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Eπιστολή προς τον Πρωθυπουργό

Αθήνα 14 Απριλίου 2011
Προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
Κύριον Γεώργιο Παπανδρέου

αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
αφορμή λαμβάνοντες από την παρούσα δύσκολη 
από κάθε άποψη συγκυρία για την Πατρίδα μας, 
επιθυμούμε με την παρούσα ανοικτή επιστολή 
μας να σας υποβάλλουμε ορισμένες σκέψεις, 
που μας απασχολούν σχετικά με την Άμυνα της 
χώρας.

Εν πρώτοις έχουμε πλήρη συναίσθηση του 
ότι, συνεπεία κακής διαχείρισης των δημοσίων 
πραγμάτων επί σειράν ετών, αντιμετωπίζουμε 
σήμερον πολλαπλά σοβαρά εσωτερικά προβλή-
ματα με προεξάρχον εκείνο της δεινής οικονο-
μικής κατάστασης της χώρας.

αντιλαμβανόμεθα επίσης ότι εδώ που φθά-
σαμε επιβάλλονται, μεταξύ άλλων πρωτοβου-
λιών, οικονομίες και περικοπές στις δημόσιες 
δαπάνες.

Τα προβλήματα αυτά θέλουμε να ελπίζουμε 
ότι αφού, έστω και αργά, τα συνειδητοποιήσα-
με, θα μπορέσουμε με τα κατάλληλα μέτρα από 
την ηγεσία του τόπου και τις ανάλογες θυσίες, 
στις οποίες δυστυχώς εκ των πραγμάτων υπο-
βάλλεται ο ελληνικός λαός, να τα ξεπεράσου-
με και σε κάποιο χρόνο η ζωή να επανεύρει 
την ηρεμία της.

Όμως, κύριε Πρόεδρε, παράλληλα με την κα-
τάσταση αυτή, η οποία εξ αντικειμένου αποτελεί 
εθνική αδυναμία, αντιμετωπίζουμε και χρόνιες 
σοβαρές εξωτερικές απειλές σχετικά με τα κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα και σε τελική ανάλυ-
ση με αυτήν ταύτη την εθνική ακεραιότητα της 
πατρίδος μας.

η αντιμετώπιση των απειλών αυτών, κατά 
τον κοινόν νουν, αυτονόητα επιβάλλει την δια-
τήρηση καταλλήλου αμυντικής Ισχύος, ως βα-
σικού υποβάθρου στήριξης των απαιτουμένων 
λεπτών χειρισμών της εξωτερικής μας πολιτι-
κής επί των ζητημάτων αυτών, της απαραίτητης 
για τους χειρισμούς μας αξιόπιστης αποτροπής 
και τέλος, εάν παραστεί ανάγκη, της αποτελε-
σματικής άμυνας.

Επ’ αυτού μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι παράγοντες της κοινωνίας μας, ακόμη και 
πολιτικοί, μέσα στο βαρύ κλίμα της σημερινής 
οικονομικής δυσπραγίας, ο καθείς με τον δικό 
του τρόπο και για τους δικούς του λόγους, λει-
τουργούν κατά τρόπο απαξιωτικό για τις Ένο-
πλες Δυνάμεις. Οι παράγοντες αυτοί κυρίως δη-
μαγωγούν σχετικά με τις απαιτούμενες δαπάνες 
για τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ανάπτυξη 
των Ε.Δ. και παράλληλα αμφισβητούν το παρα-
γωγικό έργο των Ε.Δ., το οποίο επιπολαίως 
αξιολογούν με μόνο κριτήριο το οικονομικό 
στοιχείο, παραβλέποντες εκείνα της ασφαλείας, 
της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αξιο-
πρέπειας της πατρίδος μας, η εξασφάλιση των 
οποίων αποτελεί για τους γνωρίζοντες το κύριο 
παραγωγικό έργο των Ενόπλων μας Δυνάμεων, 
οι οποίες το επιτελούν με αυτοθυσία.

Υποσκάπτουν έτσι οι «κύριοι» αυτοί μεταξύ 
άλλων και το ηθικό του στρατεύματος, που απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μαχητικής του 
ικανότητος. Στο προκείμενο απαιτείται όλως 
ιδιαιτέρα προσοχή.

Εάν αφήσουμε την οικονομικοκοινωνική κρί-
ση, την δημαγωγία και τους επιπολαίους να μας 
παρασύρουν στο να χαλαρώσουμε σε ό,τι αφορά 
την αμυντική μας ικανότητα και συνεπεία αυτού 

σε δεδομένη στιγμή υποστούμε απώλειες στα 
εθνικά μας θέματα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
οι απώλειες αυτές δεν αποκαθίστανται, όπως 
ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί με 
την οικονομία και την κοινωνική μας ευταξία.

Φρονούμε κατόπιν αυτών ότι οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις της χώρας επιβάλλεται με κάθε θυσία 
να διατηρηθούν ακμαίες στο πρέπον επίπεδο 
ισχύος από κάθε άποψη.

Οι όποιες αποφάσεις περιστολής δαπανών 
περί την Άμυνα θα πρέπει να έχουν βασανισθεί 
με σύνεση και εις βάθος σχετικά με το τι αυτές 
συνεπάγονται. Προχειρότης περί το ζήτημα αυτό 
δεν συγχωρείται, δεδομένου του μεγέθους των 
συνεπεία αυτής αρνητικών επιπτώσεων για το 
μέλλον του Έθνους. Δεν πρέπει να μας διαφεύ-
γει ότι ο ισχυρός πράττει κατά την ισχύ του και ο 
ανίσχυρος ό,τι του υπαγορεύει η αδυναμία του.

Ο ελληνικός λαός διαχρονικά, χωρίς να είναι 
πλούσιος, προσέφερε πάντα για την πατρίδα 
αγόγγυστα το υστέρημά του και χωρίς δισταγ-
μούς ακόμη και τη ζωή του, όπου θεωρούσε ότι 
επιβάλλεται. Δεν νομίζουμε συνεπώς ότι στην 
παρούσα συγκυρία θα δυστροπήσει να προσφέ-
ρει οικονομικά αυτά που χρειάζονται για την 
Εθνική Άμυνα. Ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται 
και προσβλέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις του.

κύριε Πρόεδρε, εσείς γνωρίζετε καλύτερον 
παντός άλλου τα δεδομένα των εξωτερικών 
απειλών, που μας απασχολούν και ιδιαίτερα της 
απειλής εξ ανατολών, που αποτελεί την κυρία 

τοιαύτη και εκ των πραγμάτων φαίνεται να έχει 
μακρύ χρόνο αβεβαιότητος και επικινδύνων εν-
δεχομένων.

Εάν η απειλή αυτή αμφισβητήσει κάποια στιγ-
μή, βάσει στοιχείων, το αξιόμαχο των Ενόπλων 
μας Δυνάμεων, η σύγκρουσις θα καταστεί ανα-
πόφευκος και τότε για το κόστος, που θα κλη-
θούμε να πληρώσουμε, ούτε καν σκέψη δεν θα 
μπορεί να γίνεται για σύγκριση με ό,τι σήμερον 
μας κοστίζει το να διατηρήσουμε την αποτρεπτι-
κή Εθνική Άμυνα, που απαιτείται.

Με ιδιαίτερη τιμή
Ναύαρχος ε.α. Λεωνίδας Βασιλικόπουλος ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ

Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Λαγάρας ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Στάγκας ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Ναύαρχος ε.α. Ηρακλής Δρίκος ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ

Ναύαρχος ε.α. Γεώργιος Ιωαννίδης ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Γούσης ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ

Νάυαρχος ε.α. Γεώργιος Καραμαλίκης ΠΝ, Επίτιμος Α/ΓΕΝ
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1. Το 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. Στη συνέχεια των ενεργειών μας για τη μη 
μετατροπή των Ενώσεων αποστράτων και των 
τριών κλάδων των Ε.Δ. από νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (νΠΔΔ) σε νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (νΠΙΔ) σωματειακής μορφής 
που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τεύχος των 
Θ.α. υπήρξαν και αυτές που αναφέρονται κατω-
τέρω:
-  Εστάλη επιστολή στον κο ΥΕΘα από το Συντο-

νιστικό των τριών Ενώσεων που φαίνεται στις 
σελίδες 53 και 54.

-  από το ΥΠΕΘα/ΓΔΟΣΥ που χειρίζεται το θέμα 
ανετέθη στην ΕααΣ να συντάξει οικονομοτεχνι-
κή μελέτη σε συνεργασία με την Εθνική αναλο-
γιστική αρχή για το θέμα αυτό που θα αφορά και 
τις τρεις Ενώσεις. η Εααν ζήτησε όπως στην 
μελέτη αυτή συμμετάσχει με εκπρόσωπο τον 
Πρόεδρο της και όταν τελειώσει η μελέτη αυτή 
να εγκριθεί από το Συντονιστικό των 3 Ενώσε-
ων προτού υποβληθεί στην Ιεραρχία.

β. η Εααν στα πλαίσια της ενημέρωσης των 
πολιτικών κομμάτων επί των θεμάτων που εν-
διαφέρουν τους απόστρατους επισκεύθηκε την 
23-03-11 τον υπεύθυνο για θέματα αμύνης της 
Δημοκρατικής Συμμαχίας βουλευτή κο μαρκο-
γιαννάκη και την 30-03-11 τον Τομεάρχη Άμυ-
νας της νέας Δημοκρατίας βουλευτή κο Τζίμα. 
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, φαίνονται στην 
σελίδα 44. η Εααν θα συνεχίσει τις επαφές με 

όλα τα κόμματα.
γ. Την 15-3-11 σε συγκέντρωση που έγινε στο 
Δημαρχείο καλλιθέας για τα μετοχικά Ταμεία 
των 3 κλάδων των ΕΔ, στην οποίαν παρέστη-
σαν από την Εααν ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του ΔΣ έγινε 
διεξοδική συζήτηση και στη συνέχεια απεστάλη 
επιστολή στον κο ΥΕΘα που φαίνεται στην σε-
λίδα 56.
δ. Την 5-3-11 ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της 
Εααν επισκεύθηκαν το Παράρτημα Εααν/Βο-
ρειοδυτικής Ελλάδος (κέρκυρα) για ρύθμιση των 
λεπτομερειών λειτουργίας του Παραρτήματος, 
ενώ ο Πρόεδρος της Εααν επισκέφθηκε για τον 
ίδιο λόγο το Παράρτημα Εααν Βορείου Ελλάδος 
(Θεσ/κη) την 10-3-11.
ε. Την 17-3-11 έγινε στο εντευκτήριο της Εααν 
ενημέρωση από τον Πρόεδρο και το ΔΣ της Εααν 
στα μέλη της Εααν.
στ. Την 6-4-11 το ΔΣ/Εααν συναντήθηκε στο 
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και νησιω-
τικής Πολιτικής με τον αρχηγό Λιμενικού Σώμα-
τος/ακτοφυλακής. Έγινε ενημέρωση στον αρ-
χηγό για τα κοινά θέματα που απασχολούν τους 
απόστρατους αξ/κούς Πν και ΛΣ, με έμφαση 
στην ενίσχυση του λογαριασμού του μερίσματος 
του μΤν από πλευράς ΛΣ. η συζήτηση διεξήχθη 
σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης και έγινε 
αντιληπτό ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες 
που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων 
του μΤν από το ΛΣ.
ζ. Την 12-4-11 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Υποναύαρχος (ΥΙ) α. 

Παρασκευόπουλος επισκέφθηκαν τον Υ/ΓΕν και 
στη συνέχεια τον α/ΓΕν. Τα θέματα που συζητή-
θηκαν ήσαν: (i) αλλαγή Εααν από νΠΔΔ σε νΠΙΔ. 
(ii) μερίσματα - μΤν (iii) ννα. iv) Ενιαίο μισθο-
λόγιο. (v) Πώληση έκτασης κΟρακΙα αργολίδος. 
(vi) Διάθεση γραφείων από το Πν για Παραρτή-
ματα της Εααν σε Θεσ/νίκη, κέρκυρα, Πόρο. 
(vii) Είσοδος τέκνων αποστράτων στο Θαν. (νiii) 
Παράδοση ξιφών σε αποστρατευθέντες αξ/κούς 
(Ε). (ix) Διάφορα άλλα θέματα. 

Οι συναντήσεις έγιναν σε κλίμα συνεργασίας 
και κατανόησης και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια 
φορά το ενδιαφέρον του α/ΓΕν και Υ/ΓΕν για 
τους αποστράτους. Τα θέματα στα οποία θα υπάρ-
ξουν ενέργειες, θα γνωσθούν από το ΓΕν και την 
Εααν ανάλογα.
η. Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ/Εααν επισκεύ-
θηκαν την 19-04-11 συναδέλφους που ενοση-
λεύοντο στο ννα και αφού τους ευχήθηκαν καλή 
ανάρρωση, τους έδωσαν συμβολικά δώρα.
Θ. Την 27-02-11 μέλη του ΔΣ/Εααν παρέστη-
σαν στον ετήσιο χορό του Ελληνικού Συλλόγου 
ναυτικής αεροπορίας (ΕΣνα) και την 4-3-11 στο 
χορό του Παραρτήματος Εααν/νοτιοδυτικής Ελ-
λάδος (Πάτρα).
2. μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 

έχουμε:
α. Την 23η μαΐου θα γίνει η καθιερωμένη επί-
σκεψη στο Στόλο. Οι λεπτομέρειες θα αναρτη-
θούν στο site της Εααν και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων της Εααν.
β. Την Πέμπτη 09-06-11 και ώρα 11:00 θα γί-
νει στο εντευκτήριο της Εααν η καθιερωμένη 
τριμηνιαία ενημέρωση των μελών μας από τον 
Πρόεδρο και το ΔΣ/Εααν.
γ. Εντός των πρώτων ημερών του μαΐου θα 
έχουν αναρτηθεί οι πίνακες παραθερισμού των 
αποστράτων για το 2011. η καθυστέρηση οφεί-
λεται στην αλλαγή του λογισμικού του προγράμ-
ματος, γιατί το υφιστάμενο δεν μπορούσε πλέον 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις.
δ. από το ΔΣ/Εααν έχει εγκριθεί κατ’ αρχήν ο 
νέος κανονισμός παραθερισμού που θα ισχύσει 
για το 2012. Το σχέδιο αυτό θα αναρτηθεί σύντο-
μα στο site της Εααν και θα αναρτηθεί στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Εααν, ώστε όποιος επι-
θυμεί, να στείλει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες 
θα ληφθούν υπόψη στην τελική διατύπωση.
ε. Υπενθυμίζουμε ότι τα ονόματα όσων παραθε-
ρίσουν το 2011 θα γνωστοποιηθούν μέσω των 
επομένων Θ.α., όπως έγινε και τα δύο προηγού-
μενα χρόνια.

Aνασκόπηση των γεγονότων
Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς ΠΝ

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

Oι συμμαθητές της τάξης ΣNΔ 1950

Kος και Kα Kάλφα

Aντωνόπουλος Mάνος και Mάγια

Συμμαθητές της τάξης 1947 της Σχολής  
Nαυτοπαίδων

Συμμαθητές Nαυάρχου Λ. Παληογιώργου

Ποσό σε ευρώOνοματεπώνυμο Eις μνήμην

260,00

100,00

50,00

100,00

530,00

Aρχιλοιάρχου ΠN ε.α. Θ. Nάκου

Aρχιλοιάρχου ΠN ε.α. Θ. Nάκου

Aρχιλοιάρχου ΠN ε.α. Θ. Nάκου

Mατσάγγου N. και Kαλιανιώτη K.

Nαυάρχου Λ. Παληογιώργου, επι-
τίμου αρχηγού Γ.E.N.
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O Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η 
απαρχή της ελευθερίας του ανθρωπί-
νου γένους από την τυραννική δου-

λεία της αμαρτίας. η Παρθένος αποδέχθηκε την 
πρόταση του αγγέλου με απόλυτη ελευθερία, 
ξέροντας ότι η εκπλήρωση του θελήματος του 
Θεού ελευθερώνει, ενώ η εμμονή στη θέληση 
του εγώ, υποδουλώνει.

ημέρα, λοιπόν, ελευθερίας όλων των ανθρώ-
πων η 25η μαρτίου. αλλά τότε ημέρα διπλής 
ελευθερίας όλων των Ελλήνων. Γιατί, ακριβώς, 
αυτή την ημέρα η ακατανίκητη ελληνική ψυχή 
ύψωσε την αγέρωχη σημαία της ελευθερίας ενα-
ντίον των ταπεινών συμβόλων της στυγνής δου-
λείας και άρχισε να αγωνίζεται «υπέρ βωμών και 
εστιών», για την ανάδειξη της Πατρί-
δος και τη διατήρηση της ορθο-
δόξου πίστεως.

Δεν ήταν δυνατό να 
εκλεγεί, για το σκοπό αυ-
τό, καταλληλότερη ημέρα 
από την 25η μαρτίου, την 
κατ’ εξοχήν εορτή της 
ελευθερίας των ανθρώ-
πων από την τυραννία της 
αμαρτίας. Γι’ αυτό και ο 
σκοπός ευλογήθηκε και 
ετελεσφόρησε.

αλλά δεν ήταν δυνατό 
και στον ελληνικό Χριστι-
ανισμό να μην θέσει τον, 
υπέρ της ελευθερίας του, 
αγώνα, υπό τη σκέπην της 
αειπαρθένου Θεοτόκου. 
Έτσι έμαθε, ή μάλλον έτσι 

αισθάνεται. Τους χώρους όπου γεννήθηκε και 
γαλουχήθηκε, τους χώρους όπου αναπτύχθηκε 
και καλλιεργήθηκε, τους χώρους όπου εξόριστος 
ή μετανάστης προσέφυγε, τους έχει γεμίσει με 
ναούς, προσκυνητάρια ή και απλά αγιάσματα, 
προς τιμήν της Παναγίας, μητέρας του Θεού και 
της Εκκλησίας. Σε αυτήν αφιέρωσε ό,τι λαμπρό-
τερο είχε, την Βασιλίδα των πόλεων κωνσταντι-
νούπολη, την οποία, μέχρι σήμερα ακόμη, στη 
λειτουργική του προσευχή, ονομάζει «πόλη της 
Θεοτόκου».

η Παναγία τον έσωσε από επιδρομές βαρβά-
ρων, η Παναγία τον ελύτρωσε από λιμούς και 
πόνους, η Παναγία τον εγιγάντωσε στην αποτίνα-
ξη του ζυγού, είτε των αλλοθρήσκων, είτε των 

αλλοφύλων, η Παναγία τον εστήριξε 
σε κάθε του αγώνα.

κι όσες ακόμη φορές 
χρειασθεί σ’ αυτήν θα κα-
ταφύγει, βέβαιος ότι και 
πάλι θα νικήσει, γιατί ξέ-
ρει ότι αυτή είναι Στρατη-
γός Υπέρμαχος. Σ’ αυτήν 
λοιπόν, ευχαριστήρια για 
τα πολλά τα νικητήρια, αλ-
λά και δέηση θερμή να 
προστατεύει την Ελλάδα 
από την κάθε συμφορά.

Χαίρε 25η μαρτίου, ημέ-
ρα διπλής ελευθερίας, 
ημέρα του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, ημέρα της 
απελευθερώσεως του κό-
σμου, ημέρα της παλιγγε-
νεσίας της Ελλάδος! 

25η Mαρτίου ημέρα της ελευθερίας
Γράφει ο Σεβασμιότατος Mητροπολίτης Xίου κ.κ Διονύσιος

Tο νέο Aνώτατο Nαυτικό Συμβούλιο
από το Γενικό Επιτελείο ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι η νέα σύνθεση του ανώτατου ναυτικού Συμ-
βουλίου (ανΣ) είναι η ακόλουθη: 1. αντιναύαρχος 
Δημήτριος Ελευσινιώτης Πν αρχηγός ΓΕν.  
2. αντιναύαρχος Παναγιώτης Ευσταθίου Πν αρ-
χηγός Στόλου. 3. αντιναύαρχος Γεώργιος Σκιαδάς 
Πν Επιτελάρχης ΓΕΕΘα. 4. αντιναύαρχος (μ) 
κωνσταντίνος αγιατζίδης Πν Διοικητής ΔΔμν. 5. 
Υποναύαρχος Γεώργιος καλόγηρος Πν Διοικητής 
ΔνΕ. 6. Υποναύαρχος νικόλαος κρυονερίτης Πν 
Υπαρχηγός ΓΕν. 7. Υποναύαρχος Ιωάννης κων-
σταντινίδης Πν Διοικητής ΣνΔ. 8. Υποναύαρχος 
(μ) Παναγιώτης Ελληνιάδης Πν Γενικός Επιθεω-
ρητής Πν. 9. Υποναύαρχος (μ) αχιλλέας κριμιώ-

της Πν ΓΕΕΘα. 10. Υποναύαρχος κοσμάς Χρηστί-
δης Πν αρχιεπιστολέας ΔΔμν. 11. Υποναύαρχος 
αινιάν κωνσταντίνος μαζαράκης Πν ΓΕΕΘα. 12. 
Υποναύαρχος Ευάγγελος αποστολάκης Πν Υπαρ-
χηγός αΣ. 13. Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας 
Πν ΓΕΕΘα. 14. Υποναύαρχος (ΥΙ) απόστολος μα-
ντίδης Πν Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού 
ΓΕν. 15. Υποναύαρχος (Ο) Ιωάννης Ζώτος Πν 
Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙκ-ΟΕΠν ΓΕν

η πρώτη συνεδρίαση του νέου ανΣ πραγματο-
ποιήθηκε σύμφωνα με την παράδοση στο Π.ν.μ. 
«Θ/κ αΒΕρΩΦ» την Πέμπτη 10 μαρτίου 2011.

To ΔΣ EAAN εύχεται στο νέο ANΣ καλή επιτυ-
χία στο δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει.

Tα μέλη του ANΣ στο πρυμνιό κατάστρωμα του Aβέρωφ. Aπό αριστερά: Yποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας, Yπο-
ναύαρχος (M) Παναγιώτης Eλληνιάδης, Yποναύαρχος Iωάννης Kωνσταντινίδης, Yποναύαρχος Kωνσταντίνος 
Mαζαράκης-Aινιάν, Yποναύαρχος Kοσμάς Xρηστίδης, Yποναύαρχος Eυάγγελος Aποστολάκης, Aντιναύαρχος 
(M) Kωνσταντίνος Aγιατζίδης, Aντιναύαρχος Παναγιώτης Eυσταθίου, Aντιναύαρχος Δημήτριος Eλευσινιώτης, 
Aντιναύαρχος Γεώργιος Σκιαδάς, Yποναύαρχος Γεώργιος Kαλόγηρος, Yποναύαρχος (YI) Aπόστολος Mαντίδης, 
Yποναύαρχος Nικόλαος Kρυονερίτης, Yποναύαρχος (M) Aχιλλέας Kριμιώτης και Yποναύαρχος (O) Iωάννης 
Zώτος (ΓEN/Eκπρ. Tύπου).



E να από τα ωραιότερα διασωθέντα κο-
ντάκια της εκκλησίας μας είναι και ο 
Ακάθιστος Ύμνος ή Χαιρετισμοί. Το κα-

τανυκτικώτατο αυτό ποίημα αποτελεί το αρι-
στούργημα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας από 
εθνικής πνευματικής σημασιολογικής και υμνο-
λογικής εν γένει απόψεως.

Το περιεχόμενο του τροπαρίου τούτου αναφέ-
ρεται εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, εις την 
γέννησιν του Σωτήρος, την ανακαίνισιν και προ-
τρέπει τους πιστούς να ανυψώσουν νουν και 
καρδίαν εις τον ουρανόν. Γενικότερον ο Ακάθι-
στος Ύμνος μεστός εις πνευματικόν περιεχόμενο 
και υψηλών ιδεών έχει ποιηθή με τόσον ποιητι-
κήν έξαρσιν, ρητορική ευφράδια και θεολογικήν 
δεινότητα ώστε προσείλκησε τον θαυμασμόν 
όλων των σοφών των αιώνων.

Εάν μελετήσωμε λέξη προς λέξη το ωραιότα-
το τούτο δημιούργημα θα δούμε ότι από την αρχή 
ως το τέλος εξυμνείται το όνομα της Θεομήτο-
ρος. Βλέπομεν ότι η θεοτόκος αποκαλείται με 
πολλά ονόματα παρμένα από την Παλαιάν και 
καινήν Διαθήκην. Ονομάζεται δηλαδή η Θεοτό-
κος, Θρόνος, Βάτος, ράβδος, Στάμνος, κιβωτός, 
Όρος, Πύλη, κλίμαξ, νύμφη, καταφύγιον, Γέφυ-
ρα, Δοχείον και τόσα άλλα ωραία επίθετα τα 
οποία δεικνύουν το απέραντον πνευματικόν κάλ-
λος της αειπαρθένου μαρίας.

Ο ωραιότατος ούτος Ύμνος εψάλη διά πρώ-
την φορά το 626 υπό του Πατριάρχου Σεργίου 
μετά την λαμπράν νίκην των Βυζαντινών ενα-
ντίον των βαρβάρων κατακτητών. Ο Ύμνος ανα-
φέρεται εις την θεοτόκον ως ευχαριστήριος 
διότι η νίκη απεδόθη εις την Θεοτόκον και η 

οποία έσωσε την κωνσταντινόυπολιν από την 
κρισιμωτάτην εκείνην στιγμήν. Εψάλη «ορθο-
στάτην» προς τιμήν της Θεοτόκου και διά τούτο 
λέγεται και Ακάθιστος Ύμνος. Βλέπομεν λοιπόν 
ότι ο ύμνος αυτός ενέχει και ιστορική σημασία. 
από εκείνη τη στιγμή ο Ακάθιστος Ύμνος δεν 
λαμβάνει μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά 
γίνεται και εθνικό εμβατήριο των Bυζαντινών. 
Στο σημείο τούτο παρατηρούμε την ταύτιση των 
Εθνικών και πνευματικών αξιών, την ενσάρκω-
ση των Ελληνοχριστιανικών Ιδεωδών που επί 
1050 έτη το κλεινόν Βυζάντιον ως μόνον κατα-
φύγιον και ελπίδα είχε την θεοτόκον.

Ο ύμνος ούτος σύμφωνα με την Ιεράν επιστή-
μη της υμνολογίας εγγράφη υπό του ρωμανού 
του μελωδού. Ο ρωμανός ο μελωδός χαρα-
κτηρίζεται ως ο Πίνδαρος της Εκκλησιαστικής 
Υμνολογίας εις τον οποίον αποδίδονται περί τα 
1000 κοντάκια της εκκλησίας μας.

Εκείνον το οποίον θα πρέπει να αποκομίσωμεν 
από τον ακάθιστον Ύμνον είναι η προσεκτική μελέ-
τη αυτού ώστε να αντλούμεν από το πλούσιον πε-
ριεχόμενό του ψυχική δύναμιν, πνευματικόν πλού-
τον και σε όλες τις στιγμές της ζωής μας να έχουμε 
τη θεοτόκο μαρίαν ως ελπίδα και καταφύγιον . 

O Aκάθιστος Ύμνος
Γράφει ο Πανοσιολογιώτατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος ε.α.
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Γράφει ο ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

Tο χριστιανικό μήνυμα μέσα από τη θάλασσα

Ναυτιλιακή πολιτική Αθηνών – Ρώμης
Βασικός στόχος της ναυτιλιακής πολιτικής των 
αθηνών, την οποίαν ακολούθησε και η ρώμη, 
ήταν η υπεροχή έως κυριαρχία στο θαλάσσιο 
εμπόριο στη μεσόγειο και η προστασία του θα-
λάσσιου εμπορίου. Για την υποστήριξη της πολι-
τικής αυτής είχαν ληφθεί τα επόμενα μέτρα:
•  δημιουργήθηκαν προωθημένες βάσεις και 

εμπορικοί σταθμοί ανά τη μεσόγειο και τον Εύ-
ξεινο Πόντο

•  γινόταν προνομιακή μεταχείριση των προϊό-
ντων που διακινούσαν τα εμπορικά τους 
πλοία

•  κατασκευάστηκαν αποθήκες, σε επίκαιρα πα-
ράκτια μέρη

•  ασκήθηκε ευνοϊκή φορολόγηση φορτίων δια-
κινουμένων μέσω των εθνικών λιμένων41

•  υποχρεώνονταν οι δανειολήπτες να χρησιμο-

ποιούν τα εθνικά λιμάνια
•  αναπτύχθηκαν λιμενικές ευκολίες στα λιμάνια 

διαμετακόμισης εμπορευμάτων42

•  έγιναν οχυρωματικά έργα στα λιμάνια
•  διώχθηκε συστηματικά η πειρατεία
•  εφαρμόστηκε το σύστημα επίλυσης εμπορικών 

διαφορών με διαιτησία και δικαστήρια
• επιβλήθηκε οικονομικός αποκλεισμός
• δεν περιορίστηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στα πιο πάνω μέτρα συμπεριλαμβάνονταν, 
ισχυρός πολεμικός στόλος, ναυπήγηση εμπο-
ρικών πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας, 
σύνδεση λιμένων με την ενδοχώρα και επανα-
σύνδεση νείλου με την Ερυθρά, διάνοιξη διω-
ρύγων.

Στη διορατική πολιτική ναυτικού εμπορίου της 
αθήνας και της ρώμης, λίγα θα είχε να προσθέσει 
ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μυαλό.

41.  Στους ελληνιστικούς χρόνους υποβαθμίσθηκε η χρήση και σημασία του λιμένος Πειραιώς και ανεδείχτηκαν η αλεξάνδρεια, Έφεσος, 
Σμύρνη, μίλητος, αντιόχεια, ρόδος. Τα ναυπηγεία της αλεξανδρείας ναυπήγησαν μεγαλύτερα πλοία. Σημειώνεται ότι η ρόδος ήταν 
μέσα στο ναυτικό εμπόριο από τους ομηρικούς χρόνους. Ο Στράβων έγραψε: «Ευτυχούν κατά θάλαττα οι ρόδιοι […] έπλεον πόρρω 
της οικείας θαλάσσης επί σωτηρία των ανθρώπων».

42.  Σε αντίθεση με τη ναυτιλιακή πολιτική των αθηναίων, οι Πτολεμαίοι επέβαλαν κρατικό έλεγχο των θαλάσσιων μεταφορών και των 
τραπεζών. αναγνώρισαν την ανάγκη σιταποθηκών και ισχυρού στόλου προστασίας των εμπορικών πλοίων. Είχαν αναπτύξει ειδικό 
σύστημα πληροφοριών για τις επικείμενες σιτοδείες στις περιοχές του Ευξείνου Πόντου, τη Σικελία και την αφρική. Σκοπός τους 
ήταν να εκτιμήσουν τις ανάγκες καταναλώσεως σε σχέση με την παραγωγή σιταριού και ανάλογα να προχωρήσουν σε διαμόρφω-
ση των τιμών. Οι δασμοί στα εισαγόμενα είδη ήταν βαρείς. [Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1945-1989) οι ηΠα εκτιμούσαν τη 
σιτοδεία των ανατολικών χωρών, και ιδιαίτερα της Ουκρανίας, μέσω δορυφόρων, λίγους μήνες προ του θερισμού και ανάλογα 
διαμόρφωναν την πολιτική τους επί της εμπορίας των σιτηρών. Τίποτε δεν άλλαξε από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις ημέρες μας, 
παρά μόνον η τεχνολογία συλλογής πληροφοριών. Οι σκοποί διατηρούνται σταθεροί. Ομοίως οι Φοίνικες το σιτάρι που αποθήκευ-
αν στα κύθηρα σε σιταποθήκες το χρησιμοποιούσαν ως μέσον διαμόρφωσης των τιμών πώλησης στους αθηναίους. αύξηση απο-
θεμάτων σε περίοδο χαμηλών τιμών και διάθεση σε περιόδους αυξημένης ζήτησης].

συνέχεια από το τεύχος 101



12               MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2011

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ            1�

Χρονολογικός Πίνακας
(προς διευόλυνση της ιστορικής υποτύπωσης των χωρίων της αγίας Γραφής43)
… κατασκευή κιβωτού νώε
3000 π.Χ. ναυπήγηση αξιοπλόων πλοίων
3000-2000 π.Χ. κυκλαδίτες στο αιγαίο
3η χιλιετία αιγύπτιοι στο θαλάσσιο εμπόριο
2500 π.Χ. οργανωμένα ταξίδια πλοίων στη μεσόγειο
2216 π.Χ. γέννηση αβραάμ, ενάτη γενεά από Σημ, υιού του νώε
2141 π.Χ. εγκατάσταση αβραάμ στην Παλαιστίνη
2116 π.Χ. γέννηση Ισαάκ
2056 π.Χ. γέννηση Ιακώβ
2000-1500 π.Χ. κυριαρχία μινωικού βασιλείου
1926 π.Χ. κάθοδος Ιακώβ στην αίγυπτο

43.  η Βίβλος δίνει πληροφορίες από το έτος 2000 π.Χ. και μετά. κατά τους Εβραίους, ο κόσμος έχει ζωή 5.759 ετών. Βάσει του κειμέ-
νου της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, του ελληνικού, για τη γέννηση του Χριστού δίδεται το έτος 5.508 από κτίσεως κόσμου. Τα 
έτη αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως συμβατικά και όχι αυστηρά επιστημονικά. Ο καθηγητής Donald B. Redford στο βιβλίο του «Egypt, 
Canaan, and Israel in ancient times» παρατηρεί ότι οι αιγύπτιοι συγγραφείς αγνούν το Ισραήλ και αντιστρόφως, πράγμα που δημι-
ουργεί σύγχυση στον ακριβή καθορισμό των χρονολογιών.

16ος π.Χ. αι. Φοίνικες παίρνουν από αιγύπτιους το θαλάσσιο εμπόριο
1590 π.Χ. κτίσις Σιδώνος
1579 π.Χ. γέννηση μωυσή
1500 π.Χ. επινόηση αλφαβήτου από Εβραίους
1500-1100 π.Χ. κυριαρχία μυκηνών
1496 π.Χ. έξοδος Εβραίων από την αίγυπτο
1460 π.Χ. εγκατάσταση Εβραίων στην Παλαιστίνη
1450 π.Χ. (;) έκρηξη ηφαιστείου Σαντορίνης
1330-1280 π.Χ. ο πόλεμος των επτά πόλεων των αχαιών εναντίον των Φοινίκων της Βοιωτίας
14ος π.Χ. αι. ναυπήγηση αργούς
1240-1260 π.Χ. πρώτος τρωικός πόλεμος
11ος π.Χ. αι. οι Έλληνες αποκτούν το αλφάβητο από τους Φοίνικες
1103-1015 π.Χ. βασιλεία Δαβίδ
1100 π.Χ. δεύτερος τρωικός πόλεμος
1016 π.Χ. θεμελίωση ναού Σολομώντος
1020-975 π.Χ. βασιλεία Σολομώντος
1100-799 π.Χ. έλεγχος από Φοίνικες θαλάσσιου εμπορίου
11ος-8ος π.Χ. αι. σκοτεινοί αιώνες στην α. μεσόγειο
960-940 π.Χ. προφήτης ηλίας
900-615 π.Χ. αυτοκρατορία ασσυρίων
810-750 π.Χ. προφήτης ησαΐας
722 π.Χ. το Ισραήλ υποτάσσεται στους ασσύριους
670-620 π.Χ. προφήτης Ιερεμίας
629 π.Χ. κατάλυση του κράτους του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους
620-570 π.Χ. προφήτης Ιεζεκιήλ
625-535 π.Χ.  προφήτης Δανιήλ
594 π.Χ. κατάλυση κράτους Βαβυλωνίων από τον Δαρείο
586 π.Χ. καταστροφή Ιερουσαλήμ
573 π.Χ. κατάληψη Φοινίκης από ασσυρίους
559 π.Χ. επιστροφή Εβραίων αιχμαλώτων από τη Bαβυλώνα
630 π.Χ. περίπλους αφρικής από Φοίνικες
440-401 π.Χ. προφήτης μαλαχίας (τελευταίος συγγραφέας βιβλίου Παλαιάς Διαθήκης)
403-355 π.Χ. επινόηση «αστρολάβου» από Εύδοξο κνίδιον
333 π.Χ. κατάληψη-καταστροφή Τύρου από μ. αλέξανδρο
332 π.Χ. κυριαρχία μ. αλεξάνδρου επί των Εβραίων
300 π.Χ. ταξίδι Πυθέα
285-246 π.Χ. μετάφραση των Εβδομήκοντα
280 π.Χ. φάρος αλεξανδρείας
146 π.Χ. καταστροφή καρχηδόνος από ρωμαίους

Tρισδιάστατο μοντέλο ρωμαϊκού εμπορικού πλοίου (roman corbita) κατασκευασμένο σε υπολογιστή

συνεχίζεται
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Ο κ. Dominique Straus-Kahn και οι τομείς 
ανάπτυξης της Ελλάδας 

Άλλα ορυκτά. A. Oυράνιο
Λεκάνη Σερρών, Παρανέστι, κερκίνη, Βαθύ κιλ-
κίς και Όρος Σύμβολο προς καβάλα.

κατά την επίσκεψη το 1975 στην περιοχή των 
Σερρών, όπου έγινε σχετική έρευνα από τεχνι-
κούς του ΟηΕ και της Ελληνικής Επιτροπής 
ατομικής Ενέργειας, ο τότε Πρόεδρος της κυ-
βερνήσεως κ. καραμανλής ρώτησε τον επικε-
φαλής καναδό τεχνικό ποια ήταν η γνώμη του 
για το Ουράνιο της περιοχής των Σερρών. Ο κα-
ναδός απάντησε ότι: «Εάν αυτό βρισκόταν στον 
καναδά, θα είχε πολλά λεφτά! ».

