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- Eξώφυλλο: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ένταξη
του Θωρακισμένου Kαταδρομικού Aβέρωφ στον
Eλληνικό Στόλο.
- Oπισθόφυλλο: Tο πλήρωμα του Aβέρωφ φωτογραφημένο
στο πρόστεγο του πλοίου. Aπό τη στολή των
Aξιωματικών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
η φωτογράφηση έγινε πριν το 1938.

O Πρόεδρος και τα Mέλη του Δ.Σ. της EAAN εύχονται
σε όλα τα Mέλη της EAAN και στις οικογένειές τους
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επίκαιρα θέματα

Θέματα Eνώσεων Aποστράτων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ
(ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ)
(ΝΠΔΔ)
Αρ. Πρωτ.: 432
Ημερ.: 22-6-2011
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Αμύνης
Κο Π. Μπεγλίτη
ΘΕΜΑ: Θέματα Ενώσεων Αποστράτων
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων,
οι οποίες είναι οι μόνες θεσμοθετημένες από το
Κράτος Ενώσεις Αποστράτων (ΝΠΔΔ) και εκπροσωπούν 100.000 αποστράτους, με αφορμή την
αναφορά σας σε Ενώσεις Αποστράτων κατά την
ομιλία σας στη Βουλή την 20-6-11 σας γνωρίζει
τα ακόλουθα:
Α. Οι τρεις Ενώσεις ως ΝΠΔΔ ενεργούν θεσμικά
και πάντα στα πλαίσια των νόμων, άλλωστε
εποπτεύονται από τον ΥΕΘΑ, με μοναδικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των απο-

στράτων.
Β. Δεν αναμειγνύονται στα θέματα των εν ενεργεία,
παρά μόνο για θεσμικά, εθνικά, κοινωνικά και
οικονομικά θέματα που έχουν προεκτάσεις και
στους αποστράτους και αυτά πάντα με φειδώ.
Γ. Είναι υπερκομματικές Ενώσεις και δεν έχουν
ομφάλιο λώρο ή άλλου είδους διασύνδεση με
τα πολιτικά κόμματα.
Δ. Η κατά το τελευταίο διάστημα απαξίωση των
Ενώσεων με αποκορύφωμα την πρόθεσή σας
να τις μετατρέψετε από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, επομένως να τις διαλύσετε και η οικονομική και όχι
μόνο (Μετοχικά, Μερίσματα, Στρ. Νοσοκομεία
κ.λπ.) υποβάθμιση των αποστράτων, μας δίνει
το δικαίωμα να έχουμε επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα, για να τους εκθέσουμε τα προβλήματά μας.
Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας επισκεφθούμε ώστε αφενός μεν να σας εκθέσουμε
και προφορικά τις απόψεις μας, αφετέρου δε να
ακούσουμε τις σκέψεις/αποφάσεις σας στα θέματα που μας απασχολούν και σας είναι γνωστά,
λόγω της προηγούμενης θητείας σας ως Αναπληρωτής ΥΕΘΑ.

Τα Μέλη του Συντονιστικού
ΕΝΩΣΗ	

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΑΑΣ	Αντιστράτηγος εα Παντελής Μαυροδόπουλος	Αντ/γος εα Περικλ. Κορμάς
ΕΑΑΝ	Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ	Αντ/χος (Ε) εα Γ. Τζικάκης ΠΝ
ΕΑΑΑ	Αντιπτέραρχος (Ι) εα Βασ. Κατσιαντώνης
Επ/γος (Ι) εα Γεώρ. Β. Κασσαβέτης
		
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ		
Για την ακρίβεια, Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
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Aνασκόπηση των γεγονότων (18-04-2011 μέχρι
28-06-2011)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σ.Περβαινάς ΠN

To

τελευταίο διάστημα υπήρξαν
πολλά θέματα που απασχόλησαν
την ΕΑΑΝ. Κρίνεται σκόπιμο να
ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά γι’ αυτά
και για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α. Την 18-04-2011 ο Διεθυντής του Ν.Ν.Α.
εξέδωσε διαταγή με την οποία οι απόστρατοι και
τα μέλη των οικογενειών τους θα ενοσηλεύοντο
στο Ν.Ν.Α. μόνο σε επείγοντα περιστατικά και στα
ογκολογικά και αυτά μέχρι νεωτέρας. Κατόπιν
της αναστάτωσης που προκλήθηκε στους αποστράτους, η ΕΑΑΝ απέστειλε στον Α/ΓΕΝ την
επιστολή που φαίνεται στην σελίδα 63. Στη συνέχεια, μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ και άλλων Συλλόγων/Ενώσεων (ΝΠΙΔ) που δραστηριοποιούνται
στο Π.Ν. επισκεφθήκαμε τον Υ/ΓΕΝ την 20-052011 και συζητήσαμε όλο το πλέγμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αποστράτων
και των οικογενειών τους. Μετά τη συνάντηση
αυτή εκδόθηκε η ανακοίνωση που φαίνεται στη
σελίδα 57. Επίσης για το θέμα αυτό έχει εκδοθεί
και σχετική διαταγή του Υ/ΓΕΝ, η οποία φαίνεται
στη σελίδα 61.
β. Την 11-05-2011 το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων επισκέφθηκε τον Α/ΓΕΕΘΑ και του
έθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τους αποστράτους. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα
και ο Α/ΓΕΕΘΑ γνωστοποίησε στο Συντονιστικό
τις εξελίξεις στα θέματα αυτά.
γ. Την 13-05-2011 το Συντονιστικό που συνεδρίασε στην ΕΑΑΝ αποφάσισε να αναλάβει Πρόεδρός του, σύμφωνα με τον νόμο ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΝ.
δ. Την 15-05-2011 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

