συμβολή σ’ αυτή τη
Συμμαχική Νίκη. ΄Ετσι πολλοί νέοι στην Ελλάδα και το
εξωτερικό δεν είναι σήμερα ενημερωμένοι για το τι πέτυχε η μικρή Ελλάδα κατά τον Β’ ΠΠ.
Η μάχη της Ελλάδας το 1940-41 κατά των απρόκλητων ιταλικών αρχικά επιθέσεων αργότερα δε και των
γερμανικών, διήρκεσε συνολικά 216 μέρες. Ήταν κάτι
το μεγαλειώδες, το οποίο δικαίως θεωρήθηκε ως ελληνικό θαύμα. Κατ’ αντιδιαστολή, για την κατάληψη της
Γαλλίας ο Άξονας χρειάστηκε μόνο 45 ημέρες (παρά τη
στρατιωτική βοήθεια που της είχε δοθεί, με την εκεί παρουσία ισχυρών αγγλικών δυνάμεων), του Βελγίου 18
ημέρες, της Ολλανδίας 5 μέρες, ενώ η Δανία υπέκυψε
σε 12 ώρες και οι Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Αλβανία προσεχώρησαν ή παρεδόθησαν αμαχητί. Έτσι φαίνεται περίτρανα ότι η μικρή και φτωχή
Ελλάδα, με επαρκή υλική και ηθική προπαρασκευή, σύμπνοια, αυτοθυσία, αλλά και ικανή πολιτική, πνευματική,
θρησκευτική και στρατιωτική
ηγεσία, κατανίκησε την κατά πολύ μεγαλύτερη και πανίσχυρη
Ιταλία, αγωνιζόμενη μόνη επί
160 ημέρες. Ακολούθως, όταν
της επιτέθηκε και η μέχρι τότε
ακατανίκητη Γερμανία, συνέχισε
μαχόμενη με τη βοήθεια μικρών
αγγλικών δυνάμεων στην ηπειρωτική χώρα, ενώ τις τελευταίες 11 ημέρες συμπολέμησε με
στρατεύματα της Αγγλικής Κοινοπολιτείας στην άμυνα της
Κρήτης, η οποία κάμφθηκε 56
ημέρες μετά και την πρώτη γερμανική επίθεση στα βόρεια σύ-

νορά μας. Η επτάμηνη μάχη της Ελλάδας, όπως αναγνώρισαν και ξένοι πρωταγωνιστές της περιόδου, συνέβαλε
ουσιαστικά στη συμμαχική νίκη στην Ευρώπη. Αυτή την
πραγματικότητα μερικοί εχθροί και φίλοι έχουν κατά
καιρούς αβάσιμα αμφισβητήσει. Ενδεικτικά σημειώνεται
η αρνητική άποψη που εκφέρει στη σελίδα 162 στο μεταφρασμένο στα Eλληνικά το 1998 από το Γενικό Επιτελείο Στρατού βιβλίο του, ο Άγγλος ιστορικός Basil
Liddell Hart, ως προς την επελθούσα καθυστέρηση της
γερμανικής εισβολής στη Ρωσία, ο οποίος ισχυρίζεται:
«Οπωσδήποτε όμως η εκστρατεία κατά της Ελλάδας δεν
ήταν αιτία της αναβολής». Εντούτοις αρκεί να αναζητήσουμε αδιαμφισβήτητες ξένες πηγές πρωταγωνιστών
της περιόδου εκείνης, που αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν περίτρανα την ουσιαστική ελληνική συμβολή στη
νικηφόρα για τους συμμάχους μας έκβαση του Β’ ΠΠ.
Ο κ. ΥΠΕΘΑ οφείλει να διασφαλίσει πως θα καταρτισθεί και θα κυκλοφορήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις
συνοπτικη ιστορική αναδρομή, που θα αναδεικνύει την
παραγνωρισμένη, αλλά σημαντική συνολική ελληνική
συμβολή στη συμμαχική νίκη στον Β’ ΠΠ, η οποία θα:
• Δωρηθεί στους μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, βιβλιοθήκες όλων των ελληνικών σχολείων, πανεπιστημίων
κ.λπ.
• Μεταφρασθεί στις βασικές ξένες γλώσσες και διανεμηθεί
δωρεάν στις ανά τον κόσμο βιβλιοθήκες, διπλωματικές αποστολές, μέλη κοινοβουλίων,
ελληνικούς συλλόγους κ.λπ.
• Παρουσιασθεί σε διάφορες
ιστοσελίδες, όπως, π.χ., του
ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΞ κ.λπ.
• Κυκλοφορήσει σε CD/DVD στο
ευρύ αναγνωστικό κοινό των
ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών.
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IATPIKA ΘEMATA
Aξονική Στεφανιογραφία
MελEτη: Tου Πλοιάρχου (ΥΙ) ΠN Αναστασίου Σπανού MD
PhD, FESC, Ειδικού Καρδιολόγου,
Διευθυντή Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

M

ία νέα μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης
των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς,
όπως ακριβώς η αξονική θώρακος, δηλαδή με χρήση σκιαγραφικής ουσίας από μία περιφερική
φλέβα και όχι μετά από εκλεκτική ενδοστεφανιαία έγχυση
όπως συμβαίνει με την κλασική στεφανιογραφία.
Η αξονική στεφανιογραφία από την εισαγωγή της
στην κλινική πράξη το 1998 μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σημαντικά στηριζόμενη στη σημαντική πρόοδο
της τεχνολογίας, στη συσσωρευμένη γνώση και
εμπειρία από τη χρήση της και τέλος στη σωστή συνεργασία καρδιολόγων και ακτινολόγων. Θα πρέπει
όμως να τονισθεί ότι η νέα αυτή εξέταση δεν είναι
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«πανάκεια» και πρέπει να προτείνεται με ιδιαίτερη
προσοχή από τους καρδιολόγους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια χρήσης. Φαίνεται ότι
προσεχώς, θα έχει σημαντική θέση στη φαρέτρα του
σύγχρονου και ενημερωμένου καρδιολόγου, καθώς με
την πάροδο του χρόνου θα αποτελεί μια πιο αξιόπιστη
και διαγνωστική μέθοδο.
Η εξέταση διαρκεί ελάχιστο χρονικό διάστημα σε σχέση με την κλασική στεφανιογραφία, μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου, πάντα
κάτω από καρδιολογική και ΗΚΓ γραφική παρακολούθηση, τα δε αποτελέσματα της εξέτασης μπορούν να
δοθούν αυθημερόν.

Aπό αριστερά: Σαφής απεικόνιση σημαντικής στένωσης της τάξεως του 90% μιας εκ των τριών αρτηριών
που αρδεύουν την καρδιά (περισπωμένη αρτηρία).
Aπεικόνιση μιας καλώς λειτουργούσας έσω μαστικής
αρτηρίας (αρτηριακό μόσχευμα) που έχει συρραφεί
στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο μετά από αρτοστεφανιαία παράκαμψη (By pass). Aπεικόνιση ενός βατού
(καλού αποτελέσματος) ενδοστεφανιαίας πρόθεσης
(stent) το οποίο όμως εμφανίζει επαναστένωση.

Οι ενδείξεις γι’ αυτή την εξέταση θα μπορούσαν να
αναφερθούν παρακάτω:
α) Ανίχνευση ΣΝ σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα
β) Ανίχνευση ΣΝ σε ασθενείς που έχουν κάνει τον υπόλοιπο αναίμακτο έλεγχο
γ) Εκτίμηση ειδικών περιπτώσεων στεφανιαίων αγγείων (π.χ. ανώμαλη έκφυση των αγγείων, συγγενείς
διαταραχές των μεγάλων αγγείων κ.λπ.)
δ) Ανίχνευση ειδικών περιπτώσεων όπως: Eκτίμηση ενδοκαρδιακών μαζών ή περικαρδιακών αλλοιώσεων
κυρίως σε μη ικανοποιητική απεικόνιση με διαθωράκιο
ή διοισοφάγειο υπέρηχο ή με μαγνητική τομογραφία
ε) Μελέτη της ανατομίας των επικαρδιακών αγγείων της
καρδιάς, καθώς επίσης και των αρτηριακών και φλεβικών μοσχευμάτων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη
απεικόνισής τους, με την κλασική μέθοδο
στ) Αξιολόγηση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων

(stents) που εμφυτεύουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι
κατά τη διενέργεια αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων
αγγείων.
Η χορηγούμενη δόση της ακτινοβολίας ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα με τους πρώτης γενιάς αξονικούς τομογράφους, το οποίο όμως λύθηκε σε σημαντικό βαθμό
με τα νεότερης γενιάς μηχανήματα, όπου πράγματι μειώθηκε κατά το ήμισυ και παραπάνω η δόση (κατά μέσο
όρο από 10-12 mSv σε 5 mSv που είναι αντίστοιχη με
την κλασική στεφανιογραφία).
Συμπερασματικά: Η Αξονική Στεφανιογραφία δεν
αντικαθιστά την κλασική (αιματηρή) στεφανιογραφία,
αλλά έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και βοηθά τόσο τον
επεμβατικό όσο και τον κλασικό καρδιολόγο στην ανίχνευση, μελέτη και αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλημάτων, που δεν επιλύονται με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες απεικονιστικές μεθόδους.
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Λαϊκό παραμύθι
Ο παράξενος επισκέπτης
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
A΄ μέρος

Σ

τα παλιά τα χρόνια ένας βασιλιάς ήθελε, λέει να
γνωρίσει το λαό του, να αποκτήσει εμπειρίες
από τη ζωή του, για να κυβερνήσει με περισσότερη δικαιοσύνη και ο ίδιος να γίνει πιο σοφός. Ξεκίνησε,
λοιπόν μια μέρα ξημερώματα, ντυμένος στρατοκόπος,
για να μην τον γνωρίσει κανείς.
Πέρασε πρώτα από την αγορά, είδε ανθρώπους να
τεμπελιάζουν πρωί πρωί στα καφενεία, κι άλλους να
τρέχουν βιαστικοί στη δουλειά τους. Χώθηκε στις γειτονιές και είδε τις νοικοκυρές να πλένουν τις αυλές τους
και να παστρεύουν τα σπίτια τους. Συνάντησε και τα παιδιά με τη σάκα στον ώμο, που έτρεχαν στο σχολείο κι
ευχαριστήθηκε. Η μέρα τους άρχιζε σωστά. Είδε και τον
τελάλη που διαλαλούσε ένα πανηγύρι κι έστησε αυτί για
ν’ ακούσει.
Ενορίτεεες μου, ακούστε εεε; Το βράδυ στον περίβολο του Αγίου Δημητρίουυυυ, θα γίνει παζάρι ιιιι, θα παίζει μουσική και θα στηθεί χορόοοος. Είστε όλοι καλεσμένοι. Καλή διασκέδαση, ευχήθηκε από μέσα του ο
βασιλιάς και συνέχισε το δρόμο του ανάμεσα στους κή-
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πους πλημμυρισμένους από χρυσάνθεμα που τον μεθούσαν με το άρωμά τους.
Ο ήλιος είχε ανεβεί ψηλά όταν στ’ αυτιά του έφτασαν
τραγούδια και κατάλαβε ότι εκεί κοντά γινόταν γάμος και
γλέντι. Του έκανε εντύπωση ένα τραγουδάκι που έλεγε:
Σ’ όσους γάμους και αν επήγα
τέτοια νύφη δεν την είδα
νάναι η νύφη μπουμπουκάκι
κι ο γαμπρός γαρυφαλάκι...
Τυχερός ο γαμπρός και καλορίζικη η νύφη ευχήθηκε
από μέσα του ο βασιλιάς και συνέχισε το δρόμο του.
Σε λίγο άφησε πίσω του την πόλη και τα τελευταία
σπίτια και βγήκε στη δημοσιά. Ο δρόμος περνούσε ανάμεσα στα οργωμένα και σπαρμένα με σιτάρι χωράφια και
στα λιόδεντρα που κόντευαν να σπάσουν από τον καρπό.
Πουλιά κελαηδούσαν, νερά αχολογούσαν κι ο απογευματινός ήλιος, του ζέσταινε την καρδιά. Η γη εδώ, σκέφτηκε ο βασιλιάς, είναι εύφορη, η σοδιά προμηνύεται
πλούσια. Ο λαός μου εδώ πέρα θα ευτυχήσει και η
ευημερία του αυτή τη χρονιά είναι εξασφαλισμένη.
Και πολύ χάρηκε.
Στο σταυροδρόμι που βρέθηκε σε λίγο δεν δίστασε.
Πήρε τον ανηφορικό δρόμο για τα ορεινά.
Το τοπίο εδώ άλλαζε πολύ κι άλλες σκέψεις τον
απασχολούσαν. Βράχοι και θάμνοι τον εμπόδιζαν να
προχωρήσει γρήγορα.
Καλλιεργημένη γη δεν έβλεπε πουθενά και κάτι
λίγα «ξέφωτα» γης, με φράχτες από ξερολιθιές, μαρτυρούσαν το μόχθο των ανθρώπων εδώ πάνω αλλά
και τη φτώχεια.
Έβγαλε το μαντήλι του και σκούπισε τον ιδρώτα που
έσταζε από το μέτωπό του. Είχε αρχίσει να κουράζεται,
όταν τον σταμάτησε ένας θόρυβος, που φανέρωνε ανθρώπινη παρουσία εκεί κοντά. Τάχυνε το βήμα του
κατά ‘κει που άκουγε ήχο από σκάψιμο με τσαπί και
κοντοστάθηκε μπροστά σ’ ένα φράχτη από φρύγανα.
Έσκυψε μέσα και κοίταξε. Ένας ασπρομάλης χωρικός

έσκαβε το χώμα και άνοιγε λάκκους. Με τα χέρια του παραμέριζε τις πέτρες και κάπου κάπου σηκωνόταν και στηριζόταν στην αξίνα του για να ξεκουραστεί.
- Γεια χαρά, πατριώτη, του μίλησε φιλικά ο βασιλιάς και
πλησίασε κοντά.
- Γεια σου παλικάρι μου απάντησε ο χωρικός και σταμάτησε το σκάψιμο.
- Φυτεύσεις ή κλαδεύεις, ρώτησε τάχα μ’ ενδιαφέρον ο
βασιλιάς.
- Μα καλά, δε βλέπεις ότι ανοίγω λάκκους για να φυτέψω;
Απάντησε ο ηλικιωμένος κοιτάζοντας τον ξένο με δυσπιστία, ενώ μάζευε και τα σύνεργά του για το γυρισμό.
- Πώς από τα μέρη μας, είπε πάλι ο χωρικός βλέποντας
τον ξένο που δεν έφευγε.
- Έμπορος είμαι και γυρίζω τα χωριά για να βρω καλά
προϊόντα, απάντησε αυτός και πρόσθεσε: Έρχομαι μαζί
σου αν δεν σε πειράζει.
Ξεκίνησαν μαζί χωρίς να μιλάνε. Ξαφνικά ο γέρος
σταμάτησε, έβγαλε το σκούφο του και σταυροκοπήθηκε.
Ο βασιλιάς τον μιμήθηκε. Μια κηδεία ξεπρόβαλε από τη
στροφή του δρόμου, πέρασε από μπροστά τους και πήρε
τον ανήφορο για το κοιμητήρι, πάνω στο λόφο με τα κυπαρίσια. Λιγοστοί οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τη
πομπή. Ο παπάς με το λιβανιστήρι κι ο ψάλτης μουρμουρίζοντας τα νεκρώσιμα. Όταν πέρασε κι ο τελευταίος,
που συνόδευαν το νεκρό, οι δύο συνοδοιπόροι συνέχισαν το δρόμο τους σιωπηλοί.