από τις ενεργούμενες γεωτρήσεις και έρευ-
νες προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα, 
όπως ανακοινώθηκαν στον τότε Πρωθυπουργό 
Γ. ράλλη κατά την επίσκεψή του στις 10 Σεπτεμ-
βρίου 1981 στην περιοχή μαραμένα Σερρών. Ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής ατομικής 
Ενέργειας, ντόκος, ενημέρωσε τον Πρωθυ-
πουργό για τις έρευνες, που πραγματοποιήθη-
καν από την Ε.Ε.α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή ατο-
μικής Ενέργειας) σε συνεργασία με τη ΔΕη και 
του ανέφερε ότι βεβαιωμένα αποθέματα ήταν 
2.000 τόνοι με πιθανότητα αυξήσεως σε 4.000 
τόνους. «Τα αποθέματα αυτά - ανέφερε ο ντό-
κος - είναι αρκετά να τροφοδοτήσουν έναν πυ-
ρηνοηλεκτρικό σταθμό 1.000 μεγαβάτ (δηλ. το 
10% - 15% της τότε εγκατεστημένης ισχύος της 
ΔΕη για 30 χρόνια)».

Το 1984 με τις έρευνες, που πραγματοποίησε 
το κέντρο «ΔημΟκρΙΤΟΣ», τα βέβαια αποθέμα-
τα έφθασαν τους 6.000 τόνους μεταλλεύματος 

Ουρανίου. Σήμερα πληροφορούμαι ότι βεβαιω-
μένα αποθέματα υπολογίζονται σε 10.000 τό-
νους. Τις έρευνες ανέλαβε και συνεχίζει το Ι.
Γ.μ.Ε. Θεωρώ εσφαλμένη την απόφαση ανάθε-
σης της αρμοδιότητος της έρευνας στο ΙΓμΕ, 
και όχι στο κέντρο «ΔημΟκρΙΤΟΣ» που έχει 
ειδικευμένο προσωπικό και έργο του είναι ο 
έλεγχος των μεταλλευμάτων. Στο Παρανέστι 
θεωρείται ότι υπάρχουν τα πλουσιότερα κοιτά-
σματα ουρανίου στον κόσμο.

Β. Νικέλιο
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που έχει 
σημαντικές ποσότητες νικελίου που χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα 
και άλλων ειδικών κραμάτων.

Ο ρωσοφινλανδικός πόλεμος του 1939 έγινε 
για το νικέλιο, που είναι στρατηγικό υλικό και 
πολύτιμο μεταλλευτικό προϊόν. Ο ακαδημαϊκός 
καθηγητής του Πολυτεχνείου αθηνών Γενικός 
Διευθυντής της Λαρύμνης Λουκάς μούσουλος 
πέτυχε διαχωρισμό του σιδηρονικελίου στο νι-
κέλιο και σίδηρο και έχει παγκόσμια πατέντα 
μ-LAR. που αγοράζεται από ενδιαφερόμενους. 
Τα μεταλλεύματα του νικελίου χωρίζονται σε 
θειούχα και οξειδωμένα. Τα θειούχα στην Ελ-
λάδα εξαντλούνται, αλλά το μέλλον του νικελί-
ου θα είναι οι λατερίτες, που στην Ελλάδα 
υπάρχουν πολλά εκατομμύρια τόνοι.

Γ. Λευκόλιθος
η Ελλάδα έχει πολλές δεκάδες εκατομμύρια 

Γράφει ο Nίκος Mάρτης πρώην Yπουργός  
Παλαίμαχος B’ ΠΠ

B’ μέρος

τόνους. κοιτάσματα υπάρχουν στην Εύβοια, στη 
Χαλκιδική, Ερμιονίδα, κοζάνη, Γρεβενά, μυτι-
λήνη. Το μετάλλευμα υποβάλλεται σε εμπλου-
τισμό και μετατρέπεται σε καυστική και διπηρο-
μαγνησία. η Ελλάδα έχει δολομήτη, αμίαντο, 
φωσφορίτη, βωξίτη (εργοστάσιο αλουμινίου) 
και παρήγαγε το 1979 πολλούς τόνους βιομη-
χανικών ορυκτών.

Δ. Xρυσός
Τρεις τόνοι Χρυσού και 150 τόνοι ασήμι το χρό-
νο θα παράγονται, παράλληλα με άλλα προϊό-
ντα, όταν πραγματοποιηθεί στην περιοχή των 
εκβολών του Στρυμώνα Ποταμού το μεταλ-
λουργικό Συγκρότημα.

Ένας (1) τόνος και 300 κιλά Χρυσού υπάρχουν 
στην Τράπεζα της Ελλάδος που παρήγαγε στον 
Γαλλικό Ποταμό η Εταιρεία «Χρυσωρυχεία Βο-
ρείου Ελλάδος α.Ε.» κατά τα έτη 1958 - 1960.

Στο βιβλίο του Ιωάννη Παπαζήση «ΟΙ ΘηΣαΥ-
ρΟΙ ΤηΣ ΕΛΛαΔΟΣ» (σελ. 101) γράφει: «122 
ΤΟνΟΙ ΧρΥΣΟΥ ΕΙναΙ ΔΕΥΣμΕΥμΕνΟΙ ΣΤην 
ΤραΠΕΖα ΤηΣ ΕΛΛαΔΟΣ μΕ ΕΥρΩΠαΪκη ΟΔη-
ΓΙα από το 2000, ως αντιστάθμισμα για τα ευρώ 
που κυκλοφορούν εντός αυτής». Γνωρίζω ότι η 
εταιρεία Χρυσωρυχεία Βορείου Ελλάδος, υπέ-
γραψε σύμβαση το 1937 με το Ελληνικό Δημό-
σιο διάρκειας 100 ετών για την έρευνα και εκ-
μετάλλευση χρυσού στη μακεδονία (όπως ανα-
φέρω στο βιβλίο μου «κΤΙΣΤΕ... κΤΙΣΤΕ... κΤΙ-
ΣΤΕ», σελ. 310). η εταιρεία έκανε επί 20 έτη 
σημαντικές δαπάνες και η Τράπεζα της Ελλάδος 
αγόραζε τον παραγόμενο χρυσό στην τρέχουσα 
τιμή. Το 1958, με την κατακόρυφη πτώση της 
τιμής του χρυσού, η εταιρεία ανέστειλε τις ερ-
γασίες της και ζήτησε από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος να στείλει υπαλλήλους της για να πλη-
ρώνουν τα έξοδα εξορύξεως του χρυσού. η 
Τράπεζα της Ελλάδος δεν δέχτηκε. Δυστυχώς 

τότε δεν μου αναφέρθηκε το γεγονός και η Τρά-
πεζα της Ελλάδος πούλησε το μηχάνημα εκπλύ-
σεως της άμμου στον Γαλλικό Ποταμό και δεν 
επαναλήφθηκε η εκμετάλλευση.

Το ΙΓμΕ ανακοίνωσε ότι εντόπισε στη Θράκη 
8.000 κιλά προσχωματικού Χρυσού (Άγιος μαν-
δήλιος: 1.850 κιλά, μακροπόταμος: 2.300 κιλά, 
Χείμαρρος: 2.350 κιλά, Φιλιούρης: 1.500 κιλά). 
Προσχωματικό χρυσό έχουν επίσης και οι ποτα-
μοί της μακεδονίας.

Την 19η νοεμβρίου 1988 δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «η καΘημΕρΙνη» η πληροφορία με 
τίτλο: «Το χρυσάφι του Παγγαίου δε στέρεψε». 
Το ΙΓμΕ εντόπισε χρυσοφόρες ζώνες στο Παγ-
γαίο και στην περιοχή Παλαιάς καβάλας. η δε 
Σπηλαιολογική Εταιρεία καβάλας ανακάλυψε 
αρχαία μεταλλεία και στοές με σκαλοπάτια και 
υπόγειους πέτρινους τοίχους. Υπάρχει επίσης 
αόρατος ή επιθερμικός χρυσός, από ηφαίστεια 
(μήλος) οι δε ποταμοί της μακεδονίας παρασύ-
ρουν ψήγματα χρυσού.

Γερμανοί επί δύο συνεχή καλοκαίρια έκαναν 
ειδική έρευνα στο Παγγαίο, όπου σημείωσαν σε 
χάρτες, τους οποίους δημοσίευαν και σε ειδικό 
βιβλίο, 15 περιοχές εκμεταλλεύσιμων μεταλ-
λευμάτων. Όπως είναι γνωστό από την αρχαιό-
τητα, το Παγγαίο ήταν ονομαστό για την παρα-
γωγή χρυσού. Το Ι.Γ.μ.Ε., μετά σχετική έρευνα, 
εντόπισε 13 αρχαίες στοές (νικησιανή - μου-
σθένη - μεσορώπη) και σε ανακοίνωση του 
ανέφερε, ότι το Παγγαίο ήταν γνωστό από την 
αρχαιότητα και ονομαστό για την παραγωγή 
χρυσού. Όπως ανακοίνωσε το Ι.Γ.μ.Ε., ο χρυσός 
στο Παγγαίο είναι αναμεμιγμένος με αρσενικό, 
αλλά υπάρχουν ήδη μέθοδοι διαχωρισμού του. 
Τη μελέτη των Γερμανών ανέφερα το 1981 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κων. καραμαν-
λή, που κατήγετο, όπως και εγώ, από το Παγ-
γαίο. Εκείνος κάλεσε σε ειδική σύσκεψη τον 
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τότε Υπουργό Βιομηχανίας Σ. μάνο, τον πρώην 
Υπουργό Βιομηχανίας κ. κονοφάγο και εμένα. 
κατά τη σύσκεψη, ο ειδικός μεταλλειολόγος 
και διεθνώς γνωστός από το μεγάλο έργο του 
στο Λαύριο καθηγητής κων. κονοφάγος είπε 
στον Πρόεδρο ότι όλες οι σκέψεις αυτές είναι 
ορθές και πρέπει να αρχίσει η γεωλογική έρευ-
να. Επειδή οι θέσεις των παλαιών εκμεταλλεύ-
σεων ανήκαν στην αρχαιολογική υπηρεσία, 
αποφασίσθηκε με την εποπτεία του κ. κονοφά-
γου και με την συνεργασία του Ι.Γ.μ.Ε. της αρ-
χαιολογικής Εταιρείας και του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, να αρχίσει έρευνα για Χρυσό και 
Άργυρο στο Παγγαίο. η γραφειοκρατία και οι 
εκλογές ανέβαλαν τις έρευνες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
δέσμευσε 10.000 στρέμματα στην περιοχή μαύ-
ρα Λιθάρια του αγκίστρου Σερρών για έρευνα 

για κοιτάσματα χρυσού. η ύπαρξη χρυσού στην 
περιοχή του αγκίστρου είναι γνωστή από τα αρ-
χαία χρόνια, μαζί με τα μεταλλεία χρυσού του 
Παγγαίου, τα οποία τροφοδότησαν τον Φίλιππο 
και τον μέγα αλέξανδρο στην Ελληνική εκ-
στρατεία του κατά των Περσών.

Eλληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο
Το τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα, το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο των Ελλήνων, όταν η ιδιωτική πρω-
τοβουλία δρα χωρίς εμπόδια, σεβόμενη μόνο τους 
νόμους, επιβεβαιώνεται από την ελληνόκτητη πο-
ντοπόρα εμπορική μας ναυτιλία. Εάν οι συνδικα-
λιστές στη χώρα μας εκμεταλλεύονταν το επιχει-
ρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων και βοηθούσαν 
τις επιχειρήσεις, θα προσέφεραν στην εθνική οι-
κονομία, αλλά έναντι των εργαζομένων και θα 
ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. 

Πράκτορες στον πόλεμο
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) ε.α. Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠN

M ετά την δημοσίευση εις τον Tύπον, ότι 
η Βρετανία διέγραψε τα ποινικά αδι-
κήματα σ’ έναν αποβιώσαντα πρά-

κτορά της του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και διά 
απονομής μεταλλίου ανεγνώρισε τις προσφερ-
θείσες προς την πατρίδα υπηρεσίες του, με την 
παρούσα εργασία θ’ αναφερθούμε σε πράκτορας 
κατασκοπείας, που τα αντίπαλα στρατόπεδα 
στρατολόγησαν, κατά τον τελευταίο παγκόσμιο 
πόλεμο.

Έτσι, θα περιγράψουμε την δράση δύο πρακτό-
ρων, ενός που «υπηρέτησε» και στις δύο παρατάξεις, 
τους αποκαλούμενους «διπλούς» και ενός άλλου, 
που παρέμεινε πιστός στις πεποιθήσεις του.

Ο πρώτος, Άγγλος πολίτης, άνθρωπος του 
υποκόσμου, γνώστης των εκρηκτικών και λιπο-

τάκτης το 1939, κρατείτο στις φυλακές του Τσέρ-
σι, όταν εγένετο η κατάληψης υπό των Γερμανών 
των νήσων της μάγχης το 1940, προθυμοποιή-
θηκε αμέσως, να συνεργαστεί με τη Γερμανική 
Στρατιωτική κατασκοπεία. Το όνομά του ήτο 
΄Εντυ Τσάπμαν. μετά από εκπαίδευση σε Σχολή 
Σαμποτέρ στη Γαλλία, του εδόθη ένα συμβόλαιο 
15.000 λιρών για να ανατινάξει το εργοστάσιο 
κατασκευής αεροπλάνων Havilland, στο 
Hertfordshire στην αγγλία.

από ένα γερμανικό αεροπλάνο έπεσε κοντά 
στην περιοχή δράσεώς του τον Δεκέμβριο 1942 
αλλά εκεί τον συνέλαβαν οι Άγγλοι, που ήταν 
ενήμεροι για τις κινήσεις κάθε ξένου πράκτορος, 
προτού φθάσει στην αγγλία. Έτσι, μετά την πτώ-
ση του και μετά από ανακρίσεις, εδέχθη προθύ-

μως να συνεργαστεί με την πλευρά των Άγγλων 
τώρα, αφού πέρασε επιτυχώς την δοκιμασία από 
επιτροπή επιλογής.

η επιχείρηση «καταστροφής» του εργοστασίου 
αεροπλάνων, με συνεργασία ανθρώπων του 
αγγλικού σινεμά στα «Special-effects» έγινε 
πραγματικότης και μία σφοδρή έκρηξη έλαβε 
χώρα δίδοντας την εντύπωση μεγάλης εκτάσεως 
καταστροφής. με την βοήθεια και του αγγλικού 
Tύπου που κράτησε το γεγονός στην πρώτη 
γραμμή, έκανε τους Γερμανούς να πεισθούν διά 
την αλήθεια της αναφοράς του πράκτορός των, 
τον οποίον και συνεχάρησαν θερμότατα, απονέ-
μοντάς του το παράσημον του Σιδηρού Σταυρού.

κατόπιν, εγένοντο «δήθεν» μεγάλαι προσπά-
θειαι διαφυγής του από την αγγλία, για ν’ αποφύ-
γει την σύλληψιν από τις μυστικές Υπηρεσίες.

Τον Ιούνιο 1944, περίοδο εκτοξεύσεως των V1 
και V2 γερμανικών πυραύλων, ο Έντυ Τσάπμαν 
έπεσε με αλεξίπτωτο και πάλι στην αγγλία, κοντά 
στο καίμπριτζ τώρα, για ν’ αναφέρει την επιτυχή ή 
μη πτώση των πυραύλων κατά της αγγλίας που 
εκτοξεύοντο από τη Δυτική ακτή της Γαλλίας και 
μετά την επιτυχή πλέον απόβαση των συμμάχων 
στην νορμανδία τον Ιούνιο του 1944.

Ήταν, λοιπόν, Ιούλιος του 1944 όπου οι ́ αγγλοι 
χρησιμοποιώντας όλους τους διπλούς πράκτορες, 
των οποίων ήλεγχαν τους ασυρμάτους, προσπα-
θούσαν να μεταδώσουν στους Γερμανούς λανθα-

σμένες εκτιμήσεις και πληροφορίες για την πτώση 
των πυραύλων, με σκοπό να τους καθοδηγούν σε 
πτώσεις σε χωράφια και ακατοίκητες περιοχές, 
αντί των πόλεων με τους πολλούς κατοίκους των. 
Εκεί, λοιπόν, ευρίσκετο και ο Τσάπμαν, που με επι-
τυχία και πειστικότητα έπαιζε το διπλό παιχνίδι 
του, μεταδίδοντας διατεταγμένες πληροφορίες, 
σώζοντας έτσι χιλιάδες ζωές.

Την 21-22 Ιουνίου 1944 ο Τσώρτσιλ διέταξε την 
RAF, όπου 2.500 βομβαρδιστικά επετέθηκαν κατά 
κύματα στη Γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, 
στη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. η καταστροφή του Βερολί-
νου υπήρξε τεράστια, αλλά η εκτόξευσις των 
πυραύλων V1 και V2 συνεχίστηκε ασταμάτητα.

Στις 25 Ιουνίου οι Γερμανοί εκτόξευσαν εκα-
τοντάδες V1 πυραύλους που προκάλεσαν τερά-
στιες ζημιές στην αγγλία. Χιλιάδες άστεγοι, 
τραυματίες και μεγάλη καθυστέρησις στις μετα-
κινήσεις ανθρώπων και εφοδίων. αλλά, το 
σπουδαιότερο ήτο ότι αυτά έπεφταν επί του πλη-
θυσμού, ο οποίος πόσο θα άντεχε αυτή την κατά-
σταση; Έτσι, η αγγλία αργά ή γρήγορα θα ζητούσε 
ειρήνη από τον Χίτλερ, αφού 200.000 σπίτια 
είχαν κσταστραφεί και οι χιλιάδες τόνοι σπασμέ-
νου γυαλιού έπρεπε να αντικατασταθούν προτού 
έλθει ο χειμώνας με τρομερές επιπτώσεις στην 
υγεία του πληθυσμού.

Στη δύσκολη αυτή στιγμή, το Πολεμικό Συμβού-

Aπό αριστερά: εκτόξευση πυράυλου 
V1 με στόχο την Aγγλία.
Eκτόξευση πυράυλου V2 με στόχο το 
Λονδίνο. Kάτω: ο Έντυ Tσάπμαν



λιο συνεδρίασε και απεφάσισε α) την μαζική μετα-
κίνηση αντιαεροπορικών συστοιχιών στις ακτές, 
περίπου 2.000 κανόνια και αντιπυραυλικοί εκτο-
ξευτές μετακινήθηκαν σε μία νύχτα και β) τον 
εντοπισμό των τοποθεσιών εκτοξεύσεως και 
αποθηκεύσεως πυραύλων, διά την επιτυχή κατα-
στροφή των από την Γαλλία ν’ αυξήσουν τις προ-
σπάθειές τους για τον εντοπισμό των στόχων. και 
μέσα σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση έγινε το ανα-
πάντεχο. Ένας πράκτωρ, ο «Wizard» ανεδείχθη 
και απεδείχθη ο μεγαλύτερης σημασίας «πληρο-
φοριοδότης» της συμμαχικής παρατάξεως.

με το ψευδώνυμο «Wizard» πράκτωρ, ήτο ο 
V.J. Savy και ευρισκόμενος εις την Γαλλίαν, είχε 
τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά για κάθε πληρο-
οφορία. Έτσι, σ’ ένα ταξίδι του στην Creil, περιοχή 
κοντά στο Παρίσι, άκουσε ότι ένας χωρικός 
«καλλιεργητής μανιταριών» παρεπονείτο ότι οι 
Γερμανοί κατέστρεψαν την σοδειά του. Τον ανε-
ζήτησε και όταν συναντήθηκαν έμαθε ότι οι Γερ-
μανοί είχαν καταλάβει τα σπήλαια μέσα στα οποία 
τα καλλιεργούσε και ότι κατασκεύασαν, στην από 
τσιμέντο οροφή τους ως και εντός των σπηλαί-
ων, σιδηροτροχιές ενώ στον εξωτερικό χώρο 
εγκατέστησαν αντιαεροπορικές βάσεις.

Ο Savy υποπτεύθηκε ότι οι Γερμανοί κατασκεύα-
ζαν αποθήκες πολεμοφοδίων και προς το τέλος 
μαΐου πέταξε στο Λονδίνο, όπου μετέφερε την πλη-
ροφορία στην υπηρεσία του και επιστρέφοντας μετά 
λίγες εβδομάδες συνέχισε την παρακολούθηση. 
Τότε, κατά το τέλος Ιουνίου ανεκάλυψε ότι οι Γερμα-
νοί είχαν αποθηκεύσει πολλές εκατοντάδες V1 
πυραύλους μέσα στα σπήλαια.

μετά από καθυστερήσεις, λόγω κακών καιρι-
κών συνθηκών η RAF κατόρθωσε, την 4-5 Ιου-
λίου με 227 Lancasters που μετέφεραν 4.000 
τόνους εκρηκτικά, να κτυπήσει τα σπήλαια. Την 

επόμενη μέρα ο χωρικός-καλλιεργητής του ανέ-
φερε ότι οι είσοδοι και οι πόρτες των σπηλαίων 
είχαν μπλοκαριστεί και ότι πολλοί πύραυλοι 
είχαν σκεπαστεί με χώμα. Εις ερώτησίν του «αν 
οι Γερμανοί μπορούν ν’ ανοίξουν τις πόρτες» η 
απάντησις ήτο ότι «ήδη έχουν αρχίσει». κατόπιν 
τούτου το βράδυ της 7-8 Ιουλίου 228 Lancasters 
εβομβάρδισαν σε χαμηλό ύψος την εν λόγω 
περιοχή, καταστρέφοντας τελείως τις εγκατα-
στάσεις και τους πυραύλους. Ήτο η επιτυχέστερη 
αποστολή των Συμμάχων, διότι στέρησε από 
τους Γερμανούς το 1/4 των πυραύλων που είχαν 
διαθέσιμους στην Γαλλία. και αυτό, οφείλεται 
αποκλειστικά στον πράκτορα «Wizard».

Επίλογος
από όλη την ανωτέρω περιγραφή γίνεται εμφα-
νές ότι το φοβερό όπλων των V1 και V2 πυραύ-
λων αποτελούσε την τελευταία ελπίδα του Χίτ-
λερ να κρατηθεί στις θέσεις του, μετά την επιτυχή 
απόβαση στη νορμανδία, όπου οι Σύμμαχοι έβα-
λαν πόδι στη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη.

η στιγμή ήτο τόσης μεγάλης σημασίας, που οι υπη-
ρεσίες ετέθησαν σε συναγερμό και οι πράκτορες 
ανέφεραν ό,τι άκουγαν και ό,τι έβλεπαν ή μετέδιδαν 
παραπλανητικές ειδήσεις. Οφείλονται πολλά στους 
αφανείς αυτούς ήρωες, που με κίνδυνο της ζωής 
τους έδωσαν τόσα πολλά στην τελική νίκη. Εδώ ας 
σημειωθεί ότι το πρόθεμα V των γερμανικών 
πυραύλων, προέρχεται από το πρώτο γράμμα της 
λέξεως Vergeltung που σημαίνει «ανταπόδοση 
στους βομβαρδισμούς» που εδέχοντο οι γερμανι-
κές πόλεις από τη συμμαχική αεροπορία.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που μυστικός πρά-
κτωρ, όπως ο Έντυ Τσάπμαν, τιμήθηκε και από 
τις δύο αντίπαλες παρατάξεις στις οποίες στρα-
τολογήθηκε. 

Βιβλιογραφία:

1. «Σωματοφύλαξ ψευδών» A.C. Brown 2. Δημοσιεύματα Ελλ. Τύπου

Γράφει και επιμελείται ο Aντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN
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Ο Μέγας Ναπολέων κατά τη στέψη του. Ο πίνακας του Ingres έγινε το 1806 ένα χρόνο μετά τη στέψη. 
Ο τίτλος του Αυτοκράτορα που καθιέρωσε ο Ναπολέων φαίνεται ότι ήταν λιγότερο αντιπαθητικός από 
τον τίτλο του βασιλιά. Το μεν περιδέραιο θύμιζε δόξα της Ρώμης. Το προσωπικό σύμβολο του Ναπο-
λέοντα η μέλισσα κοσμούσε το μανδύα.
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Kορσική. O αγώνας για την ανεξαρτησία
Τώρα όμως, που όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις 
τους ενάντια στο μισητό εχθρό, σε μια προσπάθεια 
να διώξουν απ’ τη γη τους τους Γάλλους, εδώ στην 
πιο άγρια περιοχή των βουνών όπου το θαρραλέο 
δεκαεννιάχρονο κορίτσι ακολούθησε τον άνδρα 
της που πολεμά για την πατρίδα, ποιος θα μπορού-
σε ν’ αναγνωρίσει σ’ αυτήν τη λαμπρή πατρικία, το 
μαγνήτη όλων των βλεμμάτων; Εδώ μόνο η υπε-
ρηφάνεια και το θάρρος της προδίδουν την ευγε-
νική καταγωγή της.

με τον ερχομό της άνοιξης, απλώθηκε η απελ-
πισία. Ο εχθρός αποβίβασε ενισχύσεις. Οι νησιώ-
τες πήραν και πάλι τα όπλα. Για μια φορά ακόμη η 
νεαρή γυναίκα συνοδεύει τον άνδρα της στον πό-
λεμο. αυτή τη φορά έχει στα σπλάγχνα της ένα 
παιδί. Το συνέλαβε στις καταιγίδες του περασμέ-
νου φθινοπώρου.

«Συχνά, αναζητώντας ειδήσεις, ξεγλιστρούσα 
απ’ τη βουνίσια φωλιά μου στο πεδίο της μάχης. 
Άκουγα τις σφαίρες να σφυρίζουν γύρω μου, αλ-
λά είχα εμπιστοσύνη στην Παναγία» - διηγιόταν 
μετά από χρόνια.

Τον μάιο οι κορσικανοί νικήθηκαν. Έκαναν μια 
τρομερή υποχώρηση μέσα απ’ τα πυκνά δάση και τ’ 
απότομα βουνά. ανάμεσα στο πλήθος των ανδρών 
και των λιγοστών γυναικών προχωρούσε και η Λε-
τίτσια πάνω σ’ ένα μουλάρι, με την κοιλιά φουσκω-
μένη και το χρονιάρικο μωρό στην αγκαλιά. Έφθα-
σαν ανενόχλητοι στην ακτή. Τον Ιούνιο, ο νικημένος 
Πάολι, συνοδευόμενος από λίγες εκατοντάδες πι-
στούς οπαδούς του, είχε αναγκαστεί να καταφύγει 

στην Ιταλία. Τον Ιούλιο ο υπασπιστής του Πάολι και 
σύζυγος της Λετίτσια, μαζί μ’ άλλους απεσταλμέ-
νους, συνθηκολόγησε με τον κατακτητή. η νησιώ-
τικη υπερηφάνεια είχε ταπεινωθεί. Τον αύγουστο 
όμως η γυναίκα του έφερε στον κόσμο τον εκδικη-
τή. Τον ονόμασε ναπολιόνε.

Μελετώντας
Δεν φυλλομετρούσε απλώς τα βιβλία, αλλά διάβα-
ζε το περιεχόμενό τους με μεγάλη προσοχή. Σώζε-
ται μια ολόκληρη σειρά από τετράδια με σημειώσεις 
του ναπολέοντος, μ’ ένα γράψιμο τελείως δυσανά-
γνωστο. Το περιεχόμενο αυτών των τετραδίων, 
τυπωμένο, πιάνει τετρακόσιες σελίδες. Εδώ συνα-
ντούμε έναν πίνακα της σαξονικής επταρχίας μ’ 
έναν κατάλογο των βασιλέων για τρεις αιώνες. 
Επίσης, τις ποικιλίες των αγώνων δρόμου στην 
αρχαία κρήτη. Επίσης, καταλόγους των ελληνικών 
φρουρίων στη μικρά ασία. Επίσης, τις χρονολογίες 
είκοσι επτά Χαλιφών, με μια σημείωση για τη δύ-
ναμη του ιππικού τους και μια περιγραφή των πα-
ραπτωμάτων των γυναικών τους.

Ιδιαίτερα συχνές είναι οι σημειώσεις που αφο-
ρούν την αίγυπτο και την Ινδία, συμπεριλαμβανο-
μένων ακόμη και των διαστάσεων της μεγάλης 
Πυραμίδας και ενός καταλόγου των βραχ-μανι-
κών αιρέσεων. αντιγράφει ένα απόσπασμα απ’ τον 
ραϊνάλ: «Ενόψει της θέσεως της αιγύπτου, που 
κείτεται ανάμεσα σε δύο θάλασσες, και στην πραγ-
ματικότητα ανάμεσα στην ανατολή και στη Δύση, 
ο μέγας αλέξανδρος συνέλαβε το σχέδιο να 
εγκαταστήσει την πρωτεύουσα της απέραντης αυ-

τοκρατορίας του σ’ αυτή τη χώρα και να καταστή-
σει την αίγυπτο κέντρο του διεθνούς εμπορίου. 
αυτός ο εξαιρετικά φωτισμένος κατακτητής είχε 
εννοήσει πως ο μόνος δυνατός τρόπος για να 
ενώσει τις κτήσεις του σε ένα σταθερό κράτος, 
ήταν να χρησιμοποιήσει την αίγυπτο που θ’ αποτε-
λούσε το σημείο επαφής μεταξύ αφρικής, ασίας 
και Ευρώπης». Τριάντα χρόνια αργότερα εξακο-
λουθούσε να θυμάται απ’ έξω αυτό το απόσπασμα. 
Το διάβαζε πάρα πολύ συχνά. 

Υπολοχαγός Mπουοναπάρτε
Ο υπολοχαγός μπουοναπάρτε αποβιβάσθηκε στο 
νησί του σαν προφήτης που φέρνει ένα καινούργιο 
δόγμα σε μια ξένη ακτή. 

Είναι ο πρώτος που φέρνει τον κόκκινο σκούφο 
που υπόσχεται ελευθερία, ισότητα και αδελφότη-
τα. Δεν ήταν οι κορσικανοί μια φυλή ελεύθερων 
βουνίσιων, που από παλιά είχαν αυτοκυβέρνηση, 
αλλά εδώ και είκοσι χρόνια στέναζαν κάτω απ’ το 
πέλμα του κατακτητού - ενός κατακτητού που κυ-
βερνούσε με τη βοήθεια των ευγενών και της Εκ-
κλησίας, αλλά που δεν καταλάβαινε τον λαό;

Μασσαλία-Mία προσφυγική οικογένεια
«Πόσο τριμμένα είναι τα φουστάνια τους», σκέ-
φτεται η Λετίτσια μπουοναπάρτε, όταν οι δύο νε-
αρές κόρες της επιστρέφουν στο σπίτι απ’ την 
αγορά κρατώντας τα πενιχρά ψώνια τους. Οι πρό-
σφυγες ζουν στον τέταρτο όροφο ενός επιτεταγ-

μένου σπιτιού στη μασσαλία (ο ιδιοκτήτης, ένας 
ευγενής, έχει καρατομηθεί). η μητέρα είναι σαρα-
ντάρα. Τα τρία παιδιά που είναι μαζί της κερδίζουν 
το ψωμί της οικογενείας όσο καλύτερα μπορούν. 
Τα δυο μικρότερα εξακολουθούν να ζουν στην 
κορσική κοντά σε συγγενείς. μια και οι μπουονα-
πάρτε είναι «καταδιωκόμενοι πατριώτες», λαβαί-
νουν ένα μέρος απ’ τα τρόφιμά τους απ’ τη διοίκη-
ση. η Λετίτσια, που εξακολουθεί πάντα να ‘ναι 
περήφανη, δεν παραπονιέται.

Σε λίγο ο ναπολέων, που ταξιδεύει, έχει τη δυ-
νατότητα να προσφέρει στον αδελφό του ευκαιρί-
ες για κέρδος, δουλειές που συνδέονται με τον 
ανεφοδιασμό του στρατού σε πολεμοφόδια. Ο 
αδελφός της Λετίτσια, ο θείος Φες, πετά τα ράσα 
και γίνεται έμπορος μεταξωτών. ακολούθως ο 
Ιωσήφ, που έχει πάρει το κομψό παρουσιαστικό 
του πατέρα του και σαν πρωτότοκος ακολουθεί το 
παράδειγμά του και τιτλοφορείται κόμης μπουο-
ναπάρτε, κερδίζει το χέρι της μιας από τις δύο θυ-
γατέρες ενός πλούσιου εμπόρου μεταξωτών της 
μασσαλίας. Ο ναπολέων τρέφει ελπίδες να πα-
ντρευτεί τη νύφη του αδελφού του ντεζιρέ, την 
άλλη κόρη του πλούσιου υφασματέμπορου.

Oι εκατό μέρες. Tο Bατερλώ. H 
οριστική ήττα. O Nαπολέων επί του 
«Bελλερεφόντη» προς την αιχμαλωσίαν
0 θαλαμηπόλος του, ο περίφημος μαρσάν, έσπευ-
σε να τοποθέτησει εις την καμπίναν με την πενι-

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙ-
ΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. ΟΛΟΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ».

«ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΙΑ ΕΚΛΑΜΨΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΙ, ΜΑ 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΠΟΤΕ».

ΓΚΑΙΤΕ

Bατερλώ. Tο τέλος των 100 ημερών. H Γαλλία έχασε 25.000 άνδρες και άλλους τόσους οι σύμμαχοι  
Oυέλινγκτον και Mπλούχερ



22               MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2011

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ            2�

χράν επίπλωσίν της μερικά προσωπικά έπιπλα του 
ναπολέοντος, όπως το κρεβάτι του που είχεν εις 
όλας του τας εκστρατείας και τον νιπτήρα του, κα-
θώς επίσης και ένα μικρόν τραπέζι - γραφείον με 
το αυτοκρατορικόν έμβλημα. Εκεί απεχαιρέτησε, 
μετ’ ολίγον, όλους εκείνους που δε θα τον ακο-
λουθούσαν εις την αγίαν Ελένην. «Δεν θα ιδω-
θούμεν ποτέ πλέον, αλλά η σκέψις μου δεν πρό-
κειται να σας εγκατάλειψη» ήσαν οι λόγοι του 
μεγάλου εξόριστου.

Το πρώτον δείπνον επί της πλωτής φυλακής 
του ναπολέοντος του επεφύλαξε μίαν έκπληξιν: 
Τον εκάλεσαν να... «προεδρεύσει» του δείπνου. 
με την άνεσιν που τον διέκρινεν ο άλλοτε αυτο-
κράτωρ ετοποθέτησεν εις τα δεξιά του τον ναύαρ-
χον και αριστερά του την κυρίαν μπερτράν, σύζυ-
γον του μπερτράν που τον συνώδευεν, απέναντι 
του δε τον κυβερνήτην του σκάφους πλοίαρχον 
ρος. Ενώ όμως ως σερβιτόροι εχρησιμοποιούντο 
ναύται του πολεμικού, δίπλα εις τον ναπολέοντα, 
υπόλειμμα και αυτό της δόξης του, δύο υπηρέται 
με λιβρέαν ελάμβαναν θέσιν. ανταποδίδων την 
φιλοφρόνησιν ο ναπολέων εζήτησεν από την 
στρατιωτικήν μουσικήν του 53ου συντάγματος 
που επέβαινε του σκάφους, να παίζη, προς γενικήν 
κατάπληξιν το «ρουλ μπριτάννια» (δηλ. «κυβέρνα 
Βρεταννία») και τον αγγλικόν Ύμνον!

Όσον όμως επροχώρει το σκάφος, που συνω-
δεύετο πλέον και από άλλα πολεμικά, προν νότον, 
τόσον η ζέστη εγίνετο αποπνικτική και αι επισκέ-
ψεις του ναπολέοντος επί του καταστρώματος 
διαρκέστεροι. Όταν συνηντάτο με αξιωματικούς 
του σκάφους εζήτει απ’ αυτούς πληροφορίας περί 
της θέσεως του πλοίου, καθώς επίσης περί της 
ταχύτητάς του και της προόδου του πλου. Συνω-
μίλει με τον ιερέα και τον ιατρόν του σκάφους, 
αλλά δεν περιωρίζετο καθόλου εις τους «βαθμο-
φόρους». Συχνά απηυθύνετο προς τους ναύτας και 
τους μούτσους ακόμη, χρησιμοποιών ένα οποιον-
δήποτε διερμηνέα.

μίαν ημέραν μάλιστα ήρχισε μίαν τελείως 
«ναυτικήν» συζήτησιν με τον οπλονόμον του σκά-
φους, τον οποίον μετά το πέρας αυτής έσπευσε να 
προσκαλέση διά το δείπνον της επομένης!

Έκπληκτος ο ταλαίπωρος παρέμεινε καρφωμέ-
νος εις την θέσιν του. Ο ναπολέων επέμεινε όμως 
και έφθασε μέχρι του να απειλήση ότι εάν ο ναύ-
αρχος δε δεχθή τον οπλονόμον εις την τραπεζαρί-
αν του, τότε θα συμφάγη με τον «προσκεκλημέ-
νον» του εις την καμπίνα του! και ο Άγγλος ναύ-
αρχος υπεχώρησε και εδήλωσεν ότι ο «μάστερ» 
είναι φυσικά... ευπρόσδεκτος, αφού αυτή είναι η 
επιθυμία του «στρατηγού Βοναπάρτη».