έλαβε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για
τη Μάχη της Κρήτης στα Χανιά, στις οποίες μετείχε και η ΕΑΑΝ και το Παράρτημα της Κρήτης της
ΕΑΑΝ. Στα πλαίσια αυτά ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
βράβευσε τον τελευταίο επιζώντα του Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ που ζει στην Κρήτη, τον Αρχικελευστή Δημήτρη Χατζηδημητρίου.
ε. Την 23-05-2011 τα Μέλη της ΕΑΑΝ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της και Μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Στόλου, στην καθιερωμένη επίσκεψη που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο.
Έτσι είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από
κοντά το υψηλό ηθικό και φρόνημα των στελεχών του Στόλου, όπως και το υψηλό επαγγελματικό τους επίπεδο και ειδικά της Φ/Γ ΨΑΡΡΑ που
επισκεφθήκαμε. Θα θέλαμε για άλλη μία φορά να
ευχαριστήσουμε τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Π. Ευσταθίου Π.Ν. και τον Υπαρχηγό Στόλου
Υποναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν. για την φιλοξενεία που μας παρείξαν, όπως και για το πνεύμα
συναδελφικότητας που μας έδειξαν.
στ. Την 16-05-2011 Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβαν μέρος στην τελετή για την 100ή επέτειο της
καθέλκυσης του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και την 25-052011 στην 38η επέτειο από το κίνημα του Π.Ν
που έγινε στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ..
ζ. Την 02-06-2011 το ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβε μέρος
στην τοπική εορτή της Σαλαμίνας για την Ανάληψη του Κυρίου, που οργανώθηκε από το Παράρτημα ΕΑΑΝ Σαλαμίνας και τις τοπικές Αρχές.
Στην εορτή παρέστη ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δ.
Ελευσινιώτης Π.Ν., ο Διοικητής Ν.Σ. Αρχιπλοίαρχος Μιχάλαρος Π.Ν. εν ενεργεία Αξιωματικοί του
Π.Ν. και οι τοπικές αρχές, όπως και πολλά Μέλη
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της ΕΑΑΝ του τοπικού Παραρτήματος. Λεπτομέρειες όπως στην σελίδα 48.
η. Την 09-06-2011 Μέλη της ΕΑΑΝ έλαβαν
μέρος στην τελετή για τον παροπλισμό του Υ/Β
ΓΛΑΥΚΟΣ
θ. Την 09-06-2011 έγινε η καθιερωμένη ανά
τρίμηνο ενημέρωση των μελών της ΕΑΑΝ στο
εντευκτήριο της ΕΑΑΝ από τον Αντιπρόεδρο
Αντιναύαρχο Θ. ΓΕΡΟΥΚΗ Π.Ν.
ι. Την 1-06-2011 συνήλθε το Συντονιστικό
των τριών Ενώσεων και εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται στη σελίδα 62.
ια. Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων, με
αφορμή την ομιλία του ΥΕΘΑ κου Π. Μπεγλίτη
στη Βουλή όπου κατηγόρησε τις Ενώσεις Αποστράτων ότι προτρέπουν τους εν ενεργεία να μην
πειθαρχούν στην Κυβέρνηση και ότι έχουν ομφάλιο λώρο με την αντιπολίτευση και καθοδηγούνται από αυτήν, απέστειλε στον κο ΥΕΘΑ την
επιστολή που φαίνεται στη σελίδα 4.
ιβ. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως
συνταγματικό το Μνημόνιο και επομένως η προσφυγή πολλών φορέων μεταξύ των οποίων και
η ΕΑΑΝ απερίφθη.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστη-

μα έχουμε:
α.Τις κυβερνητικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεμο Πρόγραμμα, οι οποίες όταν ψηφισθούν θα επιβάλουν δυσβάσταχτες
απώλειες στο εισόδημα των αποστράτων, που
ήδη έχει μειωθεί κατά 30% από το πρώτο μνημόνιο και βεβαίως θα αντιδράσουμε σε όσες είναι
μαχητές, δηλαδή δεν προβλέπονται με σαφήνεια
στον εφαρμοστικό νόμο.
β. Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ έχει εγκριθεί κατ’ αρχήν ο
νέος κανονισμός παραθερισμού που θα ισχύσει
για το 2012. Το σχέδιο αυτό θα αναρτηθεί σύντομα στο site της ΕΑΑΝ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΑΑΝ, ώστε όποιος επιθυμεί να στείλει
τις παρατηρήσεις του, οι οποίες θα ληφθούν
υπόψη στην τελική διατύπωση.
γ. Υπενθυμίζουμε ότι τα ονόματα όσων παραθερίσουν το 2011 θα γνωστοποιηθούν μέσω των
επομένων Θ.Α., όπως έγινε και τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Τέλος η ΕΑΑΝ απευθύνει έκκληση σε όλα τα
Μέλη της, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στην ΕΑΑΝ και να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν
ειδικές γνώσεις, να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ.

Θ/Κ Γ. Αβέρωφ. Γενέθλιο έτος για το
Θ/Κ Γ. Αβέρωφ,100 χρόνια 1911-2011

Γράφει ο Yποναύαρχος εα N. Tσαπράζης ΠN

To

Θ/Κ Γ. Αβέρωφ, αγοράστηκε από
την ελληνική κυβέρνηση τον
Οκτώβριο 1909, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για την ανανέωση του
Στόλου του 1900, σε συνδυασμό με την απαίτηση
του Στρατιωτικού Συνδέσμου για τη σύντομη
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«Παρασκευή του Nαυτικού» με την προμήθεια
ενός Θ/Κ 10.000 τόνων.
Το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία
Orlando στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Καθελκύσθηκε
στις 12 Μαρτίου 1910 και παραλήφθηκε το Μάιο
του 1911. Στοίχισε με τα πυρομαχικά του περίπου

1 εκατ. λίρες Αγγλίας. Το 1/4 του ποσού καλύφθηκε από το κληροδότημα του μεγάλου ευεργέτη Γ.
Αβέρωφ, του οποίου έλαβε και το όνομα. Το πλήρες εκτόπισμά του ήταν 10.000 τόνων. Είχε πλήρωμα 670 άτομα. Η θωράκισή του ήταν από 8 έως
20 εκ. και η ταχύτητά του έφθανε μέχρι 22 κόμβους την ώρα. Το πλοίο ευθύς μετά την παραλαβή
του, έπλευσε στην Αγγλία για να λάβει μέρος στις
εορταστικές εκδηλώσεις της στέψης του Βασιλέως Γεωργίου V στο Πόρτσμουθ. Εκεί παρέλαβε
και τα πυρομαχικά του. Σε μια μεθόρμησή του στις
19/6/1911, προσάραξε στα εκβαθή και χρειάστηκε δεξαμενισμός για την επισκευή των ζημιών.
Συγχρόνως δημιουργήθηκαν στο πλοίο επεισόδια
απειθαρχίας και ανάγκασαν την κυβέρνηση στις 8
Ιουλίου να αντικαταστήσει τον κυβερνήτη πλοίαρχο Γ. Δαμιανό με τον πλοίαρχο Π. Κουντουριώτη,
όπου επανέφερε στην τάξη στο πλοίο.
Απέπλευσε από την Αγγλία στις 20 Αυγούστου
και έφθασε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου
1911, όπου του έγινε ενθουσιώδης υποδοχή.
Το Αβέρωφ έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς
Πολέμους 1912-1913, ως αρχηγός του ελληνικού στόλου, υπό την καθοδήγηση του Ναυάρχου
Παύλου Κουντουριώτη, που επέβαινε στο πλοίο
ως Αρχηγός του στόλου.
Το πλοίο έδρεψε δάφνες δόξας και κατετρόπωσε τον τούρκικο στόλο στα στενά. Έλαβε μέρος στις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης και
Λήμνου (3-12-1912) και (5-1-1913) αντίστοιχα
όπου κρίθηκε η κυριαρχία στο Αιγαίο και δόθηκε
σημαντική συνδρομή στις κατά ξηράν επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού.
Στη συνέχεια έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στις 13 Νοεμβρίου 1918, επικεφαλής Ελληνικής Μοίρας,
κατέπλευσε με άλλους συμμαχικούς στόλους
στην Κωνσταντινούπολη και αγκυροβόλησε
έξω από τα ανάκτορα του Σουλτάνου «Νταλμά-

