Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου

ETOΣ 16ο • TEYXOΣ 99 • ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010

TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ
TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ
ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 98 • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
ΙSSN 1105-6779
ΙδιοκτHΤΗΣ
Ένωση Aποστράτων Aξιωματικών Nαυτικού
I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,
Πλατεία Kλαυθμώνος, 105 61 Aθήνα
Τηλ: 210-33.10.430, 210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
E-mail: eaan@eean.gr
info@eaan.gr
chairman@eaan.gr
www.eaan.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔIEYΘYNTHΣ
Aντιναύαρχος ΠN ε.α. ΣΠ. ΠEPBAINAΣ,
ΠρOεδρος Eνωσης AποστρAτων
AξιωματικΩν NαυτικοY NΠΔΔ
ΣYMBOYΛOΣ EKΔOΣEΩΣ
Yποναύαρχος ΠN ε.α. Δ. Aποστολάκης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Yποναύαρχος ΠN (O) ε.α. N. Tσαπράζης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ EΠITPOΠH
Yποναύαρχος ΛΣ ε.α. Δ. Παπαζαφείρης
Aρχιπλοίαρχος ΠN (Δδ) ε.α. I. Aγγελόπουλος
Πλοίαρχος ΠN (ΠY) ε.α. X. Aϊδίνης
Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠT) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος
Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠY) ε.α. Γ. Tζικάκης
Φωτογραφικο υλικο
Δ. Παναγιωτόπουλος
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH EAAN
TIMH ΤΕΥΧΟΥΣ: 1 €
Eτήσια συνδρομή για ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων
των ταχυδρομικών τελών: 5 €
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ
Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210 3813109
Copyright © ΘAΛAΣΣINOI AΠOHXOI

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των συντακτών τους
και σε καμμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν
την EAAN

Περιεχόμενα
ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα
• Aνασκόπηση των γεγονότων

3

ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA
• Eλπίδα. H μεγάλη χριστιανική αρετή
• Aγάπη

4
6

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά
• 28η Oκτωβρίου 1940. Aφετηρία της ήττας
του Xίτλερ
• Πλοία και μοναστήρια
• Γοργοπόταμος και Aσωπός
• Mυστικά όπλα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου
• Eορτασμός της 66ης επετείου της μάχης του Pίμινι
• Oράτιος Nέλσον
• Γερμανικά υποβρύχια στον A’ και B’ Π.Π.
• Tο κίνημα των Yπαξιωματικών της
«Δημοκρατικής Άμυνας»
• Nαυτικός Όμιλος Eλλάδος
• Γεώργιος Παπαφρατζέσκος

7
10
13
18
21
23
26
30
35
38

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά
• Δοκίμιο. Tο κάλεσμα του μοναδικού
• Iατρικά θέματα. Oλική αρθροπλαστική γόνατος
• O παράξενος επισκέπτης
• O τσοπάνης και το κράτος
• Oι ενάρετες αξίες της ζωής

42
47
49
52
53

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

54

EΠIKAIPO KENTPI

57

ANAKOINΩΣEIΣ

58

EΠIΣTOΛEΣ

61

XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

68

ΔIAΦOPA
• Eκδρομή προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά
στην Tραπεζούντα

70

ΠAPAΘEPIΣMOI

74

NEKPOΛOΓIEΣ

75

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

78

- Eξώφυλλο: Πετρέλευση Φ/Γ εν πλω σε ασκήσεις
του Στόλου
- Oπισθόφυλλο: Yποβρύχιο του ΠN σε ανάδυση

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 27/10/2010

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς Π.Ν.

T

ο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που απασχόλησαν την ΕΑΑΝ. Κρίνεται
σκόπιμο να ενημερώσουμε τα μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για τις ενέργειες στις οποίες
προέβημεν:
Α. Η ΕΑΑΝ κατέθεσε προσφυγή κατά της συνταγματικότητας ορισμένων νόμων που προήλθαν ως
επακόλουθο του μνημονίου και συγκεκριμένα κατά του νόμου που αφορά την περικοπή των συντάξεων και κατά του νόμου που αφορά το νέο ασφαλιστικό (κυρίως για την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων και τους περιορισμούς στην εργασία των
συνταξιούχων) (Ν 3833/10, 3869/10, 3847/10 και
3865/10). Η προσφυγή κατατέθηκε, αφού προηγούμενα εξασφαλίστηκε μέσω εγκρίτων νομικών,
μεταξύ των οποίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, ότι αυτή ήταν σύννομη.
Β. Αποστείλαμε επιστολή στον κο ΥΕΘΑ αιτούντες
όπως στον νέο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των στελεχών των Ε.Δ. περιληφθεί διάταξη
με την οποία θα γινόταν αναπροσαρμογή και εξίσωση των μερισμάτων για τους προ του 2000 και
2002 αποστρατευθέντες με αυτούς που απεστρατεύτηκαν μετά από αυτά τα έτη (επέκταση των Ν.
2838/2000 και 3016/2002 στα Μερίσματα των
Μετοχικών Ταμείων), όπως είχε υποσχθεί στην
συνάντηση με τα προεδρεία των τριών Ενώσεων
των Αποστράτων την 10-3-10, αλλά αυτή τελικά
δεν περιελήφθη. Το έγγραφο αυτό παραθέτουμε
στη σελίδα 61 του περιοδικού μας, ενώ οι παρατηρήσεις του ΔΣ/ΕΑΑΝ επί του σχεδίου του εν λόγω
νόμου παρουσιάζονται στην σελίδα 54.
Γ. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ στα πλαίσια των επαφών με τους
Συλλόγους/Συνδέσμους Αποστράτων του Π.Ν.,
δέχθηκε τα προεδρεία του ΣΑΣ.Ν.Δ. και του ΣΑ/
ΣΜΥΝ. Στις συναντήσεις αυτές έγινε ενημέρωσή

τους και αντηλλάγησαν απόψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από κοινού. Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη
από τον Πρόεδρο και Μέλη της υπό ίδρυση Ανεξάρτητης Ενώσεως Αποστράτων Ε.Δ.
Δ. Ε
 κδόθηκε το ΦΕΚ που αφορά τα νέα μέτρα για τα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Αναμένουμε την έκδοση
Διαταγής ΓΕΝ, που θα εξειδικεύει αυτά τα μέτρα
για το Ν.Ν.Α.
Ε. Αναφορικά με το Μ.Τ.Ν. και τα μερίσματα των αποστράτων η μόνη επίσημη μέχρι τώρα εξέλιξη είναι
η ανακοίνωση της ΕΑΑΣ περί επιθυμίας ενοποίησης των 3 Μετοχικών Ταμείων, πράγμα που δεν
δεχόμεθα με την σήμερον επικρατούσα κατάσταση
των Μετοχικών Ταμείων.
Στ. Π
 ληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι παραιτήθηκε ο Αρχηγός του Λ.Σ. ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για την συνεχιζόμενη διάσπαση του Λ.Σ.
Ζ. Την 7-10-10 έγινε στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ενημέρωση από τον Πρόεδρο προς τα Μέλη της ΕΑΑΝ.
Η. Δύο Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης στο ΡΙΜΙΝΙ.
Θ. Συνεδρίασε υπό την προεδρεία του Προέδρου της
ΕΑΑΝ η επιτροπή που συστήθηκε από το Συντονιστικό των 3 Ενώσεων με σκοπό την αναθεώρηση
του νόμου που διέπει τις Ενώσεις.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
A. Τ
 ην 7-11-10 και την 14-11-10 (επαναληπτικά) θα
γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Πληροφορούμεθα ότι αρκετοί συνάδελφοι θα συμμετάσχουν σε
αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και ελπίζουμε οι
απόστρατοι να τους τιμήσουν με την ψήφο τους.
B. Την 17-12-10 θα γίνει στην ΛΑΕΔ ο ετήσιος χορός
της ΕΑΑΝ. Λεπτομέρειες στις σελίδες 54, 59.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Eλπίδα. H μεγάλη χριστιανική αρετή
Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Διονύσιος

E

να απλό ξέφτισμα του πανιού της ζωής,
μας φανερώνει ότι το υφάδι της είναι το
πιο πολύ καμωμένο από τη θλίψη.
Μια ανάλυση των ωρών και των ημερών μας
αποδεικνύει ότι, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
τους, είναι από πόνο. Ο θόρυβος ο συγκεχυμένος,
που ακούγεται γύρω μας στην πορεία της ζωής,
είναι μίγμα επιφωνήσεων ποικίλων, με βασικό
στοιχείο το στεναγμό.
Δεν είναι ο πόνος κλήρος μόνον των απόκληρων
της ζωής, οι οποίοι, δυστυχώς, υπάρχουν, και σήμερα ακόμη, μέσα στον 21ο αιώνα, αλλά και εκείνων των οποίων τα μεγαλοπρεπή μέγαρα μαρτυρούν πλούτο υλικό πολύ και οικονομική άνεση. Και
μικροί και μεγάλοι και νέοι και γέροι, όλοι, εφόσον
περνούμε την κοιλάδα αυτή, είμεθα υποχρεωμένοι
να πιούμε το ποτήρι του πόνου. Είναι αυτό κοινός
κλήρος όλων των ανθρώπων. Διά τον λόγο αυτόν
ακατάπαυστος είναι η πάλη του ανθρώπου, για να
εξουδετερώσει την πικρία του πόνου. Και είναι γεγονός, ότι σ’ ένα τομέα του πόνου, το σωματικό,
πέτυχε αρκετά πράγματα ο άνθρωπος με την διαρκή πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης.
Τι έχει να πει, όμως, η ανθρώπινη προσπάθεια
στον τομέα του ηθικού πόνου, του ψυχικού πόνου, που μαστιγώνει αλύπητα τους κατοίκους του
πλανήτη μας; Α, εδώ φαίνεται η ολοκληρωτική
παντελής αδυναμία του ανθρώπου να βρει ένα
φάρμακο αποτελεσματικά παυσίπονο.
Τι είναι, πράγματι, σε θέση να γλυκάνει τον πόνο
μιας μητέρας που έχασε το παιδί της; Τι είναι ικανό
να παρηγορήσει τον αποτυχημένο της ζωής, το θύμα των περιστάσεων, τον απόκληρο της κοινωνίας;
Ποιος μπορεί να κατευνάσει τον απερίγραπτο σάλο,
που δημιουργεί στην καρδιά του ανθρώπου η αμαρ-
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τία και οι τύψεις που την συνοδεύουν; Για όλα αυτά
και όλα τα όμοια κανένα φάρμακο δεν υπάρχει από
ανθρώπινης πλευράς.
Εάν, όμως, από ανθρώπινης πλευράς δεν
υπάρχει φάρμακο, μας προσφέρει, όμως, ο Χριστός αποτελεσματικό παυσίπονο, τη χριστιανική
ελπίδα. Στον κάθε πονεμένο οδοιπόρο της ζωής
προσφέρει το ανεκτίμητο δώρο της χριστιανικής
ελπίδας, η οποία, σαν φωτεινή ακτίδα, διασχίζει
το μαύρο ορίζοντα της ψυχής του και φωτίζει, με
το χαρωπό φως της, το εσωτερικό του. Στην καρδιά, η οποία σπαράζει από τον πόνο, όταν βλέπει
την αγαπημένη της ύπαρξη μέσα στον τάφο, η
χριστιανική ελπίδα ψιθυρίζει σαν αύρα ορθρινή:
Μην απελπίζεσαι. Δεν χάθηκε για πάντα. Ζει ο
αγαπημένος σου. Εκείνο, που έδωσε πνοή και
αξία στο νεκρό σώμα του, δεν εξαφανίστηκε.
Υπάρχει και ζει κοντά στο Θεό. Γρήγορα θα συναντηθείτε μια μέρα κοντά στο θρόνο Εκείνου.
Στην ψυχή, που αγωνιά για το σκοτεινό και
αβέβαιο μέλλον, η χριστιανική ελπίδα βεβαιώνει:
Μην αποθαρρύνεσαι. Και αν ο ορίζοντας είναι
σκοτεινός και αν οι προβλέψεις είναι ζοφερές
και αν η αδυσώπητη έκβαση των γεγονότων φαίνεται κακή για σένα, «έλπισον επί Κύριον». Αυτός
θα οδηγήσει τα κουρασμένα βήματά σου σε δρόμους χαράς και ειρήνης, την επιτυχία. «Εις τόπον
χλόης, επί ύδατος αναπαύσεως».
Στο γέροντα, που, όπως τα χρόνια περνούν, τόσο
φουντώνει μέσα στα βάθη του περισσότερο φλογερός
ο πόθος της ζωής, φωνάζει: Θάρρος. Ο τάφος δεν
είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Είναι η πύλη του ουρανού.
Και είναι ο ουρανός δικός σου, όπου η αιωνία ζωή και
το πανηγύρι της χαράς σε περιμένει, μέσα στην άνοιξη
της αιώνιας νεότητας.

Στον δύο και τρεις φορές πρόσφυγα, τον ξεριζωμένο από τη γη των πατέρων του, τον τρομαγμένο σεισμόπληκτο, που το τραγικό παρόν τον
καθιστά πικρότερο, η αναπόληση κάποιου γελαστού παρελθόντος, φωνάζει γλυκά: Μη λυπάσαι.
Τα υλικά αγαθά δεν είναι δύσκολο και πάλι να
αποκτηθούν. Πίστευε στο Θεό και, με τη δύναμη
Εκείνου, θα ανορθωθείς. Θα ανατείλουν πάλι και
για σένα ωραίες μέρες, ωραιότερες, ίσως, από
αυτές που θρηνείς σήμερα.
Και έπειτα στρέψε για λίγο το βλέμμα προς τον
ουρανό. Σκέψου, ότι όλα περνούν. Γιατί «ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν». Στήριξε τους πόθους σου και τις ελπίδες
σου όχι στα παροδικά σχήματα του κόσμου τούτου,
αλλά στην άφθαρτη μονιμότητα του ουρανού.
Σε αυτόν που καίγεται στο κρεβάτι του πόνου
χρόνια τώρα και καμιά ελπίδα δεν υπάρχει θεραπείας, η χριστιανική ελπίδα διακηρύσσει: Δεν
έχασες το παν. Το σώμα σου είναι το κουκούλι
του μεταξοσκώληκος, από όπου μία ημέρα θα
προβάλει στον ήλιο της αιωνιότητος η εξηγιασμένη ψυχή σου, σαν ονειροστόλιστη χρυσαλλίδα, και θα αγάλλεται στην αιώνια χαρά.
Για τον κάθε πιστό, ο οποίος διαπλέει τη θάλασσα της παρούσης ζωής, η χριστιανική ελπίδα
είναι ο πολικός αστέρας, που δείχνει το δρόμο
της εκπληρώσεως των μυχιωτάτων πόθων της
καρδιάς του, ενώ, συγχρόνως, ρίπτει γλυκό βάλσαμο παρηγοριάς σε κάθε είδους θλίψη. Δεν είναι, λοιπόν, η χριστιανική ελπίδα κάτι το κούφιο,
μια κενή περιεχομένου λέξη, ένα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα όνειρο της ανθρώπινης ψυχής.
Η χριστιανική ελπίδα έχει πηγή της τον Χριστό.
Το περιεχόμενό της είναι πολύ διαφορετικό από
τις συνηθισμένες άλλες ελπίδες.
Ο Χριστός είναι ο βράχος, επάνω στον οποίο
θρυμματίζονται όλων των αντιθέσεων και του πόνου τα κύματα, και, φυσικά, η ελπίδα, που στηρίζεται
σε τέτοιο θεμέλιο, είναι ελπίδα βεβαία και αμετά-

θετη και είναι φύσει αδύνατο να διαψευσθεί.
Παράλληλα δε, το περιεχόμενό της είναι η πραγματοποίηση των υποσχέσεων, που μας δίνει ο Κύριος. Υποσχέσεις, πρώτον, που αναφέρονται στην
προστασία του κατά την ώρα του πόνου, στην επέμβασή του στα διάφορα δύσκολα ζητήματα, που μας
απασχολούν, στην απαλλαγή ή την ανακούφιση από
τις μάστιγες των θλίψεων, που καθιστούν αηδή τη
ζωή μας. Γιατί βεβαιώνει ο Κύριος «μετά σου ειμί
εν θλίψει». Και αυτή η διαβεβαίωση θεριεύει την
αποσταμένη ελπίδα στα βάθη της ψυχής. Αυτό πιστοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πέρασε τη ζωή του «εν παντί θλιβόμενος». «Η ελπίς ου
καταισχύνει», μας πληροφορεί.
Δεν ντροπάζει τον άνθρωπο η ελπίδα η χριστιανική. Αληθινά, «τη ελπίδι εσώθημεν». Έχουμε
πετύχει με την ελπίδα τη σταθερή.
† Χ.Δ.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

H Aγάπη
Γράφει ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Πατεράκης
Τ. Δ/ντής Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος ε.α.

M

ία εκ των ωραιοτέρων εντολών της
Καινής Διαθήκης είναι η Αγάπη. Η
αγάπη αποτελεί την πεμπτουσία, το
αριστούργημα των πνευματικών και ηθικών αξιών.
Η χριστιανική Θεολογία, ως βάση της και αφετηρία
έχει την αγάπη. H αγάπη χαρακτηρίζεται ως η υψίστη και πρώτη πασών των εντολών και συγκεφαλαίωση όλων των χριστιανικών νόμων. Αγάπη
προς το Θεόν είναι η εξ όλης καρδίας και ψυχής
αφομοίωσις του ανθρώπου προς τον Θεόν και τον
πλησίον.
Πρώτος, όστις εδίδαξε την αγάπη είναι ο Ιησούς
Χριστός. Διεκήρυξε, ρητώς, ότι η εντολή της αγάπης
αποτελεί καινήν εντολήν Του, Πρωτότυπον κήρυγμα του Χριστιανισμού προς την ανθρωπότητα. Εις
πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, εάν μελετήσωμε
θα εύρωμεν άφθονα χωρία, τα οποία αναφέρονται
εις τη βασίλισσα των αρετών που λέγεται αγάπη.

«Εντολήν καινήν δίδωμι
υμίν, ίνα αγαπάτε
αλλήλους» (Ιωάν. 13, 14)
«Aγαπήσεις τον πλησίον,
ως σεαυτόν» (Κβ37.40 Ματθ.).
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Τον ωραιότερον ύμνον περί αγάπης έχει πλέξει
ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα εις την Α’ προς
Κορινθίους επιστολήν του εις το κεφ. (Ιγ Ι-13): «Εάν
ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των Αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή
κύμβαλον αλαλάζον».
Ούτε η Παλαιά Διαθήκη, ούτε η αρχαία φιλοσοφία
εδίδαξεν την αγάπην υπό την χριστιανικήν έννοιαν.
Οι αρχαίοι συγγραφείς μετεχειρίζοντο τη λέξη αγαπώ υπό την έννοιαν της φιλίας, δηλαδή είμαι ευχαριστημένος, αρέσκομαι και αποθαυμάζω.
Η χριστιανική αγάπη όμως ξεκινώντας από τον
Θεόν, προχωρεί προς τον πλησίον και αγκαλιάζει
και τους εχθρούς ακόμη. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία της αγάπης. Η όλη διδασκαλία του χριστιανισμού συγκεφαλαιούται εις την ωραίαν αυτήν αρετήν που λέγεται «αγάπη».
Η αγάπη του ανθρώπου θα πρέπει βεβαίως να
ξεκινά πρώτον από τον Θεόν και κατόπιν προς τον
πλησίον. Η αγάπη προς τον Θεόν ορθόν είναι να
εκδηλούται εμπράκτως διά της προς τον πλησίον
αγάπης. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει: «Όστις τον
Θεόν αγαπά, τον αδελφόν του μισεί ψεύτης εστίν».
Όταν η αγάπη είναι εσωτερική, ειλικρινής, σταθερά, διαρκής και μόνιμος, τότε ο καρπός της αγάπης προς τον Θεόν είναι η ψυχική γαλήνη και ειρήνη. Η αγάπη ειρηνεύει, ενώνει τους ανθρώπους,
παραμερίζει τας μικρότητας και διαλύει το μεσότοιχον της έχθρας (Εφ. Β. 14-17).
Ας προσπαθήσωμεν, λοιπόν, όλοι μας με όλην
την δύναμιν της ψυχής μας να εφαρμόσωμεν την
ωραίαν αυτήν Αρετήν που λέγεται «Αγάπη».
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28η Oκτωβρίου 1940

Aφετηρία της ήττας του Xίτλερ
Γράφει ο Νίκος Μάρτης
Πρώην Υπουργός και βετεράνος του Β’ ΠΠ

H

28η Οκτωβρίου 1940, όταν σχεδόν
ολόκληρη η Ευρώπη είχε υποταγεί
στον Χίτλερ και η Σοβιετική Ένωση
ήταν σύμμαχος της Γερμανίας, η Ελλάδα μόνη
στην Ευρώπη, δέχθηκε επίθεση από τη φασιστική
Ιταλία την οποία και νίκησε.
Εάν η Ελλάδα ηττάτο ή παρεδίδετο, με δεδομένο το ότι όλες οι Βαλκανικές χώρες είχαν θετική επαφή με τον Χίτλερ, ο Λίβανος και η Συρία
ήταν υπό την κατοχή της Γαλλίας του Βισύ και το
Ιράκ είχε φιλογερμανικές τάσεις, ο άξονας θα
κέρδιζε τον πόλεμο, όπως δήλωσαν τότε Άγγλοι

Υπουργοί και Στρατιωτικοί ηγέτες.
Η Ελληνική νίκη επί της Ιταλίας, ήταν η πρώτη
νίκη κατά του άξονα και έδωσε ελπίδες στους
καταπτοημένους λαούς από τη ναζιστική κυριαρχία, απέτρεψε τον Χίτλερ να καταλάβει το Γιβραλτάρ, διότι ο Φράνκο μετά τη νίκη των Ελλήνων, για να βοηθήσει τον Μουσολίνι, να επιτεθεί
κατά της Ελλάδας, μετά από σύμφωνο γνώμη και
του Στάλιν. Παράλληλα επιτέθηκε και κατά της
Γιουγκοσλαβίας, διότι την 27-3-1941 ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός ανέτρεψε την Κυβέρνησή του,
η οποία την 25-3-1941 είχε συνάψει Σύμφωνο
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φιλίας με τον Χίτλερ.
Ιταλία και Γερμανία χρειάστηκαν συνολικά 7
μήνες για να καταλάβουν την Ελλάδα. Έτι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να αναβάλει την επίθεσή της
κατά της Σοβιετικής Ένωσης κατά 6 εβδομάδες,
με συνέπεια τις αρχικές σαρωτικές νίκες του, να
διαδεχθεί η δεινή ήττα του στο Ανατολικό Μέτωπο, που αποτέλεσε αφετηρία της ήττας της Γερμανίας στην Ευρώπη. Άμεση επιβεβαίωση αυτών
των συνεπειών αποτελεί η δήλωση του Χίτλερ,
τόσο στη γνωστή κινηματογραφίστρια φίλη του
Leni Riefenstahi το 1943, όσο και η ομολογία του
στην Πολιτική του Διαθήκη το 1945 ότι: «Η κήρυξη του Πολέμου στην Ελλάδα από την Ιταλία,
υπήρξε καταστροφική για τη 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».
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούζβελτ,
δήλωσε τότε: «Όταν οι ανδρείοι άνδρες έχασαν
το θάρρος τους, ο ελληνικός λαός τόλμησε να
προκαλέσει το ανίκητο μηχανοκίνητο Γερμανικό
τέρας, προτάσσοντας την υπερήφανη αυτού ιδέα
της ελευθερίας».
Αν το υπερήφανο «ΟΧΙ», που κατέπληξε ολόκληρο τον κόσμο, υπήρξε ο πρώτος φραγμός
στη νικηφόρο πορεία του Άξονα, η αντίσταση
των Ελλήνων στα Οχυρά της Μακεδονίας τον
Απρίλιο του 1941, αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία κατά της αλαζονείας του Χίτλερ. Οι μαχητές των Οχυρών με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους απέκρουαν αλλεπάλληλες λυσσώδεις επιθέσεις των έκπληκτων Γερμανών. Όταν
παραδόθηκαν, κατόπιν εντολής της Στρατιάς, οι
Γερμανοί παρουσίαζαν όπλα στους εξερχόμενους των Οχυρών και η Γερμανική σημαία ανυψώνετο μόνον, όταν εχάνετο και ο τελευταίος
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Έλληνας στρατιώτης στον ορίζοντα. Η ηρωική
αντίσταση των υπερασπιστών των Οχυρών,
απομυθοποίησε το αήττητο του Γερμανικού
Στρατού και έδωσε θάρρος και ελπίδες στον
ελεύθερο κόσμο. Επίσης η θρυλική μάχη της
Κρήτης συνετέλεσε, ώστε να βραδύνει η εναντίον της Ρωσίας γερμανική επίθεση.
Ο Χίτλερ ομιλώντας στο Ράιχσταγκ το Μάιο του
1941 είπε: «Από όλους τους στρατούς που αντιμετωπίσαμε μόνο ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με ηρωισμό και αυτοθυσία και παραδόθηκε
μόνο όταν η αντίσταση ήταν μάταια». Ο δε Γερμανός Στρατάρχης Κάιτελ δήλωσε το 1945 στη Δίκη της Νυρεμβέργης: «Η αναπάνεχη 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 ήταν σήμερα κατηγορούμενοι».
Ο Αλεξάντερ, πρώτος Λόρδος του Βρετανικού
Ναυαρχείου, στις 28-10-1941 επισήμανε: «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 στον Μουσολίνι, ότι
αυτή υπήρξε η αφορμή της εθνικής Επανάστασης
εναντίον του Άξονα στη Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή,
με τη μικρή βοήθεια, που σταθήκαμε τότε ικανοί
να της δώσουμε, κράτησε τους Γερμανούς στο

Aπό αριστερά:
Tο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
EΘNOΣ τη Δευτέρα, 28η Oκτωβρίου
194O.
Πρώτες μέρες της κατοχής.
Γερμανοί Υπαξιωματικοί
και στρατιώτες σε καφενείο
της οδού Πανεπιστημίου.

Ηπειρωτικό έδαφος και στην 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 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 1941 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
ηγέττες της Φασιστικής Γερμανίας έριξαν τα
στρατεύματά τους στην Ελλάδα».
Το 1942 ο Γάλλος Pierre Bourdan ομιλώντας
στο BBC είπε: «Με την πάροδο του χρόνου θα
φανεί ότι μετά την απόφαση της Αγγλίας του
1940, ήταν η ανδρεία του Ελληνικού κλαού που

συνέβαλε περισσότερο στο 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».
Απόδημοι Έλληνες, με αφορμή την 70ή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχουν και πάλι
κάνει γραπτή έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης, όπως έχουν ήδη κάνει πολλές φορές τα
προηγούμενα χρόνια, για την έκδοση συνοπτικής
«ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ», που να περιλαμβάνει άγνωστα σε πολλούς αλλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα, από τα οποία να αναδεικνύεται η μεγάλη
Ελληνική συμβολή στη Συμμαχική Νίκη στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ενημέρωση όλων
των νεωτέρων, σε κάθε γωνιά της γης.
Επειδή κυκλοφορούν και βιβλία που υποβαθμίζουν το ρόλο της Ελλαδας στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο και έζησα σε συνέδριο των Προέδρων
της Ιστορίας Στρατού Γερμανό Σύνεδρο να ισχυρίζεται ότι η συμβολή της Ελλάδας δεν έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο, κάτι που όλοι αντέκρουσαν,
θα πρέπει αυτή η Λευκή Βίβλος να μεταφραστεί
στις βασικές ξένες γλώσσες και να διανεμηθεί
παντού. Επίσης να κυκλοφορήσει σε CD και DVD.
Οι Έλληνες του εξωτερικού και οι Έλληνες εκπρόσωποι στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ θα αισθάνονται
υπερήφανοι.
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ
3. Πολιτικό περιβάλλον
Λαοί της Μεσογείου - ναυτική ισχύς τους
Γράφει ο Ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

Σ

την Αγία Γραφή γίνεται μνεία Μεσογειακών λαών και των δραστηριοτήτων τους
στη θάλασσα. Οι λαοί στων οποίων τη
ναυτική παρουσία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα είναι οι Φοίνικες, Σύροι, Εβραίοι, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Φιλισταίοι και Έλληνες. Για τους Ρωμαίους,
πέραν των αναφορών που έχουν γίνει, θα περιοριστούμε στη ναυτική πολιτική τους.

Φοίνικες (Χαναναίοι)1
Σπουδαίος ναυτικός λαός της αρχαιότητας. Κατοικούσε από τις αρχές της τρίτης χιλιετίας στην
παραθαλάσσια περιοχή βορείως της Παλαιστίνης, περίπου στη θέση του σημερινού Λιβάνου,
καθώς και στην Παλαιστίνη πριν έλθει και εγκατασταθεί εκεί το Ισραήλ. Βορειοανατολικά της
Φοινίκης ζούσαν οι Σύροι (Αραμαίοι).
Οι Φοίνικες δραστηριοποιήθηκαν στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι και των Ινδιών και στις προσβάσεις του Ατλαντικού προς
τη ΒΔ Αφρική και Ιβηρική χερσόνησο. Προσέφεραν στον κόσμο το αλφάβητο2.

Ο Όμηρος αναφέρεται θετικά για τους Φοίνικες: «Κι αφού τον σκότωσα με μυτερό κοντάρι
χάλκινο, έτρεξα σε φοινικικό καράβι, τίμιοι άνθρωποι, και τους παρακαλούσα να με πάρουν
μαζί τους [...] δεν σκόπευαν να με απατήσουν»
(Οδ. ν. 305-314).
Αντίθετα, ο Πλούταρχος περιγράφει τους Φοίνικες με αρνητικούς χαρακτηρισμούς, όπως
σκληροί, άγριοι, ευτελείς προ του φόβου, τυραννικοί απέναντι στους εξουσιαζομένους. Ο σύγχρονος του Πλουτάρχου, Ρωμαίος γεωγράφος
Πομπώνιος Μέλας τους εγκωμιάζει ως έξυπνους, διακρινόμενους στα γράμματα και τις τέχνες, στα διοικητικά και το ναυτικό εμπόριο.
Οι Φοίνικες, όπως και οι άλλοι λαοί της Μεσοποταμίας (Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι), ήταν λαός
σημιτικής προέλευσης και εκυριαρχούντο από
την επιθυμία του κέρδους.
Η ανωτερότητα των Φοινίκων στην τέχνη και
τη ναυτιλία, σε σύγκριση με τους συγγενείς Σημίτες της συριακής ενδοχώρας, πρέπει να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των πλη-

1. O
 ι Έλληνες ονόμασαν την Χαναναία της Παλαιάς Διαθήκης Φοινίκη λόγω της ανεπτυγμένης βαφικής τέχνης. Φοινίκη σημαίνει χώρα
της πορφύρας.
2. Το αλφάβητο επινοήθηκε από τοΜωυσή περί το 1500 π.Χ. και σε αυτό γράφτηκε το βιβλίο της Γένεσης μαζί με άλλα βιβλία της Π.
Διαθήκης. Οι Εβραίοι αποδέσμευσαν το αλφάβητο προς τα έξω τον 11ο π.Χ. αιώνα επί βασιλείας Δαβίδ. Τότε το πήραν οι Έλληνες
από τους Φοίνικες. Οι Έλληνες με την παραλαβή του αλφαβήτου εισήλθαν στην ιστορία από την προϊστορία. Τα έπη το Ομήρου γράφτηκαν μετά τα δεκαεννέα πρώτα βιβλία της Π. Διαθήκης. Τα μαθηματικά τα δίδαξαν στους Φοίνικες οι Χαλδαίοι.
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Δεξιά: χάρτης που απεικονίζει την αρχαία
Φοινίκη (σημειώνεται με κόκκινο χρώμα)
περίπου στη θέση του σημερινού Λιβάνου
Kάτω: Φοίνικες φέρουν δώρα για
τον Πέρση βασιλιά.