Το επεισόδιον απετέλεσε επί μακρόν το κύριον 
θέμα συζητήσεως εις το υπόφραγμα. 

O Mέγας Nαπολέων υπό τα σκωπτικά βλέμματα 
του κυβερνήτη και των αξιωματικών του πλοίου, 
σκεπτικός, πλέει προς την νήσον Aγία Eλένη που 
προορίζεται ως τόπος εξορίας του και θα γίνει και ο 
τάφος του.

…& TO TEΛOΣ 
MIAΣ EΠOXHΣ
…& TO TEΛOΣ 
MIAΣ EΠOXHΣ
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Εμφύλιες διαμάχες του 1821. Οι φυλακίσεις 
και η φρικτή καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Γράφει ο αντιπλοίαρχος ε.α. Χρήστος Γιανταμίδης ΠN

A ποτελεί χαρα-
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό 
γνώρισμα της 

φυλής μας, από τους 
αρχαίους χρόνους μέ-
χρι και σήμερα, από 
τους Πελοποννησια-
κούς Πολέμους μέχρι 
και τον εμφύλιο πόλε-
μο της δεκαετίας του 
40, ό,τι καλό επιτυγχά-
νουμε και δημιουργού-
με στη συνέχεια να το 
γκρεμίζουμε και να το 
καταστρέφουμε. Γιατί; 
Γιατί είμαστε λαός που αποβλέπει μόνο στο ατο-
μικό, ιδιοτελές συμφέρον και όχι στο Εθνικό.

Έτσι το 1821, εμφύλιες διαμάχες των επανα-
στατημένων Ελλήνων ξέσπασαν ακόμη και κατά 
τη διάρκεια της Επανάστασης και συνεχίστηκαν 
και μετά από αυτήν, θέτοντας σε κίνδυνο την επι-
τυχία του αγώνα της απελευθέρωσης του Έθνους 
από τον τουρκικό ζυγό, για χάρη πολιτικών βλέ-
ψεων, ατομικών ματαιοδοξιών και ιδιοτελών 
συμφερόντων και παραβλέποντας την αρχαία 
ρήση του Δημόκριτου «εμφύλιος πόλεμος είναι 
κακό και για τα δύο μέρη γιατί το ίδιο είναι η κα-
ταστροφή και για τους νικητές και για τους νικη-
μένους» («Στάσις εμφύλιος ες εκατέρα κακόν και 
γαρ νικέουσι και ησσωμένοις ομοίη φθορή»).

καταρχάς, ας πάρουμε τα γεγονότα από την 

αρχή, λίγους μήνες με-
τά την έναρξη της Επα-
νάστασης. Τον Ιανουά-
ριο του 1822 εμφανί-
στηκαν οι πρώτες αντι-
παραθέσεις, αντιπαλό-
τητες μεταξύ των Ελλή-
νων, με τις εμφύλιες 
διαμάχες να τροφοδο-
τούνται από πολιτικούς 
κυρίως παράγοντες. 
Συγκεκριμένα, τον Ια-
νουάριο του 1822 έγινε 
η πρώτη Εθνοσυνέλευ-
ση στην Επίδαυρο, κατά 

την οποία επικυρώθηκε το πρώτο Σύνταγμα της 
Ελλάδας από τις τρεις πολιτικές παρατάξεις.

η πρώτη πολιτική παράταξη του αλέξανδρου 
μαυροκορδάτου αποτελείτο από τον κουντουρι-
ώτη, τον νέγρη και τον κωλέτη, είχε υπό τον 
έλεγχό της την εκτελεστική εξουσία και υποστή-
ριζε την πολιτική ενοποίηση όλων των περιοχών 
που απελευθερώνονταν. 

η δεύτερη πολιτική παράταξη του Πετρόμπεη 
μαυρομιχάλη υποστηριζόταν κυρίως από τους 
προεστούς της Πελοποννήσου, έλεγχε τη νομο-
θετική εξουσία και υπεράσπιζε τη διατήρηση των 
τοπικών εξουσιών σε ένα, θα μπορούσαμε να 
πούμε, «ομοσπονδιακό πλαίσιο».

η τρίτη πολιτική παράταξη γεννήθηκε μέσα 
από τα σπλάχνα των πολεμιστών του ‘21, μέσα 

από τον αγώνα, από το στρατό που πολεμούσε 
για την ανεξαρτησία της πατρίδας, με ηγέτη, ποι-
ον άλλον, από τον Θεόδωρο κολοκοτρώνη. η 
πολιτική αυτή παράταξη του στρατού επιθυμούσε 
την πολιτική ενοποίηση και όχι τη διαίρεση της 
πολιτικής εξουσίας και κατά συνέπεια ήρθε σε 
αντίθεση με τους προεστούς και την παράταξη 
του Πετρόμπεη μαυρομιχάλη.

η ορθολογική και ανιδιοτελής πολιτική του 
Θεόδωρου κολοκοτρώνη σύντομα κατάφερε να 
περιορίσει τη δύναμη και τις εξουσίες των προ-
εστών και ως εκ τούτου, κυριάρχησε στην Πελο-
πόννησο.

Το 1823, στο Άστρος, έγινε η Β’ Εθνοσυνέλευ-
ση κατά την οποία καταργήθηκαν όλες οι τοπικές 

εξουσίες και η νομοθετική εξουσία πέρασε στην 
πολιτική παράταξη του αλέξανδρου μαυροκορ-
δάτου. Στην Εθνοσυνέλευση αυτή, ο Θεόδωρος 
κολοκοτρώνης στην προσπάθειά του να πάρει 
τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας ηττήθηκε, 
με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις και οι διαμάχες 
που ακολούθησαν να οδηγήσουν στην πρώτη 
εμφύλια διαμάχη. η πρώτη αυτή διαμάχη του 
1823 ήταν η αρχή του κακού, καθώς τον μάρτιο 
του 1824 ξέσπασε ο δεύτερος εμφύλιος, λόγω 
της μόνιμης πλέον αντιπαράθεσης των στρατιω-
τικών και πολιτικών παρατάξεων με τελική επι-
κράτηση της πολιτικής παράταξης του αλέξαν-
δρου μαυροκορδάτου που είχε ως αποτέλεσμα 
τη φυλάκιση του Θεόδωρου κολοκοτρώνη στην 

A’ μέρος
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νήσο Ύδρα το 1825. Το ίδιο όμως έτος αποφυ-
λακίζεται λόγω της επικείμενης απειλής του 
Ιμπραήμ στον αγώνα της Επανάστασης. 

ας δούμε τώρα, συνοπτικά, ποιος ήταν ο Θεό-
δωρος κολοκοτρώνης και το έργο του στον Ιερό 
αγώνα της Επανάστασης του 1821 για την απε-
λευθέρωση της υπόδουλης Ελλάδας από τον 
Τούρκο δυνάστη. 

Ο πατέρας του κωνσταντής στα απομνημονεύ-
ματά του γράφει: «γεννήθηκε στα 1770, απριλίου 
3, την Δευτέρα της Λαμπρής ... εις ένα βουνό, εις 
ένα δέντρο από κάτω, εις την παλαιά μεσσηνία, 
ονομαζόμενο ραμαβούνι».

Γεννήθηκε λοιπόν την 3η απριλίου 1770 στην 
Παλαιά μεσσηνία. 

Την 1 Δεκεμβρίου 1818 μυήθηκε στην Φιλική 
Εταιρεία μαζί με άλλους στον ναό του αγ. Γε-
ωργίου στην Ζάκυνθο. Συνάντησε τον Ιωάννη 
καποδίστρια στην κέρκυρα, πριν επιστρέψει 
στην Πελοπόννησο και όπως ο ίδιος γράφει 

«ομιλήσαμε πολλά περί της υποθέσεως». Στα 
τέλη του 1820 ειδοποιήθηκε από τον αλέξαν-
δρο Υψηλάντη να είναι έτοιμος για την 25η 
μαρτίου γιατί η ημέρα αυτή θα ήταν η ημέρα 
έναρξης της Επανάστασης. 

μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 1821 απελευθε-
ρώνει μέχρι και το κέντρο της Πελοποννήσου 
ενώ, την 26η Ιουλίου 1822 νικάει τη στρατιά του 
μαχμούτ Πασά από την Δράμα του Δράμαλη στα 
Δερβενάκια. 

Ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης με τους αγώνες 
του εναντίον των Τούρκων είχε πλέον επιβληθεί 
ως η κορυφαία στρατιωτική μορφή και ηγέτης 
της Επανάστασης. με τις νίκες του όχι μόνο πα-
γίωσε την Επανάσταση αλλά ανόρθωσε το ηθικό 
των διστακτικών και απαισιόδοξων. με την 
έγκαιρη συμβιβαστική του επέμβαση απεσώβησε 
τον κίνδυνο μιας ακόμη εμφύλιας σύγκρουσης 
των προεστών της Πελοποννήσου με τους στρα-
τιωτικούς και ιδιαίτερα με τον Δημήτριο Υψηλά-

ντη, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την Επανάσταση 
παρά τις αρχικές της επιτυχίες. 

Σύμφωνα με την αρχαία ρήση του Ομήρου, πε-
ριφρονητής της φυλής, ασεβής και έρημος είναι 
αυτός που επιθυμεί τον τρομερό εμφύλιο πόλεμο. 
(«αφρήτωρ αθέμιτος ανέστιος έστιν εκείνος ος 
πολέμου έραται επιδημίου οκρυόεντος») και 
μπροστά στον κίνδυνο της καταστολής της ανε-
ξαρτησίας του Έθνους από την τρομερή σε ισχύ 
στρατιά του Ιμπραήμ, τόσο η κυβέρνηση όσο και ο 
Θεόδωρος κολοκοτρώνης απέδειξαν με τις ενέρ-
γειές τους ότι δεν περιφρονούσαν τον ελληνικό 
λαό, δεν έτρεφαν ασέβεια προς αυτόν και δεν επι-
θυμούσαν τη συνέχιση των εμφύλιων διαμαχών. 
Έτσι λοιπόν, η μεν κυβέρνηση τον αποφυλάκισε 
στις 18 μαΐου 1825 αναθέτοντάς του την αρχηγία 
των ελληνικών δυνάμεων, ο δε Θεόδωρος κολο-
κοτρώνης παραμερίζοντας, για χάρη της συνέχι-
σης του αγώνα και για την ανεξαρτησία της πατρί-
δας, τους λόγους φυλάκισής του, απεδέχτηκε την 
αρχηγία και αμέσως άρχισε τον αγώνα κατά του 
Ιμπραήμ. Στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει 
στρατό, συγκέντρωσε μόνο 6 000 άνδρες και με 
τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον μακρυγιάννη και την 
συνεργασία και άλλων οπλαρχηγών ανέλαβαν τον 
άνισο αγώνα εναντίον του Ιμπραήμ ο οποίος υπερ-
τερούσε τόσο αριθμητικά όσο και σε θέματα οργά-
νωσης, με αποτέλεσμα την επικράτησή του σε όλη 
την Πελοπόννησο. 

Στην πρόσκληση / απαίτηση του Ιμπραήμ προς 
τους κατοίκους της μεσσηνίας να εγκαταλείψουν 
τον αγώνα και να προσκυνήσουν, ο κολοκοτρώ-
νης του απάντησε: «πέτρα απάνω στην πέτρα να 
μην μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. μόνο ένας 
Έλληνας να μείνει εμείς θα πολεμούμε και μην 
ελπίζεις πως την γη μας θα την κάνεις δική σου» 
πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Ελευθερία δεν χα-
ρίζεται αλλά διεκδικείται και σύμφωνα με την 
λαϊκή παροιμία «κάλλιο πουλάκι στο κλαδί παρά 
πουλάκι στο κλουβί». Έτσι συνέχισε τον αγώνα 

για την Ελευθερία με κλεφτοπόλεμο, έχοντας 
μαζί με τα παλικάρια του στρώμα τις βουνοκορ-
φές, μαξιλάρι τα άρματά τους και πάπλωμα τα 
άστρα και το φεγγάρι του ουρανού.

μετά το πέρας των πολεμικών συγκρούσεων 
με τους Τούρκους και την ανεξαρτησία του 
Έθνους, η δράση του συνεχίστηκε, συμμετέχο-
ντας στην πολιτική σκηνή του τόπου, τόσο στην 
εποχή του καποδίστρια καθώς επίσης και κατά 
την διάρκεια της Βασιλεία και της αντιβασιλείας 
του Όθωνα. 

Ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης ήταν, λοιπόν, 
ένας χαρισματικός ηγέτης, γενναίος, επιβάλλετο 
στα πλήθη με πειθώ, δίκαιος και ο πλέον κατάλ-
ληλος στην διαχείριση των κρίσεων. 

αυτός είναι ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης, 
αναμφίβολα η μεγαλύτερη μορφή του 1821. Ο 
ήρωας που πολεμήθηκε πολύ από την τότε πολι-
τική ηγεσία του ελληνικού κράτους για την Ελευ-
θερία του οποίου θυσίασε την προσωπική και 
οικογενειακή του ζωή, που φυλακίστηκε και κα-
ταδικάστηκε άδικα από το ίδιο το ελληνικό κρά-
τος που για την ανεξαρτησία του πολέμησε. 

ας δούμε τώρα πως φτάσαμε στην πρώτη φυ-
λάκισή του και στην συνέχεια στην δεύτερη και 
την φρικτή καταδίκη του σε θάνατο. 

συνεχίζεται
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Eλλάδα και θάλασσα

Γράφει ο Aντιναύαρχος ε.α. Δημήτρης Λισμάνης ΠN

H Ελλάδα οφείλει τα πάντα στη θάλασσα. 
από τα ελληνικά πελάγη ξεκινά και ο 
μύθος και η ιστορία αυτής εδώ της χώ-

ρας. Όταν οι Έλληνες κοιτάζουν πέρα μακριά στο 
υγρό αυτό στοιχείο, βρίσκουν ολόκληρο το πλού-
σιο παρελθόν τους, όπως διακρίνουν να διαγρά-
φεται και το μέλλον τους. 

Ελληνική Μυθολογία
Στη θάλασσα πλάθεται ολόκληρος ο ελληνικός μύ-
θος και γίνεται διδασκαλία και σύμβολο για τη φυ-
λή μας. μέσα στη θάλασσα πλέκονται οι ωραιότε-
ροι θρύλοι και οι γοητευτικότερες παραδόσεις των 
Ελλήνων που μας συνοδεύουν μέχρι σήμερα.

Οι θεοί επιλέγουν σαν πεδίο των περιπετειών 
τους την ελληνική θάλασσα. Ο Δίας κατορθώνει 
να απαγάγει την Ευρώπη όταν ο Ποσειδώνας 
ηρέμησε τα κύματα. Το χαρακτηριστικό φως της 
ελληνικής θάλασσας μόνο με έναν θεό εκφρά-
ζεται, τον απόλλωνα, ο οποίος επιλέγει σαν δια-
μονή του ένα νησί, τη Δήλο, στο κέντρο του κυ-
κλαδικού πελάγους.

 Ο Ποσειδώνας συμβολίζει για τους Έλληνες 
όλες τις γνώσεις τους για τη θάλασσα. Οι χαρές της, 
η βιαιότητά της, η δημιουργική δύναμή της για επι-
κοινωνία και δεσμούς με άλλους λαούς, βρίσκουν 
την έκφρασή τους στον εκπληκτικό δυναμισμό του 
θεού. Γι΄αυτό οι Έλληνες επικαλούνται την εύνοια 
του Ποσειδώνα στις εξορμήσεις τους. και όταν ο 
Χριστιανισμός κατήργησε εκείνους τους θεούς που 
δημιούργησε ο άνθρωπος, οι Έλληνες δεν απέκο-
ψαν την πίστη τους από τη θάλασσα. Ζητούν τώρα 
την προστασία του αγίου νικολάου.

Οι πανάρχαιοι ελληνικοί μύθοι στη θάλασσα 

αναφέρονται, και υπαινίσσονται τις ναυτικές 
εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων του 
αιγαίου. Στην πραγματικότητα αποτελούν τα 
πρώτα βήματα εμπορίου στο αιγαίο και δηλώ-
νουν την προσπάθεια για ανταλλαγή υλικών αγα-
θών και τεχνογνωσίας από και προς περιοχές του 
Ευξείνου Πόντου, μ. ασίας, ανατ. και Δυτ. μεσο-
γείου. Σχετίζονται επίσης με την ίδρυση αποικιών 
και βάσεων.

Η Ναυτική μας Παράδοση
Έτσι, το ταξίδι του Διονύσου πάνω σε πολεμικό 
πλοίο και οι περιπέτειές του με πειρατές, αντικα-
τοπτρίζουν τα θαλάσσια ταξίδια και τους κινδύ-
νους των πανάρχαιων ναυτικών του τόπου μας. 
η καθήλωση του Προμηθέα στον καύκασο και η 
αργοναυτική εκστρατεία σχετίζονται με τα πρώ-
τα βήματα της μεταλλουργίας στο αιγαίο. Ο άθλος 
του ηρακλή της μεταφοράς στην Ελλάδα των 
βοδιών του Γηριόνη, συμβολίζει τις αποικιακές 
αποστολές των Ελλήνων σε μακρινές θάλασσες. 
Επίσης, η ονομασία από πολύ παλιά του Στενού 
του Γιβραλτάρ ως «Στήλαι του ηρακλέους», 
αποδεικνύει την έκταση της ναυτικής αποικιστι-
κής αποστολής του ήρωα. Ο πλους του ηρακλή, 
στη συνέχεια, εναντίον της Λιβύης και της Τροίας, 
απηχούν αρχαιοελληνικές υπερπόντιες επιχειρή-
σεις. 

η θάλασσα γίνεται πηγή ισχύος για τους Έλλη-
νες. αποτελεί χώρο δόξας και πλούτου. Στη θά-
λασσα αρχίζει ο αγώνας για επιβίωση, για ανά-
πτυξη και για επικράτηση (ειρηνική ή βίαιη). Εκεί 
αρχίζουν οι εκστρατείες και οι περιπέτειες. Εκεί 
εμφανίζεται η έννοια του αγώνα, του πολέμου. 

 Εδώ στο αιγαίο οι προϊστορικοί κάτοικοι τα-
ξίδευαν σ΄αυτές τις θάλασσες τουλάχιστον πριν 
από 9.500 χρόνια. Ήσαν πρώτα ναύτες, πριν γί-
νουν βοσκοί και γεωργοί. Στη θάλασσα αυτή έζη-
σαν και έδρασαν οι αρχαιότεροι ναυτικοί λαοί οι 
οποίοι θεωρούνται οι μακρινοί προπάτορές 
μας: 
 α.  Κυκλαδίτες:�000-2000 π.Χ. Τολμηροί θα-

λασσοπόροι και έμποροι. Επικοινωνούν με 
κρήτη, κύπρο, ασία και Ελλαδική χερσόνησο, 
με πλοία λεπτά, χαμηλά και ίσα.

 β.  Μινωίτες: 2000-1��0 π.Χ. αναπτύσσουν 
υπερπόντιο εμπόριο. Γίνονται θαλασσοκρά-
τηρα δύναμη. Ταξιδεύουν πέρα από το Γι-
βραλτάρ, με πλοία πιο γερά και μεγαλύτερα. 
Εμπορεύονται με κύπρο, αίγυπτο, Συρία, μ. 
ασία, Δυτ. μεσόγειο (Ιταλία, αδριατική, Σικε-
λία, Ιβηρική), και Βόρ.αφρική. Συγκρούσθη-
καν με Φοίνικες και κυκλαδίτες. Τα μινωικά 
ταξίδια διασώζουν κάποιες ελληνικές προα-
ποικιακές επαφές ή αποτυχημένες προσπά-
θειες αποικισμού σε ηρωικούς χρόνους.

 γ.  Μυκηναίοι (ή Αχαιοί):1�00-1100 π.Χ. 
απλώθηκαν στα νησιά, στην κρήτη.και εξορ-
μούν στη νότ. Ιταλία, Βόρ. αιγαίο, Εύξεινο και 
ανατ. μεσόγειο. Πραγματοποιούν δύο μεγά-
λες εκστρατείες. 

Η Αργοναυτική Εκστρατεία
αποτελεί την πρώτη ομαδική ναυτική περιπέτεια 
των Ελλήνων που οργάνωσαν συστηματικά και 
παρά τις μεγάλες δυσκολίες εκτέλεσαν με επι-
τυχία, στις χώρες του Πόντου, περί το 1270 π.Χ., 
για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Πρώτο εγχεί-
ρημα πολιτισμικής ιδιοφυίας του Έλληνα να ανα-
καλύψει νέες εμπορικές οδούς. Δείγμα έφεσης 
για γνώση, πλούτο και περιπέτεια – χαρακτηρι-
στικά της φυλής μας. Δοκιμάστηκε η φαντασία 
και η τόλμη. Ιδρύθηκαν αποικίες. 

Η Εκστρατεία εναντίον της Τροίας
η πολυθρύλητη εκείνη εκστρατεία αποτελεί πλέ-
ον μια ιστορική πραγματικότητα. 

Είναι η πρώτη ιστορική αμφίβια επιχείρηση, ο 
πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας πόλεμος 
μεταξύ Ευρώπης και ασίας. Ο πόλεμος της Τροί-
ας υπήρξε η τελευταία φάση μακροχρόνιων ελ-
ληνο-ασιατικών συγκρούσεων, που κύριο σκοπό 
είχαν την εμπορική, οικονομική και αποικιακή 
διείσδυση των Ελλήνων στις παράκτιες και εύ-
φορες πεδιάδες της δυτικής μ. ασίας.

Το μέγεθος, η οργάνωση και η προετοιμασία 
του εγχειρήματος δείχνουν μία μεγάλη ναυτική 
δυναμικότητα της αρχαίας Ελλάδας, που υπερ-
βαίνει αναλογικά τη σημερινή. η μεγάλη ναυτική 
περιπέτεια του Οδυσσέα, που ακολουθεί, έρχεται 
να υπογραμμίσει τις αιώνιες σχέσεις του Έλληνα 
με τη θάλασσα και τους διαρκείς αγώνες του για 
να την καθυποτάξει. 

η υπερπόντια εκείνη εκστρατεία εξάντλησε 
τους αχαιούς νικητές, που τελικά έχασαν την κυ-
ριαρχία στο αιγαίο. η Ελλάδα έχασε τη ναυτική 
ισχύ της, δηλαδή τη δύναμή της και έτσι ο μυκη-
ναϊκός πολιτισμός παρήκμασε. 
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Kότσια (Bλαισοί μεγάλου δακτύλου ποδιού)

I A T P I K A  Θ E M A T A

K ότσια είναι μια κατάσταση που χαρα-
κτηρίζεται από διόγκωση και παρα-
μόρφωση της άρθρωσης της βάσης 

του μεγάλου δακτύλου του ποδιού με αποτέλε-
σμα το μεγάλο δάκτυλο να στρέφεται προς την 
εξωτερική πλευρά του ποδιού. 

η τριβή αυτής της οστικής προβολής στη 
βάση του δακτύλου έχει σαν αποτέλεσμα πε-
ριορισμούς και πόνο κατά τη χρήση υποδη-
μάτων.

Αιτιολογία
η σαφής αιτιολογία δεν είναι γνωστή αλλά η οι-
κογενειακή προδιάθεση, η χρήση ακατάλληλων 

ΠΑΡοΥΣIΑΣΗ-EΠιΜEΛΕιΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

MEΛETH: Πλωτάρχης (YI) Iωάννης Kοντολάτης ΠN,  
Oρθοπαιδικός Xειρουργός Tραυματιολόγος, Eπιμελητής A’ Oρθοπεδικής  

Kλινικής NNA, Eιδικευθείς στην επανορθωτική/αρθροσκοπική χειρουργι-
κή επί τριετία στη Γλασκώβη M. Bρετανίας. Mετεκπαιδευθείς στην τεχνική 

ILIZAROV στο Kούργκαν Pωσίας.

(στενών) παπουτσιών και 
αυτοάνοσα νοσήματα (ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα) έχουν 
συσχετισθεί με αυξημένη πι-
θανότητα εμφάνισης αυτής 
της κατάστασης.

Θεραπεία
αρχική θεραπεία είναι συνή-
θως η χρήση άνετων υποδη-
μάτων με αρκετό χώρο στο 
πρόσθιο τμήμα ώστε να μην 
τρίβεται η πάσχουσα περιοχή 
(υπάρχει η δυνατότητα διάνοιξης των υποδημά-
των του ασθενούς στην περιοχή ενδιαφέροντος 
με ειδικά καλαπόδια σε υποδηματοποιό). η χει-

ρουργική θεραπεία ακολου-
θείται σε ασθενείς με πόνο 
που δεν ανταποκρίθηκαν 
στη συντηρητική αγωγή 
και περιλαμβάνει συνήθως 
αφαίρεση της διόγκωσης 
και κάποια από τις πολλές 
οστεοτομίες που έχουν πε-
ριγραφεί. 

η επιλογή της επέμβα-
σης, η αποθεραπεία, οι πι-
θανές επιπλοκές και οι πε-

ριορισμοί είναι κάτι που θα 
συζητήσετε με τον ορθοπαιδικό σας βάσει του 
βαθμού παραμόρφωσης, των συνυπαρχουσών 
προβλημάτων και των προσδοκιών σας. 

Πόδια ασθενούς 3 μήνες μετά το χειρουργείο

Σε επόμενο τεύχος: Oλική αρθροπλαστική ισχίου

Είτε εξετάζετε το ενδεχόμενο ενός χειρουρ-
γείου είτε έχετε αποφασίσει ήδη να κάνετε ολι-
κή αρθροπλαστική ισχίου, οι πληροφορίες του 
άρθρου που θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο 
τεύχος, θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τα 
οφέλη και τους περιορισμούς αυτού του χει-
ρουργείου καθώς και τη στρατηγική που πρέ-
πει να ακολουθήσετε για να έχετε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. 

i
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H οικογένεια είναι ο καταπέλτης, από 
τον οποίο θα εκτιναχθούν τα παιδιά 
προς την πρόοδο ή την καταστροφή. 

η σημασία της για το μέλλον του παιδιού είναι 
ανυπολόγιστη. Τίποτε δεν μπορεί να την αντικα-
ταστήσει. Παιδιά, που έχασαν στη βρεφική ήδη ή 
στη νηπιακή τους ηλικία τους γονείς, παρουσία-
σαν μία ιδιάζουσα ψυχολογία, γνωστήν ως 
Hospitalismus, ως ιδρυματογενή δειλία. αυτή η 
δειλία, ο ιδρυματισμός, η άτολμη και μειονεκτική 
συμπεριφορά, που κάποτε μεταπίπτει σε αμείλι-
κτη επιθετικότητα, σκληρότητα και βία, συντρο-
φεύει τα παιδιά αυτά διά βίου. Άλλοτε υπάκουα 
και εντυπωσιακώς πειθαρχικά με βούληση κη-
ρώδη, άλλοτε πάλι ανυποχώρητα και δυσχαλί-
νωτα φέρνουν σε πλήρη αμηχανία το περιβάλλον 
όπου ζουν με τις άνισες και αντιφατικές εκδηλώ-
σεις και αντιδράσεις τους.

Οι αντιδράσεις του παιδιού καθορίζονται συχνά 
από την εκτίμηση, που τρέφουμε προς αυτό. 
αστάθμητοι παράγοντες ή άστοχες φράσεις δημι-
ουργούν την εντύπωση ότι αδιαφορούμε με απο-
τέλεσμα να νομίζει το παιδί ότι έπεσε η ένταση του 
ρεύματος της στοργής προς το πρόσωπό του. Δεν 
είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος – σκέπτεται. 
αρχίζει έτσι από μέρους του παιδιού μια κλιμα-
κούμενη μεθόδευση ενεργειών, που αποβλέπουν 
στο να προσελκύσουν όλη την προσοχή μας και να 
μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

Δεν είναι σπάνιο το γεγονός να διαταραχθεί 
ακόμη και η ομαλή σωματική και ψυχική εξέλιξη 
του παιδιού από μια τέτοια κατάσταση. Εμφανί-
ζεται μία στασιμότητα στον κανονικό ρυθμό ανα-
πτύξεως που πρέπει να νοηθεί ως εξελικτική 

πέδηση. μορφή αυτής είναι η επαναδρομή σε 
προηγούμενες εξελικτικές βαθμίδες. η γέννηση 
λ.χ. δεύτερου τέκνου προκαλεί στο «μεγαλύτε-
ρο» αδελφό του ψυχικό πόνο με αποτέλεσμα να 
«διεκδικεί» και αυτός τη θέση του βρέφους και 
να συμπεριφέρεται ως βρέφος. Ενώ δηλαδή εί-
ναι 4 χρόνων και μπορεί να ομιλεί κανονικά, πε-
ρικόπτει τώρα τις λέξεις, μιμείται τις φράσεις ή 
τις κινήσεις του βρέφους: ζηλεύει, φθονεί και 
αντιμετωπίζει σαν εχθρό του το βρέφος. μηχα-
νεύεται πολλά και σοβαρά εις βάρος του. Συχνά 
καταφεύγει στο θηλασμό του αντίχειρα και την 
ενούρηση.

η διατάραξη βέβαια της σωματικοψυχικής εξε-
λίξεως, η επιβράδυνση ή η επιτάχυνσή της, οφεί-
λεται σε διάφορα αίτια, όπως είναι η κακή λει-
τουργία των εσωτερικών οργάνων ωριμάνσεως 
ή σε βλαπτικές επιδράσεις το περιβάλλοντος. η 
κακή ή καλή κατάσταση του μυικού και νευρικού 
συστήματος ή οι αδένες με τις έσω εκκρίσεις 
τους επηρεάζουν ανάλογα την ψυχοσωματική 
ανάπτυξη. από το άλλο μέρος η άγνοια ή η 
εσφαλμένη επίδραση του περιβάλλοντος παρε-
μποδίζει την ωρίμανση.

με τη βοήθεια του ιατρού, αν τα αίτια είναι ορ-
γανικά, ή το ειδικού ψυχολόγου, αν υπόκειται 
ψυχική υστέρηση, κυρίως με την άκρως επιβοη-
θητική στάση τους, οι γονείς επαναφέρουν το 
παιδί στον κανονικό ρυθμό δραστηριότητας και 
ενεργητικότητας.

Το παιδί είναι κέντρο εξακτινώσεως σκοπών 
και πράξεων. Είναι δικαιολογημένη και η επιτυ-
χία και η αποτυχία. Οι γονείς οφείλουν να ξεκι-
νούν από τη βασική αρχή ότι «humanum errare 

Προς γονείς, επιστολή τρίτη
Γράφει ο καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών  

Γρ. Φιλ. Kωσταράς

est: ανθρώπινο το πλανάσθαι» και έτσι να αντι-
μετωπίζουν με κατανόηση και επιείκεια τα σφάλ-
ματά του: «μάνα, μη μου δημιουργείς το συναί-
σθημα πως τα λάθη μου είναι αμαρτήματα. μπερ-
δεύονται τοιουτοτρόπως όλες οι αξίες μέσα μου, 
που έχω μάθει να αναγνωρίζω», υπογραμμίζει ο 
Άντλερ.

Θεμελιώδης παιδευτική αρχή εδώ είναι ο σε-
βασμός της ατομικότητας του παιδιού. με κάθε 
του επιθυμία, σκέψη ή πράξη εκφράζει το εσω-
τερικό του ήθος και ύφος, που είναι – και πρέπει 
να είναι – διαφορετικό από εκείνο των γονέων. 
Οι οποίοι δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν ταύτιση 
ως προς τις ενέργειες, τις αποφάσεις, τις κρίσεις, 
τα ενδιαφέροντα του παιδιού με αυτούς. Διότι 
έτσι συντρίβουν την αυτονομία και αποδυναμώ-
νουν την προσωπικότητά του.

η εμπιστοσύνη αντιθέτως προς το παιδί απο-
δεσμεύει δημιουργικές δυνατότητες και απελευ-
θερώνει γόνιμες εσωτερικές δεξιότητες. Σε πε-

ρίπτωση ηθικών ολισθημάτων με υπομονή και 
νηφαλιότητα εξηγούν οι γονείς, διατί η συγκεκρι-
μένη ενέργειά του και το ίδιο βλάπτει και σε σύ-
γκρουση με το περιβάλλον οδηγεί. και εδώ πά-
ντως η μεταχείριση είναι είτε πραγματοκεντρική 
ή παιδοκεντρική.

η πραγματοκεντρική αγωγή εξετάζει το «πράγ-
μα», δηλαδή ξεκινάει από την ίδια την ενέργεια 
και επιζητεί να επιβληθεί με αυστηρότητα και γε-
νικές εντολές, προς τις οποίες αγωνίζεται να 
προσαρμόσει το νέο που υπέπεσε σε παράπτωμα. 
η παιδοκεντρική αγωγή μελετά την ιδιοσυγκρα-
σία του παιδιού και αναζητεί τα βαθύτερα αίτια 
της οποιασδήποτε διαγωγής του. η δεύτερη αυτή 
στάση είναι ερμηνευτική και κατανοούσα. Ο συν-
δυασμός της πραγματοκεντρικής και παιδοκε-
ντρικής αγωγής, για να έχει άριστα αποτελέσμα-
τα, χρειάζεται να μη λησμονεί το του αποστόλου 
Παύλου: «Το επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν 
ανθρώποις».
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η κατεύθυνση, η χειραγώγηση του παιδιού αρ-
χίζει με συμβουλές και παραινέσεις, συνεχίζεται 
με υποδείξεις και διορθώσεις, μεταβάλλεται σε 
παρατηρήσεις και επιπλήξεις και καταλήγει σε 
ποινές.

Οι παρατηρήσεις ή οι επιπλήξεις, ακόμη και η 
δριμεία κριτική των πράξεων του παιδιού αποτε-
λούν ποινή. η ποινή είναι συχνά αναπόφευκτη. 
καμία, όμως, ποινή δεν επιβάλλεται από μέρους 
των γονέων με οργή, με νευρικότητα, με υστερι-
κές φωνασκίες και το χειρότερο με ύβρεις, διότι 
(i) μειώνεται η ανθρωποπλαστική αποτελεσματι-
κότητά της (ii) χάνεται η οδηγητική δύναμη των 
γονέων και (iii) είναι οδυνηρός ο ψυχικός αντί-
κτυπος επάνω στο παιδί: γίνεται εσωστρεφές, 
δειλό, οκνηρό και άτολμο.

Ειδικότερα δεν ωφελούν οι ασταμάτητες πα-
ρατηρήσεις για όλα, διότι προκαλούν εκνευρισμό 
και απογοήτευση, θέτουν περιορισμούς και υψώ-
νουν εμπόδια τέτοια που ή τα αγνοεί το παιδί ή 
επινοεί τρόπους, ώστε να τα υπερπηδήσει. Οι 
φορτικές παραινέσεις, οι συνεχείς παρατηρήσεις, 
οι ατέλειωτες απαγορεύσεις επιφέρουν τα αντί-
θετα αποτελέσματα. Οι γονείς ας έχουν κατά νουν 
ότι τα πολλά «απαγορεύεται» γίνονται στην ψυχή 
των παιδιών: «απαγορεύεται το απαγορεύεται» 
πρώτα, και έπειτα τα «απαγορεύεται» δημιουρ-
γούν ένα σφοδρό πόθο να πληρωθούν: «μακάρι 
ο μωάμεθ, γράφει ένας Άραβας ποιητής, να είχε 
κάμει και το νεράκι της πηγής απαγορευμένο»!

η ποινή είναι έσχατο μέσο και δεν επιβάλλεται 
ποτέ, αν δεν βοηθεί στη διόρθωση της διαγωγής 
και του χαρακτήρα του παιδιού – αυτός είναι ο 
πρώτος κανόνας αγωγής. Ένα είδος ποινής είναι 
η δημόσια παρατήρηση ή επίπληξη, η οποία όμως 
θολώνει τη σκέψη και τραυματίζει την ψυχή του 
παιδιού: «μη μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά 
στον κόσμο, αν μπορείς. Θα προσέξω περισσό-
τερο αυτό που θα μου πεις, αν μου μιλήσεις ήρε-

μα μια στιγμή, που θα είμαστε οι δυο μας», παρα-
καλεί τη μάνα του ένα παιδί, θύμα της άγνοιάς 
της. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η ποινή πρέπει 
να είναι θεμελιωμένη και αιτιολογημένη στη συ-
νείδηση του παιδιού και όχι πρόχειρη, επιπόλαια 
και άδικη, γιατί αποβαίνει ατελέσφορη. Τρίτος 
κανόνας είναι ότι η τιμωρία για μια πράγματι αξι-
όποινο πράξη δεν πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 
υπερακοντίζει τις δυνάμεις του παιδιού, αλλά να 
είναι ανάλογη της ψυχοσωματικής του αντοχής 
και της πνευματικής του ηλικίας. Τέταρτος κανό-
νας αγωγής είναι ότι η ποινή όταν εξαγγέλλεται, 
δεν πρέπει να ανακαλείται. Διότι οι γονείς χάνουν 
τη σοβαρότητά τους και σιγά σιγά γελοιοποιού-
νται στα μάτια του παιδιού, όταν λέγουν κάτι και 
το αναιρούν.