Μπαχτσέ».
Το 1922 έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού και υποστήριξε την ελληνική
μεραρχία κατά την απόβασή της στη Ραιδεστό και
Καλλίπολη. Το 1925 έκανε γενική επισκευή, άλλαξε μηχανές και του μειώθηκε η ταχύτητα και
πρόσθεσε σύστημα διεύθυνσης βολής και κατευθυντήρα στα πυροβόλα. Με τη γερμανική εισβολή
στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941, το πλοίο βρέηκε στο ναύσταθμο και λόγω του ότι θεωρείτο
παρωχημένο, διότι η ταχύτητα είχε μειωθεί στους
16 κόμβους, λόγω παλαιότητας των μηχανών. Η
ηγεσία του ΓΕΝ, πήρε απόφαση να μην φύγει το
πλοίο μαζί με τον υπόλοιπο στόλο για την Αλεξάνδρεια. Τότε ακολούθησε στάση των κατώτερων
αξιωματικών και ιδιαίτερα του Σημ. Ηλιομαρκάκη,
ο οποίος ανέλαβε την κυβέρνηση του πλοίου και
ευτυχώς που συντάχθηκε μαζί του ο συνετός και
ηρωικός πλωτάρχης τότε Δαμηλάτης που εκτελούσε καθήκοντα Υπάρχου, και ανέλαβαν να κυβερνήσουν το πλοίο και να το οδηγήσουν στην
Αλεξάνδρεια στις 23.5.1941. Ο κυβερνήτης επέβη
κατά του πλοίου φθάνοντας με ατμάκατο. Έτσι σώθηκε το πλοίο, όπου και έγινε έδρα του Αρχηγού
του στόλου στην Αλεξάνδρεια. Το πλοίο κατά τη
διάρκεια των επιχειρήσεων του ΒΠ συνόδευσε
νηοπομπές και έφθασε μέχρι τον ινδικό ωκεανό.
Μετά την απελευθέρωση με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Θεόδ. Κουντουριώτη κατέπλευσε στο Φάληρο στις 17-10-1944, μεταφέροντας την ελληνική
κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.
Τα παραπάνω εκτεθέντα μαρτυρούν, ότι το εν
λόγω Θ/Κ, δεν υπήρξε μόνο ένδοξο πλοίο, αλλά
και τυχερό, διότι αποτελεί τη ζώσα ιστορία της
νεότερης Ελλάδος, και το κάστρο ελευθερίας των
νησιών του Αιγαίου, χωρίς την παραμικρή ζημιά.
Σήμερα ναυλωχεί στο Φαληρικό Δέλτα ως
Μουσείο για να θυμίζει στους νεότερους τους
εθνικούς αγώνες του Έθνους.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων
Γράφει ο Πανασιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

T

ην 30ήν Ιουνίου εορτάζομεν αγαπητοί
μου αδελφοί, την μνήμην των Αγίων
δώδεκα Αποστόλων. Είναι οι θεοκήρυκες διδάσκαλοι απάσης της Οικουμένης,
διότι «εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος
αυτών· και εις τα πέρατα της Οικουμένης τα
ρήματα αυτών» (Ψάλμ. ιη’, 5).
Συγκροτούν την ιεράν παράταξιν των πρώτων και μεγάλων ηρώων της χριστιανικής εκκλησίας. Υπήκουσαν αμέσως εις την πρόσκλησιν του Μεγάλου Αλιέως Σωτήρος Ημών Ιησού
Χριστού.
Προσκαλεί αυτός ο Κύριος, διότι θέλει να
καταρτίσει το πνευματικόν του επιτελείον, διά
του οποίου το λυτρωτικόν κήρυγμα του Σταυρού θα μεταφέρετο εις όλον τον κόσμον.
Προσκαλεί δε, όχι σοφούς ή άλλους διακρινομένους δι’ ισχύν ή κοσμικήν καταγωγήν ή
άλλα εγκόσμια προνόμια.
Απευθύνεται προς ταπεινούς και αφανείς,
προς αγνώστους και ασήμους αλιείς λέγοντάς
τους: «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ. δ’, ια’). Και οι ταπεινοί
αλιείς, εγκατέλειψαν ό,τι προσφιλές και αγαπητόν είχον.
Εγκατέλειψαν το επάγγελμα και την εργασίαν των, τας οικογενείας των και ηκολούθησαν

τον Ιησούν. Οι απλοί ψαράδες έγιναν κήρυκες
του Θείου Λόγου.
Επί τριετίαν εμαθήτευσαν εις τον Κύριον.
Εδιδάχθησαν, εφωτίσθησαν, ανεγεννήθησαν,
πλην του προδότου Ιούδα.
Βεβαίως τινές εξ αυτών την τελευταίαν
στιγμήν, εκλονίσθησαν. Αυτός ο Πέτρος Τον
ηρνήθη. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Κατά την Σταύρωσιν τον εγκατέλειψαν. Μόνον ο ευαγγελιστής Ιωάννης έμεινεν επί του Σταυρού και η
Μητέρα του Παναγία.
Η πίστις των Αγίων Αποστόλων μετά την
Ανάστασιν, έλαβε σάρκα και οστά.
Έλαβαν σοφίαν Θεού, την θείαν χάριν και τον
φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος.
Εφήρμοσαν πλήρως την παραγγελίαν του
Κυρίου «πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα
κηρύξατε το ευαγγέλιον πάσει τη κτίσει»
(Μάρκ. 16, 15).
Μετά την Πεντηκοστήν, φωτισμένοι από το
Άγιον Πνεύμα, εκήρυττον «Χριστόν και τούτον
εσταυρωμένους» (Κορινθ. Β’, 2).
Επλήρωσαν την γην ιατρειών και θαυμάτων,
θεραπεύοντες ασθενείς, καθαρίζοντες λεπρούς, εγείροντες νεκρούς, δαιμόνια εκβάλλοντες, κατά την δοθείσαν χάριν (Ματθ. ι, 8).
Περιεπλάκησαν εις αγώνας και πειρασμούς.

Εγεννήθησαν «θέατρον τω κόσμω» και «περικαθάρματα», καθ’ όσον, ως έγραφεν ο Θείος
Παύλος «και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολοφιζόμεθα και αστατούμεν και
κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαιες χερσίν (Α’.
Κορινθ. ε’. 11).
Αυτός ο Κύριος προείπεν εις αυτούς τούτο,
διά των λόγων, «ιδού εγώ αποστέλλω υμάς
ως πρόβατα εν μέσω λύκων» (Ματθ. ι’, 16).
«Αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον (Λουκ. κα’,

13) είχε τονίσει ο Χριστός.
Αγαπητοί: Οι Άγιοι Απόστολοι έγιναν «Φως
του κόσμου» και «άλας της γης» (Ματθ. δ’, 13,
14).
Ας ακολουθήσωμεν και ημείς τον Κύριον,
όστις καλεί και ημάς εις μετάνοιαν και σωτηρίαν. Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, ας επιδείξωμεν καλήν, χριστιανικήν ζωήν, διά της εναρέτου ζωής
και του καλού παραδείγματός μας.

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπους».
Mατθαίος δ’ 19


MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2011

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2011



EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ
Tο χριστιανικό μήνυμα μέσα από τη θάλασσα
Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

B. ΠAΛAIA ΔIAΘHKH
1. Από τη Γένεση έως τους Προφήτες

To

παρόν κεφάλαιο αποτελείται από
τέσσερις ενότητες: Θεολογικές
έννοιες, τα είκοσι τρία πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα βιβλία Ψαλμοί, Ιώβ, Παροιμίες, Σοφία
Σολομώντος και Σειράχ, και τους
Προφήτες.