- Πέθανε αυτός ή θα μείνει ζωντανός; Έκοψε ο ξένος
τη σιωπή. Ο γέρος τινάχτηκε, σαν να τον χτύπησε κεραυνός.
- Πέθανε, πέθανε είπε βιαστικά ενώ σκεπτόταν, ότι ο
άνθρωπος δεν είναι με τα σωστά του. Ο ξένος δεν απάντησε κι ο χωρικός κατάλαβε ότι συμφωνεί με τη δική
του άποψη.
- Μπορείς απόψε να με φιλοξενήσεις, πατριώτη, παρακάλεσε ο ξένος και συνέχισε, δεν έχω συγγενείς εδώ
πάνω και χάνι δεν βλέπω πουθενά, για να περάσω τη
νύχτα μου.
- Πώς να σε φιλοξενήσω, άνθρωπέ μου, εγώ ένα καλύβι έχω, που μένω με τη γριά μου και την κόρη μου,
απάντησε ο χωρικός, εσύ είσαι καλομαθημένος.
- Α, μη σκοτίζεσαι για την καλοπέραση, μη σε ξεγελάνε
τα ρούχα μου, εγώ στρατοκόπος είμαι, κάπου θα βρεθεί
μια γωνιά στο φτωχικό σου, μια νύχτα είναι θα περάσει,
μη μου αρνηθείς, πατριώτη.
Συνέχισαν το δρόμο τους χωρίς πολλές κουβέντες.
Πέρασαν μέσα από το χωριό καλησπερίζοντας όσους
συναντούσαν και τέλος στάθηκαν σε μια χαμηλή αυλόπορτα. Ο γέρος την έσπρωξε κι έκανε τόπο στον ξένο να
περάσει. Μια γυναίκα έκανε την εμφάνισή της στην πόρτα του σπιτιού και καλωσόρισε τον επισκέπτη.
- Γυναίκα, πιάσε και σφάξε τον κόκορα και βάλτον στο
τσουκάλι γρήγορα γιατί πεινάμε, πες και στη θυγατέρα
μας να στρώσει το γιατάκι για να κοιμηθεί ο ξένος μας,
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είπε στη γυναίκα του ο χωρικός κι έκλεισε πίσω του
την πόρτα.
Η μυρωδιά από το ροδοψημένο κόκορα υποσχόταν
ένα χορταστικό δείπνο για τους τέσσερις συνδαιτημόνες.
Σε λίγο καθισμένοι γύρω από το τραπέζι με τα φτωχικά
σερβίτσια, περίμεναν να πει την προσευχή ο πάτερ φαμίλιας, για ν’ αρχίσουν να τρώνε. Ο γέρος έκανε το σταυρό του κι έσπρωξε την πιατέλα μπροστά στον ξένο για
να σερβιριστεί πρώτος ο ίδιος. Αντί όμως γι’ αυτό που
περίμεναν, είδαν τον μουσαφίρη να ετοιμάζεται, να κάνει
αυτός τη μοιρασιά. Χώρισε τις μερίδες κι άρχισε από το
νοικοκύρη. Πήρε το κεφάλι του κόκορα μαζί με το λαιμό
και τα έβαλε στο πιάτο του γέρου. «Το καράβι», δηλαδή
το στήθος πουλιού το απόθεσε στο πιάτο της γυναίκας
του. Στης κόρης το πιάτο έβαλε τις δύο φτερούγες και
στο δικό του τα πόδια και τους ευχήθηκε καλή όρεξη. Οι
γονείς κοιτάχτηκαν, η κόρη χαμογέλασε κι όλοι έσκυψαν
στο πιάτο τους χωρίς να μιλάνε. Πάνω στο τζάκι η λάμπα
φώτιζε το χώρο μ’ ένα γλυκό και ήσυχο φως κι έδινε στα
πρόσωπά τους μια γαλήνη, όπως στις αγπημένες οικογένειες.
Τσούγκρισαν και πάλι τα ποτήρια τους και πήγαν όλοι
για ύπνο. Σε λίγο απόλυτη ησυχία βασίλευε στο μικρό
σπίτι. Ο γέρος όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήθελε
σε κάποιον να μιλήσει. Σκούντησε απαλά τη γυναίκα του
και τα είπε όσο πιο σιγά μπορούσε.
- Ε, γριά κοιμάσαι; Εμένα δεν με πιάνει ύπνος.
- Τι σε βασανίζει, γέρο μου, ρώτησε εκείνη πλησιάζοντας πιο κοντά.
- Να, πολύ παράξενος μου μοιάζει αυτός ο ξένος, άσε
που με άφησε νηστικό, με τη μοιρασιά που έκανε. Λες
να μας βρει κανένα κακό;
Η κόρη του δεν είχε κι αυτή κοιμηθεί κι άκουσε τον πατέρα της. Μπήκε κι αυτή στη συζήτηση πλησιάζοντας πιο
κοντά στους γονείς της.
- Ησύχασε πατέρα μου, του είπε. Ο ξένος είναι σοφός,
δεν κινδυνεύουμε και η μοιρασιά σωστή ήταν. Σε σένα
έδωσε το κεφάλι γιατί είσαι η κεφαλή του σπιτιού. Στη
μάνα έδωσε το «καράβι» γιατί αυτή κρατάει το τιμόνι
του νοικοκυριού. Εμένα μου έδωσε τις φτερούγες γιατί εγώ μια μέρα θα «πετάξω», για να στήσω το δικό
μου σπιτικό και οικογένεια.
- Καλά αυτά, κόρη μου με τη μοιρασιά αλλά το άλλο; Που
με ρώτησε αν κλαδεύω, ενώ με είδε που άνοιγα λάκους για να φυτέψω;
- Άλλο ήθελε, πατέρα μου ο ξένος. Προσπαθούσε με
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πλάγιο τρόπο να μάθει αν έχεις παιδιά, που θα απολαύσουν τους καρπούς των κόπων σου και θα συνεχίσουν
να καλλιεργούν τη γη τους.
- Μπορεί να είναι κι όπως τα λες κόρη μου, αλλά τι έχεις
να πεις για το πιο παράλογο απ’ όλα;
- Τι εννοείς, πιο παράλογο; Βιάστηκε πάλι η κόρη του.
- Να, για το ξόδι, που πέρασε μπροστά μας κι αυτός με
ρωτούσε αν ο πεθαμένος είναι ζωντανός.
- Χμ... κι αυτή η ερώτηση, πατέρα έχει το νόημά της. Ρωτούσε αν ο νεκρός έχει παιδιά αρσενικά γιατί αλλιώς
η φύτρα του θα σβήσει και τ’ όνομά του θα χαθεί, αφού
τα θηλυκά παιδιά με το γάμο παίρνουν το όνομα του
συζύγου και... αλλά ο γέρος δεν την άκουγε πια. Ο
ύπνος έκλεισε σε λίγο και τα δικά της βλέφαρα, χωρίς
κι αυτή να υποψιάζεται ότι, από το διπλανό δωμάτιο με
το φτενό τοίχο, ο ξένος άκουσε όλη τη συζήτηση ενώ
έκανε ότι κοιμάται βαθιά.
Την άλλη μέρα πρώτη ξύπνησε με το λάλημα του πετεινού η γυναίκα του γέρου και πήγε να συνδαυλίσει τη
φωτιά στο τζάκι και να ρίξει ξύλα. Έξω στην αυλή ο
άντρας της σκάλιζε τα ζαρζαβατικά και ο ξένος έπινε
ήσυχα τον καφέ του στο παραγώνι. Με τα μάτια του αναζητούσε την κόρη, που δεν φαινόταν πουθενά. Σηκώθηκε κι έκανε μερικά βήματα στο δωμάτιο, όταν πρόσεξε
ένα θόρυβο μονότονο και ρυθμικό: τάκου, τακ, τάκου,
τακ. Συγχρόνως, μια γλυκιά φωνή χάιδεψε τ’ αυτιά του.
Πλησίασε κατά εκεί που ερχόταν το τραγούδι κι έσπρωξε τη μισάνοιχτη πόρτα. Αυτό που είδε τον γοήτεψε αλλά
δεν μίλησε, για να μη διακόψει το τραγούδι και τη δουλειά της η κόρη. Την είδε που καθόταν στον αργαλειό
της, κοντά στο παράθυρο και ύφαινε. Φαινόταν να μην
έχει καταλάβει τον ξένο, που την κοίταζε από απέναντι
και θαύμαζε τα χέρια της πάνω στο χτένι και τη γρηγοράδα στο πέρασμα της σαΐτας, ανάμεσα στο στημόνι και
στο υφάδι. Τα μάτια του ξένου καρφώθηκαν στα πόδια
της κάτω από τον αργαλειό. Ήταν ξυπόλυτη.
- Όμορφα τ’ αργαλικά σου – άσχημα τα ποδαρικά σου,
την πείραξε.
Η κοπέλα κοκκίνησε αλλά δεν έχασε το θάρρος της:
- Το πετσί και το τομάρι κάνουν όμορφο ποδάρι, του
απάντησε, χωρίς να τον κοιτάξει.
Ο ξένος θαύμασε την ετοιμότητα της απάντησης και την
παρακάλεσε να σταματήσει για λίγο τη δουλειά της γιατί ήθελε να της μιλήσει.
H συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Ελληνικό ήθος
Η εν δυνάμει ελπίδα του κόσμου
Γράφει ο Υποπτέραρχος (ΥΟ) ε.α. dr. Ιωάννης κ. Μάνιος (DDS)
Χειρουργός Οδοντίατρος – Στοματολόγος

A

πό μικρός ήθελα με την παιδική μου περιέργεια
να καταλάβω τις βασικές αρχές της έννοιας:
Δημοκρατία. Και διαβάζοντας, βρήκα, εύκολα
ομολογώ, ότι όλες οι στοιχειώδεις αρχές της υπαγορεύουν σαφέστατα την αρχή κατά την οποία τα μέλη μιας
οιασδήποτε κοινωνίας είναι ΙΣΑ... μεταξύ τους... Έτσι
γενικά. Αλλά, αλίμονο οι σχέσεις τους, πολύ, πάρα πολύ
συχνά, δεν είναι καν σχέσεις μεταξύ ΙΣΩΝ.
Η ανθρώπινη ιστορία αρχίζοντας από τους μεγάλους
διανοητές της ελληνικής αρχαιότητας είχε από αιώνες
αντιληφθεί αυτή την αντικειμενική και μεγάλη διαχρονική αδυναμία της. Και είχε εφεύρει και καθιερώσει το
μοναδικό παγκοσμίως ως σήμερα θεϊκό, θα πρόσθετα,
σύμμαχο, βοηθό και σύντροφο-όρο: ΗΘΟΣ! (= τρόπος...
ζωής των πρώτων ιερέων του Ιερού της Δωδώνης!!!)
για να τονίσει ότι πέρα από το Νόμο υπήρχε η αδήριτη
ανάγκη για κάποια παραπάνω εγγύηση για το πλέον αδύναμο μέλος, σε μια ανθρώπινη σχέση.
Για τον απλούστατο λόγο, κατά τον οποίο, ποτέ δεν
μπορούν να είναι ΙΣΕΣ οι δυνάμεις σε μια σχέση λ.χ.: γιατρού-ασθενή, αστυνομικού-κρατουμένου, προϊσταμένου-υφιστάμενου, δημοσιογράφου-θεατή, υπαλλήλου
του Δημοσίου-αιτουμένου απλή ενέργεια της... Διοίκησης, πολιτικού-πολίτη. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να
συνεχιστεί επ’ άπειρον.
Έτσι μια συμπεριφορά που υπαγορεύεται από το
ΗΘΟΣ, γίνεται είδος ηθελημένης τροχοπέδης για την
κατάχρηση εξουσίας, ένας εξισορροπητικός φραγμός
εναντίον της επιβάρυνσης της ήδη αδύνατης κατάστασης, του πλέον αδύνατου, φυσικά και ουσιαστικά, μέλους της κοινωνίας.
Για το λόγο αυτό τελικά δημιουργήθηκε λ.χ. η δεοντολογία (ο άγραφος - έμφυτος γονιδιακά, συνειδησιακός
νόμος) που πρέπει να διέπει τη σχέση του γιατρού με τον
ασθενή του.
Ο όρκος του θείου Ιπποκράτη δεν είναι παρά μια αρχή
υπόδειξης της ορθής κοινωνικής χωροχρονικά και διαχρονικά, βεβαίως, ιατρικής συμπεριφοράς.

Η κοινωνία επέλεξε και ανέπτυξε μέτρα προορισμένα
να προστατεύσουν τον ασθενή από πιθανές καταχρήσεις
του κατέχοντος το ιατρικό πλεονέκτημα.
Μάλιστα στην εποχή μας οι κανόνες αυτοί επεξετάθησαν και σε τομείς που ήσαν αδιανόητοι στο παρελθόν,
ακριβώς επειδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν πολύ είκολα να δημιουργήσουν πειρασμούς αδηφάγου πλεονεξίας, που άλλοτε ήταν αδιανόητοι στο παρελθόν.
Πράγματι, ο ρόλος του γιατρού που παίρνει αποφάσεις για την υγεία του ασθενούς είναι κρίσιμος και σχεδόν πατερναλιστικός απέναντί του. Γι’ αυτό οι διάφορες
ιατρικές οργανώσεις διεθνώς, με τους κανόνες που
έχουν θεσπίσει στα επίσημα μέλη τους, φροντίζουν να
εξασφαλίζεται ικανά ο ασθενής, προκειμένου ο γιατρός
τους να κατέχει αλλά και να επιδείξει τόσο τεχνογνωσία,
όσο και σωφροσύνη με το απαραίτητο και επιβαλλόμενο
ΕΘΟΣ-ΗΘΟΣ.
Ένα άλλο αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι το ΗΘΟΣ
στη δημοσιογραφία. Μια ιστορία με πολλά ερωτηματικά,
ειδικά σήμερα, στο δύσμοιρο αυτό τόπο! Ο κάθε δημοσιογράφος κανονικά πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους
άλλους όπως θα ήθελε να συμπεριφέρονται οι άλλοι
προς αυτόν. Και γενικότερα θα πρέπει να φροντίζει για
τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του άλλου, για τον τονισμό του σημαντικού και τη διάκρισή του από το ασήμαντο, για την ακρίβεια στη μετάδοση των ειδήσεων και
την ακριβοδίκαια μεταχείριση όλων των παραμέτρων
και στοιχείων, της καθαρής... είδησης.
Έτσι ώστε να προσεγγίζει –όσο είναι ανθρωπίνως
δυνατόν– το ιδεώδες της δημοσιογραφίας, που δεν είναι
άλλο από την απόλυτη μετάδοση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ!
Πόσο μακριά, αλήθεια, από τον τόπο της πραγματικής
δημοκρατίας βρίσκονται και εφαρμόζονται σήμερα ειδικότερα αυτές οι αρετές της Σοβαρότητας και της Αλήθειας! Μπορούν να αναφερθούν ποικίλα, πάμπολλα
παραδείγματα, όπου η διαφορά ΙΣΧΥΟΣ είναι σαφώς
ΑΝΙΣΗ, όπως π.χ. οι σχέσεις του πολιτικού και του πολίτη (συχνά το απαιτούμενο στη σχέση αυτή Ήθος καλείται
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και πολιτοφροσύνη), όπου η έλλειψη ήθους είναι εσκεμμένη, προσχεδιασμένη και αναμφισβήτητα ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ!
Τρανταχτό παράδειγμα παίρνουμε από τη χώρα μας...
Η διακύβευση και διακινδύνευση των αποθεματικών
των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, είτε πρόσφατα
με ομόλογα είτε παλαιότερα με αγοραπωλησίες μετοχών και μάλιστα εν αγνοία των δικαιούχων, που έχουν
επενδύσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
Και αυτό χωρίς να επιβληθούν καν στο ελάχιστο οι
πρέπουσες, βαρύτατες δημοκρατικά κυρώσεις!
Για λόγους και μόνο εθνικής επιβίωσης είναι καιρός,
επιτέλους, να γίνει και στη χώρα μας κατανοητό ότι πρέπει να αποκατασταθεί η τρωθείσα θανάσιμα σχέση εμπιστοσύνης προς την ηγεσία, γιατί καμιά οργάνωση και
καμιά χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αυτήν.
Και γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι ηγέτες μας να συμπεριφέρονται με: Ήθος ελληνικό (ενάρετη πολιτοφροσύνη), κάτι που είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά,
πάνω στα οποία μπορεί με σιγουριά να οικοδομηθεί η
ζητούμενη εμπιστοσύνη.
Ίσως, μάλιστα, είναι και το πλέον σημαντικό όλων και
οι συνεχείς γελοίες κοκορομαχίες - αλληλοκατηγορίες
μεταξύ, εξίσου ενόχων πολιτικών, δεν πείθουν πλέον
παρά ελάχιστους και μάλιστα τυφλούς οπαδούς του παλαιού και τελειωμένου πια κομματικού φανατισμού!
Το ήθος είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου καθώς μόνον αυτός, σε αντίθεση με τα ζώα,
μπορεί απλά να χαρακτηριστεί ηθικά υπεύθυνος ή
ανεύθυνος, άρα και απόλυτα ένοχος και φυσικά... κατακριτέος.
Με την έννοια αυτή, ότι δηλαδή το ήθος είναι βασική
προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινωνίας αλλά και πολύτιμο αγαθό για τη βελτίωση της ζωής
των μελών της, οφείλουν οι πολίτες (εκ του: οπλίτες) να
απαιτούν την τήρηση της πολιτοφροσύνης, με ιδιαίτερη
επιμονή από τους πολιτικούς που ψηφίζουν.
Πέρα και πάνω από στενά συντεχνιακά και συγκυριακά - πρόσκαιρα, επιμέρους, ιδιοτελή κατά κανόνα συμφέροντά τους... Όσο περισσότερο θα διδάσκεται η συμπεριφορά που επιβάλλει το ήθος - έθος των πατεράδων μας, τόσο περισσότερο θα γίνεται απόκτημα της
γνώσης και της εμπειρίας μας.
Όσο περισσότερο γίνεται απόκτημα της εμπειρίας μας,
τόσο περισσότερο θα γίνεται αυτό τρόπος ζωής και θα
αναζητούμε την τήρησή της απ’ όλους και την επαναφορά στο σωστό δρόμο όσων, λίγων πλέον, θα παραβιάζουν τις σχετικές αρχές και τόσο περισσότερο θα γίνεται
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έμφυτη η ανάγκη τήρησής τους.
Όσο περισσότερο θα γίνεται έμφυτη η ανάγκη αυτή,
τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η αλληλεγγύη και η ενότητα, αλλά και η ζητούμενη απαρέγκλιτα αυτοπεποίθηση
του έθους μας.
Αλλάζοντας έτσι και τον τρόπο εκτίμησης των πολιτών απέναντι στον ευλογημένο, πράγματι, τόπο του και
προωθώντας παράλληλα τη σκέψη ότι κάποια πελώρια
και σημαντική βελτίωση γίνεται στη ζωή του.
Και ότι (γιατί όχι άλλωστε!) έφθασε ο καιρός να διδάξει πάλι η χώρα μας κάτι χρήσιμο και απαραίτητο, θα
έλεγα, στους άλλους, κάτι που χρειάζεται ο άνθρωπος
του νέου αιώνα για να απελευθερωθεί από την ακατάσχετη, τυραννική, καταναλωτική μανία της εμπορευματοποίησης των πάντων, αποκαλύπτοντας προς τα έξω
κάποια, τέλος πάντων, εσωτερική δύναμη, που να τον
καταστήσει ικανό να αμφισβητήσει στην πράξη πια τις
καταναλωτικές και άχρηστες τελικά προσταγές της αιμοσταγούς Νέας Τάξης!
Εύρωστε, υγιαίνετε και θαρρείτε αδέλφια! Το αρχαίο
(πατροπαράδοτο), δοκιμασμένο στους 30 αιώνες ζωής
ελληνικό ήθος είναι ο μόνος δρόμος μας... Και έτσι...
θα πορευτούμε με τις αρετές του, οδηγούς...
Έτσι θα πορευτούμε, είτε το θέλουν είτε όχι, πρώτα
ως άτομα, ως μονάδες απλές, αυτοβελτιούμενοι καθημερινά αλλά και συλλογικά, αναδεικνύοντας σαν
φυσικούς μας αντιπροσώπους - οδηγούς μόνον ικανούς και άξιους ηγέτες! (Που τόσο, μα τόσο πολύ, μας
λείπουν!).