θυσμών της Α. Μεσογείου (κυρίως της Κρήτης,
της εποχής του Μίνωα), οι οποίοι έφτασαν στη
Φοινίκη με πλοία κατά τη διάρκεια της δεύτερης
χιλιετίας (Gordon, Όμηρος και Βίβλος).
Οι γνώσεις μας για τους Φοίνικες αρχίζουν τον
16ο π.Χ. αιώνα. Η Σιδών ήταν η αρχαιότερη πόλη
της Φοινίκης. Η Τύρος χτίσθηκε τρεις αιώνες
αργότερα. Από την Παλαιά Διαθήκη τεκμαίρεται
ότι η Σιδώνα χτίστηκε τον 17ο π.Χ. αιώνα, πιθανώς το 1590 π.Χ. Άλλες πόλεις συνδεδεμένες με
την ιστορία της Φοινίκης ήταν η Άραδος, Τρίπολη, Μάραθος και Βύβλος.
Η Φοινίκη είχε γεωγραφικό πλεονέκτημα, έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο οι Φοίνικες
επεξέτειναν και σε γεωοικονομικό. Οι λόγοι ήταν
τρεις: οι φυσικοί λιμένες, προασπιζόμενοι από
προσβολές ξηράς λόγω της παρεμβολής οροσειράς, η σύνδεση των χερσαίων λεωφόρων της

Ανατολής με τις θαλάσσιες γραμμές εμπορίου
και η πλούσια ξυλεία των βουνών της Φοινίκης,
κατάλληλη για ναυπήγηση πλοίων.
Ο χαρακτήρας των Φοινίκων, σε συνδυασμό με
τη ναυτική τους ισχύ, τους ώθησε στη δημιουργία
αποικιών και εμπορικών σταθμών σε επίκαιρα
σημεία της Μεσογείου και εκτός αυτής, όπως Κύπρος, Μίλητος Ιωνία, Βοιωτία3, Παλέρμο Σικελίας,
Βαλέτα Μάλτας (9ος π.Χ. αι.), Κάλιαρι Σαρδηνίας
(5ος π.Χ. αι.), Γάδειρα (Κάδιξ 1160 π.Χ.), Τερησσός
(Θαρσείς4 11ος π.Χ. αι.) και Καρχηδόνα5 880 π.Χ.
Οι Φοίνικες στις εξορμήσεις τους έθεταν ως
πρωταρχικό σκοπό τον έλεγχο του θαλάσσιου
εμπορίου και όχι την κατάκτηση εδαφών. Δεν
είχαν εθνική συνείδηση. Διέγνωσαν, από την αρχή της ναυτικής τους παρουσίας, την ανάγκη και
πολεμικών πλοίων για την προστασία των θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς6. Οι Φοίνικες ανέ-

3. Ε
 ναντίον των Φοινίκων της Βοιωτίας πολέμησαν σε δύο φάσεις επτά αχαϊκά κράτη (1330-1290). Οι πόλεμοι των επτά έμειναν στην
ιστορία ως «οι επτά επί Θήβας». Μετά την εκδίωξη των Φοινίκων, ακολούθησε ο πρώτος τρωικός πόλεμος, 1300-1260 π.Χ.
4. Η επικοινωνία της Φοινίκης με το λιμάνι Θαρσείς ήταν τόσο πυκνή ώστε όλα τα πλοία μεταφοράς χρυσού, αργύρου, κασσίτερου,
μολύβδου από την Ισπανία και Δ. Ευρώπη ονομάζονταν «πλοία Θαρσείς».
5. ΣτηνΚαρχηδόνα κατέφυγαν Φοίνικες από την Τύρο, μετά την κατάκτηση της Φοινίκης από Ασσυρίους το 573 π.Χ. Η ίδια η πόλη της
Τύρου δεν καταλήφθηκε τότε. Η Καρχηδόνα καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. Η Φοινίκη υπέκυψε· κατελήφθη διαδοχικά από τους Ασσύριους, Πέρσες, Έλληνες και Ρωμαίους.
6. Οι τρεις κυριότερες αποστολές ενός σύγχρονουΝαυτικού είναι η ναυτική παρουσία, ο θαλάσσιος έλεγχος, η προστασία των θαλασσίων γραμμών μεταφοράς.
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πτυξαν και την πειρατεία για να περιορίσουν τις
θαλάσσιες μεταφορές των ανταγωνιστών τους.
Εφήρμοζαν αυτό που στη ναυτική στρατηγική
λέγεται «άρνηση θαλασσίου ελέγχου υπό του
αντιπάλου, Sea denial». Ο Θουκυδίδης υποστηρίζει ότι οι νησιώτες πειρατές του Αιγαίου που
λεηλάτησαν την Ελλάδα κατά τα προϊστορικά
χρόνια ήταν Φοίνικες και Κάρες.
Των Φοινίκων προηγήθηκαν στο θαλάσσιο
εμπόριο και τη ναυτική τέχνη οι Κρήτες (Μίνωες).
Οι Φοίνικες ήλθαν σε ανταγωνισμό με τους Έλληνες από τον 8ο π.Χ. αιώνα, στη διάρκεια του
μεγάλου αποικισμού. Αντέδρασαν, μεταφέροντες
το θαλάσσιο εμπόριο στη δυτική Μεσόγειο. Στη
Σικελία επεβλήθη ζώνη διαχωρισμού μεταξύ
ελληνικής και φοινικικής παρουσίας. Οι Φοίνικες
περιορίστηκαν στο δυτικό τμήμα της Σικελίας και
οι Έλληνες στο ανατολικό. Οι Φοίνικες κυριαρχούσαν στη δυτική Μεσόγειο μέχρι το 700 π.Χ.,
απερίσπαστοι από ελληνικό ανταγωνισμό λόγω
της σκοτεινής περιόδου των τριών αιώνων (11ος
έως 8ος αιώνας π.Χ.).
Ιδιαίτερες αναφορές για τους Φοίνικες γίνονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και την
αρχαία ελληνική γραμματεία:
• Γεν. 12,5-6. «[...] Αβραάμ [...] εξήλθοσαν πορευθήναι εις γην Χαναάν [...] οι δε Χαναναίοι [δηλαδή Φοίνικες] κατώκουν τότε την γην».
• Έξ. 16.35. «[...] οι δε υιοί Ισραήλ εφάγοσαν το μαν,
έως παρεγένοντο εις μέρος της Φοινίκης».
• Ιεζ. 27, 12-15, 16-25. Περιγράφεται το ναυτικό
εμπόριο. Εμπορευόμενα αγαθά ήταν ο χρυσός,

άργυρος, σίδηρος, κασσίτερος, μόλυβδος, τα
μεταλλικά σκεύη, ζώα, οι ελεφαντόδοντες, τα
υφάσματα, χρώματα βαφής, κοράλλια, το σιτάρι, λάδι, κερί, μέλι, κρασί, τα αρώματα και οι
πολύτιμοι λίθοι. Επίσης καταγράφεται ναύλωση φοινικικών πλοίων από άλλους ηγεμόνες.
• Ιεζ. 27, 27. Εξιστορείται η καταστροφή της Τύρου.
• Ησ. 2, 12, 16. Αναφέρεται στην αλαζονεία των
Φοινίκων και τις συνέπειες αυτής.
• Όμηρος (Ιλ. Ι 168). «Φοίνιξ μεν πρότιστα Διί
φίλος ηγησάσθω».
• Ηρόδοτος (Ιστορίαι 1,1). «Περσέων μεν νυν οι
λόγιοι Φοίνικες αιτίους φασί γενέσθαι της διαφορής· τούτους γαρ από της Ερυθράς καλεομένης θαλάσσης απικομένους επί τήνδε την
θάλασσα και οικήσαντας τούτον τον χώρον τον
και νυν οικείουσι, αυτίκα ναυτιλίησι μακρήσι
επιθέσθαι, επαγινέοντας δε φορτία Αιγύπτιά τε
και Ασσύρια τη τε άλλη χώρη εσαπικνέσθαι και
δη ες Άργος7[...]».
• Ηρόδοτος (Ιστορίαι 4, 42). «[...] Ο Νεκώς ο βασιλιάς της Αιγύπτου, όταν σταμάτησε το σκάψιμο της
διώρυγας που από το Νείλο φτάνει στον Αραβικό
κόλπο, έστειλε με πλοίο Φοίνικες, με εντολή να
γυρίσουν πίσω από τις Ηράκλειες στήλες και, διασχίζοντας τη βόρεια θάλασσα [Μεσόγειος], να
καταπλεύσουν στην Αίγυπτο8. Λοιπόν ξεκίνησαν
οι Φοίνικες από την Ερυθρά Θάλασσα και αρμένιζαν στη νότια θάλασσα [Ινδικός]. Τον τρίτο χρόνο κατέπλευσαν στην Αίγυπτο καθώς έκαναν με
τα πλοία τους το γύρο της Λιβύης [Αφρική], είχαν
τον ήλιο στο δεξί τους χέρι».
Συνεχίζεται

7. Το Άργος την εποχή του τρωικού πολέμου ξεχώριζε ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. ΟΗρόδοτος περιγράφει γλαφυρά την αρπαγή
της Ινούς, θυγατέρας του βασιλιά Ινάχου, από τους Φοίνικες. Επειδή εκλάπη η Ινώ, οι Έλληνες αντέδρασαν πλέοντας στην Τύρο και
αρπάζοντας την Ευρώπη, κόρη του Φοίνικα βασιλιά. Έτσι, οι Πέρσες θεωρούσαν τους Φοίνικες αιτίους της διαφοράς μεταξύ Ελλήνων
και Βαρβάρων.
8. Ο περίπλους της Αφρικής από τους Φοίνικες πραγματοποιήθηκε το 603 π.Χ. Ανάλογο περίπλου οργάνωσε η Καρχηδόνα υπό τον
Άνωνα, κάπου μεταξύ 520 και 470 π.Χ.
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Γοργοπόταμος και Ασωπός
Συνοπτική ιστορική αναδρομή

Γράφει ο Υποναύαρχος ε.α. Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

E

ίναι γενικότερα διαπιστωμένο ότι πολλά
σημαντικά ιστορικά γεγονότα περνούν
στις επόμενες γενιές διαστρεβλωμένα
και παραποιημένα ή ακόμη και κουτσουρεμένα,
για να ικανοποιηθούν πολιτικές σκοπιμότητες.
Έτσι οι νεότεροι, προκειμένου να ανακαλύψουν
την πραγματικότητα, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι ίδιοι κοπιαστική, χρονοβόρα και ενδελεχή ιστορική έρευνα, πράγμα που συνήθως δεν
αποτολμάται, με συνέπεια να διαιωνίζονται οι
απατηλές εκδοχές που διοχετεύονται προς κατανάλωση από το ευρύ κοινό.
Ένα από αυτά τα σχετικά πρόσφατα σημαντικά
ιστορικά γεγονότα είναι η κατά τη διάρκεια της
γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής κατοχής
της Ελλάδας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανατίναξη από συμμάχους δολιοφθορείς, των σιδηροδρομικών γεφυρών του Γοργοπόταμου το 1942,
με την υποστήριξη αντιμαχόμενων ένοπλων
ομάδων Ελλήνων ανταρτών και του Ασωπού το
1943, χωρίς καμία συμμετοχή Ελλήνων ανταρτών, που δρούσαν στην περιοχή. Η συμμαχική
απόφαση του ΣΣΜΑ (Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής) για την ανατίναξη μιας σημαντικής
σιδηροδρομικής γέφυρας στην Ελλάδα, είχε αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο
του 1942, προκειμένου να διακοπούν για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα της τάξης των 6 εβδομάδων, οι σιδηροδρομικές γραμμές ανεφοδιασμού του Africa Corps του Γερμανού Στρατηγού
Rommel στη βόρεια Αφρική, λόγω της έκτοτε

σχεδιαζόμενης από συμμαχικής πλευράς μεγάλης επιθετικής ενέργειας, που εκδηλώθηκε με
επιτυχία την 23 Οκτωβρίου 1942 στο μέτωπο του
Ελ Αλαμέιν κατά των δυνάμεων του Rommel. Η
συμμαχική αυτή επίθεση επέτυχε την 4η Νοεμβρίου 1942 την κάμψη και υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, ενώ η ανατίναξη της
γέφυρας του Γοργοπόταμου, δεν κατέστη δυνατό
να πραγματοποιηθεί παρά μόνο αργότερα, την
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26η Νοεμβρίου 1942, λόγω καθυστερήσεων
που προκάλεσε ο Αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) Άρης
Βελουχιώτης, ακολουθώντας σχετικές κατευθύνσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΑΣ, της
ΚΕ του ΚΚΕ (Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας) και του ΕΑΜ (Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο).
Ως προς την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, με τη σύμπραξη ένοπλων ομάδων
Ελλήνων ανταρτών, πολλά έχουν λεχθεί και
γραφτεί. Το 1982 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου καθιέρωσε την επέτειο της ανατίναξης
της γέφυρας του Γοργοπόταμου, ως ημερομηνία
ετήσιου επίσημου εορτασμού για την Εθνική
Αντίσταση 1941-44. Για την κατά πολύ όμως και
αφάνταστα δυσχερέστερη και επικίνδυνη ανατίναξη της γέφυρας του Ασωπού, αποκλειστικά και
μόνο από λίγους καταδρομείς της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας, παρά την άρνηση για ενεργό
συμμετοχή και συμπαράσταση Ελλήνων ανταρτών του ΕΛΑΣ, στην περιοχή του οποίου έγινε το
εγχείρημα, επικρατεί βαθύ σκοτάδι. Το φαράγγι
του Ασωπού είναι γνωστό και ως πέρασμα του
Εφιάλτη, αφού από αυτή την περιοχή ο Εφιάλτης
οδήγησε τους Πέρσες στα νώτα των Σπαρτιατών,
που είχαν παραταχθεί στις Θερμοπύλες. Σκοπός
αυτής της συνοπτικής ιστορικής αναδρομής, είναι να φωτίσει το μεγαλειώδες και επιτυχέστατο
εγχείρημα της ανατίναξης της γέφυρας του Ασωπού. Ο αναγνώστης θα μπορέσει να πληροφορηθεί σημαντικά άγνωστα στους περισσότερους
γεγονότα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, κατά πόσον ευσταθεί το λεγόμενο για την επιχείρηση του Γοργοπόταμου, ότι «χωρίς Ζέρβα
δεν γινόταν, χωρίς Άρη δεν πετύχαινε».
Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, έχοντας ως βασικό σκοπό την τεκμηριωμένη ανάδειξη πραγματικών περιστατικών, έχει κατά και-
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Aπό την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου

ρούς εκδώσει βιβλία αναφερόμενα σε διάφορες
σημαντικές περιόδους της ελληνικής διαδρομής.
Ένα από αυτά είναι το δίτομο έργο με τίτλο «Ο
εφιάλτης της Εθνικής Αντίστασης», που εκδόθηκε το 2000, του σεμνού και ηρωικού εθελοντή
της περιόδου 1941-1944 κ. Θεμιστοκλή (Θέμη)
Μαρίνου, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα της περιόδου αυτής και
τα παρουσιάζει με γλαφυρότητα, αντικειμενικότητα, πληρότητα και σεμνότητα, κυρίως από προσωπικές του εμπειρίες. Από αυτή την έκδοση
αντλούμε τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Θέμης
Μαρίνος πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο και
στη Μάχη της Κρήτης ως έφεδρος Αξιωματικός
Πυροβολικού. Στην Κρήτη τον συνέλαβαν οι Γερμανοί και αφού δραπέτευσε, συνεργάστηκε με
ανταρτικές ομάδες στο νομό Ρεθύμνου. Αργότερα διέφυγε με υποβρύχιο στην Αίγυπτο και κατετάγη εκεί στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία. Αποσπάστηκε ακολούθως στο Βρετανικό Κέντρο Ειδικής
Εκπαίδευσης (STC 102) στην Παλαιστίνη. Το

Σε αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοπόταμου, οι Ιταλοί παίρνουν από τις φυλακές της
Λαμίας 14 πατριώτες, από τους οποίους θα εκτελέσουν 7
μπροστά στην γκρεμισμένη γέφυρα

1942 οργάνωσε μυστικό δίκτυο πληροφοριών
και δολιοφθορών στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, διότι την περίοδο εκείνη υπήρχε σοβαρός
κίνδυνος κατάληψής της από τις γερμανικές δυνάμεις του Africa Corps, υπό το Στρατηγό
Rommel. Το Σεπτέμβριο του 1942 επελέγη ως
μέλος βρετανικής ομάδας καταδρομέων, η οποία
είχε αποστολή την ανατίναξη ελληνικών σιδηροδρομικών γεφυρών, για τη διακοπή του ανεφοδιασμού των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων της Βορείου Αφρικής. Έλαβε μέρος στην
επιτυχημένη επιχείρηση ανατίναξης της γέφυρας
του Γοργοπόταμου, που σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε από καταδρομείς της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, οι οποίοι είχαν ριφθεί με αλεξίπτωτα
στην περιοχή για το σκοπό αυτό, προερχόμενοι
από την Αίγυπτο και έδρασαν με την κάλυψη ένοπλων τοπικών ελληνικών ανταρτικών ομάδων.
Μετά το επιτυχημένο αυτό εγχείρημα, παρέμεινε
στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές, ως Σύνδεσμος του ΣΣΜΑ και ως εκπαιδευτής δολιοφθορών. Τον Ιούλιο του 1943, κατά την απόβαση των
Συμμάχων στη Σικελία, διηύθυνε επιχειρήσεις

παραπλανήσεως του εχθρού στην Αιτωλοακαρνανία. Επέστρεψε στην Αίγυπτο τον Ιανουάριο
του 1944 και του ανατέθηκε από το ΣΣΜΑ μέχρι
το Νοέμβριο του 1944 αποστολή στα νησιά του
Ιονίου, που αφορούσε στην οργάνωση και διοίκηση μυστικού δικτύου πληροφοριών και δολιοφθορών. Αποστρατεύτηκε μετά τη λήξη του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου με το βαθμό του έφεδρου
Βρετανού Ταγματάρχη.
Για την πολυδιαφημισμένη επιχείρηση, που
πέτυχε την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, την οποία η αριστερά εμφανίζει μονόπλευρα ως μέγα κατόρθωμα πρωτίστως του
ένοπλου αντάρτικου ΕΛΑΣ, τον οποίο είχε συγκροτήσει το ΚΚΕ και το ΕΑΜ την περίοδο της
κατοχής, πρέπει να σημειωθεί ότι για τη σύμπραξη του ΕΛΑΣ με τους καταδρομείς της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, που σχεδίασαν και ανέλαβαν
το εγχείρημα, οι ΚΕ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, δεν
είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Ο Αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης, στην περιοχή ευθύνης του οποίου έγινε η επιχείρηση, έλαβε προσωπικά και την τελευταία στιγμή μέρος,
αφού πληροφορήθηκε ότι είχε αποφασίσει ο Συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας, που διοικούσε
τον ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Σύνδεσμος)
και το ένοπλο αντάρτικο ΕΟΕΑ (Εθνικές Ομάδες
Ελλήνων Ανταρτών) να συμβάλει μόνος του σε
αυτή την επιχείρηση, υποστηρίζοντας τους συμμάχους δολιοφθορείς με τους άνδρες του. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΑΣ αποτελείτο από
τους:
1. Θανάσης Κλάρας (Άρης Βελουχιώτης) Αρχικαπετάνιος.
2. Α
 νδρέας Τζήμας (Βασίλης Σαμαρινιώτης) Πολιτικός Αρχηγός.
3. Στέφανος Σαράφης, Συνταγματάρχης, Στρατιωτικός Αρχηγός, απότακτος του στρατιωτικού
κινήματος του Ε. Βενιζέλου του 1935, ο οποί-
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Ο Ναπολέων Ζέρβας με άλλους αντιστασιακούς

ος προσχώρησε στον ΕΛΑΣ μετά τη σύλληψή
του και την εκτέλεση από τον Άρη Βελουχιώτη
των 17 ανδρών που τον συνόδευαν, οι οποίοι
αρνήθηκαν να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ.
Για την ανατίναξη μιας από τις πλέον σημαντικές
ελληνικές σιδηροδρομικές γέφυρες του Ασωπού ή του Γοργοπόταμου ή της Παπαδιάς, ο ΣΣΜΑ
αποφάσισε την αποστολή στο όρος Γκιώνα ομάδας δολιοφθορέων από τη Μέση Ανατολή. Η εν
λόγω περιοχή βρισκόταν υπό τον έλεγχο του
ΕΛΑΣ. Τη δωδεκαμελή συνολικά συμμαχική
ομάδα, υπό τον Βρετανό Ταξίαρχο Έντυ Μάγιερς,
αποτελούσαν έμπειροι εθελοντές, χωρισμένοι
σε τρεις μικρότερες ομάδες. Αυτοί ήταν: Οι Ταγματάρχες Κρίστοφερ Γουντχάουζ (Κρις) και Τζων
Κουκ, οι Λοχαγοί Τομ Μπαρνς, Ντένις Χάμσον,
Νατ Μπάρκερ, Α. Έντμοντ, Ίντερ Γκιλ, ο Έλληνας
Θεμιστοκλής (Θέμης) Μαρίνος και οι Υπαξιωματικοί Λεν, Μάικ και Ντουγκ.
Οι ομάδες επιβιβάστηκαν η καθεμία σε διαφορετικό αεροσκάφος. Η πρώτη απόπειρα ρίψεως
με αλεξίπτωτα έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 1942,
αλλά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι οι αντάρτες,
που είχαν επιφορτιστεί να ανάψουν στο έδαφος
προκαθορισμένα φωτεινά σήματα, τα οποία θα
κατηύθυναν τη ρίψη των αλεξιπτωτιστών και
των υλικών, δεν ανταποκρίθηκαν. Τη μεθεπομέ-
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νη νύχτα της 30ής Σεπτεμβρίου 1942 επαναλήφθηκε η απόπειρα, αλλά ούτε και αυτή τη φορά
εμφανίστηκαν από τους αντάρτες τα απαραίτητα
φωτεινά σήματα στο έδαφος. Οι αλεξιπτωτιστές
των δύο ομάδων έπεσαν, αλλά σε απόσταση
πολλών χιλιομέτρων από το καθορισμένο σημείο. Η τρίτη ομάδα επέστρεψε στο Κάιρο και
μετά από ένα μήνα έπεσε στην αγκαλιά του ΕΛΑΣ,
τέθηκε υπό περιορισμό από τον Άρη Βελουχιώτη
και κατόπιν πολλών περιπετειών και καθυστερήσεων, ενώθηκε με τις άλλες δύο ομάδες, που
είχαν προηγηθεί. Επί πολλές ημέρες ματαίως οι
Βρετανοί καταδρομείς των δύο πρώτων ομάδων
αναζητούσαν τον Άρη Βελουχιώτη, αλλά δεν
μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, ενώ η
τρίτη ομάδα είχε απομονωθεί από τον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος απέφυγε να την φέρει σε
επαφή με τις δύο πρώτες ομάδες. Τελικώς ο Αρχηγός της Αποστολής Ταξίαρχος Μάγιερς, αφού
διαπίστωσε ότι ο Άρης Βελουχιώτης κωλυσιεργούσε σκοπίμως, ανέθεσε στον Ταγματάρχη Κρις
Γουντχάουζ να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή
με τον ΕΔΕΣ και τις ΕΟΕΑ του Ναπολέοντα Ζέρβα, που δρούσε στην Ήπειρο. Πράγματι ο Γουντχάουζ, κατόπιν μακράς περιπετειώδους πορείας σε ορεινά και δύσβατα μονοπάτια, κατόρθωσε
να έρθει σε επαφή με τον Ναπολέοντα Ζέρβα,
από τον οποίον ζήτησε βοήθεια για την πραγματοποίηση της επιχειρήσεως. Ο Ναπολέων Ζέρβας δέχτηκε με ενθουσιασμό να συμπράξει, οπότε ο Άρης Βελουχιώτης, για να μην πέσει ο ΕΛΑΣ
στη δυσμένεια του ΣΣΜΑ και παράλληλα δημιουργηθεί αλγεινή εντύπωση στην κοινή γνώμη,
πήρε μόνος του την απόφαση να λάβει μέρος
στην επιχείρηση, χωρίς την έγκριση της ΚΕ του
ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Η απόφαση αυτή του Άρη Βελουχιώτη είχε σκοπό, να μην αφήσει το Ναπολέοντα Ζέρβα να πάρει όλη τη δόξα από την επιτυχία
της επιχείρησης, αλλά και να μη σταματήσουν οι

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ασωπού

Βρετανοί τις ρίψεις οπλισμού, υλικών και των
χρυσών λιρών, με τις οποίες εφοδίαζαν τον
ΕΛΑΣ για τα λειτουργικά του έξοδα και τη μισθοδοσία των Ελασιτών.
Τελικά η επιχείρηση ανατίναξης της φρουρούμενης από Ιταλούς γέφυρας του Γοργοπόταμου,
μήκους 210 μέτρων και ύψους 30 μέτρων, την
οποία επέλεξε ο Αρχηγός της Αποστολής Ταξίαρχος Μάγιερς, έγινε μετά αλλεπάλληλες μακρές καθυστερήσεις με επιτυχία τη νύκτα της
25ης προς την 26η Νοεμβρίου 1942, από τους
συμμάχους δολιοφθορείς με την κάλυψη Ελλήνων ενόπλων ανταρτών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ,
ενώ η επιδίωξη του ΣΣΜΑ ήταν να είχε πραγματοποιηθεί πριν από τη συμμαχική επίθεση στο Ελ
Αλαμέιν, που άρχισε την 23η Οκτωβρίου 1942.
Για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση της
γέφυρας του Γοργοπόταμου από τους Γερμανούς, χρειάστηκαν 6 εβδομάδες.

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ασωπού
Το Μάιο του 1943, ο Ταξίαρχος Μάγιερς, έχοντας
στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων θερινών συμμαχικών αποβατικών επιχειρήσεων στη Σικελία
εντολή από το ΣΣΜΑ να αποτολμήσει παραπλανητικές ενέργειες, που περιελάμβαναν και την
ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του
Ασωπού, η οποία βρισκόταν σε περιοχή υπό τον

έλεγχο του ΕΛΑΣ, ζήτησε τη σύμπραξη ανταρτών
του Άρη Βελουχιώτη. Ο Αρχικαπετάνιος του
ΕΛΑΣ αρχικά μεν δεν αρνήθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι το ΣΣΜΑ θα του διέθετε όπλα, πυρομαχικά, υλικά και λίρες για να εξοπλίσει δύναμη
1.000 ανταρτών, μετέπειτα όμως, αφού διερεύνησε τη φρουρούμενη από Τάγμα Γερμανών
άκρως δυσπρόσιτη γέφυρα του φαραγγιού του
Ασωπού, που συνέδεε δύο σιδηροδρομικές σήραγγες, ανάμεσα στις κατακόρυφες πλευρές του
φαραγγιού, αποφάνθηκε ότι το εγχείρημα θα ήταν
πολύ υψηλού κινδύνου και χωρίς ελπίδες επιτυχίας. Την ίδια στάση τήρησαν οι ΚΕ του ΕΑΜ και
του ΚΚΕ και δεν δέχτηκαν να βοηθήσει ο ΕΛΑΣ
τους συμμάχους στην ανατίναξη της γέφυρας του
Ασωπού. Τελικά την πραγματικά απίστευτα δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση ανέλαβαν ολιγάριθμοι σύμμαχοι εθελοντές δολιοφθορείς, οι
οποίοι για να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ασωπού έπρεπε να κατέβουν με σχοινιά, μεταφέροντας επίσης φορτωμένοι τα απαραίτητα όπλα και
εκρηκτικά. Επειδή ούτε σχοινιά βρήκαν στην περιοχή, αναγκάστηκαν να ζητήσουν να τους σταλούν με αεροπλάνο από την Αίγυπτο. Στην πρώτη τους προσπάθεια να φθάσουν τη γέφυρα του
Ασωπού στις 23 Μαΐου 1943, διαπίστωσαν ότι τα
σχοινιά τους δεν ήταν αρκετά και αναγκάστηκαν
να παραγγείλουν πρόσθετα σχοινιά από την Αίγυπτο. Στις 16 Ιουνίου 1943, εξαμελής μόνο ομάδα συμμάχων εθελοντών δολιοφθορέων, επανέλαβε τις εξαιρετικά υπεράνθρωπες και ιδιαίτερα επικίνδυνες προσπάθειες υπονομεύσεως
της γέφυρας του Ασωπού και πέτυχε να αντιμετωπίσει την ισχυρότατη γερμανική φρουρά και να
την ανατινάξει τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες
της 21ης Ιουνίου 1943. Οι Γερμανοί ανέλαβαν
την επείγουσα επισκευή της γέφυρας του Ασωπού και μετά 10 εβδομάδες η γέφυρα ξαναλειτούργησε. Τα συμπεράσματα δικά σας.
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Mυστικά όπλα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) ε.α Χρ. Ιδ. Κούσουλας, ΠΝ

O

άξων, εκτός από τους πυραύλους V1
V2, θα είχε και τρίτο όπλο που αν κατασκευάζετο, θα αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τους συμμάχους, το «Κανόνι του Λονδίνου» το οποίον αποκαλούσαν και V3. Ήτο ίσως,
το πιο ασυνήθιστο όπλο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την Ατομική Βόμβα.
Θα υπήρχαν πενήντα από αυτά τα πυροβόλα, με
κάννη μήκους 400 ποδών περίπου, έκαστον. Με
την τοποθέτηση της εκρηκτικής γομώσεως από
την κάννη, το πυροβόλο θα ηδύνατο να εκτοξεύει οβίδα μεταφέροντας εκρηκτικά 55 pounds, σε
απόσταση 100 μιλίων. Ο ρυθμός πυρός, υπελογίζετο ότι θα ήτο 600 οβίδες την ώρα, μία μεγάλη
απειλή για την πόλη του Λονδίνου.
Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε επικροτήσει τα σχέδια
κατασκευής του, μετά το βομβαρδισμό της πόλεως του Αμβούργου τον Ιούλιο του 1943. Διά τούτο, 5.500 μηχανικοί είχον αποσπασθεί να κατασκευάσουν το V3 –κατ’ αρχήν τρία δοκιμαστικά
πυροβόλα– είχε δε επιλεγεί ένα χωριουδάκι, το
Mymoyecques, κοντά στο Pas de Calais της Γαλλίας, όπου θα εκτίζοντο οι εγκαταστάσεις των
πυροβολαρχιών, σε απόσταση 95 μίλια από το
Λονδίνο. Το συγκρότημα θα αποτελείτο από δύο
συστοιχίες από 25 πυροβόλα εκάστη υπό την γην,
με προστατευτικό σκέπαστρο από τσιμέντο πάχους 18 ποδών.
Οι κάνες των πυροβόλων θα ήσαν κεκλιμένες,
αλλά σκεπασμένες και μόνο τα στόμιά τους θα
ήσαν υπεράνω του εδάφους. Εκατό πόδια υπογείως, θα ευρίσκοντο σύραγγες διά τη διαμονή
των ομοχειριών των πυροβόλων, οι μετακινή-
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Ένα από τα ασυνήθιστα όπλα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου

σεις θα εγένοντο με υπόγειο σιδηρόδρομο, θα
υπήρχον δε αποθήκαι πολεμοφοδίων, με κάθε
πυροβόλο να έχει δική του ηλεκτρική ανύψωση
και ανελκυστήρα.
Πεπεισμένοι διά την καλή κατασκευή και λειτουργία, οι Γερμανοί την 19η Δεκεμβρίου 1943
δοκίμασαν τη δύναμη πυρός των με ένα πυροβόλον σε περιοχή της Βαλτικής ενώ, έτερον κατασκευάζετο επί μίας νήσου της περιοχής. Το αποτέλεσμα υπήρξε ικανοποιητικόν, με τις βολές να
καλύπτουν τα 2/3 της αποστάσεως Pas de Calais
- Λονδίνου. Εν τω μεταξύ συνεχίζετο η κατασκευή του συγκροτήματος εις το Mymoyecques.
Όμως, ενώ όλα θα ήσαν υπό το έδαφος, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος θα εγένετο από
δύο γεννήτριες που ήταν έξω από το καταφύγιο.
Ήταν τότε, το καλοκαίρι του 1943, που η Αγγλική
Μυστική Υπηρεσία MI-6 επληροφορήθη διά τις
διαπραγματεύσεις των Γερμανών με τη Γαλλική
Ηλεκτρική Εταιρεία «Nord-Ouest» διά την τοποθέτηση ηλεκτρικού καλωδίου στην περιοχή. Αυτό, έβαλε σε υποψίες και έρευνες τους Άγγλους,
καθόσον το Mymoyecques ευρίσκετο κοντά σε

Tο αεροσκάφος Lancaster και ένας εκ των πιλότων του

πεδίο εκτοξεύσεως ρουκετών και έτσι εθεωρήθη ότι οι γεννήτριες είχαν να κάνουν με τις ρουκέτες.
Ακολούθησαν, από αέρος, παρατηρήσεις και
εντοπισμός των έργων που έδειξαν, ότι όλαι αι
εκτοξεύσεις θα κατευθύνοντο προς το Λονδίνο.
Κατόπιν τούτου, απεφασίσθη η καταστροφή των
και το Νοέμβριο 1943 η 9η Αμερικανική Μοίρα
βομβαρδιστικών εβομβάρδισε τις εγκαταστάσεις,
με αποτέλεσμα την καταστροφή των κτισμάτων,
της μίας συστοιχίας πυροβόλων.
Οι σύμμαχοι αποφασισμένοι να τελειώσουν
μια και καλή με την εναπομείνασα υπό κατασκευή
συστοιχία, επεχείρησαν, σύντομα, και άλλην επιδρομήν, αλλά εσκέφθησαν έναν άλλον τρόπον
καταστροφής της, προς αποφυγήν απωλειών
πιλότων, από την αντιαεροπορική δύναμη πυρός
των Γερμανών.
Απεγύμνωσαν τελείως, πλην των οργάνων
πτήσεως, ένα βομβαρδιστικόν Lancaster στο
οποίον τοποθέτησαν 9 τόνους εκρηκτικών υλικών. Εγκατέστησαν δε επί αυτού, σύστημα τηλεχειρισμού εξ αποστάσεως, από άλλο συνοδευτι-

κό αεροσκάφος.
Το πλήρωμα, κατ’ αρχήν, θα αποτελείτο από
τον Κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη και το αεροπλάνο μετά την απογείωση, θα ακολουθείτο
από ένα δεύτερο αεροπλάνο και όταν θα έφταναν
σ’ ένα σημείο από το στόχο, θα το εγκατέλειπαν
διά αλεξιπτώτων, πάνω από αγγλικό έδαφος,
αφήνοντας, έτσι, το αεροσκάφος στο ραδιοέλεγχο του 2ου ακολουθούντος αεροπλάνου το
οποίο θα το κατηύθυνε επί του στόχου. Συνοδευτικά μαχητικά, θα προστάτευαν την όλη επιχείρηση από την παρουσία του εχθρού.
Πιλότους επέλεξαν δύο έμπειρους Αμερικανούς αξιωματικούς, εκ των οποίων ο ένας ήτο ο
αδελφός του κατόπιν Προέδρου των Ηνωμένων
Πολιτειών, John Kennedy, υποσμηναγός Joseph
Kennedy.
Έτσι και έγινε, αλλά δυστυχώς ενώ όλα έβαιναν καλά, κατά την πτήση μία τρομερή έκρηξη
κατέστρεψε το Lancaster του οποίου το μεγαλύτερο κομμάτι που ευρέθη δεν υπερέβαινε τα 20
cm. Τα δύο πτώματα των πιλότων, δεν ανευρέθησαν ποτέ.
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Έτσι απωλέσθη ο πρωτότοκος υιός Kennedy,
απέτυχε η καταστροφή του υπολοίπου συγκροτήματος, δι’ αυτού του τρόπου, η δε απώλεια του
αεροπλάνου, απεδόθη εις βραχυκύκλωμα
των οργάνων.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι Γερμανοί εστράφησαν στην τελειοποίηση της
συστοιχίας, που με τα 25 πυροβόλα της θα
είχε τη δυνατότητα να εκτοξεύει μία οβίδα ανά
12’’ στο Λονδίνο.
Προς το τέλος του 1943, το πρόγραμμα κατασκευής εγκαταστάσεων εκτοξεύσεως V-όπλων
είχε καθυστερήσει αρκετά, λόγω των συμμαχικών επιδρομών, οι κατασκευές συνεχίζοντο,
όμως, με την ελπίδα ότι το πρόγραμμα θα ετίθετο εν ισχύ στο προσεχές μέλλον, με την D-DAY
έξι μήνες μακριά, ακόμη.
Οι σύμμαχοι στρατηγοί στο Γενικό Επιτελείο,
παρακολουθούσαν όλες αυτές τις εξελίξεις και
μερικοί εξ αυτών πρότειναν ότι, θα ήτο λογικό και
ασφαλές αι ανθρώπιναι δυνάμεις και τα συγκεντρωμένα εφόδια στην Αγγλία να μεταφερθούν
αμέσως στη δυτική πλευρά της νήσου, σε περιοχές μακράν της εμβέλειας των μυστικών όπλων.
Η πλειοψηφία, όμως, των Διοικητών Μονάδων
αντέδρασε σε αυτή την πρόταση, διότι μία τέτοια
μετακίνηση θα δημιουργούσε χάος στα στρατεύματα και στη μεταφορά εφοδίων, πράγμα που θα
αποσυντόνιζε το σχέδιο αποβάσεως και πιθανώς
να επιδρούσε δυσμενώς στο ηθικό των αποβιβαζομένων ανδρών, αυξάνοντας την ανησυχία τους
από τις διαδόσεις διά την τρομερή δύναμη πυρός,
των όπλων αυτών.
Ενώ, μέχρι τότε, δεν είχε εκτοξευθεί ούτε μία
βολή από τα όπλα τύπου V, η προπαγάνδα «απειλής» εξακολουθούσε να παραμένει, με την ανησυχία των συμμάχων για τις πραγματικές δυνατότητες, αυτών των όπλων.
Πάντως, όλη αυτή η κατάσταση είχε ένα περί-
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εργο αποτέλεσμα, τον ίδιο τον Χίτλερ να πιστεύει σε αυτή την προπαγάνδα. Ήτο πεπεισμένος ότι
η απειλή των μυστικών όπλων στην περιοχή του
Pas de Calais, είχε μια βαθιά επίδραση στη στρατηγική των συμμάχων, που σε επικείμενη απόβασή των στην Ευρώπη, θα έπρεπε να επιτεθούν σε
αυτό το σημείο. Ακριβώς αυτό, που οι μυστικοί
πράκτορες υπό συμμαχική επιρροή επεδίωκαν
με διαδόσεις και φήμες, να τον κάνουν να πιστέψει για να μην μετακινήσει τις πανίσχυρες μονάδες που είχε εκεί, και τις μεταφέρει στην πραγματική περιοχή της αποβάσεως, τη Νορμανδία.
Έτσι, όταν την 6η Ιουνίου 1944 επραγματοποιήθη η απόβαση στη Νορμανδία, η πεποίθησή του
ότι αυτή ήτο παραπλανητική κίνηση των Συμμάχων και ότι η κυρία, θα ήτο στο Pas de Calais,
υπήρξε καταλυτική για τα γεγονότα.
Διότι, όταν παρά τις συμβουλές των στρατηγών του να ενισχύσουν τις φρουρές της Νορμανδίας, αυτός την 9η Ιουνίου εξέδωσε τη μοιραία
γι’ αυτόν και τη Γερμανία διαταγή «να σταματήσει
κάθε μετακίνηση Εφεδρικών Μονάδων από το
Pas de Calais προς τη Νορμανδία», ο πόλεμος
για τους Γερμανούς είχε χαθεί, ακριβώς από
εκείνη τη στιγμή.