Θεολογικές έννοιες
O κόσμος αυτός που ζούμε έχει αρχή, το διδάσκει η φύση και η επιστήμη και το πιστοποιεί η Ιστορία. O
κόσμος θα έχει και τέλος. Αυτό δεν
σημαίνει ότι θα πέσει στην απόλυτη
ανυπαρξία, αλλά θα μεταβληθεί, όπως και τα σώματά μας. Θα μετασχηματισθεί προς το θεϊκότερον με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να
είναι αναλογος με εμάς, την ημέρα της Δευτέρας
Παρουσίας.
Για την κατανόηση αγιογραφικών και πατερικών κειμένων, στα όποια θα γίνουν αναφορές,
θεωρήθηκε αναγκαία η παράθεση των θεολογικών εννοιών που ακολουθούν.
H μόνη λογική ψυχή που υπάρχει στον κόσμο
είναι η ανθρώπινη, η οποία είναι υπερουράνια
επειδή είναι νοερά ουσία. Δεν υπάρχει κοσμική
ψυχή που κινεί ουρανό και γη.
O Θεός είναι αληθινα Ων και πάντα Ων και αμε-
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τάβλητα Ων. Δεν έλαβε το είναι από την ανυπαρξία ούτε πηγαίνει στην ανυπαρξία. Είναι τρισυπόστατος (Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα) και παντοδύναμος.
Ο Θεός δημιούργησε στην αρχή τον ουρανό και
τη γη σαν ύλη που δέχεται τα πάντα και έχει τη
δυνατότητα να παράγει τα πάντα.
Δεν προϋπήρχε ύλη από μόνη της.
Στη συνέχεια προχώρησε ο Θεός
στην υπόλοιπη δημιουργία, σύμφωνα με το βιβλίο της Γένεσης, καταλήγοντας στον άνθρωπο με υπόσταση ψυχοσωματική. Το μεν σώμα
έλαβε από την ύλη, όπως και τα άλλα ζώα, τη δε ψυχή από τα υπερκόσμια, τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος
έχει μέσα του ένα θεϊκό φορτίο44.
Πλάστηκε κατ’ εικόνα του Πλάστη του, για να
βλέπει προς Εκείνον, να Τον αγαπά και να είναι
μύστης και προσκυνητής μόνον Εκείνου. Το «κατ’
εικόνα» αναφέρεται στη φύση του νου και όχι στο
σώμα, από τον οποίο νου τίποτε δεν είναι καλύτερο κατά την φύση.
Κάθε λογική και νοερή φύση (άγγελοι-άνθρωποι) είναι κατ’ εικόνα του Δημιουργού, έχει ζωή με
την οποία διαμένει ως ύπαρξη αθάνατη και δεν
επιδέχεται φθορά. H νοερή και λογική φύση του
ανθρώπου έχει τη ζωή ως ουσία και ενέργεια,
αφού ζωοποιεί το σώμα με το όποιο είναι ενωμένη 45, γι’ αυτό και λέγεται ζωή του σώματος.
Η ψυχή καθενός από τα άλογα ζώα είναι ζωή

του σώματος. Τη ζωή τα ζώα δεν την έχουν ως
ουσία άλλα ως ενέργεια μόνον. Όταν διαλύεται
το σώμα, διαλύεται και αυτή στα ζώα.
Η ψυχή κάθε άνθρωπου είναι και ζωή του σώματος που εμψυχώνει και έχει ζωοποιό ενέργεια
σε σχέση προς κάτι άλλο, προς το οποίο εκδηλώνεται, δηλαδή προς το σώμα που ζωοποιείται από
αυτήν. H ψυχή έχει τη ζωή όχι μόνον ως ενέργεια
άλλα και ως ουσία, επειδή ζει καθ’ εαυτήν.
H λογική και νοερή ψυχή έχει ως ουσία τη ζωή
αλλά είναι δεκτική των αντιθέτων της αγαθότητας και της κακίας. Η ψυχή συνεπώς δεν έχει ως

ουσία την αγαθότητα, αλλά ανάλογα με τη διάθεσή της, βρίσκεται πότε στην αγαθότητα και πότε
στην κακία. Το αυτεξούσιο του άνθρωπου, που
παραχωρήθηκε από τον Δημιουργό, κλίνει στη
μία ή την άλλη, έχει την αγαθότητα-κακία ως ιδιότητα και όχι ως ουσία.
Μόνον ο υπέρτατος Νους, ανεπίδεκτος των
αντιθέτων, έχει την αγαθότητα ως ουσία46 και όχι
ως ιδιότητα. Εκείνος είναι το αγαθόν. Ο Θεός είναι,
πηγή αγαθότητας από την οποία πηγάζει ο Λόγος,
ο οποίος είναι αντίστοιχος με τον έμφυτο σε μας
λόγο, που εναπόκειται στο νου μας, αφού ο Θεός