Οι ποινές καλλιεργούν στην ψυχή του παιδιού 
τη δειλία, την οκνηρία και το ψεύδος και του δη-
μιουργούν την πεποίθηση ότι είναι ανίκανο να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντα, που του θέτει το 
εκάστοτε περιβάλλον: φυσικό, κοινωνικό – οι-
κογενειακό, πνευματικό και πολιτιστικό. Έτσι 
οδηγείται σε ηθική αδιαφορία, ψυχική αδράνεια 
και πνευματική νωθρότητα.

Χαρά στο παιδί, όταν έχει γονείς που ομολο-
γούν μαζί με τον αντιφάνη: «όσα κι αν κάνω προς 
χάριν των παιδιών μου είναι, νομίζω, προσφορά 
στον εαυτό μου». 

Χαρά στο παιδί, όταν έχει 
γονείς που ομολογούν μαζί 
με τον Αντιφάνη: «όσα κι 
αν κάνω προς χάριν των 
παιδιών μου είναι, νομίζω, 
προσφορά στον εαυτό μου».

O αναγνώστης Θεοδωράκης, μαζί με τα 
παιδιά του αναστάση και Δημήτριο, 
ανήκε σ’ εκείνη την κατηγορία των 

Υδραίων νοικοκυραίων οι οποίοι ολόψυχα είχαν 
δοθεί στην επανάσταση του ’21. 

Ο αναστάσης, για παράδειγμα, ο οποίος είχε 
εκλεγεί πρόκριτος Ύδρας για το χρονικό διάστη-
μα από 1ης μαΐου 1818 μέχρι την 1η μαΐου του 
1821 (Ιστορία της νήσου Ύδρας,τ.2, σ.23) προσέ-
φερε, κατά την 29η μαρτίου του 1821, 13.050 
γρόσια (Ιστορία της νήσου Ύδρας,τ.2,σ.30) για τις 
ανάγκες του αγώνα, τη στιγμή που και ο πατέρας 
αναγνώστης Θεοδωράκης είχε δώσει για τον 
ίδιο σκοπό άλλα 2.500 γρόσια. κι ακόμη, ανάμε-
σα στα 50 καράβια που διέθετε τότε η Ύδρα, τα 
σκάφη «κίμων» και «μιλτιάδης», πλοιοκτησίας 
αναστάση Θεοδωράκη, θα πάρουν και αυτά μέ-
ρος στις θαλασσομαχίες του ’21. 

αλλά και ο άλλος αδελφός της οικογένειας, ο 
Δημήτριος Θεοδωράκης είχε θέσει στην υπηρεσία 
της επανάστασης το πλοίο του «αριστείδης». κι 
όταν στις 16 μαΐου του 1821, οι πρόκριτοι Ύδρας 
κατένειμαν το στόλο τους σε τέσσερις μοίρες, 
τοποθέτησαν τον Δημήτριο στην 4η μοίρα και 
απευθυνόμενοι τόσο στον ίδιο όσο και στους άλ-
λους συγκυβερνήτες τους επισήμαναν ότι ήσαν 
«εις χρέος να υπακούουν εκτελούντες […] διατα-
γάς και παραγγελίας με ζήλον και προθυμίαν, διά 
να απολαύσουν εκείνοι και οι σύντροφοι των κα-
ραβίων εν καιρώ […] τον στέφανον της δόξης και 
της τιμής» (παραπάνω, σ.119).

Ο εν λόγω επίσης Δημήτριος είχε παντρευτεί 
την Πετρούλα Οικονόμου και είχε αποκτήσει μ’ 
αυτήν επτά παιδιά, μεταξύ των οποίων και την 

αρχοντοπούλα της Ύδρας κονδύλω. και η τελευ-
ταία από το γάμο της με τον κρητικό Γεώργιο 
αντωνιάδη, έφερε στον κόσμο, το 1869, τον γιο 
τους μανώλη, ο οποίος αποτελεί και το θέμα του 
σημειώματός μας αυτού. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να φαντασθούμε ότι ο μα-
νώλης αντωνιάδης δεν αισθανόταν μόνο βαριά 
στους ώμους του την υδραίικη καταγωγή του, την 
οποία οπωσδήποτε καλούνταν να συνεχίσει, αλ-
λά και την εκ κρήτης. Γιατί και ο εκ πατρός παπ-
πούς του, γεννημένος το 1791 στη Χαλέπα και 
μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, είχε διακριθεί-ως 
δημοσιογράφος, πολιτικός και λόγιος- όχι μόνο 
στα χρόνια της επανάστασης, αλλά και στα καπο-
διστριακά. και όντας ο ίδιος μέχρι θανάτου δη-
μοκρατικός είχε δραστηριοποιηθεί αναλόγως 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην κωνσταντινού-
πολη, στην Τεργέστη και στη Βιέννη.

Υποκινούμενος κατά συνέπεια ο εγγονός 
αντωνιάδης από τη δυναμική αυτής της αμφί-
πλευρης προγονικής του παράδοσης, εισάγεται 
το 1887 στη λειτουργούσα από το 1884 σχολή 
ναυτικών Δοκίμων, από την οποία αποφοιτά το 
1891 ως σημαιοφόρος. και ενώ πέντε χρόνια 
αργότερα προάγεται σε ανθυποπλοίαρχο, συ-
μπληρώνει και τις ναυτικές του γνώσεις με 
σπουδές στην Ευρώπη αποκτώντας έτσι όλες τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για να εξελιχθεί ως 
ένας λαμπρός αξιωματικός του ναυτικού.

Χρονολογικά όμως ήδη βρισκόμαστε στις πα-
ραμονές του ελληνοτουρκικού πολέμου του 
1897, η έκβαση του οποίου επικράτησε μεν να 
λέγεται ότι αποτέλεσε ντροπή για τη χώρα μας, 
ενώ σχετικά με τον ανθυποπλοίαρχο Εμμανουήλ 

Ο Ανθυποπλοίαρχος Εμμανουήλ Αντωνιάδης

Γράφει ο Iστορικός-Φιλόλογος Γαβριήλ Συντομόρος
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αντωνιάδη η ελληνοτουρκική εκείνη σύγκρουση 
λειτούργησε ως εφαλτήριο για να καταλάβει ο 
ίδιος θέση στο Πάνθεο των ηρώων. 

Τα αίτια του πολέμου οφείλονται στα όσα συ-
νέβησαν στην κρήτη, όπου, τον Ιανουάριο του 
1897, έλαβαν χώρα τουρκικές εναντίον των Ελ-
λήνων βιαιοπραγίες. και δεδομένου ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση Δηλιγιάννη αποφάσισε στις 23 
Ιανουαρίου να συμπαρασταθεί στο νησί, οδηγη-
θήκαμε σε μια γενικότερη σύρραξη με την Οθω-
μανική αυτοκρατορία στις 5/17 απριλίου του 
1897. Δε θα αναφερθούμε εντούτοις στις κατά 
ξηρά, στρατιωτικές επιχειρήσεις του πολέμου 
εκείνου. Θα εκθέσουμε μόνο συνοπτικότατα τις 
δραστηριότητες του πολεμικού μας στόλου στην 
ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, όπου 
κόπηκε πρόωρα και το νήμα της ζωής του υπό 
συζήτηση ανθυποπλοιάρχου. 

η μια λοιπόν από τις δύο μοίρες, στις οποίες 
είχε διαιρεθεί τότε το ελληνικό Πολεμικό ναυτι-
κό, είχε χώρο δράσης της το αιγαίο. η μοίρα 
μάλιστα αυτή ήταν και ιδιαιτέρως ισχυρή, μια και 
αποτελούνταν από τα θωρηκτά Ύδρα, Σπέτσαι και 
Ψαρά, από τα οποία το τελευταίο έφερε και το 
σήμα του αρχηγού της μοίρας Πλοιάρχου κ.  Σα-
χτούρη. 

Ο στόλος του αιγαίου συμπεριελάμβανε ακόμη 
την τορπιλική μοίρα με επικεφαλής το κυβερ-
νούμενο από τον πρίγκιπα Γεώργιο τορπιλοβόλο 
κανάρη, στην οποία υπαγόταν και το τορπιλοβό-
λο 16, που κυβερνήτης του ήταν ο ανθυποπλοί-
αρχος αντωνιάδης. Τέλος, στο Στόλο του αιγαίου 
συμμετείχε το οπλιταγωγό μυκάλη, ο ατμομυο-
δρόμων αλφειός (με κυβερνήτη του τον Πλω-
τάρχη Παύλο κουντουριώτη), και έπονταν ο 
ατμομυοδρόμων αχελώος και τα οπλιταγωγά 
Θράκη και Ιωνία.

Στις 25 μαρτίου 1897 τα παραπάνω σκάφη 
βρίσκονται στους Ωρεούς, μολονότι, σύμφωνα 

με τις πληροφορίες του Γάλλου περιηγητή Henry 
Turot (βλέπε το βιβλίο του η κρητική επανάστα-
ση και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, 
σ.148), ο κόλπος της Θεσσαλονίκης ήταν [τότε] 
σχεδόν ανυπεράσπιστος και τα ελληνικά θωρη-
κτά θα μπορούσαν να αποκλείσουν την πόλη, να 
πυρπολήσουν τους σιδηροδρομικούς της σταθ-
μούς, να ανατινάξουν ορισμένα σημαντικά σημεία 
των γραμμών ανεφοδιασμού [των Τούρκων] και 
να καθυστερήσουν σημαντικά την [εχθρική] επι-
στράτευση. αλλά ο ελληνικός στόλος, συνεχίζει 
ο Turot, δε βγήκε από τη Χαλκίδα. Τα νερά εκεί 
είναι τόσο ήρεμα και ο καιρός τόσο ωραίος! Έτσι 
–εντελώς ανενόχλητοι και με όλη τους την άνε-
ση– οι Τούρκοι μπόρεσαν να μεταφέρουν μέσω 
Θεσσαλονίκης τους χιλιάδες στρατιώτες τους, 
που έσπευδαν καθημερινά να ενισχύσουν ακόμη 
περισσότερο τις δυνάμεις τους, οι οποίες είχαν 
συγκεντρωθεί στα σύνορα της Θεσσαλίας και 
στην Ήπειρο. 

Πράγματι, από τη στιγμή που είχε κηρυχθεί ο 
Πόλεμος και μέχρι τις 8/20 απριλίου του 1897, 
ο ελληνικός στόλος του αιγαίου δεν είχε επιδο-
θεί σε καμιά πολεμική επιχείρηση, παρά απασχο-
λούνταν μόνο με την πραγματοποίηση ασκήσεων 
πυροβολικού, ενώ μια μόνο μέρα πριν από την 
παραπάνω ημερομηνία, ο μοίραρχος Σαχτούρης 
είχε ζητήσει οδηγίες δράσης από το Υπουργείο 
ναυτικών. 

η ναυτική εν συνεχεία μοίρα αιγαίου αγκυρο-
βολεί στον Παγασητικό, όπου, παραμένοντας υπ’ 
ατμό, διατάσσεται, τα μεσάνυχτα της 8ης απριλί-
ου, από τον Υπουργό των ναυτικών ν. Λεβίδη, 
να αναπτυχθεί κατά μήκος των τουρκικών ακτών, 
από Πλαταμώνα μέχρι κατερίνη, προσβάλλοντας, 
όπως καθόριζε η διαταγή, παν τουρκικόν πλοίον 
ή μοίραν τοιούτων, παν οχύρωμα ή οιονδήποτε 
στρατιωτικόν έργον, ευρισκόμενον καθ’ όλην την 
έκτασιν ταύτην, επικουρούσα ούτω τοις κατά τα 

σύνορα μαχομένοις στρατεύμασιν ημών δι’ αντι-
περισπασμού της προσοχής του εχθρού..

κατά τις επόμενες εντούτοις 24 ώρες επικρα-
τεί πλήρης έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με 
το εάν είχαν φθάσει στο νέο τους προορισμό τα 
πολεμικά μας σκάφη και εάν είχε αρχίσει να δρο-
μολογείται η εκτέλεση της αποστολής που τους 
είχε ανατεθεί. 

μόλις κατά την 9η /21 απριλίου 1897 αναγ-
γέλθηκε από το ελληνικό χωριό Τσάγεζι (ονομα-
ζόμενο σήμερα Στόμιο και ευρισκόμενο στις εκ-
βολές του Πηνειού) ότι ο στόλος μας βρισκόταν 
στον Πλαταμώνα (λίγο δηλαδή βορειότερα από 
την απόληξη των τότε ελληνοτουρκικών συνό-
ρων στην ακτή του αιγαίου), όπου το θωρηκτό 
Ψαρά είχε βομβαρδίσει τον εκεί ενετικό πύργο, 
τον οποίο και ο κανάρης είχε κανονιοβολήσει με 
άμεσες και επισκηπτικές βολές (βλ. άρθρο του 
Υποπλοιάρχου (Ο) Δ.μ. Γιακουμάκη υπό τον τίτλο 
η δραστηριότης του Β.ν. κατά τον Ελληνοτουρ-
κικό πόλεμο του 1897, ναυτική Επιθεώρηση, 
τεύχ. υπ’ αριθ. 305, Ιαν.- Φεβρ. 1964, σ.98). 

αναφέρεται συνεπώς ότι καταστράφηκαν τα 
εκεί τουρκικά πυροβολεία όπως και αποθήκες 
πυρομαχικών και ζωοτροφών του εχθρού. απο-
τέλεσμα της δραστηριότητας αυτής του στόλου 
αιγαίου ήταν να εγκαταλείψουν οι Τούρκοι το 
προαναφερθέν ενετικό φρούριο, και να βληθεί 
τουρκικό ιστιοφόρο που βρισκόταν στον πλησίον 
ορμίσκο μπόρνο, το οποίο ιστιοφόρο προστατευ-
όταν και από εχθρικό τορπιλοβόλο. 

κατά την ίδια μέρα, ο στόλος μας δραστηριοποι-
ήθηκε και βορειότερα, στη Σκάλα Λεπτοκαρυάς, 
απέχουσα γύρω στο ενάμιση μίλι από την άκρα 
Πλαταμώνα. Στη νέα ακολούθως περιοχή, όχι μό-
νο βομβαρδίστηκαν οι μεγάλες τουρκικές αποθή-
κες του Τούρκου αρχιστράτηγου της Θεσσαλίας 
Ετέμ πασά, αλλά και από αποβιβασθέντα αγήματα 
των πολεμικών μας πλοίων πυρπολήθηκε και το 

περιεχόμενο των εν λόγω αποθηκών. 
Τα ελληνικά πολεμικά κατευθύνονται τώρα 

ακόμη πιο βόρεια, στην περιοχή Λιτοχώρου, όπου 
το μεν ομώνυμο χωριό δεν βομβαρδίστηκε, στη 
γύρω όμως περιοχή τα πυρά των σκαφών μας 
προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με απο-
τέλεσμα να πυρποληθούν αποθήκες τροφίμων 
του τουρκικού στρατού Ελασσόνας. και ναι μεν 
εκεί βρισκόταν στρατοπεδευμένο και ένα τουρ-
κικό τάγμα, ο διοικητής όμως της ελληνικής ναυ-
τικής μοίρας δεν προχώρησε σε καμιά εναντίον 
του συγκεκριμένου τάγματος ενέργεια λόγω πα-
ρεμβολής φυσικών εμποδίων μεταξύ των ελλη-
νικών πλοίων και του εχθρού.

Επόμενος προορισμός της μοίρας αιγαίου 
υπήρξε η ακτή κατερίνης, καθώς υπήρχαν πλη-
ροφορίες ότι στις μεγάλες στρατιωτικές αποθή-
κες της πόλης φυλασσόταν το σύνολο των ζωο-
τροφών του τουρκικού στρατού Θεσσαλίας. 
μόλις εντούτοις ο Ελληνικός στόλος εμφανίστη-
κε στην πλησίον παραλία, ο οθωμανικός στρατός 
τράπηκε σε φυγή προς την ενδοχώρα εγκαταλεί-
ποντας την πόλη ανυπεράσπιστη. αλλά και οι 
κάτοικοι της κατερίνης, διαβλέποντας ότι επρό-
κειτο να ακολουθήσουν βομβαρδισμοί, είχαν και 
αυτοί εγκαταλείψει τα σπίτια τους. 

Εν πάσει περιπτώσει, το θωρηκτό Ψαρά επιδί-
δεται για ακόμη μια φορά σε βομβαρδισμούς 
πλήττοντας για αρκετή ώρα εχθρικά οχυρώματα, 
πυροβολεία, και τουρκικές αποθήκες, ενώ και 
πάλι αποβιβάστηκε στην ακτή ελληνικό ναυτικό 
άγημα το οποίο συμπλήρωσε το έργο της κατα-
στροφής. Ποσότητες τουρκικών τροφίμων ανευ-
ρέθηκαν και στην ίδια την παραλία, τις οποίες το 
προαναφερθέν άγημα επίσης κατέστρεψε. 

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Mια ζωή μια ιστορία 
Ποικίλα κι αληθινά 

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

Oι γυναίκες της παλιάς εποχής δουλεύ-
ανε στη δουλειά τους σκληρά και 
αποσταμένα και δεν δούλευαν τη 

δουλειά τους όπως κάνουν σήμερα ελάχιστες βέ-
βαια κυρίες τη προτροπή βέβαια ολίγων ανίκανων 
ιθυνόντων. Τότε οι γυναίκες από βαθιάς πρωίας 
μέχρι τα μεσάνυχτα δούλευαν εντατικά για να τα 
βρούνε οι μετέπειτα γενεές και εν μέρει να τα κα-
τασπαταλήσουν. αναφέρω ελάχιστες περιπτώσεις 
της τότε ζωής συγκρινόμενες με τις σημερινές. 
Τότε έπρεπε να γίνουν κάποιες δουλειές που δεν 
περίμεναν για αύριο ή για ποτέ, όπως συμβαίνει 
σήμερα που έχουν απλοποιηθεί οι καταστάσεις. η 

φαμελιά έπρεπε να φάει (όλοι μαζί τα τρώγανε), 
άρα η γυναίκα έπρεπε να μαγειρέψει, έπρεπε όμως 
και να δουλέψει για να υπάρχει το υλικό για μαγεί-
ρεμα. Το μαγείρεμα δεν ήταν δουλειά κύρια όπως 
είναι σήμερα για τις κυρίες, επομένως γινόταν 
νύχτα, το πρωί ή αργά το βράδυ. Την ημέρα γίνο-
νταν όλες οι άλλες δουλειές για να βρεθούν τα 
υλικά για το μαγείρεμα. Aκόμη τότε και τα σκυλιά 
δούλευαν, όπως τα τσοπανόσκυλα που προστά-
τευαν τη στάνη, τα κυνηγόσκυλα που προσέφεραν 
στο κυνήγι, τα ζαγάρια που ήταν για μικροπροστα-
σία. Yπήρχαν όμως και τα κοπρόσκυλα (κοπρίτες 
όπως τα έλεγαν) και τα οποία γύρναγαν αδέσποτα 

Η αντίπερα όχθη          Mία άποψη

στα σοκάκια, τα οποία δεν προσέφεραν καμμιά 
υπηρεσία στον άνθρωπο. Για να ζήσουν έτρωγαν 
ό,τι έβρισκαν στους δρόμους και κανά κομμάτι 
τροφή που τους πέταγε το αφεντικό. 

Eπίσης, έπρεπε να πλυθούν τα σκουτιά που φο-
ρούσε η οικογένεια, γι’ αυτό υπήρχε και μέρα, αλ-
λά υπήρχε και νύχτα, η κούραση αυτή θεωρείτο 
μηδαμινή.

Σήμερα περάσαμε στην αντίπερα όχθη, έχουμε 
το πλυντήριο. να βάλει η κυρία τα ρούχα, να τα 
βγάλει, να τα απλώσει και «ουφ κουράστηκα» 
αναφωνεί. Έρχεται η σειρά των πιάτων, άλλο μαρ-
τύριο για την κυρία, βάλτα, βγάλτα, βάλτα στην 
πιατοθήκη, «αχ τι κούραση». Τότε έρχεται εύλογα 
η σκέψη, η απόφαση της ντροπής, α, ας πάρω μια 
γυναίκα να με βοηθήσει σε αυτές τις δουλειές. Επ’ 
ευκαιρία δικαιολογεί και τον εαυτό της «ε, Γιώργο 
θα κάνει και το σίδερο, ας κάνει και τις χοντρές 
δουλειές, ένα σκούπισμα». Έτσι η ντροπή της με-
τριάζεται και νιώθει ευτυχισμένη. Ωστόσο και οι 
παλιές γυναίκες γεννάγανε παιδιά και μάλιστα 
λεβέντες και παλικάρια. Γεννάγανε στις καλύβες, 
στο χωράφι, κάτω από τα δένδρα στο κατόι, πα-
ρούσα το πολύ η μαμή. Σήμερα βέβαια προσωπικά 
διαγράφω, δε συμφωνώ με την παράγραφο αυτή, 
όχι. Υπάρχουν νοσοκομεία πληθώρα που κάνουν 
ξεγεννήσεις πολύ σωστά, πολύ ορθά. Βέβαια 2-3 
νοσοκομεία είναι ίσως τα καλύτερα και για να πά-
ει να γεννήσει μια κυρία θέλει μια περιουσία, ε 
κυρία μου (κυρίες) να πας να γεννήσεις σε ένα 
απλό νοσοκομείο και μην περνάς στην αντίπερα 
όχθη γιατί θα πέσεις μέσα στο ποτάμι και θα πνι-
γείς οικονομικά.

Σήμερα ευτυχώς ή δυστυχώς γυναίκες υπάρ-
χουν λίγες. Υπάρχουν όμως σε πλειονότητα οι 
κυρίες. μήπως πρέπει οι κυρίες να προσαρμο-
σθούν στην πραγματικότητα; Εάν βέβαια το κράτος 
λειτουργούσε θετικά θα είχαν προσγειωθεί οι 
υπήκοοι και θα υπήρχε μια άλλη κοινωνία με άλ-

λες ίσως καλύτερες αρχές, αλλά στην αναμπου-
μπούλα που υπάρχει σήμερα ο λύκος χαίρεται 
όπως λέει και η παροιμία. Για το συμμάζεμα της 
κοινωνίας μας πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η 
σωστή οικογένεια από τους γονείς και το σχολείο. 
Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα, ουδέν επι-
βάλλει όσο η ευπρέπεια. Σε κάποια σχολεία βλέ-
πεις πολλές – λίγες καθηγήτριες φοράνε μίνι 
φούστα, ίσως λόγω οικονομίας υφάσματος, το 
ίδιο πράττουν και πολλές μαθήτριες του Λυκείου 
– Γυμνασίου μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση που 
έγινε στην παιδεία τη δεκαετία του 1980, κατάρ-
γησης της ποδιάς. Παραδειγματίζονται από την 
καθηγήτριά τους. Ίσως υπάρχουν και σε σχολεία 
του εξωτερικού τα ίδια φαινόμενα, πάντως σε αγ-
γλικά σχολεία που πήγα δεν είδα τέτοιο φαινόμε-
νο ενδυμασίας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές φο-
ρούσαν κανονικές σχολικές ομοιόμορφες ενδυ-
μασίες. Επίσης οι μαθήτριες της παλαιάς εποχής 
που φορούσαν κανονικές ενδυμασίες δεν υστε-
ρούσαν σε γνώσεις ως προς τα μαθήματα βέβαια, 
από κάποιες σημερινές μαθήτριες του Λυκείου.

η σημερινή ενδυμασία του σχολείου πήδησε 
απότομα στην αντίπερη όχθη του ποταμού... Eυτυ-
χώς ή δυστυχώς, ίσως οι μεταρυθμιστές να νιώ-
θουν και υπερήφανοι γι’ αυτό τους το κατόρθωμα. 
Eυτυχώς που βγήκαν τα τζιν παντελόνια και δεν 
αντιμετωπίζουν οι γονείς προβλήματα ενδυμασί-
ας των κοριτσιών τους.

Για να προσγειωθεί κάθε κοινωνία στα πλαίσια 
της πραγματικότητας θα πρέπει να υπάρχει και να 
λειτουργεί η φαμελιά, το σχολείο, η εκκλησία και 
πολλοί... ιθύνοντες της πολιτείας. 
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Σ τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, ο τόπος 
μας πέρασε του κάη τα βάσανα. Πείνα, 
γύμνια, ψείρες, αρρώστιες, τουμπάνια-

σμα από την αφαγίλα, φόβος και θάνατος. από τα 
πρώτα μέρη που φρόντισαν να εγκαταστήσουν 
δική τους φρουρά οι κατακτητές ήταν ο Πόρος. 
Επιτάξανε μερικά σπίτια και το ξενοδοχείο του 
μάνεση, όπου έμεναν οι αξιωματικοί τους. Έβα-
ναν στο μύλο γύρω-γύρω συρματοπλέγματα και 
στέριωσαν εκεί παρατηρητήριο.

 αγγαρέψανε Ποριώτες και Γαλατιώτες καθώς 
και τα ζώα τους και κουβάλαγαν ολημερίς υλικά 
και εφόδια για να στήσουνε στην κορυφή της 
αδέρας παρατηρητήριο- οχυρό με ραντάρ και να 
εποπτεύουν από κει πάνω όλη τη γύρω περιοχή. 
Δίκαια, οι Ποριώτες το ονομάσανε «Τεπελένι».

 μάταια ο καημένος ο Δήμαρχος Πόρου, ο Πα-
ντελάκης προσπάθησε να μειώσει λίγο τον αριθ-
μό τους. Οι Γερμανοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. 

μια μέρα που ο Δήμαρχος κάτι είπε στο Γερ-
μανό Λιμενάρχη, τον άρπαξαν δύο Γερμαναράδες 
και τον έστειλαν στο Γαλατά να βοσκάει όλη μέ-
ρα τις δύο γίδες του Λιμενάρχη. Βλέπεις του άρε-
σε το φρέσκο γιδίσιο γάλα του αφιλότιμου.

 Στο νησί, αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα θέριζε η 
πείνα, τι πείνα δηλαδή, «λόρδα και των γονέων». 
Τα χαρούπια, που τα λέγανε «τσικολάτες», γιατί 
μοιάζανε με σοκολάτες ήτανε καλύτερη λιχου-
διά. Στις κατσαρόλες και τα τσουκάλια βράζανε 
ότι χόρτα βρίσκανε, ακόμα και τσουκνίδες τρώ-
γανε, χωρίς λάδι, για να μπορέσουνε να σταθούν 
λίγο στα πόδια τους. Στα χωριά κάτι γινότανε. 
κάπως τα ‘φερνε βόλτα ο κόσμος. μια η στεριά 
με τους καρπούς της, την ευλογία της, μία η θά-
λασσα με τα ψάρια της και τα καλά της, δεν άφη-
σαν τον κόσμο να πεθάνει.

Ο Θεός το ‘κανε και τα χρόνια εκείνα γέμισε η 
θάλασσα με θράψαλα. Στύλωσε ο κόσμος άντεξε. 
Έσπερνε τη γης, κάμπους πεζούλες, ξελάθρες 
ό,τι έβρισκε, έσπερνε και παιδιά, στήριγμα για τις 
μέρες που θα ξημέρωναν, για να στυλωθεί το 
Έθνος. Οι αυλές γιόμιζαν από παιδομάνι. Τα χω-
ριά φίσκα από ανθρώπους, όλο ζωή και βαβούρα. 
Ο κόσμος δεν είχε τα χρειαζούμενα, όμως τα 
κουτσούβελα ξεφύτρωναν στις αυλές, όπως τα 
σκόρδα στις αυλακιές.

Στις πολιτείες όμως τα πράγματα ήτανε αλλι-
ώς. Τι να σκαλίσει κανείς εκεί, τι να φυτρώσει; 
Ποιος να πρωταπλώσει το χέρι του στους σκου-
πιδοτενεκέδες; Στους δρόμους έβλεπες φουκα-
ράδες, που ανασκελασμένοι με απλωμένα τα 
χέρια σα να ‘θελαν να γαντζωθούν στη ζωή, του-
μπανιασμένοι από την αλαδίλα και παιδάκια 

Ένα καράβι στη Βαγωνιά
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος ε.α. Γιάννης Πουλάκης ΛΣ

Ο όρμος της Βαγιωνιάς

στους δρόμους σκεβρωμένα από την αφαγίλα, 
πετσί και κόκαλο, να ξεπετιούνται τα παΐδια τους 
σα στραβόξυλα καϊκιών.

Στα μέσα του ’42 η πείνα είχε φτάσει στο φόρ-
τε της. Εκείνο τον καιρό, Ιούνης του ’42, πέρναγε 
ανοιχτά από τον Πόρο ένα χιώτικο σαπιοκάραβο, 
μότορσιπ, φορτωμένο με 800 τόνους στάρι που 
το πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά για 
τις ανάγκες του Γερμανικού Στρατού κατοχής. 
Άφησε ζερβά το μόδι και τραβούσε πορεία για 
Πειραιά. Το ταξίδι συνέχιζε ήσυχα και τίποτα δεν 
έδειχνε πως κάτι ανάποδο θα συνέβαινε. Το με-
σημέρι είχε περάσει κι ο καπετάνιος υπολόγιζε 
πως με τη ρότα που είχε θα μπουκάριζε στον Πει-
ραιά πριν το σουρούπωμα. 

ξαφνικά όμως φανήκανε στον ορίζοντα δύο 
εγγλέζικα αεροπλάνα και αφού κάνανε κάνα δυο 
βόλτες αρχίσανε το βομβαρδισμό. Γρήγορα μια 
μπόμπα βρήκε το σαπιο-κάραβο κατάκαρδα και 
μια μαύρη στήλη καπνού άρχισε ν’ ανεβαίνει στον 
ουρανό από το πληγωμένο καράβι.

Τ’ αεροπλάνα φύγανε ανατολικά προτού φα-
νούνε τίποτα γερμανικά καταδιωχτικά και ανα-

γκαστούνε να δώσουνε αερομαχία. Το καραβάκι 
μπαντάρισε αριστερά κι ο καπετάνιος έκοψε το 
τιμόνι αριστερά και μανουβράρισε να φέρει το 
σκάφος για τη στεριά. Έφτασε κι άραξε γιαλό– γι-
αλό στον όρμο της Βαγιωνιάς. καλουμάρισε την 
άγκυρα, μποσικάρισε μερικά κλειδιά αλυσίδα και 
το αναπλώρισε προς το πέλαγο, έκανε το σταυρό 
του που σώθηκε και έτρεξε με όλο το πλήρωμα 
να ταπώσουνε καμιά τρύπα στις μπάντες του κα-
ραβιού που το νερό μπουκάριζε στ’ αμπάρια που 
ήτανε γεμάτα μέχρι τα μπούνια με ξανθωπό 
ωραίο χρυσαφένιο στάρι.

Στάρι; Τι στάρι, τι χρυσάφι! η λέξη μαγική, τρυ-
πούσε το κρανίο του ανθρώπου και κόλλαγε σαν 
τη πεταλίδα στο βράχο. Στάρι που ήτανε μπόλικο 
στ’ αμπάρια του ξεχαρβαλωμένου σκυλοπνίχτη, 
στάρι που χυνότανε και στον μπάτο της θάλασσας 
κάτω από τις κοιλιές του. Στάρι που έτσι κι αλλι-
ώς θα ‘δινε ζωή στον τόπο, θα χόρταινε ψωμί ο 
κοσμάκης. αν δεν το έπαιρνε ο κόσμος θα το πε-
τάγανε όλο στη θάλασσα για να μπορέσει να ξα-
λαφρώσει το σαπιοκάραβο και με φασκιές κι 
άλλα τεχνάσματα να πάει όπως-όπως στον Πει-
ραιά. «μάννα» εξ ουρανού ήρθε στον τόπο. Το 
‘θελε ο Θεός έτσι. Το μυστικό διαδόθηκε σαν 
αστραπή. από τη γύρω περιοχή τρέξανε μικροί 
και μεγάλοι με γαϊδούρια, μουλάρια κι αλόγατα 

Ο σκυλοπνίχτης χτυπήθηκε και μπατάρισε αριστερά

Στα μέσα του ’42 η πείνα είχε φτάσει στο φόρτε της
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που τα φορτώνανε με σακιά μέχρι και το πανω-
γόμι να πηγαίνουν στα φτωχικά τους και να ξα-
νάρχονται. Άλλοι που δεν είχανε ζωντανά γεμί-
ζανε σακιά και ταγάρια με βρεμένο στάρι, τα κό-
βανε στον ώμο κι ανηφορίζανε να γυρίσουνε 
πάλι να προλάβουνε να πάρουνε όσο μπορούνε 
πιο πολύ από τη σοδειά. 

Ο γούμενος του μοναστηριού Χαρίτων γκαζά-
ρεψε δυο-τρεις αγωγιάτες και φόρτωσε τα ζω-
ντανά τους με τρία τσουβάλια το καθένα. Είναι 
αλήθεια πως το πιο πολύ το μοίρασε μετά στους 
πεινασμένους Ποριώτες.

Το νέο δεν αργήσανε να το πάρουνε χαμπάρι 
στον Πόρο και το Γαλατά. Δεν έμεινε πλεούμενο 
από τον Πόρο, το Γαλατά και τα μέθανα ακόμα 
που να μη πάρουνε μέρος στην επιχείρηση. Γαΐ-
τες, τρεχαντηράκια, διχτυάρικα και παραγαδιάρι-
κα, παπορόβαρκες που κάνανε το πήγαινε – έλα 
με τον Γαλατά, μικρά εμποροκάικα, όλα χρησι-
μεύανε για «ντεπόζιτα». Φτάσανε στο λαβωμένο 
σαπιοκάραβο, βολτατζάρανε στο σοφράνο ή φτε-
ρα-κούσανε στα πρίμα και στα δευτερόπριμα. 
Άκουγες φωνές, νταβαντούρι, βιασύνη, βλαστή-
μιες, βρισιές και παρακάλια. Θαλασσινοί ψημένοι 
στον ήλιο και την αρμύρα. Βουνίσιοι κι αγωγιάτες 
με σαμαρωμένα ζωντανά, φορτωμένα με ριγάτα 
τσουβάλια και πολύχρωμα ζουναράτα ταγάρια 
πέφτανε σαν σαΐνια και φορτώνανε τα ζωντανά 
μέχρι το πανωγόμι και τις βάρκες στα αμπάρια 
και στις κουβέρτες μέχρι την κουπαστή.

Την άλλη μέρα το σαπιοκάραβο, αφού ξαλά-
φρωσε από το βάρος του σταριού κι αφού το 
προσωπικό επισκεύασε όπως-όπως τις ζημιές, 
έκανε πρύμα, ξεκόλλησε από την αμμούδα κι 
έβαλε πλώρη για τον Πειραιά. Δεν πρόλαβε όμως 
να κάνει κανά δυο μίλια και τα αεροπλάνα το ξα-
ναχτύπησαν. αυτή τη φορά πιο καίρια. η πρύμη 
έπιασε να βουλιάζει και η πλώρη σηκώθηκε κα-
τά τον ουρανό, λες κι έκανε δέηση στο Θεό να 

σωθεί. Όμως σιγά-σιγά βούλιαζε και σε λίγο 
εξαφανίστηκε στη θάλασσα, ανοιχτά από τις 
«μπινιάρες», που είναι δυο δίδυμοι βράχοι μέσα 
στη θάλασσα στο στόμιο του όρμου της Βαγιω-
νιάς. Το μόνο που έμεινε ήταν μικρό σύννεφο 
μαύρου καπνού, που κι αυτό διαλύθηκε σε λίγο. 

Το στάρι άλλο καλό, άλλο θαλασσοβρεγμένο. 
Το παπουδιασμένο από τη θάλασσα το ξεβγάζανε 
με γλυκό νερό και τ’ απλώνανε στις αυλές, στους 
κήπους και στους δρόμους, σε πανιά, κουρελού-
δες, κουβέρτες, χράμια, μπατανίες και ό,τι βάλει 
ο νους του ανθρώπου. Το αφήνανε στον αέρα να 
ξεραθεί και μετά δουλεύανε οι χερόμυλοι αβέρ-
τα να κάνουνε το στάρια αλεύρι για ψωμί και 
παξιμάδια.

Οι μόκρες δουλεύανε από το χάραμα να προ-
λάβουνε όλοι ν’ αλέθουνε το στάρι για να γίνει 
χοντρο-κομματισμένο έτοιμο για μπουλουγούρι. 
μπομπότα και μπουλουγούρι, χόρτα και θράψαλα 
βαστήξανε ζωντανούς τους Ποριώτες τη δύσκο-
λη εκείνη χρονιά, που ολόκληρο το έθνος υπέ-
φερε από πείνα και θάνατο.  

Οι μόκρες δουλεύανε συνέχεια και κάνανε το στάρι 
μπουλουγούρι

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

Ένα βλέμμα

25 μαρτίου 198... Πρωί. Όπως κάθε 
χρόνο τέτοια μέρα πετάγομαι από 
το κρεβάτι μου μόλις ακουστεί το 

τύμπανο και βγαίνω στη βεράντα με το νυχτικό 
να καμαρώσω την μπάντα της αστυνομίας που 
κατεβαίνει από ψηλά παιανίζοντας κάποιο εμβα-
τήριο.