O εορτασμός της 66ης επετείου
της μάχης του Pίμινι

Γράφουν οι: Πλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Αϊδίνης ΠN
Αντι/χος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

T

ην πρωΐα της 18ης Σεπτεμβρίου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας ένα C-130, το οποίο μετέφερε μερικούς πολεμιστές με τους φίλους του συλλόγου
των Ριμινιτών και τη στρατιωτική αντιπροσωπεία, με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο
του Ρίμινι για τον εορτασμό της 66ης επετείου
της ομώνυμης μάχης.
Οι πολεμιστές που έλαβαν μέρος στη μάχη του
Ρίμινι ήταν της ΙΙΙ ορεινής ταξιαρχίας η οποία στις
αρχές του 1944 συγκροτήθηκε στο Λίβανο με
Διοικητή το Συνταγματάρχη Τσακαλώτο.
Ακολουθεί μια μικρή ιστορική αναδρομή για τη
συνοπτική ιστόρηση των κινήσεων της ΙΙΙ ορεινής
ταξιαρχίας παράλληλα με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα μέτωπα που επρόκειτο να δράσει.
Στις αρχές του 1944 η πλάστιγγα των επιχειρήσεων είχε αρχίσει να κλείνει προς την πλευρά
των συμμάχων. Οι συμμαχικές δυνάμεις που
αποβιβάστηκαν στη Νότια Ιταλία προελαύνουν

Ελληνικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο στο Ριτσιόνε
του Ρίμινι Ιταλίας

προς Βορρά αντιμετωπίζοντας σθεναρά αντίσταση από τις αργά οπισθοχωρούσες γερμανικές
δυνάμεις.
Ήταν Αύγουστος του 1944 όταν η ήδη σκληρά
εκπαιδευθείσα ΙΙΙ ορεινή ταξιαρχία επιβαίνει του
υπερωκεανίου το οποίον αποπλέει από τη Χάιφα
για τον Τάραντα όπου και αποβιβάζεται. Από τον
Τάραντα αρχίζει η ιστορική προς Βορρά οδική
πορεία των 650 χιλιομέτρων με κυματίζουσα την
ελληνική σημαία επί ιταλικού εδάφους.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου φθάνει στη Σάντα Μαρία και υπάγεται υπό τις διαταγές της V Καναδικής
Μεραρχίας. Ουσιαστικά αρχίζει να επιχειρεί στην
περιοχή Riccione, με κυριότερη επιχείρηση αυτή
της επίθεσης κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου
του Ρίμινι το οποίο και καταλαμβάνεται.
Την 21η Σεπτεμβρίου μετά από σκληρές μάχες τα πρώτα ελληνικά τμήματα εισέρχονται
στην πόλη του Ρίμινι, η οποία παραδίδεται με
πρωτόκολλο και υψώνεται η ελληνική σημαία

Η Μεταφορά της III Ελληνικής Ορεινής
Ταξιαρχίας στην Ιταλία

Θρασύβουλος
Τσακαλώτος
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στο Δημαρχείο της.
Την 27η Σεπτεμβρίου διαβαίνουν τον ιστορικό
ποταμό Ρουβίκωνα και καταλαμβάνουν την πόλη
Μπελάρια.
Στις 19 Οκτωβρίου αποφασίζεται ο επαναπατρισμός της ταξιαρχίας, η οποία ακολουθώντας
αντίθετη πορεία προς το λιμάνι του Τάραντα. Επιβιβάζεται στο υπερωκεάνιο το οποίον συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό Πίνδος καταπλέει
στον Πειραιά όπου και αποβιβάζεται.
Για τον εορτασμό της 66ης επετείου εγένετο
επιτόπιος τελετή - επιμνημόσυνος δέηση στο
ελληνικό κοιμητήριο του Riccione.
Αντιπροσωπείες από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους ένστολους τσολιάδες, τους πολεμιστές - παλαίμαχους της ΙΙΙ ορεινής
ταξιαρχίας, την πρεσβεία της Ρώμης, τους τρεις
κλάδους των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τις
ιταλικές δημοτικές και στρατιωτικές αρχές.
Την ΕΑΑΝ εκπροσώπησαν ο πλοίαρχος ΠΝ ε.α.
Χ. Αϊδίνης που και ο Αντ/ρχος ΠΝ ε.α. Γ. Τζικάκης
ΠΝ ο οποίος και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της
ΕΑΑΝ. Όλοι παρόντες εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής! Τον πανηγυρικό εξεφώνησε ο εκπρόσωπος του ΓΕΣ υποστράτηγος Κωνσταντίνος
Κωστούλας, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων
και η ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδος
και Ιταλίας!
Στην κωμόπολη Riccione (Ριτσιόνε), στις παρυφές του Ρίμινι όπου έγιναν σφοδρές μάχες με
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πολλούς φονευθέντες δημιουργήθηκε ελληνικό
στρατιωτικό κοιμητήριο όπου ενταφιάστηκαν με
τιμές οι 116 από τους 146 συνολικά νεκρούς.
Αυτά τα παλικάρια των οποίων η ζωή σταμάτησε πρόωρα στη γη του φιλόξενου Ρίμινι, ποτέ
δεν επέστρεψαν στην ελεύθερη πολυπόθητη Πατρίδα και στις αγαπημένες τους οικογένειες, παρέμειναν όμως εκεί, πιστοί στη διαχρονική ρήση
του επιτάφιου του Περικλέους «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». Αιωνία τους η μνήμη!

HΓETEΣ KAI HΓEMONEYΣANTEΣ

1758-1805

OPATIOΣ NEΛΣON
Eπιμελείται ο Aντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN
A’ μέρος

O

πως τόσοι και τόσοι άλλοι αξιωματικοί
του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού,
ο Οράτιος Νέλσον κατήγετο από μία
καλή και ακεραία, εάν όχι αριστοκρατική, οικογένεια. Ο πατέρας του Ορατίου, Έντμουντ, ήταν ιερέας στην επαρχία με μέτρια οικονομική κατάσταση. Η μητέρα του, Κάθρην, ήταν μικροανηψιά
του Σερ Ρόμπερτ Γουώλπολ, του επιφανούς
πρωθυπουργού. Έτσι, όταν η Κάθρην έφερε στον
κόσμο το έκτο παιδί της, στις 29 Σεπτεμβρίου
1758, ήταν πρέπον να του δώσουν ένα από τα
ονόματα της οικογενείας των Γουώλπολ και
επέλεξαν το Οράτιος.
Ακόμη και σαν μικρό παιδί ο Οράτιος, ή Χόρεης,
όπως τον εφώναζαν, είχε δείξει μία αξιόλογη δύναμη χαρακτήρος ή τουλάχιστον έτσι λέει ο θρύλος.
Αναζητώντας φωλιές πουλιών, για να παίρνει τα
αυγά τους, σύμφωνα με τις ιστορίες, το παιδί περιφερόταν στο δάσος και χανόταν επί ώρες. Όταν το
ξανάβρισκαν, η γιαγιά του αναρωτιόταν φωναχτά
πώς το καημενούλι δεν είχε παραλύσει από τον
τρόμο του. «Δεν είδα κανέναν τρόμο», απαντούσε
το μικρό παιδί. «Τι είναι αυτό;».
Όταν έγινε εννέα ετών, πέθανε η μητέρα του,
αφού είχε γεννήσει ένδεκα συνολικά παιδιά. Ο
Αιδεσιμώτατος Έντμουντ Νέλσον ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε, αλλά κατάφερε να αναθρέψει τα

οκτώ επιζώντα παιδιά του και να τους παρέχει
εκείνα τα οποία ο ίδιος θεωρούσε απαραίτητα για
το μεγάλωμά τους: «Καθαρό αέρα, φυσική άσκηση, στοργή και καθαριότητα». Παρά το βραχύ του
ανάστημα, ο Οράτιος απέδειξε ότι ήταν γεννημένος αρχηγός στο σχολείο στο οποίο τον έβαλαν
εσωτερικό όταν έγινε 11 ετών. Κάποια ημέρα
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Ο τραυματισμός του Νέλσον στη ναυμαχία της Τενερίφης
το 1797, ο οποίος του στοίχισε την απώλεια του δεξιού
του χεριού. Τη ζωή του έσωσε ο θετός υιός του, Τζοσάια
Νίζμπετ που απεικονίζεται να τον κρατά (πίνακας του
Richard Westall).

πρόσεξε ότι οι συμμαθητές του κοίταζαν λαίμαργα τα ώριμα φρούτα τα οποία κρέμονταν από τα
κλαδιά μιας αχλαδιάς που ανήκε στο διευθυντή
του σχολείου τους, αλλά και ότι κανείς τους δεν
τολμούσε να κόψει έστω και ένα φρούτο – ο διευθυντής ήταν γνωστός ως «ένθερμος βουρδουλιάρης». Την ίδια νύκτα ο Οράτιος βγήκε από το
παράθυρο του κοιτώνος του και κατέβηκε κάτω
στο έδαφος με τη βοήθεια ενός σεντονιού πάνω
στο οποίο είχε δέσει κόμπους. Επέστρεψε με μια
αγκαλιά αχλάδια, που όλα τα χάρισε. «Τα πήρα
επειδή όλα τα άλλα παιδιά φοβόντουσαν να τα
αγγίξουν», είχε εξηγήσει.

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του
Μπαρκάρισε για πρώτη φορά όταν ήταν 12 χρόνων, το 1771, με το θείο του, πλοίαρχο Μόρις
Σάκλινγκ, ο οποίος εγγυούταν ότι ο ανηψιός του
θα είχε μια ευρεία εκπαίδευση, όπως η υπηρεσία
ως απλού ναύτη σε ένα εμπορικό πλοίο και ως
δόκιμου μέλους σε μια αποστολή στην Αρκτική το
1773. Λόγω, εν μέρει, της επιρροής του θείου του,
αλλά και της προσωπικής του αξίας, ανελίχθηκε
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Η φρεγάτα Neptune ρυμουλκεί το Victory στο
Γιβραλτάρ. Σημειώνουμε ότι κατά τη Ναυμαχία και την
επακολουθείσασα θαλασσοταραχή, το Victory έχασε σχεδόν
όλο τον εξαρτησμό. Ο νεκρός του Νέλσονα συντηρήθηκε
μέσα σε ένα βαρέλι με μπράντι μέχρι την επίσημη κηδεία
του στο Λονδίνο περίπου μετά από ένα μήνα.

γρήγορα στο ναυτικό και έγινε πλοίαρχος το 1779,
στη σχετικά νεαρή ηλικία των είκοσι χρόνων.
Όταν ξέσπασε ο πόλεμος με την επαναστατική
Γαλλία το 1793, του ανατέθηκε η διοίκηση του
πολεμικού «Αγαμέμνων» το οποίο έφερε 64 κανόνια, στο οποίο υπηρέτησε ως μέλος του μεσογειακού στόλου, υπό το λόρδο Χουντ. Το 1797
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη νίκη της Βρετανίας στη ναυμαχία του ακρωτηρίου του Αγ. Βικεντίου, στις 14 Φεβρουαρίου, όταν ένας στόλος
υπό το ναύαρχο σερ Τζον Τζέρβις επιτέθηκε και
κατανίκησε ανώτερη ισπανική δύναμη. Αρχικά,
απέτρεψε τη διαφυγή μιας μοίρας ισπανικών
πλοίων. Μετά, ηγήθηκε μιας ομάδας που κατέλαβε ένα από τα ισπανικά πλοία και, χρησιμοποιώντας το ως γέφυρα, κατέλαβε ένα δεύτερο.
Ωστόσο, τον Ιούλιο του 1797, επικεφαλής της
πρώτης του ανεξάρτητης επιχείρησης ως ναυάρχου, είχε μια σοβαρή κακοτυχία. Παίρνοντας διαταγή να επιτεθεί στην ισπανική πόλη της Σάντα
Κρους στην Τενερίφη, ένα από τα Κανάρια Νησιά,
αποκρούστηκε με βαριές απώλειες και έχασε το
δεξί χέρι του. Πίστεψε τότε ότι η καριέρα του είχε

τελειώσει – όμως η ώρα που θα γνώριζε τη δόξα δεν αργούσε.

H σταδιοδρομία
Ο Νέλσον ήταν ένας από τους μεγαλύτερους
ναυτικούς ηγέτες στο πεδίο της μάχης, στην
ιστορία της Βρετανίας. Δεν έχασε ποτέ σημαντική ναυμαχία, και οι τρεις μεγάλες νίκες του –στο

1758

Γεννιέται ο Οράτιος Νέλσον, γιος κληρικού, στο
Μπέρναμ - Θορπ, στη βόρεια ακτή της κομητείας
του Νόρφολκ.

1783

Επιστρέφει στην Αγγλία
μετά τη λήξη της Αμερικανικής Επανάστασης.

1784

1767

Πεθαίνει η μητέρα του.

Αναλαμβάνει τη διοίκηση
της ναυτικής μοίρας των
Αντιλλών.

1770

1787

Εγκαταλείπει τις σπουδές
του στο κολέγιο για να ακολουθήσει το θείο του στο
Ναυτικό της Αγγλίας.

1777

Γίνεται υποπλοίαρχος.

1779

Φτάνει στο βαθμό του
πλοιάρχου.

1779-1780

Έρχεται σε σύγκρουση με
το βασιλικό ναυαρχείο και
αποσύρεται από τη διοίκηση της πολεμικής μοίρας.

1793

Επανακάμπτει στη μάχιμη
υπηρεσία ως κυβερνήτης
του δίκροτου Αγαμέμνων
και διακρίνεται σε ναυτικές
επιχειρήσεις εναντίον των
Γάλλων.

Διακρίνεται σε επιχειρήσεις
εναντίον των Ισπανών στις
ακτές της Νικαράγουας.

1794

1781-1782

1797

Συμμετέχει σε επιχειρήσεις
στη Βόρεια Θάλασσα.

1782-1783

Συμμετέχει σε επιχειρήσεις
στις ακτές της Βόρειας
Αμερικής.

Χάνει το δεξί μάτι του σε
ναυτική μάχη στο Κάλβι.
Στον Ατλαντικό, στο ακρωτήριο του Αγίου Βικεντίου,
ο αγγλικός στόλος, με
επικεφαλής τον Νέλσονα,
καταναυμαχεί τον ισπανικό
στόλο. Εξαιτίας της μεγάλης αυτής επιτυχίας του
προάγεται σε υποναύαρχο.

Νείλο το 1798, στην Κοπεγχάγη το 1801 και στο
Τραφαλγκάρ το 1805– περιλαμβάνονται έως και
σήμερα μεταξύ των πιο αποφασιστικών ναυμαχιών. Ήταν επίσης ένας από τους πιο χαρισματικούς ηγέτες της Βρετανίας και διακόσια χρόνια
μετά το θάνατό του συνεχίζει να γοητεύει και να
εμπνέει τους συμπατριώτες του, καθώς επίσης
και πολλά άλλα έθνη.
Τον Ιούλιο χάνει το δεξί
του χέρι σε ναυμαχία στα
Κανάρια νησιά.

1798

Καταδιώκει το γαλλικό
στόλο και τον αντιμετωπίζει στο Αμπουκίρ, κοντά
στην Αλεξάνδρεια. Η επιτυχία των Άγγλων είναι
εντυπωσιακή, αφού διασώζονται μόνο δύο γαλλικά σκάφη.

1798-1800

Διαμένει στη Νεάπολη της
Ιταλίας, όπου υπηρετώντας
το βασιλιά των Δύο Σικελιών, Φερδινάνδο Α’, σύμμαχο των Άγγλων, διαπράττει
ωμότητες σε βάρος των
αντιπάλων του στέμματος.

1800

Επιστρέφει στην Αγγλία,
όπου πέφτει σε δυσμένεια,
λόγω της σκανδαλώδους
ζωής του στη Νεάπολη.

1801

Παρακάμπτοντας τις εντολές του προϊσταμένου του
ναυάρχου για υποχώρηση,
καταναυμαχεί το δανικό
στόλο στην Κοπεγχάγη.
Αποκαθίσταται και προάγεται σε αρχιναύαρχο.

1803

Γίνεται διοικητής του βρετανικού στόλου της Μεσογείου.

1804

Οργανώνει τον αποκλεισμό
των γαλλικών λιμανιών.

1805

Αντιμετωπίζει τους ενωμένους στόλους της Γαλλίας και της Ισπανίας στο
ακρωτήριο Τραφάλγκαρ.
Η τακτική του Νέλσονα έχει
ως αποτέλεσμα την καταστροφή του γαλλικού στόλου. Η νίκη του Νέλσονα
είναι μια από τις μεγαλύτερες στη ναυτική ιστορία. Ο
ίδιος όμως τραυματίζεται
θανάσιμα και υποκύπτει
στα τραύματά του.

1806

Ενταφιάζεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Ανακηρύσσεται εθνικός ήρωας
της Αγγλίας.

H συνέχεια στο επόμενο τεύχος
Aναδημοσιεύεται κατά ευγενή παραχώρηση από το περιοδικό OIL
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Γερμανικά υποβρύχια

στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Συνοπτική αναδρομή του Υποναυάρχου ε.α. Σωτηρίου Γεωργάδη ΠΝ

H

επικρατούσα στο ευρύ κοινό αντίληψη
είναι ότι τα γερμανικά υποβρύχια, είχαν πάντοτε προεξάρχοντα ρόλο στο
Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και ήταν αναμενόμενο να αναπτύξουν εντονότατη επιτυχή δράση
σε βάρος συμμαχικών εμπορικών και πολεμικών
πλοίων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Α’ ΠΠ)
καθώς επίσης και στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Β’
ΠΠ), βυθίζοντας πάρα πολλά από αυτά. Κύριοι
στόχοι των υποβρυχίων και στους δύο αυτούς
πολέμους ήταν τα εμπορικά πλοία, που μετέφεραν συμμαχικά εφόδια. Στα ακόλουθα γίνεται
σύντομη αναφορά σε σημαντικά στοιχεία που δεν
είναι ευρύτερα γνωστά, ως προς τα γερμανικά
υποβρύχια στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους
του 1914-1918 και του 1939-1945, από τα οποία
διαφαίνεται ότι η Γερμανία είχε να αντιμετωπίσει
σοβαρότατα προβλήματα με τα υποβρύχιά της.
Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι η Γερμανία
δεν είχε κάνει την απαιτούμενη προετοιμασία
στον τομέα των υποβρυχίων πριν από τον Α’ ΠΠ
και Β’ ΠΠ και αυτές οι σημαντικές αδυναμίες συνέτειναν στην ήττα της και στους εν λόγω δύο
πολέμους.
Το πρώτο γερμανικό υποβρύχιο, το Brandtaucher, του εφευρέτη Whilhelm Bauer, επιδείχθηκε στο Γερμανικό Ναυτικό το 1850 στο Κίελο,
χωρίς να κινήσει το ενδιαφέρον των ειδικών,
διότι βυθίστηκε στην πρώτη του κατάδυση. Έτσι,
το Γερμανικό Ναυτικό ήταν το τελευταίο από τα
σημαντικά Πολεμικά Ναυτικά της εποχής εκείνης
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που αποφάσισε να κατασκευάσει υποβρύχια, ενώ
τα άλλα Ναυτικά είχαν ήδη αποκτήσει υποβρύχια
από το 1902. Το πρώτο Υποβρύχιο U-1 του Γερμανικού Ναυτικού, καθελκύστηκε τον Αύγουστο
του 1906.
Κατά την έκρηξη του Α’ ΠΠ το 1914, η Γερμανία
διέθετε μόνο 20 υποβρύχια εν ενεργεία και 15
υπό κατασκευή. Στη διάρκεια του Α’ ΠΠ η Γερμανία επιδόθηκε σε εντονότατες προσπάθειες για
την εσπευσμένη ναυπήγηση υποβρυχίων. Μεταξύ Αυγούστου 1914 και Νοεμβρίου 1918, η Γερμανία κατασκεύασε και ενέταξε στο Πολεμικό της
Ναυτικό 343 υποβρύχια. Από αυτά απώλεσε 200,
εκ των οποίων 178 σε πολεμικές επιχειρήσεις,
με αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων από
5.000 ανδρών των πληρωμάτων τους. Τα γερμανικά υποβρύχια βύθισαν στον Α’ ΠΠ 5.282
εμπορικά πλοία συμμαχικών και ουδετέρων κρατών. Το γερμανικό υποβρύχιο U-31 επέτυχε τις
περισσότερες βυθίσεις, που ανήλθαν σε 224
πλοία. Στο τέλος του Α’ ΠΠ το 1918, η Γερμανία
διέθετε 176 υποβρύχια εν ενεργεία και 149 σε
διάφορα στάδια κατασκευής.
Μετά την ήττα της Γερμανίας στον Α’ ΠΠ, η Συνθήκη των Βερσαλλιών του Ιουνίου 1919, μεταξύ
των βαρύτατων περιορισμών και επανορθώσεων που της επέβαλε, απαγόρευσε στη Γερμανία
την κατασκευή και πρόσκτηση υποβρυχίων. Έτσι
η Γερμανία δημιούργησε στην Ολλανδία Γραφείο
Σχεδιάσεως Υποβρυχίων και στη Σουηδία ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη τορπιλλών.

Η Γερμανία από το 1932 άρχισε πάλι προσπάθειες ανασυστάσεως του στόλου των υποβρυχίων
της και από το 1935 άρχισε τη ναυπήγηση υποβρυχίων, στα πλαίσια αγγλογερμανικής συμφωνίας περιορισμού εξοπλισμών.
Μεταξύ των ετών 1931 και 1939, η Γερμανία,
η Ιταλία και η Ιαπωνία πολλαπλασίασαν τις δυναμικές προσαρτήσεις ξένων εδαφών. Η Ιαπωνία, επειδή δεν μπορούσε να διαθέσει τα προϊόντα της στις ξένες αγορές, εξαιτίας των υψηλών
δασμών, αναγκάστηκε, για να βρει αγορά, να
επιτεθεί εναντίον της κινεζικής επαρχίας της
Μαντζουρίας. Τον Οκτώβριο του 1935 ο ιταλικός στρατός εισέβαλε στην Αιθιοπία. Η Κοινωνία των Εθνών αντέδρασε αργοπορημένα στην
ιταλική εισβολή, επιβάλλοντας περιορισμούς
στην παροχή των αναγκαίων εφοδίων για τη διεξαγωγή του πολέμου, όπως σίδηρο, άνθρακα
και πετρέλαιο, οι οποίοι, όμως, σύντομα ανακλήθηκαν. Το 1936 η Γερμανία και η Ιταλία υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας, ενώ λίγο αργότερα
οι δύο χώρες υπέγραψαν με την Ιαπωνία το
Αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο (Άξονας). Στόχος του
Συμφώνου αυτού, ήταν η στρατιωτική συμμαχία
και η επέκταση των σφαιρών επιρροής της Γερμανίας στο Δυτικό Ειρηνικό και στις Ανατολικές
Ινδίες. Το ίδιο έτος η Γερμανία κατέλαβε την
αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας.
Το Μάρτιο του 1938 πραγματοποιήθηκε η ένωση της Γερμανίας με την Αυστρία. Τον Οκτώβριο
του 1938 η Γερμανία προσάρτησε το γερμανικό
κράτος των Σουδητών από την Τσεχοσλοβακία.
Το 1939 η Βοημία μετατράπηκε σε γερμανικό
προτεκτοράτο, ενώ η Σλοβακία ανακηρύχθηκε
ανεξάρτητο κρατίδιο υπό την κηδεμονία της
Γερμανίας. Τέλος τον Απρίλιο του 1939 η Ιταλία
κατέλαβε την Αλβανία (προτεκτοράτο της Ιταλίας από το 1921) ενώ η Ιαπωνία από το 1937 έχει
εμπλακεί σε πόλεμο με την Κίνα.

Κατά την κήρυξη από τον Χίτλερ του Β’ ΠΠ την
1 Σεπτεμβρίου 1939 και πάλι η Γερμανία δεν είχε την αναγκαία προετοιμασία, σε ό,τι αφορά τα
υποβρύχιά της. Το Γερμανικό Ναυτικό διέθετε
μόνο 57 υποβρύχια, εκ των οποίων μόλις 39 σε
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο Διοικητής των Γερμανικών Υποβρυχίων ανέφερε ιεραρχικά στη
Στρατιωτική και Πολιτική του Ηγεσία, ότι για την
εκπλήρωση των επιχειρησιακών αποστολών
που του ανατίθεντο, έπρεπε να διαθέτει 350 υποβρύχια. Τότε με εντολή του Χίτλερ άρχισε εντονότατη και εκτενέστατη κατεπείγουσα προσπάθεια ναυπηγήσεως μεγάλου αριθμού υποβρυχίων στη Γερμανία υπό πολεμικές συνθήκες. Έτσι
η Διοίκηση Γερμανικών Υποβρυχίων έφθασε τον
Αύγουστο του 1942 να διαθέτει 358 υποβρύχια,
τα οποία μέχρι και τις αρχές του 1945, είχαν
υπερβεί τα 400. Στη διάρκεια του Β’ ΠΠ αναπτύχθηκαν πολλά σχέδια νέων τύπων γερμανικών
υποβρυχίων, από τα οποία ναυπηγήθηκαν συνολικά περί τα 1.150. Κατά τον Β’ ΠΠ βυθίστηκαν
739 γερμανικά υποβρύχια και χάθηκαν μαζί τους
πάνω από 30.000 άνδρες που τα επάνδρωναν.
Εξ αυτών, 40 υποβρύχια βυθίστηκαν από ατυχήματα, με περίπου 1.000 νεκρούς από τα μέλη των
πληρωμάτων τους. Τα γερμανικά υποβρύχια κατά το Β’ ΠΠ βύθισαν κυρίως στον Ατλαντικό και
τον Αρκτικό Ωκεανό περισσότερα από 11.500
συμμαχικά πλοία, ήτοι υπερδιπλάσια από όσα
είχαν βυθίσει στον Α’ ΠΠ. Μεταξύ των ετών 1940
και 1945 διέπλευσαν τον Ατλαντικό 2.200 συμμαχικές νηοπομπές που περιλάμβαναν 75.000
πλοία και μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη 4.300.000 άνδρες και 268.000.000 τόνοι
υλικών.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετώπισαν για μακρό διάστημα τα γερμανικά
υποβρύχια από την έναρξη του Β’ ΠΠ, οφειλόταν
σε δυσλειτουργίες των πυροδοτικών μηχανι-
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Γερμανικό υποβρύχιο U-9 (1910)

σμών των τορπιλών τους. Έγιναν ανακρίσεις και
τιμωρήθηκαν οι αρμόδιοι για την ανάπτυξη και
κατασκευή αυτών των ελαττωματικών μηχανισμών. Τελικά, η Γερμανία ζήτησε και πήρε τεχνική συνδρομή από την Ιταλία, για να αντιμετωπίσει
αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, που διέσωσε από
βύθιση πολλά συμμαχικά πλοία, τα οποία είχαν
προσβληθεί από γερμανικές τορπίλες.
Πολλά ακόμη σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν σε μετεξελιγμένα γερμανικά υποβρύχια, αλλά και νέας σχεδιάσεως, που αναπτύχθηκαν και ναυπηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’
ΠΠ. Ενδεικτικό αυτών των δυσμενέστατων περιστατικών, είναι η σωρεία σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα νέας σχεδιάσεως υποβρύχια τύπου U-XXI, το πρώτο των οποίων καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 1944. Συνολικά 120
υποβρύχια του τύπου αυτού καθελκύστηκαν μέσα
σε ένα έτος, μέχρι την παράδοση της Γερμανίας,
στις 8 Μαΐου 1945. Τελικά μόνο δύο υποβρύχια
τύπου U-XXI ήταν σε θέση να εκτελέσουν επιχειρησιακές περιπολίες, πριν από τη λήξη του Β’ ΠΠ.
Επειδή θύματα των γερμανικών υποβρυχίων
στο Β’ ΠΠ έπεσαν και πολλά πλοία του Ελληνικού
Εμπορικού Ναυτικού (ΕΕΝ), παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον μια σύντομη αναφορά και σε αυτά.
Η Μ. Βρετανία, παρά το ότι το 1939 διέθετε το
26,11% της παγκόσμιας χωρητικότητας, είχε ανάγκη κατά το Β’ ΠΠ κάθε διαθέσιμου πρόσθετου
εμπορικού πλοίου, προκειμένου να καλύψει τις
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Γερμανικό υποβρύχιο

αυξημένες λόγω του πολέμου μεταφορικές ανάγκες, όχι μόνο της μητροπολιτικής Αγγλίας, αλλά
και τις πρόσθετες σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι περί τα μέσα του 1940, το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό διέθετε καύσιμα για 2
μόνο μήνες. Περί το Σεπτέμβριο του 1941 είχαν
απολεσθεί περί τα 25% των βρετανικών εμπορικών πλοίων. Το ΕΕΝ, με πολιτική απόφαση της
Ελληνικής Κυβερνήσεως του Ι. Μεταξά και τη συνεργασία εφοπλιστών και πληρωμάτων, ήρθε
αμέσως αρωγό στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών, από την έναρξη του Β’ ΠΠ το Σεπτέμβριο του
1939, διαθέτοντας έκτοτε πλοία του ΕΕΝ για τις
πολεμικές μεταφορικές ανάγκες της Μ. Βρετανίας, παρά το ότι η Ελλάδα ήταν ακόμη ουδέτερη και
δεν είχε ανάμιξη στις εχθροπραξίες.
Η συνολική χωρητικότητα των πλοίων του
ΕΕΝ κατά την έναρξη του Β’ ΠΠ ήταν περί το 2,6%
της παγκόσμιας. Το ΕΕΝ διέθετε περί τα 600
ωκεανοπόρα ατμοκίνητα πλοία και περί τα 700
πετρελαιοκίνητα καΐκια. Από τα ατμοκίνητα πλοία
του ΕΕΝ, τα 90% περίπου ήταν φορτηγά. Εντούτοις, η ολική χωρητικότητα των πλοίων του ΕΕΝ
ήταν τότε μεγαλύτερη των αντιστοίχων εμπορικών ναυτικών της Σουηδίας, Σοβιετικής Ενώσεως, Καναδά, Δανίας και Ισπανίας.
Τα αργοκίνητα πλοία του ΕΕΝ ήταν εύκολοι
στόχοι των γερμανικών υποβρυχίων και των πολεμικών επιφανείας. Οι Διεθνείς Κανόνες δεν
ετηρούντο συνήθως, κάτι που απέβαινε εις βά-

U-39

Γερμανικό υποβρύχιο U-534

ρος της ζωής των πληρωμάτων των εμπορικών
πλοίων. Σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, τα
φορτία εμπορικών πλοίων ουδετέρων κρατών
έπρεπε προηγουμένως να ελέγχονται και εάν
διαπιστώνετο ότι μετέφεραν υλικά για πολεμικές
ανάγκες, επετρέπετο να βυθιστούν, αφού προηγουμένως απεβιβάζετο το πλήρωμά τους στις
σωσίβιες βάρκες που διέθετε κάθε πλοίο. Εν
τούτοις πολλές φορές όχι μόνο τορπιλίστηκαν
και βυθίστηκαν εμπορικά πλοία μόλις έγιναν
αντιληπτά, αλλά και όσοι από τα πληρώματά τους
προσπάθησαν να διαφύγουν, πολυβολήθηκαν και
εξοντώθηκαν, για να μην υπάρξουν ίχνη.
Επισημαίνεται ότι διαταγές προς τα γερμανικά
υποβρύχια, που εκδόθηκαν ήδη από τον πρώτο
μήνα του Β’ ΠΠ την 30-9-1939, περιείχαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Επειδή οι Έλληνες
έχουν πωλήσει και μισθώσει πολυάριθμα (εμπορικά) πλοία στους Άγγλους, τα ελληνικά πλοία
πρέπει να θεωρούνται ως εχθρικά... Κατά τις επιθέσεις τα υποβρύχια να παραμένουν αθέατα».
Κατά το Β’ ΠΠ, από το σύνολο των 500 περίπου
ωκεανοπόρων φορτηγών ατμοπλοίων του ΕΕΝ,
βυθίστηκαν από πολεμικές ενέργειες τα 211.
Επιπροσθέτως 107 φορτηγά μας απωλέσθηκαν
από άλλες αιτίες. Επίσης από τα 55 επιβατηγά
μας πλοία, βυθίστηκαν τα 52. Ακόμη, από τα 700
καΐκια, χάθηκαν περί τα 500. Οι μεγαλύτερες
απώλειες σημειώθηκαν στον Ατλαντικό κατά το
έτος 1941. Μέχρι τότε πολλά βραδυκίνητα φορ-

Γερμανικό υποβρύχιο τύπου U-XXI

τηγά πλοία διέσχιζαν τον ωκεανό μόνα, ενώ οι
νηοπομπές προσέφεραν περιορισμένη προστασία. Μετέπειτα οι ετήσιες απώλειες συμμαχικών
πλοίων έβαιναν μειούμενες, με την ενίσχυση της
παρεχομένης καλύψεως από πολεμικά πλοία και
αεροπλάνα. Οι νεκροί του ΕΕΝ κατά το Β’ ΠΠ,
υπερβαίνουν τους 2.500.
Τα κυριότερα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά πλοίων περιελάμβαναν τορπίλες και νάρκες.
Το σύνολο των ναρκών που ποντίστηκαν κατά το
Β’ ΠΠ υπολογίσθηκαν σε άνω των 700.000. Από
αυτές περί το 70% ποντίστηκαν από Αγγλία και
Γερμανία. Οι νάρκες, μέχρι να εξουδετερωθούν
μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ, εξακολούθησαν να βυθίζουν πλοία για μεγάλο ακόμη διάστημα.
Κατά τη διάρκεια των Ιταλικών επιθέσεων κατά της Ελλάδας στο Β’ ΠΠ, πλοία του ΕΕΝ, υπό
την προστασία του Πολεμικού μας Ναυτικού μετέφεραν ασφαλώς περί το 80% του πολεμικού
υλικού και των στρατευμάτων σε λιμένες πλησίον του μετώπου, χρησιμοποιώντας περί τα 140
φορτηγά, 47 επιβατηγά και 56 ρυμουλκά.
Δεν είναι εφικτό στη συνοπτική αυτή περιγραφή να μνημονευτούν όλα τα δράματα και τα επιτεύγματα του ΕΕΝ κατά το Β’ ΠΠ. Γι’ αυτό γίνεται
ενδεικτικά μνεία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά περιστατικά. Το πρώτο αφορά το πλοίο «Νικόλαος
Γ. Κουλουκούντης», το οποίο υπό την πλοιαρχία
του Κωνσταντίνου Πανώργιου, επέτυχε παρά
τους κινδύνους και τις δυσκολίες, να εισέλθει
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την 2-2-1943 στο λιμένα της Λιβύης και να εκφορτώσει πολύτιμα καύσιμα για το 8ο Βρετανικό
Στράτευμα που πολεμούσε στη Βόρεια Αφρική.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill
επισκέφθηκε το πλοίο στις 4-2-1943 και το συνεχάρη προσωπικά. Το δεύτερο αφορά σε παρό-

μοιο εγχείρημα. Το φορτηγό «Ελπίς», υπό την
πλοιαρχία του Νικολάου Κουβαλιά, πλησίασε
υπό σφοδρότατο βομβαρδισμό τη Λιβύη και εκφόρτωσε καύσιμα για τα βρετανικά στρατεύματα,
επισύροντας τις επιδοκιμασίες του Βασιλιά της
Αγγλίας.