Γνωρίζουμε, θυμόμαστε τη χώρα μας
Eκδρομή στη Βόρεια Εύβοια
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

H

ταν πρωτομηνιά του καλοκαιριού όταν δύο
πούλμαν έφτασαν πουρνό, πουρνό στην πλατεία Κλαυθμώνος να παραλάβουν μέλη της
ενώσεώς μας και να μας μεταφέρουν στη Βόρεια Εύβοια, Αιδηψό, για τις οκταήμερες επιδοτούμενες από το
κράτος διακοπές μας.
Το όλο πρόγραμμα συντόνιζε ο Νικόλαος Πέτρου
(τηλ. 210 8100051, κινητό 6946 132220) ιδιοκτήτης
του ξενοδοχείου «Γαλήνη», όπου και διαμείναμε επί
οκταήμερο. Ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο κόσμημα
στην περιοχή, σ’ ένα καταπράσινο περιβάλλον δίπλα
στη θάλασσα.
Πρώτη ημέρα, γνωριμία μας με την Αιδηψό. Τα ωραία
παραλιακά λογής λογής μαγαζιά, κέντρα, ζαχαροπλαστεία, τα ωραία δρομάκια της, την κάνουν ένα στολίδι
στη βόρεια Εύβοια. Επισκεφθήκαμε τα αξιοθέατα της
κωμόπολης όπως θερμά λουτρά, λουτροπηγές, τα πλατάνια που δέχονται χιλιάδες κόσμο ολόγυρα το χρόνο
για θεραπεία στα ιαματικά της λουτρά και γενικότερα
περιηγηθήκαμε στην πόλη και τις γύρω περιοχές.
Το πρόγραμμά μας προέβλεπε την παραμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό και ένα γεύμα καθώς και την πραγματοποίηση τεσσάρων εκδρομών σε ιερές μονές και όχι
μόνο, με κλιματιζόμενα πούλμαν και λαλίστατους ξεναγούς.

Πρώτη μας εκδρομή: Όσιος Δαυίδ, Ήλια
Νωρίς το απόγευμα αναχωρήσαμε για την Ιερά Μονή του
Οσίου Δαυίδ. Ανδρικό Μοναστήρι. Μετά μια ώρα και μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής με φόντο το πράσινο
και τη θάλασσα, φθάσαμε στο Μοναστήρι. Παρακολουθήσαμε με ευλάβεια τον εσπερινό.
Το φιλόξενο μοναστήρι μας προσέφερε καφέ, λουκούμια και μας ξενάγησε στους χώρους του. Καταλήξαμε στο γραφικό ψαροχώρι Ήλια, όπου έχει ιαματική
πηγή, ωραία πεντακάθαρη παραλία στολισμένη με ψαροταβέρνες και ζαχαροπλαστεία. Η ξενάγηση ήταν τέλεια.
Επιστροφή μετά το καταπληκτικό δείπνο στα Ήλια, αργά
το βράδυ στο ξενοδοχείο.

Η εκδομή μας Παναγία Ντινιούς –
Πευκί – Ωρεοί
Το απόγευμα αναχωρήσαμε για το εκκλησάκι της Παναγίας Nτινιούς. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα καταπράσινο δάσος με
πανύψηλα πλατάνια και τρεχούμενα κρύα νερά. Ο πατήρ
Θεόδωρος είχε ειδοποιηθεί από το ξενοδοχείο, μας περίμενε και μας καλοσόρισε με θερμά χριστιανικά λόγια και
άρχισε τον εσπερινό. Με ευλάβεια και ψυχική αγαλλίαση
περάσαμε αρκετή ώρα στην περιοχή. Αναχωρήσαμε για το
Πευκί διασχίζοντας καταπράσινες περιοχές. Το Πευκί με
την ατέλειωτη πεντακάθαρη παραλία του μας προσέφερε
την απογευματινή ξεκούραση, καφέ και ωραία φαγητά. Το
βραδινό μας φαγητό το είχαμε στους Ωραιούς. Τη θαυμάσια αυτή παραλιακή πόλη που προσφέρει στον επισκέπτη
καλά φαγητά, γλυκά, πίτες της περιοχής και καθετί που
ευχαριστεί τον επισκέπτη. Οι λαλίστατοι ξεναγοί μας αναφέρθηκαν σε όλη την ιστορία της περιοχής.

Εκδρομή, Άγιος Ιωάννης Ρώσος
Μια εκπληκτική διαδρομή μας οδήγησε στην Εκκλησία
του Αγ. Ιωάννη του Ρώσου. Μετά το προσκήνυμα του
λειψάνου του, βρεθήκαμε στην παραδοσιακή λίμνη με
τους στενούς της δρόμους, περνώντας ευχάριστα στις
ταβέρνες της παραλίας.
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Eπάνω αριστερά: O π. Θεόδωρος Mπούρας πλησίον της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Λιχάδας. Eπάνω δεξιά:
Mέλη της EAAN στη βόρεια Eύβοια με το πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών. Πίσω σελίδα: Aιδηψός.

Η εκδρομή Γιάλτρα – Άγ. Γεώργιος
– Λιχάδα
Πανέμορφα ψαροχώρια στη διαδρομή μας μέχρι την
Παναγία Λιχάδος. Ο πατήρ Θεόδωρος Μπούρας είχε ειδοποιηθεί από το ξενοδοχείο για τη μετάβασή μας στο
χωριό και μας περίμενε με θερμές ευχές. Στο τέλος του
εσπερινού αναφέρθηκε με λόγια αγάπης για το ΠΝ και
για τα στελέχη του. Ο λόγος του συγκινητικός. Η πρεσβυτέρα και άλλοι του χωριού στην υποδοχή. Πατέρα Θεόδωρε Μπούρα, προσκυνούμε και σας ευχαριστούμε.

Ο ναός της Λιχάδας
Επισκεφθήκαμε το ναό όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Λιχάδας, είναι ρυθμού βασιλικής. Πρόναος δεν υπάρχει. Στην πρώτη πλευρά κιόνων
παρατηρούμε: Στη δεξιά μεριά προσκυνητάρι που το κοσμεί παλαιότατη εικόνα του Χριστού και στην αριστερή
πλευρά ξυλόγλυπτο μεγαλοπρεπές προσκυνητάρι όπου
είναι τοποθετημένη η εικόνα της Παναγίας μας, ιστορούσα την πανσέβαστη κοίμησή της. Η μικρή καμπάνα είναι
δώρο της βασίλισσας Όλγας (σύζυγος Γεωργίου του Α’)
η οποία κατά τη διέλευσή της από τη μικρή κοινότητα
Λιχάδας, πληροφορούμενη για τη θαυματόβρυτο εικόνα
της Παναγίας, προσέρχεται και την προσκυνάει κλίνοντας
γόνυ ψυχής και σώματος (Έκδοση Ι. Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Λιχάδας). Η καμπάνα ηχούσε χαρμόσυνα
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καλώντας τους προσκυνητές στην Εκκλησία.
Κατά την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο «Γαλήνη», συναντήσαμε το χωριό Άγιος Νικόλαος με τις πολλές καλές
παραλιακές ψαροταβέρνες του επάνω σε μια πεντακάθαρη παραλία. Μας παρείχε ένα εξαίρετο βραδινό φαγητό.
Για τη συγκρότηση του προγράμματος αυτού ο φίλος
Σημαιοφόρος (ΠΤ-ΗΛ) ε.α. Κ. Νυχτάκης και ο Yποπλοίαρχος (ΠΥ-HΛ) ε.α. Π. Δορλής, πρώην μαθητής μου, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες. Γι’ αυτό τα μέλη μας και
εγώ προσωπικά τους ευχαριστούμε.
Ωσαύτως σας πληροφορούμε ότι η ΕΑΑΝ προγραμματίζει μια ημέρα το μήνα είτε εντός Αθηνών είτε εκτός
Αθηνών εκδρομή για συνεστίαση και χορό. Μέλη που
επιθυμούν να συμμετάχουν στις παραπάνω εκδηλώσεις
να το δηλώνουν στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ, στον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλο ή Αρχικελευστή ΛΣ Αθανασίου Ζαχαρούλα. Επίσης, μπορούν να
το πληροφορούνται από ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στα γραφεία της ΕΑΑΝ και γενικότερα περιορισμένα από το περιοδικό Θαλασσινοί Aπόηχοι και τούτο
διότι γίνονται σε έκτακτα χρονικά διαστήματα και το περιοδικό είναι διμηνιαίο.

Σημείωση: Eυχαριστούμε το ξενοδοχείο «Γαλήνη» για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που μας προσέφερε.

H Kοίμηση Tης Θεοτόκου
Tου Πανοσιολογιότατου Aρχιμ. Θεοδοσίου Πατεράκη
Tαξιάρχου Θρησκευτικού ε.α. Δ/ντού Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ
Την εν Πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ
εκράτησεν, ως γαρ ζωής Μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.

H

πιο μεγάλη Θεομητορική εορτή και μια από τις
τρεις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύνης, μετά το
Πάσχα και τα Χριστούγεννα, η Κοίμηση της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η Παναγία έχει επανειλημμένα σταθεί σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, στο πλευρό
του ελληνικού Έθνους, σε σημείο που να έχει αναδειχθεί
σαν προστάτιδά του. Κι αυτό, παρά το ότι και πολλοί άλλοι
άγιοι της Ορθοδοξίας έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και τη διασφάλιση της
ιστορικής συνέχειας του Έθνους. Αλλά, φυσικά, η «μεσιτεία»
της Θεοτόκου προς τον Υιό της και Σωτήρα Ιησού Χριστό γίνεται για λογαριασμό ολόκληρου του ανθρώπινου γένους,
το οποίο –επιπλέον– έχει ως καύχημα το γεγονός ότι ένας
άνθρωπος –μια γυναίκα– έφθασε τόσο ψηλά, με τη χάρη του
Θεού, στην αγιότητα και κυρίως, ότι ο Θεός εμπιστεύθηκε
στην Παρθένο τη γέννηση ως ανθρώπου του Μονογενούς
Υιού Του. Έτσι, λοιπόν, η συνεργία της Μαρίας στο έργο του
Θεανθρώπου με την προσφορά της «εν αγνεία» μητρότητας
κατά την ενσάρκωσή της «εν υπακοή» στη θεία βούληση, και
ενεργητική. Αυτό πάντως, δεν υποδηλώνει και εξίσωση της
Μαρίας, κατά το μεσητικό της έργο «εις λύτρωσιν και σωτηρίαν», προς τον μόνο μεσίτη Θεού και ανθρώπων Ιησού Χριστό (Α’ Τιμ. 2,5). Περί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία παρέλαβε από την αρχαία Παράδοση τα ακόλουθα. Όταν
έφθασε ο χρόνος κατά τον οποίο ο Χριστός ευδόκησε να παραλάβει στους ουρανούς τη μητέρα Του, απέστειλε μήνυμα
σ’ αυτήν με αγγελο, τρεις ημέρες πριν, ανακοινώνοντας τη
μετάβασή της από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια και μακάρια. Μόλις το άκουσε, η Παναγία ανέβηκε με σπουδή στο όρος
των Ελαιών, όπου συνεχώς προσευχόταν και αφού ευχαρίστησε το Θεό, επέστρεψε στην οικία για να προετοιμάσει τα
του ενταφιασμού. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, νεφέλες πήραν
τους Αποστόλους από τα πέρατα της γης, όπου έτυχε να κηρύττει ο καθένας, και τους έφεραν στην οικία της Θεομήτορος. Εκείνη τους εξήγησε τους λόγους για την αιφνίδια συνδρομή τους και προσπάθησε, στη συνέχεια, να απαλύνει τη
θλίψη τους. Έπειτα, ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, εδεήθη υπέρ της ειρήνης του κόσμου, ευλόγησε τους Αποστόλους

και έθεσε το σώμα της στο νεκροκρέβατο, όπως εκείνη ήθελε, παραδίδοντας την παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού
και Θεού της. Οι Απόστολοι, με ευλάβεια και λαμπαδηφορία
σήκωσαν την κλίνη του Θεοδόχου σώματος και ψάλλοντας
ύμνους επιταφίους, μετέφεραν αυτήν προς το μνήμα, όταν
και άγγελοι συνέψαλλαν απο τον ουρανό, προπέμποντας
«την ανωτέρα των Χερουβείμ».
Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διαδρομή, ένας από τους
Ιουδαίους, κινηθείς από φθόνο και με αυθάδεια, άπλωσε τα
χέρια του στο νεκροκρέβατο, αλλά η θεία δίκη τον τιμώρησε,
κόπτοντας τα τολμηρά χέρια του με αόρατη πληγή. Όταν τέλος
πάντων, έφθασαν στη Γεθσημανή, έθαψαν εκεί εντίμως το
πανάχραντο και ζωαρχικό σώμα ης Θεοτόκου. Αλλά την τρίτη ημέρα μετά την ταφή, όταν ανύψωναν, κατά το σύνηθες,
τον κείμενο άρτο στο όνομα του Ιησού Xριστού, εφάνη η Θεοτόκος στον αέρα, λέγοντας σ’ αυτούς το «Χαίρετε». Από όλα
αυτά «επέγνωσαν» την ένσωμη «μετάσταση» της Παναγίας
στους ουρανούς.
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία συναντά κανείς στην εικονογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατά την παράσταση
αυτή, που είναι εξαιρετικά αγαπητή σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, η Θεοτόκος ιστορείται νεκρή, ξαπλωμένη πάνω
σε φέρετρο στρωμένο με πολυτελή ποδιά, ενώ γύρω της
στέκονται, βαθύτατα θλιμμένοι, οι «εκ περάτων συναθροισθέντες» Απόστολοι. Ο Πέτρος εικονίζεται μπροστά στην
κεφαλή της Παναγίας και ο Παύλος μπροστά στα πόδια της.
Πάνω από το φέρετρο –και στο μέσον της συνθέσεως– είναι
ζωγραφισμένος ο Χριστός, προσβλέποντας στην «κοιμηθείσα» μητέρα Του και κρατώντας στα χέρια Του –σαν βρέφος
σπαργανωμένο– την ψυχή της την οποία θα παραδώσει στον
άγγελο που στέκεται πλάι Του. Σε διάφορες άλλες παραστάσεις, τη Θεοτόκο θρηνούν γυναίκες που προβάλλουν από
αρχιτεκτονήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, σχεδιάζεται με
ημικύκλιο ο ουρανός –στο πάνω μέρος της συνθέσεως– από
τον οποίο ανοίγει πύλη για να εισέλθη η Παναγία. Έτσι, είναι
δυνατόν, σε μία εικόνα της Κοιμήσεως να έχουμε τρεις φορές
τη Θεοτόκο (κοιμωμένη, ψυχή και εισερχομένη στους ουρανούς).
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ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
το νέο δίλλημα «νόμιμο και ηθικό»
Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ, Πρόεδρος ΕΑΑΝ

•

O

σοι από εμάς επέστρεψαν κάπως πρόωρα από
τις διακοπές τους βρήκαν μία δυσάρεστη έκπληξη να τους περιμένει. Συγκεκριμένα, βρήκαν το
έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που τους
πληροφορούσε για το ποσό που θα τους παρεκρατείτο από
εδώ και πέρα, κάθε μήνα, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ως Εισφορά Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. Το
ποσό αυτό για όλους μας είναι πολύ περισσότερο από αυτό
που είχαμε υπολογίσει, βασιζόμενοι στη λογική και στην
έννοια του κράτους δικαίου. Το ποσό αυτό είναι εξοντωτικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι πριν από λίγους μήνες μας έγινε
περικοπή των δώρων και ορισμένων επιδομάτων.
Με το αίσθημα της εγκατάλειψης από το Κράτος, μας
έρχεται πάλι στο νου το περιβόητο δίλλημα που αντιμετώπισε το πανελλήνιο πριν ακριβώς δύο χρόνια, εάν το νόμιμο είναι και ηθικό, ένα δίλλημα το οποίο δεν απαντήθηκε
σωστά από την τότε Κυβέρνηση και αυτό υπήρξε η απαρχή
της πτώσης της. Γιατί η εκάστοτε Κυβέρνηση νομοθετεί και
εισάγει νόμους, επομένως ό,τι προβλέπουν αυτοί είναι νόμιμο, από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει οι πρόνοιες
των νόμων να έχουν και ηθική. Τη θέση αυτή δεν την θέτω
από νομική άποψη, άλλωστε δεν είμαι νομικός, αλλά από
ηθική άποψη ως απλός πολίτης που πλήρωνα και συνεχίζει
να πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Κράτος και
αγανακτεί όταν βλέπει να επωμίζεται τα βάρη άλλων που
όχι μόνο υπήρξαν ασυνεπείς, αλλά και παράνομοι. Θέτω
λοιπόν τους εξής προβληματισμούς μου, όσον αφορά το
ηθικόν της εν λόγω εισφοράς:
α. Είναι ηθικόν να εφαρμόζεται εκ νέου μία κράτηση, η
οποία με την προηγούμενη μορφή της ως ΛΑΦΚΑ είχε κριθεί παράνομη από τα ανώτερα δικαστήρια της
χώρας και απεσύρθη;
β. Είναι ηθικόν αυτή η κράτηση, που στην ουσία είναι
ένας φόρος, να επιβάλλεται σε ένα εισόδημα το οποίο
έχει ήδη φορολογηθεί;

γ. Είναι ηθικόν η κράτηση να επιβάλλεται σε όλο το
ποσόν αναλογικά χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσα κλιμάκια, όπως συμβαίνει με τη φορολογία του εισοδήματος;
δ. Είναι ηθικόν το ποσόν της απαλλαγής (1.400 ευρώ) να
μην αφαιρείται από το τελικό προς παρακράτηση ποσόν, όπως συμβαίνει με τη φορολογία του εισοδήματος;
ε. Είναι ηθικόν για όσους νόμιμα λαμβάνουν δύο συντάξεις -και αυτό αφορά κυρίως τους στρατιωτικούς- να τους γίνεται παρακράτηση στο σύνολο των
δύο συντάξεων και έτσι να υπάγονται στο μέγιστο
συντελεστή;
στ. Είναι ηθικόν οι συντελεστές και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά να καθορίζονται αυθαίρετα; Γιατί
π.χ. το όριο να είναι 1.400 ευρώ και όχι 2.000 ευρώ
και γιατί τα ποσοστά να είναι 3-10 % και όχι 1-5 %;
ζ. Είναι ηθικόν να καλούνται οι συνταξιούχοι να συνεισφέρουν στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών, όταν ήδη συνεισφέρουν στην αλληλεγγύη
των γενεών με πιο σίγουρο τρόπο από ότι το κατά γενική ομολογία διεφθαρμένο κράτος, βοηθώντας οικονομικά τα άνεργα ή χαμηλοαμοιβόμενα παιδιά τους
από τις πενιχρές συντάξεις τους, οι οποίες τώρα με την
επιδρομή του «κοινωνικού κράτους» δεν θα αντέχουν
αυτήν την βοήθεια;
Υπάρχουν βεβαίως πολλά ακόμη ερωτήματα που θα
μπορούσε ο καθένας από εμάς να θέσει, αλλά αυτό το αφήνω στον καθένα, απλώς δίνω το ερέθισμα.
Και επειδή δεν έχουμε τελειώσει και με το «νόμιμο», η
ΕΑΑΝ, σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς, θα βοηθήσει
τα Μέλη της στο πώς θα προσβάλουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο αυτήν την κατάφωρα άδικη εισφορά και θα
το γνωστοποιήσει στα Μέλη της.