Είναι 7 η ώρα το πρωί. ησυχία και λόγω αργί-
ας. Στα γύρω σπίτια πόρτες παράθυρα κλειστά. 
κανείς δεν βγαίνει σ’ ένα μπαλκόνι να δει τους 
μουσικούς που κατεβαίνουν συντεταγμένοι στο 
κέντρο, για τη συμμετοχή τους στην Εθνική γιορ-
τή. Εγώ βγαίνω. Δεν μπορώ να είμαι ξαπλωμένη 
αυτή την ώρα που θα περνάνε κάτω από το σπίτι 
μου. η καρδιά μου λαχταράει σαν παιδιού που 
πάει στην παρέλαση με το σχολείο του. καμαρώ-
νω το μαέστρο που προηγείται με την μπακέτα 
στον αέρα. με συνεπαίρνει το τύμπανο που συ-
νοδεύει το βηματισμό των μουσικών κι από πίσω 
τα αυτοκίνητα με μηδενική ταχύτητα, είμαι σίγου-
ρη πως αυτή την ώρα οι οδηγοί δεν δυσανασχε-
τούν για την καθυστέρηση, δεν μπορεί, κάτι μέσα 
τους λαχταράει, κάποια μνήμη σχολική αναδεύει 
τη φιλοπατρία τους. Τα βλέπω όλα αυτά από πά-
νω ώσπου χάνονται από το βλέμμα μου στο βά-
θος του δρόμου οι μουσικοί και αδυνατίζει ο ήχος 
του τυμπάνου.

Πλησιάζω ύστερα την παλιά σημαία, από την 
προηγούμενη κρεμασμένη στα κάγκελα, ισιώνω 
τις πτυχές της, τη χαϊδεύω με τα μάτια κι ερευνώ 
τα πέριξ. Πουθενά μια σημαία. μια πόρτα, έστω 
ένα παράθυρο ν’ ανοίγει, να θυμηθεί κάποιος πού 
παραπέμπει ετούτη η επέτειος και ποιος ο λόγος 
της αργίας.

Άνθρωπος της μνήμης εγώ την ακολουθώ 

στην «πόλη του νερού», στο μαρτυρικό μεσο-
λόγγι. και πώς να μην την πουν «Ιερά Πόλη», που 
άντεξε τρεις πολιορκίες από τον εχθρό, πίσω από 
τη χαμηλή ντάπια, τον ηρωικό της προμαχώνα, με 
την πείνα και τις συνακόλουθες από την κακή 
διατροφή (γάτες, σκυλιά) αρρώστιες, να θερίζουν 
τους ρακένδυτους αγωνιστές και το λαό. και πώς 
να μη θυμηθώ την ανατίναξη της πυριτιδαποθή-
κης από το γερο-Χρίστο καψάλη, με τα γυναικό-
παιδα και πρώτα απ’ όλα την κορύφωση της τρα-
γωδίας στην ηρωική έξοδο.

αυτή δεν είναι η ιστορία που ταξίδεψε στα πέ-
ρατα του κόσμου και συνέγειρε τις συνειδήσεις 
των ξένων και τους απανταχού φιλέλληνες (με 
κορυφαίο το διάσημο ποιητή λόρδο Βύρωνα) που 
έσπευσαν στο μεσολόγγι να αγωνιστούν και να 
δώσουν ακόμα και τη ζωή τους στον ιερό αγώνα 
των Προγόνων μας για την ελευθερία;

αλλά να τώρα οι μουσικοί περνάνε κάτω από 
το σπίτι μου κι εγώ στον 5ο όροφο τους αγκαλι-
άζω με το βλέμμα μου, ενώ το στιχάκι που η 
έμπνευση της στιγμής έφερε στα χείλη μου, μου 
ακούγεται σαν ευχή και σαν εντολή του ποιητή στ’ 
αυτιά των αμετανόητων πολεμοχαρών της οι-
κουμένης για να επικρατήσει παντού, σε όλο τον 
κόσμο η ειρήνη:

Να κλείσουν τα στρατόπεδα
Να μείνουν μόνο οι μπάντες

Να παίξουν εμβατήρια
Που αρέσουνε στους 

πάντες
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190η επέτειος επανάστασης 1821 στα Xανιά 
Kρήτης

Mε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτά-
στηκε και στα Χανιά η 190η 
επέτειος της επανάστασης 

του 1821. Στη Δοξολογία στο μητροπολιτικό 
ναό των Εισοδίων και στην επιμνημόσυνο δέηση 
στο μνημείο των πεσόντων παρέστη σύσσωμο το 
Δ.Σ. της Εααν, Παράρτημα κρήτης, και ο Πρόε-

δρος αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χαράλαμπος Δρακά-
κης Πν κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους των Ενώ-
σεων αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ

Eτήσιο μνημόσυνο των εκλιπόντων 
μελών της EAAN παράρτημα Kρήτης

Σ τις 2 μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε 
στον Ιερό ναό των αγίων κωνσταντίνου 
και Ελένης της νέας Χώρας το καθιε-

ρωμένο ετήσιο μνημόσυνο των εκλιπόντων με-
λών της Εααν, Παράρτημα κρήτης.

Στην τελετή παρέστη σύσσωμο το Δ.Σ., ικανο-
ποιητικός αριθμός συναδέλφων και οι οικογέ-
νειες των εκλιπόντων.

Εκ μέρους της Διοικήσεως του ναυστάθμου 
κρήτης παρέστη ο Διευθυντής ΔΟΥ/νκ Πλοίαρ-
χος (Ο) α. Ζιώγας Πν.

μετά το πέρας του μνημόσυνου ο εφημέριος 
του Ι. ναού π. αντώνιος Σαπουνάκης απηύθυνε 
προς τους παρισταμένους συγγενείς λόγους 
παρηγοριάς στους οποίους τονιζόταν η προ-
σφορά στην οικογένειά τους και στο Πολεμικό 
ναυτικό. Στη συνέχεια το τοπικό παράρτημα 
πρόσφερε καφέ κ.λπ. στο Πνευματικό κέντρου 
τού Ι. ναού. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ

Θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ ΔΣ/ΕΑΑΝ 

και βουλευτών Κου Τζίμα και Κου Μαρκογιαννάκη

Tα σοβαρά θέματα που μας απα-
σχολούν ως Ένωση αποστρά-
των αξιωματικών ναυτικού - 

Εααν (περιλαμβάνει αξιωματικούς του Πν και 
του ΛΣ) είναι τα ακόλουθα:
α.  η επιχειρούμενη μετατροπή των Ενώσεων 

αποστράτων των τριών κλάδων των Ε.Δ. από 
νΠΔΔ σε νΠΙΔ. ανάλυση όπως στο συνημμέ-
νο έγγραφο της Εααν με αριθ. πρωτ. 76 από 
3-2-2011 και απόφαση με αριθ. πρωτ. 142 
από 2-3-11 του Συντονιστικού Συμβουλίου 
των 3 Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών.

β.  η υπαγωγή των μετοχικών Ταμείων (ναυτι-
κού μΤν) από το ΥΕΘα στο Υπουργείο Εργα-
σίας. αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
του μερίσματος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό τη στιγμή που οι απόστρατοι καταβάλλουν 
ΕαΣ (πρώην ΛαΦκα) για να σωθούν άλλα 
Ταμεία. Επισυνάπτονται επιστολή προς κο 
ΥΕΘα από 18/2/2011 που εξέδωσαν τα ΔΣ 
των μετόχων και μερισματούχων του μΤν 
και το από 23/3/2011 Δελτίο Τύπου που εξέ-
δωσαν τα Δ.Σ. των μετόχων και μερισματού-
χων των μετοχικών Ταμείων των 3 όπλων 
(Σ.ξ., Πν, Πα).

γ.  Το νέο μισθολόγιο: Ως γνωστόν, οι στρατιω-

τικοί λαμβάνουν τις μικρότερες αποδοχές, ως 
συνημμένος πίνακας που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕρΟΤΥΠΙα της 3-3-11. Θα 
πρέπει:
1)  να αυξηθούν οι μισθοί των στρατιωτικών 

και να διαμορφωθούν στην αναλογία 1:3 
από ανθυπολοχαγό μέχρι αντιστράτηγο και 
οι αρχηγοί να μην περιλαμβάνονται σε αυ-
τούς και να έχουν άλλο μισθολόγιο.

2)  να γίνει προσαρμογή των νόμων 
2638/2000 και 3016/2002 και στα μερί-
σματα για τους προ του 2000 αποστρατευ-
θέντες, όπως έγινε και στις συντάξεις. 
Σχετικό έγγραφο Εααα αρ. πρωτ. 162 από 
24/2/2011.

3)  Θα πρέπει οι αρχηγοί Στόλου και α/ΓΕν και 
οι αντίστοιχοι Σ.ξ. και Π.α. να λαμβάνουν 
σύνταξη του α/ΓΕΕΘα, γιατί τώρα λαμβά-
νουν μέχρι α/ΓΕν, όπως οι απλοί αντιναύ-
αρχοι.

δ.  Συγχώνευση των νοσοκομείων. από την 
συγχώνευση που επιχειρείται, πρέπει να εξαι-
ρεθούν τα Στρατιωτικά νοσοκομεία της αττι-
κής, για το Πν το ννα, γιατί ο σκοπός για τον 
οποίο ιδρύθηκαν, ήταν για παροχή νοσοκο-
μειακής περίθαλψης στα εν ενεργεία και απο-
στρατεία στελέχη του Πν και τις οικογένειες 
τους. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο από το 1947 
οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν 
εισφορά για την ανέγερση, επισκευή και εξο-
πλισμό του ννα.

Αντιναύαρχος ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ 
Πρόεδρος ΕΑΑΝ



Παραλαβή Διοίκησης Nαυστάθμου Kρήτης

T ην Πέμπτη 24 μαρτίου 2011 ο αρχι-
πλοίαρχος κ. Βουλγαράκης Πν παρέλα-
βε τη Διοίκηση ναυστάθμου κρήτης, 

αντικαθιστώντας τον Υποναύαρχο Γ. μαρκουλά-
κη Πν. 

Στην τελετή προσκλήθηκε το Δ.Σ. της Εααν, 
Παράρτημα κρήτης, όπου στο τέλος ο Πρόεδρος 
αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χ. Δρακάκης Πν εγχείρησε 
στον αποχωρούντα Διοικητή το Θυρεό του Παρα-
τήματος και τον ευχαρίστησε για την αγαστή συ-
νεργασία τους, ευχόμενος υγεία και μια ανέμελη 
ζωή με την οικογένεια του. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ

Eτήσια χοροεσπερίδα της ΕΑΑΝ Κρήτης

T ην Τσικνοπέμπτη πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία η ετήσια χοροεσπερίδα 
της Εαααν, Παράρτημα κρήτης, στο κέ-

ντρο διασκεδάσεως FLAMENGO των Χανίων. με-
τά την άφιξη των συμμετεχόντων, ο Πρόεδρος του 
Παραρτήματος αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χ.Δρακάκης 
Πν απηύθυνε σχετικό χαιρετισμό και καλωσόρισε 
τους παρισταμένους. Στη φετινή εκδήλωση δεν 
παρέστη το Προεδρείο της Εααν λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων. η άψογη οργάνωση της βρα-
διάς από τη  Διεύθυνση του κέντρου, το πολύ ωραίο 

μουσικό πρόγραμμα και το καλό φαγητό δημιούρ-
γησαν συνθήκες ζωηρού γλεντιού και οι εντυπώ-
σεις των συναδέλφων υπήρξαν πολύ καλές. Ιδιαί-
τερες ευχαριστίες οφείλονται στην οργανωτική 
επιτροπή και ιδιαιτέρως στον Πλωτάρχη (Ε) ε.α Χ. 
καπαραλιώτη Πν και ανθυποπλοίαρχο (Ε) ε.α. Δ. 
Τσακαλιά Πν για την πολύ καλή δουλειά που έκα-
ναν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος ε.α. Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Παραποίηση 
της ελληνικής 

ιστορίας
Μια χωρική παροιμία 

λέει, δώσε θάρρος στο 
χωριάτη για να σου ανέβει 

στο κρεβάτι. Κάτι ανάλογο κάνουν σήμερα τα 
γειτονικά Σκόπια, όχι μόνο παραποιούν την 
ιστορία μας, παρά μας πήγαν και στο Διεθνές 
δικαστήριο της Χάγης, για να διεκδικήσουν τα 
« δίκαιά τους». Δηλαδή με το ζόρι να θεωρού-
νται απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου.

Η Διαφάνεια
Η διαφάνεια αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
δημόσιας ζωής στις δημοκρατικές κοινωνίες για 
να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο Αριστοτέλης 
έλεγε: κοινωνία του ζή ενέχουσα δε το ευ ζην, 
δηλαδή για να αναπτυχθεί και να μεγαλουργή-
σει, πρέπει να έχεις καλούς νόμους.

Οι νεοέλληνες τα ξεχάσαμε όλα αυτά, γι’ αυτό 
μπήκαμε στη χλεύη ακόμα και των εχθρών μας.

Ο πίθος των Δαναΐδων
Κατά τη μυθολογία οι κόρες του Δαναού σκό-
τωσαν τους συζύγους τους και καταδικάστη-
καν από τον Δία να κουβαλούν νερό σε τρύπιο 
δοχείο. Έκτοτε ο μύθος παραπέμπει στην προ-
σπάθεια που καταβάλλει κάποιος χωρίς απο-
τέλεσμα.

Μήπως και εμείς σήμερα ματαιωπονούμε με 
τους γείτονές μας από Ανατολάς να τους κά-
νουμε φίλους; Αφού όπως τελευταία μάθαμε 
από τον Tύπο, ότι οι Tούρκοι χαίρονται που η 
Ελλάδα εμφανίζει δυσκολίες πληρωμής.
Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα ποτέ 
δεν πεθαίνει.

Απορία ενός ανίδεου....
Για να είσαι πλούσιος σημαίνει ότι είσαι και 
έξυπνος. Οι δανειστές μας είναι πλούσιοι άρα 
και έξυπνοι...

Πώς δάνειζαν ανεξέλεγκτα την Ελλάδα, δεν 
γνώριζαν ότι είναι αδύνατον να πάρουν τα χρή-
ματά τους σε ρευστό πίσω.. λέτε να μην ήξεραν 
τι έκαναν; Γιατί άραγε λένε οι δανειστές ότι η 
Ελλάδα έχει μεγάλη περιουσία.. 

O θάνατος και η παρηγοριά
Aκούμε κάθε μέρα στις ειδήσεις σχετικά με την 
οικονομία… Σε κάποια κανάλια ότι πάει καλά, 
σε άλλα ότι δεν πάει πολύ καλά. O απλός άν-
θρωπος τι να πιστέψει; Mήπως είναι παρηγο-
ριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του; 
Ίδωμεν…

Ψευδείς ειδήσεις
Aκούμε στα διάφορα κανάλια ότι η διαφθορά 
αυξάνει, η σπατάλη επίσης, με πρωτοπόρους 
τους Δήμους. Aυτό είναι πρόοδος Kαλλικράτη; 
Kαι εις ανώτερα…

Φρίξον ήλιε… άκουσον
Oικονομικός παράγων είπε: θα μειωθούν τα 
λάθη και οι αστοχίες μας στον οικονομικό το-
μέα. Oι χιλιάδες σύμβουλοι, τι συμβουλεύουν; 
H γριά ξεδοντιάρα της τότε εποχής, εάν έκανε 
λάθος στο χαράκωμα της σταφίδας ή στην καλ-
λιέργεια ζαρζαβατικών, το χειμώνα θα ταξίδευε 
για τον Άγιο Πέτρο από την πείνα…

Πολύς ντόρος… για το τίποτα
Aκούγαμε ότι στις λαϊκές αγορές θα έχουν όλοι 
μηχανές και θα εκδίδουν αποδείξεις. Eλάχιστοι 
έδωσαν κάποια χρήματα και τις αγόρασαν και 
τις έχουν στους πάγκους για μόστρα. Που και 
που κόβουν καμμιά απόδειξη. Oι άλλοι, ούτε 
που τους απασχόλησε το θέμα αυτό. Aυτοί 
που αγόρασαν τις μηχανές λένε δεν τους κοβό-
ταν το χέρι που πήγαν και έδωσαν χρήματα 
άσκοπα. Που είναι οι ιθύνοντες να ελέγξουν... ; 
Έχουν ύπνο βαρύ...
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Υγειονομική Περίθαλψη
Σχετ.: 
α.  Επιστολή Συλλόγου Καρδιοπαθών Αξιω-

ματικών ε.α. ΠΝ Αριθμ. Πρωτ. 10 από 13-
01-2011

β. ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 2035 Τεύχος Β΄

1.  Σε συνέχεια σχετικού (α) σας γνωρίζουμε ότι 
η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων 
τέκνων του εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
προσωπικού του Π.ν. παρέχεται δωρεάν από 
το ναυτικό νοσοκομείο σύμφωνα με σχετικό 
(β) το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένο.

2.  Υπηρεσίες κοινοποιήσεως μεριμνήσουν για 
εφαρμογή των προβλεπομένων από το σχε-
τικό (β).

Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης Π.Ν.
Αρχηγός Γ.Ε.Ν.

Λειτουργία Εξωτερικού Διαβητο-
λογικού ιατρείου ΝΝΣ
Προς: EAAN
κοιν.: Ένωση αποστράτων Σαλαμίνας

Πολεμικό ναυτικό
ναύσταθμος Σαλαμίνας
Σχετ.: ναα 280949Ζ Ιαν 11/ΓΕν/ΔΥΓ (ΟΣΟ)

1.  Στη συνέχεια σχετικού σας γνωρίζεται ότι την 
28η Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε λειτουργία του 
εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου ννΣ.

2.  Το εν λόγω Ιατρείο δύναται να εξυπηρετήσει 
το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό 
και πολιτικό προσωπικό του Πν καθώς και τα 
δικαιούμενα μέλη των οικογενειών τους.

3.  Υπεύθυνος Ιατρός Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης 
ντούπης Πν.

4.  Οι μέρες λειτουργίας του εν λόγω Ιατρείου κα-
θορίζονται η Δευτέρα και η Πέμπτη από ώρας 
08:30-13:30.

5.  Προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα: 
210-4649424 – 210 4649796.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. Μιχάλαρος ΠΝ
Διοικητής Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Ξενοδοχείο Γαλήνη
καλοκαίρι 2011. Γνωρίζετε τη μαγευτική Βόρεια 
Εύβοια και τα φημισμένα λουτρά της αιδηψού. 
απολαύστε τις διακοπές σας δίπλα στη θάλασσα 
και μέσα στο πράσινο. Τιμή δίκλινου δωματίου 
50 ευρώ με πρωινό και 65 ευρώ με πρωινό και 
γεύμα. η προσφορά ισχύει για όλα τα μέλη της 
Εααν και για τους δικαιούχους του παραθερι-
στικού προγράμματος. Επιπλέον έκπτωση για 
οικογένειες. κρατήσεις στα τηλέφωνα 22260 
22160/24711 και 6946132220 κ. Πέτρου Nικ. 

Πληροφόρηση για κοινωνικό του-
ρισμό
η καθιερωμένη υλοποίηση του κοινωνικού προ-
γράμματος στην αιδηψό θα πραγματοποιηθεί στις 
30 μαΐου 2011. Δηλώσεις θέσεων για το πούλ-
μαν μέχρι 15 μαΐου. κρατήσεις στο τηλέφωνο 
6946132220 κ. Πέτρου Nικ. Όσοι δεν έχουν κά-
νει αίτηση για πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
ή δεν δικαιούνται κοινωνικό τουρισμό, μπορεί να 
συμμετάσχουν με 190 ευρώ ανά άτομο.

Eκδόσεις Γκοβόστη 
αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Ο Εκδοτικός μας Οίκος, ο οποίος χρονολογεί-
ται από το έτος 1926, έχει προβεί στην έκδοση 

μιας σειράς συγγραμμάτων, τα οποία αναφέρο-
νται κυρίως στη στρατηγική, τα απομνημονεύμα-
τα διακεκριμένων ηγητόρων και τη στρατιωτική 
ιστορία, και αφορούν κυρίως στην ιστορική πε-
ρίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όχι όμως και 
αποκλειστικά σ’ αυτήν.

Έχουμε τη γνώμη ότι τα ανωτέρω συγγράμμα-
τα παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία 
και αποστράτων, και ότι θα συνεισφέρουν στη 
διεύρυνση των απόψεών τους σχετικά με την 
πρόσφατη Στρατιωτική ιστορία.

Για το λόγο αυτό προσφέρουμε τα ανωτέρω 
συγγράμματα σε ειδική τιμή και χωρίς έξοδα 
αποστολής, τόσο ατομικά για τους εν ενεργεία 
και αποστράτους αξιωματικους όσο και για τον 
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των μονάδων, 
Στρατιωτικών Σχολων και Λεσχών.

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Ι. Γκοβόστης

Ανακοίνωση EAAN
Σας γνωρίζεται ότι το φαρμακείο του ννΣ, εκτε-
λεί συνταγές βιβλιαρίων Υγείας στους δικαι-
ούχους κατά τα πρότυπα του ννα (ως σήμα νΣ 
271000 Ιαν. 11)

Εκ του Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου 
ναυτικού, και τον Διευθυντή του ναυτικού νο-
σοκομείου αθηνών για την άρτια λειτουργία του 
νοσοκομείου. Επίσης τους ιατρούς κ. κυριαζάνο, 
κ. Τερζή, κ. Στεφανίδη και την αντιπλοίαρχο Δα-
σκαλοπούλου, καθώς και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό του 4ου ορόφου για το ενδιαφέρον και 
τη φροντίδα που μου έδειξαν κατά το διάστημα 

της νοσηλείας μου στο ννα.
Με εκτίμηση

Aντιπλοίαρχος (ΠY) Eυριπίδης Aβραμίδης

Θερμές ευχαριστίες στο ΝΝΑ
Στις 30/3 κλείνει ένας χρόνος από το θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και συζύ-
γου Παναγιώτη Δρακόπουλου. καθώς ο χρόνος 
στο πέρασμά του έχει αρχίσει να απαλύνει τον 
πόνο, αισθανόμασε την ανάγκη να εκφράσουμε 
από τα βάθη της καρδιάς μας τις ευχαριστίες μας 
σε όλο το προσωπικό του ννα, τόσο για την πι-
στή επιτέλεση του καθήκοντος όσο και για την 
ανθρωπιά την οποία επισταμένα επιδεικνύουν.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα που δώσατε στον 
άνθρωπό μας τη δυνατότητα να βιώσει την ασθέ-
νειά του με γαλήνη και αξιοπρέπεια, χωρίς ούτε 
μια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια να αισθανθεί ανα-
σφάλεια, στα χέρια των πεπειραμένων ιατρών 
του, κυρίων κατσιμαγλή, Δεληγιάννη, μπούτση 
και Γεωργόπουλου καθώς και όλου του προσω-
πικού. Σας ευχαριστούμε επίσης που σταθήκατε 
δίπλα του ως την τελευταία του πνοή, δίνοντάς του 
τη δύναμη ν’ αντιμετωπίσει το θάνατο. Ο Παναγιώ-
της Δρακόπουλος έφυγε δυνατός και αισιόδοξος, 
ακριβώς όπως ήταν και κατά τη διάρκεια της ζωής 
του. Γι’ αυτο, θα σας ευγνωμονούμε πάντα. 

Μετά τιμής
Οικογένεια Παναγιώτη Δρακόπουλου

Επίδοση ξιφών
Παρακαλούνται όσοι αξιωματικοί (Ε) δεν έχουν πα-
ραλάβει, μετά την αποστρατεία τους, ακόμη τα ξίφη 
τους, να επικοινωνήσουν με την Εααν (2103310430, 
κυρίους: Τζικάκη, αϊδίνη και Γεωργακόπουλο) ώστε 
να μεριμνήσουμε σε συνεννόηση με το ΓΕν, με οι-
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κονομική βοήθεια της Εααν, να παραλάβουν τα ξίφη 
που δικαιωματικά τους ανήκουν.

O Πρόεδρος της EAAN
Aντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠN

Επίσκεψη Αξιωματικών ε.α. στο 
Στόλο
ανακοινώνεται ότι την 23η μαΐου, ημέρα Δευ-
τέρα, θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αξιωμα-
τικών ε.α. στο αρχηγείο και σε πλοία του Στόλου 
στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παρακαλούνται οι 
αξιωματικοί ε.α. για την όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη συμμετοχή.

 Πληροφορούμε τους αξιωματικούς ε.α. που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν ότι θα διατεθούν δύο 
λεωφορεία από Πλατεία κλαυθμώνος με ώρα ανα-
χώρησης στις 09.00 και ένα από το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, με ώρα αναχώρησης στις 09.00. Όσοι θα 
μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα πρέπει να βρίσκονται 
στο ν. Πέραμα όχι αργότερα από τις 09.50.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται 
από τη Γραμματεία Εααν στις αρχές μαΐου 2011 
στα τηλ.: 2103310431 και 2103368657.

Eκ της EAAN

ΕΠΕΤEΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 1961 ΣΧΟ-
ΛΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
αγαπητοί Συμμαθητές,

η χρονιά που διανύουμε είναι για όλους εμάς 
ιδιαίτερα ξεχωριστή επειδή φέτος συμπληρώ-
νουμε 50 χρόνια από τότε που για πρώτη φορά 
συναντηθήκαμε στο κ.Ε ΠαΛαΣκαΣ τον Οκτώ-
βριο του 1961 για να καταταγούμε στο Πν. 

Για να γιορτάσουμε αυτό το σημαντικό γεγο-
νός που ήταν για όλους μας καθοριστικό για την 

μετέπειτα πορεία της ζωής μας καλούμε όλους 
τους συμμαθητές και τα μέλη των οικογενειών 
τους να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί σε μια επετεια-
κή εκδήλωση που θα γίνει την κυριακή 9 ΟκΤΩ-
ΒρΙΟΥ 2011 στη 13.00 στη Λέσχη αξιωματικών 
(Λ.α.Ε.Δ) αθηνών ρηγίλλης 1.

Υπόψη ότι η συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και χώρος 
επιλέχθηκαν προκειμένου να διευκολύνουμε τους 
συναδέλφους που διαμένουν μακράν αττικής .

Για δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε 
άλλη ερώτηση - πρόταση παρακαλούμε να επι-
κοινωνήσετε με τα μέλη της οργανωτικής επι-
τροπής το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής: 
1.  Ζήζος Παναγιώτης 210 6548872 ή 

6977284299
2.  Σεφερλής αναστάσιος 210 6542657 ή 

6937759544
3.  Πλατανιάς Χαράλαμπος 210 4818235 ή 

6936596311
4.  καρακώστας Θεόδωρος 210 6546164 ή 

6956546164
5.  Παυλίδης κωνσταντίνος 210 4657789 ή 

6956028604
Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Π. Zήζος ΠN

Παιδικές κατασκηνώσεις έτους 
2011
Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι και το έτος 2011 θα 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα των παιδικών κατασκη-
νώσεων για παιδιά αξιωματικών ε.α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας από 
επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών γεννηθέντα 
κατά τα έτη 1997 - 2004. Το ύψος της επιδότησης εκ 
μέρους της Εααν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των 
τέκνων που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά και τον 
προϋπολογισμό Εααν. Πληροφορίες στην επιμελη-
τεία Εααν. Τηλ.: 2103310430-431

Eκ της EAAN

Tελεταί Kωνσταντάρα
Προς τα μέλη της ΕΑΑΝ
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασι-
λόνικου Ταβουλάρη Αντ/χου ε.α.
Επιθυμώ να ενημερώσω τα μέλη της Ενώ-
σεως ότι διατηρώ γραφείο τελετών στην 
αθήνα, ανταίου 1 πλ. μερκούρη, τηλ. 210 
9213398. 6972416761 και προσφέρω τις 
πρέπουσες υπηρεσίες υποδειγματικά, προς 
«συναδελφικές» τιμές.

αναλαμβάνω να κατατοπίζω και να δει-
κνύω στα ορφανικά μέλη της Εααν τις 
παροχές όλων των δικαιουμένων οικο-
νομικών βοηθημάτων από τις κρατικές 
υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέρισμα, έξοδα 
κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ. Επίσης με το 
επίδομα θανάτου και τα έξοδα κηδείας που 
δικαιούται η οικογένεια του εκλιπόντος, να 
καλύπτω τα βασικά έξοδα της τελετής, ανα-
κουφίζοντας άμεσα την απρόσμενη οικονο-
μική πίεση των οικείων του.

αναλαμβάνονται τελετές όλων των δογ-
μάτων, αποστολές και παραλαβές περι-
στατικών σε όλη την επικράτεια και εκτός 
αυτής, εκτελούνται παραγγελίες στεφάνων 
(άνθινων ή δάφνινων) καθώς και καύση σε 
περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία.

Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος

Aνακοίνωση EAAN Kρήτης
Tο παράρτημα της EAAN Kρήτης ανακοινώνει ότι 
διοργανώνει για το B’ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
2011 εξαήμερη εκδρομή στη Bορειοδυτική Eλλά-
δα (Kόρινθο, Mεσολόγγι, Άρτα, Iωάννινα, Zαγορο-
χώρια, Mέτσοβο, Kαλαμπάκα, Mετέωρα, Kαστοριά, 

Πρέσπες, Kαταρράκτες Έδεσσας, Nάουσα, Bεργίνα, 
Πλαταμώνα, Πορταριά Πηλίου) με τιμή από 350 έως 
380 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλου-
θα: 1. Tουριστικό λεωφορείο, 2. Aκτοπλοϊκά εισιτή-
ρια Xανία-Πειραιά-Xανιά, 3. Eισιτήρια για το καρα-
βάκι στη Λίμνη Iωαννίνων, 4. 5 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο B’ κατηγορίας με πρωϊνό (2 Iωάννινα, 2 
Kαστοριά, 1 Πλαταμώνα), 5. Διπλωματούχος ξενα-
γός για ξενάγηση στη Bεργίνα και έμπειρος συνο-
δός του ELYROS TRAVEL καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώ-
σεις συμμετοχής στα τηλέφωνα ELYROS TRAVEL: 
2821074191 και στη Λέσχη μας 2821090104, κιν.: 
6972669633-6975734937.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ

Σύλλογος καρδιοπαθών αξιωματι-
κών ε.α. ΠΝ – ΛΣ και φίλων
Προς: ΕΑΑΑΝ
Θέμα: Ανακλήσεις
Σχετ.: α) Σύλλογος καρδιοπαθών αξιωματι-
κών ε.α. ΠΝ – ΛΣ και φίλων αριθ. Πρωτ. 02 
από 1-1-20 όχι προς εσας
β) ΓΕΝ/Β23 φ. 415/1/11 από 5/1/2011 όχι 
προς εσας
γ) Ν.Δ. 1400/1973 ΦΕΚ 114 τεύχος Αλφα
δ) Ν. 2109/1992 ΦΕΚ 205 τεύχος Άλφα

Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό (α) διαπτυπώ-
θηκε αίτημα προς ΓΕν προς ενημέρωση μελών 
του συλλόγου για το ισχύον νομικό καθεστώς 
που διέπει τις ανακλήσεις των απόστρατων εφέ-
δρων εκ μόνιμων αξιωματικών ως μόνιμους εξ 
εφέδρων αξιωματικών.

Στο ΓΕν/Β3 ηΛ γνώρισε με το σχετικό (β) ότι 
με το άρθρο 66 του σχετικού (δ) που προστέθηκε 



ως παράγραφος 6 στο άρθρο 66 του σχετικού 
(γ) καθορίζεται ότι με την παραπάνω διάταξη δύ-
ναται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή 
του, να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία κατόπιν 
προτάσεως του αρχηγού του οικείου κλάδου ή 
του αρχηγού ΓΕΕΘΕΛ (στην περίπτωση αξιωμα-
τικών κοινών σωμάτων) ως μόνιμους από την 
εφεδρεία απόστρατους αξιωματικούς.

η ανάκληση είναι δυνατή ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας και αφορά σε σοβαρές ασθένειες. μετά 
τη γνωμάτευση της αρμόδιας κατά κλάδο ανώ-
τατης υγειονομικής επιτροπής.

Στην ίδια διάταξη καθορίζεται ότι η απόλυση 
των ανακληθέντων στην ενέργεια απόστρα-
των αξιωματικών, ενεργείται με απόφαση του 
υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προτάσεως 
του αρχηγού του οικείου κλάδου ή του αρχηγού 
ΓΕΕΘα (στην περίπτωση αξιωματικών κοινών 
σωμάτων) ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι για τους 
οποίους αυτοί ανεκλήθησαν.

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε και 
μεριμνήσετε η παρούσα δημοσιευθεί στο έγκριτο 
περιοδικό σας Θ.α. και καταχωρηθεί στην ιστοσε-
λίδα σας για ενημέρωση των μελών.

Ευχαριστούμε και διατελούμε με τιμήν για το Δ.Σ. 
Αντιπλοίαρχος ε.α. Μακρής Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Kοπή βασιλόπιτας EAAN Kρήτης
Στις 20 Iανουαρίου 2011 έγινε η κοπή της Bα-
σιλόπιτας στη Λέσχη Aπόστρατων Aξιωματικών 
Nαυτικού Kρήτης, με αθρόα προσέλευση συνα-
δέλφων. Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Διοικητής NK, ο Διοικητής 5ης Mεραρχίας 
Kρητών, ο εκπρόσωπος Διοικητού ΠBK, Διευ-
θυντές NK και η διευθύνουσα NNK, ο Πρόεδρος 
της EAAN Aντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠN, 

ο Aντιπρόεδρος της EAAN Aντιναύαρχος ε.α. Θ. 
Γερούκης ΠN και τα μέλη του ΔΣ/EAAN Yποναύ-
αρχος ε.α. (O) N. Tσαπράζης ΠN, Yποναύαρχος 
ε.α. Δ. Παπαζαφείρης ΛΣ, Aντιπλοίαρχος (E) ε.α. 
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN. Eπίσης οι Πρόεδροι 
των Eνώσεων Aποστράτων Aξιωματικών Στρα-
τού και Aεροπορίας. Tα φλουριά έτυχαν στους 
EAAN Aντιναύαρχο ε.α. Σπ. Περβαινά ΠN, Aντι-
πλοίαρχο (E) ε.α. E. Διαμαντάκη ΠN και Aντιπλοί-
αρχο (E) ε.α. Π. Kαρακιτσάκη ΠN. O Πρόεδρος της 
EAAN Παράρτημα Kρήτης Aντιπλοίαρχος (E) ε.α. 
X. Δρακάκης ΠN, αφού ευχαρίστησε όλους για 
την παρουσία τους, ευχήθηκε ο νέος χρόνος να 
κάνει τα ονειρά μας πραγματικότητα σκορπίζο-
ντας υγεία και ευτυχία, κλείνοντας με την ευχή 
το προσεχές έτος η πίτα να κοπεί στην ιδιόκτητη 
λέσχη μας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Δούκας ΠΝ

Aνακοίνωση συντακτικής επιτρο-
πής ΘA
με αφορμή διάφορα σχόλια που έγιναν συμπε-
ριλαμβανομένης της εφημερίδας “ΠαρΟν” ότι 
δήθεν η Διεύθυνση του περιοδικού «Θαλασσινοί 
απόηχοι» λογοκρίνει ή δεν δημοσιεύει επιστο-
λές συναδέλφων που αναφέρονται στο άρθρο 
του αντιναυάρχου Ι. Παλούμπη Π.ν. ε.α. με τίτλο 
“ Το κίνημα των Υπαξιωματικών της Δημοκρατι-
κής Άμυνας”, η Διεύθυνση του Περιοδικού και η 
συντακτική επιτροπή ανακοινώνουν ότι δεν δη-
μοσιεύουν επιστολές, κατά πάγια τακτική τους, 
σε θέματα που έχουν εξαντλήσει το ενδιαφέρον 
των αναγνωστών. Άλλωστε, εάν ήθελαν να λο-
γοκρίνουν δεν θα δημοσίευαν εξ αρχής το άρθρο 
αυτό.

Eπιστολή προς τον Yπουργό Eθνικής Άμυνας

ΣΥΝΤοΝιΣΤιΚο ΣΥΜΒοΥΛιο ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠοΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞιΩΜΑΤιΚΩΝ  
ΣΤΡΑΤοΥ, ΝΑΥΤιΚοΥ, ΑΕΡοΠοΡιΑΣ (Ν. Π. Δ. Δ.)
Αριθ. πρωτ.: 142    Ημερ.: 02-3-2011
        Συνημμένα Τα σχετικά (α), (β), (γ) 
ΠΡοΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Kον Ε. Βενιζέλο
ΚοιΝ.: Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Kον Π. Μπεγλίτη
 Α/ΓΕΕΘΑ
 Α/ΓΕΣ
 Α/ΓΕΝ
 Α/ΓΕΑ
 Ε.Α.Α.Σ.
 Ε.Α.Α.Ν.
 Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Περί σχεδίου μετατροπής των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.ι.Δ..
Σχετ.: α. ΕΑΑΣ αρ. πρωτ. 9050/1/21//11-1-2011 προς ΓΔοΣΥ
 β. ΕΑΑΝ αρ. πρωτ. 76//3-2-2011
 γ. ΕΑΑΑ αρ. πρωτ. 75//27-1-2011
 δ. ΝΔ 1171/72

αξιότιμε κε Υπουργέ 
μετά την ενημέρωσή μας ότι το Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας στην παρούσα φάση προτίθεται να 
ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη  μετατροπή των 
τριών Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών 
Στρατού, ναυτικού, αεροπορίας (ΕααΣ, Εααν, 
Εααα) από νΠΔΔ σε νΠΙΔ σωματειακής μορφής, 
το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων 
που εκπροσωπεί περί τους 100.000 αποστρά-
τους και ορφανικά μέλη, συνήλθε σήμερα την 
2-3-2011 και απεφάσισε να σας απευθύνει έκ-
κληση να μην μετατραπούν οι τρεις Ενώσεις μας 
από νΠΔΔ σε νΠΙΔ.
2.  Οι θέσεις μας λεπτομερώς φαίνονται στα 

σχετικά (α), (β) και (γ) που σας απέστειλε κά-
θε Ένωση ξεχωριστά, τα οποία και επισυνά-
πτονται.