44. Συμβουλευόμενοι τον ΕιρηναίοΜπούλοβιτς και ειδικότερα τις αναφορές του περί διακρίσεως της θείας ουσίας και ενεργείας κατά
τον άγιο Μάρκο Εφέσου, συμπληρωματικά σημειώνουμε τα έξης:
• H δημιουργία του κόσμου αποτελεί ελεύθερη και οικειοθελή πράξη της θείας βουλήσεως και δυνάμεως, ήτοι της θείας αγαθότητας
και ενέργειας και πουθενά δεν μπορεί να εκληφθεί ως κάποια αναγκαιότητα της θείας φύσης, ως κάποια φυσική απόρροια, έκχυση,
διάχυση ή εκχείλισμα της θείας ουσίας. Έτσι, ο πραγματικός χαρακτήρας της ενέργειας του Θεού είναι η απαραίτητη γέφυρα μεταξύ
της απρόσιτης και άσχετης θείας ουσίας και του κτιστού κόσμου. Σύμφωνα με τους Πατέρες, η μεν κτίση είναι «έργον της θελήσεως».
η δε Γέννηση μαζί με την Εκπόρευση «έργον της φύσεως».
• H πίστη μας στην Αγία Τριάδα ως Δημιουργό του παντός υπονοεί και προϋποθέτει λεληθότως (χωρίς να το εννοεί) τη διάκριση ουσίας και ενεργείας. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, ακολουθώντας πιστά τον Μέγα Αθανάσιο γράφει (PG 75.312) «το μεν ποιείν της ενεργείας εστί, φύσεως δε το γεννάν. Φύσις και ενέργεια ου ταυτόν». Με βάση τη διάκριση ουσίας-ενεργείας μπορούμε να κατανοήσουμε
πως ο κόσμος είναι όντως έργον του Θεού εκ του μηδενός, «εξ ουκ όντων», ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται η προέλευση του κόσμου
εκ της θείας ουσίας. Ο Θεός δεν δημιουργεί κατά την ουσίαν Αυτού «αλλά κατά την μίαν και την αυτήν ουσιώδη ενέργεια της θεότητος»,
κατά την θεληματική δύναμιν Αυτού. Η νοερή και λογική φύση της ψυχής. επειδή μόνον αυτή έχει νου και λόγο και πνεύμα ζωοποιό,
αυτή μόνο έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα του Θεού περισσότερο και από τους ασώματους Αγγέλους, διότι έχει μέσα του συνεκτική και
ζωοποιό δύναμη και δύναμη να άρχει. Υστερούμε έναντι των Αγγέλων στο «καθ’ ομοίωσιν». H ψυχή το προνόμιο αυτό το έχει αμετάβλητο και αν ακόμη δεν εννοήσει την αξία της και αν δεν φρονεί και δεν ζει αντάξια του Θεού που τη δημιούργησε κατ’ εικόνα του. Γι’
αυτό και μετά την απώλεια του Παραδείσου, με την οποία ο άνθρωπος υπέστη τον θάνατον της ψυχής (χωρισμό της ψυχής από το Θεό)
πριν από τον θάνατο του σώματος, έχασε το «καθ’ ομοίωσιν» αλλά δεν έχασε το «κατ’ εικόνα».
45. Σε ό,τι άφορα το θάνατο του άνθρωπου, η χριστιανική πίστη θεωρεί το μηδέν από το όποιο προήλθε ο κόσμος ως ένα απόλυτο «ουκ
είναι». H κτιστότητα συνεπάγεται το θάνατο ως επάνοδο στο μηδέν του «ουκ είναι». Ο θάνατος συνεπώς δεν είναι εξ ορισμού τίποτε άλλο, παρά η φορά προς το μηδέν, το «ουκ είναι» της προκτισιακής καταστάσεως. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, αν και ο άνθρωπος
προερχόμενος από την ύλη (το μηδέν) είχε ως προορισμό να καταλήξει στο μηδέν, ο Θεός ο ίδιος του εχάρισε το δώρο της αθανασίας. H βιβλική και πατερική έννοια της ζωής δεν είναι ποτέ εκείνη της δυνάμεως και ενεργείας ή κινήσεως που ενυπάρχει σε κάποιο
όν, λαμβανόμενο καθαυτό. H ζωή είναι πάντοτε νοητή ως σχέση, ως κοινωνία. Ο θάνατος είναι η διακοπή της σχέσεως με το θεό,
δηλαδή το αντίθετο της ζωής. Έτσι, διακοπή της σχέσης-κοινωνίας με το Θεό σημαίνει θάνατος, και όπου θάνατος ανυπαρξία. H
κατά χάριν αθανασία δεν περιορίζεται μόνον στην ψυχή αλλά επεκτείνεται και στο σώμα. Αν ο άνθρωπος έπαιρνε στη φύση του την
αθανασία κατά τη δημιουργία, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα σωτηρίας ούτε ανάγκη ενσαρκώσεως του Λόγου. Κατόπιν τούτου,
δηλαδή της ενσαρκώσεως και της αναστάσεως του Λόγου, «ουκέτι νυν ως κατακρινόμενοι αποθνήσκομεν. αλλ’ ως εγειρόμενοι
περιμένομεν την κοινήν πάντων άναστασιν»(Μέγας Αθανάσιος. Λόγος περί ενανθρωπίσεως, 10. Το κλειδί λοιπόν της λύσεως του
προβλήματος της αποφυγής του θανατου ως αφανισμού ευρίσκεται όχι στη φύση του κτιστού. ούτε στη δημιουργία την ίδια, άλλα
στην Ανάσταση του Χριστού (Περιοδικό Σύναξη, καλοκαίρι 1982).
46. Κατά τον άγιο Μάρκο Εφέσου, ο Θεός υπάρχει κατ’ ουσίαν και κατ’ ενέργειαν, δηλαδή ως Ών και ως Αγαθός, ως Παντοδύναμος. Εις
Θεός: Πατήρ. Υιός και Άγιον Πνεύμα. H κατ’ ενέργειαν ύπαρξις -η «προς τα έξω»- ως μη ούσα εξωτερίκευσις της θείας φύσεως
είναι χάρις. Ναι μεν η ενέργεια δεν αποτελεί φύσιν Θεού, αλλ’ όμως είναι Θεός, είναι θεία και ένθεος πραγματικότης. Οι ενέργειες
Θεού αποτελούν τα ιδιώματα. τις ιδιότητες του Θεού. Δεν πρέπει να συγχέονται τα φυσικά ιδιώματα του Θεού με τα υποστατικά
ιδιώματα του Πατρός, του Yιου και του Αγίου Πνεύματος. Για τον άγιο Μάρκο, ο Θεός είναι ανώνυμος μεν και υπερώνυμος κατά την
ουσίαν Αυτού, επώνυμος δε και πολυώνυμος κατά την ενέργειαν Αυτού.
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μας έκανε κατ’ εικόνα του. Ο λόγος αυτός είναι
γνώση που συνυπάρχει πάντοτε με το νου47.
H Γνώση-Λόγος, η οποία συνυπάρχει πάντοτε
με τον υπέρτατο Νου της υπερτέλειας και παντέλειας Αγαθότητας, είναι απαράλλακτα όσο η Αγαθότητα, εκτός του ότι προέρχεται από Εκείνη. Ο
υπέρτατος αυτός καλείται από εμάς Υιός, ο οποίος έχει τέλεια δική Του υπόσταση και δεν υστερεί
από τον Πατέρα Του κατά την ουσία. Διακρίνεται
από τον Πατέρα Του ο Λόγος από το ότι προήλθε
από θεοπρεπή γέννηση.
Λόγος χωρίς πνεύμα δεν υπάρχει. Ο εκ Θεού
Θεός Λόγος έχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προέρχεται και αυτό από τον Πατέρα. Έτσι, από τον
Πατέρα προέρχεται ο Λόγος και το Πνεύμα, με την
αντιδιαστολή ότι ο μεν Λόγος εγεννήθη από τον
Πατέρα κατά τρόπον άρρητον, ενώ το Πνεύμα
προέρχεται από τον Πατέρα με εκπόρευση48.
Από τον Λόγο μάθαμε (Ίω. 15.26). «όταν δε έλθη ο παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του
Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί
εμού», ότι το Πνεύμα είναι και του Yιου, που το
έχει από τον Πατέρα, αφού είναι Πνεύμα αληθείας και σοφίας και λόγου.
Το Πνεύμα, όπως και ο Λόγος, είναι, απαράλλακτα, όλα όσα και Εκείνη η υπερτέλεια Αγαθό-

τητα, εκτός από το ότι προέρχεται από Εκείνη. Δεν
υστερεί καθόλου κατά την ουσία από τον Πατέρα
του άλλα είναι απαράλλακτα ίδιο και με τον Υιόν
και με τον Πατέρα. Έχουμε δηλαδή ένα Θεό αληθινό και τέλειο, σε τρεις υποστάσεις αληθινές και
τέλειες.