Στη σελίδα 71 των Θ.A. δημοσιεύεται η από 27-5-10 επιστολή της EAAN στον Yπουργό κ. Λοβέρδο
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Επίσκεψη ΔΣ στον Α/ΓΕΝ
Επιμέλεια Προέδρου ΕΑΑΝ Αντιναυάρχου ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑ ΠΝ

Τ

ην Πέμπτη 24-6-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΑΑΝ επισκέφθηκε κατόπιν αιτήσεώς του τον
ΑΓΕΝ στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
Από πλευράς Γενικού Επιτελείου Ναυτικού παρέστησαν
ο ΑΓΕΝ, ο ΥΓΕΝ, ο ΔΥΓ, ο Πρόεδρος του ΟΣΜΑΝ, οι Κλαδάρχες Β’ και Ε’ Κλάδου, ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΝ,
καθώς και επιτελείς. Η παρουσίαση και στη συνέχεια συζήτηση εγένετο επί θεμάτων που είχαν υποβληθεί εκ μέρους
της ΕΑΑΝ και επί αυτών που επέλεξε το ΓΕΝ για ενημέρωσή μας ως ακολούθως:

τελευταίο στάδιο εφαρμογής). Επίσης, για τα νησιά της άγονης
γραμμής (π.χ. Ψαρρά) θα διατίθεται το πλοίο της Αγάπης, το
οποίο θα είναι επανδρωμένο με προσωπικό διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Χρεωστούν στο ΝΝΑ διάφορα ταμεία, μεταξύ αυτών ο ΟΠΑΔ (σε αυτό είναι ασφαλισμένοι όλοι οι απόστρατοι), ΙΚΑ κ.λπ., ως εκ τούτου το χρέος του είναι μεγάλο.
Επίκειται η εφαρμογή γενικού συστήματος προμηθειών, προφανώς για τη μείωση των δαπανών των νοσοκομείων, εξαιτίας της υπερόγκου χρεώσεως.

ΘΑΝ

Το ΜΤΝ λόγω μειώσεως των εξοπλιστικών προγραμμάτων (4%) έχει έλλειμμα 16 εκατομμύρια. Για τους οικονομικούς βαθμούς επομένου, μεθεπομένου βαθμού, αφορά
αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν προ του 2000 και 2002
(νόμοι 2028/2000 και 3016/2002) υπάρχει εισήγηση προς
ΓΕΕΘΑ για να αντιμετωπισθεί το θέμα διακλαδικά. Επίσης
υπάρχει υστέρηση και στα έσοδα του ΕΚΟΕΜΝ, καθόσον οι
υπηρεσίες δεν αποδίδουν έσοδα, ως πρότερον. Χορήγηση
δώρου ή αύξηση στο μέρισμα του ΕΚΟΕΜΝ θα εξετασθεί.

Στο ΘΑΝ υπάρχει κορεσμός επισκεπτών και ιδίως τα Σαββατοκύριακα (περισσότερα από 2.500 άτομα), σε σημείο
ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση. Λαμβανομένου υπόψη ότι εφέτος δεν έχει γίνει ακόμη η πρόσληψη του
απαραίτητου εποχιακού προσωπικού, η εξυπηρέτηση γενικώς των λουομένων μερικές φορές είναι δυσχερέστατη.
Το ΓΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού εισόδου επισκεπτών. Λόγω της παρούσας οικονομικής δυσπραγίας
μειώθηκαν οι τιμές ενοικίων των καταλυμάτων κατά 30%
και εστιατορίου, ταβέρνας και ζαχαροπλαστείου κατά 25%.
Δικαιούμενοι εισόδου είναι ο/η σύζυγος, άγαμα τέκνα έως
30 ετών ή μεγαλύτερα της ηλικίας αυτής, συνοδευόμενοι
από τον δικαιούχο.
Ως γνωστόν, παραχωρήθηκε πρόσφατα από το ΓΕΝ ένα
επιπλέον των δικαιουμένων οίκημα και ένα δωμάτιο σε
κάθε περίοδο για τους Βετεράνους. Στο σύνολον των 1.100
κλινών, οι απόστρατοι παραθέρισαν στο 27% αυτών (στατιστικά στοιχεία).

ΜΤΝ

ΟΣΜΑΝ Πρόγραμμα Κορακιές
Η εκκρεμότητα πέραν των σαράντα ετών του προγράμματος
«Κορακιές Αργολίδας» πρέπει να τελειώσει με την πώλησή
της και αργότερα να επιλυθεί το θέμα το τι θα γίνουν τα χρήματα της πώλησης.

Τιμητικοί Τίτλοι
Για την απονομή τίτλου επίτιμου στους διατελέσαντες προέδρους και Μέλη της ΕΑΑΝ, υπάρχει θετική εισήγηση του
Β’ Κλάδου στο ΑΝΣ.

ΝΝΑ

Στέγαση Παραρτημάτων ΕΑΑΝ

Το ΓΕΝ είχε υποβάλει προτάσεις - εισηγήσεις οι οποίες έγιναν
δεκτές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις αυτού της 15-6-2010. Ουδεμία
μεταβολή έχει γίνει επί της παροχής υπηρεσιών στους δικαιουμένους. Διά νόμου το ΝΝΑ υποχρεούται να παρέχει μέσω
ΕΚΑΒ χωρίς αδελφοποίηση με άλλο Νοσοκομείο δέκα κλίνες
(5+5) που ουδέποτε συνεπληρώθηκαν και επιπλέον 10 κλίνες
σε μη δικαιούχους, οι οποίοι κατά περίπου 90% έχουν σχέση
με το προσωπικό του ΠΝ. Υποχρεούται το ΝΝΑ να παρέχει σε
μη δικαιούχους τη χρήση εξειδικευμένων εργαστηρίων σε
καθορισμένο αριθμό, πάντοτε με ραντεβού στο διαδίκτυο ή
μέσω Νοσοκομείου. Για όσους εκ των νοσηλευομένων δεν
εγένετο κράτηση υπέρ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ.
ΜΠΥ – ΣΕΥΔ), θα εφαρμοσθεί κράτηση η οποία (βρίσκεται στο

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον κ.
ΑΓΕΝ και τους επιτελείς του για την καλή θέληση επιλύσεως των προβλημάτων των αποστράτων και την εξαίρετη
παρουσίαση.

Για την στέγαση παραρτήματος Πόρου στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ και
την υπό ίδρυση παραρτημάτων ΝΑΣΚΕ/ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΔΒΕ
(Θεσσαλονίκη), κατ’ αρχήν δεν είναι εφικτή η ίδρυση γραφείων εντός των στρατοπέδων. Εφόσον όμως υπάρχουν
κατάλληλα κτίρια του ΤΕΣ στις ως άνω περιοχές, δύνανται
να παραχωρηθούν έναντι συμβολικού ενοικίου.
Μετά το τέλος της παρουσιάσεως, παρετέθη στο δώμα
μικρή δεξίωση και στη συνέχεια επακολούθησε ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων.
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος ε.α. Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Τα είχαμε χύμα,
ήρθαν και
τσουβαλάτα

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

1. Η κυβέρνηση εν μέσω οι-

κονομικής κρίσης κατάφερε να
βγάλει στους δρόμους τα φορτηγά και τα
βυτιοφόρα, με αποτέλεσμα να στερέψουν τα βενζινάδικα και να κινδυνεύουν οι απόπλοι των πλοίων και οι τουρίστες να πάνε στον προορισμό
τους.
2. Η Τουρκία, το καλό παιδί της Αγγλίας. O πρωθυπουργός της Αγγλίας επέκρινε όλες εκείνες τις
χώρες που δεν θέλουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια,
φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες.
3. Στην τελευταία απεργία των αγροτών όταν οι
αγρότες ήταν με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας κάποια ενίσχυση οικονομική, οι σημερινοί απεργοί φορτηγατζήδες διαμαρτύρονταν διότι δεν μπορούσαν να περάσουν στους εθνικούς
δρόμους, εξαιτίας των τρακτέρ των αγροτών, και
ήθελαν να τους μηνύσουν. Τώρα τι λένε; Τα καλά
και συμφέροντα; Μα έτσι δεν γίνεται πρόοδος.

Στη Mόσχα 400C

Δυστυχώς στις μέρες μας θα γνωρίσουμε και θα
δούμε όλα τα αντιφατικά και περίεργα του κόσμου.
Oι Mοσχοβίτες να ταλαιπωρούνται από υψηλές
θερμοκρασίες και πυρκαϊές, ποιος το πίστευε, ούτε και ο μεγαλύτερος μάγος. Nα δούμε τι άλλο
κακό μας περιμένει.

Οικονομικά Δάνεια

Απορία, αυτοί που έπαιρναν τα δάνεια και χρέωναν το κράτος, δεν ήξεραν δεν ρώταγαν, ότι κάποτε θα επιστραφούν; Αν ρωτούσαν μια γριά
χωρική θα τους έλεγε ότι κανείς δεν χαρίζει χρήματα παιδάκι μου, μη ξεπουλάτε το κράτος. Α,
ξέχασα τότε δεν υπήρχε το υπουργείο διά βίου
μάθησης και δεν είχαν μάθει οι ιθύνοντες καλά
οικονομικά…
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Ακούγεται μεγάλη μεταρρύθμιση στο
Υπουργείο μάθησης

Νέος νόμος πλαίσιο, ο προηγούμενος ήταν αν θυμάμαι καλά με τα Δεκεμβριανά του 2008… Λες και
δεν είναι οι ίδιοι Πρυτάνεις – Διευθυντές και λοιποί
παράγοντες. Αφήστε το νόμο πλαίσιο και φτιάχτε
αλλιώς την παιδεία π.χ. αντιγράψατε τι κάνουν
στην Αγγλία και μην κουράζεστε. Εσείς καταργείστε τα θρησκευτικά, την προσευχή, τη σημαία και
ό,τι άλλο μυρίζει Εθνικό…

Το U.K. γιατί δεν μπήκε στο Ευρώ;

Μήπως επειδή είναι πιο κοντά σε απόσταση από
την Αμερική;

Η άδεια

Για να χτίσεις ένα σπίτι παίρνεις άδεια, για να παντρευτείς παίρνεις άδεια, για να βγεις με την αρραβωνιαστικιά σου πρέπει να πάρει άδεια η κοπέλα
από τη μαμά. Βέβαια αν στη μαμά ήταν αρεστός ο
γαμπρός, τότε ήδη είχε δασκαλευτεί από τη μαμά
για όλα π.χ. πώς θα κανονίσει πιο γρήγορα το γάμο κ.λπ., έκανε κάπου κάπου και τη δύσκολη… Εσύ
κράτος πήρες άδεια για να κατασκευάσεις τον
αγωγό μεταφοράς αερίου από Ρωσία – Βουλγαρία
– Ελλάδα – Ευρώπη; Όχι. E, τότε πώς το τόλμησες,
δεν ξέρατε ιθύνοντες ότι θα πηγαίνατε γρήγορα
στα σπίτια σας;

Το σύνταγμα της ΕΕ

Για να γίνει σύνταγμα πρέπει να συμφωνήσουν
όλα τα κράτη της ΕΕ. Είναι δυνατό να γίνει αυτό με
27 κράτη; Έξυπνη ΕΕ, γιατί δεν το έφτιαχνες όταν
είσαστε 5 κράτη; Δεν ξέρατε, δεν ρωτάγατε την
Αμερική εάν συμφωνεί με την ίδρυση της ΕΕ;

ANAKOINΩΣEIΣ
KOINΩNIKO ΠPOΓPAMMA

Προγραμματισμός 6ήμερων επιδοτούμενων
διακοπών/εκδρομών στη βόρεια Eύβοια
Επιμέλεια Προέδρου ΕΑΑΝ Αντιναυάρχου ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑ ΠΝ
Προκειμένου η Ένωσή μας να πραγματοποιήσει 6ήμερες
διακοπές επιδοτούμενες απο τον ΕΟΤ, ενημερώνουμε
τα μέλη μας ότι μπορούν να στείλουν με fax ή να προσκομίσουν στα γραφεία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Φωτοτυπία ταυτότητας και από τις δύο όψεις.
β. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (στοιχείων πρώτης
σελίδας).
Δικαίωμα συμμετοχής χρόνο παρά χρόνο έχουν όλοι οι
συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της
ηλικίας τους, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑΝ. Δύνανται τα μέλη να ενεργήσουν για την
έκδοση δελτίων ανεξάρτητα. Ο προγραμματισμός των
διακοπών / εκδρομών (ημερομηνία) θα προγραμματιστεί
μετά τον έλεγχο των δικαιλογητικών, με εκτιμώμενο χρόνο την άνοιξη του 2011. Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη
από τούδε η κατάθεση των δικαιολογητικών.
Μέλη που έκαναν χρήση του προγράμματος αυτού το
2009 και 2010 έμειναν ευχαριστημένα. Εκφράζουν τις
ευχαριστίες τους στην ΕΑΑΝ για τις προσπάθειες που
κάνει με θετικά αποτελέσματα στον τομέα πολιτιστικές
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διανυκτερεύσεις σε
δίκλινα δωμάτια με πρωινό και ένα γεύμα ημερησίως,

Xάρτης της βόρειας Eύβοιας

μεταφορά από Αθήνα στην Αιδηψό και επιστροφή με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
φέρι Αρκίτσας – Αιδηψού – Αρκίτσας. Τρεις (3) εκδρομές
στη Βόρεια Εύβοια τις ημέρες της παραμονής μας, ενδεικτικά αναφέρονται: α) Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Λίμνη,
β) Όσιος Δαβίδ – Ήλια, γ) Παναγία Ντινιούς – Πεύκη – Ωρεοί – Πύργος ή οπουδήποτε αλλού αποφασιστεί.
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο με γεύματα στο ξενοδοχείο 120 ευρώ. Τα χρήματα θα πληρωθούν στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου εφόσον κάνετε χρήση του προγράμματος. Το εν λόγω ξενοδοχείο έχει εκπονήσει και
αναλάβει την υλοποίηση του όλου προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για λεπτομέρειες (προγραμματισμός, συγκρότηση ομάδων ατόμων, καθορισμός
ημερομηνιών στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου) κ. Νίκο
Πέτρου 210 8100051 και 6946 132220. Fax για αποστολή δικαιολογητικών 210 3310429 (ΕΑΑΝ) ή κατάθεση στη Γραμματεία ΕΑΑΝ υπόψη Αντιπλοιάρχου (ΠΤΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλου ΠΝ και επικοινωνία μαζί
του για περαιτέρω προγραμματισμούς, ανταλλαγή απόψεων και ρύθμιση λεπτομερειών.
Σημείωση: Το εν λόγω ξενοδοχείο δέχεται με ευνοϊκούς όρους τις οικογένειες των μελών της ΕΑΑΝ που
δικαιούνται παραθερισμό στα ΙΔ. Ξενοδοχεία.