•

Το κίνημα των Υπαξιωματικών
της «Δημοκρατικής Άμυνας»

Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α. Ι. Παλούμπης ΠΝ
B’ μέρος. Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος αρ. 98

E

κεί παρέμειναν, όπως διηγείται ο Θανάσης Μαυροβουνιώτης, σε ένα υπόγειο
κελί στο οποίο δεν έφθανε το φως της
ημέρας. Μετά 15 περίπου μέρες στην Ψυττάλεια
τους μετέφεραν στην Α’ Πτέρυγα των φυλακών
Κορυδαλλού, στην οποία τουλάχιστον επικρατούσαν σχετικά ανθρώπινες συνθήκες για φυλακισμένους. Εκεί διενεργήθηκε η τακτική ανάκριση από τον ανακριτή κ. Λιάπη του Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών.
Η δίκη των παραπεμφθέντων Υπαξιωματικών
έλαβε χώρα στο κατάστημα του Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών από 3 έως 8 Ιουλίου του 1968.
Μαζί με τους 15 Υπαξιωματικούς, δικάσθηκαν
και επτά πολίτες μέλη της Δημοκρατικής Άμυνας,
εκ των οποίων πέντε παρόντες και δύο διαφεύγοντες, ερήμην. Οι διαφεύγοντες ήταν οι: Βασίλης Φίλιας, οικονομολόγος και Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, επίσης οικονομολόγος.
Η απόφαση του στρατοδικείου ήταν η ακόλουθη:
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Ο χωρισμός της δίκης για τους κατηγορουμένους
Βασίλη Φίλια και Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο.
Από τους κριθέντες ενόχους:
1. Νοταράς Γεράσιμος, πολιτειολόγος
Κάθειρξη 8 ετών
2. Σ οφούλης Κωνσταντίνος, οικονομολόγος
Κάθειρξη 5,5 ετών
3. Π
 ολίτης Ανδρέας, Υποκ. Α’ Η/Ν	
Κάθειρξη 10 ετών
4. Π
 ρωτόπαπας Χαράλ. Δικηγόρος
Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή
5. Σ οφός Γεώρ. Μηχαν. Πλεκτομηχανών
Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή
6. Καρακιτσάκης Παναγ. Υποκ. Α’ Η/Ν	
Φυλάκιση 2 ετών με αναστολή
7. Μαργαρίτης Αντ. Υποκ. Α’ Η/Ν		
Φυλάκιση 2 ετών με αναστολή
8. Μαρμαρινός Ιωάν. Υποκ. Β’ Ηλεκτρ.
Φυλάκιση 2 ετών με αναστολή
Όλοι οι λοιποί πολίτες και Υπαξιωματικοί κρίθη-

καν αθώοι. Ακόμη και αυτή η απόφαση του, προφανώς διατεταγμένου, Εκτάκτου Στρατοδικείου,
που λήφθηκε σε περίοδο που η χούντα διατηρούσε
έλεγχο των πάντων, αποτελεί κόλαφο κατά των
ανακριτών και των οργάνων της. Με την απόφαση
γίνεται παραδεκτό βασικά, πως κανένα ουσιώδες
αδίκημα δεν μπόρεσε να καταλογισθεί κατά των
νεαρών Υπαξιωματικών, που ανυποψίαστοι για τις
νομικές διατυπώσεις και επιταγές, αποφάσισαν τη
συμμετοχή τους σε αντιστασιακή οργάνωση, για να
περισώσουν την προσωπική τους αξιοπρέπεια,
πιστεύοντας παράλληλα ότι κατ’ αυτό τον τρόπο
παρέμεναν πιστοί στον όρκο τους και υπηρετούσαν
τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Τον Οκτώβριο του 1968 οι 15 Υπαξιωματικοί
του Ναυτικού παραπέμφθηκαν σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο και αποτάχθηκαν. Ήταν μια εξέλιξη
αναμενόμενη και κανείς δεν θα μπορούσε να φαντασθεί κάτι το διαφορετικό.
Για τους 14 Υπαξιωματικούς (μόνο ο Ανδρέας
Πολίτης παρέμεινε φυλακισμένος) άρχιζε μια
καινούργια περίοδος της ζωής τους, όπου καλούντο να επουλώσουν τα σωματικά και ψυχικά
τραύματα που η περίοδος του «Έλλη» τους είχε
αφήσει και να επιχειρήσουν ένα νέο ξεκίνημα
που θα εξασφάλιζε σε αυτούς και τις οικογένειές
τους βιοποριστική επιβίωση. Καθόλου εύκολη

υπόθεση, εάν ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες,
οι οποίες προκαλούσαν σημαντικές αναστολές
σε αρκετούς εργοδότες, που δεν ήθελαν να βρεθούν στο στόχαστρο της χούντας ως υποθάλποντες εκείνους που είχαν στασιάσει εναντίον της.
Ο αγώνας της επιβίωσης είχε και το θύμα του από
την ομάδα των Υπαξιωματικών. Ο Γιάννης Οικονομάκης κατόρθωσε να αποκτήσει το δίπλωμα
του 3ου Μηχανικού και μπαρκάρησε σε ένα γκαζάδικο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε
πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και ο Γιάννης βρήκε
φρικτό θάνατο, από καθολικά εγκαύματα που του
είχαν προκληθεί.
Τα χρόνια πέρασαν και η δικτατορία κατέρρευσε με τις γνωστές τραγικές επιπτώσεις αυτής της
κατάρρευσης επί του κυπριακού ελληνισμού. Το
Μάρτιο του 1975 οι αποταχθέντες Υπαξιωματικοί
της Δημοκρατικής Άμυνας αποκαταστάθηκαν στο
Ναυτικό. Η διαδικασία προέβλεπε παραπομπή σε
Ειδικό Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο τους δικαίωσε και τους αποκατέστησε στην αρχαιότητα που
είχαν στην επετηρίδα προ της απομακρύνσεώς
τους. Όλοι επέστρεψαν εκτός από δύο, τον Ανδρέα Πολίτη και τον Νίκο Μέξα.
Η αποκατάσταση της δημοκρατίας συνοδεύτηκε από μια σειρά δικών των βασανιστών όλων
των τόπων μαρτυρίου, ΕΑΤ/ΕΣΑ, Ασφάλεια, Τμή-
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ματα Αστυνομίας και Χωροφυλακής, φυλακές
κ.λπ. Μεταξύ αυτών έγινε και η δίκη των βασανιστών του «Έλλη», στο Διαρκές Ναυτοδικείο
Πειραιά από 8 έως 12 Δεκεμβρίου 1975.
Έκπληκτο το πανελλήνιο και πολύ περισσότερο τα ανύποπτα στελέχη του Ναυτικού μάθαιναν
από τις καταθέσεις των Υπαξιωματικών μαρτύρων κατηγορίας, τι ακριβώς διαδραματίσθηκε
επάνω στο καταδρομικό, εκείνο το δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1968.
Αντί άλλης περιγραφής των συμβάντων παραθέτουμε λίγα αποσπάσματα από τις καταθέσεις
των μαρτύρων κατηγορίας, όπως τις δημοσίευσαν
τότε όλες οι εφημερίδες, που έκαναν γνωστή στο
ελληνικό κοινό τη μεταχείριση που επεφύλαξαν
στους Υπαξιωματικούς οι δεσμοφύλακες / ανακριτές τους.
Ο μάρτυρας κατηγορίας Ανδρέας Πολίτης:
«Παρόντες στην ανάκριση ήταν ο Μάλλιος και ο
Μπάμπαλης. Ο Μάλλιος έδειχνε στους άλλους
πώς να με χτυπούν. Φορούσα στολή και σε μια
στιγμή είπε:
– Βγάλτε του το σακάκι γιατί δεν μπορώ να τον
χτυπώ με τη στολή. Προσβάλλει τη στολή.
Λιποθύμησα τρεις φορές. Με συνέφεραν ρίχνοντάς μου νερό. Τη νύχτα με χτυπούσαν με
μισό κλομπ. Δεν θυμάμαι πότε έσπασε. Θυμάμαι
έναν έφεδρο που με είδε χτυπημένο και γύρισε
το πρόσωπό του γιατί δεν άντεχε το θέαμα. Πριν
φύγουν οι Μάλλιος και Μπάμπαλης έδωσαν οδηγίες. «Συνεχίστε τον έτσι και σε τρεις μέρες θα
έχετε αποτελέσματα». Τις επόμενες μέρες μου
έκαναν συνέχεια φάλαγγα, ενώ ένας με πατούσε
στο πρόσωπο για να μη βλέπω ποιος με χτυπάει.
Την ημέρα που με συλλάβανε πιάσανε κι άλλους
μεταξύ των οποίων και τον Νίκο Κουρό. Αυτός
έπαιξε το ρόλο του καταδότη.
Στις 10 Φεβρουαρίου ήρθε στο Έλλη ο Θεοφιλογιαννάκος και μου έκανε ανάκριση κλωτσώ-
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ντας με στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε άλλα
μέρη του σώματός μου, παρουσία των ανακριτών
του Ναυτικού. Η επόμενη ήταν η χειρότερη μέρα
της ζωής μου. Με χτυπούσαν όλη μέρα μέχρι το
βράδυ κάνοντάς μου εναλλάξ φάλαγγα δεκατρείς φορές. Σε κάποια στιγμή με τράβηξαν στην
πλώρη του καραβιού, μου έδεσαν τα πόδια και με
κρέμασαν ανάποδα.
Ερώτηση: Είχατε εντολή από τη Δημοκρατική
Άμυνα να κάνετε σαμποτάζ στα πλοία;
Απάντηση: Σκοπός της Άμυνας ήταν η ανατροπή
της δικτατορίας. Για το συγκεκριμένο διάστημα
δεν είχα πάρει καμιά τέτοια εντολή και καμιά τέτοια ενέργεια δεν έγινε.
Ερώτηση: Για την ανατίναξη στο Πέραμα και στη
Shell τι έχετε να πείτε;
Απάντηση: Ήταν όλα παραμύθια. Η ομάδα των
Υπαξιωματικών δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα
γεγονότα.
Ερώτηση: Αν σας έλεγαν να ανατινάξετε το
αντιτορπιλικό Αετός θα το κάνατε;
Απάντηση: Ποτέ δεν θα το έκανα να σκοτώσω
300 ανθρώπους ή να καταστρέψω ένα πολεμικό
καράβι του Ναυτικού».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Α. Παντελής: «Με
συνέλαβαν και με έβαλαν σε ένα κελί στην Έλλη.
Με ρώτησαν για την οργάνωση. Μου είπαν ότι ο
Πολίτης τα είχε πει όλα. Εγώ δεν ήξερα τι εννοούσαν. Μου είπαν, πρόσεξε μην πάθεις τα καλά
του Μαργαρίτη και μου έδειξαν ένα τραπέζι με
αίματα και δύο κλομπ από τα οποία το ένα σπασμένο. Άκουγα φωνές ανθρώπων που έτρωγαν
ξύλο. Ήταν ουρλιαχτά. Μου έκαναν ερωτήσεις,
διατύπωναν μόνοι τους τις απαντήσεις και μετά
με έβαζαν και υπέγραφα. Είχα δει τον Μαργαρίτη
με αίματα στο πουκάμισό του».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Ευστάθιος Ρέκκας:
«Σύντομα ακολούθησε η δεύτερη δόση ξυλοδαρμού. Το ξύλο έκτοτε έγινε ρουτίνα. Όταν κου-

ραζόταν ο ένας έπαιρνε ο άλλος τη σκυτάλη. Η
κράτησή μου διάρκεσε 55 μέρες. Το κρεβάτι είχε
αρχίσει να μυρίζει μούχλα. Ούτε το φινιστρίνι μου
δεν είχε ανοίξει καθόλου σε αυτό το διάστημα.
Χειρότερα ήταν όταν μου έκαναν φάλαγγα. Ήταν
τέτοιος ο πόνος που δεν μπορούσα να σταθώ στα
πόδια μου. Είδα κακοποιημένους τους Μέξα, Γιαμπουράνη και Μαργαρίτη».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Ιωάννης Γιαμπουράνης: «Μου έκαναν φάλαγγα με κλομπ. Μαζί
με τους ανακριτές συνέπραξε και ο Θεοφιλογιαννάκος. Είχε έρθει για να μάθει ποιος έβαλε τη
βόμβα στην οδό Πειραιώς. Φορούσε πολιτικά
και προσποιήθηκε ότι ήταν μακρινός συγγενής
μου που είχε έρθει να με βοηθήσει. Του είπα ότι
δεν είχα ιδέα για τη βόμβα στην οδό Πειραιώς.
Τότε άρχισε να με χτυπά. Του είπα ότι θα έκανα
απόπειρα αυτοκτονίας. Και το έκανα. Έσπασα τη
λάμπα του κελιού μου και με τα γυαλιά έκοψα
τις φλέβες μου. Τα σημάδια φαίνονται ακόμα. Οι
ανακριτές με χαρακτήρισαν κομμουνιστή επειδή
διάβαζα Νέα. Τον Πολίτη γνώριζα από το 1958,
τότε διάβαζε Απογευματινή και ήταν αντικομμουνιστής. Υπέγραψα φανταστικές ομολογίες. Ακόμα και για το ναυάγιο του Ηράκλειο θα υπέγραφα
ότι ήμουν υπεύθυνος, αν χρειαζόταν».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Αθανάσιος Μαυροβουνιώτης: «Πιάστηκα στις 8 του Φλεβάρη του
1968. Με έκλεισαν σ’ ένα κελί στο Έλλη και μου
είπαν να ομολογήσω ότι ανήκα στη Δημοκρατική Άμυνα γιατί αν αρνιόμουν θα με έστελναν σε
φέρετρο στον πατέρα μου στο χωριό. Δεν είχα
καμία πρόθεση να μην ομολογήσω ο,τιδήποτε,
αλλά δυστυχώς δεν ήξερα. Κι αυτό γιατί όταν
μου είπαν να οργανωθώ εναντίον της χούντας
δεν ρώτησα καθόλου τίποτα και δήλωσα πως
είμαι μέσα. Έτσι ό,τι με ρωτούσαν έλεγα ναι και
θεώρησαν ότι τους κοροϊδεύω. Στη Δημοκρατική
Άμυνα; Ναι. Στο Ρήγα Φεραίο; Ναι. Στους Ελεύ-

θερους Έλληνες; Ναι. Δεν πίστεψαν στην άγνοιά
μου και εκτιμώντας ότι τους ειρωνεύομαι, μου
έκαναν συνεχώς φάλαγγα. Έχω ιατρικό πιστοποιητικό που αναφέρει πως η κατάστασή μου
θα πρέπει να προήλθε από 120.000 χτυπήματα
φάλαγγας στα πέλματά μου».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Αντώνης Μαργαρίτης: «Με έδερναν συνεχώς. Μου έσπασαν έξι
δόντια. Είχα αιμορραγία τρεις μέρες».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Βασίλης Παπαδημητρίου: «Από το ξύλο είχα παραισθήσεις».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Ιωάννης Μαρμαρινός: «Μου έκαναν επανειλημμένως φάλαγγα».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Νίκος Μέξας: «Μου
έκαναν φάλαγγα γιατί δεν παραδεχόμουν ότι ανήκα στην οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Είδα τον
Πολίτη που ήταν σε άσχημη κατάσταση».Σε ανάλογα βασανιστήρια κατέθεσαν ότι υπεβλήθησαν και οι μάρτυρες κατηγορίας Βασίλης
Τζήμας και Παναγιώτης Καρακιτσάκης.
Ο μάρτυρας κατηγορίας Ανδρέας Σκαλτσάς κατέθεσε ότι τον έφεραν σε αντιπαράσταση με τον
Μαργαρίτη: «Το πρόσωπό του ήταν μελανιασμένο
και το πουκάμισό του σχισμένο. Στον Κορυδαλλό
που μεταφερθήκαμε αργότερα είδα τους συναδέλφους μου Μαυροβουνιώτη, Γιαμπουράνη και
Καρακιτσάκη να μην μπορούν να περπατήσουν
από τη φάλαγγα και να τους βοηθούν να ανεβούν
τα σκαλιά. Τους έκαναν ενέσεις για να καταπολεμήσουν τη δυσκαμψία στα γόνατά τους».
Ο μάρτυρας κατηγορίας Κωνσταντίνος Κυριάκης είπε ότι δεν βασανίστηκε ο ίδιος αλλά από
την απλυσιά είχε αρχίσει να σαπίζει. Κατέθεσε
επίσης ότι ο Καρακιτσάκης του είχε πει πως τον
κρεμούσανε, ενώ ο αείμνηστος Οικονομάκης είχε βασανιστεί με φάλαγγα.
Η εντύπωση που προκλήθηκε από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και την αμηχανία
των μαρτύρων υπεράσπισης αποτυπώνεται κα-
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θαρότατα στη φράση που απηύθυνε, εκτός διαδικασίας, προς τους κατηγορούμενους, ξεσπώντας,
ο Πρόεδρος του Ναυτοδικείου, κ. Πλευράκης.
«Σκεφθείτε καλά αυτό που σας λέω. Το Ναυτικό είναι το ίνδαλμα του λαού. Λυπάμαι ειλικρινά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Έπρεπε να
θυσιαστείτε, να αυτοκτονήσετε, αν ήταν απαραίτητο. Να μη δεχθείτε να γίνουν οι ανακρίσεις εκεί.
Το “Έλλη” και ο “Αβέρωφ” είναι σύμβολα. Πήρατε, λέτε, διαταγή να κάνετε τις ανακρίσεις. Κι εγώ
πήρα διαταγές κατά την επταετία».
Η απόφαση του Ναυτοδικείου ήταν καταπέλτης
για τους έξι ανακριτές και συγχρόνως το ξέπλυμα της ντροπής του Ναυτικού για τα συμβάντα
του «Έλλη». Καταδικάσθηκαν όλοι σε ποινές φυλάκισης και κλείσθηκαν οι πέντε από τους έξι
στις φυλακές του κοινού ποινικού δικαίου.
Το πέρασμα του χρόνου, η έκτιση των ποινών,
η επαναφορά των Υπαξιωματικών στο Ναυτικό
και η συνέχιση της σταδιοδρομίας τους, επανέφεραν σταδιακά την ηρεμία στο Σώμα. Τώρα που
γράφεται αυτό το σημείωμα όλοι πλέον έχουν
αποστρατευθεί και έχουν περάσει στην τάξη των
συνταξιούχων. Σε όλους διακρίνεις την τάση να
μη θέλουν να μιλήσουν με λεπτομέρειες για τη
δύσκολη εκείνη περίοδο της ζωής τους, που τους
άφησε ανεξίτηλα σημάδια χαραγμένα στις ψυχές
και στο νου τους, ενώ συγχρόνως δείχνουν να
αρκούνται και να νιώθουν ικανοποιημένοι γιατί
αισθάνονται πως έκαμαν το χρέος τους προς την
πατρίδα και τον ελληνικό λαό.
Ιδιαίτερη σύντομη αναφορά είναι επιβεβλημένη για τον Θανάση Μαυροβουνιώτη που για να
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την ανηλεή
φάλαγγα που είχε υποστεί, στάλθηκε τα επόμενα
χρόνια με έξοδα της Διεθνούς Αμνηστίας στο
National Orthopedic Hospital στο Λονδίνο. Ο
επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που τον εξέτασε, Dr. Kessel, γνωμάτευσε ότι η κατάστασή του

34

ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010

θα μπορούσε να προέλθει μόνο, από ένα απίστευτα υψηλό αριθμό χτυπημάτων φάλαγγας στα
πέλματά του. Με έξοδα της ίδιας διεθνούς οργάνωσης πήγε αργότερα στην Ολλανδία και στη
Σουηδία σε ανάλογα εξειδικευμένα θεραπευτικά
ιδρύματα.
Η παρέλευση περισσότερων από 40 χρόνων
από τότε που διαδραματίσθηκαν τα γεγονότα
ήταν ο λόγος, που σε αυτό το σημείωμα αποφεύχθηκε επιμελώς να αναφερθούν τα ονόματα των
ανακριτών. Ο σκοπός δεν ήταν να αναξέσουμε
πληγές του παρελθόντος και να στιγματίσουμε
όψιμα πρόσωπα και συμπεριφορές που προήλθαν περισσότερο από επιπολαιότητα και επίδειξη δήθεν σκληροτράχηλου ανδρισμού, παρά από
κακότητα χαρακτήρα. Στους λόγους εφαρμογής
των πρωτόγνωρων για το Ναυτικό ανακριτικών
μεθόδων, που χρησιμοποιήθηκαν στους Υπαξιωματικούς, προσωπικά εκτιμώ, πως εμφιλοχώρησε κάποιος βλακώδης σοβινιστικός ανταγωνισμός μεταξύ των ανακριτών της ΕΣΑ και των
αντιστοίχων του Ναυτικού, των τελευταίων αυτών μη επιθυμούντων να υστερήσουν σε ικανότητα απόσπασης ομολογιών. Αυτή η σκέψη με
κανένα τρόπο δεν δικαιολογεί, ούτε βέβαια ελαφρύνει τη βαρύτητα των πράξεων.
Πιστεύουμε πως πολύ μεγαλύτερη τιμωρία
από την αναφορά των, γνωστών άλλωστε, ονομάτων αποτελεί η παρουσία του Θανάση Μαυροβουνιώτη, ενός επιτυχημένου σήμερα επιχειρηματία του Πειραιά, να σέρνεται ανάπηρος εφ’
όρου ζωής από την ανηλεή φάλαγγα που είχε
υποστεί στο κολαστήριο του «Έλλη».
Η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι η αυτεπάγγελτη δίωξη στην οποία προέβη το Ναυτικό εναντίον των στελεχών του για να ξεπλύνει τη ντροπή των ανακριτικών μεθόδων του «Έλλη» αποτέλεσε μοναδική περίπτωση διεθνώς και έδειξε
τη δημοκρατική ευαισθησία του Σώματος.

Το Ναυτικό σήμερα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανο διότι με την όλη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και ειδικότερα τη
συμμετοχή του στο Βασιλικό κίνημα και τα δύο
στασιαστικά κινήματα των στελεχών του, των
Υπαξιωματικών της Δημοκρατικής Άμυνας και

των Αξιωματικών του 1973, στάθηκε στην πρωτοπορία της αντιστασιακής δραστηριότητας. Δικαιολόγησε έτσι την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει
γι’ αυτό ο ελληνικός λαός και συνέχισε τη δημοκρατική του παράδοση, που οι ρίζες της χάνονται
στα βάθη της ιστορίας.

•

Nαυτικός Όμιλος Eλλάδος
(NOA)

Γράφει ο Aρχιπλοίαρχος ε.α. Αναστάσιος Καβάλης ΠN

H

ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος
(ΝΟΕ) από το 1933 που ιδρύθηκε από
τον Αντώνιο Μπενάκη, είναι συνυφασμένη με το Πολεμικό Ναυτικό και τις ένοπλες
δυνάμεις εν γένει. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
πληθώρα των Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, ήταν εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικοί του ΠΝ. Ο ΝΟΕ εκ παραδόσεως παρέχει σημαντικά προνόμια στους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού τους εν ενεργεία
αλλά και τους επιτίμους, τα οποία διατηρούνται και
κατά την αποστρατεία τους. Το πλέον σημαντικό
είναι η δωρεάν εγγραφή και η μειωμένη κατά το
ήμισυ συνδρομή. Θα θέλαμε να δώσουμε και εις
τους εν αποστρατεία αξιωματικούς, μη μέλη, ορισμένα εκ των δικαιωμάτων των μελών όπως είναι
η δυνατότης εκτελέσεως εκδηλώσεων (γάμων,
βαπτίσεων, διαλέξεων κ.λπ.) στις απαράμιλλου
κάλλους εγκαταστάσεις του ΝΟΕ με το παραδοσιακά υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

Nαυτικός Όμιλος Eλλάδος
Έχουν περάσει πάνω από εβδομήντα πέντε χρό-

νια από τότε που ιδρύθηκε ο Ναυτικός Όμιλος
Ελλάδος στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Ένας
όμιλος - μύθος με μεγάλη ιστορία, χάρη στον
οποίον η ιστιοπλοΐα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη
στη χώρα μας.
Το 1938 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος πρωτοστατεί στην ίδρυση τόσο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όσο και του Εθνικού Κέντρου
Ιστιοπλοΐας Πειραιώς. Ακολούθως αναγνωρίζεται από το Κράτος ως Ομοσπονδία και διορίζεται
αντιπρόσωπός του διά τη διοργάνωση διεθνών
αγώνων και την αποστολή αθλητών σε αγώνες
στο εξωτερικό.
Ο Ναυτικός Όμιλος (www.ycg.gr) ιδρύθηκε την
1η Νοεμβρίου του 1933 από τον Αντώνιο Μπενάκη,
τον Αλέξανδρο Βλάγκαλη, τον Αρτέμη Δεναξά, τον
Βασίλειο Ροσόλιμο, τον Χριστόφορο Καρόλου και
από άλλους διακεκριμένους Έλληνες. Αρχικά ονομάσθηκε «Ναυτικός Όμιλος Αθηνών». Το 1936 ο
Όμιλος πήρε τη σημερινή του ονομασία και έγινε
«Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος». Στις 11 Φεβρουαρίου
1940 μετονομάζεται σε «Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο
Ελλάδος» (Β.Ν.Ο.Ε.) επί Βασιλέως Γεωργίου ΙΙ και
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Eπάνω: κεντρικός νεώσοικος του ΝΟΕ
Kάτω: θέα από τη βεράντα του κεντρικού κτιρίου

O λόφος Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο, είναι
τοποθεσία πατρογονικής κληρονομιάς, αφού εκεί
βρίσκονται τα θεμέλια του αρχαίου και φημισμένου
ναού της Αρτέμιδος Mουνιχίας, καθώς και τμήματα
των Κονωνείων τειχών, ενώ από την κεντρική θέση
του ατενίζει την είσοδο των ναυστάθμων της αρχαίας
Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Εδώ ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος
είναι εγκατεστημένος από το 1933.

διατηρεί αυτή την ονομασία μέχρι το 1973. Οι εγκαταστάσεις του ΝΟΕ, λιμενικές και χερσαίες εχρησιμοποιήθηκαν αμέσως μετά το πέρας του πολέμου
1940-1945 προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του
Πολεμικού μας Ναυτικού. Μετά την επάνοδον του
Στόλου και του ΠΝ από τη Μέση Ανατολή, εις το
ΝΟΕ εγκατεστάθη ο Στολίσκος των Ημιολιών υπό
τον έφεδρον Αντιπλοίαρχον Α. Λόντον (2nd AngloHellenic Schooner Flottillu). Ο Στολίσκος αποτελείτο από 6-8 εξοπλισμένα τρεχαντήρια και επανδρωμένα με Έλληνες και Άγγλους ναυτικούς και
καταδρομείς, με σκοπό την εκτέλεση πολεμικών
επιχειρήσεων στις Ελληνικές Ακτές.
Αμέσως μετά, κατά το χρονικό διάστημα 19461947, ελλιμενίσθη ο Στολίσκος των Ακταιωρών
οι δε λιμενικές χερσαίες εγκαταστάσεις του ΝΟΕ,
εχρησιμοποιήθησαν για τη λειτουργία των συνεργείων επισκευών μηχανών και λοιπών συστημάτων και την αποθήκευση του ναρκαλιευτικού εξοπλισμού αυτών.
Από το 1947-1948 και μετά άρχισε η επαναδραστηριοποίηση του Αθλητικού Σωματείου και
η επανασυγκρότηση των αθλητικών ιστιοπλοϊκών ομάδων.

Κύριος σκοπός του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η συστηματική καλλιέργεια και η
ανάπτυξη της αγωνιστικής και ψυχαγωγικής ιστιοπλοΐας. Επίσης, η ανάπτυξη εθνικού θαλασσίου
πνεύματος, η προαγωγή της πίστης στη θάλασσα
ως στοιχείου ζωής και προόδου του έθνους, η
συμβολή στη διάδοση της ιδιωτικής ψυχαγωγικής ναυσιπλοΐας και η συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση αγάπης προς τη θάλασσα.
Το κεντρικό κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Κουμουνδούρου στη βορειοδυτική πλευρά του Μικρολίμανου και περιβάλλεται από κήπους και
θάλασσα με μοναδική θέα.
Το Εντευκτήριο Λιμένος βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου άνωθεν του λεμβαρχείου και σε
επαφή με το λεμβαρχείο της ΝΔΑ. Είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τους αθλητές με ζεστό περιβάλλον και ο οποίος φιλοξενεί
και εξυπηρετεί αυτούς και τα Μέλη του Ομίλου.
Οι ναυτικές εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο
ιστορικό λιμάνι της Μουνιχίας, το ναύσταθμο της
Αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Ο Όμιλος έχει περίπου 1.400 εγγεγραμμένα
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Μέλη, στα οποία διαθέτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις και δυνατότητες:
1. Τα κτίρια όπου στεγάζονται οι χώροι υποδοχής, τα εντευκτήρια καθώς και οι υπηρεσίες
του Ομίλου.
2. Τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, με θέσεις για
ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία ανήκουν στα Μέλη
του Ομίλου, γερανούς για μικρά σκάφη, χώρους
αποθήκευσης για τα σχετικά εξαρτήματα, χώρους για ενημερωτικά σεμινάρια και σχολές.
Επίσης φιλοξενεί διάφορα ιστιοπλοϊκά γεγονότα και διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.
3. Ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με
επαγγελματίες γυμναστές.
4. Σκάφη τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης.
5. Σκάφη για ΑμεΑ (αθλητές με αναπηρίες).
Ο Όμιλος με την πανέμορφη θέα που διαθέτει
και τους υπέροχους χώρους και τις ναυταθλητι-

κές του εγκαταστάσεις, αποτελεί κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών, ιστορικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων με αναγνωρισμένη συνεισφορά,
ενώ προσελκύει διαρκώς το ενδιαφέρον πολλών διακεκριμένων επισκεπτών.
Επιπλέον, στο ΝΟΕ λειτουργούν Σχολές Ιστιοπλοΐας για αγωνιστική ιστιοπλοΐα και τριγώνου,
σχολή καταδύσεων και σχολή ταχυπλόων σκαφών. Οι αθλητές ιστιοπλόοι του ΝΟΕ έχουν επιτύχει κατά καιρούς σημαντικές επιδόσεις μέχρι
και ολυμπιακά χρυσά και αργυρά μετάλλια, αρχής
γενομένης το 1960 στη Ρώμη στα σκάφη Dragon
αλλά και στην ιστιοσανίδα.
Από το 1933 έως το 2010, ο κόσμος άλλαξε,
αλλά ο κόσμος του Ομίλου συνεχίζει να διαπνέεται από το ίδιο πάθος και αγάπη για το ναυταθλητισμό, την ιστιοπλοΐα, τη θάλασσα και τις
παραδόσεις του.