3.  Πέραν αυτών, όπως σας είναι γνωστό, οι Ενώ-
σεις μας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Π/Υ, 
γιατί είναι αυτοχρηματοδοτούμενες και δεν 
έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους πολιτι-
κούς υπαλλήλους που πληρώνονται από το 
κράτος, επομένως δεν εμπίπτουν στα νΠΔΔ 
που πρέπει να καταργηθούν προς εξοικονόμη-
ση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

4.  η μετατροπή των Ενώσεών μας από νΠΔΔ σε 
νΠΙΔ και η ενδεχόμενη προαιρετική συμμετο-
χή των αποστράτων σε αυτές, θα σημάνει τη 
διάλυσή τους, κυρίως ελλείψει πόρων που σε 
πρώτη φάση θα επιβάλλει τη διάλυση των Πα-
ραρτημάτων που διατηρούμε σε όλη την Ελ-
λάδα.

5.  μετά τις οικονομικές θυσίες που υπέστησαν, 
οι απόστρατοι περιμένουν η Πολιτεία να σταθεί 
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Οι φήμες που κυκλοφορούν για το νέο μισθολό-
γιο των ΔΥ δημιούργησαν, όπως ήταν αναμενό-
μενο, σωρεία αντιδράσεων από όλους τους ερ-
γαζόμενους στο Δημόσιο. από όσα δε διαρρέουν 
στα μμΕ, φαίνεται ότι για ορισμένες κατηγορίες, 
όπως οι Δικαστικοί και οι Στρατιωτικοί για τους 
οποίους παραδοσιακά ίσχυε ειδικό μισθολόγιο 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησής των, 
αναμένεται μείωση των αποδοχών και υπαγω-
γή τους στο Ικα. Δηλαδή επιχειρείται μια πλή-
ρης ανατροπή και ισοπέδωση των εργαζομένων 
στο Δημόσιο, ανεξάρτητα της βαρύτητας του 
προσφερομένου έργου και των καθοριζομένων 

στο Σύνταγμα, Άρθρο 22, παρ. 1, «Όλοι οι εργα-
ζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, 
έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη 
εργασία ίσης αξίας».

Είναι όμως η προσφερόμενη από τους Στρατι-
ωτικούς εργασία, εξεταζόμενη τόσο από πλευ-
ράς βαρύτητας όσο και από πλευράς χρόνου 
απασχόλησης, ίσης αξίας με την προσφερόμενη 
εργασία από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο 
Δημόσιο;

αν αυτό συνέβαινε και οι Στρατιωτικοί απα-
σχολούνταν όπως οι ΔΥ στην υπηρεσία τους 
μόνο τις καθημερινές για ένα οκτάωρο με ελεύ-

θερο Σαββατοκύριακο και αργίες, δηλαδή, έκα-
ναν ασκήσεις, ο Στρατός φύλαγε τα σύνορα, το 
ναυτικό έκανε περιπολίες, η αεροπορία έκανε 
αναχαιτίσεις και διατηρούσαν όλοι ετοιμότητα 
επιχειρήσεων, μόνο για το προβλεπόμενο χρόνο 
εργασίας του οκτάωρου των ΔΥ, χωρίς κανένα 
κίνδυνο της ζωής τους, τότε πράγματι ένα ενιαίο 
μισθολόγιο θα ήταν δίκαιο και σύμφωνο με το 
Σύνταγμα.

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι 
εντελώς διαφορετικά, γιατί οι ΕΔ βρίσκονται σε 
επιχειρησιακή ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο και 
365 μέρες το χρόνο. Στα μέσα της προηγούμενης 
εβδομάδας περίπου 1.000 δικαστικοί λειτουρ-
γοί όλων των βαθμίδων, αρεοπαγίτες, ανώτατοι 
αντεισαγγελείς, προϊστάμενοι, πρόεδροι εφετών 
κ.λπ., διαδήλωσαν κατά των κυβερνητικών μέ-
τρων για την επιχειρούμενη μείωση των απο-
δοχών τους και της υπαγωγής τους στο Ικα και 
αποφάσισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αν η 
κυβέρνηση επιμείνει στην «υποβάθμιση του θε-
σμικού τους ρόλου».

η κατάσταση των στρατιωτικών είναι κατά 
πολύ δυσμενέστερη διότι στερούμενοι οργα-
νωμένου συνδικαλισμού για εξάσκηση πίεσης, 
όπως όλοι οι ΔΥ, το λειτούργημά τους συνεχώς 
απαξιώνεται συνειδητά ή μη και ποικιλοτρόπως 
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τα μμΕ. Άρχι-
σε από τα μέσα της δεκαετίας ’90 με τη διαφορο-
ποίηση του μισθολογίου Στρατιωτικών από αυτό 
των Δικαστικών με τους οποίους συναρτήθηκε 
η Βουλευτική αποζημίωση, για να καταλήξει 
σήμερα σε Βασικούς μισθούς πρώτου κλιμακί-
ου 898 ευρώ για τους ένστολους και 2067 για 
τους δικαστικούς λειτουργούς, με αποτέλεσμα ο 
α/ΓΕΕΘα να έχει μηνιαίες αποδοχές εφάμιλλες 
των αποδοχών του πρωτοδίκη, ωσάν να έχουν 
τον ίδιο βαθμό ευθύνης!!! και η απαξίωσή τους 
συνεχίζεται, με λόγια και με έργα και όχι μόνο για 

επικοινωνιακούς λόγους, όπως ο χαρακτηρισμός 
των ένστολων ως της πλέον αντιπαραγωγικής 
ομάδας της κοινωνίας μας και των αποφάσεων 
του ΥΠΕΘα για υπαγωγή των Στρατιωτικών νο-
σοκομείων στο ΕΣΥ και την κατάργηση των Ενώ-
σεων αποστράτων ως νΠΔΔ, αλλά και σε θέματα 
που άπτονται της Εθνικής ασφάλειας όπως η μη 
συμμετοχή του α/ΓΕΕΘα στο κΥΣΕα, πλην εξαι-
ρέσεων, η χρησιμοποίηση από τους πολιτικούς 
προϊσταμένους των ΕΔ πληθώρας αμφιβόλου 
υπόβαθρου γνώσεων συμβούλων αντί των αρ-
χηγών των Επιτελείων και με κομματικές παρεμ-
βάσεις που καλλιεργούν και να επιβραβεύουν τη 
μετριότητα αντί της αξιοκρατίας.

η μη λήψη μέτρων αποκατάστασης του κύ-
ρους των στελεχών των ΕΔ, ενδέχεται να τους 
ωθήσει σε ενέργειες ανάλογες των δικαστικών 
λειτουργών, διότι απλά δεν έχουν άλλο τρόπο να 
διαμαρτυρηθούν. Δηλαδή, να τους ωθήσουν σε 
διαδηλώσεις κατά των μελετώμενων μέτρων, 
με συμμετοχή των αρχηγών των Επιτελείων, 
ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών Στρατού, ναυτικού και αερο-
πορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Εθνική 
ασφάλεια και το εθνικό φρόνημα του λαού στις 
παρούσες δυσμενείς συγκυρίες που επιβάλλουν 
περιορισμό των αμυντικών δαπανών της χώρας 
και το ηθικό των ένστολων είναι παράγοντας 
υψίστης σημασίας. Άραγε αυτή είναι η επιδίωξη 
της κυβέρνησης;

Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Συντάγματος, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των 
ΕΔ, τη διοίκηση των οποίων ασκεί η κυβέρνηση. 
με αυτή τους την ιδιότητα αμφότεροι αποτελούν 
τους εγγυητές διαφύλαξης του θεσμικού ρόλου 
των ΕΔ και ενίσχυσης έμπρακτα υψηλού του ηθι-
κού των στελεχών τους που έχει τρωθεί, παρόλο 
που ο λαός τους περιβάλλει με την εμπιστοσύνη 
του σε αντίθεση με άλλους θεσμούς.

θεσμικά στο πλευρό τους και να μην προβεί 
στην απαξίωση και τη διάλυση των μοναδικών 
Οργάνων που εκφράζουν το σύνολο των απο-
στράτων.

6.  η εσπευσμένη κατάθεση της διάταξης νόμου 
για το φορολογικό, που καταργεί την εισφορά 
των εν ενεργεία αξ/κών και ανθ/στών υπέρ 
των Ενώσεων αποστράτων, επιβεβαιώνει την 
προσπάθεια πλήρους αποσύνδεσης των εν 
ενεργεία από τους αποστράτους. Οι τρεις Ενώ-
σεις αποστράτων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις 
στην κατάργηση της κράτησης, η οποία, ενώ 
δεν απαλύνει το οικονομικό πρόβλημα των εν 
ενεργεία (πρόκειται για το 1% - 1,5% ενός μη-
νιαίου βασικού μισθού = 20-30 € το χρόνο), εν 

τούτοις δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στις 
Ενώσεις. 

7.  η τεκμηρίωση της αλλαγής, ότι η εισφορά δεν 
είναι ανταποδοτική και οι εν ενεργεία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα εγγραφούν στις Ενώσεις απο-
στράτων είναι εκτός πραγματικότητος, γιατί οι 
Ενώσεις, από της ιδρύσεώς τους, διαχρονικά 
έχουν στηρίξει τους εν ενεργεία σε όλα τα θε-
σμικά και οικονομικά προβλήματα που έχουν 
προκύψει, χωρίς να παρεμβαίνουν στο έργο 
της φυσικής τους ηγεσίας.

8.  μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προ της 
λήψεως της σχετικής απόφασης, να μας δε-
χθείτε προκειμένου να σας εκφράσουμε λε-
πτομερώς και προφορικά τις απόψεις μας. 

Με τιμή
Aντιστράτηγος ε.α. Γ. Kοράκης Πρόεδρος EAAΣ

Aντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠN Πρόεδρος EAAN
Aντιπτέραρχος (I) ε.α. B. Kατσαντώνης Eπίτιμος Aρχηγός ATA Πρόεδρος EAAA

Ποιος θα προστατεύσει τους ένστολους 
από την απαξίωση;

Γράφει ο Αντιναύαρχος Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αθανάσιος Γκιόκεζας
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Eπιστολή προς κ. Eυάγγελο  
Bενιζέλο
Προς: κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κΟΙν.: Ως πίνακας αποδεκτών
προς κοινοποίηση

αξιότιμε κ. Υπουργέ
1. Σύμφωνα με συνεχώς διασταυρούμε-

νες πληροφορίες και αντίστοιχες ενδείξεις, 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας φέρεται να 
προσανατολίζεται στη συγχώνευση των τρι-
ών μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας και εν 
συνεχεία στην υπαγωγή τους στο υπουργείο 
Εργασίας, σε ένα ευρύτερο σχήμα επικουρι-
κών ταμείων του δημόσιου τομέα.

2. Το πρώτο βασικό θέμα που προκύπτει 
για εμάς τους μετόχους και μερισματούχους 
των μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας είναι 
η υποτίμηση και απαξίωση που αισθανόμα-
στε, εκ του γεγονότος ότι συζητούνται ή και 
δρομολογούνται εξελίξεις που αφορούν τα 
έννομα συμφέροντα και θιγόμενα δικαιώ-
ματά μας ερήμην μας. Πέραν αυτού δε, είναι 
προφανές, η όποια αλλαγή του καθεστώ-
τος ή της υπαγωγής των μετοχικών μας 
Ταμείων, σε συνδυασμό με την εις βάρος 
μας ανατροπή της μετοχικής – μερισματικής 
σχέσης μας με αυτά, θίγει τα έννομα συμ-
φέροντά μας.

3. Ως φορείς εκπροσώπησης των μετόχων 
και μερισματούχων των μετοχικών Ταμείων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
ασφαλείας που αποτελούμεθα από 400.000 

οικογένειες, δηλώνοντας την αρραγή διεκ-
δικητική μας ενότητα, σας γνωρίζουμε ότι, 
μεταξύ άλλων:

α. Διεκδικούμε την εξασφάλιση της βι-
ωσιμότητας και ανάπτυξης ενός εκάστου 
μετοχικού Ταμείου ξεχωριστά, με συγκε-
κριμένα δεσμευτικά και θεσμοθετημένα μέ-
τρα και χρονοδιάγραμμα, ώστε στη συνέχεια 
να είναι δυνατή η δημιουργία ενός ισχυρού 
ενιαίου μετοχικού Ταμείου Ε.Δ. και Σ.α., με 
ίδιες υποχρεώσεις και ίδια επί «τα βελτίω» 
δικαιώματα για όλους τους μετόχους – με-
ρισματούχους.

Β. η ενδεχόμενη μετατροπή των μετοχικών 
μας Ταμείων σε κοινά Ταμεία επικουρικής 
ασφάλισης και η εκχώρηση της αρμοδιότη-
τάς τους στο Υπουργείο Εργασίας, δημιουργεί 
εις βάρος μας ανατροπή της μετοχικής – με-
ρισματικής σχέσης μας με αυτά και είμαστε 
έτοιμοι να υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο 
μέσον τα έννομα συμφέροντά μας. Άλλωστε, 
οι εργασιακές μας σχέσεις ουδέποτε υπόκει-
ντο είτε στο Εργατικό Δίκαιο, είτε στο Δημο-
σιοϋπαλληλικό κώδικα.

4. μετά τα παραπάνω, ζητάμε συνάντη-
ση άμεσα μαζί σας, προκειμένου να μας 
ενημερώσετε επισήμως για τις προθέσεις 
σας, αναφορικά με τα σχέδια εξυγίανσης 
και την επίλυση του προβλήματος της βι-
ωσιμότητας των μετοχικών μας Ταμείων, 
αρχής γενομένης από το μ.Τ.Σ., του οποί-
ου οι μέτοχοι βιώνουν ήδη επί μακρόν τις 
συνέπειες των διαχρονικών σφαλμάτων 
της Πολιτείας, και να σας παρουσιάσουμε 
τις απόψεις μας επί του συγκεκριμένου 
θέματος.

5. η παρούσα επιστολή συντάχθηκε με ομό-

φωνη απόφαση των φορέων ΣΥΣμΕΔ, ΠΟα-
ξΙα, ΠΟΕΠΛΣ, Εααν, ΕΣμα, κΕΘα, ΣααΥΣ, 
Πμ/ΣαΣΥ Πν, Σα/ΣμΥν, ΣΥνΔΕΣμΟΣ ΤαξηΣ 
ΣΣΕ 1976, ΣΥνΔΕΣμΟΣ αΠΟΦΟΙΤΩν αξΙΩ-
μαΤΙκΩν 1977, ακΙΣ και ανΕαΕΔ. 

Συντονισμός επικοινωνίας Εααν (Ι. Πα-
παρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού, Πλατεία 
κλαυθμώνος – Τ.κ. 105 61, αθήνα, Τηλ.: 210 
3310430 – 431 Fax: 210 3310429, email: 
info@eaan.gr και chairman@eaan.gr

 ΣΥΣμΕΔ ΠΟαξΙα ΠΟΕΠΛΣ
 αν. Τσουκαράκης α. Βέλλιος Γ. Δριβάκος
 Ταγματάρχης (ΣΔΓ) Υπαστυνόμος Υποπλοίαρχος ΛΣ
 Πρόεδρος ΔΣ  Πρόεδρος ΔΣ

 Εααν ΕααΛΣ  ΕΣμα
 Σ. Περβαινάς Γ. καλαρώνης Γ. Παπακωνσταντίνου
 αντιναύαρχος Π.ν. ε.α. Υποναύαρχος ΛΣ ε.α. Υποπτέραρχος ε.α.
 Πρόεδρος ΔΣ Πρόεδρος ΔΣ αντιπρόεδρος ΔΣ

 κΕΘα ΣααΥΣ Πμ/ΣαΣΥ Πν
 Ι. ντουνιαδάκης κ. Λίγκας ν. Βασιλείου
 Υποναύαρχος Π.ν. ε.α. Συνταγματάρχης ε.α. αντιπλοίαρχος (Ε) Π.ν. ε.α.
  Πρόεδρος ΔΣ Πρόεδρος ΔΣ

 Σα/ΣμΥν ΣΥνΔΕΣμΟΣ ΤαξηΣ ΣΣΕ ΣΥνΔΕΣμΟΣ αΠΟΦΟΙΤΩν
 Ελ. Σφακτός 1976 αξΙΩμαΤΙκΩν ΣΣΕ 1977
 Επικελευστής Π.ν. ε.α. Ι. μπαλτζώης Χ. μεντεσίδης
 Πρόεδρος ΔΣ αντιστράτηγος Σξ ε.α. αντιστράτηγος Σξ ε.α.

 α.κι.Σ ανΕαΕΔ
 αντισυνταγματάρχης ε.α. Ε. Σαρτζετάκης
 Χ. ΧρηΣΤΙΔηΣ αντιπλοίαρχος Π.ν. ε.α.
 Πρόεδρος ΔΔ Πρόεδρος ΔΣ

Για την ακρίβεια
Ε. Σαρτζετάκης
αντιπλοίαρχος Π.ν. ε.α.
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κύριε Διευθυντά,

με αφορμή την κυβερνητική εξαγγελία για κα-
τάρτιση και εφαρμογή καινούργιου και ενιαίου 
μισθολογίου στο Δημόσιο, επιβάλλεται να λη-
φθούν υπόψη τα ακόλουθα, που αφορούν στα 
μόνιμα στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων:
•  Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι 

αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα 
χρειάζεται, για να φέρουν σε πέρας τις υπη-
ρεσιακές τους αποστολές χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή.

•  η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος 
προσωπικού, αναγκάζει τους περισσότερους 
να εργάζονται εντατικότερα και πέραν του κα-
νονικού ωραρίου, αλλά και να αναλαμβάνουν 
υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή.

•  Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Σάββατα 
– κυριακές – αργίες και νυκτερινές ώρες, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

•  μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες 
ασκήσεις – πορείες – πλόες κ.λπ., συνήθως 
μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους, χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή.

•  μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα (του-
λάχιστον κάθε δύο χρόνια) και πηγαίνουν 
αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η 
υπηρεσία, μακριά συνήθως από τις μόνιμες 
κατοικίες τους. Δεν ισχύουν για τους στρα-
τιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται στους 
μετατιθέμενους δημοσίους υπαλλήλους.

•  Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς 
σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και 
εν ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και 

οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη 
υπηρεσιακή απαίτηση καθώς επίσης και κάθε 
έκτακτη ανάγκη της χώρας, όπως π.χ. σεισμοί, 
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ. χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή.

•  αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η υπηρε-
σία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώ-
ει πλήρη συντάξιμο χρόνο.

•  Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός υπηρε-
σίας κάτω από τον αυστηρότατο στρατιωτικό 
ποινικό κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντι-
κά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απο-
λαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό όλες 
οι άλλες τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι 
ακόμη και για τροχαία παράβαση στέλνονται 
στο Στρατοδικείο.

•  Δεν συνδικαλίζονται και δεν απεργούν, για 
να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως οι 
άλλες κοινωνικές ομάδες.

•  Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο 
βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς τη 
στρατιωτική τους υπηρεσία, για να συμπλη-
ρώσουν το εισόδημά τους.

•  Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες τους 
να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμ-
βάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, 
λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες 
επιδρούν δυσμενώς στην οικογενειακή τους 
ζωή και συνοχή.

•  Οι σημερινοί βασικοί μισθοί τους είναι οι κα-
τώτεροι στο Δημόσιο. Ο ανθυπολοχαγός έχει 
βασικό μισθό 899 ευρώ και οι αρχηγοί των 
γενικών επιτελείων έχουν βασικό μισθό πρω-
τοδίκη!

Μισθοί – συντάξεις στρατιωτικών
Γράφει ο Yπονaύαρχος ε.α. Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN

Eπιστολή προς τον κ. Πρόεδρο και 
τα Μέλη Του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν.
καΣΙμαΤηΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ του ΛΟμΒαρΔΟΥ
αξ/κός Π.ν. ε.α.

αθήνα 23/3/2011

κύριε Πρόεδρε,
Διάβασα με μεγάλη προσοχή αλλά και με μεγα-

λύτερη ανησυχία, το δημοσίευμά σας, στο τεύχος 
101 του 20ού έτους του περιοδικού «Θαλασσι-
νοί απόηχοι». με το δημοσίευμά σας αυτό, μας 
ενημερώνετε για τα μέτρα που απεργάζεται το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εναντίον των απο-
στράτων αξιωματικών των Ε.Δ. και μας προτρέ-
πετε να εκδηλώσουμε έμπρακτα την αντίθεσή 
μας, με επιστολές και παραστάσεις προς τους 
αρμοδίους, για να αποτραπούν τα αναφερόμενα 
κυρίως στις παραγρ. (α) και (β) του δημοσιεύμα-
τός σας.

Σας διαβεβαιώ ότι, από την πλευρά μου, θα ακο-
λουθήσω την προτροπή σας, μολονότι διαφωνώ 
παντελώς, με τις μεθόδους που ακολουθεί η 
Ε.α.α.ν. στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

και διαφωνώ, διότι, κατά τη γνώμη μου, οι 
μέθοδοι που ακολουθεί, είναι απονευρωμένες, 
εις το έπακρον, άτολμες και Βυζαντινά, παρα-
κλητικές. Δηλαδή μέθοδοι, που δεν συνάδουν, 
πώς να το κάνουμε, δεν προσιδιάζουν με την 
παραδοσιακή λεβεντιά των αξιωματικών του 
Π.ν. Γι’ αυτό, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να 
σας υπενθυμίσω: Εξάντλησε η Ε.α.α.ν. όλα τα 
εις τη διάθεσή της πρόσφορα μέσα για την απο-
τροπή όσων αναφέρονται στο δημοσίευμά σας; 
Παραδείγματος χάριν:

1) Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων, 
ή έστω μεμονωμένα η Ε.α.α.ν. ζήτησε συνάντη-
ση κατά προτεραιότητα, με τον κ. Πρόεδρο της 
κυβερνήσεως προκειμένου να τον ενημερώσει 
ότι τα μέτρα που απεργάζονται οι κ.κ. Υπουρ-

γοί αλλά και γενικότερα η απαξιωτική πολιτική 
που ακολουθούν και εφαρμόζουν εναντίον των 
αποστράτων και των βετεράνων του Β’ Π.Π. και 
γενικά εναντίον των Ε.Δ., κατά κύριο λόγο στρέ-
φονται εναντίον της κυβερνήσεως και του ιδίου 
προσωπικώς, διότι, αδικούν, απογοητεύουν και 
πικραίνουν 600.000 ψηφοφόρους και ρίχνουν το 
φρόνημα των ένστολων; μήπως τελικά τα μέτρα 
στοχεύουν αλλού; Λέω, μήπως;

2) η Ε.α.α.ν. ζήτησε συνάντηση με τους αρχη-
γούς της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης για να ζητήσει τη συνδρομή της, πάνω στα 
θέματα που μας απασχολούν;

3) κάλεσε (η Ε.α.α.ν.) δημοσιογράφους (επ’ 
αμοιβή) για να προβάλλουν και υποστηρίξουν 
με επιχειρήματα (ή μήπως δεν έχουμε χρήματα 
και επιχειρήματα;) τη ματαίωση των δυσμενών 
σε βάρος μας, διαδικασιών;

4) με συγκεντρώσεις των μελών, με ανακοι-
νώσεις στον Τύπο και στην τηλεόραση, κηρύξα-
τε τον κλάδο των αποστράτων αξιωματικών και 
των βετεράνων του Β’ Π.Π. εν διωγμώ;

κύριε Πρόεδρε, με ευχολόγια, με απονευ-
ρωμένες, άτολμες και Βυζαντινά παραλητικές 
επιστολές, ματαιοπονείτε, εάν πιστεύετε ότι θα 
πετύχετε το ελάχιστο, προς όφελoς των απο-
στράτων.

με αυτά που γράφω, γνωρίζω ότι κινδυνεύω 
να χαρακτηριστώ, αιθεροβάμων, ρομαντικός, 
γραφικός ή ακόμα ακόμα και επαναστάτης. Εντε-
λώς αδιαφορώ, και θα σταθώ στο τελευταίο, γι-
ατί σαν σκέψη και σαν χαρακτήρα με εκφράζει 
και θα σας πω τούτο: Βαθιά μέσα μου, πιστεύω, 
ότι τα μέτρα που απεργάζεται η Πολιτεία διά των 
Υπουργών της και η συμπεριφορά (γενική) των 
Πολιτικών απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις της 
Πατρίδος μου την τελευταία τριακονταετία, μόνο 
σε δημοκρατικούς κανόνες δεν εναρμονίζονται. 
Θυμίζουν άλλες μεθόδους, άλλες διαδικασίες 
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και άλλες εποχές.
Δεν πιστεύω να υπάρχει έστω και ένας από-

στρατος ή βετεράνος αξιωματικός του Β’ Π.Π. 
που να εξουσιοδότησε την Πολιτεία με την ψήφο 
του, για να εφαρμόσει, τέτοια και τόσα μέτρα ενα-
ντίον των Ε.Δ. της χώρας. Θέλω όμως να αλλά-
ξω για λίγο το θέμα, και να σας επισημάνω ένα 
σοβαρό λάθος που κάνατε, όταν, στην επιστολή 
που στείλατε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, συ-
νυπέγραψαν εκτός των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.α.α.ν. και διάφοροι Πρόεδροι 
Ενώσεων, Σωματείων, Οργανώσεων.

Οι οποίοι υποτίθεται πλαισιώνουν και στηρί-
ζουν την Ε.α.α.ν. αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι 
μεγάλο λάθος. Διότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
«βλέπει» ότι η Ε.α.α.ν. είναι σαράντα κομμάτια 
και αυτό, πολύ τον διευκολύνει.

Επίσης, τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις των 
μικροομάδων αυτών, δεν είναι ενιαία και οπωσ-
δήποτε, δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τις 
επιδιώξεις της Ε.α.α.ν.

κατά την άποψή μου, η Ένωση αποστράτων 
αξιωματικών ναυτικού είναι, και πρέπει να είναι, 
μία και αδιαίρετη.

Συνεπώς, η δημιουργία και η συντήρηση μι-
κροομάδων, μικροενώσεων μέσα στους κόλ-
πους της Ε.α.α.ν., πέραν του ότι μειώνουν το 
κύρος της, διόλου δεν προάγουν τα συμφέροντα 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των αποστράτων. 
Πληροφορούμαι ότι ο υπογράφων ως Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της α.ν.Ε.α.Δ. (Δεν γνωρίζω τι σημαίνει 
το αρκτικόλεξο αυτό) δεν έχει ακόμα νομιμοποι-
ηθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.

κύριε Πρόεδρε, επανερχόμενος στο θέμα 
κλείνω την επιστολή μου δανειζόμενος τη ρήση 
ενός μεγάλου ανδρός, η οποία είναι διαχρονικά 
χρήσιμη αλλά και χρησιμότερη, στους χαλεπούς 
καιρούς που ζούμε:

«Τα μεγάλα επιτεύγματα των εθνών, των 

λαών, των κοινωνιών, συνετελέσθησαν με απο-
φάσεις που μέσα τους δεν είχαν λογική».

Τέλος, αιτούμαι η παρούσα επιστολή να δημο-
σιευτεί στο προσεχές τεύχος του περιοδικού της 
Ε.α.α.ν. «Θαλασσινοί απόηχοι».

Με σεβασμό και εκτίμηση

Aπαντητική επιστολή στον  
κ. Kασιμάτη
Aξιότιμε Kύριε Kασιμάτη

Σας ευχαριστώ για την από 23-3-11 επιστο-
λή σας. H EAAN είναι μία Ένωση Aποστράτων 
με περίπου 13.000 μέλη, η οποία χειρίζεται τα 
θέματα που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια των 
δημοκρατικών διαδικασιών. Άλλωστε στο πλαί-
σιο αυτό εντάσσεται και η προσφυγή μας κατά 
ορισμένων άρθρων του Mνημονίου, όπως και οι 
κατά καιρούς ανακοινώσεις μας και οι επιστολές 
που έχουμε στείλει σε υπουργούς.

Σε μια εποχή που όλος ο ελληνικός λαός δο-
κιμάζεται σκληρά, δεν είναι σκόπιμο να πρωτο-
στατήσουμε με τις διεκδικήσεις μας στον αγώνα. 
Προσπαθούμε για το καλύτερο και μέχρι τώρα 
έχουμε επιτύχει αρκετά και ελπίζουμε ότι θα πε-
τύχουμε και τα υπόλοιπα.

Oι προτάσεις σας ήδη εφαρμόζονται εν μέρει 
και είναι εποικοδομητικές για περαιτέρω εξέ-
ταση.

Όσον αφορά την συνυπογραφή με άλλες Eνώ-
σεις, Σωματεία, Oργανισμούς, αυτό γίνεται γιατί 
όλοι έχουμε κοινό σκοπό και εάν δεν αντιμετω-
πίσουμε τα κοινά προβλήματα ενωμένοι, τότε θα 
τα χάσουμε όλα.

Mε εκτίμηση
Aντιναύαρχος ε.α. Σπύρος Περβαινάς ΠN

Πρόεδρος EAAN

Eυχαριστίες
Προς τον αντιναύαρχο Σ. Περβαινά,
Πρόεδρον της Εααν

αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δεχθείτε και 
διαβιβάστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσής μας τις ευχαριστίες μου, για την τιμή 
που μου κάνατε με τη βράβευση κατά τη φετινή 
τελετή κοπής πίτας της Εααν. Ωσαύτως ευχαρι-
στώ θερμά και για τα συνοδευτικά του τιμητικού 
διπλώματος δώρα. Λυπάμαι γιατί δεν μπόρεσα 
να παραβρεθώ στην εκδήλωση.

η παρούσα δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστι-
κή έκφραση ευχαριστιών, τονίζω μάλιστα και 
μ’ αυτήν, πως η χειρονομία σας με συγκίνησε, 
όπως θα συμπεράνατε και από τη συνομιλία που 
είχαμε στο γραφείο σας. και τούτο γιατί η γενι-
κώς ταραγμένη σταδιοδρομία μου (υπαιτιότητί 
μου βεβαίως) στο αγαπημένο μας ναυτικό, δεν 
άφησε και πολλά περιθώρια για διακρίσεις. Στην 
ουσία είναι η πρώτη φορά που συνάδελφοι μού 
περιποιούν τέτοια τιμή, ενώ η μη παραδοχή από 
πλευράς μου θα ήταν ασυγχώρητη.

Εύχομαι η Εααν, τη σκληρή περίοδο που δι-
ανύουμε, να επιτύχει τους στόχους της, αντιμε-
τωπίζοντας την απαξίωση και τον οικονομικό 
μαρασμό των μελών της από τις κρούσεις των 
κυβερνώντων.

Α. Κακαράς, Αρχιπλοίαρχος ε.α.

Δελτίο τύπου των αναγραφομένων 
φορέων στην παράγραφο 2
1.  Την Τρίτη 15 μαρτίου 2011 και ώρα 18.00 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου καλλιθέας οδός μαντζαγριωτά-
κη 76, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη 
αντιπροσώπων των φορέων εκπροσώπησης 
μετόχων και μερισματούχων και των τριών 
μετοχικών Ταμείων, όλων των κλάδων των 
Ε.Δ. και των Σ.α. με σκοπό τη διαμόρφωση 
κοινών θέσεων για την πορεία των μετοχι-
κών Ταμείων των Ε.Δ.

2.  Στη σύσκεψη παρέστησαν εκπρόσωποι των 
ακόλουθων φορέων: ΣΥΣμΕΔ, ΠΟαξΙα, ΠΟ-
αΣΥ, ΠΟΕΠΛΣ, Εααν, ΕααΛΣ, ΕΣμα, κΕΘα, 
ΣΥνΤΟνΙΣΤΙκΟ αΣΣΥ, ΣααΥΣ, Σα/ΣΤΥα, Πμ/
ΣαΣΥ Πν, ΣαΣΥΔα, ΣαΣμΥν, ΣΥνΔΕΣμΟΣ 
ΤαξηΣ ΣΣΕ 1976, ΣΥνΔΕΣμΟΣ αΠΟΦΟΙΤΩν 
αξΙΩμαΤΙκΩν ΣΣΕ 1977 και ανΕαΕΔ.

3.  κατά τη συζήτηση καθομολογήθηκε η υποτί-
μηση και απαξίωση που αισθανόμαστε όλοι 
εμείς οι μέτοχοι και μερισματούχοι των μετο-
χικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων ασφαλείας, εκ του γεγονότος 
ότι συζητούνται ή και δρομολογούνται εξελί-
ξεις που αφορούν τα έννομα συμφέροντα και 
θιγόμενα δικαιώματά μας, ερήμην μας.

4.  Πέραν αυτού, είναι προφανή τα παρακάτω: 
i. η όποια αλλαγή του καθεστώτος ή της 
υπαγωγής των μετοχικών μας Ταμείων, σε 
συνδυασμό με την εις βάρος μας ανατροπή 
της μετοχικής – μερισματικής σχέσης μας 
με αυτά, θίγει τα έννομα συμφέροντά μας. 
ii. η επιχειρούμενη αλλαγή καθεστώτος των 
Στρατιωτικών νοσοκομείων και ιδίως του 
νΙμΙΤΣ θίγει τα έννομα συμφέροντά μας τα 
οποία θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο 
μέσον.

5.  αποφασίσαμε ομόφωνα: i. να συντάξουμε 
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επιστολή προς τον κ. ΥΕΘα καταγράφοντας 
όλα τα παραπάνω και ζητώντας άμεσα συ-
νάντηση, προκειμένου να μας ενημερώσει 
επισήμως για τις προθέσεις του, αναφορικά 
με τα σχέδια εξυγίανσης και την επίλυση του 
προβλήματος της βιωσιμότητας των μετο-
χικών μας Ταμείων, αρχής γενομένης από 
το μΤΣ, του οποίου οι μέτοχοι βιώνουν ήδη 
επί μακρόν τις συνέπειες των διαχρονικών 
σφαλμάτων της Πολιτείας και να του παρου-
σιάσουμε τις απόψεις μας επί του συγκεκρι-
μένου θέματος.ii. Τη σύσταση ομάδας εργα-
σίας προκειμένου να επεξεργασθεί και να 
μορφοποιήσει τις κοινές θέσεις – προτάσεις 
όλων των φορέων.

Tο ιστορικό Yπουργείο Eμπορικής 
Nαυτιλίας
Υποναύαρχος Λ.Σ.(ε.α.)  
Βασίλειος Παπαγιάννης  

Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ε.α.α.ν.

αγαπητοί συνάδελφοι, σας διαβιβάζω την 
εργασία μου με τίτλο «Το ιστορικό Υπουργείο 
Εμπορικής ναυτιλίας» με την παράκληση 
να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής για 
δημοσίευση στο περιοδικό μας «Θαλασσινοί 
απόηχοι».

Tο ιστορικό Yπουργείο Eμπορικής Nαυτι-
λίας
Ο τίτλος του παρόντος δημοσιεύματος είναι παρ-
μένος από την ομιλία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη, 
Πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
στη γενική συνέλευση της 09-02-2011. 

Στην ομιλία του αυτή ο Πρόεδρος, όπως ο ίδι-

ος λέει, θέλει να μοιραστεί με τα μέλη κάποιες 
σκέψεις του για τη θέση και το ρόλο της ελλη-
νικής ναυτιλίας στην παγκόσμια αλλά και την 
ελληνική δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

αναφερόμενος στο διοικητικό φορέα της 
ναυτιλίας, του Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλί-
ας και το λιμενικό σώμα, επισημαίνει τα εξής:

Ως προς την πορεία της ναυτιλίας στη δύσκο-
λη εθνική συγκυρία, θα ήθελα να επισημάνω ότι 
περισσότερες από 1.300 ναυτιλιακές εταιρείες 
(μία άκρως δυναμική επιχειρηματική κοινότητα) 
είναι εγκατεστημένες σήμερα στην Ελλάδα με 
τάση για ολοκληρωμένη από εδώ, διαχείριση 
των πλοίων του στόλου τους. και αυτή η ση-
μαντική εξέλιξη, παρά τις υπάρχουσες εγγενείς 
δυσχέρειες και, βεβαίως, παρά την περιπέτεια 
της διάλυσης του ιστορικού Υπουργείου Εμπο-
ρικής ναυτιλίας τον Οκτώβριο του 2009 με 
πρακτικές και ψυχολογικές συνέπειες για τους 
φορείς του κλάδου. 