Λιχάδα
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ANAKOINΩΣEIΣ

Eπίσκεψη ΔΣ EAAN στον A/ΛΣ

Τ

Επιμέλεια Προέδρου ΕΑΑΝ Αντιναυάρχου ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑ ΠΝ

ην Πέμπτη το απόγευμα της 1ης Ιουλίου 2010,
ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΝ επισκέφθηκαν μετά από αίτησή των τον
Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχο ΛΣ Αθανάσιο Mπούσιο, στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος στο νέο
κτίριο στον Πειραιά. Η επίσκεψη ήταν κατ’ αρχήν εθιμοτυπική και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ουσιαστική. Ως γνωστόν, το αδελφό Λιμενικό Σώμα με την τελευταία διοικητική αναδιοργάνωση των υπουργείων, υπάγεται κυρίως
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για θέματα ασφαλείας Λιμένων, μαζί με τα άλλα Σώματα Ασφαλείας
(Αστυνομία και Πυροσβεστικό) και στο υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα Ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, δεν έχουν πλήρως θεσπισθεί οι αρμοδιότητες του Αρχηγού του ΛΣ.
Συζητήθηκαν τα κοινά προβλήματα που αφορούν στα ενδιαφέροντα και σε υποθέσεις όπως το Μετοχικό Ταμείο
Ναυτικού και το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στα οποία
συνεισφέρουμε και απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες των.
Ο κ. Αρχηγός του ΛΣ ήταν πλήρως ενήμερος για όλα

τα θέματα και υποσχέθηκε να υποβάλει προτάσεις για
νομοθετικές πράξεις, ευθύς ως τακτοποιηθούν οι νομοθετικές εκκρεμότητες αρμοδιοτήτων.
Ως προς το Μετοχικό Ταμείο, το πρόβλημα που
υφίσταται είναι ότι το Λιμενικό Σώμα υστερεί στις
εισφορές των κοινωνικών πόρων και επιπλέον αυτό παρέχει έναν πρόσθετο βαθμό έναντι του ΠΝ.
Το προσωπικό του ΛΣ που υπηρετεί στο ΜΤΝ δεν
μετατίθεται συχνά, όπως αυτό του ΠΝ και λόγω της
μακράς του θητείας εκεί, έχει αποκτήσει εξειδικεύσεις και γνώση των θεμάτων τα οποία βοηθούν στη
λειτουργία του και είναι προς όφελος αυτού.
Για ενίσχυση του ΝΝΑ με προσωπικό ΛΣ έχει ανατεθεί
σε ανώτερο αξιωματικό να εντοπίσει το προσωπικό
Υγειονομικών ειδικοτήτων, ώστε να μετατεθεί στο ΝΝΑ
για την κάλυψη των κενών του ΛΣ που υπάρχουν.
Γενικά η υποδοχή και η ατμόσφαιρα της συζητήσεως
ήταν πολύ καλή, αντάξια των συναδελφικών δεσμών που
υφίστανται μεταξύ του ΠΝ και του ΛΣ παραδοσιακά.

H αναβληθείσα το Mάιο 2010 επίσκεψη της EAAN δεν θα γίνει το Σεπτέμβριο 2010 όπως είχε προαναγγελθεί
αλλά το Mάιο 2011

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Β’ και Γ’
Τάξεων Λυκείου Τέκνων Αποστράτων ΠΝ
Επιμέλεια Αντιπλοιάρχου (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκη ΠΝ
Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΑΝ
Γνωρίζετε ότι έχει καθιερωθεί από το ΓΕΝ ο θεσμός βράβευσης Αριστούχων μαθητών Β’ και Γ’ τάξεως Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αποστράτων ΠΝ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΙΟΥΧΟΙ
1. Για τη θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης
θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α. Να έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,120) ως καθορίζεται από ΓΕΕΘΑ. β. Να είναι τέκνα των οποίων ένας από τους δύο γονείς να έχει την ιδιότητα: 1. Εν
ενεργεία Στρατιωτικού ή Υπαλλήλου ΠΝ. 2. Απόστρατου
Στρατιωτικού του οποίου η αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010. 3. Απόστρατου Στρατιωτικού (ο αριθμός των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ).
γ. Να είναι μαθητές Β’ ή Γ’ τάξεως δημοσίων ή ιδιωτικών
Λυκείων εσωτερικού (ελληνικής επικράτειας).
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2. Για τη σχετική βράβευση θα πρέπει να ακολουθείται η
εξής διαδικασία: α. Αίτηση του Κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (στην οποία
θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων των
μαθητών και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ»). β. Εάν ο έτερος
των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Οργανισμού – Υπηρεσίας, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 «Περί μη απασχόλησης
του/της συζύγου».
Οι δικαιούχοι που είναι τέκνα αποστράτων, υποβάλλουν τα
ανωτέρω δικαιολογητικά παρ. 1 (α) στην ΕΑΑΝ, η οποία
αφού προβεί στην επιλογή των αριστούχων μαθητών, συγκεντρώνει και διαβιβάζει στον ΠΟΝ τα δικαιολογητικά
είσπραξης των χρηματικών βραβείων για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής, ενημερώνοντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους. Η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στην ΕΑΑΝ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
περίπου μέχρι αρχές Νοεμβρίου 2010. Η ημερομηνία βράβευσης θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα ΕΑΑΝ.

Προτάσεις για τον παραθερισμό των
Aποστράτων
Eπιμέλεια: Γραμματεία Προέδρου EAAN
Πολύ συχνά γίνονται διάφορες κρίσεις θετικές και αρνητικές περί του παραθερισμού. Aυτά δεν φτάνουν επίσημα στην EAAN, αρμόδια υπηρεσία, για εξέταση ως
προς την πραγματική ή όχι κατάσταση των συμβαινόντων για επίληση, διευκρίνηση ή βελτίωσή τους, με
αποτέλεσμα να πλανάται μεταξύ των μελών μας αρνητικά η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στον τομέα αυτό.
Παρακαλούνται τα μέλη της EAAN που έχουν θέσεις,
απόψεις, προτάσεις σχετικά με τον παραθερισμό των
Aποστράτων στα διάφορα παραθεριστικά κέντρα να το
γνωρίσουν εγγράφως στην γραμματεία της EAAN μέχρι
20 Oκτωβρίου 2010. Oι εν λόγω προτάσεις θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα για περαιτέρω βελτίωση
και επίλυσή τους, ούτως ώστε το επόμενο παραθεριστικό έτος να είναι αποδοτικότερο προς όφελος όλων των
μελών μας.

Εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού
κέντρου ΕΑΑΝ
Κατ’ αρχήν επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τα Μέλη μας
για την κατανόηση που έδειξαν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά την επικοινωνία με τα γραφεία της ΕΑΑΝ,
οι οποίες οφείλονταν στην παλαιότητα του τηλεφωνικού
κέντρου και την έλλειψη προσωπικού, το οποίον όταν
μετατίθεται ή απολύεται δεν αντικαθίσταται.
Για την εξάλειψη των δυσκολιών επικοινωνίας το
ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε την αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου με ένα πιο σύγχρονο, που θα σας συνδέει
αυτόματα με τα επιθυμητά γραφεία.
Η αντικατάστασή του γίνεται τμηματικά και θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 διαθέτοντας
τους παρακάτω αριθμούς κλήσεως 210 3310430, 210
3310431, και τον 210 3312434, των οποίων η σύνδεση
μετατράπηκε σε ISDN και ως εκ τούτου, θα έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης έξι (6) γραμμών.
Σημειωτέον ότι όταν μια γραμμή είναι απασχολημένη η
κλήση σας αυτόματα θα μεταπίπτει σε άλλη ελεύθερη
γραμμή. Επιπλέον αυτού, θα μπορείτε να καλείτε το επιθυμητό γραφείο αποφορτίζοντας μερικώς τη γραμματέα
από τα καθήκοντα της τηλεφωνήτριας.
Αντ/χος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Ενημέρωση
Την 10/6/10 έγινε στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ στα μέλη της ΕΑΑΝ για
τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους απόστρατους.
Aπό τον Πρόεδρο EAAN

Δωρεά
Η ΕΑΑΝ δώρισε στο ΝΝΑ μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και έγκριση αποδοχής της δωρεάς του ΓΕΝ, έναν πνευματικό λιθοτρίπτη μετά των
εξαρτημάτων του, για βελτίωση της λειτουργίας της
ουρολογικής κλινικής του ΝΝΑ και την εξυπηρέτηση
των συναδέλφων.
Aπό την EAAN

Διακρίσεις στο ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα)
Θα ήθελα να αναφέρω τόσο στο Υ/ΓΕΝ όσο και στο
αξιότιμο Α/ΓΕΝ να διαβάσουν αυτές τις λίγες γραμμές
αληθείας και να πράξουν το καλύτερο και ό,τι ανδρικό
γίνεται. Κατ’ αρχήν είχα την τιμήν να τοποθετητώ το
1972 ως πρώτος διοικητής Μάχιμος κατόπιν επιλογής
μου απο τον αείμνηστο Α/ΓΕΝ Κ. Μαγγαρίτη και να λειτουργήσω για πρώτη φορά στο ΠN το νυν ΘΑΝ επί 27
συνεχείς μήνες.
Τώρα με την ιδιότητα του νέου διοικητικού συμβούλου
της ΕΑΑΝ των αποστράτων αξιωματικών, να επισημάνω μια μεγάλη διάκριση που γίνεται επί σειράν ετών.
Παραθερίζουν όλοι οι απόστρατοι επίτιμοι κάθε καλοκαίρι, με αποτέλεσμα άλλοι ανώτατοι απόστρατοι να
περιμένουν από 8 έως και 10 χρόνια ή εν τω μεταξύ να
έχουν πάει και στον άλλο κόσμο.
Αυτό είχε δημιουργήσει μεγάλη πικρία όπερ, και
συμφωνώ. Mε αυτά που γράφονται τώρα η ελπίδα μου
είναι να διορθωθεί και να λάβει χώρα του χρόνου, διότι η εκάστοτε ηγεσία πρέπει να δίνει το παράδειγμα.
Τα γράφω αυτά διότι τα μάτια μου επί 38 χρόνια έχουν
δει πολλά παράξενα και πολλές διακρίσεις που δεν
γράφονται εδώ, αλλά μπορώ να σας τα εκθέσω και
προσωπικά.
Yποναύαρχος ε.α. Β. Πατέλης ΠΝ
Διοικητικό μέλος της ΕΑΑΝ της νέας θητείας
(2010-2013)
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ANAKOINΩΣEIΣ
Χρησιμοποίηση βιβλιαρίων νοσηλείας
Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές ώρες που διέρχεται
η πατρίδα μας και οι απόστρατοι αξιωματικοί του ΠΝ θα
ήθελα κατ’ αρχήν να συστήσω ή να παρακαλέσω τους
γιατρούς μας να επιδείξουν μια κατανόηση, προκειμένου
οι επισκέψεις μας όταν γίνονται στα ιδιωτικά ιατρεία
τους να γίνονται με τα βιβλιάρια του δημοσίου και όχι
χωρίς αυτά. Bέβαια υπάρχουν γιατροί που το κάνουν,
υπάρχουν κι άλλοι που δεν το θέλουν και μάλιστα ζητούν κάποιες αμοιβές αρκετά τσουχτερές.
Φυσικά μπορούν να μας πουν να κλείνουμε ραντεβού και εδώ ως γνωστόν είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Μήπως γι’ αυτό ευθύνεται η εκάστοτε ηγεσία μας επί
σειρά ετών; Δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Ας σκεφτούν
όμως ότι όλοι μας φέρουμε την τιμίαν στολή του πλωτάρχου – αντιποπλοίαρχου – πλοιάρχου και υποναύαρχου για την οποία πολλοί συνάδελφοι έδωσαν τη ζωή
τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε όπως
θέλουμε και μερικοί χωρίς σεβασμό προς τους αποστράτους. Δυστυχώς εγώ προσωπικά είχα την ατυχία,
επειδή είχα πολλούς οικογενειακούς ασθενείς μεταξύ
αυτών και η αλησμόνητη σύζυγός μου, ξέρω το ΝΝΑ
και από μέσα και απέξω.
Υποναύαρχος ε.α B. Πατέλης ΠΝ
Διοικητικό μέλος της ΕΑΑΝ της νέας
θητείας (2010-2013)

Ενημέρωση μελών ΕΑΑΝ
Από τον Πρόεδρο ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχο ε.α. Σπ. Περβαινά ΠΝ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ, στο πλαίσιο της
περιοδικής ενημέρωσης των Μελών της, θα ενημερώσουν τα παρόντα μέλη στο Εντευκτήριο στις 7.10.2010,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 για τα πεπραγμένα του Α’
εξαμήνου καθώς και για τα εν εξελίξει θέματα. Όσοι
συνάδελφοι επιθυμούν να ενημερωθούν, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Εντευκτήριο για ενημέρωση.
Υπόψη και η στενότητα χώρου.
Από τη Γραμματεία προέδρου ΕΑΑΝ

Εστιατόριο
Το εστιατόριο μεσογειακών γεύσεων ΟΝΕ OFF του
Αρχ. Πλοιάρχου ε.α. Γεωργίου Κανάκη οδός Κρήνης
2 στη Νέα Ερυθραία παρέχει έκπτωση 20% (εκτός από
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ποτά, κρασιά και αναψυκτικά) στους αποστράτους και
εν ενεργεία συναδέλφους. Τηλέφωνο κρατήσεων:
210 8077171. Ανοικτά κάθε βράδυ εκτός Κυριακής
Από τη Γραμματεία προέδρου ΕΑΑΝ

Ευχαριστήριο
Κ. Πρόεδρε,
Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους έγκριτους επιστήμονες του ΝΝΑ Αντ/χους (ΥΙ) Γεωρ. Στεφανίδη
ΠΝ τον γαστρεντερολόγο και Νικ. Γεωργόπουλο ΠΝ χειρουργό (Λαπαροσκόπο) οι οποίοι διαγνώσαντες εγκαίρως
τη σοβαρά κατάσταση της υγείας μου και προέβησαν σε
σοβαρή «επιθετική» επέμβαση με αποτέλεσμα την αποκατάστασή της. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό
προσωπικό της 5Ν και εν συνεχεία την ΥΝ πτέρυγα του
ΝΝΑ που συνέβαλαν στην ταχεία ανάρρωσή μου.
Aρχιπλοίαρχος ε.α. K. Γκιτάκος ΠN

Eτήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες
στο KE/ΠAΛ
Tο ετήσιο μνημόσυνο προς τιμήν των πεσόντων
υπέρ Πατρίδος Aξιωματικών, Yπαξιωματικών και
Nαυτοδιόπων του ΠN και ΛΣ, θα πραγματοποιηθεί
στο KE/ΠAΛ περί τα μέσα Oκτωβρίου 2010. Θα διατεθούν υπηρεσιακά λεωφορεία. Όσοι μετακινηθούν με
ιδιωτικά μέσα παρακαλούνται να βρίσκονται στον I.N.
Aγ. Δημητρίου KE/ΠAΛ έγκαιρα. H παρουσία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Aποστράτων συναδέλφων
αποτελεί χρέος τιμής στη μνήμη των πεσόντων. Συνιστάται στους συναδέλφους να φέρουν τα δικαιούμενα
παράσημα και μετάλλιά τους. H ακριβής ημερομηνία θα
καθοριστεί από το ΓEN. Προς τούτοις οι ενδιαφερόμενοι
να τηλεφωνήσουν τέλη Σεπτεμβρίου στη γραμματεία της
EAAN προκειμένου να πληροφορηθούν την ακριβή ημερομηνία. Eπίσης να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία της EAAN για προτεραιότητα στα λεωφορεία.
Aπό την EAAN

Μέριμνα Προσωπικού
ΣΧΕΤ.: Φ.400/31/03/Σ. 1497/11 Ιουν. 03/ΓΕΝ/
Β3-ΙΙ
1. Στο πλαίσιο της μέριμνας του ΠΝ, εγκρίνεται η τέλεση
όλων των θρησκευτικών εκδηλώσεων στους ιερούς
Ναούς, που βρίσκονται εντός περιοχών ευθύνης των

Διοικήσεων – Υπηρεσιών του ΠΝ, για τα εν ενεργεία
στελέχη του και τα τέκνα αυτών (Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό).
2. Η σχετική αναφορά του ενδιαφερόμενου θα προωθείται από την Υπηρεσία του απευθείας στον οικείο Διοικητή της Ν. Υπηρεσίας.
3. Για τη διάθεση του Ιερού Ναού θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής
αιτήματος καθώς λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές
ανάγκες κάθε φορά.
4. Οι παραπάνω υποδομές θα διατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα στελέχη θα αναλαμβάνουν το σύνολο
του κόστους της οργάνωσης, προετοιμασίας και κάθε
άλλης σχετικής ενέργειας, χωρίς εμπλοκή ή επιβάρυνση της υπηρεσίας (π.χ. προετοιμασία, παρασκεύαση, διανομή φαγητού από catering, σερβιτόροι από
Ι.Φ., αποκατάσταση χώρων κ.λπ.).
5. Η παραπάνω έγκριση αφορά αποκλειστικά την τέλεση
θρησκευτικών τελετών και όχι τις συνεπακόλουθες
κοσμικές εκδηλώσεις.
6. Έναρξη ισχύος παρούσης από λήψεως.
Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Στην 47η παγκόσμια συνάντηση των συνδέσμων υποβρυχίων που έγινε στη Νετάνυα του Ισραήλ από 23 έως
27 Μαΐου 2010 συμμετείχε και ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Υποβρυχίων με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Κων/νο
Ξύτσα, τα μέλη του ΔΣ Ευστράτιο Μπαϊρλή και Μιχάλη
Πρωιμάκη, τα μέλη του συνδέσμου Γεώργιο Μωραΐτη
και Μάνο Κάιλα, συνοδευόμενοι από τις κυρίες Καλλιόπη Ξύτσα και Ουρανία Ματσούκα.
Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να διευρύνει τον κύκλο γνωριμιών και να ανταλλάξει απόψεις
μέσα από τις επαφές με συναδέλφους των 18 χωρών
που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των
εκδρομών – επισκέψεων σε αξιοθέατα και παράλληλα
να ενημερωθεί από τους τοπικούς παράγοντες του ΤελΑβίβ, της Χάιφα, της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, της
Ναζαρέτ κ.λπ. Τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας
έκαναν και πάλι αισθητή την παρουσία τους αποκομίζοντας ευμενή σχόλια από τους παρευρισκόμενους για
την καλαίσθητη και ομοιόμορφη εμφάνιση με θερινό
smoking και βέβαια με την ένστολη παρουσία του επι-