Aυτοί που έφυγαν Iούλιο - Aύγουστο - Σεπτέμβριο
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Παναγιώτης Παπαλεξόπουλος

Hμέρα
θανάτου
13-8-10

Έτος
γεννήσεως
1955

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

8-8-10

1932

Βασίλειος Ρίτσος
Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος

22-7-10
31-7-10

1933
1932

Πολυχρονίου Δημήτριος

20-8-10

1912

Κουρής Ευάγγελος
Ρούσης Άγγελος
Σουρβίνος Ιωάννης
Ντούνης Χρήστος
Τσαδάρης Νικόλαος
Μουστάκας Περικλής ΠΝ
Iωάννου Aλέξανδρος

5-9-10
13-9-10
29-7-10
2-9-10
6-9-10
28-9-10
2-10-10

1918
1921
1945
1935
1922
1940
1920

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Σημαιοφόρος (ΠΤ-ΠΜ) ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος
(ΠΤ-ΠΡΩΤ) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ-Διαχ.) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (ΠΥ-ΠΥΡ)
ε.α. ΠΝ+Παλαίμαχος Β ΠΠ
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (ΠΥ-ΤΗΛ) ε.α. ΠΝ
Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α. επίτιμος Α/ΛΣ
Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Yποναύαρχος ε.α. ΠN
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Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (B’ ΠΠ)
ΠΑΠΑΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπαξιωματικός Β’ ΠΠ, πλήρωμα στο Αντιτορπιλικό
ΑΔΡΙΑΣ, τιμηθείς από την Ελληνική Κυβέρνηση με
το Αριστείο Ανδρείας
Γράφει και επιμελείται ο Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Δ

εν θα αναφερθώ στα δεινά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου διότι δεν
ήμουν παρών, λόγω ηλικίας. Στον πόλεμο αυτό πολλοί έδωσαν τη ζωή τους, την αρτιμέλεια του σώματός τους, την ψυχική τους
ηρεμία για την ελευθερία της ανθρωπότητας. Σήμερα θα αναφέρω αποσπάσματα αποκλειστικά
για τον ήρωα ΠΑΠΑΦΡΑΤΖΕΣΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ από
το βιβλίο του Ιωάννου Ν. Τούμπα, Αντιναυάρχου,
«Εχθρός εν όψει, αναμνήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».
Η περήφανη Ελληνίδα της εποχής εκείνης,
Mάνα του Γεωργίου Παπαφρατζέσκου, όταν γύρισε το παιδί της από τον πόλεμο, το αγκάλιασε
και διαπίστωσε ότι μέσα από το μανίκι έλειπε το
χέρι του γιου της. Ο γιος της είπε: «Το έχασα στον
πόλεμο, μητέρα, αλλά είμαι καλά» και η μητέρα
απάντησε: «Μη σε νοιάζει για το χέρι σου, γιατί το
’χασες πολεμώντας για την Ελλάδα. Είμαι περήφανη για σένα».
Τη στιγμή εκείνη, όλοι οι παρευρισκόμενοι
στον Πόρο συγκινήθηκαν, οι πέτρες ράγισαν, ο
μώλος ταρακουνήθηκε όπως το καράβι AΔPIAΣ,
όταν λαβώθηκε ο Γεώργιος Παπαφρατζέσκος
και άλλοι 29. ΄Εχασαν δε τη ζωή τους 21 άτομα
και οι σάρκες τους κόλλησαν στα περήφανα κα-
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νόνια – σίδερα του AΔPIA. Ο Πόρος δονήθηκε
από τις ιαχές όλων.
Άξια, υπερήφανη Ελληνίδα Mαρία Παπαφρατζέσκου, πού βρήκες το κουράγιο αυτό, με τι αισθήματα ψυχικά, πατριωτικά, χριστιανικά χαρίσματα
σε είχε προικίσει ο Θεός; Παιδιά της μητέρας Mαρίας Παπαφρατζέσκου, εγγόνια της άξιας γιαγιάς
και εγγόνια αυτών έστε υπερήφανοι γι’ αυτή την
ηρωίδα Mάνα και γιαγιά. Μεγάλη Mάνα όπου κι αν
βρίσκεσαι με τον τρόπο αυτό δίδαξες αξίες στις
επόμενες γενιές. Μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες, διαθέστε λίγο χρόνο και
αναπτύξτε την ηρωίδα Mαρία Παπαφρατζέσκου.
Ως ένας Έλληνας πατριώτης, ασήμαντος αναγνώστης του βιβλίου του Nαυάρχου Τούμπα, σε
θαυμάζω!! Έλληνες και Ελληνίδες, Ελληνόπου-

λα και Ελληνοπούλες, μανάδες και αδελφές να
έχετε ως παράδειγμα την άξια Eλληνίδα Mάνα
Mαρία Παπαφρατζέσκου, τη Mάνα του Γεωργίου
Παπαφρατζέσκου. Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από το βιβλίο του Ι. Ν. Τούμα, Αντιναυάρχου, «Εχθρός εν όψει» για τον Γεώργιο Παπαφρατζέσκο.
Κυβερνήτης του αντιτορπιλικού πλοίου AΔPIAΣ,
αντιπλοίαρχος Ι.Ν. Τούμπας
........................
Αισθάνομαι να μου επανέρχονται ακμαίαι αι
δυνάμεις μου. Φαίνεται ότι, τα νεύρα που με έπιασαν με τον εαυτόν μου, με …ετόνωσαν. Παρά τις
αντιρρήσεις των Αξιωματικών, σηκώνομαι. Πρέπει να υπάγω να ιδώ τους τραυματίες. Αισθάνομαι μια καταπληκτικήν καλλιτέρευσιν.
Με ένα, αρκετά ζωηρόν βήμα, πηγαίνω εις το
καρρέ των Υπαξιωματικών, το οποίον ο Καποδίστριας έχει μετατρέψει εις νοσοκομείο και χειρουργείον. Με Εθνικήν υπερηφάνειαν είδα ότι,
όλοι οι τραυματίαι, είχαν λαμπρόν ηθικόν και ότι
δεν είχαν καθόλου ανάγκην από παρηγορητικά
λόγια.
Έφθασα εις το πρόχειρον αυτό νοσοκομείον,
την στιγμήν που ο Καποδίστριας έκοβε με ένα
κοινό ψαλίδι, το αριστερό χέρι, επάνω από τον
αγκώνα, του διόπου μηχανικού Γεωργίου Παπαφρατζέσκου. Ούτε αναισθητικόν, ούτε ένεσιν,
είχε να του κάνη. Αρχίζω να παρηγορώ με λίγα
λόγια τον Παπαφρατζέσκον, όταν αυτός με διακόπτει και μου λέγει, δεν τα εξέχασα ποτέ τα λόγια του εκείνα, επί λέξει: «Δεν με νοιάζει διόλου
για το χέρι μου, κύριε Κυβερνητα. Τί είναι ένα
χέρι για την πατρίδα»!!!
Με βαθειά συγκίνηση, εφίλησα εις το μέτωπον
τον γενναίον αυτόν Παπαφρατζέσκον. Η φράσις
αυτή του Παπαφρατζέσκου, δεν επρόκειτο να
λησμονηθή ποτέ. Είναι η αυθόρμητος εκδήλωσις

O Γ. Παπαφρατζέσκος με τον κυβερνήτη του AΔPIA
Aντιπλοίαρχο I. Tούμπα και ναύτες του πλοίου

της ψυχής του Έλληνος, διά την οποίαν πάντοτε
«Αγιώτερον και τιμιώτερον, είναι η Πατρίς».
Nεκροί 21
Τραυματίαι 30
........................
Υποκ. Μηχ. Γ. Παπαφρατζέσκος
.....................
Μερικοί από τους σοβαρώς τραυματισθέντας,
όπως [...] ο υποκελευστής Παπαφρατζέσκος, κατέστησαν ατυχώς ανάπηροι εφ’ όρου ζωής. Καθημερινώς οι άνδρες του AΔPIA επεσκέπτοντο τους
τραυματίας μας. Τους έφερναν διάφορες λιχουδιές και του εσυντρόφευαν επί πολλάς ώρας.
.................
Ο Παπαφρατζέσκος παρά την απώλειαν της
αριστεράς του χειρός, εζήτησε να εξακολουθήση
υπηρετών. Ετοποθετήθη πάλιν εις το πλοίον,
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O Γ. Παπαφρατζέσκος φέρων τα παράσημα του πολέμου, με ανώτατους αξιωματικούς του Πολεμικού Nαυτικού

όπου εξετέλει, κατά συγκινητικόν αληθώς τρόπον, τα καθήκοντά του.
.................
Και η Ελληνική και η Αγγλική Κυβέρνησις,
απένειμαν τότε υψηλάς ηθικάς αμοιβάς εις Αξιωματικούς και άνδρας του AΔPIA. Η Ελληνική
Κυβέρνησις ετίμησε με το Αριστείον Ανδρείας
............... τον υποκ. Γ. Παπαφρατζέσκον.
.......................
Διάφοροι άλλαι υψηλαί ηθικαί αμοιβαί, απενεμήθησαν εις τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και ναύτας του ΑΔPIA.
.............
Εις μίαν σεμνήν, αλλά πολύ υποβλητικήν τελετήν, που έγινε εις το Αρχηγείον του Στόλου την
1ην Μαρτίου 1944, ο ναύαρχος Αλεξανδρής επέδωσε τα διάσημα του Αριστείου Ανδρείας εις
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τους τιμηθέντας άνδρας του AΔPIA, του Κατσώνη και του Τρίτωνος. Οι τιμηθέντες παρετάχθησαν αδιακρίτως βαθμού κατά την ακόλουθον
σειράν: Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας ............ Υποκελευστής Γ. Παπαφρατζέσκος (AΔPIAΣ) ............
..................
Ο Πρίγκηψ Πέτρος έχει γράψει εις το βιβλίον
επισκεπτών του AΔPIA την φράσιν «Κάνατε θαύματα».
....................
Εις τας 17.00 το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου 1944 εφθάσαμεν εις τον Πόρον. Τα αντιτορπιλικά ηγκυροβόλησαν εις τον νότιον όρμον.
Αλλά εμείς, πώς να αγκυροβολήσωμεν; Δεν
είχαμεν αγκύρας. Επήγαμε λοιπόν και σαν να
είμεθα πτωχοί συγγενείς, παρεβάλαμεν δίπλαν
εις το ένδοξον αγγλικόν καταδρομικόν Αίας που

μόλις είχε φθάσει.
.............
Αλλά εβιαζόμουν να εξέλθω εις τον Πόρον διά
να πατήσω, ύστερα από τριάμισυ ακριβώς χρόνια
το χώμα της Ελλάδος. Γρήγορα η βενζινάκατός
μας ρυμουλκούσα την φαλαινίδα μας, γεμάτην
Αξιωματικούς και ναύτας, έσπευδε προς την
προκυμαίαν του Πόρου. Οι καλοί νησιώτες μας
εχαιρετούσαν με ενθουσιασμόν. Απεβιβάσθημεν
είς την πλατείαν. Επί τέλους. Επατούσαμε χώμα
ελληνικό. Νομίζω πως όλων μας τα μάτια, ήταν
δακρυσμένα εκείνην την στιγμήν. Δύο βήματα
μακρύτερα ήτο το Μνημείον των πεσόντων του
Πόρου. Αμέσως, συντεταγμένοι κανονικώς, απενείμαμεν τας τιμάς εις τους ήρωας των παλαιών
πολέμων. Ένα πλήθος κόσμου μας περιβάλλει
και μας καλωσορίζει. Μας χαιρετούν, μας αγκαλιάζουν, μας φιλούν, μας ζητωκραυγάζουν. Τι
αξέχαστες στιγμές! Εμείς είμεθα σαστισμένοι,
συγκεκινημένοι, δακρυσμένοι. Δίπλα μου είναι ο
υποκ. μηχ. Παπαφρατζέσκος, αυτός που έχει χάσει το χέρι του. Είναι Ποριώτης και ψάχνει να ιδή
τους δικούς του.
Ο Δήμαρχος του Πόρου κ. Σαμπάνης σπεύδει
να μας προϋπαντήσει και να μας αναγγείλη ότι:
«Ο παπά-Επιφάνιος σας περιμένει εις την μητρόπολιν, διά να κάνη δοξολογίαν».
Τριγυρισμένοι από εκατοντάδας νησιωτών,
προχωρούμεν προς την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου. Μαζί μου είναι ο Σπένσερ, ο Αμερικανός
Ναυτικός Ακόλουθος και ο Μπύφορτ Τζωνς, ο
συγγραφεύς του The Greek Trilogy. Καθώς ανεβαίνομεν προς την κορυφήν, όπου είναι η εκκλησία, τα παράθυρα των σπιτιών ανοίγουν και οι
Ποριώτισες μας ραίνουν με άνθη από τις γλάστρες τους. Οι ξένοι σαστίζουν, δεν επερίμεναν
ποτέ τόσον θερμήν υποδοχήν. Τα αυθόρμητα αισθήματα των λαμπρών Ποριωτών συγκινούν κι
αυτούς τους ξένους και τόσον ώστε σε κάποια

στιγμή να βλέπω τον Σπένσερ να σκουπίζη με
τρόπον τα μάτια του. Όταν πλησιάζωμεν προς την
εκκλησίαν, περνούμε κάτω από το σπίτι του Παπαφρατζέσκου. Η μητέρα του τον βλέπει και ρίχνεται επάνω του.
- Παιδί μου.
- Μητέρα. Είναι το μόνο που ημπορεί να αρθρώση ο Παπαφρατζέσκος.
Καθώς η μητέρα του τον αγκαλιάζει, αντιλαμβάνεται ότι λείπει το ένα χέρι του γιού της. Οι
φωνές σταματούν και όλοι παρακολουθούν σιωπηλά την συγκινητικήν σκηνήν.
- Το έχασα στον πόλεμο μητέρα, αλλά είμαι καλά.
Η μητέρα του τον κοιτά στα μάτια και χαϊδεύει
με τα δύο της χέρια το άδειο μανίκι του γιου της.
- Παιδί μου, του λέγει με λαχανιασμένη φωνή.
Μη σε νοιάζει για το χέρι σου, γιατί το ’χασες πολεμώντας για την Ελλάδα. Είμαι υπερήφανη για
σένα.
Όλοι όσοι παρέστημεν εις την σκηνήν αυτήν,
είμεθα κατασυγκεκινημένοι.
Ο Παπαφρατζέσκος μας κοιτάζει υπερήφανος
διά την μητέρα του. Αλλά δεν είναι μόνον αυτός
υπερήφανος. Είμεθα και όλοι εμείς οι άλλοι υπερήφανοι, διά την Ελληνίδα μητέρα. Ο Μπύφορτ
Τζωνς, εις τον οποίον έκαμε μεγάλην εντύπωσιν
η σκηνή αυτή, την περιγράφει λεπτομερώς εις το
βιβλίον του1. Εις την πύλην της εκκλησίας μας
περιμένει, με τον Σταυρόν εις το χέρι, ο εφημέριος αρχιμανδρίτης κ. Επιφάνιος Καλαφάτης. Με
συγκίνησιν φιλώ τον Σταυρόν. Η εκκλησία γεμίζει μέχρι ασφυξίας. Αρχίζει η δοξολογία.
• Παρακαλείται η εγγονή Mαρία Παπαφρατζέσκου,
να προσκομίσει στη διεύθυνση του περιοδικού Θ.A.
τη φωτογραφία της άξιας Eλληνίδας γιαγιάς Mαρίας Παπαφρατζέσκου, προκειμένου να δημοσιευτεί.
1. B
 yford-Jones. The Greek Trilogy, σελ. 16.
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Δοκίμιο. Το κάλεσμα του μοναδικού
Γράφει ο Γρηγ. Φιλ. Κωσταράς
Kαθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Tι

μεγάλο αγαθό είναι η μνήμη!
Μετουσιώνει το παρελθόν σε
παρόν, το παλαιό σε νέο. Καταργεί τις χρονικές αποστάσεις και ως πολυτίμητη λειτουργία της ψυχής και του πνεύματος ακυρώνει και το χώρο! Έτσι, ενώ ως φυσικά όντα
απέχουμε χιλιόμετρα μακριά από ένα αγαπημένο
πρόσωπο, ωστόσο είμαστε διαρκώς κοντά του:
οι πεφιλημένες σκιές εκείνων, που έφυγαν «για
πάντα», γίνονται η πιο γλυκειά, η πιο φωτεινή και
παρήγορη συντροφιά».

Η ανθρώπινη όψη
1. Τι μεγάλο αγαθό είναι η μνήμη! Μετουσιώνει
το παρελθόν σε παρόν, το παλαιό σε νέο. Καταργεί τις χρονικές αποστάσεις και ως πολύτιμη
λειτουργία της ψυχής και του πνεύματος ακυρώνει και το χώρο! Έτσι, ενώ ως φυσικά όντα απέχουμε χιλιόμετρα μακριά από ένα αγαπημένο
πρόσωπο, ωστόσο είμαστε διαρκώς κοντά του:
οι πεφιλημένες σκιές εκείνων, που έφυγαν «για
πάντα», γίνονται η πιο γλυκειά, η πιο φωτεινή και
παρήγορη συντροφιά. Μέσα σε απόλυτη σιωπή,
τους σκέφτεσαι, επικοινωνείς μαζί τους, ανασύρεις από το βυθό της μνήμης και της καρδιάς τις
βουλιαγμένες εκεί εγχαράξεις και τις προβάλλεις στον πνευματικό σου ορίζοντα σαν ένα καινούργιο φεγγοβόλημα...!1
2. Γυρίζω, 60 χρόνια πίσω, στα πυκνά θρανία του
εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου μου στο Πυργί
(Βελάουστα). Είναι η ώρα της πρωινής προσευχής. Όρθιοι οι μαθητές «συνοδεύουν» την Δα-
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σκάλα τους, γοητευμένοι από τη μελωδική φωνή
της: «Συ που κόσμους κυβερνάς» ή «Σε Σένα
Πλάστη και Θεέ...». Αμέσως το μάθημα θα αρχίσει
από μας, τους μαθητές της ΣΤ’ τάξεως πρώτα.
Σαν το μαέστρο, που με την μπαγκέτα διευθύνει
την ορχήστρα, η Δασκάλα μας – η αλησμόνητη
Ευφροσύνη Τσαγκάλου - Παπαγαλάνη, από τα
αγιασμένα χώματα της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου – κανοναρχούσε και δίδασκε κατά το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Έναυλες είναι ακόμη στην
ακοή μου οι αναλύσεις της. Σαν να είναι αυτή η
στιγμή, βλέπω το πρόσωπό της φωτιζόμενο από
ένα τρυφερό, στοργικό, μητρικό χαμόγελο και
στα καταγάλανα μάτια της να καθρεφτίζεται η
απεραντοσύνη της θάλασσας με τους αέναους
κυματισμούς της. Σ’ αυτήν, τη Δασκάλα του τη
Φρόσω, αφιερώνει τις επόμενες σκέψεις ο μαθητής της, της ΣΤ’ τότε Δημοτικού.
3. Η Δασκάλα μας ήταν η Μία και Μοναδική.
Όμως, για τον Ένα και Μοναδικό δεν υπάρχει
«ήταν» αλλά «είναι»! Δεν υπάρχει «όχι πλέον»!
Η εκδημία του καταργεί τις φυσικές αποστάσεις
και δυναμώνει την επικοινωνία. Ψυχικές αποστάσεις με τον Ένα ή τον Μοναδικό δεν υφίστανται. Γιατί συνδέεται, επι-κοινωνείς μαζί του.
Αντίθετα, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο βαγόνι μαζί με
τους πολλούς επιβάτες νοιώθεις ξένος, τυλιγμένος στην ερημία, από έλλειψη επικοινωνίας. Η
ψυχή του Μοναδικού σε έλκει, σε καλεί κοντά
της! Αδιάκοπα. Η παρουσία του σε γεμίζει πνευματική ομορφιά και η θερμότητα της προσέγγισής
του διαλύει τον παγετό της μόνωσης, της απόμα-

κρης μοναξιάς σου.
4. Η προσέγγιση αυτή, η σύνδεση Δασκάλου-Μαθητή δεν είναι επιπόλαιη και ιδιοτελής, ούτε επιφανειακή και παροδική, αλλά αναβλύζει από μια
βαθειά ψυχική ανάγκη και έχει μέσα της κάτι το
σπαρακτικά συγκινητικό. Πηγάζει από την επίγνωση του Αναντικατάστατου! Είναι κάτι που δεν
διατυπώνεται. Πώς, άλλωστε, να διατυπωθεί η
συγκίνηση η σεισμική, από την οποία συνέχεται
κανείς, όταν μπροστά στον Μοναδικό «σχίζει το
στήθος του, γυμνώνει την καρδιά του και ζητεί
την κραυγή, την δυνάμενη να εκφράσει τον κοπετό της ψυχής του;»2. Το άρρητο αυτού του δεσμού σχολίασε ο βαθυνούστατος Πλάτων: «ρητόν γαρ ουδαμώς εστιν»3. Εκτός και αν είναι
κανείς «οικείος τε και άξιος του πράγματος, θείος ως»4!
5. Πώς – τώρα – να κρύψεις τη Μοναδική Δασκάλα μέσα σε ένα σωρό από λέξεις! Πώς να περιενδύσεις την αίσθηση της ανθρώπινης παρουσίας της με ένα λόγο, μεσόαζοντα ανάμεσα στη
Μνήμη και τη Ζωή, που, όσο περιεσκεμμένος κι
αν είναι, απειλείται – λόγω συναισθηματικής
φόρτισης – να διαλυθεί και να ξαστοχήσει; Ούτε
επίσης Απολογισμός μπορεί να γίνει ενός εκπαιδευτικού έργου, που – μέσω των μαθητών – συνεχίζεται, ενός πνευματικού βηματισμού που
ολοκάθαρα ακούγεται. Ούτε τελευταίος Αποχαιρετισμός μπορεί να δοθεί, αφού η Μοναδική γεμίζει και την πιο αλαργική «απόσταση με την
ανθρώπινη ακτινοβολία της και το ξεχείλισμα της

ψυχικής και πνευματικής της Ύπαρξης». Αποχαιρετισμός για τη Δασκάλα μας θα ήταν το ΚΑΛΕΣΜΑ για υπευθυνότητα, ακαταγώνιστη προσπάθεια για ό,τι καλύτερο, για Ανθρωπιά – βαθειά και
αληθινή, ενεργό και δημιουργική –, το ΚΑΛΕΣΜΑ
για καλοσύνη και ευγένεια ψυχής, για πνεύμα
θυσίας και στοργής προς «την εύπλαστη και ευάγωγη, την νέα και απαλή ψυχή των μαθητών»5,
το κάλεσμα για επανεισαγωγή στα Σχολεία των
ηθικών Αξιών και των χριστιανικών Αρχών, που
φαίνεται να έχουν εξορισθεί από την Εκπαίδευση
της Πατρίδας μας.
6. Με τέτοιες Αξίες και Αρχές η Μοναδική έχτιζε μεθοδικά και συστηματικά την προσωπικότητα των μαθητών της. Και πόσην αλύγιστη αντοχή έχουν οι «γέφυρες», οι καμωμένες με τέτοια
«υλικά»! Είναι αρράγιστες και αγκρέμιστες!
Στηρίζονται στις γνώσεις, που απλά και πλούσια
μετέδιδε, και στα κραταιά μορφωτικά ιδεώδη,
που ενέπνεε! Διακονούσε και την Εκπαίδευση
και την Παιδεία! Έτσι γίνεται η θεήλατη Παιδαγωγός και Πλαστουργός των παιδικών μας χρόνων. Στο δρόμο της ζωής μας σκόρπιζε αμάραντα ρόδα ουράνιας ομορφιάς με το ζεστό, διδακτικό και θελκτικό της λόγο, με την αγνή χάρη
της ψυχικής καλωσύνης και τη λάμψη του αδαμάντινου χαρακτήρα της και αναδεικνυόταν σεπτή Ιέρεια της Επιστήμης και της Αρετής στον
άχραντο ναό της Παιδείας: Δασκάλα, μυσταγωγός και οδηγός και ιεροφάντης, αληθινός «Άτλαντας» της ζωής και της παιδικής ψυχής. Είναι

1. S
 alber Linde: Lou Andreas-Salome, Rowohlt b. Hamburg, 1990, σσ. 1
2. κ.εξ. Κανελλοπούλου, Παν: Das Individuum als Grenze des Sozialen und der Erkenntnis, στο Arechiv f. ang. Sociologie, τ. Π, τεύχος
2, σ. 79-92, Βλ. Και Καπετανάκη, Δημ.: Από τον αγώνα του ψυχικώς Μόνου, ΑΦΘΕ, έτος Ε΄, τ. 2, σσ. 171-212. Του αυτού: Mυθολογία
του Ωραίου (εκδ. Χάρβεϋ, Αθήνα-Λίχνη 1988), σσ. 9 κ.εξ.
3. Πλάτ. Ζ’ Επιστ., 341 c.
4. Ό.π., 340 e. Βλ. Κωσταρά Γρηγ. Φιλ.: Μ. Ηeidegger, ο φιλόσοφος της Μερίμνης, Αθήνα 121999,
5. Πλάτ. Πολιτεία, Β 377 α 11-377b 1-3; «… άλλως τε και νέω και απαλώ ο τωούν μάλιστα γαρ δη τότε πλάττεται, και ενδύεται τύπος,
ον αν τις βούληται…».
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σαν να γράφτηκαν για εκείνη οι στίχοι του μεγάλου Κωστή Παλαμά:

«... Σμίλεψε, Δάσκαλε,
ψυχές / κι ό,τι σ’ απόμεινεν
ακόμη στη ζωή σου,
μην τ’ αρνηθείς, θυσίαστο /
ως τη στερνή πνοή σου...»
Αυτό έκανε η Δασκάλα μας διά βίου με ρωμαλέους παλμούς εθνικής και χριστιανικής έγνοιας
και με απόλυτη συνείδηση του κοινωνικού και
ανθρωποποιού της χρέους.

Η μεταφυσική άπ-οψη
7. Τέτοιοι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ άνθρωποι γίνονται για
τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές αιώνιοι
συνοδοί και οδηγητές. Χρόνια και χρόνια η Μνήμη ευγνωμονούσα θα παραντοποιεί με ευλάβεια
το πέρασμά τους, όχι μόνον από συγκίνηση και
καθήκον, αλλά κυρίως για να μη λησμονηθούν
τα ηθικά αποθέματα, οι κανόνες που κληροδότησαν στη μαθητιώσα νεολαία. Αν οι κοινωνίες
ήταν πράγματι γεωργημένες πνευματικά και πολιτιστικά, θα προσέτρεχαν στο ΚΑΛΕΣΜΑ του
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ, για τον οποίον οι πύλες της ψυχής
δεν κλείνουν και οι λαμπάδες της μνήμης δεν
σβήνουν: η θύμιση θα το εξυψώνει και θα τον
δαφνοστεφανώνει. Δεν είναι και τούτο μία μορφή αθανασίας; Η «απουσία» δεν είναι μία παρουσία;
8. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν υπάρχει «απουσία»,
εκδημία, τελευταίος ασπασμός, αμετάκλητος

6. Gedenkschrift fu Johannes Hoffmeister, Hamburg 1955,
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και οριστικός αποχαιρετισμός, χωρισμός «για
πάντα»! Τον «για πάντα» χωρισμό τον υπερβαίνουν τα συναισθήματα της αγάπης, της λατρείας,
της νοσταλγίας και της πίστεως. Αυτά είναι οι
γέφυρες, για να βρεθούμε από τον φυσικό στο
μετα-φυσικό κόσμο, εκείνον τον κόσμο όπου
εισήλθε η αγαπημένη Δασκάλα μας – σε ένα
κόσμο, εκείνον τον κόσμο όπου εισήλθε η αγαπημένη Δασκάλα μας – σε ένα κόσμο, που δεν
ξέρομε, δεν τον βλέπομε και που δεν θα έπρεπε
καν να τον ονομάζουμε στη γλώσσα μας «κόσμον». Στο δρόμο του πάντως, καθ’ οδόν, προς
αυτόν είμεθα όλοι και μπροστά στο τελειωτικό
του όριο, τον θάνατο, δεν υπάρχει «αργά» ή
«γρήγορα». Έτσι, τώρα, συνειδητοποιούμε ότι
είμεθα όλοι μαζί σε ένα καινό τόπο: ένδημοι και
απόδημοι ως σύντροφοι κοινού πεπρωμένου!
Και άποροι! Άποροι εδώ θα πει «απορούντες»,
«ερωτώντες»:
9. – Τι είναι εκείνο ή Ποιός είναι Εκείνος, που μας
καλεί στο θάνατο; Ή μήπως είναι ο ίδιος Εκείνος,
που μας καλεί στη ζωή; Όλους!6 Ο Θεός βέβαια!
10. Με το τελευταίο ερώτημα μπορεί να μας
συμβεί το σπάνιο, δηλαδή να κατανοήσουμε ότι
είμαστε, ότι περιεχόμαστε, σε ένα κοινό κόσμο
και ότι είμαστε μαζί με τους εκδημούντες κατά
τρόπο πιο βαθύ και πιο εγκάρδιο από όσο στον
προηγούμενο κοινό βίο, σε εκείνο το βίο, που
τόσο συχνά με τους σκοπούς του και τις καθημερινές του μέριμνες μας αποτρέπει από τον κρίσιμο αυτόν προβληματισμό! Με τον οποίον, όμως,
αίρονται οι αποστάσεις και κερδίζεται η μέγιστη
εγγύτητα προς κάθε εκδημήσαντα… Καθήκον
μέγιστο!
11. Αλλά υπολείπεται και ένα δεύτερο καθήκον,
που καταλύει τον χωρισμό; Να «εισαγάγουμε» την

αγαπημένη μας Δασκάλα στη ζωή μας, να εγκολπωθούμε το παράδειγμά της, να ακούμε την κρυστάλλινη φωνή της και να μην αφήνουμε να χαμηλώνει – πόσω μάλλον να σβήνει – το διδασκαλικό
της φως: να το κρατάμε ανέσπερο! Έτσι φέρνομε
ανάμεσά μας την Δασκάλα μας σε ένα τρίτο, κοινό
τόπο, όπου εκμηδενίζομε τον δήθεν χωρισμό,
σκουπίζομε την οδύνη και τα δάκρυα και εκτοπίζομε κάθε θρηνώδη απόγνωση! Το επισημαίνει ο
‘Εγελος7: ΄Οχι, η ζωή εκείνη που δειλιάζει μπροστά στο θάνατο και που με τα πρώτα ρίγη ή στο
πρώτο συναίσθημα «το βάζει στα πόδια», όχι, αυτή
δεν είναι η αληθινή χριστιανική και πνευματική
ζωή, αλλά μόνον εκείνη η ζωή, που «βαστάει το
θάνατο», που τον αντέχει, που τον αναδέχεται και
ζει εν αυτώ, είναι η αληθινή!
12. Σε επίρρωση των ανωτέρω θεωρήσεων ο
μέγας Γκαίτε, λίγα χρόνια αργότερα, στις «Συνομιλίες με τον Έκκερμανν» (την 2α Μαΐου 1824)
θα υπογρραμμίσει: «Η ιδέα του θανάτου με αφήνει εντελώς ήρεμο, γιατί έχω την απόλυτη βεβαιότητα, πως το πνεύμα μας είναι από ουσία άφθαρτη, που προχωρεί από αιωνιότητα σε αιωνιότητα…»8. Βέβαια στις φλέβες του Εγέλου και του
Γκαίτε τρέχει το φιλοσοφικό αίμα του Σωκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και των
Τραγικών, μαζί ασφαλώς με την εκτυφλωτική
και σωτήρια λάμψη του Χριστιανισμού, που «επάτησε τον θάνατον», που εισέδυσε έως τα καταχθόνια των ψυχών και των πνευμάτων και εκ-

πλήρωσε τις ανθρώπινες καρδιές με Φως εξ
Ουρανών και Ζωή και μεταφυσική ελπίδα!

Ακροτελεύτιο νεύμα
13. Ο Σωκράτης, η πλέον ηρωική και τραγική
μορφή της παγκόσμιας φιλοσοφίας, αλλά και ο
πιο γνήσιος ερμηνευτής της βαθύτερης ουσίας
της, όχι μόνον περιφρονεί αλλά καλεί τον θάνατο9. Διότι είναι πεπεισμένος ότι το πνεύμα είναι
αθάνατο «είναι ο ήλιος που μόνο το θνητό μας
μάτι τον θαρρεί πως χάνεται, πράγματι όμως ποτέ δεν εξαφανίζεται, πηγαίνοντας αδιάκοπα φωτίζει»10, ακόμη, διότι πιστεύει ότι «…. Τα τε γαρ
άλλα ευδαιμονέστεροί εισιν οι εκεί των ενθάδε
και ήδη τον λοιπόν χρόνον αθάνατοί εισιν….»11,
συμβουλεύει τους δικαστές «αρετής επιμελείσθαι»12 και με μια δραματική ρήση, που θα προβληματίζει τους αιώνες, τους νεύει: «… ώρα
απιέναι, εμοί μεν αποθανουμένω, υμίν δε βιωσομένοις οπότεροι δε ημών έρχονται επί άμεινον
πράγμα, άδηλον παντί πλην ή τω Θεώ: ώρα να
φεύγουμε, εγώ μεν για να πεθάνω, σεις δε για να
ζήσετε ποιος όμως από τους δύο μας πηγαίνει
προς το καλύτερο, είναι άδηλο σε όλους, το ξέρει
μόνον ο Θεός»13!
14. Η θεωρία του θεϊκού Πλάτωνος για την αθανασία της ψυχής και η παραίνεσή του «οι ορθώς
φιλοσοφούντες αποθνήσκειν μελετώσιν: να μελετούν τον θάνατο14 κορυφώνεται στο διαιώνιο
ερώτημα του αρχαίου τραγικού ποιητή Ευριπίδη:

7. Hegel G.W.F.: Jenenser Realphilosophie, Leipzig 1937, σ. 280.
8. Eckermann T.P.: Συνομιλίες με τον Γκαίτε (μετ. Ν. Καζαντζάκη, εκ. οίκος Φέξη) εν Αθήναις 1913, σ. 40.
9. Guardini Romano: Der Tod des Sokrates, έκδ. 1987, σ. 60. Βλ. Hegel (Vorlesungen uber der Geschische der Philosophie, I) Suhrkamp
1999, σ. 446.
10. Εchermann T.P., όπ. παρ. Βλ. Κωσταρά Γρηγ. Φιλ.: Φιλοσοφική Προπαιδεία, Αθήνα 2003, ογδόη έκδοση, σς. 379 κ.εξ.
11. Πλάτ. Απολογία Σωκράτους, 41 c.
12. Όπ. παρ., 41 c.
13. Όπ. παρ., 42, Βλ. Κωσταρά Γρηγ. Φιλ.: Η πολιτιστική πορεία, τ. Ι., Αθήνα 1965, σ. 81 κ.εξ. Του ιδίου: Γνωριμία με τον Ορτέγκα υ
Γκασσέτ, Αθήνα 2005, σσ. 212 κ.εξ.
14. Πλάτ. Φαίδ., 67 e: «όσοι σωστά φιλοσοφούν, πρέπει να μελετούν τον θάνατο»!

ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010

45

EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

«τις δ’ οίδεν, ει ζην τουθ’ ο κέκληται θανείν, το
ζην δε θνήσκειν εστί: ποιος τάχα ξέρει αν αυτό,
το οποίον ονομάζομε θάνατο, είναι ζωή και η ζωή
θάνατος;»15! Παρόμοιοι μεταφυσικοί προβληματισμοί γίνονται πηγή θείας έμπνευσης και ποιητικής δημιουργίας και γεφυρώνουν, επάνω από
τον ποταμό του χρόνου, τον παλιό με τον σύγχρονο στοχασμό. Ένα δείγμα αποτελεί το ποίημα «Τι,
λοιπόν;» του Γεωργίου Δροσίνη, από την συλλογή του με το χαρακτηριστικό τίτλο «Φωτερά Σκοτάδια», όπου ο ποιητής με βάθος και φιλοσοφική
ευλάβεια δείχνει ότι η δύναμη της ψυχής είναι το
φτερούγισμά της «προς τα άνω» και ουράνια η
ουσία της και αγγέλει την χαραυγή της πανάχραντης μέρας:
15. «Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμα αυγής είναι πέρα,
κι αντί νάρθη, μια νύχτ’ αξημέρωτη

ξημερώνει μια αβράδυαστη μέρα;
Μήπως είναι η αλήθεια στο θάνατο
Κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη,
ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε
κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;»16.
Είναι –χωρίς ερωτηματικό – αθάνατο, ό,τι έχει
πεθάνει! Αυτό είναι το ακροτελεύτιο νεύμα – απάντηση στο ΚΑΛΕΣΜΑ του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ, ένα μειδίαμα του προσώπου, από την όχθη της συγκίνησης, αισιόδοξο! Και μία παρακλητική προτροπή:
«Μη με καλωσορίζεις…, όταν έρχομαι, και μη με
αποχαιρετίζεις όταν φεύγω, διότι ουδέποτε έρχομαι, όταν ερχομαι, και ουδέποτε φεύγω, όταν
φεύγω»17! Μια τέτοια μεταφυσική βεβαιότητα
εξαγνίζει τις ψυχές και τις ησυχάζει. Και φέρνει
τις καρδιές σε μια απευθείας κοινωνία με την
υπέρτατη αλήθεια της ζωής!

15. Ευριπίδου, Απόσπασμα 833 (Fragmente).
16. Δροσίνη Γεωργίου, «Φωτεινά Σκοτάδια» (Τι, λοιπόν;).
17. Το χωρίον είναι ειλημμένο από τον ΙΙ τόμο του τρίτομου, πολυσέλιδου έργου του μεγάλου σύγχρονου υπαρξιακού φιλοσόφου Karl Jaspers.
Ο τίτλος αυτού του έργου είναι «Philosophie» (Φιλοσοφία). Ο Ι τόμος φέρει τον ειδικό τίτλο: Weltorientierang (Προσανατολισμός στον
κόσμο), ο ΙΙ ογκώδης επίσης τόμος: Existezerhellung: (Υπαρξιακός φωτισμός) και ο ΙΙΙ τόμος: Metaphvsik (Μεταφυσική). Το χωρίον που
παραθέτω είναι απο τον ΙΙ τόμο, σ. 71 (σ. 51 κ.εξ., βλ. Το έξοχο κεφ. Kommunikation – Επικοινωνία), Berlin 1931-1933.
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IATPIKA ΘEMATA
Oλική αρθροπλαστική γόνατος
MEΛETH: Πλωτάρχης (YI) Iωάννης Kοντολάτης ΠN,
Oρθοπαιδικός Xειρουργός Tραυματιολόγος, Eπιμελητής A’ Oρθοπεδικής
Kλινικής NNA, Eιδικευθείς στην επανωρθωτική/αρθροσκοπική χειρουργική επί τριετία στη Γλασκώβη M. Bρεττανίας. Mετεκπαιδευθείς στην τεχνική
ILIZAROV στο Kούργκαν Pωσίας
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
A΄ μέρος

O

λική αρθροπλαστική γόνατος είναι η
επέμβαση αντικατάστασης της φθαρμένης/κατεστραμμένης άρθρωσης του
γόνατος με μια τεχνητή άρθρωση που συνήθως
αποτελείται από μέταλλο και πλαστικό.
Η επέμβαση αυτή αποτελεί το τελικό στάδιο σε
μια διαδικασία φθοράς από οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, μετατραυματική αρθρίτιδα
και άλλες πιο σπάνιες αιτιολογίες που οδηγεί στη
δυσχέρεια ή ακόμα και στην αδυναμία εκτέλεσης
απλών δραστηριοτήτων όπως το περπάτημα ή η
άνοδος των σκαλοπατιών. Μπορείτε ακόμη και
να αρχίσετε να αισθάνεστε τον πόνο ενώ κάθεστε
ή ξαπλώνετε.
Εάν τα φάρμακα για έλεγχο των συμπτωμάτων
και τα βοηθήματα περπατήματος (μπαστούνι) δεν
είναι πλέον αποτελεσματικά, ώστε τα συμπτώματα οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής σας, μπορείτε να θελήσετε να εξετάσετε τη
πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης αντικατάστασης γονάτων (ολική αρθροπλαστική γόνατος).
Εάν σκέφτεστε το ενδεχόμενο ολικής αρθρο-

πλαστικής γόνατος ή έχετε αποφασίσει ήδη με
τον ορθοπαιδικό χειρουργό σας να κάνετε την
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γονάτων,
οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να
καταλάβετε περισσότερα για αυτήν την πολύτιμη
διαδικασία.