Δυστυχώς, το σοβαρό αυτό πρόβλημα, μετά 
από τρεις ατελέσφορους κυβερνητικούς πει-
ραματισμούς και παρά τις στοχευμένες παρεμ-
βάσεις της Ένωσής μας και των άλλων παρα-
γόντων της ναυτιλιακής κοινότητας, πέρασε το 
νοέμβριο σε πιο δυσμενή και, αδιέξοδη φάση, 
που οδηγεί σε βαθμιαία αποστρατιωτικοποίηση 
του διοικητικού φορέα. μια περίεργη εμμονή 
«του θεωρητικού ερασιτεχνισμού» με σκοπό να 

επηρεάσει τα κέντρα πολιτικών αποφάσεων. Τι 
σημαίνει αυτό; Όπως εικάζεται από διάφορα δη-
μοσιεύματα, κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι 
προβάλλουν την κατά τη γνώμη τους, επιστη-
μονική εξειδίκευση, προκειμένου να παίξουν 
ρόλο σε ένα χώρο μεγάλης παράδοσης, βαθιάς 
γνώσης και ιδιάζουσας εμπειρίας. Τους πληρο-
φορούμε ότι χτυπούν λάθος πόρτα. Όμως αυτή 
η ασάφεια και αυτή η σύγχυση στα μετόπισθεν 
ενός μεγάλου ποντοπόρου στόλου, ενδέχεται 
κάποια στιγμή, να έχουν δυσμενείς, γενικότερα, 
συνέπειες.

Το τόνισα ήδη στην αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής, θα το πω, όμως, για μια ακόμη φορά 
και από αυτό το βήμα: η ναυτιλία των Ελλήνων 
προσδοκά πάντα την ανασύσταση του ιστορικού 
Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας και την επανα-
φορά του Λιμενικού Σώματος στα καθήκοντα της 
άσκησης ενιαίας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, 
μέσα και έξω από τα όρια της πατρίδας μας.

κάθε δικό μου σχόλιο περιττεύει. Θα θέλα-
με μόνο να χαρακτηρίσουμε κι εμείς αυτές τις 
κάποιες κυρίες και κάποιους κυρίους ως άσχε-
τους με τα καλώς εννοούμενα ναυτιλιακά θέ-
ματα και βλαπτικούς για το μεγαλύτερο κομμάτι 
της πίτας της εθνικής οικονομίας μας, που είναι 
η Εμπορική ναυτιλία.

Το πλοίο, σε όλες τις δύσκολες ώρες του 
εθνικού βίου, ήταν αυτό που άνοιγε πρώτο, το 
δρόμο της επιτυχίας και της ανάπτυξης. Είμαστε 
ναυτικός λαός και δε θα πρέπει να το ξεχνάμε 
ούτε εμείς, ούτε οι άλλοι. Άλλωστε, σήμερα που 
η χώρα δέχεται σκληρή, πολλές φορές ίσως και 
άδικη, κριτική για την κατάσταση της οικονομίας 
της, η ναυτιλία είναι εκείνη που εξακολουθεί να 
κρατά ψηλά το εθνικό γόητρο με την παγκόσμια 
πρωτοπορία της, όχι μόνο σε επίπεδο εντυπώ-
σεων, πολιτικής και κύρους, στα διεθνή fora, 
αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένων οικονομι-
κών μεγεθών και πολιτικών.

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν Iανουάριο-Aπρίλιο 2011

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α. 27/1/11 1962
Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. ΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/2/11 1917
Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. ΠΝ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/2/11 1953
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ ΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22/2/11 1933
Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21/2/11 1916
Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ ΝΤΑΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11/3/11 1919
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/1/11 1934
Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/3/11 1927
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Α. 5/3/11 1937
Υποναύαρχος ΛΣ ε.α. ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/3/11 -
Υποπλοίαρχος ε.α. ΠΝ ΓΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8/4/11 1935
Υποναύαρχος ΛΣ ε.α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. 8/4/11 -
Πλοίαρχος ΛΣ ε.α. ΚΑΠΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/4/11 -
Ναύαρχος ε.α. ΠΝ ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 9/4/11 1942
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του 
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στεί-
λουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα 
δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύ-
ονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια 
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
•  Aντιπλοίαρχος ε.α. MΠIMΠΛHΣ IΩANNHΣ ΠN 

Παθολόγος-Διαβητολόγος. Kουντουριώτου 196, 
Πειραιάς. Tηλ.: 210-4532260. Δέχεται κάθε μέρα 
11-2 π.μ. Δέχεται με βιβλιάριο.

•  Ο ιατρός χειρουργός ορθοπεδικός-τραυματολόγος 
Δημήτριος Γεωρ. Δανομάρας, γιος συναδέλφου, 
δέχεται ασφαλισμένους του Δημοσίου στο ιατρείο 
του, μαυρομιχάλη 21, αγ. ανάργυροι. Τηλ.: 210-
2625695. κιν.: 6976245918.

•  Ο Θεόδωρος Γρίβας Aρχιπλοίαρχος (YI) Π.N. ε.α. 
ορθοπεδικός χειρουργός, δέχεται συναδέλφους 
ε.α. και τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσί-
ου. 09:00-12:00, κατόπιν ραντεβού στην κλινι-
κή Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.  
Tηλ.: 6944585252.

•  Ο ιατρός ακτινολόγος Δ. Kουτσιμπάνης α.π./χ.ο.ς. 
ε.α. ΠN δέχεται με ραντεβού ασφαλισμένους του 
Δημοσίου, IKA κλπ για εξετάσεις υπερήχων, τρί-
πλεξ, οστεοπόρωσης. Tηλ.: 210-72.34.050, 210-
72.35.034.

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

Διάφορα
•  Ο κ. Bαρβέρης συνάδερφος διατηρεί μεσιτικό 

γραφείο 15 χρόνων. Aναλαμβάνει υποθέσεις με 
φιλικές τιμές. Tηλ.: 210-6536516, 210-6549419.  
Kιν.: 6977-317165.

•  Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξιωματικού (Εα) 
διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρί-
ων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσω-

τερικού. Άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση κατ’ οίκον. 
Τηλ.: 210-7750480.

•  Ο γιος του συναδέλφου Θανάση Σοφρά (Γεώργιος), 
φοιτητής φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθη-
τές δημοτικού και γυμνασίου. Τηλ.: 6978868890.

•  η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυ-
γος αξιωματικού Πν ε.α., με πολυετή πείρα στο χώρο 
της εκπαίδευσης και εξειδίκευση στο International 
Baccalaureate (IB), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 
Τηλ.: 6955184885. Ειδικές προσφορές για τέκνα 
συναδέλφων.

•  η ΕΛΕΝΗ ΣΧιΝΑ κόρη αξιωματικού ε.α. φιλόλο-
γος με πείρα παραδίδει μαθήματα, σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και λυκείου με λογικές τιμές.  
Τηλ.: 9351901 κινητό: 6944317281.

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

•  «ΠανΔΩρα» ΤΑΣοΣ ΣΑΛΩΜιΔΗΣ. Δώρα δημοσί-
ων σχέσεων. κΕΦαΛΛηνΙαΣ 6α μΟΣΧαΤΟ, Τκ 
183 45. Τηλ.: 2104826916. Tηλ./Fax: 210-
4826901. κινητό τηλέφωνο: 6936077131. e-mail: 
pandoranavy@otenet.gr

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

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

•  Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χει-
ρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελ-

βέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, 
αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογρα-
φία. Π. νιρβάνα 9. ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.

•  Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, αρχιπλοίαρ-
χος 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 συ-
σκευών. Έκθεση: Δεκελείας 169, ν. Φιλαδέλφεια. 
Τηλ.: 210-2514062, κιν.: 6932-257175.

•  Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβου-
λάρη, Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 
210-9213389, κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές 
για την οικογένεια EAAN.

•  Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, μηχανο-
λόγος μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες μηχανο-
λογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως 
και μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 
210-8063391, κιν.: 6932-339224.

•  η Μαρία Ευστ. Παπανικολάου δικηγόρος κό-
ρη συναδέλφου αντιπλοιάρχου (ΠΥ) ε.α. διαθέ-
τει δικηγορικό γραφείο στην οδό μοσχονησίων 
8, 122 43 αιγάλεω. Τηλ. Γρ.: 210-5310204,  
κιν.: 6956-023485.

•  Kέντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Kόρη συ-
ναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθη-
τική Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική 
Περιοδοντολογία. ΠOΛINA MAPOY. Tηλ.: 2109944454. 
Kιν.: 6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.

•  MSKAT Civil Works. Tεχνική κατασκευαστική εται-
ρεία του Bασίλη Mάρδα, γιού Aξιωματικού ΠN. 
Aναλαμβάνονται μελέτες-κατασκευές-επιβλέ-
ψεις-ανακαινίσεις. Eκπτώσεις σε προσωπικό-μέ-
λη του ΠN. Tηλ.: 210-6914611 - 6974935815.

•  M.A. Mποζίκης ε.α. Π.M. ειδ. Πάσχετε από σακχαρώ-
δη διαβήτη; Στην τιμή των 25 ευρώ με ΦΠA προσφέ-
ρονται 50τεμ. ταινίες μέτρησης και δωρεάν 50 καρφί-
τσες και τον μετρητή σακχάρου. Tηλ.: 6947080787.

•  Πρακτορείο Aσφαλειών Π. Eλευθεριάδου - 
Tσιτλακίδη. Λακεδαίμονος 1, Δάφνη. Tηλ.: 210-
9756008. Kιν.: 6972 320443. Fax: 210-9756018. 
Email: tsitlakk@otenet.gr. Eιδικό τιμολόγιο για 

ασφάλεια αυτοκινήτου προς όλα τα στελέχη των 
Eνόπλων Δυνάμεων.

•  Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, πολιτικός μηχα-
νικός, γιος αξιωματικού Πν, διατηρεί εξειδικευμένο 
τεχνικό γραφείο, αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις, 
κατασκευές, ανακαινίσεις – καλές τιμές στο προσωπι-
κό Πν. Τηλ.: 210-9952050, κιν.: 6970883598.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό 
οΣΜΑΝ – Αγ. ιωάννη Ευβοίας
•  O.T. 208/4. Τελική τιμή 35.000 ευρώ.  

Τηλ. 6977-632026, 210-5694953.  
Υποναύρχος ε.α. Β. Πατέλης Πν.

•  Ο.Τ. 252 οικ. 6. κιν.: 6974097215
•  Ο.Τ. 203 οικ. 1. κιν.: 6974-005173.
•  Ο.Τ. 221 οικ. 7, τιμή 30.000 ευρώ.  

Τηλ.: 210-3239521, κιν.: 6972886616.
•  Ο.Τ. 187 οικ. 3 αμφιθεατρικό, τιμή: 30.000 ευρώ.  

Τηλ.: 6973-809309.
•  Ο.Τ. 193 οικ. 6, 680 τ.μ., προνομιούχο, εγγύς πα-

ραλίας. Τηλ.: 210-4640151, κιν.: 6943-486436.
•  Ο.Τ. 230 σε χαμηλή τιμή, ν. Γενοβέλης.  

Τηλ.: 6944-508100.
•  Aγοράζω δύο οικόπεδα, μέχρι 25.000 ευρώ το 

καθένα. Tηλ.: 6980523737.

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέ-

χρι έξι ατόμων εξοπλισμένα, τιμές σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της Εααν. Πληρ.: ανδρέας μαζαράκης. 
Τηλ.: 210-6721558, κιν.: 6944-820055.

•  Στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας ενοικιάζονται δωμάτια 
από μάιο έως Σεπτέμβριο με έκπτωση 40% για συ-
ναδέλφους Π.ν. Τηλ.: Σοφράς αθανάσιος Π/χης  
ε.α. Τηλ.: 6947721561.

•  Πάρος. Eνοικιαζόμενα δίκλινα δωμάτια και ανε-
ξάρτητες κατοικίες στην Παροικιά από το συνάδελφο 
Nίκο Xανιώτη. Για τους συναδέλφους παρέχουμε 
έκπτωση 20%. www.chaniotisvillas.com. E-mail: 
ixanioti26@hotmail.com. Tηλ.: 22840 22489

•  Ξενοδοχείο Γαλήνη. Στην Αιδηψό δίπλα στη θά-
λασσα προσφέρουμε στα μέλη Εααν δίκλινα δω-
μάτια με 60 ευρώ (πρωινό). 
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Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN

Ένας Έλληνας φαντάρος στον Αμερικανικό 
Στρατό κατά τον Β’ ΠΠ, με πλούσια δράση

M ια ελληνοπούλα τον 
ερωτεύτηκε, και 
ήθελε να τον πα-

ντρευτεί. αυτός όμως αρνήθηκε 
– υποστήριξε ότι ήταν μικρός 
ακόμα, και έπρεπε να βοηθήσει 
την οικογένειά του στην Ελλά-
δα. Οπότε αυτή τον απείλησε ότι 
θα τον καταδώσει στις αρχές, 
καθώς εξακολουθούσε να ζει 
και να δουλεύει στη χώρα πα-
ράνομα. Ο Βαγγέλης έφυγε από 
το ντένβερ και πήγε στο Σικάγο, 
όπου δούλεψε σε εστιατόρια και μπαρ («μπάρες», 
όπως τα αποκαλεί ο γιος του νίκος), αλλά δεν 
του άρεσε καθόλου η υγρασία, οπότε επέστρεψε 
στο ντένβερ, όπου το κλίμα του άρεσε, ελπίζο-
ντας ότι η κοπελιά θα είχε βρει κάποιον άλλο, και 
θα τον άφηνε ήσυχο. Έτσι έγινε, αλλά δεν έμελλε 
να μείνει ούτε εκεί για πολύ. Ένας κεφαλλονίτης 
φίλος του πρότεινε να πάνε στη Σάντα Φε του 
νιου μέξικο για να βρουν κάτι φίλους (κεφαλ-
λονίτες φυσικά), και τον ακολούθησε.

η Σάντα Φε τότε είχε 8.000 κατοίκους, από τους 
οποίους οι 800 ήταν Έλληνες. η κοινότητα ήταν πο-
λύ ζωντανή, και όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα 
κοσμηματοπωλεία ήταν ελληνικά. Ο Βαγγέλης λά-
τρεψε το μέρος – όλα εκεί, ακόμα και το κλίμα, του 
θύμιζαν Ελλάδα. Ένας Ζακυνθινός, ο Παναγιώτης 
Πομόνης, τον πήρε στη δουλειά του, σε ένα μπαρ-
εστιατόριο που είχε. αυτός και η γυναίκα του Ελένη 
τον δέχτηκαν σαν παιδί τους, και ο Βαγγέλης τους το 
ανταπέδωσε δουλεύοντας σκληρά. Οι δουλειές πή-

γαιναν καλά, και ο Βαγγέλης γρή-
γορα έγινε συνέταιρος στο μαγαζί. 
Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: εξα-
κολουθούσε να είναι παράνομος. 
Όταν άρχισε ο πόλεμος, βγήκε ένα 
νέο διάταγμα που καλούσε τους 
παράνομους μετανάστες να κατα-
ταγούν, με αντάλλαγμα την αμερι-
κανική υπηκοότητα. Έτσι ο Βαγγέ-
λης κλωνής αποφάσισε να πάει 
στον πόλεμο.

«Ο πατέρας μου ποτέ δεν μί-
λαγε για τον πόλεμο», λέει ο νί-

κος κλωνής, ο δεύτερος από τους τρεις γιους 
του Βαγγέλη. «Δεν του άρεσε να λέει ιστορίες γι’ 
αυτά τα πράγματα. και μερικές φορές, όταν τον 
ρωτάγαμε επίμονα, μας μάλωνε». η θητεία του 
Βαγγέλη κλωνή παραμένει μεγάλο μυστήριο, 
αλλά οι λίγες πληροφορίες που είναι γνωστές 
και επιβεβαιωμένες, συνθέτουν μια ημιτελή, αλ-
λά απίστευτη ιστορία.

αυτά που ξέρουμε, από ό,τι είπε στα παιδιά του, 
από τα αντικείμενα που άφησε πίσω του και από 
διάφορα στοιχεία από επίσημα αρχεία που έχουν 
ανακαλύψει οι δικοί του, πληροφορίες ανεπιβε-
βαίωτες αλλά πιθανότητα σωστές, είναι τα εξής: 
Ο Βαγγέλης κλωνής, μετά την κατάταξή του, τα-
ξίδεψε το Fort Bliss στο Τέξας όπου εκπαιδεύτη-
κε με το στρατό ξηράς. Χάρη στις εντυπωσιακές 
του επιδόσεις (ήταν άριστος σκοπευτής) τον έστει-
λαν στη Βιρτζίνια, στη Βάση των Πεζοναυτών. Εκεί 
τον κορόιδευαν επειδή δεν ήξερε καλά αγγλικά 
και επειδή δεν ήταν μεγαλόσωμος. αλλά ο κλω-

B’ μέρος

νής ήταν πλέον 25 χρόνων και από αυτά είχε δου-
λέψει τα 20, οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα δεκτικός σε 
τέτοιου είδους συμπεριφορές. Διαπληκτίστηκε με 
κάμποσους σκληροτράχηλους marines, και τελικά 
μετατέθηκε πίσω στο Στρατό ξηράς. Φεύγοντας 
έκλεψε τα λουριά που χρησιμοποιούσαν οι πεζο-
ναύτες για να δένουν το καμουφλάζ στα κράνη 
τους. Του άρεσαν πιο πολύ από το δίχτυ που έβα-
ζαν στο στρατό ξηράς, κι αυτό ήταν το μόνο πράγ-
μα που κράτησε από τους Πεζοναύτες.

Στη συνέχεια πήγε στη Γιούμα της αριζόνα, 
όπου εκπαιδεύτηκε στην έρημο, και μετά επέ-
στρεψε στη Βάση της Βιρτζίνια. η εκπαίδευσή του 
είχε πια τελειώσει, και περίμενε να ακούσει πού 
θα τον στείλουν, πιθανότατα στον Ειρηνικό, όταν 
ένας βαθμοφόρος ήρθε και τον βρήκε και του 
ζήτησε να μιλήσουν ιδιαιτέρως. «Σου έχω άσχη-
μα νέα», του είπε. «Οι Γερμανοί σκότωσαν την 
οικογένειά σου στην Ελλάδα. Δεν έζησε κανείς. 
μπορείς, αν θέλεις, να πάρεις μια άδεια και να 
επιστρέψεις στο σπίτι σου στη Σάντα Φε». Ο Βαγ-
γέλης δεν ήθελε να πάει στη Σάντα Φε, μπορού-
σε να κλάψει κι εκεί που ήταν. Ζήτησε μόνο ένα 
πράγμα: «Στείλτε με στην Ευρώπη. Θέλω να πο-
λεμήσω τους Γερμανούς».

Ο πρώτος σταθμός του κλωνή στον πόλεμο 
ήταν στη Βόρεια αφρική. Πολέμησε στην Τυνη-
σία, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχε 
ήδη ενσωματωθεί στην 1η μεραρχία Πεζικού, η 
οποία «εκκαθάρισε» αυτό το μέτωπο στις 9 μα-
ΐου του 1943, με την παράδοση 40.000 Γερμα-
νών του «Africa Korps». Στη συνέχεια η Big Red 
One προχώρησε στη Σικελία, την οποία απελευ-
θέρωσε και μετά επέστρεψε στην αγγλία, για να 
προετοιμαστεί για μια άλλη μεγάλη αποστολή: 
την απόβαση στη νορμανδία.

Στο Σαουθάμπτον ο κλωνής περνούσε την 
ώρα του κάνοντας βόλτες με τον Ιρλανδό φίλο 
του (το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο) 

και παίζοντας μπαρμπούτι. Πέρασε μερικούς μή-
νες σχετικά ξένοιαστους, με διαλείμματα έντα-
σης, όταν οι Γερμανοί αποφάσιζαν να βομβαρδί-
σουν. Σε έναν από τους βομβαρδισμούς, ο Βαγ-
γέλης πήρε στα χέρια του ένα 12χρονο τραυμα-
τισμένο κορίτσι και το πήγε στον Ερυθρό Σταυρό. 
Το κορίτσι πέθανε λίγα λεπτά αργότερα και ο 
Βαγγέλης πήρε το θέμα προσωπικά: καβάλησε 
ένα αντιαεροπορικό και άρχισε να ρίχνει γερμα-
νικά αεροπλάνα μόνος του.

καθώς έμπαινε το καλοκαίρι του 1944, οι συμ-
μαχικές δυνάμεις προετοιμάζονταν για τη μεγάλη 
και κρίσιμη επιχείρηση Overlord, που θα περι-
λάμβανε τη μαζική απόβαση στις ακτές της Γαλ-
λίας. Θα ήταν μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί οι 
Γερμανοί την περίμεναν. από την έκβασή της θα 
κρινόταν η πορεία του πολέμου. Στις 4 Ιουνίου 
του 1944, δύο μέρες πριν από την D-Day, ο στρα-
τηγός αϊζενχάουερ που είχε αναλάβει τη διοίκη-
ση της συμμαχικής στρατιάς, επισκέφθηκε τους 
στρατιώτες στο Σαουθάμπτον και κουβέντιασε 
μαζί τους. Ο Βαγγέλης έσπευσε να δώσει τα δι-
απιστευτήριά του, σε μια συνομιλία με τον στρα-
τηγό αϊζενχάουερ, που μου μετέφερε ο γιος του: 
«Εγώ δεν είμαι αμερικανός», είπε. «Έρχομαι από 
την Ελλάδα. Οι Γερμανοί σκότωσαν όλη μου την 
οικογένεια. Θα πάω στη μάχη και δεν με νοιάζει 
αν πεθάνω». «Είσαι αμερικανός γιατί φοράς τη 
στολή μας», του απάντησε ο Άικ. «Θα πολεμήσεις 
για την καινούρια σου πατρίδα, αλλά μετά θα γυ-
ρίσεις, για να γευτείς τους καρπούς της νίκης». 
και ο Βαγγέλης κλωνής έκανε ακριβώς αυτό.

μετά την απόβαση, τα αμερικανικά στρατεύμα-
τα διέσχισαν τη Γαλλία. Ο Βαγγέλης πολέμησε 
στη μάχη των αρδεννών, στο παγωμένο Βέλγιο, 
μια πολύ σημαντική σύγκρουση, όπου οι Σύμμα-
χοι κινδύνευσαν να χάσουν τον πόλεμο. μέχρι 
εκείνο το σημείο πιθανότατα εξακολουθούσε να 
υπηρετεί με την Big Red One, αλλά στα πράγματά 
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του οι δικοί του βρήκαν και ένα άλλο σήμα, το 
σήμα των Tigers, που επισήμως ήταν γνωστοί 
ως 10η μεραρχία Τεθωρακισμένων και επίσης 
συμμετείχαν στη μάχη.

Στα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν ακόμα 
τρεις διαφορετικές στολές, και τα στοιχεία συμφω-
νούν ότι υπηρέτησε επίσης στην 82η (AA-All 
American) και την 101η (Screaming Eagles) αερο-
μεταφερόμενη μεραρχία, και στην 654η μεραρχία 
Πυροβολικού. Δεν υπάρχει ακόμα εξήγηση για το 
πώς ένας στρατιώτης θα μπορούσε να πολεμήσει 
με τόσες διαφορετικές μεραρχίες. Οι ενδείξεις δεί-
χνουν ότι η θητεία του Βαγγέλη κλωνή δεν ήταν 
καθόλου τυπική ή φυσιολογική. Ο κλωνής πολέ-
μησε στην αυστρία, την Πολωνία, τη Γερμανία, μπή-
κε στο Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ υπάρχουν σο-
βαρές ενδείξεις ότι πήγε και στον Ειρηνικό.

Για τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μιλούσε, δεμένος 
από όρκους και διαταγές. Υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που συνηγορούν ότι δεν ήταν ένας απλός 
φαντάρος. Πήρε ασυνήθιστα πολλά μετάλλια (η 
οικογένειά του αυτό τον καιρό προσπαθεί να 
εντοπίσει ακριβώς πόσα και ποια) και δέχτηκε και 
μια θερμότατη ευχαριστήρια επιστολή από τον 
πρόεδρο Τρούμαν με ιδιόχειρη υπογραφή. Ο νί-
κος κλωνής έχει ρωτήσει δεκάδες βετεράνους, 
αλλά ακόμα δεν έχει βρει κανένα που έλαβε τέ-
τοια επιστολή μετά τον πόλεμο.

κάτι άλλο που ξέρουμε είναι ότι κάποια στιγμή, 
το 1945, βρέθηκε έξω από το Βερολίνο και, υψη-
λόβαθμος πλέον, πήρε μια απόφαση που έμελλε 
να τον οδηγήσει στο στρατοδικείο. Σύμφωνα με 
την ιστορία που εξομολογήθηκε στους γιους του, 
η ομάδα του, που συνοδευόταν από τεθωρακι-
σμένα, είχε αποκλειστεί από έναν ορμητικό χεί-
μαρρο που είχε 6-7 μέτρα βάθος, και δεν μπο-
ρούσε να προχωρήσει. Ήξεραν ότι μια μεγάλη 
δύναμη Γερμανών πλησίαζε – υπολόγιζαν ότι 
είχαν δύο ώρες να απομακρυνθούν πριν τους 
φτάσουν, αλλά δεν μπορούσαν να περάσουν το 
χείμαρρο. Σε εκείνο το σημείο είχε γίνει μια μάχη, 
και υπήρχαν πολλοί νεκροί τριγύρω. «Ήταν απάν-
θρωπο», ομολόγησε ο Βαγγέλης κλωνής, «αλλά 
δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δυο 
ώρες είχαμε. και τότε το μυαλό μου πήρε μια 
«κεφαλλονίτικη στροφή». Έδωσε τη διαταγή και 
οι φαντάροι γέμισαν το χείμαρρο με πτώματα 
αμερικανών και Γερμανών, για να μπορέσουν να 
περάσουν τα τεθωρακισμένα από πάνω τους.

Λίγους μήνες αργότερα, στην οικογένεια του Πο-
μόνη έφτασε ένα γράμμα από το υπουργείο αμύνης: 
η κυβέρνηση, μετά λύπης, ενημέρωνε τους συγγε-
νείς και τους φίλους ότι ο Βαγγέλης είχε σκοτωθεί. 
Στο εστιατόριο έγινε ένα μεγάλο μνημόσυνο, και 
όλοι οι Έλληνες περνούσαν από εκεί για να κλά-
ψουν. μόνο σε μια γωνιά καθόταν και έπινε ένας 

O Bαγγέλης Κλωνής στο jaz-bar που διατηρούσε στη Ν. 
Ορλεάνη

κεφαλλονίτης, ο Θεοδωράτος, και έμοιαζε να μην 
ασχολείται. Τον ρώτησαν γιατί δεν λυπάται για το 
φίλο του και αυτός τους κοίταξε και απάντησε: «Τι 
να σας πω ανόητοι. αυτός ζει. μια των ημερών θα 
ανοίξει την πόρτα και θα μπει μέσα. Είναι μεγάλος 
κερατάς. Λένε βλακείες αυτοί. Δεν τον πιάνει σφαί-
ρα τον Βαγγέλη. Δεν του κάνω μνημόσυνο εγώ». 
Τον Ιανουάριο του 1946, ο Βαγγέλης κλωνής βγή-
κε μαζί με τους άλλους βετεράνους από το λεωφο-
ρείο και προχώρησε προς το μαγαζί του στη Σάντα 
Φε. Είχε χάσει τη μεταλλική του ταυτότητα, και την 
είχαν βρει δίπλα σε ένα πτώμα.

μετά τον πόλεμο ο Βαγγέλης συνέχισε να δου-
λεύει με τους Πομόνηδες, και πάντα έστελνε 
λεφτά στο θείo του, τον Γεράσιμο Στάβερη, στην 
Ελλάδα. Ένα απόγευμα, όταν πήγε στο μαγαζί να 
δουλέψει, ένας άλλος κεφαλλονίτης που δού-
λευε εκεί τον πλησίασε και του έδωσε ένα γράμ-
μα από την Ελλάδα. Το γράμμα έγραφε: «αγαπη-
μένε μας Βαγγέλη. Δεν ξέρουμε πού είσαι, εδώ 
και 6-7 χρόνια. Ο Στάβερης μας βοηθά, αλλά δεν 
ξέρουμε αν είσαι καλά και πού βρίσκεσαι. Εμείς 
είμαστε καλά. Περάσαμε δύσκολες στιγμές στον 
πόλεμο, αλλά είμαστε όλοι καλά, και θέλουμε να 
σε δούμε. Οι γονείς σου». Ο Βαγγέλης δεν δού-
λεψε εκείνο το απόγευμα. Πήρε μια μπουκαλά 
ουίσκι και έκατσε σε μια γωνιά με ένα φίλο και 
έκλαιγε. Όπως είπε αργότερα: «Έκανα και ένα 
μνημόσυνο για τους Γερμανούς. Σκότωσα πολ-
λούς που δεν έπρεπε να σκοτώσω».

Το 1950, ο Βαγγέλης γύρισε στην κεφαλονιά 
και είδε ξανά την οικογένειά του. Ένα από τα 
πρώτα πράγματα που του είπε η μάνα του ήταν: 
«ξέρω ότι κυνηγάς τις γυναίκες και αυτές σε κυ-
νηγάνε, αλλά πρέπει να βρεις μια να παντρευτείς, 
για να μη γυρνάς σαν ρεμάλι». και βάλθηκε να 
τον παντρολογεί σε όλο το νησί, καθώς είχε φτά-
σει πια τα 34, και ήθελε να τον δει γαμπρό. Ο 
Βαγγέλης όμως είχε συνηθίσει κάτι πολύ ιδιαί-

τερο για να τον κάνει να παντρευτεί. από όσες 
έβλεπε δεν του άρεσε καμία, μέχρι που πήγε στη 
Σκάλα και είδε την κική. «Όταν τον είδα, εμένα 
μου άρεσε», θυμάται η κική κλωνή, το γένος 
κουρκουμέλη, η γυναίκα του. «Ήταν πολύ όμορ-
φος, σαν movie star, σαν τον κλαρκ Γκέιμπλ, και 
ακόμα καλύτερος. Ήταν κεφαλλονίτης μάγκας». 
Ο Βαγγέλης όταν την είδε ζήτησε να πάει αμέσως 
στο σπίτι του πατέρα της. μέσα σε μια εβδομάδα 
είχαν αρραβωνιαστεί. μέσα στο μήνα παντρεύ-
τηκαν. Επέστρεψαν στην αμερική, και έκαναν 
τρία παιδιά, στη Σάντα Φε. κάποια στιγμή η JC 
Penney’s έκανε μια μεγάλη προσφορά και νοίκι-
ασε το κτίριο του εστιατορίου του Πομόνη, έτσι ο 
Βαγγέλης έμεινε χωρίς δουλειά. Τα παιδιά πλη-
σίαζαν και τη σχολική ηλικία, οπότε πήρε την 
απόφαση: «Θέλω να πάω τα παιδιά στην κεφαλ-
λονιά, να κάνουμε άλλη μια γενιά Έλληνες».

η οικογένεια επέστρεψε στη ρημαγμένη από το 
σεισμό κεφαλλονιά, και πιθανότατα θα έμεναν για 
πάντα εδώ, αν δεν ερχόταν η χούντα. Το καθεστώς 
απαιτούσε τα παιδιά να πάνε στρατό, έτσι ο κλω-
νής πήρε την οικογένεια και ξαναγύρισε στη Σάντα 
Φε. Ο Βαγγέλης είδε τα παιδιά του να μεγαλώ-
νουν. Ο μεγαλύτερος, ο Άγγελος, έχει σπουδάσει 
πυρηνική φυσική και δουλεύει στο ναυτικό. Ο νί-
κος, ο δεύτερος, κρατά το μπαρ Evangelos στο 
κέντρο της Σάντα Φε, που ο Βαγγέλης άνοιξε το 
1970. Ο Δήμος, ο τρίτος, είναι καρδιολόγος. Όσο 
περνούσαν τα χρόνια, άρχισε να λέει ιστορίες από 
τη ζωή του στον πόλεμο, ψήγματα πληροφοριών 
που έδιναν στα παιδιά και τους φίλους του μια άλ-
λη εικόνα για τον πατέρα τους.

Όσο κι αν προσπαθούσε να τις ξεχάσει, οι εμπει-
ρίες του από τον πόλεμο τον είχαν σημαδέψει. 
«μερικές φορές, όταν έβλεπε ταινίες για τον πό-
λεμο στην τηλεόραση, έκλαιγε», θυμάται η γυναί-
κα του. «μερικές φορές γινόταν νευρικός και 
μόνο που τα σκεφτόταν». Ο Βαγγέλης δεν ξανατα-
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ξίδεψε με αεροπλάνο, και δεν συμπαθούσε τη 
φασαρία. «Την ηρεμία την έβρισκε μόνο στη Σάντα 
Φε και στα κοριάνα, στην κεφαλλονιά», θυμάται 
η Πελαγία Στεφανάτου, η κόρη του Σπύρου.

Παρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος εξακολουθούσε να 
μοιάζει μια παρένθεση στη ζωή του, και οι γνω-

στοί του την αντιμετώπιζαν ως τέτοια, χωρίς να 
δίνουν πολλή σημασία. Είχαν τον κλωνή στο 
μυαλό τους ως αυτό τον γοητευτικό γλεντζέ, 
τον εξωστρεφή Έλληνα, που βωμολοχούσε 
ακατάσχετα και λάτρευε τις παρέες και τα τρα-
γούδια.  

Γράφει ο Πλωτάρχης (E) ε.α. Δημ. Nτούλιας ΠN
Η ζωή είναι αυτή

Z ήτησα από το Θεό να μου δώσει δύνα-
μη, κι αυτός μου έδωσε δυσκολίες για 
να τις ξεπεράσω.

Του ζήτησα Σοφία. κι αυτός μου έδωσε προ-
βλήματα να μάθω να λύνω.

Του ζήτησα οικονομική άνεση. κι αυτός μου 
έδωσε νου και ικανότητα να δουλεύω.

Του ζήτησα θάρρος. κι αυτός μου έδωσε κιν-
δύνους να ξεπερνώ.

Του ζήτησα αγάπη. κι αυτός μου έδωσε προ-
βληματικά άτομα να βοηθώ.

Τού ζήτησα χάρες. κι αυτός μου έδωσε ευκαι-
ρίες να εκμεταλλευτώ.

απ’ ό,τι ζήτησα δεν πήρα τίποτα, τίποτε απ’ αυ-
τά που ήθελα. Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που 
πραγματικά χρειαζόμουν.

 η προσευχή μου εισακούστηκε!  

Γράφει ο υποναύμαρχος ε.α. Δημ. Παπαζαφείρης ΛΣ

Ιστορικές αναμνήσεις 
Ένας ναύτης από τη Θάσο – Καβάλας με το Α/Τ 
«Πάνθηρα» στην Κωνσταντινούπολη το 1918

1. Πρόλογος
Υπήρξα κεντρικός Λιμενάρχης καβάλας επί μία 
τετραετία περίπου στη δεκαετία του ’80.

Γνώρισα καλά την ανατολική μακεδονία, γεύ-
θηκα τα τοπικά εδέσματα, άκουσα ιστορίες του 
τόπου, διάβασα εργασίες ανθρώπων των γραμ-
μάτων, των τεχνών και ιδιαίτερα ιστορικά, λαο-
γραφικά, γλωσσολογικά θέματα τόσο της πόλης 
καβάλας, όσο και της νήσου Θάσου.

Όλες οι εργασίες διαφώτιζαν το ένδοξο πα-
ρελθόν, που μαζί με τα δημοτικά άσματα, που 
περιείχαν θησαυρούς, σφράγιζαν την ψυχοσύν-
θεση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

μεταξύ αυτών των ιστορικών κειμένων, διά-
βασα στις θασιακές εκδηλώσεις για έναν ναύτη 
– δίοπο Θασίτη που υπηρέτησε στον α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, το έτος 1918, στο αντιτορπιλλικό 
«Πάνθηρας» - αξίζει τον κόπο να το διηγηθώ:

2. ιστορική ανάμνηση στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο
η Οθωμανική αυτοκρατορία αφού πάλαιψε δια-
κόσια περίπου χρόνια με τα τρικυμισμένα προ-
στάγματα της Ιστορίας στον ευρωπαϊκό και ασια-
τικό χώρο, θα έκλεινε τότε χωριστή Eιρήνη με 
τους Συμμάχους αγγλογάλλους και αμερικανούς. 
Στις 18 Οκτωβρίου 1918 ο Σουλτάνος έκλεινε 
συνθήκη ειρήνης και αφηνόταν στο έλεος των 
Συμμάχων. Εκείνο το βράδυ που ο Σουλτάνος πα-
ρέδινε την αιματοβαμμένη του κληρονομιά στο 
έλεος των Δυτικών Συμμάχων, δύο ελληνικά 
αντιτορπιλλικά ο «Πάνθηρας» και ο «Ιέρακας» με 
κυβερνήτες αντίστοιχα τους αντιπλοιάρχους Γιάν-
νη Γιαννικώστα και κώστα Παπαλεξόπουλο, πε-
ριπολούσαν κάτω από τις διαταγές του Άγγλου 
ναυάρχου, ο οποίος είχε αγγυροβολήσει κοντά 
στην Ίμβρο, στον κόλπο της καλλίπολης.

η περιπολία γινόταν σε αντίθετη φορά και τόσο 
κοντά περνούσε το ένα αντιτορπιλλικό από το 
άλλο, ώστε πολλές φορές οι κυβερνήτες τους με 
τον τηλεβόα έκαναν μεταξύ τους και χοντρά 
αστεία, που έκαναν τους ναύτες να ξεκαρδίζονται 
στα γέλια.

μια από τις νύχτες εκείνες, στο Βόρειο αιγαίο 
φυσούσε νοτιά – όστρια και η τρικυμία σήκωνε 
βουνό τα κύματα... Ήταν τόσο μεγάλη που για μια 
στιγμή αποκόπηκαν και οι 4 τορπιλλοσωλήνες 
και τους πήραν τα κύματα. Εκείνο το βράδυ ήταν 
βάρδια στο πρυμναίο πυροβόλο ο Δίοπος Τάσος 
Παπαβασιλείου από το χωριό καλλιράχη Θάσου, 
που λίγα χρόνια πριν είχε καταταχτεί εθελοντής 
στο ναυτικό.