κεφαλής Υποναυάρχου Κ. Ξύτσα.
Ο Σύνδεσμος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα για πολυμελή
παρουσία στο επόμενο παγκόσμιο συνέδριο υποβρυχίων
που σύμφωνα με τον προγραμματισμό πρόκειται να γίνει
στην Κωνσταντινούπολη από 23 έως 27 Μαΐου 2011.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο σύνδεσμος επιθυμεί να
έχει τις επιθυμίες όλων όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στο συνέδριο προκειμένου να διοργανώσει και να
προγραμματίσει έγκαιρα τη μετακίνηση προς και από την
Κωνσταντινούπολη υπό τύπο εκδρομής.
Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και το πρόγραμμα παρέχονται τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.submariners.org, όσο και στο τηλέφωνο του
γραφείου 210 3368575, στο κινητό 6937 423009 καθώς και σε όλα τα μέλη του ΔΣ. Συμμετοχές και εγγραφές γίνονται δεκτές και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
hellasub@gmail.com

Μεγάλη χοροεσπερίδα ΕΑΑΝ
Επιμέλεια: Γραμματεία Προέδρου ΕΑΑΝ
Η ΕΑΑΝ στο πλαίσιο ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για
σύσφιξη σχέσεων των μελών της ΕΑΑΝ προγραμματίζει
την ετήσια χοροεσπερίδα μελών της για τις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η χοροεσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στη
ΛΑΕΑ (Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) πλατεία Ρηγίλλης. Ωσαύτως σας πληροφορούμε ότι κατ’
αρχήν θα χορηγούνται προσκλήσεις μόνο σε μέλη της
ΕΑΑΝ. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, τότε δύνανται τα μέλη μας να προσκαλέσουν και φιλικά τους πρόσωπα.
Η τιμή πρόσκλησης θα καθοριστεί από το ΔΣ/ΕΑΑΝ σε συμβολική τιμή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής από 15-11-2010.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιτροπή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηλ.:3310430-31 ή στη γραμματεία προέδρου ΕΑΑΝ, τηλ.: 210-33.68.657
Αρχικελευστή Ζ. Αθανασίου ή Αντιπλοίαρχο ε.α.
Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ.
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
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 στείλουν
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 δημοσιεύονται εναλλάξ
μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
• Ο Υποπλοίαρχος ΠΝ (ΥΙ) Ιωάννης Ντούπης (γιος
συναδέλφου), ειδικός παθολόγος – διαβητολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελητής
ΝΝΑ, μετεκπαιδευθείς στο Χάρβαρντ, δέχεται στο
ιατρείο του, Θεσσαλονίκης 3, Νεάπολη Νίκαια. Τηλ.:
210-4965883.
• Η Χρυσούλα Γαλανάκη, ρευματολόγος, κόρη συναδέλφου, διατηρεί ιατρείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 103, Αγ. Βαρβάρα. Δεκτά ταμεία. Τηλ.:
210-5443134.
• 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 Ουρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, δέχεται με ΒΥΠ κατόπιν ραντεβού,
στο ιατρείο του, Παπαδιαμαντοπούλου 3. Τηλ.: 2107218107, Κιν.: 6944-290501.
•Ο
 Πλωτάρχης ΛΣ (ΥΙ) Γ. Κωνσταντέλλος, επιμελητής
Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ, δέχεται στο ιατρείο του
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 47 (Μετρό Ευαγγελισμός).
Τηλ.: 210-7211897.

Διάφορα
• Άννα Σωτηράκου, ψυχολόγος, πτυχίο-μεταπτυχιακό
Universite de Toulouse, οικογενειακή θεραπεία, ΨNA
Δαφνί, ψυχοθεραπεία παιδιών, ενηλίκων. Mειωμένες
τιμές για στρατιωτικούς. Άλδου Mανουτίου 2-6 Aμπελόκηποι, τηλ.: 210-6439050.
•B
 ασιλική Mαλαξού, κόρη Yπχου ε.α. διαθέτει Kέντρο
Λογοθεραπείας. Δεκτά Tαμεία. Kαραολή 24 Δάφνη.
Tηλ.: 210-9765735, Kιν.: 6942-576170, 100μ. από
Mετρό Δάφνης.
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελ-
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βέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία,
αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9. Ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος
ΠΝ ε.α., δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες συναδέλφων στο ιατρείο του, Ρέππα 34, Παπάγου. Τηλ.: 2106526829.
•Ο
 Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών.
Έκθεση: Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 2102514062, Κιν.: 6932-257175.
• Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 2106549208, Κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές για την
οιγένεια ΠΝ.
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• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά,
σαλόνια, παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση
στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα
131 22. Τηλ.: 210-2612900, 210-2634967, 2102629969.
• Η Βαΐτσα-Μαρία Ν. Μέλλου, κόρη αξιωματικού ε.α.
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών στη Δυτική Αττική. Τηλ.: 6978-994563. Ειδικές τιμές σε τέκνα
συναδέλφων.
• Παύλος Σ. Κληματσάκης, γιος Αξιωματικού ε.α. διατηρεί γραφείο ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά), εξωτερικού, εσωτερικού.
Άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 2107750480.
• Ο Παναγιώτης Αλευράς, γιος Αξιωματικού ε.α., διαθέτει κατάστημα ειδών κιγκαλερίας (κουρτινόβεργες,
στόρια, σετ μπάνιου-τζακιού). Εκπτώσεις σε συναδέλφους. Εύξεινου Πόντου 103 Άνω Ν. Σμύρνη. Τηλ.:
210-9356438.
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, πολιτικός μηχανικός, γιος Αξιωματικού ΠΝ, διατηρεί εξειδικευμένο
τεχνικό γραφείο, αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις,
κατασκευές, ανακαινίσεις – καλές τιμές στο προσωπικό ΠΝ. Τηλ.: 210-9952050, Κιν.: 6970-883598.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικιλάου, Μηχανολόγος
Μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και μελέτη και
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-8063391,
Κιν.: 6932-339224.
• Η Μαρία Ευστ. Παπανικολάου δικηγόρος κόρη συναδέλφου Αντιπλοιάρχου (ΠΥ) ε.α. διαθέτει δικηγορικό
γραφείο στην οδό Μοσχονησίων 8, 122 43 Αιγάλεω.
Τηλ. Γρ.: 210-5310204, Κιν.: 6956-023485.
• Η Ελένη Π. Κατρανοπούλου, κόρη Αξ/κού ε.α. διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-8023240, Κιν.:
6945-704013.
• Ηλεκτρολόγος - Mηχανικός Kωνσταντίνος Γ. Παπαδόπουλος, απόφοιτος EMΠ γιός αξιωματικού ΠN ε.α.
αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτομηχανολογικών και
ενεργειακών μελετών. Tηλ.: 6974-383577. E-mail:
info@homegreenenergy.gr.
• Yποπλοίαρχος ε.α. Kωνσταντίνος Mοσχονάς συνεργάζεται με τα ταπητοκαθαριστήρια «H APXONTIA»
προσφέροντας έκπτωση 25% στους στρατιωτικούς.
Tηλ.: 210-5730840. Iκάρου 18 Πετρούπολη. Tηλ.: 2105022974.
• Παναγιώτα Kαρκαλέτση, κόρη συναδέλφου, φιλό-

λογος αγγλικής γλώσσας με μεταπτυχιακό, παραδίδει
μαθήματα όλων των βαθμίδων. Περιοχές N. Hράκλειο,
N. Iωνία. Kιν.: 6974-399427.
• O Πουλάκης I. συνάδελφος Aξιωματικός ε.α. διατηρεί
ολοκληρωμένο συγκρότημα με πωλήσεις καινούριων
και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, συνεργεία-ασφάλειες, στο Xαϊδάρι. Eιδικές παροχές στους συναδέλφους. Tηλ.: 210-5321000, 6936111730.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό
ΟΣΜΑΝ – Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
• 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 παραλίας. 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. 208. Τηλ.: 210-5694953.
• 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 Μαζαράκης. Τηλ.:
210-6721558, Κιν.: 6944-820055.
• Στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας ενοικιάζονται δωμάτια από
Μάιο έως Σεπτέμβριο με έκπτωση 40% για συναδέλφους του ΠΝ. Πληρ.: Αθαν. Σοφράς Πχης ε.α. Τηλ.:
6947-721561.

Ξενοδοχείο Γαλήνη
• Στην Αιδηψό δίπλα στη θάλασσα προσφέρουμε στα
μέλη ΕΑΑΝ δίκλινα δωμάτια με 60 ευρώ (πρωινό).
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ANEKΔOTEΣ IΣTOPIEΣ

Θα φωνάξεις τον καπετάνιο
Του Υποναυάρχου ε.α. Βασ. Παπαγιάννη ΛΣ

Σ

αν Δόκιμος Πλοίαρχος είχα μπαρκάρει στο φορτηγό πλοίο «Αυγή» για να συμπληρώσω την
απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και να πάρω
το δίπλωμα Γ΄ Πλοιάρχου. Το πλοίο ήταν στη Νέα Υόρκη και θα έμενε στο λιμάνι μεγάλο χρονικό διάστημα για
γενική επιθεώρηση. Ο ένας από τους δύο Ανθυποπλοιάρχους ξεμπαρκάρισε και προκειμένου να έρθει άλλος
από την Ελλάδα ο καπετάνιος έκανε πρόταση στην εταιρεία να προαχθώ εγώ. Η εταιρεία έδωσε την έγκρισή της
αφού όπως είχε γράψει ο καπετάνιος ήμουν απόφοιτος
της Σχολής Εμποροπλοιάρχων και πολύ καταρτισμένος.
Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι είχα την τύχη να
έχω καθηγητή ναυτικών μαθημάτων τον αείμνηστο Αξιωματικό του ΠΝ Νικ. Κροντήρη. Ήταν άνθρωπος με πάρα πολλές γνώσεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμονή όχι μόνο για τη μόρφωση των δοκίμων αλλά και τον
τρόπο που πρέπει να σκέφτονται, να εργάζονται και να
αναζητούν τη λύση του προβλήματος.
Την εποχή που στη ναυτιλία κυριαρχούσε το αγγλικό
almanak Brown (Brown΄s Nautical Almanak) και οι αγγλικοί ναυτικοί πίνακες NORIE΄ S, ο Κροντήρης είχε
τολμήσει να εκδώσει δικό του Almanak (Naftilos
Nautical Almanak) και δικούς του ναυτικούς πίνακες
(Naftilos Nautical Tables), που χρησιμοποιούσαν πολλοί
Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.
Ήμουν έτοιμος λοιπόν και καταχαρούμενος να παραλάβω Ανθυποπλοίαρχος στο καράβι, που προανέφερα.
Στο πλοίο είχε έρθει από την Ελλάδα και θα παρέμενε
όλο το χρονικό διάστημα της επισκευής ο Αρχικαπετάνιος της εταιρείας Αυγερινός Μαυροφίλιππας. Δεν αρκούσε, όμως η έγκριση του γραφείου και τα προσόντα
μου για να προαχθώ. Έπρεπε να με εγκρίνει και
ο καπετάν Αυγερινός.
Ένα πρωί με ειδοποίησε ο καπετάνιος ότι
με ήθελε ο Αρχιπλοίαρχος. Μπαίνω στο
γραφείο του Πλοιάρχου, όπου βρισκόταν ο καπετάν Αυγερινός. Ο καπετάνιος βγήκε έξω διακριτικά, έκλεισε
την πόρτα και άρχισε η εξέταση μου (σήμερα
θα τη λέγαμε interview).
«Εσύ, βρε θες να πιάσεις Ανθυποπλοίαρ-
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χος ;» με ρώτησε με εγνουσιώτικη προφορά.
«Έτσι είπαν από το γραφείο», απάντησα φοβισμένα.
«Δε μου λες βρε, τη νύχτα έχεις βάρδια στη γέφυρα και
βλέπεις ένα φως μακριά. Τι θα κάμεις;».
Παρόμοια ερώτηση μας είχε γίνει πολλές φορές στη
Σχολή, όχι όμως «τι θα κάμεις;» αλλά τι μπορεί να είναι.
Γνώστης εγώ του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα άρχισα να λέω:
«Μπορεί να είναι:
- Φανός κορώνης πλοίου που προπορεύεται ( καταυθανόμενο).
- Εφίστιος φανός πλοίου που κινείται περίπου αντίθετα
με μένα, μήκους μικρότερου των 150 ποδών και λόγω
αποστάσεως δεν φαίνονται ακόμα οι πλευρικοί φανοί.
- Αλιευτικό πλοιάριο.
- Μία λέμβος.
- Φως στην ξηρά.
- Αστέρι που μόλις έχει ανατείλει».
Σηκώνεται έξαλλος ο καπεταν Αυγερινός, δίνει μία
με το χέρι του στο γραφείο και βάζει τις φωνές. Αυτά
κάνετε εσείς οι νέοι και τρακάρουν τα βαπόρια. «Θα φωνάξεις τον καπετάνιο». Και επανέλαβε «Θα φωνάξεις
τον καπετάνιο. Αυτό θα κάμεις παιδί μου. Πρέπει να μάθεις να φυλάς την πλώρη του βαποριού».
Έβαλα το κεφάλι κάτω και έφυγα. «Τι έγινε ρε;» ρώτησε ο καπετάνιος που ήταν έξω από το γραφείο και
άκουσε τις φωνές. «Κόπηκα» του λέω.
«Περίμενε στο καπνιστήριο Αξιωματικών» μου λέει.
Σε λίγο με φωνάζει στο γραφείο του και όλος χαρά μου
λέει. «Εντάξει πέρασες, από αύριο παραλαμβάνεις καθήκοντα Αξιωματικού. Ο καπετάν Αυγερινός
ήθελε να σου δώσει να καταλάβεις ότι σε
κάθε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να ειδοποιείς αμέσως τον Πλοίαρχο». Δηλαδή:
Πενήντα χρόνια πριν οι παλαιοί αυτοί
γνησιότεροι από μας ναυτικοί δίδασκαν το σημερινό «call the master»,
απαίτηση που δεν λείπει από κανένα
σύγχρονο εγχειρίδιο «Ασφαλούς Διαχείρισης».

EΠIΣTOΛEΣ
27 Μαίου 2010
Προς: Υ
 πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Α. Λοβέρδο
Κοιν.: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη, Αρχηγό ΓΕΝ
Αντιναύαρχο Δ. Ελευσινιώτη ΠΝ, Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Νυτικού το οποίο εκπροσωπεί 10.000 μέλη,
σας απευθύνει την παρούσα επιστολή στα πλαίσια του
κοινωνικού διαλόγου για το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο,
γιατί παρά το μεγάλο αριθμό των μελών μας δεν κληθήκαμε στον εν λόγω διάλογο.
Καταρχήν κύριε Υπουργέ θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε τις διάφορες δηλώσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) αναφορικά
με το νέο Ασφαλιστικό.
α. Δεν θα υπάρξει μείωση στις συντάξεις.
β. Είσαστε Υπουργός υπεύθυνος μόνο για την ασφάλιση
στον ιδιωτικό τομέα και δεν ασχολείσθε με την ασφάλιση των στρατιωτικών, η οποία είναι αρμοδιότητας του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
γ. Ο παλαιός ΛΑΦΚΑ εκρίθη αντισυνταγματικός, αλλά για
τυπικούς λόγους.
δ. Η μόνιμη θέση του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 2004
ότι ο ΛΑΦΚΑ πρέπει να σταματήσει να επιβαρύνει τους
συνταξιούχους ήταν λαϊκισμός.
ε. Η νέα εισφορά (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων)
θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης του Ιδιωτικού
Τομέα, που είναι στο κόκκινο και δεν έχουν να πληρώσουν συντάξεις.
Θα περίμεναν λοιπόν οι συνταξιούχοι και ειδικά οι
στρατιωτικοί συνταξιούχοι, αυτός ο επώδυνος και άδικος
ΛΑΦΚΑ να εξαφανισθεί από τη φιλοσοφία και την πρακτική του Υπουργείου σςα. Αντί αυτού επανέρχεται με αλλη
ονομασία (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), αλλά
με μηνιαία κράτηση μπροστά στην οποία ο παλαιός ΛΑΦΚΑ φαντάζει ως χάδι (3-9% των μικτών αποδοχών).
Είμαστε αντίθετοι στην επιβολή της νέας αυτής εισφο-