47. Γράφει ο Ιουστίνος Πόποβιτς (Άνθρωπος και Θεάνθρωπος): «Η αμαρτία και ο θάνατος στερούν τη ζωήν και την ύπαρξη από το νόημα, απολογοποιούν και τον άνθρωπο και την κτίση. Απωθούν από το πλάσμα του Θεού την πρωταρχική logosnost και τη λογικότητα
που έσπειρε μέσα εις αυτό ο Θεός Λόγος όταν το εδημιούργησε. Μόνον όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει της χαράς της αναστάσεως
του Χριστού, τότε επανέρχεται εις την ψυχήν του το αληθινό νόημα και ο λόγος, η αληθινή λογική και λογικότης. H λέξη logosnost
σημαίνει την υπό του Θεού Λόγου δύναμιν και ενέργειαν εν τοις ύπ’ Αυτού γενομένοις κτίσμασι. Ως προς τον άνθρωπο, η logosnost
σημαίνει τους λογικούς και θείους χαρακτήρες της εικόνας του Θεού Λόγου μέσα εις τον άνθρωπον. αλλά και αυτήν την ουσία του
ανθρώπου. Ως έννοια χριστολογική η logosnost εις τον άνθρωπον σημαίνει εκείνην την «ευλογίαν» του Θεού με την οποίαν ο Θεός
ευλογήσας ημάς εν πάση σώζει και θεώνει εν τω Λόγω. εν Χριστώ. Με την ενανθρώπισή Του ο Θεός Λόγος έδειξε ότι η logosnost
είναι η ουσία της φύσεώς μας. Το θεμέλιον του ανθρωπίνου είναι μας. Η βάσις της ανθρώπινής μας ζωής και υπάρξεως».
48. Το ότι ο Πατήρ γεννά κατ’ ουσίαν δεν σημαίνει ότι η αιτία της υπάρξεως του Υιού και τουΑγίου Πνεύματος είναι η θεία ουσία. Ο
πατήρ ως Πατήρ και όχι ως ουσία είναι αιτία υπάρξεως του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ ούτε ουσίας όνομα ούτε ενεργείας σχέσεως δέ και του πώς έχει προς τον Υιόν ο Πατήρ ή ο Υιός προς τον Πατέρα. Τα ονόματα Πατήρ, Υιος, Άγιον Πνεύμα εκφράζουν μία σχέση αιτίου Πατρός προς αιτιατά του-Υιός και Άγιον Πνεύμα (Ι. Σ. Ρωμανίδης).
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Ο άνθρωπος τάχθηκε όχι μόνον να άρχεται άλλα
και να άρχει πάνω σε όλα τα επίγεια (Γεν. 1,28).
Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο διότι αψήφισε την εντολή του Θεού και
συμφώνησε με το νεκρό, ξένο από τη χάρη, πνεύμα του σατανά.
H νέα εντολή του Θεού είναι η μετάνοια και η
αγάπη προς τον Θεό, που σημαίνει απουσία των
παθών, αφθονία των αρετών και τήρηση των
εντολών. Ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα
είναι ασώματος. Συνεπώς, είναι παντού ως Θεός,
ενώ ως ασώματος δεν είναι πουθενά. Αντίθετα,
ο Άγγελος και η ψυχή, επειδή είναι ασώματος,
δεν είναι σε ορισμένο τόπο, δεν είναι όμως και
παντού. Τρία είναι αυτά που έχει ο Θεός, η ουσία,
η ενέργεια και η τριάδα των θείων υποστάσεων
(Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα).
H θεία υπερουσιότητα ποτέ δεν ονομάζεται
στον πληθυντικό, όχι όμως και η θεία και άχτιστη
χάρη και ενέργεια του Θεού, που διαιρείται αδιαιρέτως (παράβαλε τις ακτίνες του ηλίου). H θεία
ουσία και η θεία ενέργεια, οι όποιες πηγάζουν
από την αμέθεκτη ουσία, είναι αχώριστα παρούσες παντού. Η θεία ενέργεια είναι χωρητή και
στους κτιστούς ανθρώπους, γιατί μερίζεται αμερίστως. H θεία ουσία είναι τελείως αμέριστη,
μένει απρόσιτη.
Όταν αναφερόμαστε σε προσέγγιση του Θεού

από τον άνθρωπο εννοούμε το πλησίασμα ενέργειας του Θεού. Επομένως, πλησιάζει κανείς τον
Θεό όσο πιο κοντά ευρίσκεται στην αρετή (αγάπη,
αλήθεια, δικαιοσύνη κ.λπ.).
Ο Θεός παραμένει ακατάληπτος κατά την ουσία
Του και καταληπτός κατά τις θείες ενέργειες
Του49. Στο Θεό υπάρχει αδιαίρετη διαίρεση και
διαιρεμένη ένωση.
Τα δημιουργήματα φανερώνουν τη σοφία, την
τέχνη και τη δύναμη του Θεού, όχι όμως και την
ουσία του. Η ουσία του Θεού είναι τελείως αμέριστη και επομένως και τελείως αμέθεκτη. H
ενέργεια του Θεού είναι εκείνη που μερίζεται
αμερίστως και μετέχεται.
Ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι
ο ένας μέσα στον άλλον χωρίς να συγχέονται ή
να συμφύρονται. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα, ως προς την κτίση, είναι μία Αρχή και ένας
Κύριος και ένας Δημιουργός και ένας Θεός. H
κτίση είναι κοινό έργο των τριών που έγινε από
το τελείως μη ον.
Κτίσματα είναι τα αποτελέσματα της θείας
ενέργειας και όχι η ενέργεια του Θεού, η οποία
είναι άκτιστη και συναιώνια με τον Θεό. H ενέργεια διαφέρει από την ουσία. Από την ενέργεια
πληροφορούμεθα ότι η ουσία υπάρχει, όχι όμως
και τι είναι. Γι’ αυτό και ο Θεός γίνεται σ’ εμάς
γνωστός ότι υπάρχει όχι από την ουσία Του άλλα

49. «Από τους θεουμένους Προφήτες, Αποστόλους και Πατέρες γνωρίζουμε ότι: • Θεόν φράσαι αδύνατον και νοήσαι αδυνατώτερον.
• Ουδεμία ομοιότητα υπάρχει μεταξύ των κτισμάτων και της άκτιστης δόξας του Θεού. • Κάθε τι που θεωρείται και λέγεται για την πανάγια, ομοιοφυή και ομοούσια Τριάδα ή είναι κοινόν ή ενός και μόνον των τριών. H ουσία του Πατρός, η ουσία του Υιού και η ουσία του
Αγίου Πνεύματος δεν κάνουν άθροισμα τριών ουσιών, αλλά συνιστούν την μία των τριών ουσία. H κοινωνία και η ένωση του Θεού μετ’
ανθρώπου και ανθρώπου μετά Θεού είναι δυνατή και γίνεται κατ’ ενέργειαν Θεού. ως θεία πραγματικότητα. Τον Θεόν δεν δύναται να τον
εννοήσει ο άνθρωπος, διότι ο Θεός υπερβαίνει τον νουν και την λογικήν του ανθρώπου. Τον Θεόν δεν δύναται να έκφραση ο άνθρωπος,
διότι δεν υπάρχει νόημα ή εικών κτιστή όμοια τω Θεώ. ώστε το όνομα αυτής να δύναται να έκφραση τον Θεόν. Και όταν ακόμη αποκαλύπτει ο Θεός Εαυτόν διά του Λόγου εν Πνεύματι Αγίω. ο Θεός. γνωριζόμενος αγνώστως και ορώμενος αοράτως. υπεραισθητώς.
υπερλογικώς και υπερνοητώς. παραμένει εις τον θεούμενον προφήτην απόστολον και άγιον. μυστήριον διότι ο Θεός είναι “ο Εαυτόν
γιγνώσκων, ορών και νοών διά του θεουμένου. όστις τη χάριτι ταύτη του αυτοπτικού θείου φωτός ορά εν Θεώ διά του Θεού τον Θεόν”».
(Ι. Σ. Ρωμανίδης. Δογματική και Συμβολική Θεολογία). Και ερμηνεύει σε άλλο σημείον ο Ρωμανίδης ότι η ουσία του Θεού είναι παντελώς
άγνωστος, ακατάληπτος, ανώνυμος, αμέτοχος, απρόσιτος, άκτιστος..Μόνον η ενέργεια της θείας ουσίας είναι μεθεκτή και υπεραίσθητος.
υπερλογικώς. υπερνοητώς γνωστή στους θεουμένους. H μέθεξις και γνώσις αύτη της θεότητος υπό των θεουμένων διαφέρει εις
βαθμόν αναλόγως του βαθμού της τελειότητος.
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από την πρόνοιά Του, κατά τους θεολόγους. Γνώρισμα της φύσης είναι το να γεννά και της ενέργειας το να δημιουργεί, γράφει ο Κύριλλος Αλεξανδρείας. Ο δε θεοφόρος Δαμασκηνός λέγει ότι
η γέννηση είναι έργο της θείας φύσης, ενώ η δημιουργία είναι έργο της θείας θελήσεως.
Τα προηγηθέντα έχουν αρυσθεί από κείμενο
του αγίου Γρηγορίου Παλαμά («150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια», Φιλοκαλία, Δ’ Τόμος). Ο Ρωμανός ο Μελωδός γράφει:
«Το μυστήριον της σης οικονομίας, ω σωτήρ
ημών, άφραστον εστίν, ακατάληπτον, ως μεμένηκες ομοούσιος τω πατρί και ημίν αλλά ίνα σαφώς ένα εξ αμφοίν ασυγχύτως νοήσωμεν, [...]
γέγονας ο ουχ υπήρχες εκ παρθένου αφθόρου