Ανατομία
Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση στο σώμα. Η κανονική λειτουργία γονάτων απαιτείται για
να εκτελέσει κανείς τις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες. Το γόνατο αποτελείται από
το χαμηλότερο όριο του μηριαίου οστού (μηρός),
που περιστρέφεται στο ανώτερο όριο του οστού
της γάμπας (κνήμη), και την επιγονατίδα, που γλιστρά μέσα ένα αυλάκι στο τέλος του μηρού. Ο
μηρός και η κνήμη συνδέονται με μεγάλους συνδέσμους (έσω/έξω πλάγιος, πρόσθιος/οπίσθιος
χιαστός) που σε συνδυασμό με τους μυς που γεφυρώνουν το γόνατο παρέχουν τη σταθερότητα
στην άρθρωση. Οι μακριοί μύες του μηρού και σε
μικρότερο ποσοστό ο γαστροκνημιαίος στη γά-
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μπα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση και τη δύναμη
στο γόνατο.
Οι κοινές επιφάνειες επαφής αυτών των τριών οστών καλύπτονται με τον αρθρικό χόνδρο,
μια ομαλή ουσία που μειώνει την τριβή μεταξύ
των οστών και διευκολύνει την κίνηση στην άρθρωση.
Όλες οι υπόλοιπες επιφάνειες της άρθρωσης
του γόνατος καλύπτονται από ένα λεπτό ομαλό
ιστό αποκαλούμενο αρθρική μεμβράνη ή θύλακος. Αυτή η μεμβράνη απελευθερώνει ένα ειδικό
ρευστό (το αρθρικό υγρό) που λιπαίνει το γόνατο
και μειώνει πολύ την τριβή σε ένα υγιές γόνατο.
Κανονικά, όλα αυτά τα συστατικά λειτουργούν
σε αρμονία. Αλλά η ασθένεια ή ένας τραυματισμός μπορεί να αναστατώσει αυτήν την αρμονία,
με συνέπεια τον πόνο, την αδυναμία μυών, και τη
μειωμένη λειτουργία.

Κοινές αιτίες πόνου και απώλειας
λειτουργίας των γονάτων
Η πιο κοινή αιτία του χρόνιου πόνου και της ανικανότητας των γονάτων είναι η αρθρίτιδα. Η
οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, και η

μετατραυματική αρθρίτιδα είναι οι πιοκοινές
μορφές.
Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως στους
ανθρώπους 50 ετών και άνω και συχνά στα άτομα
με ένα οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας. Ο χόνδρος που καλύπτει τα οστά του γονάτου μαλακώνει και καταστρέφεται. Τα οστά τρίβονται το ένα με
το άλλο, προκαλώντας πόνο και ακαμψία.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια ασθένεια στην οποία η αρθρική μεμβράνη παχύνεται
και φλεγμαίνει, παράγοντας πάρα πολύ αρθρικό υγρό που διατείνει (φουσκώνει) την άρθρωση. Αυτή η χρόνια φλεγμονή μπορεί να βλάψει
το χόνδρο και να προκαλέσει τελικά την απώλεια του, με αποτέλεσμα τον πόνο, και την
ακαμψία.
Η μετατραυματική αρθρίτιδα μπορεί να ακολουθήσει έναν σοβαρό τραυματισμό των γονάτων. Ένα κάταγμα στο γόνατο ή σοβαρή συνδεσμική κάκωση στο γόνατο αλλάζει την εμβιομηχανική προκαλώντας αυξημένες φορτίσεις που
με τη πάροδο του χρόνου προκαλούν βλάβη στον
αρθρικό χόνδρο, οδηγώντας σε πόνο και περιορισμό της λειτουργίας της άρθρωσης.
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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O παράξενος επισκέπτης
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
B΄ μέρος

E

χεις δίκιο, της είπε, οι κάλτσες και τα
παπούτσια, όπως και το καλό ντύσιμο
ομορφαίνουν τον άνθρωπο. Εσύ όμως
κι έτσι είσαι έξυπνη και θα σου στείλω προξενιό
και της αποκάλυψε, ότι δεν είναι άλλος από το
βασιλιά αυτής της χώρας.
Η κοπέλα δεν πίστευε στ’ αυτιά της με αυτό που
άκουγε και έκανε να σηκωθεί αλλά εκείνος την
εμπόδισε. Πήρε ο ίδιος ένα σκαμνί που βρέθηκε
εκεί κοντά και κάθισε δίπλα της.
- Πριν μου απαντήσεις αν θέλεις κι εσύ να με παντρευτείς, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα τηρήσεις έναν απαράβατο όρο.
- Όρο, τι όρο; Ανησύχησε η κόρη.
Ο ξένος την καθησύχασε και πάλι και της εξήγησε αμέσως τι ζητούσε. «Μέσα στο παλάτι» της
είπε θα είσαι εσύ η βασίλισσα, όπως κάθε γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Με άλλα λόγια σου
ζητώ, να μην ανακατεύεσαι στις υποθέσεις του
κράτους και να μην βγαίνεις με τη γνώμη σου
μπροστά στους υπηκόους μου», είπε και σηκώθηκε να φύγει.
- Στις προσταγές σου, βασιλιά μου, απάντησε
πρόθυμα η κόρη και στάθηκε προσοχή μπροστά του.
Κανείς δεν πίστευε στα μάτια του, όταν την άλλη μέρα είδαν τη βασιλική άμαξα, να σταματάει
έξω από το φτωχικό του γέρου.
Ο γάμος έγινε με γιορτές και πανηγύρια και
καλεσμένος ήταν όλος ο λαός. Τραπέζια στρώθηκαν πλούσια στις πλατείες, οι τελάληδες διαλαλούσαν την ομορφιά και τις χάρες της νύφης

και όργανα έπαιζαν γαμήλια τραγούδια και χορούς για τρεις ολόκληρες μέρες.
Μπροστά από τα στρωμένα τραπέζια πέρασαν
ο βασιλιάς και η βασίλισσα πάνω στην άμαξα,
που την έσερναν τέσσερα άσπρα άλογα κι όλοι
τους ευχήθηκαν καλορίζικα και καλούς απογόνους. Τέλος, η άμαξα στάθηκε μπροστά στην πόρτα του παλατιού κι ο βασιλιάς πήδηξε πρώτος κι
έδωσε το χέρι του στη βασίλισσα να κατεβεί και
να την οδηγήσει στο μεγαλοπρεπές ανάκτορό
του. Στο κατώφλι στάθηκε λίγο και τη ρώτησε
σκύβοντας στ’ αυτί της, αν θυμάται την υπόσχεσή
της ότι θα τηρήσει τον απαράβατο όρο του.
- Και βεβαια, βασιλιά μου θυμάμαι, απάντησε
εκείνη με χαμόγελο. Ο βασιλιάς τη φίλησε στο
μέτωπο και χάθηκαν μέσα στο παλάτι, για να
συνεχίσουν την ευτυχία τους ως σύζυγοι.
Εκείνα τα χρόνια οι βασιλιάδες ήταν και δικαστές. Οι άνθρωποι όταν είχαν αντιδικίες, πήγαιναν στο βασιλιά για να τους λύσει τις διαφορές.
Οι αποφάσεις του βασιλιά, ήταν μελετημένες και
σοφές και τις σέβονταν όλοι.
Οι δίκες γίνονταν στη μεγάλη αίθουσα του θρόνου, όπου το βασιλικό ζεύγος άκουγε με προσοχή την υπόθεση αλλά μόνο ο βασιλιάς έκανε
ερωτήσεις, εξέταζε μάρτυρες κι έβγαζε τις αποφάσεις. Αν καμιά φορά τα πράγματα ήταν μπερδεμένα, ο βασιλιάς ανέβαλε για άλλη μέρα την
απόφαση. Ήθελε να σκεφτεί την υπόθεση, να
ακούσει πληροφοίες ακόμα και τη γνώμη της
γυναίκας του ζητούσε, για να είναι ήσυχος ότι
απέδωσε δικαιοσύνη.
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Μια μέρα ήρθαν να δικαστούν δυο αδέλφια,
που κόντευαν να σκοτωθούν για κτηματικές διαφορές. Πρώτα πήρε το λόγο ο μεγαλύτερος. Είπε
ότι αυτός δούλεψε σκληρά τη γη τους, κι έστελνε
χρήματα για να σπουδάσει ο αδελφός του. Είπε
ότι θυσιάστηκε και τώρα ο αδελφός έρχεται, να
ζητήσει μερίδιο από την πατρική περιουσία.
Ένα σούσουρο ακούστηκε στην αίθουσα και
δεν ήξερε κανείς σε ποιον έριχναν το άδικο, όσοι
βρίσκονταν στην αίθουσα. Ησυχία, πρόσταξε ο
βασιλιάς κι έδωσε το λόγο στον μικρό αδελφό,
για να απολογηθεί.
Αυτός, είπε αναγνώριζε τις θυσίες του αδελφού του για να σπουδάσει, όπως είχε υποσχεθεί
στον πατέρα του πριν πεθάνει, τα χρήματα, όμως
ήταν λίγα που έρχονταν από το χωριό και δεν του
έφταναν για να ζήσει στην πόλη και να πληρώνει
τις σπουδές του. Χρειάστηκε να δουλεύει πολλές
ώρες την ημέρα και να ξενυχτά με τη λάμπα, για
να πάρει το πτυχίο του – κι άλλο σούσουρο στο
ακροατήριο- κι ο βασιλιάς χτύπησε δυνατά το
χέρι του στο τραπέζι, για να ησυχάσουν κι έγνεψε
στον κατηγορούμενο να συνεχίσει.
- Εγώ είπε αυτός μόνο ένα μικρό μερίδιο ζητώ
για να δουλέψω στον τόπο μου και να μην αποξενωθώ από την οικογένειά μου, υπόσχομαι
ακόμα να βοηθήσω τον αδελφό μου όταν με
χρειαστεί και τους συμπατριώτες μου. Αυτά είπε ο μικρότερος και κάθισε συγκινημένος, ενώ
σκούπιζε κι ένα δάκρυ από τα μάτια του.
Ο βασιλιάς ήταν δίκαιος άνθρωπος, σπάνια
έκανε λάθος αλλά σήμερα έδειχνε να δυσκολεύεται πολύ να βγάλει κρίση. Έμεινε σιωπηλός και
σκεπτόταν. Η ώρα περνούσε κι όλοι περίμεναν
με αγωνία την απόφαση του βασιλιά ενώ έξω
περίμεναν κι άλλοι για να δικαστούν. Η βασίλισσα γύρισε και κοίταξε το βασιλιά, με φανερή ανυπομονησία. Εκείνος όμως φαινόταν βυθισμένος
στις σκέψεις του και δεν της ανταπέδωσε το
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βλέμμα.
Η αγωνία στο ακροατήριο κορυφώθηκε. Μουρμουρητά ακούστηκαν, τ’ αδέλφια κοίταζαν εχθρικά ο ένας τον άλλο αλλά κανείς δεν τολμούσε να
σπάσει τη σιωπή.
Η βασίλισσα έριξε μια τελευταία ματιά στο βασιλιά που φαινόταν σε βαθιά συλλογή και δεν
κρατήθηκε.
- Ο μικρός αδελφός, είπε δεν είναι αχάριστος και
είναι άδικο ν’ αποκληρωθεί από την πατρική
περιουσία. Ας πάρει κι αυτός το μικρό μερίδιο
που ζητάει, για να μην σπάσει ο κρίκος της αγάπης, που κρατάει ενωμένα τα μέλη μιας οικογένειας.
Όλοι θαύμασαν το σκεπτικό της βασίλισσας και
μερικοί χειροκρότησαν. Όταν όλοι ησύχασαν μίλησε και ο βασιλιάς.
- Αυτή είναι και η δική μου απόφαση, είπε και
κήρυξε το τέλος της δίκης.
Όταν έφυγε και ο τελευταίος από την αίθουσα

του θρόνου, γύρισε στη βασίλισσα και της είπε
φανερά θυμωμένος. «Έκανες παράβαση της
εντολής μου και αθέτησες την υπόσχεσή σου.
Μάζεψε τώρα τα πράγματά σου, πάρε κι ό,τι θέλεις από το παλάτι μου και γύρισε στο πατρικό
σου. Ο αμαξάς μου θα σε οδηγήσει στο χωριό
σου. Η βασίλισσα ταράχτηκε πολύ. Αγαπούσε και
θαύμαζε τον άντρα της κι έβαλε σε ενέργεια το
θηλυκό μυαλό της για να βρει τρόπο, να αλλάξει
τη σκληρή απόφασή του και να μη φύγει από κοντά του.
- Θα κάνω ό,τι πρόσταξες, βασιλιά μου και να με
συμπαθάς, έφταιξα πολύ, το αναγνωρίζω το
σφάλμα μου και παρακαλώ την αφεντιά σου
να μη μου αρνηθεί μια χάρη πριν αποχωριστούμε.
- Ποια χάρη, τι εννοείς; Είπε ο βασιλιάς και την
κοίταξε ίσια στα μάτια γιατί την αγαπούσε και
λυπόταν που θα την έχανε.
- Να, θέλω να πιούμε αύριο το πρωί τον καφέ
μας, όπως κάθε μέρα, στη μεγάλη αίθουσα για
τελευταία φορά οι δυο μας, ζήτησε σεμνά η βασίλισσα.
Ο βασιλιάς της έκανε νεύμα ότι συμφωνούσε
κι εκείνη ετοίμασε με μεγάλη φροντίδα τον καφέ,
όπως το συνήθιζε. Σε λίγο ο βασιλιάς απολάμβανε τον καφέ του και το γλυκό του κουταλιού
που τον συνόδευε. Τον βρήκε μάλιστα πολύ πετυχημένο στη ζάχαρη και με άρωμα φυσικό.
- Με τις υγείες σου, πολυχρονεμένε μου, του ευχήθηκε η γυναίκα του και τράβηξε κι αυτή την
πρώτη ρουφηξιά από το δικό της φλιτζάνι, ενώ
ένα δάκρυ φάνηκε στα μάτια της.
Ξαφνικά ο βασιλιάς έγειρε το κεφάλι του στον
ώμο και κοιμήθηκε. Η βασίλισσα κάλεσε γρήγορα τον αμαξά, για να τη βοηθήσει να μεταφέρουν το βασιλιά στην άμαξα. Μπήκε κι αυτή
μέσα και τον πρόσταξε να τραβήξει ίσα για το
πατρικό της. Οι γονείς της ανησύχησαν πολύ όταν

είδαν να κατεβάζουν από την άμαξα το βασιλιά
και να τον ξαπλώνουν στο μεγάλο κρεβάτι. Η κόρη τους έκανε νόημα να ησυχάσουν και πρόσταξε
τον αμαξά να ταΐσει το άλογο και να περιμένει
στην άμαξα. Εκείνη κάθισε δίπλα στον κοιμισμένο βασιλιά και περίμενε να ξυπνήσει από τον
ύπνο, που η ίδια είχε προκαλέσει, ρίχνοντας στον
καφέ του μια μικρή δόση ακίνδυνο υπνωτικό.
Η ώρα που πέρασε ώσπου να ξυπνήσει ο βασιλιάς φάνηκε στη βασίλισσα αιώνας και ανάπνευσε με ανακούφιση, όταν ο άντρας της άνοιξε
τα μάτια του και ανακάθισε στο κρεβάτι, πασχίζοντας να καταλάβει τι συνέβη.
-Π
 ώς βρέθηκα εδώ; Τι σκάρωσες πάλι της είπε
θυμωμένος και κατευθύνθηκε προς την πόρτα
για να φύγει.
- Στάσου βασιλιά μου, έτρεξε η γυναίκα ξοπίσω
του. Κάνεις κι εσύ τώρα παράβαση της εντολής
σου. Μου είπες να πάρω ό,τι θέλω από το παλάτι πριν φύγω. Αυτό έκανα κι εγώ. Πήρα αυτό που
ήθελα, δηλαδή εσένα, που σε αγαπώ, και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, ενώ γονάτιζε μπροστά
του, παρακαλώντς τον να τη συγχωρήσει.
Ο βασιλιάς συγκινήθηκε από την αγάπη και τη
μεταμέλειά της και τη βοήθησε να σηκωθεί. Την
πήρε από το χέρι και την οδήγησε στην άμαξα που
περίμενε απ’ έξω...
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EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

Mια ζωή μια ιστορία

Ποικίλα κι αληθινά

Mια άποψη

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΠT-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Πρώην καθηγητής Ηλεκτρισμού-Ηλεκτρονικών Σχολών ΗΛ-ΗΝ ΠΝ

A. O τσοπάνης και το κράτος

T

ις παλιές εποχές και λιγότερο σήμερα
στα ορεινά χωριά της πατρίδας μας και
όχι μόνο, λόγω και της φτώχειας τότε
στα βουνά και τους κάμπους κατοικούσαν πολλές οικογένειες. Ένα από τα βιοποριστικά επαγγέλματα ήταν οι στάνες μικρές ή μεγάλες (κοπάδια) με τα
γιδοπρόβατα. Αυτές τις φύλαγε ο τσοπάνης. Ο τότε τσοπάνης ήταν ένας φτωχός άνθρωπος αγράμματος, ίσως
είχε πάει 2-3 τάξεις στο Δημοτικό, γράμματα όμως δεν
ήξερε. Ήξερε πάντως να πηγαίνει στον πόλεμο και δεν έπαιρνε
απαλλαγές από το στρατό, γιατί αυτό
εθεωρείτο και ήτο υποτιμητικό για ένα Ελληνόπουλο και για την οικογένειά του. Αυτή η αγράμματη μάνα, όταν έφευγε για το στρατό το παιδί
της, που ήταν άγνωστο πότε και αν θα γυρίσει
ξανά σπίτι, του έλεγε: «Στο καλό παιδάκι μου και
με τη νίκη». Οι δε αδελφές του, του έλεγαν «στο
καλό αδελφούλη μας, εμείς θα σου πλέξουμε
κάλτσες, φανέλα, γάντια και όταν έλθεις να τα
πάρεις». Το Ελληνόπουλο αυτό πριν πάει στο
στρατό και μετά που απελύετο, ήταν πέραν των
άλλων και τσοπάνης. Αυτός δεν είχε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε σύγχρονα μέσα και προσωπικό, είχε όμως μυαλό. Αν τον ρωτούσες
«πόσα γιδοπρόβατα έχεις;», σου έλεγε: «63 γα-
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λάρια (41 γίδια - 22 πρόβατα), 11 αρνιά, 2 τραγιά,
1 κριάρι, 8 στέρφες, 13 μουνούχια, 15 κατσίκια,
ούλα μαζί 113». Γνώριζε, ήξερε τι κοπάδι έχει.
Εσύ κράτος μου πάνσοφο, έχεις ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, υπαλλήλους χιλιάδες,
λογιστήρια, υπηρεσίες, γραμματισμένους ανθρώπους με διδακτορικά, κρατικό μηχανισμό.
Όταν καλό μου κράτος σε
ρωτήσανε «πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχεις;»,
απάντησες «δεν ξέρω». «Πόσους συνταξιούχους έχεις;»,
αποκρίθηκες «δεν ξέρω». Σε
ρώτησαν «τι περιουσία έχεις;», είπες «δεν ξέρω». Μας είπες τρία «δεν».
Δεν έλεγες ένα νούμερο, π.χ. 1.269.569 υπαλλήλους, έτσι κι αλλιώς εάν έλεγες περισσότερα
από 1.200.000, μέσα θα έπεφτες.
Απορία κάθε απλού ανθρώπου είναι, αφού δεν
γνωρίζεις τι προσωπικό έχεις, τότε τι πληρώνεις
κάθε μήνα; Ακούγεται ότι πληρώνεις συντάξεις
σε πεθαμένους. Συγχαρητήρια, πρωτοτυπείς σε
όλη την υφήλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα
τσομπάνηδες να πας να σε συμβουλεύσουν τι
πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να μετρήσεις τους
υπαλλήλους σου. Καλό μας κράτος, εάν ο τσομπάνης δεν ήξερε τι κοπάδι έχει, πώς θα υπολόγιζε τι σανό χρειάζεται να τα ταΐσει, νερό να τα
ποτίσει, πόσο μεγάλο ή μικρό μαντρί θα φτιάξει

για να τα στεγάσει. Εσύ κράτος δεν γνωρίζεις τον
αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που έχεις και
η απορία του απλού πολίτη είναι πού τους στεγάζεις, πόσους πληρώνεις, πόσους έχεις ασφαλίσει; Γενικότερα, η άγνοιά σου ξεπερνάει κάθε
όριο ανοργανωσιάς και αδιαφορίας. Παραδειγ-

ματίσου από τον αγράμματο τσοπάνη της τότε
εποχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεχνάτε πού ήμασταν, πού είμαστε, πού πάμε.
Ευθυμολόγος Γεώργιος Γκλίστης

B. Οι ενάρετες αξίες της ζωής.

Σ

το κοντινό παρελθόν, μια γυναίκα της
παλιάς εποχής που είχα την τύχη να
γνωρίζω, μου διηγήθηκε τα εξής: Πήγαν
οι επιτήδειοι πριν κάμποσα χρόνια και της είπαν
να της βγάλουν σύνταξη αναπηρίας. Η ίδια τους
είπε «δεν είμαι ανάπηρη». Της είπαν «γιαγιά φοράς γυαλιά και δεν βλέπεις», κι εκείνη τους απάντησε «γυαλιά φοράω για να μπουρλιάζω τη
βελόνα και για να μπαλώνω, αλλά δεν είμαι
στραβή ούτε ανάπηρη».
Γυναίκα της παλιάς εποχής, εσύ ήξερες για
ανάπηρους αυτούς που γύρισαν από τους πολέμους χωρίς χέρια, πόδια, σαγόνια, με βόλια στην
πλάτη. Ήξερες ότι αυτοί είναι οι ανάπηροι ή και

κάποιοι άλλοι που γεννήθηκαν με ορισμένα σωματικά προβλήματα. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι την εποχή εκείνη, το 19... ήταν ανάπηρες
όλες οι γριές, αρκεί να έδιναν στους επιτήδειους κανά χρόνο τη σύνταξη που θα τους έβγαζαν, βέβαια με τις ευχές του κράτους μας. Έλεγες στραβό είναι το κράτος που βγάζουν τέτοιες
συντάξεις. Γυναίκα περήφανη, Ελληνίδα, δεν
δέχτηκες την ψευτοσύνταξη. Είπες περήφανα,
εμένα με φτάνει η αγροτική σύνταξη που παίρνω. Αθάνατη σκέψη, γερόντισσα Ελληνίδα, δίδαξες με τον τρόπο σου ηθικές και ανθρώπινες
αξίες της ζωής, της κοινωνίας. Είσαι παράδειγμα προς μίμηση.

Xρήματα που κατατέθηκαν υπέρ πρόνοιας EAAN στην Eθνική Tράπεζα
Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27
Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Οι συμμαθητές της τάξης 1979

Μάχιμου Αρχιπλοτάρχου ε.α. Αθ. Παλάσκα

95,00

Αλέξανδρος Ιωάννου
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ

Tου συναδέλφου μου Eυάγγελου Kουρή

400,00

Πολλάλη Τζίνα

Βόσσου Παν.

Πολλάλης Ν.

Βόσσου Παν.

50,00

Ελληνικός Σύνδεσμος Ναυτικής
Αεροπορίας (ΕΣΝΑ)

Πλωτάρχου ε.α. Δ. Γραφάκου

100,00

50,00
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Διασκέδαση Χοροί-συνεστιάσεις μελών ΕΑΑΝ
πρώτου εξαμήνου 2011
Eπιμέλεια: Yποναύαρχος ε.α. Δημ. Aποστολάκης ΠN

H

ΕΑΑΝ στα πλαίσια των ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων για διασκέδαση και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών
της, προγραμματίζει-συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις. Πέραν της μεγάλης χοροεσπερίδας
που θα γίνει στις 17-12-2010 στη ΛΑΕΔ (Λέσχη
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) και τις ημερήσιες διασκεδαστικές εκδρομές μας, προγραμματίζουμε συμμετοχή μας και στις εκδηλώσεις
της ΛΑΕΔ. Στη ΛΑΕΔ προγραμματίζονται κάθε
χρόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους ταβέρνες-χοροεσπερίδες με μεγάλη επιτυχία. Την Τσικνοπέμπτη γίνεται μεγάλη χοροεσπερίδα καθώς και σε
όλες τις ταβέρνες. Οι τιμές εισιτηρίου συμμετοχής είναι πολύ χαμηλές. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω εκδηλώσεις δύνανται
να δηλώνουν συμμετοχή στην ΕΑΑΝ.
Επειδή ο προγραμματισμός καθορίζεται λίγες

ημέρες πριν τη διασκέδαση και ως εκ τούτου δεν
είναι δυνατή η ειδοποίηση μέσω των Θ.Α., διότι το
περιοδικό είναι διμηνιαίο, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να δηλώσουν την επιθυμία τους στην ΕΑΑΝ
το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου 2011, προκαταβάλλοντας και το αντίτιμο του εισιτηρίου. Να ληφθεί υπόψη ότι στις κάτω αίθουσες που γίνεται η
εκδήλωση υπάρχουν κολόνες και τα τραπέζια είναι διάσπαρτα σε όλη την αίθουσα μεταξύ των
κολονών. Επίσης προβλέπεται να προγραμματιστεί στο τέλος της Aνοίξεως, μεγάλη αποχαιρετιστήρια χοροεσπερίδα για αποχαιρετισμό του πρώτου διασκεδαστικού εξάμηνου του έτους 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην επιτροπή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηλ. 210-3310430-31 ή στη
Γραμματεία Προέδρου ΕΑΑΝ, τηλ. 210-3368657,
Αρχικελευστή Ζ. Αθανασίου.

Πρακτικά συνεδριάσεως του ΔΣ/EAAN της 16ης-9-2010, υπ’αριθ. 26
Θέμα 5ο της 16-9-2010. Σχέδιο Nόμου που αφορά
το πρώτο μέρος την Yπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των E.Δ., το δεύτερο μέρος την
Διοίκηση των E.Δ. και το τρίτο μέρος την Στρατολογία και συναφείς διατάξεις. Σχετ.: Tο παραπάνω
Σχέδιο Nόμου όπως έχει κατατεθεί στη Bουλή.
To Δ.Σ. EAAN αποφασίζει αναφορικά με το εν
λόγω νομοσχέδιο:
1. Tο σχέδιο αυτό συντάχθηκε κυρίως ως επακόλουθο του νέου συνταξιοδοτικού νόμου που
θα διέπει το μόνιμο προσωπικό των E.Δ, βασίζεται, επομένως, σε ένα συνταξιοδοτικό νόμο
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που είναι επαχθής για τα εν ενεργεία στελέχη
των E.Δ.
2. Tο σχέδιο νόμου περιέχει θετικά και αρνητικά
στοιχεία. Tα μεν αρνητικά θα πρέπει να απαλειφθούν, τα δε θετικά θα πρέπει να τύχουν προστασίας και εξασφάλισης, ώστε να υπάρξει αξιοκρατία και μη παρέμβαση των πολιτικών στα θέματα
που αφορούν το προσωπικό των E.Δ.
3. Oι νόμοι αποτελούν ένα μέρος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των E.Δ., αλλά ο βασικότερος παράγων είναι το ηθικό του προσωπικού, η πίστη του στην αξιοκρατία και η σωστή
οικονομική αμοιβή του, τα οποία στην παρούσα

περίοδο δοκιμάζονται έντονα.
4. Tο Δ.Σ. EAAN συμμερίζεται τις ανησυχίες που
εκφράζονται στο έγγραφο του Συντονιστικού
Συμβουλίου των Συλλόγων των τριών κλάδων των E.Δ., ΣAAYΣ - ΠM/ΣAΣY/ΠN - ΣAΣMYN
- ΣAΣ και ΣAΣYΔA προς τουν YEΘA και τους
αρχηγούς των κομμάτων.
5. Tο Δ.Σ. EAAN αναμένει την επέκταση των ν.
2838/2000 και 3016/2002 αναφορικά με το
μέρισμα του επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού και στους προ των ετών 2000 και 2002
αποστρατευθέντες. Ωσαύτως και την τροποποίηση των νόμων 2838/2000 άργρο 6 και
3016/2002 άρθρο 37, ώστε να καλύπτουν και
τους «ευδοκίμως τερματίσαντες» για τους αποστρατευθέντες πριν από τα έτη 2000 και 2002.

Πανηγυρικός εσπερινός Aγίας
Παρασκευής στην Διεύθυνση
Nαυτικών Όπλων Nαυστάθμου
Kρήτης
1. Στις 25 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε πανηγυρικός εσπερινός στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Διευθύνσεως Ναυτικών
Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης.
2. Στη φετινή εορτή προσκλήθηκαν από τον Διευθυντή Πλοίαρχο Ιωάννη Αγγελόπουλο ΠΝ το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ Παράρτημα

Κρήτης και μέλη μας που είχαν υπηρετήσει στην
ΔΝΟ/ΝΚ.
3. Μετά τον εσπερινό ακολούθησε συνεστίαση σε

πάρα πολύ ωραία διαμορφωμένο χώρο με θέα
τον κόλπο της Σούδας όπου παρακάθισαν οι
προσκεκλημένοι.
4. Η βραδιά έκλεισε με κρητικούς χορούς από μέλη συλλόγων με παραδοσιακές στολές που
συνόδευαν δεξιοτέχνες λυράρηδες.
5. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Διοικητή του ΝΚ Αρχιπλοίαρχο Γεώργιο Μαρκουλάκη
ΠΝ και τον Διευθυντή της ΔΝΟ/ΝΚ για την ιδιαίτερη
μέριμνα που επέδειξαν για το παράρτημά μας.
Για το ΔΣ, o Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Δρακάκης ΠΝ
Ο Γραμματέας, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α.
Π. Δούκας ΠΝ

Συνάντηση με Διοικητή
Nαυστάθμου Kρήτης

1. Στις 13 Ιουλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΝ Παράρτημα Κρήτης πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας στον Νέο Διοικητή Ναυστάθμου
Κρήτης Γεώργιο Μαρκουλάκη ΠΝ. Μέσα σε ένα
θαυμάσιο και συναδελφικό κλίμα, ενημερώθηκε
για το επιτελούμενο έργο μας και συζητήθηκαν
διάφορα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας.
2. Σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξε κατανόηση και άμεση ανταπόκριση.
3. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να απευθύνουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες στον Διοικητή ΝΚ για την
θερμή υποδοχή που τύχαμε και την ευρεία αντίληψη
και κατανόηση των θεμάτων που του ζητήσαμε.
Ο Πρόεδρος,
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Δρακάκης ΠΝ
Ο Γραμματέας
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Π. Δούκας ΠΝ

Eπίσκεψη ΔΣ EAAN Παράρτημα
Kρήτης στον Διοικητή Πεδίου Bολής
Kρήτης
1. Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ Παράρ-
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τημα Κρήτης επισκέφτηκαν μετά από αίτησή
των, τον Νέο Διοικητητή Πεδίου Βολής Κρήτης
Υποστράτηγο Γεώργιο Σωμαρά τον οποίο ενημέρωσαν για το επιτελούμενο έργο, μέσα από
ένα θαυμάσιο και συναδελφικό κλίμα, παρουσία
και του Διευθυντή Συντονισμού Αντιπλοιάρχου
(Ο) Αναστασίου Στράτου.
2. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
Α. Επίσκεψη μελών για παρακολούθηση εκτόξευσης πυραύλου στο πεδιό βολής.

Β. Διάθεση ενός πούλμαν για πραγματοποίηση
ημερήσιας εκδομής.
Γ. Συμμετοχή μελών στις κοινωνικές εκδηλώσεις του πεδίου βολής.
3. Σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξε κατανόηση και άμεση ανταπόκριση.
4. Ακολούθησε ενημέρωση από τον Κλαδάρχη
Επιχειρήσεων Αρχισυνταγματάρχη (ΠΒ) Αναστάσιο Γκούμα για την αποστολή και τις δραστηριότητες του πεδίου βολής Κρήτης/
5. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να απευθύνουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες στον Διοικητή ΠΒΚ για την
θερμή υποδοχή που τύχαμε και την ευρεία αντίληψη
και κατανόηση των θεμάτων που του ζητήσαμε.
Ο Πρόεδρος, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α.
Χ. Δρακάκης ΠΝ
Ο Γραμματέας, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α.
Π. Δούκας ΠΝ

Eκδρομή μελών παραρτήματος Δυτικής Eλλάδος EAAN
To παράρτημα EAAN Δυτικής Eλλάδος, από 4 Ιουνίου 2010 μέχρι και 14 Ιουνίου 2010, πραγματοποίησε 11ήμερη εκδρομή σε Μιλάνο – Γενεύη – Παρίσι – Νίκαια. Σε αυτή συμμετείχαν συνολικά 64 συνάδελφοι με τις οικογένειές τους. Κατά γενική ομολογία η εκδρομή είχε μεγάλη επιτυχία και όλοι
έμειναν πολύ ευχαριστημένοι.
Aπό την EAAN
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος ε.α. Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Και συ τέκνον
Βρούτε

Η Ελλάδα παραδοσιακά υπήρξε φίλη των Αράβων,
ενώ οι Άραβες ιστορικά, ποτέ δεν υποστήριξαν την
Ελλάδα. Η είδηση ότι η Συρία, τελείως ξαφνικά,
βγαίνει και αναγνωρίζει τα Σκόπια, επαναφέρει το
ερώτημα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καίσαρα
όταν είδε τον πλέον έμπιστο άνθρωπο μπροστά
του να θέλει να τον δολοφονήσει, όπως και έγινε.

Όπως γνωρίζουμε στην τεχνική γλώσσα, όλα τα
μηχανήματα για να μην κάνουν θόρυβο απαιτούν
προσεκτικό λάδωμα. Βέβαια, αυτή η εφεύρεση,
μεταφέρθηκε από την τεχνική στην κοινωνία, με
κάποια αλληγορική σημασία, δηλαδή για να πετύχεις κάτι, πρέπει να λαδώσεις. Στη σημερινή
περίπτωση το λάδωμα έφτασε μέχρι στον Κινέζο
πρωθυπουργό, όταν του έδωσαν ψωμί βουτηγμένο στο λάδι και του άρεσε πολύ.

«Η αντινομία μεταξύ τρίτης ηλικίας
και οικονομικής κρίσης»

Η μακροβιότητα του ελληνικού πληθυσμού είναι
μια πραγματικότητα, λόγω της μεσογειακής δίαιτας. Όμως, για να διατηρηθεί αυτό το πλεονέκτημα της ελληνικής κοινωνίας, στη σημερινή οικονομική κρίση που πλήττει δραματικά την τρίτη
ηλικία, πρέπει να ληφθούν σύντομα μέτρα, αλλιώς θα τους στείλουμε στον «Καιάδα» για να
απαλλαγούμε από αυτούς.