ράς για τους ακολούθους λόγους:
α. Ενώ οι αποδοχές μας έχουν ήδη μειωθεί δραματικά κατά
16% περίπου, λόγω της περικοπής των 2 επιπλέον συντάξεων που αφορούσαν τα δώρα, καλούμεθα τώρα να
υποστούμε νέα μείωση, θεωρητικά της τάξεως 3-9%.
β. Η εξοντωτική αυτή εισφορά επιβάλλεται στα μικτά και
όχι στα καθαρά έσοδά μας με αποτέλεσμα το θεωρητικό
αυτό ποσοστό να αυξάνεται πρακτικά σε 5-12% επί των
καθαρών εσόδων.
γ. Η εισφορά αυτή αφορά σχεδόν όλους τους στρατιωτικούς
συνταξιούχους, γιατί με το όριο των 1.400 ευρώ που θέσατε, ξαφνικά γίναμε όλοι πλούσιοι και υψηλοσυνταξιούχοι. Ποιοι, εμείς που υπηρετήσαμε την πατρίδα μας έναντι
κάθε επιβουλής, μεταξύ δε των μελών μας είναι και βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εμείς που είμαστε συνεπείς σε όλες τις οικονομικές δοσοληψίες με το κράτος
και τη σύνταξη αυτή την καθόρισε η Πολιτεία ως αναγνώριση αυτής της προσφοράς μας.
δ. Τη στιγμή αυτή που τα Μετοχικά Ταμεία των 3 όπλων
(Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας) διέρχονται και αυτά μία μεγάλη οικονομική κρίση, και επιπλέον ο νόμος
3408/2005 δεν έχει προσαρμοσθεί ώστε να λαμβάνουν
μέρισμα επομένου ή μεθεπομένου βαθμού οι προ των
ετών 2000 και 2002 αποστρατευθέντες, όπως γίνεται
για τους μετά τα έτη αυτά αποστρατευθέντες βάσει των
νόμων 2838/00 και 3016/02 και έτσι διαιωνίζεται μια
κατάφωρη αδικία σ βάρος χιλιάδων μελών μας, ελλείψει πιστώσεων, δεν είναι αποδεκτό να συνεισφέρουμε
σε αλλα ταμεία τα οποία βρέθηκαν σε αυτή τη δεινή θέση, λόγω της εισφοροδιαφυγής, της κακής διαχείρισής
τους, των «μαϊμού συντάξεων» και βέβαια του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς, που δυστυχώς δεν
είναι λόγια δικά μας, αλλά κυρίως δικά σας.
ε. Η εισφορά αυτή θίγει κυρίως τους «υψηλοσυνταξιούχους» που αναρριχήθηκαν στα ύπατα αξιώματα της Ιεραρχίας των ΕΔ, όπως τους αρχηγούς και εκείνους που
υπηρέτησαν σε υποβρύχια, αεροσκάφη και ειδικές δυνάμεις γιατί αυτοί έχουν μικτά που υπερβαίνουν τα
2.900 ευρώ και συνεισφέρουν με τον ανώτατο συντελεστή του 9%. Δηλαδή όλοι αυτοί που «ανταμείφθηκαν»
από την Πολιτεία καλούνται τωρα να μη λαμβάνουν αυτά τα χρήματα, γιατί η Πολιτεία ούτε μνήμη έχει ούτε
γνωρίζει να τιμά αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή και την
οικογενειακή γαλήνη τους στην πατρίδα.
Τέλος, αναφορικά με την εν λόγω εισφορά, θα θέλαμε
να σας γνωρίσουμε ότι ως συνταξιούχοι μετέχουμε ενεργά στην υποστήριξη των επερχομένων γενεών, γιατί από
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τις συντάξεις μας βοηθούμε οικονομικά τα άνεργα ή χαμηλά αμειβόμενα παιδιά μας, η δε βοήθεια αυτή θα καταστεί εν πολλοίς αδύνατη μετά την επιβολή αυτής της εισφοράς. Επίσης ότι τα μέλη μας θα προσβάλουν την εισφορά αυτή με κάθε νόμιμο μέσο.
Ένα άλλο θέμα που μας θίγει από το νέο ασφαλιστικό είναι
η περικοπή των συντάξεων στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Η διάταξη αυτή είναι άδικη για τους στρατιωτικούς,
γιατί λόγω του υπάρχοντος συστήματος τελειώνουν τη σταδιοδρομία τους χωρίς να το θέλουν, μόνο και μόνο επειδή
αυτό απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνταξιοδοτούνται στην πιο παραγωγική τους ηλικία με μικρότερες συντάξεις και βέβαια προτιμούν να εργάζονται και γιατί αυτό τους επιβάλλεται από τις οικονομικές
τους ανάγκες, αντί να περνούν τις ώρες τους στα καφενεία.
Ειδικά γι’ αυτούς που ήδη εργάζονται και προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, η
διάταξη αυτή αποτελεί στην ουσία βίαια απομάκρυνσή τους
και μάλιστα με παραίτηση απο τις εργασίες τους.
Κατόπιν όλων αυτών, σας καλούμε κύριε Υπουργέ να
εξαιρέσετε από τις προαναφερθείσες διατάξεις του νέου
αασφαλιστικού τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπως
πράττετε και για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς.
Προς τον κύριο υπουργό Εθνικής Άμυνας στον οποίο
κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε όπως υποστηρίξει τα εν λόγω δίκαια αιτήματά μας.
Με τιμή, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
1. ΠPOEΔPOΣ: Aντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠN
2. ANTIΠPOEΔPOΣ: Aντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠN
3. ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ: Aντιπλοίαρχος (ΠY) ε.α.
Γ. Tζικάκης ΠN
4. MEΛOΣ: Yποναύαρχος ε.α. B. Πατέλης ΠN
5. MEΛOΣ: Yποναύαρχος (M) ε.α. Δ. Aποστολάκης ΠN
6. MEΛOΣ: Yποναύαρχος (O) ε.α. N. Tσαπράζης ΠN
7. MEΛOΣ: Yποναύαρχος (YI) ε.α. A. Παρασκευόπουλος ΠN
8. MEΛOΣ: Yποναύαρχος ΛΣ ε.α. Δ. Παπαζαφείρης
9. MEΛOΣ: Aρχιπλοίαρχος (Δδ) ε.α. I. Aγγελόπουλος ΠN
10. MEΛOΣ: Πλοίαρχος (ΠY) ε.α. X. Aϊδίνης ΠN
11. MEΛOΣ: Aντιπλοίαρχος (ΠT) ε.α.
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

ANAΔHMOΣIEYETAI AΠO TO
ΠPOHΓOYMENO TEYXOΣ Θ.A.
ΓIA KAΛYTEPH ENHMEPΩΣH
TΩN MEΛΩN MAΣ
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Παλαμίδης
Κύριοι,
Εις το έγκριτον μηνιαίον περιοδικόν μας Θαλασσινοί
Απόηχοι τεύχος 97 σελίς10 γράφει ότι το Παλαμίδης
είναι όνομα Προσηγορικόν και ότι εφεύρε τα γράμματα
μετά τους Φοίνικες και τον Κάδμον.
Επειδή κατά τον Αριστοτέλην «Φίλος μεν Πλάτων
φιλτάτη δ’ αλήθεια», ως μέλος της ΕΑΑΝ υποχρεούμαι
να ζητήσω το ορθόν διά τον Παλαμίδην.
Είναι επίγονος της Δαναΐδος Αμυμώνης «θεάς ή
πρώτης εξαδέλφης του Κάδμου» διότι Δαναός και Αγήνωρ ο Πατήρ του Κάδμου είναι απόγονοι της Ιναχίδος
Ιούς. Συμμετείχε δε ο Παλαμίδης των Τρωικών, όπου
και ουσιαστικώς εδολοφονήθη. Κατά τη Βιβλιοθήκην
Απόλλοδωρου (Επιτομή VI 20) τρία έτη μετά την πτώσιν
της Τροίας έπεσε πανώλη εις την Λοκρίδα και ο χρησμός
εζήτει επί 1.000 έτη να στέλνουν δύο παρθένους ικέτιδες εις τον ναόν της Αθηνάς του Ιλίου (πρώται ήσαν η
Κλεοπάτρα και η Περίβοια). Τελευταίες εστάλησαν λίγο
πριν από του πρώτου ιερού πολέμου 595 π.χ. δηλαδή η
Δευτέρα πτώσις της Τροίας έγινε προ του 1595 π.Χ. Σημιτοφοίνικες παρουσιάζονται εις τον ορίζοντα της Αν. Μεσογείου περίπου τον 9ο π.Χ. αιώνα. Η ερώτησή μου είναι
πώς είναι δυνατόν άνθρωπος που έζησε 500 με 600 χρόνια
πριν απ’ αυτούς, να ασχολείται με το αλφάβητό τους.
Tαπεινώτατα
Aντιπλ. ε.α. (ΠT-HN) Ν.-Β.Ν. Tαβουλάρης ΠN

Στρατιωτικά Nοσοκομεία
Κύριε διευθυντά,
Ο ΥΠΕΘΑ, με την ευφράδεια που τον χαρακτηρίζει, ανακοίνωσε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα
στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανοίγουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το λαό, είπε, χαρακτηρίζοντας την απόφασή του προσφορά των ΕΔ στο λαό. Εννοεί, προφανώς
ότι τα ενεργά μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι απόστρατοι, το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων
των μελών των οικογενειών τους, που εξυπηρετούνται
από αυτά, δεν είναι λαός, αλλά μια κάστα της κοινωνίας
που απολαμβάνει ιδιαίτερα προνόμια από την πολιτεία,
όπως π.χ. οι βουλευτές και οι δικαστικοί, ενώ συμβαίνει
το αντίθετο. Φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει το πλήθος
των ανθρώπων που εξυπηρετούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία με τη δυναμικότητα που διαθέτουν. Απλά παραχώρησε στο λαό ένα κομμάτι από το φέουδό του, ένα
ακόμη επικοινωνιακό τρικ.

Όμως, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν ήδη
πρόβλημα κάλυψης της νοσηλείας των εν ενεργεία και συνταξιούχων μελών και των οικογενειών τους και η συνήθης
αναμονή για ραντεβού εξέτασης υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Τι θα γίνει τώρα; Προερχόμενος από το ΠΝ γνωρίζω ότι στο
ΝΝΑ ο αριθμός των δικαιουμένων νοσηλεία υπερβαίνει τους
350.000, ενώ οι πραγματικές δυνατότητες εξυπηρέτησης
ασθενών δεν υπερβαίνουν τις 150.000. Ανάλογη είναι η
κατάσταση και των άλλων στρατιωτικών νοσοκομείων. Επιπροσθέτως, οι εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικοί
καταβάλλουν από τις αποδοχές τους μηνιαίως ένα ποσό για
τη λειτουργία τους. Θα υποχρεωθούν οι πολίτες να καταβάλλουν αντίστοιχη κράτηση των αποδοχών τους;
Η χώρα μας είναι κατάσπαρτη από νοσοκομεία ενταγμένα στο ΕΣΥ, υπεραρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες
του λαού, αν λάβουμε υπόψη την αναλογία γιατρών / πληθυσμού και τη συγκρίνουμε με αλλα ανεπτυγμένα κράτη.
Η κάκιστη και ανεξέλεγκτη λειτουργία τους δημιουργεί το
πρόβλημα, που σίγουρα δεν λύνεται με τη ένταξη των
στρατιωτικών νοσοκομείων σε αυτό, διότι το πιθανότερο
αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η ισοπέδωσή τους
στο σημερινό επίπεδο του ΕΣΥ. Αντί όμως να επιδιωχθεί
η αναγκαία αναβάθμιση του ΕΣΥ, με την απόφαση του
υπουργού γίνεται υποβάθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα οποία λειτουργούν, μέχρι τώρα, εύρυθμα
επειδή υπάγονται και ελέγχονται από οργανωμένους
εθνικούς θεσμούς όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό αναμένεται όπως
στα σοβαρά θέματα που τον απασχολούν να εντάξει και
την αναβάθμιση του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων,
στο επίπεδο που παραδοσιακά ήταν ενταγμένες στην
κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύει η χώρα μας.
Αντιναύαρχος Α. Γκιοκέζας ΠΝ,
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου

Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ»
19/07/2010
Αναφέρομαι οργισμένος και επιθυμώ τη δημοσίευση της
συγκεκριμένης επιστολής σχετικά με την προσβολή της
ιστορικότερης και συγχρόνως εν Ενεργεία Μονάδας του
ΠΝ του θρυλικού Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ» που εξελίχθηκε επί
του καταστρώματος του πλοίου, τον Ιούνιο του 2010.
1. Η τιμή, η Yπερηφάνεια, η Αξιοπρέπεια και η Σοβαρότητα
που αντανακλά η προσωπικότητα του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξι-

ωματικών και Ναυτοδιόπων που υπηρέτησαν, πολέμησαν, τραυματίστηκαν και εφονεύθησαν επί του συγκεκριμένου πολεμικού πλοίου επιβάλλουν ανάλογο ήθος.
2. Τ
 ο σύμβολο της απελευθέρωσης του Αιγαίου 19121913, η πολεμική του δράση κατά τον Α’ Π. Πόλεμο,
τη Μικρασιατική Εκστρατεία και οι επιχειρήσεις κατά
τη διάρκεια του Β’ Π. Πολέμου, με την ελληνική σημαία να κυματίζει ελεύθερα στον ιστό, καθ’ όλη τη
διάρκεια της γερμανικής – ιταλικής και βουλγαρικής
κατοχής της πατρίδας μας επιβάλλουν ανάλογο
ήθος.
3. Προσβάλλονται όπως κι εγώ προσωπικά η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια και η σοβαρότητα των μονίμων
στελεχών του ΠΝ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των Ελλήνων πολιτών γενικότερα.
4. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ενισχύονται επιπλέον, από
την αρνητική εμπειρία που υπάρχει από την εκπομπή
«πρωινός καφές» το έτος 1996, στον ίδιο ακριβώς
χώρο με παρόμοια περιστατικά και αποτελέσματα. Οι
προετοιμαασίες και μόνο που απαιτήθηκαν, προφανώς αρκετές ώρες πριν (ίσως και ημέρες) για την
ολοκλήρωση της διακοσμήσεως του περιβάλλοντος
χώρου (Επίστεγο Θ/Κ, κλίμακα, φυλάκιο, προσκλήσεις κ.λπ.) θα έπρεπε να προβληματίσουν τις αρμόδιες αρχές ώστε σε στενή συνεργασία με τον κυβερνήτη – διευθυντή και το μόνιμο πλήρωμα του θωρηκτού
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας να επιβλέπουν – ελέγχουν σχολαστικά, να μην επιτρέπουν και
εν ανάγκη αφαιρέσουν οτιδήποτε μπορεί να προσβάλει το συγκεκριμένο χώρο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερβολή που σε τελική ανάλυση θίγει την
Εθνική μας Υπερηφάνεια. Επίσης στα πλαίσια του ενδιαφέροντος για τη συντήρηση του Θ/Κ – Μουσείου
προτείνεται όπως έκαστος πολίτης συνεισφέρει με
τον τρόπο του τα ανάλογα της διαθήκης του Μεγάλου
Εθνικού μας Ευεργέτου Γεωργίου Αβέρωφ εκ Μετσόβου της Ηπείρου (1819-1899) του οποίου και τιμητικά φέρει το όνομά του το συγκεκριμένο πλοίο.
5. Το Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ» ήταν, είναι και θα παραμείνει ζωντανό Σύμβολο του Έθνους, ανοικτό και προσβάσιμο στο
ευρύτερο κοινό και στα στελέχη των ΕΔ. Θα συνεχίσουν
να διοργανώνονται εκδηλώσεις και Ιερά Μυστήρια στο
πνεύμα που πάντα χαρακτηρίζουν η παράδοση, τα ήθη και
έθιμα του ΠΝ και της Ορθοδοξίας, ώστε να συνεχίσει το
δύσκολο έργο της παρουσιάσεως των Επιτευγμάτων
των Αθανάτων προγόνων μας και να μας γεμίζει αισιοδοξία και υπερηφάνεια για τα κατορθώματά τους.
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Ολοκληρώνοντας την επιστολή μου, υπενθυμίζω με
απεριόριστη εθνική υπερηφάνεια σε εχθρούς, φίλους
αλλά κυρίως στους Έλληνες πολίτες, το σήμα που εξέδωσε ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, λίγο πριν
την έναρξη της Νικηφόρας πλέον Ναυμαχίας της Έλλης
(03/12/1912). «Με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς
του Βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω μεθ’
ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους». Τέλος, αξίζει να αναφερθεί κυρίως ως ηθικό δίδαγμα στους νεότερους η τελευταία πρόταση της διαθήκης του Παύλου Κουντουριώτη:
«Όλη μου η στοργή ανήκει εις την Ύδραν, όλη μου δε η ψυχή
εύχεται προς τον Θεόν διαπύρως να φυλάττει την Ελλάδα».
Πλωτάρχης (ΠΥ) ε.α. Ελευθέριος Μεγαλογένης ΠΝ