σαρκωθείς δι’ ημάς ως ημείς αμαρτίας εκτός.
Και Θεός ων αληθεία και άνθρωπος ου φαντασία
εις ο αυτός κατεδέξω το πάθος οικονομία, ίνα των
παθών δώσης άπασιν ελευθερίαν, ο λύσας του Βελίαρ τα βέλη, του Άιδου τό νίκος και Θανάτου το
κέντρον. Ο ποιήσας τα πάντα προστάγματι επί γης
ώφθης γενέτου μένων αμέριστος· ουκ άρχην γαρ
θεότητος κέκτησαι, ούτε χρόνω τινί εποιήθης αυτός, αλλά συν πατρί διαμένεις προάναρχος. Oυ γαρ
κτίσμα ει, αλλά υπάρχεις γέννημα, συναΐδιος λόγος
αεί, τω γεννήσαντι σε ομοούσιος.
Όθεν εν μία ουσία άμα πατρί και τω πνεύματι υπό πιστών καταγγέλλε ως αμερής εν τριάδι, ει και το κατά σάρκα σταυρωθήναι καταδέξω […]».

Εμφύλιες διαμάχες του 1821. Οι φυλακίσεις

Δυνάμεις αποφάσισαν την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.

Η άδικη δίκη και η καταδίκη του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

H περικεφαλαία και το όπλο του Θ. Kολοκοτρώνη
στο Eθνικό Iστορικό Mουσείο στην Παλαιά Bουλή

και η φρικτή καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠN
B’ μέρος

Η πρώτη φυλάκιση του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη
Η κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη είχε λάβει δάνειο
από την Αγγλία με υποθήκη τα Εθνικά Κτήματα,
η κακοδιαχείριση του οποίου έφερε προστριβές
στην κυβέρνηση (κάτι μας θυμίζει και επί των
ημερών μας αυτή η κακοδιαχείριση των δανείων...). Συνεπώς, πολλοί Πελοποννήσιοι απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση και ενώθηκαν με
τον Θ. Κολοκοτρώνη, με αποτέλεσμα ο Γ. Κουντουριώτης να διατάξει να σταλούν κυβερνητικές δυναμεις στην Πελοπόννησο για την επιβολή
και τήρηση της τάξεως καθώς και την είσπραξη
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των φόρων. Οι Πελοποννήσιοι όμως αρνήθηκαν
να πληρώσουν και έτσι δόθηκε το έναυσμα των
αδελφοκτόνων συγκρούσεων, στις οποίες τελικά οι πολιτικές - κυβερνητικές δυναμεις αρχικώς
ηττήθηκαν. Στη συνέχεια η Κυβέρνηση διέπραξε
ένα ακόμη λάθος, το να χρησιμοποιήσει τα λεφτά
του δανείου για τις εμφύλιες ιδιοτέλειές της, αντί
να τα αξιοποιήσει στον αγώνα κατά των Τούρκων. Στις εμφύλιες συρράξεις που ακολούθησαν, σκοτώνεται την 13η Νοεμβρίου 1824 ο γιος
του Θ. Κολοκοτρώνη, ο Πάνος. Τότε ο Θ. Κολοκοτρώνης, λόγω του χαμού του γιού του, αποσύρεται και με παρέμβαση του Δ. Πλαπούτα παρα-

δίδεται για να σταματήσει η εμφύλια διαμάχη. Με
την παράδοσή του φυλακίζεται και στη συνέχεια
παραδόθηκαν και φυλακίστηκαν οι Δεληγιανναίοι, οι Νοταράδες, ο Φραντζής και ο Γρίβας.
Επειδή όμως ο επαναστατικός αγώνας δεν
πήγαινε καλά, μέρος των χρημάτων του δανείου
κατασπαταλήθηκε για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας εμφύλιας σύρραξης και όχι για το σκοπό που πάρθηκε, η κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη αναγκάστηκε
την 18η Μαΐου 1825 να αποφυλακίσει τον Θ.
Κολοκοτρώνη, ο οποίος στη συνέχεια έκανε ό,τι
ήταν δυνατό για να κρατήσει τον αγώνα της
Επανάστασης ζωντανό, μέχρι που οι Μεγάλες

Οι περιπέτειες όμως του ήρωα της Επανάστασης
του 1821 συνεχίζονται... Στις 6 Σεπτεμβρίου
1833 φυλακίστηκε στο Ιτσ-Καλέ του Ναυπλίου
με την κατηγορία ότι ετοίμαζε συνομωσία με τον
Δημήτριο Πλαπούτα και με άλλους συνεργάτες
με σκοπό την ανατροπή του Όθωνα και την πρόκληση ταραχών. Τώρα ποιος ή ποιοι κρύβονται
πίσω από αυτήν την κατηγορία, ποιοι διέδωσαν
τις φήμες αυτές περί δήθεν συνομωσίας δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν...
Στις 10 Μαΐου 1834, ο Θ. Κολοκοτρώνης και ο
Δ. Πλαπούτας καταδικάζονται σε κεφαλική ποινή
διά της λαιμητόμου μέσα σε 24 ώρες στην πλατεία του Ναυπλίου, παρότι δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία και παρά την αντίθεση / διαφωνία του προέδρου του δικαστηρίου Αναστάσιου
Πολυζωίδη και του δικαστή Γ.
Τερτσέτη. Κατά την ανάγνωση της
καταδικαστικής απόφασης, μια
απελπισμένη - αγανακτισμένη φωνή κάποιου
συμπολεμιστή του για την ελευθερία της πατρίδας ακούστηκε βροντερά: «Άδικα σε σκοτώνουν
Στρατηγέ». Τότε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο
ήρωας του 1821, το λιοντάρι της Τριπολιτσάς και
των Δερβενακίων απάντησε με την ιστορική
φράση «καλύτερα να σε σκοτώνουν άδικα παρά
να σε σκοτώνουν δίκαια». Η απόφαση τελικά μετατράπηκε σε ισόβια από τον Όθωνα, λόγω της
αγανάκτησης και της κατακραυγής του ελληνικού λαού, στη συνέχεια του απένημε χάρη, τον
προήγαγε σε αντιστράτηγο και τον διόρισε σύμβουλο της Επικράτειας.
Έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στην
Αθήνα, στην οδό Λέκκα και πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1843. Πέθανε φτωχός αλλά δοξα-
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σμένος, άρχοντας, σύμφωνα με την αρχαία ρήση
του Ισοκράτη που αναφέρει ότι «από τη διαχείριση των κοινών να φεύγεις όχι πιο πλούσιος αλλά
πιο δοξασμένος» και σύμφωνα με τον Πλάτωνα
που υποστηρίζει ότι «ο πραγματικός άρχοντας
δεν είναι φτιαγμένος από τη φύση να αποβλέπει
στο δικό του συμφέρον αλλά στο συμφέρον των
πολιτών».
Πέθανε λοιπόν την 4η Φεβρουαρίου 1843,
αφού προηγουμένως με τους αγώνες του συνετέλεσε αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην
απελευθέρωση της Πελοποννήσου, θέτοντας
έτσι τα θεμέλια για την ίδρυση του ελληνικού
κράτους.
Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν σήμερα η μοίρα του
Έθνους μας αν δεν υπήρχε ο ήρωας αυτός του
1821. Παρόλ’ αυτά, η τότε πολιτική ηγεσία τον
πολέμησε με ύπουλα και ψευδή μέσα, τον φυλάκισε, τον καταδίκασε εις θάνατον για πολιτικά,
ιδιοτελή και ξένα συμφέροντα. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναμφίβολα είναι ο μεγαλύτερος μαχητής
του 1821 που αφιέρωσε την προσωπική και οικογενειακή του ζωή για την απελευθέρωση του
Έθνους μας, για να ζούμε εμείς οι νεότεροι Έλληνες ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
Αλήθεια, όμως, αναγνωρίζουμε το έργο του;
Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό;
Έμπρακτα
το αποδείξαμε ή το
αποδεικνύουμε; Επιτρέψτε μου να εκφράσω
κάποια αμφιβολία για το πόσο
ευγνώμονες είμαστε για το απελευθερωτικό έργο του. Γιατί; Γιατί περπατώντας
στις κεντρικές λεωφόρους της
Αθήνας βλέπουμε ονομασίες