Πληροφόρηση

Έμαθα ότι φέτος άνοιξαν πολλές σχολές Κανό.
Συνάντησα μια πολύ καλή φίλη και μου είπε: «Θα
πάω να μάθω κανό και θα το κάνω και καθιστό

Η ντροπή με γραβάτα

Ήρθε στο γραφείο μου νεαρός και μου είπε ότι
του έχω γράψει λιγότερα μόρια στον παραθερισμό. Τα βλέπουμε στον Η/Υ και ήταν κανονικά.
Μου είπε ότι δεν του έχω βάλει τα μόρια του πατέρα του. Τον ρώτησα, «ζει ο πατέρας σου;», μου
είπε, «ναι ζει». Του είπα, «λες ψέματα, κρίμα που
είσαι και νέος». Μου λέει, «βλέπεις τηλεόραση;»,
του είπα, «όχι». Πήρα την απάντηση ότι, εδώ
βγαίνουν στην τηλεόραση άνθρωποι με γραβάτες, ιθύνοντες του τόπου, υποτίθεται ή έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και διαβεβαιώνουν ότι το
ΦΠΑ δεν θα αυξηθεί, θα μείνει 19%, ύστερα από
λίγες ημέρες πάει 21%... 23%, νομίζουν ότι κοροϊδεύουν 10 εκατ. Έλληνες και προσβάλλετε εμένα
τον άνεργο για ένα μικρό ψεματάκι; Παραδειγματίστηκα από αυτούς… Ντροπή, αλλά σε ποιους…
αποφασίστε εσείς.

Ίδωμεν το φως το αληθινό

Eδώ πρέπει σαν Έλληνες να παραδειγματιστούμε από την προσπάθεια των χιλιανών που ενώ
ήταν θαμμένοι στα έγκατα της γης επί δύο μήνες και σε βάθος 680 μ. κατόρθωσαν το αδύνατο, πρώτα να επιβιώσουν σε αυτό το χώρο
τόσο καιρό και με τη βοήθεια της επιστήμης να
κατορθώσουν να ξαναδούν το φως του ήλιου
και να εξέλθουν αλώβητοι. Bέβαια οι Έλληνες
δεν βρίσκονται στα έγκατα της γης, αλλά σ’ ένα
σκοτεινό τούνελ οικονομικού χάους και δεν
γνωρίζουμε πώς θα εξέλθουμε για να ίδωμε το
φως το αληθινό και να επιβιώσουμε σαν
έθνος.
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EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Το λάδωμα τείνει να εξελιχθεί σε
εθνικό σπορ

και όρθιο, θα μάθω καλή ισορροπία». Της απάντησα, «η ηλικία σου δεν είναι για κανό»... Πήρα
απάντηση γλυκιά αλλά ακατονόμαστη.

ANAKOINΩΣEIΣ

Hθικές αμοιβές σε αποστράτους του ΠN

T

ην 15/7/2010 ο Aρχηγός του ΓEN, Aντιναύαρχος Δ. Eλευσινιώτης ΠN, απένειμε
στους Yποναύαρχο ε.α. B. Πατέλη ΠN και
Aρχιπλοίαρχο (ο) ε.α. Aθ. Tζούβελη ΠN, τον θυρεό
του Γ.E.N. για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους,
ο μεν πρώτος ως Διοικητής Θ.A.N. και ο δεύτερος

διότι κατόρθωσε και κατοχύρωσε την περιοχή του
Θ.A.N. στο Γ.E.N.
Tο περιοδικό συγχαίρει τους ανωτέρω συναδέλφους και επαινεί αυτούς.
Δ.Σ./EAAN

Bράβευση αριστούχων
Κατά την κοπή της πίτας την 16/1/2011 ημέρα
Κυριακή, θα βραβευθούν οι αριστούχοι.
α) Μαθητές ημεδαπών Λυκείων Β΄ και Γ΄ τάξεων, τέκνα αποστράτων μελών ΕΑΑΝ του Λ.Σ.
με χρηματικό ποσό.
β) Σπουδαστές και φοιτητές ημεδαπών ΑΕΙ και
ΤΕΙ συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών Π.
Ν. και Λ.Σ. με χρηματικό ποσό.
γ) Φοιτητές αλλοδαπών πανεπιστημίων (με μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση), χωρίς χρηματικό ποσό.
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.
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β) Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός
ΑΡΙΣΤΑ.
γ) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία ότι
δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την
σύζυγο.
3. Τα δικαιολογητικά να υποβληθούν στην ΕΑΑΝ
μέχρι 1/12/2010.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

Kατάθεση χρημάτων στην Πρόνοια
ΕΑΑΝ
Ο λογαριασμός που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος για κατάθεση χρημάτων στην Πρόνοια
ΕΑΑΝ για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους
άλλαξε.Ο νέος αριθμός λογαριασμού είναι:
ΕΤΕ 080/964918-27 επ’ ονόματι:
ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ευχαριστήριο ΕΑΑΝ
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημοσίως την Πλοίαρχο (ΥΝ) ε.α. ΜΠΡΟΥΜΑ-ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΝ και τον Αντιπλοίαρχο
(ΠΥ) ε.α. ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΥΛΟ ΠΝ για τις μέχρι τώρα
προσφερθείσες υπηρεσίες προς την Πρόνοια/ΕΑΑΝ, που με προθυμία και καρτερικότητα εξυπηρετούσαν τους συναδέλφους έχοντας επ’ ονόματί
των τον προηγούμενο λογαριασμό.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

Mεγάλη Xοροεσπερίδα EAAN 2010
Φέρεται σε γνώση των μελών μας ότι η ΕΑΑΝ κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ καθόρισε, όπως
το ποσό συμμετοχής στη χοροεσπερίδα που όρισε
για τις 17 Δεκεμβρίου 2010 στη Λέσχη Αξιωματι-

κών Ενόπλων Δυνάμεων να ανέλθει σε 20,00
ευρώ ανά άτομο. Yπόψη ότι θα τηρηθεί προτεραιότης συμμετοχής με την καταβολή του εισιτηρίουπρόσκλησης, εκδιδομένης από την EAAN. Έναρξη
χορηγήσεως εισιτηρίων-προσκλήσεων 19-112010. Για περισσότερες πληροφορίες για το χορό,
απευθύνεστε στα μέλη ΔΣ: Δ. Παπαζαφείρη, Α. Αγγελόπουλο, Χ. Αϊδίνη, Γρ. Γεωργακόπουλο.

Aνακοίνωση EAAN
Γραμματεία Προέδρου EAAN
Kαλούνται Aξ/κοί ε.α. και μέλη μας που έχουν φωτογραφίες των τάξεών τους (σειράς τους) από τις
Σχολές Nαυτοπαίδων, Tεχνητών, ΣΔYN, ΣΔYTEN,
HΛ, HN, P/T, OOΔB, H/T, Διαχειριστών, Πυροβολιτών, απευθείας κατατάξεων κ.λπ. να τις προσκομίσουν στην EAAN προκειμένου να δημοσιεύονται
σταδιακά στο περιοδικό Θ.A. Ωσαύτως παρακαλείται η ΣNΔ να αποστείλλει φωτογραφίες των δέκα
πρώτων τάξεων από ιδρύσεως της Σχολής για τον
ίδιο ως άνω σκοπό.

Aνακοίνωση EAAN
Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι της EAAN εφόσον έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες να επικοινωνήσουν με τον διευθύνοντα σύμβουλο στο τηλέφωνο 210 3310430-4 ή με τον υποναύαρχο ε.α.
ΠN B. Πατέλη στο κινητό 6977632026.

Aπολογισμός ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2009
Ανακοινώνεται η έγκριση του απολογισμού ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2009 χωρίς καμία παρατήρηση όπως κατωτέρω:
Αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2009 της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικών (ΕΑΑΝ) που παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:
Οικον. έτος

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2008
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
2009
ΣΥΝΟΛΟ		
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
2009
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
2009

3.894.449,27 ευρώ
853.769,85 ευρώ
4.748.219,12 ευρώ
-461.394,84 ευρώ
4.286.824,28

Με εντολή Υφυπουργού, o Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ντάνος
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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, μεταφορά από Αθήνα στην Αι-

δηψό 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 (ΠΤ-ΗΝ) 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.

Δημοσιεύσεις άρθρων στους Θαλασσινούς Aποήχους
Αξιωματικοί EE καθώς και μέλη της ΕΑΑΝ (και όχι μόνο) που επιθυμούν να γράφουν άρθρα στους Θ.Α., δύνανται
να τα στέλνουν στην ΕΑΑΝ, προκειμένου να προγραμματίζονται για αξιολόγηση και δημοσίευση στο περιοδικό.
Ωσαύτως να έρχονται και σε απευθείας συνεννόηση με τον Διευθυντή σύνταξης των Θ.Α. Υποναύαρχο ε.α. Νικ.
Τσαπράζη για τυχόν διευκρινίσεις.
Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ
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EΠIΣTOΛEΣ
Η ΕΑΑΝ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Αριθ. πρωτ. 695. 9 Σεπτεμβρίου 2010
Προς
Υπουργό Εθνικής Αμύνης
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης
κ. Π. Μπεγλίτη
Κοιν. Α/ΓΕΝ – ΕΑΑΣ – ΕΑΑΑ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
1. Στη συνάντησή σας με τα Προεδρεία των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΣΞ, ΠΝ και ΕΑ
(ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) που έγινε την 10-3-2010
και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση του θέματος
υπ’ αριθ. 5 (επέκταση των ν. 2838/2000 και
3016/2002 για το Μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων), απαντήσατε ότι το θέμα θα επιλυθεί με
την κατάθεση του νέου νόμου περί ιεραρχίας και
προαγωγών των στελεχών των ΕΔ.
2. Στο σχέδιο νόμου «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
– Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», δεν υπάρ-

χει τέτοια πρόβλεψη την οποία αναμέναμε.
3. Παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, να προβείτε στις
ανάλογες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το μείζον
αυτό θέμα που αφορά όλους τους προ των ετών
2000 και 2002 αποστρατευθέντες και ιδίως
τους βετεράνους και δημιουργεί απόστρατους
2 ταχυτήτων.
4. Ως μια λύση ενίσχυσης των Μετοχικών Ταμείων
για να αντεπεξέλθουν στην επιπλέον δαπάνη
που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ή μέρος αυτής που
πληρώνουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, όπως
και του Λιμενικού Σώματος, να δρομολογηθεί
στην ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων.
5. Συνημμένα σας υποβάλλουμε το υπόμνημα του
Συντονιστικού Συμβουλίου που σας στείλαμε την
2-3-2010 με τα θέματα που απασχολούν τους
απόστρατους ενόψει της τότε συνάντησής μας.
Aντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠN
Πρόεδρος EAAN
Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Ανάγκες Εθνικής Άμυνας
Κύριε Διευθυντά,
Η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα και θεμελιώδη υποχρέωση
της Πολιτείας. Κύριες συνιστώσες των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) αποτελούν πρωτίστως το προσωπικό και δευτερευόντως το υλικό τους. Για να αξιοποιηθούν εξοπλισμοί υψηλής τεχνολογίας, χρειάζονται μόνιμα στελέχη ΕΔ επίσης υψηλών ικανοτήτων και μεγάλης εξειδικεύσεως. Σπονδυλική
στήλη του προσωπικού των ΕΔ είναι τα μόνιμα
στελέχη, στα οποία κυρίως στηρίζεται η αξιοποίη-

ση του υλικού και τελικά η αποτελεσματικότητα
των ΕΔ. Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες πρέπει
να επιμερίζονται ορθολογικά μεταξύ προσωπικού
και υλικού, για τη βελτιστοποίηση των αμυντικών
μας δυνατοτήτων. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, ώστε
στα μόνιμα στελέχη των ΕΔ να προσελκύονται και
να παραμένουν οι ικανότεροι.
Παράλληλα με την ανακατανομή αναγκαίων και
περιστολή αδικαιολόγητων δαπανών, πρέπει να
ληφθούν μέτρα, που χωρίς να έχουν κόστος, βελ-

ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010

61

EΠIΣTOΛEΣ
τιώνουν το βιοτικό επίπεδο του εν ενεργεία και
αποστρατεία μονίμου προσωπικού των ΕΔ.
Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα ότι γίνονται ενέργειες για την πρόσκτηση φρεγατών εκτοπίσματος
6.000 τόνων. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Ναύαρχος
Νίκος Παππάς, σε επιστολή του στον Τύπο επισήμανε πολύ σωστά, ότι για τις αμυντικές μας ανάγκες χρειάζονται μάχιμα πλοία πολύ μικρότερου
εκτοπίσματος, που συμβαδίζουν και με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Θα αποτελέσει έγκλημα εκ
προμελέτης η απόκτηση φρεγατών 6.000 τόνων,
για τους λόγους που ανέλυσε ο Ναύαρχος Νίκος
Παππάς.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Παναγιώτης Μάλλιαρης
Επίτιμος Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού

Εθνική Άμυνα
Διάβασα πρόσφατα στις επιστολές αναγνωστών
που δημοσιεύθηκαν στον αθηναϊκό Τύπο την επιστολή του Ναυάρχου Νίκου Παππά ΠΝ, που αιτιολογημένα αποτρέπει την πρόσκτηση από το Πολεμικό μας Ναυτικό φρεγατών 6.000 τόνων, τονίζοντας πολύ σωστά, ότι για τις αμυντικές μας ανάγκες πρέπει να στραφούμε σε πολύ μικρότερες
φρεγάτες, που συμβαδίζουν επίσης με τις οικονομικές και λοιπές μας δυνατότητες.
Λίγες ημέρες αργότερα, φιλοξενήσατε στις επιστολές αναγνωστών ανάλογη επιστολή του αντιναυάρχου Παναγιώτη Μάλλιαρη ΠΝ, ο οποίος
εύστοχα επισημαίνει τους βασικούς τομείς που η
Πολιτεία οφείλει να επιμεληθεί για την αναβάθμιση των αμυντικών μας ικανοτήτων, ενώ παράλληλα, συμφωνώντας πλήρως με το Ναύαρχο Νίκο
Παππά ΠΝ, εκφράζει την εύλογη άποψη, ότι θα
αποτελούσε έγκλημα εκ προμελέτης η πρόσκτηση
τόσο μεγάλων φρεγατών 6.000 τόνων.
Θεωρώ ότι αυτοί που θα πάρουν αποφάσεις για
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την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων,
θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις απολύτως βάσιμες επισημάνσεις των προαναφερομένων ναυάρχων.
Νικόλαος Δαμβέργης
Απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ
Παλαίμαχος του Β’ ΠΠ

Aναστολή καταβολής σύνταξης
Σας αποστέλλω την απάντηση α) 21/09/2010 του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «περί αναστολής καταβολής της σύνταξής μου από τον αποθανόντα πατέρα μου» και σας γνωρίζω ότι εγώ είμαι
υπάλληλος της EMPORIKI BANK, η οποία είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει πωληθεί από 16/08/2006 στην Crédit Agricole, η
οποία έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού και
έχει απολύσει 1.500 και πλέον άτομα. Παρακαλώ
θερμότατα για τις δικές σας ενέργειες.
Με τιμή
Ειρήνη Ορφ. Ευάγγελου Μποφίλιου
Πτυχιούχος Νομικής Σχολης
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαντητική επιστολή ΓΛΚ
Αναστολή καταβολής σύνταξης άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων
1. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν
3865/10 προβλέπεται από 21/7/2010 αναστολή
στην καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων, εφόσον το συνολικό
μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους,
όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους
δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους,
πλην της σύνταξης (κύριας και επικουρικής),

υπερβαίνει το 60πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Για το έτος 2010 το παραπάνω ποσό αναγόμενο
σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 22.550,41 ευρώ.
2. Από το μηχανογραφικό έλεγχο που διενήργησε
η υπηρεσία μας, σε σχέση με τη φορολογική δήλωση που υποβάλατε το έτος 2009 (εισοδήματα
2008), προκύπτει ότι η σύνταξή σας πρέπει να
ανασταλεί από 21-7-2010. Η διακοπή καταβολής της σύνταξής σας, για τεχνικούς λόγους,
γίνεται από 1-10-2010 και μετά.
3. Εάν στη σύνταξη που σας καταβαλόταν δεν
υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα, με επόμενο
έγγραφό μας θα ενημερωθείτε για το ύψος του
ποσού που κατά τα ανωτέρω εισπράξατε αχρεώστητα από 21-7-2010 έως 20-9-2010 και για
τον τρόπο επιστροφής του.
4. Εφόσον στη σύνταξη συμμετέχουν και άλλα
πρόσωπα, από 1-10-2010 θα γίνει ανακαθορισμός των μεριδίων της σύνταξης των προσώπων αυτών, στα οποία με επόμενη πληρωμή θα
καταβληθούν τυχόν διαφορές που προκύπτουν
από 21-7-2010 μέχρι 30-9-2010.
Με εντολή Υφυπουργού
Η Διευθύντρια
Βασιλική Κυριακοπούλου

Συντάξεις του ένστολου
προσωπικού
Μετά τη συνολική μείωση του εισοδήματος των
εργαζομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά περίπου 1/4 (22%-24%), από τις μειώσεις στα επιδόματα της μισθοδοσίας, στα οδοιπορικά έξοδα και
τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος
αδείας, ήρθε και το ασφαλιστικό, με το Ν.
3865/2010.
Πρώτη εμφανής αλλαγή η αύξηση του γενικού
ορίου συνταξιοδότησης από τα 25 στα 40 (με 5

πλασματικά) έτη εργασίας (άρθρο 20, παρ. 4 – για
όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι 31/122014). Και μη βιαστεί κανείς να κάνει
λόγο για 35 έτη εργασίας πριν υπολογίσει το ποσό
που θα πρέπει να καταβληθεί για την αναγνώριση
των 5 πλασματικών ετών (υπολογίζεται σε 3.000
ευρώ κατά έτος, δηλαδή περίπου 15.000 ευρώ)
αλλά και το ποσό της σύνταξης που θα λάβει.
Απαρατήρητη όμως πέρασε μέχρι τώρα η αλλαγή
στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης: (Πάντα για
όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι 31/12/2014) σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.
3, η σύνταξη όσων στρατιωτικών θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2015 υπολογίζεται σύμφωνα
με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου, με τα οποία καθορίζεται ο υπολογισμός της σύνταξης γενικά για το
δημόσιο. Το άρθρο 3 αφορά τη βασική σύνταξη, ποσού 360 ευρώ και το άρθρο 4 την αναλογική σύνταξη ποσού που εξαρτάται από τα έτη υπηρεσίας. Για
να υπολογίσουμε την αναλογική σύνταξη για 35 έτη
εργασίας έχουμε ποσοστό αναπλήρωσης 1,31%Χ35
έτη = 45,85% (άρθρο 4, παρ. 1).
Δηλαδή από το 80% επί των συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου μισθού και το νεότερο 70% επί
του μέσου όρους της τελευταίας 5ετίας, φτάσαμε
στο 45% επί του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου. Βέβαια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4, οι αποδοχές που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό «πληθωρίζονται», δηλαδή αυξάνονται κατά το δείκτη τιμών
καταναλωτή. Έτσι, για ένα πρόχειρο υπολογισμό θα
χρησιμοποιήσουμε τρέχουσες αποδοχές και όχι αυτές που πραγματικά καταβλήθηκαν. Αν υποθέσουμε
ότι ο μέσος όρος των αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου (35 ετών) βρίσκεται κάπου κοντά στις αποδοχές που καταβάλλονται στη «χρονολογική μέση»,
δηλαδή στα 18 έτη. Οπότε, για τον υπολογισμό της
σύνταξης ενός στρατιωτικού θα χρησιμοποιήσουμε
το μισθό ενός ταγματάρχη με 18 έτη υπηρεσίας προ-
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σαυξημένο κατά το ειδικό επίδομα (176 ευρώ), δηλαδή περίπου 1.853 ευρώ (μικτά). Άρα έχουμε
1.853Χ45,85%=850 ευρώ. Αν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε τη βασική σύνταξη (360), έχουμε συνολική σύνταξη (μικτά) για ένα αξιωματικό με 45 έτη

υπηρεσίας 1.210 ευρώ. Για έναν υπαξιωματικό το
ποσό υπολογίζεται περίπου 100-150 μικρότερο.
Έχουμε λοιπόν μείωση από τα 2.360 (περίπου) στα
1.210, 49%. Κατά την κρίση σας.
Yποναύαρχος Λ.Σ. N. Nικολιάς

Aνέλκυση O/Γ MEPΛIN
Γράφει ο Yποναύαρχος ε.α. B. Πατέλης ΠN
Aξιότιμε κ. Aρχηγέ,
θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά όπως εισηγηθείτε στον Yπουργό Eθνικής Aμύνης όπως να
ανελκυσθεί το οχηματαγωγό MEPΛIN καθόσον
στις 15 Nοεμβρίου συμπληρώνονται 38 ολόκληρα χρόνια από τις 15 Nοεμβρίου 1972, μα κανείς
δεν ενδιαφέρθηκε για το μεγάλο αυτό πλήγμα του
ΠN. Eάν παρατηρήσετε τον πίνακα των διατελεσάντων A/ΓEN από το 1972, θα δείτε όχι μόνο
ηχηρά ονόματα, αλλά και μεγάλης διάρκειας παραμονής των στην ίδια καρέκλα που σήμερα είστε

εσείς. Φυσικά μπορεί να μας πουν για την οικονομική κρίση που υπάρχει, υπάρχουν όμως η ψυχή και το φιλότιμο του κάθε Έλληνα. Aς κάνουμε
όμως μία αρχή με ένα πανελλήνιο έρανο, με σκοπό να βρούμε και να ανασύρουμε τα οστά 44 ατόμων, που τόσο άδικα χάθηκαν.
Eίχα την τιμήν να είμαι κυβερνήτης του O/Γ
Γρηγορόπουλος επί 22 μήνες και του O/Γ Δανίολος 2 μήνες.
Nομίζω ότι ακόμη ακούω το δράμα αυ τού του
πληρώματος.

Μάχιμα πλοία του Π. Ναυτικού
Γράφει ο Nίκος Παπάς Ναύαρχος Π.Ν.
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Κύριε Διευθυντά
Με αφορμή πρόσφατες ανακοινώσεις περί προσκτήσεως για το Πολεμικό μας Ναυτικό (Π.Ν.) 6
νέων φρεγατών τύπου Fremm, εκτοπίσματος
καθεμιάς 6.000 τόνων, που ήδη ναυπηγούνται
από και για το γαλλικό και ιταλικό ναυτικό, έναντι
αρχικής δαπάνης 2,4 δις. Ευρώ, η οποία μέχρι την
παράδοση των πλοίων θα αυξηθεί σημαντικά, θα
είναι ίσως χρήσιμη η ακόλουθη παρουσίαση ορι-
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σμένων συναφών εμπειριών, που απέκτησα κατά
τη σχεδόν σαραντάχρονη υπηρεσία μου σε καίριες θέσεις στο Π.Ν.
Είναι γνωστό ότι η ολική τιμή για την πρόσκτηση ενός μάχιμου πλοίου είναι περίπου ανάλογη
προς το εκτόπισμα του. Έτσι τα πλοία που επιλέγονται, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από ό,τι
επιβάλλουν οι συνθήκες των θαλασσών όπου
κυρίως θα επιχειρούν και τα οπλικά συστήματα

που θα φέρουν. Είναι επίσης προφανές ότι το κόστος για τη λειτουργία και συντήρηση του μεγάλου πλοίου είναι ανάλογα πολύ υψηλότερο. Είναι
ακόμη καταφανές ότι ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο
αποτελεί στόχο μεγάλης αξίας (high value target)
και η κατά προτεραιότητα στοχοποίησή του και η
πιθανή απώλειά του θα αποτελέσει βαρύτατο
πλήγμα για το Π.Ν. του οποίου το θέατρο επιχειρήσεων είναι κυρίως η περιορισμένη, αλλά
άκρως επικίνδυνη περιοχή του Αιγαίου.
Στο Π.Ν. παρά το ότι η κυρίαρχη περιοχή άμυνας είναι το Αιγαίο, επικρατεί από παλαιά, κακώς
κατά την κρίση και εμπειρία μου, η προτίμηση σε
μεγάλα πλοία, που έχουν και μεγάλες απαιτήσεις
και επιβαρύνσεις κάθε είδους. Ενδεικτική είναι η
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο απόκτηση του
εκτοπίσματος 10.000 τόνων καταδρομικού «Έλλη», που πήραμε στο πλαίσιο ιταλικών επανορθώσεων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μόνο για
μεταφορές αρχηγών κρατών, που επισκέπτονται
επίσημα την Ελλάδα.
Στα τέλη του 1970, η ηγεσία του Π.Ν. επιθυμούσε την πρόσκτηση φρεγατών εκτοπίσματος
3.600 τόνων που κατασκευάζοντο στην Ολλανδία για το ολλανδικό ναυτικό, το οποίο είχε οικονομικά συμφέροντα μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό
και ήθελε να τα διασφαλίσει. Τότε, ως διοικητής
αντιτορπιλικών που ήμουν, κλήθηκα από τον
ΥΠΕΘΑ, αείμνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ, μαζί με

τους ανώτερους αξιωματικούς διοικητές των
άλλων στολίσκων του Π.Ν., για να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας, παρουσία του Α/ΓΕΝ και επιτελών του. Ως αρχαιότερος διοικητής μίλησα εκ
μέρους και των άλλων διοικητών και ανέπτυξα
πολλά βασικά επιχειρήματα για τα πλεονεκτήματα του μικρότερου εκτοπίσματος φρεγατών, κατάλληλων για το Αιγαίο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
Το 1983, όταν ήμουν A/ΓEN ανατέθηκε στη
Ναυπηγική Σχολή του ΕΜΠ η συγκριτική μελέτη
συμπεριφοράς στο Αιγαίο της νότε νεότευκτης
ολλανδικής κατασκευής φρεγάτας «Λήμνος»,
εκτοπίσματος 3.600 τόνων και ενός παλαιού αντιτορπιλικού συνοδείας τύπου «Αετός», αμερικανικής κατασκευής του 1944, που είχε το περίπου
μισό εκτόπισμα. Συμπέρασμα της μελέτης ήταν η
διπλάσιου εκτοπίσματος φρεγάτα «Λήμνος», ήταν
επιχειρησιακά μόλις 7,5% πιο αξιοποιήσημη υπό
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, που συνήθως επικρατούν στο Αιγαίο, από το περίπου μισού εκτοπίσματος αντιτορπιλικό «Αετός».
Συμπερασμαατικά και για πολλούς ακόμη σοβαρούς λόγους, που δεν συνίσταται να αναλύσω
και να επεκταθώ εδώ, το Π.Ν. πρέπει να προτιμάει φρεγάτες κατάλληλες κυρίως για το Αιγαίο,
εκτοπίσματος περίπου 1.800 τόνων, που να διαθέτουν πλήρη, σύγχρονη αντιεροπορική και αντιβληματική αυτοάμυνα.

Eφημερίδες και περιοδικά που λάβαμε
Eφημερίδες

Περιοδικά

1. Ξιφίας
2. Τα νέα του ΣΑΣΜΥΝ
3. Η Φωνή
4. Ηπειρωτικό Μέλλον
5. Τα νέα του ΣΑΣ
6. Ελληνικός Δρόμος

1. Ναυτική Ελλάς
2. Φ
 αρέτρα (Συνδέσμου Αποφοίτων
Σχολής Υλικού Πολέμου)
3. Τολμών
4. Διακλαδική Επιθεώρηση (ΑΔΙΣΠΟ)
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EΠIΣTOΛEΣ

Eυπαθείς ομάδες
Γράφει ο Eυστάθιος Bλάσης Π.Ν. Yποναύαρχος ε.α.

Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση προγραμματίζει να εξισώσει την τιμή του πετρελαίου κίνησης
και θέρμανσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
αντιδράσεις που υπήρξαν, από την προγραμματιζόμενη αύξηση της τιμής του ΦΠΑ, σε ορισμένες
βασικές υπηρεσίες και τρόφιμα. Προέκυψαν όμως
και πάλι αντιδράσεις, για το νέο αυτό χαράτσι.
Όμως οι φωστήρες είχαν έτοιμη τη λύση! Θα
εφαρμόσουν το μέτρο αυτό από τον Οκτώβριο του
2011 και μάλιστα, θα το εφαρμόσουν με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη θιγούν οι ευπαθείς ομάδες! Είναι η καραμέλα την οποία κατ’ επανάληψη
χρησιμοποιούν όλοι οι πολιτικοί, για να δείξουν ότι
διαθέτουν κοινωνική ευαισθησία!
Αλλά αλήθεια, ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς
ομάδες; Είναι, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν ή εμφανίζουν χαμηλά εισοδήματα (μισθούς-συντάξεις).
Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο, άτομα με πολυτελή ακίνητα ή πισίνες να παίρνουν και ΕΚΑΣ (επίδομα και πάλι για τους οικονομικά ασθενείς) επειδή εμφανίζουν χαμηλά εισοδήματα.
Βέβαια υπάρχουν ορισμένοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, έχουν
πράγματι μειωμένα εισοδήματα. Οι περισσότεροι
όμως από τους… οικονομικά ασθενείς είναι άτομα
τα οποία, όταν δούλευαν, είτε ασφαλίζονταν με
χαμηλότερο από το κανονικό ασφάλιστρο ή δεν
πλήρωναν καθόλου ασφάλιστρα. Γι’ αυτό σήμερα
έχουν… μειωμένα εισοδήματα.
Σίγουρα όλοι έχουμε κάποια εμπειρία από εργαζόμενους, οι οποίοι προτιμούσαν να πάρουν την
προβλεπόμενη για το ΙΚΑ εισφορά στο χέρι, παρά
να κατατεθεί αυτή στον ασφαλιστικό τους φορέα.
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Ορισμένοι ίσως να θεωρούν ότι τα παραπάνω
αποτελούν υπερβολές και ότι όλοι αυτοί, οι οποίοι
θεωρούνται ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,
πράγματι χρήζουν ενισχύσεως.
Για να δώσω μια εικόνα, για τα περίεργα που
συμβαίνουν στην κοινωνία μας, θα αναφέρω παρακάτω μία πραγματικά εντυπωσιακή ιστορία. Πριν
από δύο μήνες γνώρισα κάποιον τον οποίο ας ονομάσουμε Κώστα. Βλέπεις, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καλύπτει και
τους απατεώνες. Ή μάλλον, κυρίως αυτούς! Ο Κώστας λοιπόν, ηλικίας σήμερα εβδομήντα περίπου
ετών, μου ξεκαθάρισε ότι από παιδί ήταν φτωχαδάκι, αλλά δόξα τω Θεώ φτιάχτηκε! Καταγόταν
από την κεντρική Ελλάδα και από φτωχή οικογένεια. Υπηρέτησε όμως τη θητεία του σε κάποιο
νησί, στο οποίο και εγκαταστάθηκε μετά την απόλυσή του, διαβλέποντας κάποιες επαγγελματικές
ευκαιρίες. Εργάστηκε για λίγο σαν οικοδόμος και
σύντομα έγινε αφεντικό. Στο χωριό του δε, αλλά
και στα γύρω χωριά, αναλάμβανε το χτίσιμο σπιτιών από τα θεμέλια μέχρι τους σοβάδες. Έκανε
όμως και κάτι άλλο. Συμφωνούσε με τους εργοδότες, να μη τον ασφαλίζουν και να μη καταβάλλουν αυτοί τις προβλεπόμενες κρατήσεις στο ΙΚΑ,
αλλά να τις μοιράζονται με τον πονηρό Κώστα.
Με τα χρήματα αυτά κάθε μήνα αγόραζε υλικά
(τούβλα, τσιμέντα κ.λπ.) για την επόμενη οικοδομή
που θα έφτιαχνε. Έτσι από τη μία κέρδιζε χρήματα,
τα οποία κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν στο
ΙΚΑ, αφετέρου αγόραζε τα υλικά σε τιμές της ημέρας αγοράς, ενώ χρέωνε το νέο εργοδότη του με
τις, συνήθως αυξημένες, τιμές που θα ίσχυαν την

ημέρα που θα ξεκινούσε τη νέα οικοδομή.
«Έτσι, δόξα τω Θεώ φτιάχτηκα γρήγορα και έχτισα πέντε σπίτια δικά μου», είπε.
Μετά από αυτά που άκουσα, εύλογη ήταν η απορία μου: «Καλά και πώς θα κάλυπτες θέματα συντάξεως και ασφάλισης υγείας αφού δεν πλήρωσες ποτέ ΙΚΑ;». Σημειώνεται, ότι ο Κώστας είχε
σοβαρά προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε συνέχεια σε νοσοκομεία. «Και αυτό, δόξα το Θεό, το
κανόνισα. Πριν από οκτώ χρόνια, λίγο πριν πάρω
σύνταξη, επειδή είχα ένα μικρό χωραφάκι με αμπέλια για να φτιάχνω το κρασί μου, δήλωσα αγρότης
και ασφαλίστηκα στον ΟΓΑ. Έτσι τώρα, δόξα τω
Θεώ, έχω και ασφάλεια και είμαι μια χαρά!».
Φαίνεται ότι, κατά την άποψη του Κώστα, ανάμεσα στις άλλες ασχολίες του ο Θεός σκέφτεται και
φροντίζει τους πάσης φύσεως απατεώνες και παράνομους. Γι’ αυτό και συνεχώς τον δόξαζε! «Τώρα
έχω το σπίτι μου, έχω γράψει και από ένα σπίτι σε
κάθε εγγόνι μου και τους έχω όλους κοντά μου».
Έτοιμος πλέον για κάθε έκπληξη, αποφάσισα να
διακινδυνεύσω την επόμενη ερώτηση: «Και γιατί
αποφάσισες να τα γράψεις στα εγγόνια σου και όχι
στα παιδιά σου;». «Πριν από λίγα χρόνια, μου ήρθε
από την εφορία ένα χαρτί που μου ζητούσε να πληρώσω ένα πολύ μεγάλο φόρο για τα σπίτια που
είχα στο όνομά μου. Πήγα αμέσως στον έφορο και
του λέω: Τι είναι αυτά που ζητάτε από ένα φτωχό
και άρρωστο άνθρωπο; Μου απαντάει, έλα μεθαύριο να σου πω τι θα κάνεις. Όταν πήγα, μου λέει,
τρέχα γρήγορα πριν λήξει η ημερομηνία, να προλάβεις να γράψεις τα σπίτια στα παιδιά ή καλύτερα
στα εγγόνια σου, για να αποφύγεις διπλή φορολογία. Έτσι έκανα και γλίτωσα όλους αυτούς τους
φόρους».
Εκείνο το οποίο βέβαια δεν μου διευκρίνισε ο
Κώστας, είναι εάν και τον πονόψυχο έφορο τον
φώτισε και αυτόν ο Θεός ή ήταν… φτωχαδάκι που
έδειξε κατανόηση, με κάποια βέβαια ανταμοιβή!