Το πλοίο σκαμπανέβαζε σαν καρυδότσουφλο 
στα κύματα χώνοντας τη μυτερή και βαθιά σιδε-
ρένια καρίνα του στα μανιασμένα νερά με την ίδια 
πεισμοσύνη, που χώνεται στη γη το υνί από το 
αλέτρι του γεωργού που θέλει να οργώσει τα 
αφιλόξενα χώματα...

η περιπολία έπρεπε να γίνει και το πρωί και να 
αποσυρθεί για ανθράκευση στη Λήμνο. Εκεί θα 
ξεκουραζόταν λίγο και πάλι τα ίδια. Τα «στενά» 
ως γνωστό, εκείνη την εποχή, είχαν μεγάλη δια-
κίνηση πλοίων. Ο Τάσος Παπαβασιλείου αγνά-
ντευε το μανιασμένο πέλαγος, όταν για μια στιγ-
μή ένα τεράστιο κύμα τον άρπαξε... μόλις πρό-
λαβε κι αρπάχτηκε από τα σύρματα της κουπα-
στής φωνάζοντας βοήθεια. Τότε ένας τολμηρός 
αιγινήτης ναύτης με κάτι πελώριες μουστάκες 
έτρεξε και τον έσωσε από του χάρου τα δόντια... 
Το πρωί κάλμαρε η τρικυμία και το πλοίο τρα-
βούσε για μούδρο, όταν ένα πλοίο εγγλέζικο, 
στα ανοιχτά, που αποτελούσε το στόλο συνοδεί-
ας της αγγλικής ναυαρχίδας, έδινε στους κυβερ-
νήτες των δύο ελληνικών αντιτορπιλλικών το 
σήμα με τον οπτικό τηλέγραφο και τους ειδοποι-
ούσε: Ότι ο πόλεμος με την Οθωμανική αυτοκρα-
τορία τελείωσε, κλείστηκε Ειρήνη και ότι έπρεπε 
ολοταχώς να ακολουθήσουμε το Συμμαχικό Στό-
λο που θα έμπαινε στο λιμάνι της κωνσταντινού-
πολης.

3. Τελικά μπήκε ο συμμαχικός στόλος 
στην πόλη μαζί με τα πλοία μας
Εκείνη την ημέρα ήταν ημέρα διπλής χαράς για 
το πλήρωμα του «Πάνθηρα» με το άκουσμα ότι 
έγινε Eιρήνη και ότι θα τραβούσε το καράβι για 
την Πόλη. Πρώτα γιατί σώθηκε από βέβαιο θάνα-

συνεχίζεται



το ένας συνάδελφός τους ναύτης και μάλιστα την 
ώρα που τελείωνε ο πόλεμος και δεύτερο γι’ αυ-
τό που άκουσαν και δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους: 
«Ότι θα έμπαιναν στην πόλη μαζί με το συμμαχικό 
στόλο». Όνειρο εκατοντάδων ετών γινόταν πραγ-
ματικότητα. Ο κυβερνήτης του Πάνθηρα δεν έχα-
σε καθόλου καιρό, έστρεψε πλώρη για τα στενά 
και μαζί με τον κυβερνήτη του Ιέρακα περίμεναν 
το Συμμαχικό Στόλο με επικεφαλή τον Άγγλο 
ναύαρχο για να ακολουθήσουν... Σε λίγο συνα-
ντήθηκαν και ο Άγγλος ναύαρχος διέταξε τους 
Έλληνες κυβερνήτες να ακολουθήσουν το συμ-
μαχικό Στόλο, παίρνοντας την Τρίτη θέση δηλαδή 
μετά τους γάλλους στη σειρά, ενώ πίσω από τα 
ελληνικά καράβια που είχαν επικεφαλής τον 
«αβέρωφ», έπλεε ο ιταλικός στόλος και ακολου-
θούσαν δύο ιαπωνικά αντιτορπιλλικά.

Ήταν κάτι το μεγαλειώδες αυτή η θαλασσινή 
κουστωδία, που αργά και μεγαλόπρεπα έπλεε με 
προορισμό την κωνσταντινούπολη, όπου θα 
αγκυροβολούσε μπροστά στα ανάκτορα του 
«ντολμά μπαξέ».

Όταν αγκυροβόλησαν, ο «αβέρωφ» έτυχε με 
υψωμένη τη σημαία του να είναι ακριβώς απένα-
ντι από τα διαμερίσματα του Σουλτάνου ρεσάτ. Ο 
Σουλτάνος τότε ενοχλήθηκε πολύ και παρακάλε-
σε τον Άγγλο ναύαρχο να αλλάξει το αγκυροβό-
λιο του «αβέρωφ». Ο Άγγλος όμως ψυχρά και 
αδίστακτα του απάντησε ότι «λυπάται» αλλά δεν 
μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Όταν τα συμμαχικά πλοία αγκυροβόλησαν, δεν 
επετράπηκε στα ελληνικά πληρώματα να κατε-
βούν αμέσως στην ξηρά και το μόνο που άφησαν 
οι κυβερνήτες ήταν μερικούς δημοσιογράφους 
να ανεβούν στο πλοίο και να έλθουν σε επαφή με 
τους Έλληνες ναύτες, οι οποίοι, δηλαδή οι ναύ-
τες και το πλήρωμα του Πάνθηρα εν προκειμένω, 
τους διηγήθηκαν και το παρ’ ολίγο θλιβερό περι-
στατικό: ότι λίγο ακόμα και η πατρίδα θα θρηνού-

σε το τελευταίο θύμα του πολέμου, δηλαδή τον 
Θασίτη Δίοπο Τάσο Παπαβασιλείου!!!

4. Συγκίνηση στην ελληνική ομογένεια 
της πόλης
Την άλλη ημέρα οι δημοσιογράφοι του Ελληνι-
κού «νεολόγου» κωνσταντινούπολης το έγρα-
ψαν στην πρώτη σελίδα με αποτέλεσμα οι Έλλη-
νες της ομογένειας να συγκινηθούν, να έλθουν 
στον «Πάνθηρα» και να ζητήσουν από τον κυβερ-
νήτη να αφήσει τον ναύτη Παπαβασιλείου που 
από τύχη διασώθηκε, να τον φιλοξενήσουν και 
να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο κυβερνήτης Γι-
άννης Γιαννικώστας, έδωσε τελικά την άδεια κι 
έτσι ο ναύτης – Δίοπος ήταν ο πρώτος Έλληνας 
που μαζί μ’ ένα Σκυριανό ναύτη πάτησαν πρώτοι 
το πόδι τους στην πόλη.

Φαίνεται όμως η θάλασσα, παρά την τρομάρα 
που έδωσε εκείνη τη βιβλική νύχτα, στις 18 του 
Οκτώβρη 1918 στάθηκε και το ριζικό του ναύτη 
Παπαβασιλείου, γιατί τον έκανε να την αγαπήσει 
καταξιώνοντάς τον από ναύτη του πρωράνου 
πυροβόλου να κυβερνήσει, αργότερα εμπορικό 
καράβι στις βόρειες και νότιες θάλασσες.

Οι νεότεροι θα πρέπει να γνωρίζουν τις μι-
κρές λεπτομέρειες της ιστορίας μας πριν από 
93 χρόνια...  

Tο Aντιτορπιλλικό Πανθηρας
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με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε καθυστερη-
μένα την απώλεια του αγαπητού μας συμμαθητή 
από τη Σχολή Δοκίμων στις 29 Ιουνίου 2010 με-
τά γενναίο αγών με τον καρκίνο.

Ο αντώνης εισήλθε στη ΣνΔ το 1954 και το 
1958 απεφοίτησε μάχιμος σημαιοφόρος. Διαδο-
χικά το 1966 προήχθη σε υποπλοίαρχο και αργό-
τερα την ίδια χρονιά αποστρατεύτηκε με αίτησή 
του. Στη συνέχεια παντρεύτηκε και εγκαταστάθη-
κε στη Στοκχόλμη όπου έλαβε μεταπτυχιακό δί-
πλωμα στην πληροφορική. Σταδιοδρόμησε με 
επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, κατ’ αρχάς σαν στέ-
λεχος σε διεθνείς εταιρείες πληροφορικής και 
αργότερα ίδρυσε δική του εταιρεία με έδρα την 
Φινλανδία.

η κηδεία του έγινε στη Στοκχόλμη όπου πα-
ρευρέθηκε μεγάλο μέρος της Σουηδικής κοινω-
νίας αποδεικνύοντας πόσο αγαπητός ήταν.

η τελετή ήταν συγκινητική. Στο εξώφυλλο του 
προγράμματος υπήρχε σχέδιο κλαδιού ελιάς και 
στο οπισθόφυλλο ένας στίχος του Πίνδαρου. Δύο 
τρομπετίστες έπαιξαν το αγαπημένο του τραγούδι 
«What a wonderful world» και η ταλαντούχα εγ-
γονή του αιμιλία (μία από τις έξι που απέκτησε) 
έπαιξε αρμόνιο και έψαλλε εκκλησιαστικό ύμνο.

Ο αντώνης είχε αίσθηση του χιούμορ και αυ-
τοσαρκασμό, ήταν πάντοτε χαμηλών τόνων και 
μεγάλων αποφάσεων και είχε το μέτρο του εαυ-
τού του αυτό που είναι για τους καλούς το άριστο 
όπως λέει ο Όμηρος. η αγάπη του για την Ελλά-
δα έκαιγε πάντοτε μέσα του. Ερχότανε συχνά εδώ 
με τα παιδιά του Άννα και μιχάλη και τα τελευ-
ταία χρόνια περνούσε τις διακοπές του στο κτήμα 
του στην Εύβοια. αγαπούσε πολύ την ελληνική 
ύπαιθρο και τη θάλασσα.

Το 2004 και το 2005 ήρθε στην αθήνα μόνο 
για λίγες ημέρες για να λάβει μέρος σε εκδηλώ-
σεις της τάξης μας της ΣνΔ! Εμείς θα τον θυμό-
μαστε με το καλογυμνασμένο σώμα του να ανε-
βαίνει με άνεση του μπότσους του γηπέδου της 
Σχολής και να ασκείται με τις χαρακτηριστικές 
του βαθιές αναπνοές.

Ο σουηδικός ύμνος με συνοδεία εκκλησιαστι-
κού οργάνου ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός 
για τον αντώνη: Πάρε με στη θάλασσα

ας είναι φιλόξενη, όπως κι όταν ζούσε, η Σου-
ηδική γη που τον αγκαλιάζει.

Ευάγγελος Δ. Σακελλαρίου
Συμμαθητής του της τάξεως ΣΝΔ 1954

Επικήδειος  
Υποπλοιάρχου ε.α. Αντώνη Μαρκογιαννάκη ΠN

«Όταν έρθει η ώρα της αναχώρησης / μη λυπη-
θείτε φίλοι μου / μη λυπηθείτε … Θα πνεύσει 
ένας άνεμος φορτωμένος / νεκρά φύλλα / Φω-
νές λησμονημένες / αθόρυβα θα περάσετε το 
παγερό παράθυρο που ανοίγει προς τη νύχτα / 
νύχτα σκληρή / Πιο τρομερή κι απ’ όλους τους 
ανέμους / Πιο άδεια κι απ’ την απουσία», λέει ο 

ποιητής Τάκης Βαρβιτσιώτης.
και ήρθε η νύχτα αυτή. ξημερώματα του Σαβ-

βάτου 9 απριλίου 2011, ώρα 02.20 ο ναύαρχος 
Λεωνίδας Παληογιώργος άφησε την τελευταία 
του πνοή στο ναυτικό νοσοκομείο αθηνών.

Άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος, ευγενικός 
στη μορφή και στους τρόπους, ηθικός, ακέραιος, 

Στερνό αντίο στον Nαύαρχο Λεωνίδα Παληογιώργο
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έντιμος, προικισμένος με σπάνια προσόντα.
ξεκίνησε από τη γενέτειρά του, τη Βόνιτσα, 

όπως όλα τα επαρχιωτόπαιδα για να κατακτήσει 
τη ζωή, διαλέγοντας να γίνει αξιωματικός του 
ναυτικού. Το 1958, σε ηλικία μόλις 16 χρόνων, 
εισήλθε στη Σχολή ναυτικών Δοκίμων από την 
οποία αποφοίτησε το 1962 ως μάχιμος Σημαιοφό-
ρος. από την αρχή της σταδιοδρομίας του στο Πο-
λεμικό ναυτικό, άρχισε να διακρίνεται για τα φυ-
σικά και επίκτητα προσόντα του. αρχηγός της τά-
ξης του με κοφτερό μυαλό και εξαίρετη επαγγελ-
ματική κατάρτιση, ανελίχθηκε στις βαθμίδες του 
ναυτικού υπηρετώντας σε πλοία επιφανείας και 
σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις. Ως ανώτερος 
και ανώτατος αξιωματικός διετέλεσε κυβερνήτης 
της πυραυλακάτου «μύκονιος», Διοικητής 1ης 
μοίρας Πυραυλακάτων, κυβερνήτης της φρεγά-
τας «Έλλη», Διοικητής 1ης μοίρας αντιτορπιλι-
κών, Σ.ν.Δ. και Ταχέων Σκαφών, Διευθυντής 
α΄κλάδου ΓΕν και Εξοπλισμών, Υπαρχηγός ΓΕν, 
Διοικητής Σχολής Εθνικής αμύνης, αρχηγός Στό-
λου, για να γίνει το 1996 αρχηγός του ΓΕν και να 
αποστρατευθεί το 1998 ως ναύαρχος ε.α. με τον 
τίτλο του Επιτίμου αρχηγού του ΓΕν.

Ο Λεωνίδας Παληογιώργος αφοσιώθηκε, ψυ-
χή τε και σώματι στο ναυτικό το οποίο αγάπησε 

και υπηρέτησε ευόρκως για 40 συναπτά έτη. Πι-
στός στο καθήκον, εργατικός, δίκαιος, αξιοπρε-
πής και προπαντός ευθύς. Τη γνώμη του την 
έλεγε με παρρησία, έστω κι αν στενοχωρούσε 
ανωτέρους, κατωτέρους ή φίλους. αυτό που 
έλεγε το εννοούσε και αυτό που αποφάσιζε το 
έφερνε εις πέρας, ανεξαρτήτως δυσκολιών. Στον 
ανηφορικό δρόμο της ζωής στο ναυτικό οι συ-
νάδελφοι και τα πληρώματά του εύρισκαν στο 
πρόσωπό του ένα ειλικρινή φίλο και συμπαρα-
στάτη σε κάθε δυσκολία. Τιμήθηκε και αγαπήθη-
κε στο ναυτικό για το ήθος, τον αδέκαστο χαρα-
κτήρα, την ευγένεια της ψυχής του.

Στον Ι.ν. της αγίας Τριάδος τη Δευτέρα, μία λα-
οθάλασσα θλίψης έδωσε το δικό της στίγμα στην 
κηδεία του Λεωνίδα Παληογιώργου. Φίλοι, συνά-
δελφοι, επίτιμοι αρχηγοί του ΓΕν, η ηγεσία του 
ναυτικού και του ΓΕΕΘα, όλοι παρόντες για το 
στερνό αντίο, τον τελευταίο ασπασμό στον έντιμο 
ναύαρχο. η σεμνότητά του τον ακολούθησε μέχρι 
την τελευταία στιγμή. Είχε πει στη σύζυγό του να 
μην εκφωνηθούν επικήδειοι, αλλά μόνο το βιο-
γραφικό του από τον εκπρόσωπο του ΓΕν. Ο άφα-
τος πόνος και η θλίψη κορυφώθηκαν στο «Δεύτε 
τελευταίον ασπασμόν». αλλά οι όποιες σκέψεις 
θρυμματίστηκαν καθώς πρόβαλλε στην εξώθυρα 
του ναού η σορός του ναυάρχου με τη γαλανόλευ-
κη να αγκαλιάζει το φέρετρο και τις ταινίες να 
κρατούν δεξιά και αριστερά τέσσερις ναύαρχοι. Ο 
σταυρός με τα λευκά λουλούδια ήταν το τελευταίο 
«δώρο» της αγαπημένης του Σοφίας που έστειλε 
για να τον συντροφεύει στην τελευταία του κατοι-
κία. Τα παρατεταγμένα αγήματα απέδωσαν τις 
προβλεπόμενες τιμές, όπως απαιτεί το πρωτό-
κολλο και η μπάντα του ναυτικού παιάνιζε θλιμ-
μένα. η συντετριμμένη, αξιοπρεπής σύζυγός του 
Σοφία, ο γιός του Χρήστος, συγγενείς, φίλοι ακο-
λουθούσαν τη σορό με σκυμμένα κεφάλια και τα 
δάκρυα να τρέχουν, βουβό αντίο στο σύζυγο, πα-

τέρα, συγγενή, φίλο.
Στη ζωή τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από το 

άρωμα φιλίας, όταν αυτή δεν εξαρτάται από συμ-
φέροντα και υστεροβουλίες. και είχα την τύχη να 
έχω φίλο τον Λεωνίδα Παληογιώργο για μισό και 
πλέον αιώνα. Τον συνεπή και σεμνό άνθρωπο 
που στη ζωή του είχε γνώμονα το καθήκον, αντι-
κείμενο την προσφορά στο καλό της πατρίδος και 
μόνο κριτή το απαράμιλλο ήθος του.

αγαπημένε φίλε Λεωνίδα, έφυγες γρήγορα από 
το μάταιο τούτο κόσμο αφήνοντας πίσω σου ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό. ξεκινήσαμε το μεγάλο ταξί-
δι της ζωής στο ναυτικό πριν από μισό αιώνα με 
όνειρα και ελπίδες να πορευθούμε, να αγωνισθού-
με, να μάθουμε, να το υπηρετήσουμε άδολα, να νι-
κήσουμε. Γρήγορα πέρασε «το καράβι» της ζωής 
μας από θάλασσες, άλλοτε ήρεμες, άλλοτε φουρ-
τουνιασμένες, όρμους φιλόξενους ή αλίμενους, 
κόβοντας συνεχώς ταχύτητα με το πέρασμα του 
χρόνου, αφήνοντας στην πορεία του μέλη του πλη-
ρώματος. μεγαλώσαμε, κάναμε οικογένειες, παι-
διά, εγγόνια, συνεχίσαμε το ταξίδι της ζωής – εκτός 
ναυτικού τώρα – πιστοί στο καθήκον και τις υπο-
χρεώσεις. μία ζωή καθήκοντα, μία ζωή υποχρεώ-
σεις. και όταν – απόστρατοι πλέον – συναντιόμαστε 

θυμόμαστε τη φλόγα που έκαιγε μέσα μας όταν νέ-
οι θέλαμε να κατακτήσουμε τον κόσμο.

Φίλε Λεωνίδα, νωρίς έλυσες τους κάβους για 
το στερνό σου ταξίδι. Για το λιμάνι που δεν υπάρ-
χει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύ-
τητος. Την αρρώστια σου την πάλεψες μέχρι τέ-
λους όπως άλλωστε, ήξερες πάντα να παλεύεις. 
κονταροχτυπήθηκες αλλά, τελικά, έχασες, όπως 
έχασε και ο Διγενής στα μαρμαρένια αλώνια. Εί-
θε ο Θεός να δώσει δύναμη και κουράγιο στη 
λατρευτή σου Σοφία και το γιό σου Χρήστο, το 
στήριγμα της τώρα. ας κρατήσουν μέσα τους την 
υπερηφάνεια για τον άξιο σύζυγο και πατέρα.

Εμείς, οι φίλοι σου, χάνουμε έναν άδολο άν-
θρωπο, ένα πραγματικό φίλο. Θα μας λείψει το 
γέλιο σου, τα αστεία σου, η ευγένειά σου, η εγ-
γύηση της παρουσίας σου. Θα μας λείψεις εσύ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφοίτων της Σ.ν.Δ. 
που επί σειρά ετών διετέλεσες πρόεδρος και τα 
μέλη του εκφράζουν προς την οικογένεια τα θερ-
μά τους συλλυπητήρια. καλό σου ταξίδι αγαπη-
μένε ναύαρχε!

Αντιναύαρχος (εα) Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ
        Πρόεδρος ΣΑ/ΣΝΔ

αΓαΠημΕνΕ μαΣ ΛΕΩνΙΔα,
Συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα στην εκ-
κλησία του αγίου Σπυρίδωνα να εκτελέσουμε το 
χρέος μας απέναντί σου, να τιμήσουμε τη μνήμη 
σου, την προσωπικότητά σου και να προσευχη-
θούμε για την ανάπαυση της ψυχής σου.

Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να 
δεχθούμε ότι δε θα είσαι πια μαζί μας και είμαστε 
όλοι βουβοί, σκυθρωποί, θλιμμένοι και ο θρήνος 
και ο βαθύς πόνος για την απουσία σου είναι ζω-
γραφισμένος στα πρόσωπα όλων μας.

η άνοιξη ήρθε, Λεωνίδα, και έφερε μαζί της τα 
χρώματα και τα λουλούδια και τις ευωδίες, αλλά 
εσύ δε θα είσαι πια μαζί μας, για να γευτείς τις 
ομορφιές και να γιορτάσεις το φετινό Πάσχα, να 
ανταλλάξεις ευχές με τους συμπολίτες σου και 
να πας το φώς της ανάστασης σπίτι σου.

Υπήρξες προσωπικότητα φωτεινή που σαν 
καινούργια ημέρα αγκάλιαζες τους ανθρώπους 
και προσωπικά τα κοινά πνευματικά στοιχεία που 
μοιραζόμασταν κάθε φορά εδώ στη Βόνιτσα με 
έδεσαν μαζί σου με βαθιά φιλία και εκτίμηση.

Eπικήδειος 11/4/2011 για το Nαύαρχο Λ. Παληογιώργο
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νιώθουμε όλοι περήφανοι για την επαγγελμα-
τική σου πορεία. Υπηρέτησες σε διάφορες θέ-
σεις. Διατέλεσες κυβερνήτης της τορπιλακάτου 
ΤΟξΟΤηΣ, της πυραυλακάτου μΥκΟνΙΟ και της 
φρεγάτας ΕΛΛη. Στη συνέχεια ορίστηκες αρχη-
γός Στόλου και το 1996 ανέλαβες αρχηγός ΓΕν. 
Φοίτησες τόσο σε ελληνικά ιδρύματα όσο και σε 
άλλα του εξωτερικού στις ηΠα, τη Γαλλία και 
Ολλανδία. Για την προσφορά σου η πατρίδα σε 
τίμησε με διάφορα παράσημα.

Πρόσφατα παρουσίασες το βιβλίο σου «η ιστο-
ρία της Βόνιτσας» τιμώντας την γενέτειρά σου 
και προσφέροντας σε κάθε μελετητή της ιστορί-
ας ένα πολύτιμο οδηγό.

Θέλω να πιστεύω ότι η Δημοτική αρχή σύντο-
μα θα τιμήσει την προσωπικότητά σου και το έρ-
γο σου δίνοντας το όνομα σου στην κεντρική 
Πλατεία της Βόνιτσας.

Λεωνίδα, αυτά τα τριαντάφυλλα και τα λου-
λούδια που σου φέραμε σήμερα είναι τα θυμια-
τήρια προς τον Δημιουργό και, όπως λέει ο ποι-

ητής, πράσινο χώμα που κυριαρχεί αυτήν την 
εποχή σε όλη τη φύση, στολισμένο με άνθη πο-
λύχρωμα και φανταχτερά, το χώμα αυτό να είναι 
ανάλαφρο σαν της ελιάς τα φύλλα και σαν της 
δροσιάς το στάλαμα.

Επαμεινώνδας Νικάκης
Λυκειάρχης 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόνιτσας

η ταφή έγινε με κάθε επισημότητα στον ιστο-
ρικό ιερό ναό του αγίου Σπυρίδωνος στη Βόνιτσα 
παρουσία ανώτατων αξιωματικών του Πολεμι-
κού ναυτικού και πολλών αποστράτων με τη 
συνοδεία αγήματος και της φιλαρμονικής του 
Πολεμικού ναυτικού. Παρευρέθηκε και πλήθος 
κόσμου.

Παρόμοια τελετή είχε να συμβεί στη Βόνιτσα 
από το 1889, όταν τάφηκε ο στρατηγός και πολι-
τικός Δ. Γρίβας, γιος του Θ. Γρίβα και εγγονός της 
μπουμπουλίνας, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται ο 
πλάτανος απέναντι από τον ιερό ναό.

κώστα, ήταν απρίλιος 15 του μηνός αυτού, του 
μήνα που γιορτάζεται η μεγάλη γιορτή της χριστι-
ανοσύνης, το Άγιο Πάσχα, που έφυγες από κοντά 
μας, από την καλή σου οικογένεια, τους φίλους 
σου, τους συμμαθητές σου. Πέταξες για το πάνθε-
ον των αγγέλων. αθλητής, δισκοβόλος στο Γυ-
μνάσιο Διαβολιτσίου τα τότε χρόνια. Διακρινόσου-
να στο Γυμνάσιο σε κάθε σου βήμα, ήσουν ο πρώ-
τος μεταξύ των πρώτων σ’ όλους τους τομείς, 
έχαιρες της εκτιμήσεως των καθηγητών μας και 
των συμμαθητών σου. Στο Π.ν. κατετάγης μετά 
την συμπλήρωση των γυμνασιακών σου σπου-
δών. Φίλοι και συμμαθητές του κώστα Λαμπρό-
πουλου, ο κώστας δεν βρίσκεται πια εδώ μαζί 
μας. Ο καλός, ο σταθερός μας φίλος έφυγε από-
τομα, άξαφνα για άλλα μέρη, για τους κήπους της 
αναπαύσεως της Χριστιανοσύνης. κατά τη διάρ-
κεια της υπηρεσίας σου στο Π.ν. ήσουν γνωστός 

για την παστρικιά δουλειά σου για την πλήρη κα-
τάρτιση σου για την καλοσύνη σου. Στις παρέες 
σου ήσουν περιζήτητος, έδινες κέφι και χαρά.
η σύζυγός σου και η οικογένειά σου πληγώθηκαν 
από την ξαφνική αναχώρησή σου από τον κόσμο 
μας. Οι συμμαθητές και οι φίλοι σου, σου ευχόμαστε 
καλό ταξίδι. Φίλοι και συμμαθητές του κώστας ας 
ευχηθούμε στην οικογένειά του δύναμη, κουράγιο 
για τον καλό οικογενειάρχη κώστα. κώστα ευχές 
για ένα καλό ταξίδι. αιωνία σου η μνήμη. 

Eπικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Κωνσταντίνο 
Λαμπρόπουλο Π.Ν.

Φίλε και συμμαθητά Λεωνίδα,
μεγάλος πόνος και θλίψη από τον αδόκητο και 
πρόωρο χαμό σου. 

Στεκόμαστε μπροστά σου συγκλονισμένοι και 
συντετριμμένοι από το χτύπημα. Ήταν ένα χτύπημα 
σε κάθε έναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί συνάμα, 
σ’ αυτό το μέγα πλήθος που ήλθε σιωπηλά να σε 
αποχαιρετήσει.

Δεν ξέρουμε τι λόγια να πούμε για να συμπαρα-
σταθούμε στον απόλυτο πόνο της αγαπημένης σου 
Σοφίας και του Χρήστου σου. Πώς να εξηγήσουμε 
αυτό που κανείς μας δεν θέλει να πιστέψει.

Είχαμε βλέπεις συνηθίσει να σε έχουμε μπρο-

στάρη, αρχηγό, υπόδειγμα. Όχι μόνο εμείς οι συμ-
μαθητές σου αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι, συνά-
δελφοι και συνεργάτες.

μέσα από τα δακρυσμένα μας μάτια βλέπουμε 
σαν ταινία όλη τη ζωή σου αλλά και τη δική μας 
συμπόρευση μαζί σου. αν κανείς ήθελε με δύο 
λόγια να σε περιγράψει θα έλεγε ότι ήσουν εξαί-
ρετος επαγγελματίας και ακέραιος χαρακτήρας.

Εξάλλου αυτά φάνηκαν από την αρχή. από τότε 
που ξεκίνησες από τη Βόνιτσα με τα όνειρα στη βα-
λίτσα σου μέχρι τότε που αναδείχτηκες άξια στην 
αρχηγία του ναυτικού με το ναυτικό σου σάκο γε-
μάτο πλέον όχι με όνειρα αλλά με πεπραγμένα.

Επικήδειος για τον Ναύαρχο Λεωνίδα Παληογιώργο 
Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΝ

Υπηρέτησες και διοίκησες το ναυτικό πιστά και 
με αγάπη. Τήρησες και τίμησες τις παραδόσεις. Σε-
βάστηκες τους συναδέλφους. απετέλεσες το πρό-
τυπο για πολλούς. και αυτό είναι κάτι σπάνιο. Είναι 
κάτι που έρχεται μόνο του από τη βάση. Δεν επιβάλ-
λεται αλλά αναγνωρίζεται και ακολουθείται.

η αποδοχή σου ήταν καθολική. αναγνωρίστη-
κες από τη πατρίδα ως αρχηγός, από τους συνα-
δέλφους ως Πρόεδρος του Συλλόγου αποφοίτων 
ΣνΔ, από όλους εμάς ως φίλος, συνεργάτης και 
καλός οικογενειάρχης.

Πίστεψε με. Δεν υπάρχουν καλλίτερα παράσημα 
από αυτά. Όλοι τα ξέρουμε όλα αυτά γι’ αυτό και 
πονάμε περισσότερο. 

Ο καθένας μας αφήνει το ίχνος του όπως πο-

ρεύεται στη ζωή. Το δικό σου ίχνος ήταν σαν το 
«απόνερο» ενός καραβιού σε ήρεμη θάλασσα. 
Όπως το «απόνερο» είναι εντυπωσιακό, άσπρο, 
ευθύγραμμο και καθαρό, έτσι ήταν και η ζωή 
σου.

μόνο που τα δακρυσμένα μας μάτια δεν μπο-
ρούν να δουν πλέον αυτό το «απόνερο». Έσβησε 
στο βάθος του ορίζοντα μαζί με τον ήλιο που δύει 
στη θάλασσα και δυστυχώς ήλθε το σκοτάδι.

Το μόνο που ελπίζουμε είναι ότι οι νεώτεροι 
ίσως δουν αυτό το «απόνερο» και το ακολουθή-
σουν. 

αντίο Φίλε, αιωνία σου η μνήμη.

Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Kεχρής ΠN

Aπό τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα  Γρηγ. Γεωργακόπουλο Π.Ν.
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Tάξεις 1884-1888 ΣNΔ
1.  Σ. Παπαζαφειρόπουλος, Θ. Παπαβασιλείου, Θ. Κανάζης, Α. Χριστο-

μάνος, Σ. Παπαρρηγόπουλος, Κ. Σπορίδης, Α. Πλατής, Κ. Τυπάλδος, 
Γ. Βαλαβάνος, Γ. Καλαμίδας, Γ. Σταθάκης, Σ. Σπηλιάδης, Κ. Βώκος, 
Κ. Μαλικόπουλος.

2.  Σ. Βλάσσης, Ν. Βελίνης, Ι. Αποστολίδης, Φ. Κανελλόπουλος,  
Γ. Κακουλίδης, Μ. Τσιριμώκος, Ε. Λαμπαδάριος, Σ. Παπαηλιόπου-
λος, Κ. Διώλος, Κ. Κωνσταντινίδης, Κ. Βούλγαρης, Ι. Μυριαλής,  
Σ. Πανουργιάς.

3.  Β. Λοπρέστης, Δ. Δημόπουλος, Μ. Αντωνιάδης, Α. Δουρούτης,  
Π. Πολίτης, Α. Βλαχόπουλος, Α. Κριεζής, Μ. Ματθαιόπουλος, Κ. 
Σαράφης, Α. Ανδρεάδης, Α. Μπάτσης, Α. Λόντος.

4.  Σ. Λελούδας, Ε. Δραγάτσης, Α. Γέροντας, Ι. Κόκκορης, Λ. Τσουκα-
λάς, Ι. Ραζηκότσικας, Δ. Μπεράτης, Ν. Αντωνιάδης, Η. Σεκέρης,  
Μ. Φουντουκλής.

 

Tάξεις 1884-1885 ΣNΔ
Εκπαιδευτικός πλους Α’ και Β’ τάξεως Ν. Δοκίμων (1884-1885)
1.  Σ. Σπηλιάδης, Α. Δουρούτης, Α. Μιαούλης, Δ. Λάμπρος, Δ. Παπαχρή-

στος, Ν. Ιωαννίδης, Ι. Μπούμπουλης, Ι. Ηπίτης, Α. Χατζηκυριάκος, 
Α. Πινότσης, Α. Ανδρεάδης, Μ. Γούδας, Ι. Ραζηκότσικας, Δ. Θεοδω-
ράκης, Σ. Δουσμάνης.

2.  Κ. Γεωργαντάς, Κριεζής αξ/κός, Α. Μιαούλης, Κοτζιάς Αξ/κος, Μαυ-
ρομιχάλης αξ/κος, εκπαιδευτής ξιφασκίας Ηλιόπουλος, Ξενάκης 
αξ/κος, Κατσούλης αξ/κος, Φ. Κανελλόπουλος, Ι. Βρατσάνος,  
Α. Βουρέκας.

3.  Θ. Σέρρος, Βουδούρης αξ/κος, Δαμιανός αξ/κος, Χιλλ αξ/κος,  
Η. Κανελόπουλος Διοικητής, Καλογιάννης αξ/κος, Δελημάσης  
αξ/κος, Αρβανίτης αξ/κος, Α. Χαραλάμπης.

4.  Ε. Αντωνιάδης, Α. Βλαχόπουλος, Δ. Μπεράτης, Α. Τσουκαλάς,  
Α. Γιωτόπουλος, Ι. Αποστολίδης, Αν. Κριεζής, Μ. Ματθαιόπουλος, 
Α. Βρατσάνος.

Στις 16 ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπητός σε φίλους και γνωστούς, Υποναύαρ-
χος ΠΝ ε.α. Ε. Βλάσης. Στα 35 χρόνια παρουσίας του στο Nαυτικό μας, τον διέκρινε η ηρεμία 
του χαρακτήρα του, η σοβαρότητα του λόγου του και το δίκαιο των πράξεών του. Εκτός από 
συνάδελφος, για μένα ήταν και ο ξάδελφος με το πάθος για την έρευνα των αρχείων της 
γενέτειράς του Κέρκυρας και για το λόγο αυτό, σε κάθε παρουσία στο νησί του, περνούσε 
ατέλειωτες ώρες ψάχνοντας σε βάθος αιώνων, για τις ρίζες της προέλευσής μας. Λίγες 
στιγμές πριν τον θάνατό του, είχα την τύχη να επικοινωνήσω τηλεφωνικά μαζί του και να τον 
ακούσω για τελευταία φορά. Την ημέρα εκείνη ήταν που μου είπε, ότι κάπου στα οικογενει-
ακά αρχεία, είχε βρεθεί η φωτογραφία ενός από τους θείους μας. Ήταν αυτός που φαίνεται 
καθιστός, την εποχή που ως ναύτης το 1912 υπηρετούσε στο Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ. Την είχε 
δε στείλει στην αδελφή του, λίγες μέρες μετά την ναυμαχία της Έλλης, ως κάρτα ευχών για 
τις επερχόμενες εορτές, γράφοντας στο πίσω μέρος της και τα εξής:

« Αγαπητή αδελφή Σου εύχομαι καλάς εορτάς 
Αβέρωφ 9 Δεκεμβρίου 912 
Σήμερον κατατροπώσαμεν τον Τουρκικόν Στόλον 
και αβλαβείς επιστρέφουμεν εις την Λήμνον 
Σε φιλώ Χ. Ασωνίτης»

Λόγω της ιστορικότητας που θεωρούσε ο Υποναύαρχος Ε. Βλάσης, ότι έχει η συγκεκριμένη 
φωτογραφία, μου είχε δηλώσει την πρόθεσή του να την δημοσιεύσει στο περιοδικό μας. 
Κάτι όμως που τελικά, ο ξαφνικός του θάνατος δεν τον άφησε να υλοποιήσει. Για τον λόγο 
αυτό το έκανα εγώ ως μνημόσυνο στη μνήμη του. Αγαπητέ μου ξάδελφε, η επιθυμία σου 
εκπληρώθηκε. Συνέχισε το ταξίδι σου μέσα σε γαλήνη ψυχής, με τις μνήμες όλων μας να 
σε συντροφεύουν.

Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. Θ. Γιούργας

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ
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Από την εκδρομή του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ Σαλαμίνας στη 
Βυτίνα την 19-2-2011

Aπό την εκδρομή στο Mέτσοβο την 6/3/2011 με απόστρατους  
Aξ/κούς Λιμ. Σώματος, Πολ. Nαυτικού, Aστ. Πόλεων και φίλους

Από εκδρομή μελών μας στην I.M. Σωτήρος στην Aργολίδα Σχολή Tεχνιτών Tάξης του 1957 καταταχθέντες 31-10-57 με 
τους δασκάλους Γ. Aϊδίνη και K. Kωτάνη. Aρχείο Σ. Mατζηρίδη

H φωτογραφία είναι από εκδρομή των μαθητών της Σχολής  
Τεχνιτών Ναυστάθμου Σαλαμίνος στους Δελφούς το 1965
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