Iατροφαρμακευτική περίθαλψη
Προς τον κ. Πρόεδρο της ΕΑΑΝ
Κ. Πρόεδρε,
Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία στα
μέλη της ΕΑΑΝ, σε ό,τι αφορά στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη που οδηγεί ορισμένους αποστράτους σε
φραστικές υπερβάεσις, απαξιωτικά σχόλια και ανακύκλωση λανθασμένων πληροφοριών και εκτιμήσεων,
κυρίως μέσω του διαδικτύου. Από το ΠΝ, όπως σας βεβαιώσαμε και στην επίσκεψή σας στο ΓΕΝ, επιθυμούμε
να ενημερώσεε τα στελέχη σας για τα παρακάτω:
α. Το ΝΝΑ συνεχίζει και θα συνεχίσει να περιθάλπτει
τους αποστράτους και τις οικογένειές τους.
β. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά έργων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα:
1. Οργάνωση της ασφάλειας περιμετρικά και εσωτερικά, ώστε να καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα
πρόσωπα και οι λόγοι επίσκεψης.
2. Αναδιοργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων των
επειγόντων περιστατικών με δραστική μείωση των
χρόνων αναμονής και ποιοτική αναβάθμιση της
πρωτογενούς φροντίδας.
3. Εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας επεμβατικού στεφανιογράφου.
4. Δημιουργία νέας ΜΕΘ με ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση δυνατοτήτων.
5. Ε
 ξετάζεται η επέκταση των δυνατοτήτων της θωρακοχειρουργικής κλινικής.
6. Βρίσκεται στο στάδιο μελέτης η αναδιοργάνωση
των εξωτερικών ιατρείων με σκοπό τα RV να μην
ξεπερνούν σε αναμονή τις 15 ημέρες.
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7. Βρίσκεται στο στάδιο της χρηματοδότησης η μελέτη ανακαίνισης της πτέρυγας 4Δ.
γ. Υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα κλινών και ως
εκ τούτου δεν δημιουργείται ανησυχία στην υπηρεσία
για οποιαδήποτε έλλειψή τους στο μέλλον.
δ. Τ
 α χρέη του νοσοκομείου προς τις εταιρείες συνεξετάζονται με τα χρέη όλων των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας. Μέχρι τότε οι ελλείψεις καλύπτονται
με θυσίες και προτεραιοποίηση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των ασθενών.
ε. Οποιαδήποτε προβλήματα ή διαμαρτυρίες παρακαλούμε να καταγγέλλονται στο Διευθυντή του ΝΝΑ ή
στον Υ/ΓΕΝ μέσω του αναρτημένου e-mail.
στ. Οποιαδήποτε καταγγελία για μη νόμιμες συμπεριφορές ή απαιτήσεις παρακαλούμε να τις προβάλλετε
επώνυμα και στο αναρτημένο e-mail του Υ/ΓΕΝ ή ταχυδρομικά στον Υ/ΓΕΝ με κοινοποίηση τον κ. Α/ΓΕΝ.
Μετά τιμής
Yποναύαρχος N. Kρυονερίτης ΠN Yπαρχηγός ΓEN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΚΩΝ
Ε.Δ. ΑΟΟΑ
ΘΕΜΑ: Διανομή 100 στεγαστικών Δανείων με το 37ο
Στεγαστικό Πρόγραμμα
1. Γνωστοποιείται στα μέλη του ΑΟΟΑ ότι με την υπ’
αριθμ. 1109/1/23-6-10 απόφαση του Δ.Σ./ΑΟΟΑ
εγκρίθηκε η εγκύκλιος διανομής 100 στεγαστικών
δανείων από το αποθεματικό του ΑΟΟΑ (37ο Στεγαστικό Πρόγραμμα).
2. Το ποσό του δανείου είναι 100.000 €, εξοφλητέο σε
15 έτη με επιτόκιο 1% για το 2010.
3. Υπόψη των μελών ότι:
α. Δικαίωμα συμμετοχής, στο παραπάνω στεγαστικό
πρόγραμμα, έχουν όλα τα μέλη της Α’ κατηγορίας
(αρχικώς εγγεγραμμένοι – επανεγραφέντες) και από
τη Β’ κατηγορία τα εγγεγραμμένα μέλη μέχρι και το
έτος 2000.
β. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των μελών λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου 2010.
γ. Στην ιστοσελίδα του ΑΟΟΑ www.aooa-mod.gr
υπάρχει το πλήρες κείμενο του 37ου Στεγαστικού
Προγράμματος.
4. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του ΑΟΟΑ:
210 6577401 – 210 6577470.
25 Ιουνίου 2010
Αντ/γος Θεόδωρος Ψυκάκος, Γενικός Διευθυντής

ΠAPAΘEPIΣMOI

Παραθερισμός 2010
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Αϊδίνης ΠΝ,
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN,
Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά Μελη στο ΘΑΝ
3ης, 4ης, 5ης περιόδου, στο Φάρο Δρέπανο Κορίνθου μέσω
ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:

3η περίοδος ΘΑΝ (22 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2010)
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α. ΠΝ
2. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχιπλοίαρχος ε.α ΠΝ
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ
4. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ
6. ΧΛΙΜΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΑΙΔΑΛΟΣ, Αντιναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ
7. ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ε.α. ΠΝ
8. ΜΠΙΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ε.α. ΠΝ
9. ΤΡΟΥΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
10. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
11. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιπλοίαρχος (Μ) (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ανθυποπλοίαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ
13. ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
14. ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
15. ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ε.α. ΠΝ
16. ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
17. ΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σημαιοφόρος (ΠΤ) ε.α. ΠΝ
18. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
19. ΓΚΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
20. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
21. ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σημαιοφόρος (Μ) (ΠΥ) ε.α. ΠΝ
22. ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. ΠΝ

4η περίοδος ΘΑΝ (07 – 21 Ιουλίου 2010)
1. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
2. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ
3. ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ
4. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ
5. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ
6. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ
7. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Υποναύαρχος ΠΝ ΒΕΤ
8. ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
9. ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
10. ΣΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
11. ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
12. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ

13. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
14. ΚΑΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
15. ΔΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
16. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Σημαιοφόρος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
17. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πλωτάρχης (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
18. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πλοίαρχος ΠΝ
19. ΠΑΠΑΚΗΡΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, Σημαιοφόρος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
20. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
21. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ΠΝ
22. ΚΑΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ

5η περίοδος ΘΑΝ (23 Ιουλίου – 04 Αυγούστου 2010)
1. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
2. ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Υποναύαρχος ΠΝ
3. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ
4. ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
5. ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ
6. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ
7. ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
8. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Υποπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
9. ΚΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
11. ΚΑΪΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΤ) ΠΝ
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΤ) ΠΝ
13. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, Σσημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
14. ΜΙΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
15. ΑΛΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ
16. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΤ) ΠΝ
17. ΒΑΪΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χ/Αντιπλοιάρχου
18. ΕΥΦΡΑΙΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ανθυποπλοίαρχος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
19. ΜΑΤΖΗΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Ανθυποπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
20. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
21. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
22. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ

Γ. Οίκημα φάρου στο Δρέπανο Κορίνθου 2010
1. 01-10 Ιουν. ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πλωτάρχης ΠΝ
2. 11-20 Ιουν. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σημαιοφόρος
3. 11-20 Ιουλ. ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υποναύαρχος
4. 21-30 Ιουλ. ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Ανθυποπλοίαρχος
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NEKPOΛOΓIEΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ ε.α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ
Εξεφωνήθη από τον Aντιναύαρχο ε.α. Γρηγόρη Δεμέστιχα ΠN
Αγαπημένε μας Βασίλη,
Απέραντη θλίψη για όλους μας, που σε αποχαιρετούμε
εδώ σήμερα, έφερε το άγγελμα του θανάτου σου. Σε
μένα έτυχε το πικρό ποτήρι να βγάλω λίγες σταγόνες,
λίγα λόγια αποχαιρετισμού εκ μέρους των συμμαθητών
μας της τάξεως1956 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
που όλοι σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε βαθιά μέσα
από την καρδιά μας.
Άθελά μας, ακόμη και αυτή την τραγική στιγμή, το ρολόι του χρόνου γυρίζει πίσω όταν, παιδιά ανέμελα βρεθήκαμε στη Σχολή μας ως Δόκιμοι, για να υπηρετήσουμε τα ιδανικά με τα οποία μας μεγάλωσαν οι γονείς, το
σχολείο, η πατρίδα μας.
Βασίλη,
Από τις πρώτες στιγμές της Ναυτικής μας ζωής, ξεχώρισες αμέσως από όλους μας. Διακρίθηκες στα μαθήματα και έγινες ο Αρχηγός της τάξεως, ενώ απεδείχθης στην Τετάρτη τάξη της Σχολής, ο Άριστος Αρχηγός
Δοκίμων. Παράλληλα πρωταγωνιστούσες σε όλες τις
άλλες εκδηλώσεις, κοινωνικές αλλά και αθλητικές και
μάλιστα στις τελευταίες σε Πανελλήνιο επίπεδο.
Ήσουν χαρισματικός. Είχες την εκτίμηση των ανωτέρων σου, την αγάπη των συμμαθητών σου προς τους
οποίους ήξερες να δείχνεις την αγάπη σου και να τους
προστατύεις αλλά και την πλήρη αποδοχή των κατωτέρων σου.
Πέραν της ευφυΐας σου, είχες πολλά άλλα σπάνια
χαρίσματα που δύσκολα συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο. Ήσουν ρεαλιστής, είχες έμφυτα διοικητικά προσόντα, είχες το θάρρος της γνώμης σου (σε υπέρτατο
βαθμό θα έλεγα), ήσουν μαχητικός, εξαίρετος επαγγελματίας, επιδιώκοντας να υπηρετείς σε δύσκολες θέσεις,
άριστος Κυβερνήτης Υποβρυχίου και μάλιστα ο ένας εκ
των δύο κυβερνητών ελληνικών Υ/Β που ανέλαβαν την
εκτελεση των πρώτων πολεμικών περιπολιών μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τα τραγικά γεγονότα του
1974, τις οποίες και εξετέλεσες με απαράμιλλο θάρρος.
Ο άλλος κυβερνήτης ήταν ο συμμαθητής μας Γιάννης
Παναγιωτόπουλος που αυτή την περίοδο με τη σύζυγό
του Μαίρη ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά μετά τον
απρόσμενο χαμό του γιου τους Τάσου.
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Αν και είχες υποδειγματική σταδιοδρομία στο Πολεμικό Ναυτικό, εν τούτοις απεστρατεύθης πρόωρα. Βλέπεις Βασίλη είναι ίδιον της φυλής μας να μην αφήνει
συνήθως τους άξιους να ανεβαίνουν στα ανώτατα σκαλοπάτια της ιεραρχίας.
Μαχητικός και ανήσυχος όπως ήσουν, ανέπτυξες,
μετά την αποστρατεία σου, επαγγελματικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα στις οποίες και πάλι διεκρίθης.
Παράλληλα είχες πλέον τον χρόνο να απολαμβάνεις την
οικογένειά σου. Και εδώ όμως η μοίρα σας κτύπησε άγρια
με τον πρόωρο και άδικο χαμό της κόρης σας Βίκυς.
Πάλεψες την ασθένειά σου με γενναιότητα και εμείς
οι συμμαθητές σου πολλές φορές πιστέψαμε ότι θα ξεπερνούσες τα προβλήματα της υγείας σου έχοντας συμπαραστάτη σου την αγαπημένη σου Λιάνα.
Όμως η μάχη με το θάνατο είναι άνιση. Αγωνίστηκες
παλικαρίσια αλλά τελικά δεν μπόρεσες να απομακρύνεις
αυτό το τέλος που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα μας βρει
όλους, άλλους γρήγορα, άλλους αργότερα.
Σε αποχαιρετώ εκ μέρους των συμμαθητών στο τελευταίο ταξίδι σου που σε υποχρεώνουν να κάνεις οι
κάβοι που έσπασαν και διέκοψαν το νήμα της ζωής.
Φεύγεις για να συναντήσεις την αγαπημένη σου Βίκυ,
τον Λευτέρη Χανδρινό αλλά και τους συμμαθητές μας
που είχαν ήδη κάνει το ίδιο ταξίδι. Εμείς θα σε θυμόμαστε με απέραντη αγάπη και νοσταλγία.
Το ταξίδι σου θα είναι ήρεμο και το πλοίο που θα σε
μεταφέρει σε λίγο θα αρχίσει να απομακρύνεται αφήνοντας πίσω θλίψη σε όλους εμάς. Το πλοίο σε λίγο θα
χαθεί και εσύ θα αναπαυθείς για να περιμένεις και εμάς
τους συμμαθητές σου να μας υποδεχθείς με όποια σειρά
έχει ορίσει, Αυτός, ο Πανάγαθος.
Στην αγαπημένη σου Λιάνα που με αυταπάρνηση σου
συμπαραστάθηκε σε κάθε δύσκολη στιγμή και με γενναιότητα αντιμετώπισε τα τραγικά γεγονότα που σας
επεφύλαξε η ζωή, τα παιδιά σου Ηλία και Ρενέτα, τα εγγόνια σου Ηλιάνα και Ναπολέοντα και στα αδέλφια σου
Σωτήρη και Αμαλία ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία
που συνδέεται με την εκτίμηση και την αγάπη των φίλων,
συγγενών και συμμαθητών.

Aντί επικηδείου για τον Bασίλειο
Γαβριήλ
Χαρ. Γιακουβάκης. Giakouvakis2004@yahoo.gr
Τον αποβιώσαντα την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Υποναύαρχο ε.α. Βασίλειο Γαβριήλ ΠΝ τον πρωτογνώρισα
με το βαθμό του Πλωτάρχη ως Ύπαρχο του Υποβρυχίου
«Γλαύκος» την 7η Φεβρουαρίου 1973, που τοποθετήθηκα σε αυτό ως Δόκιμος Κελευστής και στην πορεία
ως Κυβερνήτη στο ίδιο υποβρύχιο. Επιθυμώ να καταθέσω εδώ, όχι τις δικές μου απόψεις για το ποιος ήταν ο
Β. Γαβριήλ, αλλά (λόγω ιστορικού ενδιαφέροντος) αυτές του πληρώματος του Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ κατά την ημέρα
παράδοσης καθηκόντων στο εν λόγω Υ/Β του οποίου
υπήρξε Ύπαρχος παραλαβής, λόγω ενδοϋπηρεσιακών
διαφωνιών που αφορούσαν τις βάρδιες του πληρώματος. (Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου).
Προς: Πχην (Μ) Β. Γαβριήλ.
Με την σημερινήν ημέραν συνεπληρώσαμεν 17 μήνας
περίπου εις το υποβρύχιον. Είχαμε δε την τύχην να συνυπηρετήσωμεν, έχοντες εις τα καθήκοντα του Υπάρχου
ΕΣΑΣ. Από την ημέραν της ανυψώσεως της σημαίας,
εγνώριζον άπαντες την σκληράν και επίμονον εργασίαν,
την οποίαν έπρεπε να επιτελέσωμεν. Με βασικόν δημιουργόν τον κ. Κυβερνήτη, και πρωτεργάτην ΕΣΑΣ, αντιμετωπίζαμεν όλας τας δυσκολίας καλοδιάθετοι. Εις εν
πλοίον παρόμιον του ιδικού μας, του οποίου το πλήρωμα αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ομοιοβάθμους, έμελλε να πρωταγωνιστήσετε εις τον δυσκολότερον ρόλον... Μας αντιμετωπίζατε πάντα με το χαμόγελο και το ανάλογο χιούμορ, βρίσκοντας πάντα λύσεις,
και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μας περιβάλατε σαν
Αξιωματικός, Ύπαρχος, και Φίλος.
Μετά εκτιμήσεως, το ταλαίπωρο πλήρωμά σας
Υ.Γ.: Στην τελευταία σας κατάδυση..., σας εύχομαι καλό
ταξίδι... ΚΥΡΙΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑ!!!

Aντί επικηδείου για τον Γεώργιο
Παπαγιάννη
Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, έχασε τη μάχη με τη ζωή, που
έδινε τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας με αξιοπρέπεια την επάρατη νόσο. Η εξόδεια ακολουθία εψάλη
στον ιερό ναΐσκο του Ευαγγελισμού, που βρίσκεται στη
διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Ταυγέτου στο
Χαλάνδρι, την 16-7-2010, ώρα 15.30. Η δε ταφή έγινε

στο Νεκροταφείο της Μάνδρας Αττικής.
Παπαγιάννης, Γεώργιος Μελέτιος του Παναγιώτου
(ΑΜ 933). Θεσσαλονίκη, 23.04.1933
Εισήλθε στη ΣΝΔ στις 23.9.1950 αποφοίτησε δε στις
18.0.1954 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Ακολούθως, προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 04.06.1957, σε Υποπλοίαρχο στις 16.10.1961, σε Πλωτάρχη στις 13.10.1966 και
σε Αντιπλοίαρχο στις 29.06.1970, αποστρατεύθηκε δε
στις 15.03.1975 ως Αντιπλοίαρχος ε.α. Μετεκπαιδεύθηκε
στη βρετανική Σχολή Συνεννόησης HMS Mercury (19611962), φοίτησε δε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (19701971) και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (1971-1972). Έλαβε
Πτυχίο Εξειδίκευσης Συνεννόησης και Επιτελούς Εθνικής
Άμυνας. Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε επιτλεικές
και διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε, με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, κυβερνήτης του ναρκαλιευτικού «Κάλυμνος» (1957-1958), μετέχοντας στην εκκαθάριση του
ναρκοπεδίου του Βορείου Στενού Κερκύρας. Επίσης, διετέλεσε, με τον ίδιο μεν βαθμό, Κυβερνήτης του ναρκαλιευτικού «Σαλαμίνα» (1958), Διοικητής Ακταιωρών
(1959) και Κυβερνήτης των ναρκαλιευτικών «Ζάκυνθος»
(1959) και «Κέρκυρα» (1959-1960), ως δε Υποπλοίαρχος, των κανονιοφόρων «Χατζηκωνσταντής» (19651966) και «Λάσκος» (1966-1967, Υποπλοίαρχος / Πλωτάρχης). Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως Κυβερνήτης του
αρματαγωγού «Λέσβος» (1967-1968, Πλωτάρχης) και
του ναρκαλιευτικού ανοικτής θάλασσας «Πολεμιστής»
(1968, Πλωτάρχης), βοηθός Στρατιωτικού, Ναυτικού και
Αεροπορικού Ακολούθου Αγκύρας και Τεχεράνης (19681970), Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Πόρος, παράλληλα δε, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (1970-1971), καθώς και Ναυτικός Διοικητής Κύπρου (1972-1974), Αντιπλοίαρχος) κατά το χρόνο της
τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο. Επίσης, εκτός από
άλλες μονάδες του Στόλου, υπηρέτησε στη Ναυτική Διοίκηση Κρήτης, το ΓΕΝ και το ΚE Πόρος.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου
Υποβρυχίων εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους
στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου Υποναύαρχου ε.α. Βασίλη Γαβριήλ ΠN. Στη νεκρώσιμη ακολουθία που
έγινε το Σάββατο 19/06/2010 στο νεκροταφείο Παπάγου
εκ μέρους του συλλόγου, παρέστησαν, ο Πρόεδρος Ναπολέων Γενοβέλης και τα μέλη του Δ.Σ. Χαράλαμπος Γιακουβάκης και Ευάγγελος Μπουμπουρέκας.
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Aπό εκδηλώσεις EAAN

Aπό εκδηλώσεις EAAN

Aπό εκδρομή μελών EAAN παρ. Σαλαμίνας

78

IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ 2010

Aπό τη χοροεσπερίδα 2010 Mελών EAAN Παράρτημα Kρήτης

Σχολή Tεχνιτών τάξης 7-10-1963

Aπό εκδηλώσεις μελών μας στα Xανιά

Aπό εκδηλώσεις μελών μας στα Xανιά

Aπό εκδηλώσεις EAAN

Aπό εκδηλώσεις EAAN
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