Έτσι ο πονηρός Κώστας, κατ’ άλλους κοινωνικά
ασθενής, κατάφερε να δημιουργήσει μια σεβαστή
περιουσία χωρίς να πληρώσει ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές στο ΙΚΑ, ενώ είναι ασφαλισμένος
σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο επίσης δεν κατέβαλε εισφορές. Τώρα αυτός, επειδή
θεωρείται… κοινωνικά ασθενής, θα πάρει και επίδομα πετρελαίου!
Και δεν είναι μόνον αυτό. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, προβλέπεται σύντομα να περικοπούν οι υψηλές συντάξεις. Και όσοι θεωρούνται
υψηλόμισθοι, όπως εμείς, θα υποστούμε μείωση.
Ο πονηρός όμως Κώστας θεωρείται χαμηλοσυνταξιούχος. Επομένως θα γλιτώσει και αυτή τη
μείωση! Και επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
ενδιαφέρεται για την ισότητα των πολιτών, σύντομα πιθανόν να εξισωθούμε με τον πονηρό Κώστα
σε κάποιο ράντσο Δημόσιου Νοσοκομείου.
Μπορεί βέβαια να τον δούμε και στο ΝΝΑ, όπου
αυτοδικαίως θα εισέλθει ως φοροφυγάς, ακολουθώντας τα ίχνη άλλου μεγαλόσχημου φοροφυγά, ο
οποίος πρόσφατα εισήλθε στο ΝΝΑ με τιμή και δόξα και υπό την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης.
Αλήθεια, σε τι χώρα ζούμε; Μήπως θα έπρεπε,
από το υστέρημά μας, να πληρώσουμε μια ομάδα
ικανών ανθρώπων από το εξωτερικό, οι οποίοι να
σχηματίσουν μια αποτελεσματική κυβέρνηση; Διότι φαίνεται ότι μια μόνο τρόικα, δυστυχώς δεν
φθάνει!
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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 Θεόδωρος Γρίβας Aρχιπλοίαρχος (YI) Π.N. ε.α.
ορθοπεδικός χειρουργός, δέχεται συναδέλφους
ε.α. και τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσίου. 09:00-12:00, κατόπιν ραντεβού στην κλινική Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.
Tηλ.: 6944585252
• Φ.Ν. Πατσουράκος, καρδιολόγος, αρχίατρος ε.α.
Χαρ. Τρικούπη 12 και Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη.
Δωρεάν συμμετοχή για όσες εξετάσεις υπάρχει
σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Ο ιατρός ακτινολόγος Δ. Kουτσιμπάνης α.π./χ.ο.ς.
ε.α. ΠN δέχεται με ραντεβού ασφαλισμένους του
Δημοσίου, IKA κλπ για εξετάσεις υπερήχων, τρίπλεξ, οστεοπόρωσης. Tηλ.: 210-72.34.050, 21072.35.034
• Η ιατρός καρδιολόγος Ευαγγελία ΠαπαϊωάννουΔανομάρα 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.: 210-7218107, 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
•Ά
 ννα Σωτηράκου, ψυχολόγος, πτυχίο-μεταπτυχιακό Université de Toulouse, οικογενειακή
θεραπεία, ΨNA Δαφνί, ψυχοθεραπεία παιδιών,
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ενηλίκων. Mειωμένες τιμές για στρατιωτικούς.
Άλδου Mανουτίου 2-6 Aμπελόκηποι, τηλ.: 2106439050.
• O γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, φοιτητής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Tηλ.: 6978868890
•Γ
 εώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός οδοντίατρος πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εμφυτευματολογία, αισθητική προσθετική. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 93, Καστέλλα
Πειραιάς. Τηλ. 210-4174697.
• Ο Ανδρέας Πανάγος, γιος συναδέλφου, διατηρεί
πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων στο Αιγάλεω,
οδός Βάρναλη 56. Τηλ. 210-5621786.
• Νομιμοποίηση: Ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,
ισογείων, πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ σύμφωνα
με το νέο νόμο Ν. 3843/10, Μακρή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Φανερωμένης 8, Χολαργός.
Τηλ.: 210-6560015 Κιν.: 6976-005555
• Bασιλική Mαλαξού, κόρη Yπ/χου ε.α. διαθέτει Kέντρο Λογοθεραπείας. Δεκτά Tαμεία. Kαραολή 24
Δάφνη. Tηλ.: 210-9765735, Kιν.: 6942-576170,
100μ. από Mετρό Δάφνης.
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου,
χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος
Χαϊδελβέργης 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.: 210-6526829.

• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί
κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση: Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια.
Τηλ.: 210-2514062, Κιν.: 6932-257175.
• Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.:
210-6549208, Κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές
για την οικογένεια ΠΝ.
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά,
σαλόνια, παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον,
Αθήνα 131 22. Τηλ.: 210-2612900, 210-2634967,
210-2629969.
• Η Βαΐτσα-Μαρία Ν. Μέλλου, κόρη αξιωματικού
ε.α. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών στη
Δυτική Αττική. Τηλ.: 6978-994563. Ειδικές τιμές
σε τέκνα συναδέλφων.
• 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 Νικoλάου, 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.: 6956023485.
• 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 γιος αξιωματικού

ΠN ε.α. αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών. Tηλ.: 6974383577. 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.: 210-5022974.
• 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. 175 αρ. 9 Ζώνη Α 604 τ.μ.
Τηλ. 210-6217380, 6972-232210.
• O.T. 208/4. Τελική τιμή 35.000 ευρώ. Τηλ. 6977632026, 210-5694953. Υποναύρχος ε.α. Β. Πατέλης ΠΝ.
• Ο.Τ. 263 οικ. 7, με εξαιρετική θέα.
Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 187 οικ. 3 αμφιθεατρικό, τιμή: 30.000 ευρώ.
Τηλ.: 6973-809309.
• Ο.Τ. 233 οικ. 1, 680 τ.μ., γωνιακό, ζώνη Δ’,
τιμή: 32.000 ευρώ. Τηλ.: 210-6894771,
Κιν.: 6936-613231.
• Ο.Τ. 193 οικ. 6, 680 τ.μ., προνομιούχο, εγγύς 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. 175 οικ. 9, Zώνη A’. Τηλ.: 210-6217380.
Kιν.: 6972232210.
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Εκδρομή προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά
στην Τραπεζούντα

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠY) ε.α. Χρήστος Γιανταμίδης ΠN

M

ε μέριμνα και σε συνεργασία των δύο
συλλόγων του δήμου Κορινού και
του Αλέξανδρου Υψηλάντη του χωριού Ν. Τραπεζούντα, πραγματοποιήθηκε 9ήμερη
εκδρομή – προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά
στον Πόντο, από την 23η Αυγούστου έως την 1η
Σεπτεμβρίου 2010.
Το εκδρομικό λεωφορείο του Βελώνης tours
αναχώρησε το πρωί της 23ης Αυγούστου από το
χωριό Ν. Τραπεζούντα, με προορισμό την Τραπεζούντα. Οι επιβάτες του ήταν απόγονοι των Ελλήνων του Πόντου των οποίων οι παππούδες
ξεριζώθηκαν διά πυρός και σιδήρου από τα πατρογονικά επί τρεις χιλιάδες χρόνια εδάφη τους.
Εμείς, λοιπόν, οι απόγονοί τους αποφασίσαμε να
επισκεφτούμε την Τραπεζούντα και γενικότερα
τον Πόντο, τη γη των παππούδων μας, να επισκεφτούμε τα μέρη, τα χωριά και τις πόλεις τους και
νοερά να επικοινωνήσουμε με τις ψυχές τους
αλλά και να επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά που ιστορείται από το
386 μ.Χ.
Παρά το μακρύ ταξίδι και τις μεγάλες αποστάσεις που διανύσαμε (γύρω στα 4.000 χλμ.), η
εκδρομή μας ήταν ευχάριστη, επικρατούσε σεβασμός μεταξύ μας, ενώ θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι όλοι μαζί αποτελούσαμε μια οικογένεια, γεγονός που ίσως να οφείλεται στο κοινό
συγγενικό ποντιακό αίμα που τρέχει στις φλέβες
μας. Είχαμε ένα καλό και προσεκτικό οδηγό καθώς και έναν καλό ξεναγό με ευρεία μάθηση. Με
τις ιστορικές του τοποθετήσεις έδινε ένα έναυσμα για περαιτέρω διαπλάτυνση και ανάλυση
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των εκάστοτε ιστορικών δεδομένων στους εκδρομείς, έτσι ώστε αυτοί να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, κάνοντας έτσι την εκδρομή
ιστορικοπολιτιστική. Επιπρόσθετα, τα ανέκδοτα
δεν έλειψαν από την εκδρομή μας, με αυτά του
Γιωρίκα και του Κωστίκα να κυριαρχούν. Με αυτό τον τρόπο, τα μακρινά μας ταξίδια δεν μας
φάνηκαν κουραστικά.
Η πρώτη μας διανυκτέρευση έγινε στο Bolu
μετά από 17 ώρες διαδρομής, φυσικά με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και φρεσκάρισμα (κατά τον ξεναγό Αρίφ). Η δεύτερη διανυκτέρευση
έγινε στη Σαμψούντα, στη συνέχεια στη Φάτσα,
στη Ματσούκα, στην Τραπεζούντα, στην Αμάσεια
και τελευταία στην Κωνσταντινούπολη.

Εντυπώσεις
Περνώντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο
μέχρι την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια
μέχρι την Τραπεζούντα, η Τουρκία δείχνει το ευρωπαϊκό της πρόσωπο σε όλους τους τομείς,
όπως στους δρόμους, την καθαριότητα, την ανάπτυξη της βιομηχανίας της, την προγραμματισμένη
ανοικοδόμηση προς κάλυψη των αναγκών του
συνεχούς αυξανόμενου πληθυσμού της, τις σύγχρονες ξενοδοχειακές της μονάδες κ.λπ.
Ειδικότερα, διασχίζοντας τον Πόντο κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, βλέπουμε τις εύφορες πεδιάδες με τα πανύψηλα βουνά της και τους
120 ποταμούς που τις αρδεύουν (σύμφωνα πάντα με τον ξεναγό Αρίφ), μια εικόνα δηλαδή που
αποτελεί συνδυασμό των Άλπεων της Αυστρίας
με τον κάμπο της Ιταλίας που κείτεται στους πρό-

H Mονή της Παναγίας Σουμελά όπως φαίνεται από το δρόμο

ποδες των Άλπεων. Όσο για την περιοχή του
Όφεως, είναι ίσως η γραφικότερη, άγρια φυσική
ομορφιά στην περιοχή του Πόντου, με τα ψηλά
και καταπράσινα βουνά του, τα πλούσια παρχάρια
του, τα πολλά νερά του και το τσάι του στις βουνοπλαγιές του. Ειδικότερα, η λίμνη Ozul Giol
(Σαράχο) στην περιοχή του Όφεως, σε υψόμετρο
1.090 μέτρων, θυμίζει αλπικό τοπίο. Στη λίμνη
αυτή φάγαμε τα καθαρά ποντιακά γευστικά φαγητά, όπως σορβά, μοχλαμά, χαβίτς, καβουρμά
κ.λπ. Στη λίμνη συναντηθήκαμε με Θεσσαλονικείς εκδρομείς, όπου με τη λύρα τους και το νταούλι τους, με τραγουδιστή το γνωστό μας Βασιλειάδη, έπαιζαν και τραγουδούσαν ποντιακά
τραγούδια και χόρευαν ποντιακούς χορούς και
αυθόρμητα ενσωματωθήκαμε χορεύοντας μαζί
τους, συμπαρασύροντας και τους ολίγους Τούρκους στο χορό, οι οποίοι μιλούσαν την ποντιακή
καλύτερα από εμάς.

Αυτή που έκλεψε την παράσταση και μας συγκίνησε όλους, ήταν μια Ποντιόφωνη (πιθανόν
ιδιοκτήτρια του εστιατορίου) που μας τραγούδησε στην ποντιακή διάλεκτο ένα τραγούδι που το
περιεχόμενό του μας έφερε πίσω στα παλιά. Το
τραγούδησε τόσο τέλεια, που θα την ζήλευε μια
επαγγελματίας τραγουδίστρια. Το τραγούδησε με
καρδιά και πόνο ψυχής σαν να ήθελε με το τραγούδι της να δείξει τη μεγάλη και ειλικρινή αγάπη της σε εμάς, βλέποντάς μας σαν αδέλφια. Όλα
τα παραπάνω σε συνδυασμό με το νοσταλγικό
νόημα του τραγουδιού, πραγματικά μας συγκίνησε όλους, μας έκανε να δακρύσουμε, άλλους
κρυφά και άλλους φανερά. Την ευχαριστούμε
μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη της, εκφρασμένη μέσα από το τραγούδι της. Πρότασή
μου είναι να την φέρουμε στα επόμενα Υψηλάντεια, με έξοδα του συλλόγου μας.
Πιστεύω ότι τέτοιοι πρεσβευτές προάγουν τη
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συμφιλίωση των δύο λαών και σε αντίθεση με
εκείνη τη σκηνή που παρουσιάστηκε στα Πλάτανα. Συγκεκριμένα, στο εστιατόριο που σταθμεύσαμε για να φάμε, συναντηθήκαμε και πάλι με τα
δυο πούλμαν του Κωνσταντινίδη tours από τη
Θεσσαλονίκη. Την ώρα που το εστιατόριο γέμισε
από Έλληνες καλοφαγάδες, αφήνοντας πάνω
από 1.000 ευρώ, διεκόπη το προγραμματισμένο
κανάλι στην τηλεόραση και τοποθετήθηκε DVD
με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή. Μια άλλη
κακή στιγμή ήταν στα Σούρμενα, όταν κάποιοι
θέλησαν να αγοράσουν μαχαίρια και τους πλησίασαν τρεις ή τέσσερις νεαροί Τούρκοι αποκαλώντας τους στα τούρκικα «τσαναβάρ», δηλαδή
άγρια ζώα/θηρία. Η απάντησή μου σε αυτούς
τους ανεγκέφαλους θερμοκέφαλους είναι ότι οι
Έλληνες του Πόντου καθ’ όλη τη διάρκεια της
τρισχιλιετούς παραμονής τους στην περιοχή του
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Πόντου δεν έδιωξαν, δεν ξερίζωσαν, δεν διέπραξαν γενοκτονία σε κανένα λαό. Αντίθετα μάλιστα,
εκδιώχθηκαν, ξεριζώθηκαν, υπέστησαν γενοκτονία με τον πιο βάρβαρο και άγριο τρόπο. Τώρα ποιοι είναι οι «τσαναβάρ», ας το κρίνουν οι
ιστορικοί, ως πιο αμερόληπτοι. Εμείς οι απόγονοι
του ξεριζωμένου αυτού λαού, επισκεπτόμενοι τη
γη των παππούδων μας από τις 15 Αυγούστου
2010 αφήσαμε 2.000.000 ευρώ στην περιοχή
(επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία) και αντί ευχαριστώ μας λένε άγρια θηρία και ζώα.

Περιήγηση των πόλεων που
επισκεφθήκαμε
Σαμψούντα
Επισκεφθήκαμε το αρχαίο μουσείο της πόλης
που αναφέρεται στην αρχαία ελληνιστική περίο-

δο, ενώ είδαμε και τα ελάχιστα εναπομείναντα
αρχοντικά των Ελλήνων πριν το 1922.

Κερασούντα
Η πατρίδα του κερασιού και του φουντουκιού με
τα πανέμορφα οροπέδια με τα γνωστά της παρχάρια. Επισκεφθήκαμε τον ιερό ναό του Αγ. Νικολάου που σήμερα είναι μουσείο, καθώς και το
Ελληνικό Παρθεναγωγείο που βρίσκεται πίσω
από το ναό και σήμερα λειτουργεί ως δημοτικό
σχολείο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το περίφημο γυμνάσιο της Κερασούντας, όπου σήμερα
στεγάζεται το εμπορικό λύκειο, κάτι σαν τα ΤΕΙ,
ενώ στη γύρω περιοχή υπάρχουν ακόμα παλαιά
ελληνικά αρχοντικά.

Τραπεζούντα
Επισκεφθήκαμε την Αγία Σοφία, η οποία χτίστηκε
από τον αυτοκράτορα Εμμανουήλ Α’ τον Κομνηνό
(1238-1263), μετατράπηκε σε τζαμί το 1557 και
τώρα λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος και
μουσείο. Επισκεφθήκαμε επίσης τον ιερό ναό του
Αγίου Ευγενίου, που σήμερα λειτουργεί ως τέμενος. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον ιερό ναό
της Παναγίας Χρυσοκεφάλου που χτίστηκε επί Μ.
Κωνσταντίνου. Στην εκκλησία αυτή γίνονταν οι
στέψεις των Μεγάλων Κομνηνών, ενώ σήμερα
λειτουργεί ως τέμενος.
Επισκεφθήκαμε και το μαυσωλείο της Ελληνίδας παπαδοκόρης (Παπαχριστομίδου) της Μαρίας Γκιουλ Παρχάρ Χατούμ. Η Μαρία λοιπόν από
τα Λιβερά ήταν νύφη του Μωάμεθ Β’ του πορθητή, σύζυγος του σουλτάνου Βαγιαζί Β’ (γιου του
Μωάμεθ του Β’). Ο σουλτάνος ο Σελίμ ο Α’ ήταν

γιος της και ο σουλτάνος Σουλεϊμάν, ο νομοθέτης, ήταν εγγονός της. Επισκεφθήκαμε και τη
θερινή κατοικία του Έλληνα μεγαλοτραπεζίτη
Κων. Καπαγιαννίδη, που σήμερα ονομάζεται «περίπτερο Ατατούρκ» και κτίστηκε περί το 1880.
Είδαμε από την παραλία το τετραώροφο περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, έργο του
αρχιτέκτονα Αλ. Κακουλίδη, που εγκαινιάστηκε
το 1902 για να στεγάσει το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ποντιακού Ελληνισμού που είχε
ιδρυθεί το 1682 από το Σεβαστό Κυμινίτη τον
Τραπεζούντιο.
Διανυκτερεύσαμε στη Ματσούκα απ’ όπου το
μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά απέχει μόλις
16 χλμ. Επισκεφθήκαμε το μοναστήρι έχοντας
όλη την ημέρα στη διάθεσή μας. Το μοναστήρι
ιδρύθηκε το 386 μ.Χ. από τους μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα και λειτούργησε ως μοναστήρι
μέχρι το 1918 που καταστράφηκε με την αποχώρηση των Ρώσων, ενώ τον Φεβρουάριο του
1923 έφυγαν και οι τελευταίοι εναπομείναντες
μοναχοί και το μοναστήρι έμεινε στο έλεος των
αρχαιοκαπήλων μέχρι το 1930, όταν η πυρκαγιά
ολοκλήρωσε την καταστροφή του.
Ο κύριος ναός αποτελείται από ένα θόλο που
είναι σε βάθος περίπου 10 μέτρων μέσα στο βράχο. Είναι κενός εσωτερικά και υπάρχουν κατεστραμμένες αγιογραφίες σε όλο το θόλο του
ναού, καθώς επίσης και στα τοιχώματα της εισόδου. Οι κοιτώνες των μοναχών έχουν αναπαλαιωθεί. Το αγίασμα μεταφέρθηκε εκτός του προαυλίου χώρου του ναού όπου υπάρχει και χώρος
για να ανάψετε τα κεριά σας που θα πρέπει να τα
φέρετε από την ενορία σας

Συντακτική Eπιτροπή.
Eυχαριστούμε θερμά το συντάκτη του παρόντος άρθρου ο οποίος με τη γραφίδα μας ξενάγησε νοερά
στις χαμένες πατρίδες με τόση λεπτομέρεια και ρεαλισμό που νομίζει ο αναγνώστης ότι συμμετείχε
και αυτός στην εκδρομή.
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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 Μέλη στο ΘΑΝ
6ης, 7ης περιόδου, στο ΝΑΣΚΕ 8ης και 9ης περιόδου μέσω ΕΑΑΝ
όπως παρακάτω:

6η περίοδος ΘΑΝ (6-18 Αυγούστου 2010)
1. ΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιναύαρχος ΠΝ
2. ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ
4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ
6. ΓΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ
7. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αντιναύαρχος ΠΝ (ΒΕΤ)
8. ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Αντιναύαρχος ΠΝ
9. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
10. ΒΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ανθ/χος (ΠΤ) ΠΝ
11. ΡΕΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
12. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ΠΝ
13. ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πλωτάρχης (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
14. ΜΟΣΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
15. ΠΕΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
16. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ανθ/χος (ΠΤ) ΠΝ
17. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Σημαιοφόρος (ΠΥ) ΠΝ
18. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
19. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Ανθ/χος (ΠΤ) ΠΝ
20. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιπλοίαρχος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
21. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
22. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
23. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ΠΝ
24. ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ

7η περίοδος ΘΑΝ
(20 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2010)
1. ΔΑΙΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υποναύαρχος ΠΝ ΒΕΤ
2. ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
3. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Αντιναύαρχος ΠΝ
5. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αντιναύαρχος ΠΝ
6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υποναύαρχος ΠΝ ΒΕΤ
7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχιπλοίαρχος (Δ) ΠΝ
8. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
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9. ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ
10. ΣΤΡΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Χ/Πλωτάρχου
11. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Χ/Πλοίαρχου
12. ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ανθ/χος (ΠΥ) ΠΝ
13. ΠΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Υποπολοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
14. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιπλοίαρχος (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
15. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Πλωτάρχης (Μ) (ΠΥ) ΠΝ
16. ΠΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
17. ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗ, Χ/Πλωτάρχου
18. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σημαιοφόρος ΠΝ
19. ΦΕΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ανθ/χος (ΠΤ) ΠΝ
20. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ΠΝ
21. ΣΑΡΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ΠΝ
22. ΤΑΡΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Πλωτάρχης (ΠΥ) ΠΝ
23. ΧΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ΠΝ

Οίκημα φάρου στο Δρέπανο Κορίνθου 2010
1. 01-10 Αυγ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Υποναύαρχος
2. 11-20 Αυγ. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπλοίαρχος
3. 21-30 Αυγ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Υποναύαρχος

NEKPOΛOΓIEΣ
Επικήδειος για τον Aντιπλοίαρχο
(ΠΥ) ε.α. Κωνσταντίνο Xατζηπανάγο
Εξεφωνήθηκε από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΥ)
Παναγιώτη Δούκα ΠΝ
Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως. Στις ευχές και τις
δεήσεις της εκκλησίας μας, προσθέτουμε την
αγάπη μας και τις δικές μας ευχές, για να προσπέμψουμε στο τελευταίο ταξίδι της ζωής, τον
αγωνιστή της κοινωνίας μας, της οικογένειάς
του, το φίλο και συνάδελφο Κωνσταντίνο Χατζηπανάγο. Στην πορεία της στρατιωτικής του θητείας ήταν υπόδειγμα άξιου αξιωματικού, με
σεβασμό στο καθήκον και τις υποχρεώσεις
του, με σεβασμό στη στρατιωτική κοινωνία,
τους ανωτέρους και κατωτέρους και προπάντων με σεβασμό στα εθνικά και πατριωτικά
ιδεώδη. Πρωτοπόρος στις δύσκολες περιστάσεις και ακλόνητος αγωνιστής του καλού και
του αγαθού. Η πατρίδα τον τίμησε με ηθικές
αμοιβές και δικαίως του απένειμε την τιμή να
ανεβεί τις βαθμίδες στις τάξεις του Πολεμικού
Ναυτικού και να φτάσει στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, τίμησε την αξία του, την αγάπη και
την αφοσίωσή του στη στρατιωτική ιδέα για
την προσήλωση στην εργασία του. Εκτιμήθηκε
και τιμήθηκε. Σήμερα θλιβόμαστε για την απώλεια ενός αναντικατάστατου και άξιου ανθρώπου. Το παράδειγμα του όμως μένει στη μνήμη
μας, πιστεύω και στη μνήμη των νεοτέρων. Ευχόμαστε να είναι ευλογημένη η πορεία σου στην
αιώνια ζωή που πηγαίνεις σήμερα, κοντά στον
Άγιο Θεό μας, θα σε θυμόμαστε.
Η μνήμη σου θα είναι στη μνήμη μας αιώνια.

Aριστοτέλης Mουραμπάς,
παλαίμαχος B’ ΠΠ Πλοίαρχος ε.α.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 στις 5μ.μ. στο Α΄ νε-

κροταφείο Αθηνών εγένετο η κηδεία του παλαιμάχου του Β΄ ΠΠ Πλοιάρχου ε.α. Αριστοτέλη Μουραμπά ΠΝ, ο οποίος μετά την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα διέφυγε ως Ν. Δόκιμος στην
Μέση Ανατολή, όπου ως Σημαιοφόρος υπηρέτησε
στο αντιτορπιλικό Κρήτη και έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις της Μεσογείο και στην απόβαση στη Ν. Γαλλία. Έλαβε επίσης μέρος στο άγημα εμβολής για την ανακατάληψη των πλοίων
στην Αλεξάνδρεια, που είχαν καταληφθεί από τους
στασιαστές.

Συλλυπητήρια
Οι συμμαθητές τάξεως 1970 (ΣΔΥΝ) εκφράζουν τα
ειλικρινά και θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες
των εκλιπόντων φίλων και συναδέλφων Αντιπλοιάρχου (ΠΥ-ΠYP) Κώστα Χατζηπαναγιώτου ΠN και
Αντιπλοιάρχου (ΠY-AY) Σωτήρη Νακούλη ΠN.

Για τον Yποπ/ρχο Tηλ.
I. Σουρβίνο ε.α.
Eυστάθιος Δήμου Σ/ρος Tηλ/της ε.α.
Aγαπητέ φίλε Γιάννη,
Συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό σου ήρθαμε εδω σήμερα όλοι, η αγαπημένη σου οικογένεια,
οι συγγενείς σου, οι συμμαθητές σου, οι συνάδελφοι σου και οι φίλοι σου για να σου πούμε το τελευταίο αντίο μέσα από την καρδιά μας. Θα σε
θυμόμαστε πάντα γιατί ήσουν σεμνός, αξιοπρεπής,
καλοσυνάτος, υπομονετικός μέχρι τις τελευταίες
στιγμές της ζωής σου.
Ήσουν σημείο αναφοράς για τους συμμαθητές
και συναδέλφους σου για την ευθύτητα του χαρακτήρα σου, για την αξιοπρέπεια σου για την αγάπη
σου για την καλωσύνη σου προς όλους εμάς που
είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε.
Κατά την διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρο-
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μίας σου στο Ναυτικό ήσουν υπόδειγμα αξιωματικού
με βαθειά αίσθηση του καθήκοντος, με αγάπη προς
την πατρίδα και το ναυτικό μας, αγαπητός από τους
ανωτέρους σου και σεβαστός από τους κατωτέρους
σου, πάντα ήσουν παράδειγμα προς μίμηση.
Σε ό,τι έκανες στην ζωή σου, και κατά την διάρκεια
της σταδιοδρομίας σου στο ναυτικό, αλλά και μετά
την αποστρατεία σου στον ιδιωτικό τομέα ήσουν
ακούραστος μαχητής με απαράμιλλη υπομονή και
επιμονή για το καλύτερο για το τέλειο, και ευδοκίμησε παντού. Το κουράγιο σου δεν σε εγκατέλειψε,
ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου.
Σε όλη σου την ζωή αφοσιώθηκες σε ό,τι πιο
πολύ αγάπησες, την οικογένειά σου, και είχες την
τύχη να απολαύσεις μια θαυμάσια οικογένεια, την
σύζυγό σου, τα παιδιά και τα εγγόνια σου, στους
οποίους ευχόμαστε ο θεός να τους δίνει δύναμη
και κουράγιο να αντέξουν την θλίψη που τους προκαλεί το κενό που άφησες πίσω σου.
Εμείς οι συμμαθητές σου σε αποχαιρετούμε με
οδύνη, πενθούμε τον συμμαθητή, τον φίλο, τον
συνάδελφο και θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Καλό σου ταξίδι φίλε μας, ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η μνήμη...

Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του
Βασίλη Γαβριήλ
Κύριε Γαβριήλ,
Επιτρέψτε μου να παραβώ τον καθιερωμένο θεσμικό κανόνα της χρήσης του πληθυντικού όταν ο
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νεώτερος απευθύνεται προς τον αρχαιότερο και
να σας κατευοδώσω στο στερνό σας ταξίδι με το
παρακάτω κείμενο:
Όταν σαν πρωτοετής ο καθηγητής φυσικής
αγωγής κ. Καββαδίας, με χρησιμοποίησε στην ποδοσφαιρική ομάδα, βρέθηκα δίπλα σου σαν αριστερό χαφ. Από τότε γίναμε για όλους τους δοκίμους «τα χαφάκια». Δεν ξέρω εάν προσφέραμε
στην ποδοσφαιρική ομάδα πολλά ή λίγα. Εκείνο
που ξέρω είναι ότι «στα δύσκολα» κοίταζα πάντα
δεξιά μου, έπαιρνα δύναμη και κουράγιο από το
αγωνιστικό σου μεγαλείο και την αστείρευτη ψυχική σου δύναμη και μαζί ισοπεδώναμε «Λεβέκουρους», «Ικάρους», και όποιον άλλον βρισκότανε
στο δρόμο μας.
Μπορεί στη σταδιοδρομία μας ως αξιωματικοί
να ακολουθήσαμε δρόμους που δε μας επέτρεψαν
να βλεπόμαστε συχνά. Όμως τα ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και αγάπης για το Βασίλη Γαβριήλ παρέμειναν και θα παραμείνουν
αναλλοίωτα.
Διαβάζοντας το τελευταίο τεύχος της ΕΑΑΝ
πληροφορήθηκα με οδύνη την απώλειά σου. Εύχομαι ο θεός να είναι πάντα δίπλα σου στο αιώνιο
ταξίδι σου ανάμεσα στα άστρα και να δώσει δύναμη και κουράγιο στους δικούς σου να αντέξουν το
χαμό σου.
Θα σε θυμάμαι πάντα...
Το αριστερό χαφάκι
Υποναύαρχος ε.α. Γιάννης Μαρτίνος ΠΝ

Για τον Ανθυποπλοίαρχο (ΠΤ) εα ΠΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΝ
Ήταν Αύγουστος του 2010, μήνα με τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, της Παναγίας,
που έφυγες από κοντά μας, από την οικογένειά
σου τη Μαίρη σου και το Βαγγέλη σου, τους συμμαθητές και φίλους σου του πλανήτη γη. Πέταξες για ψηλά, για το πάνθεον των Αγγέλων.
Φίλοι και συμμαθητές του Κώστα Τσεκούρα, ο
Κώστας Τσεκούρας δεν βρίσκεται πια μεταξύ
μας στον πλανήτη γη. Ο καλός συμμαθητής και
φίλος, έφυγε απότομα, άξαφνα για άλλα μέρη
για τους κήπους της αναπαύσεως, της χριστιανοσύνης. Κώστα, ήσουν ο φίλος, ο τεχνικός,
πρώτος μεταξύ των πρώτων συνεργατών σου.
Ήσουν γνωστός για την παστρικιά δουλειά σου

Σταδιοδρομικά στοιχεία του στο Π.Ν.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος
Ευστάθιος
Μεσολόγγιον – Μεσολογγίου – Αιτωλίας και
Ακαναρνίας το έτος 1952
ναύτης μαθητής τεχνίτης
Την 12 Δεκεμβρίου 1947 ετάχθη εν τω Ναυτικώ ως ναύτης Β΄ μαθητής τεχνίτης χρωματιστής. Την 13η Οκτωβρίου 1949 ωρκίσθη. Την
9η Δεκεμβρίου 1949 ωνομάσθη ναύτης Α΄
μαθητής τεχνίτης χρωματιστής. Την 31η Ιουλίου 1951 ωνομάσθη δίοπος τεχνίτης, χρωματιστής. Διά της υπ’ αριθ. 32923/52/5-11-1952
αποφάσεως ΥΕΑ/ΓΕΝ μετετάχθη εις την ειδικότητα του τεχνίτου ξυλουργού. Διά Π.Δ./τος
από 6-10-1954, ΦΕΚ 206/19-10-1954 τ.γ.
μετετάγη με τον βαθμόν του Υποκελευστού Β΄
εις την ειδικότητα του προτυποποιού. Την 31η

κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σου στο ΠΝ.
Προσωπικά σε γνώρισα αργά. Με τη καλή σου
παρέα στις εκδρομές μας που ήσουν πάντα
πρώτος, στους χορούς μας και λογής λογής διασκεδάσεις που συναντιόμαστε, μας έδινες χαρά. Οι συμμαθητές, φίλοι σου, σου ευχόμαστε
καλό ταξίδι. Κώστα στη ζωή πολέμησες πολύ,
τίμια, ειλικρινά και θρησκευτικά. Η χορωδία των
εκδρομών μας λιγόστεψε και άφησες ένα μεγάλο κενό. Δεν θα συνδράμεις πια τον Πωλ, τη
Λίσα και όλους τους άλλους στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, στην τελευταία εκδρομή του χρόνου, στο πούλμαν κατά την επιστροφή μας στην
Αθήνα. Η στάση στην Κινέττα θα είναι ελλιπής.
Φίλοι και φίλες, ας ευχηθούμε όλοι στην οικογένεια του δύναμη, κουράγιο για τον καλό οικογενειάρχη. Μαίρη και Βαγγέλη όλοι μας σας αγαπάμε πολύ.
Φίλε Κώστα, ευχές για ένα καλό ταξίδι. Αιωνία
σου η μνήμη.

Ιανουαρίου 1960 προήχθη εις Υποκελευστήν
Α΄ τεχν. Προτυπ. Την 31η Ιανουαρίου 1964
προήχθη εις κελευστήν τεχν. Προτυπ. Διά της
υπ’ αριθμ. 21729/6/66/21-1-1967 δ/γης ΥΕΑ/
ΓΕΝ ενεκρίθη η άδεια όπως συνέλθη εις πρώτον γάμον μετά της εις πρώτον τοιούτον συνερχομένης Μαρίας Καστρινάκη. Την 31η Δεκεμβρίου 1967 προήχθη εις Ανθυπασπιστήν
τεχν. Προτ. Δυνάμει ΝΔ 478/70 και ΔΝΕ
37154/2/25/6-3-1971 η προαγωγή του εις
Ανθυπασπιστήν λογίζεται από 31 Ιανουαρίου
1966. Διά Π.Δ. /τος από 27-6-1974, ΦΕΚ
256/1-7-1974 τ.γ΄ προήχθη εις Σημαιοφόρον
(ΠΓ) Προτυποποιόν έχων τα νόμιμα προς προαγωγήν προσόντα βάσει δε του άρθρου 37 του
ΝΔ 445/74 από 31 Ιανουαρίου 1974. Το 1977
προήχθη σε Ανθυπολοχαγό και το 1989 τέθηκε
σε αποστράτευση μετά από αίτησή του και ενεγράφη εις τα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Π. Ναυτικού.
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Aπό εκδήλωση παραρτήματος Kρήτης

Από την 3ήμερη εκδρομή Μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος Σαλαμίνας στην Πρέβεζα (Πάργα, Σύβοτα, Αχέρωντα και Άρτα)

Aπό την πενθήμερη εκδρομή μελών Π.N. και Λ.Σ. του παραρτήματος Δυτικής Eλλάδος EAAN στη Bουλγαρία κατά την περίοδο
3 έως 7 Iουλίου 2010.

Από την 10ήμερη εκδρομή Μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος Σαλαμίνας στις Δαλματικές Ακτές από 21 έως 30 Αυγ. 2010
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38ο Σχολείο Διόπων Hλεκτρονικών. Aπό την περίοδο 25-11-1981 έως 31-11-1983. Διακρίνονται στην πρώτη σειρά οι βαθμοφόροι
Aντιπλοίαρχος I. Mαρτίνος, Aντιπλοίαρχος Δ. Ψυχογιός, Πλωτάρχης H. Παδουβάς, Yποπλοίαρχος Γρ. Γεωργακόπουλος.

Από την 10ήμερη εκδρομή Μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος Σαλαμίνας
στις Δαλματικές Ακτές από 21 έως 30 Αυγ. 2010

Από την 10ήμερη εκδρομή Μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος
Σαλαμίνας στις Δαλματικές Ακτές από 21 έως 30 Αυγ. 2010
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