λεωφόρων όπως Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωντσταντίνου, Αλεξάνδρας, Ελ. Βενιζέλου κ.λπ. και μετά λύπης μου
διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ονομασία λεωφόρου που να κοσμεί το όνομα του Θ. Κολοκοτρώνη. Γιατί; Οι προαναφερόμενοι προσέφεραν περισσότερα στο Έθνος μας από τον ήρωα του
Μωριά;
Γι’ αυτό σε ένδειξη ελάχιστης τιμής και ευγνωμοσύνης απέναντι στο Θεόσταλτο αυτόν ήρωα
του 1821, γέννημα - θρέμμα της Ελλάδας, θα
μπορούσε να μετονομαστεί σε λεωφόρο Θ. Κολοκοτρώνη κάποια από τις λεωφόρους της Αθήνας, όπως για παράδειγμα η λεωφόρος Σταδίου.
Έχοντας το γνώθι σαυτόν, είμαι ο τελευταίος που
θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια πρόταση αλλά
αισθάνομαι την εθνική υποχρέωση, μέσω των
Θαλασσινών Αποήχων, να απευθυνθώ στους
αρμοδίους φορείς των Αθηνών, τόσο πολιτικούς
όσο και δημοτικούς φορείς, να ενεργήσουν για
μια τέτοια πράξη.
Υ.Γ. Tο παρόν άρθρο γράφτηκε σε απάντηση κάποιων συκοφαντικών δημοσιεύσεων που δέχτηκε πρόσφατα το όνομα του Θ. Κολοκοτρώνη.

H περιπέτεια ενός υποβρυχίου
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρήστος I. Kούσουλας ΠN

Σ

τον πόλεμο, σε μία εμπλοκή των θαλασσίων δυνάμεων των αντιμαχομένων,
εκτός από την προσπάθεια διά την επικράτηση επί του αντιπάλου, πρωταρχικός σκοπός, επίσης, είναι και η επιτυχής κατάληψη πλοίου του και η μεταφορά του, ακολούθως, σε φιλικά ύδατα. Εδώ, θα αναφερθούμε σε μία τέτοια
επιτυχία, με την κατάληψη Γερμανικού υποβρυχίου υπό των συμμάχων, κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Ήτο το υποβρύχιο U-570, που αιχμαλωτίστηκε
από τους Άγγλους την 27η Αυγούστου 1941 στο
Βόρειο Ατλαντικό, νότια της Ισλανδίας, αφού είχε βομβαρδιστεί προηγουμένως από Αγγλικό
αεροπλάνο, τύπου Hudson. Ρυμουλκήθηκε στο
Thorlanshafen της Ισλανδίας και διεσώθη.
Ενετάχθη στο Βασιλικό Ναυτικό ως HMS
GRAPH την 19η Σεπτεμβρίου 1941 και διεγράφη
την 20ή Μαρτίου 1944, όταν εβυθίσθη στις Δ.
ακτές της νήσου Islay της Σκωτίας. Τη μοναδική
αυτή κατάληψη πλοίου που υπηρέτησε και τους
δύο αντιπάλους, θα περιγράψωμεν, κατωτέρω.
Ως Γερμανικό Υ/Β, το Μάιο 1941 μετά από δοκιμές στη Βαλτική, απεστάλη στη Νορβηγία σε
ναυτική βάση, 13 χιλιόμετρα Βόρεια του
Trondheim.
Τον Αύγουστο του 1941, το Γερμανικό Ναυαρχείο αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισε μία
νηοπομπή στον Ατλαντικό. Εκεί, μαζί με άλλα
υποβρύχια εστάλη και το U-570, έχοντας προμήθειες για τέσσερις εβδομάδες.
Κυβερνήτης του ήτο ο υποπλοίαρχος HansJoachim Rahmlow, αξιωματικός χωρίς εμπειρία
στα υποβρύχια και πολύ περισσότερον, σε πολεμικές περιπολίες. Το πλήρωμά του, επίσης, ήτο

άπειρον με τους αξιωματικούς και τους ναύτες να
υπηρετούν διά πρώτη φορά σ’ αυτό το Όπλο. Την
24η Αυγούστου πέρασε όλο τον χρόνον του, υπό
την θάλασσαν. Ήτο, ήδη, τέσσερις ημέρες στο πέλαγος και ο κυβερνήτης θέλησε να ξεκουράσει το
πλήρωμά του που υπέφερε, από αναπνευστικά
προβλήματα. Έδωσε εντολή για ανάδυση, αλλά
ενώ ευρίσκετο επί της γέφυρας, ήκουσε τον θόρυβο μηχανής ενός αγγλικού αεροπλάνου, το
οποίον με το ραντάρ του, είχε εντοπίσει το Υ/Β.
Αμέσως, διέταξε «ταχεία κατάδυσην» αλλά,
προτού κατορθώσει να καταδυθεί, το αεροπλάνο
εκτόξευσε τέσσερις βόμβες βυθού των 110 kg
κατά του υποβρυχίου, που προξένησαν σοβαρές
ζημίες. Συνέχισε δε να πολυβολεί το υποβρύχιο,
έως ότου μερικοί από το πλήρωμα ύψωσαν μία
λευκή σημαία «ως ένδειξη παραδόσεως» καθ’
όσον, οι βόμβες είχαν καταστρέψει το ηλεκτρονικόν σύστημα, πολλά όργανα και το χειρότερον, ο
εντός του υποβρυχίου αέρας άρχισε να μολύνεται,
με χλωριούχον αέριον. Όλο το πλήρωμα είχε πανικοβληθεί και ευρίσκετο επί του καταστρώματος,
καθ’ όσον η μόλυνσης του αέρος προήρχετο από
έκλυση χλωρίου από τις μπαταρίες κατόπιν επαφής τους, με το αλάτι του θαλασσινού νερού.
Αφού ανέφερον την κατάστασή τους στο Γερμανικό Ναυαρχείο, άρχισαν να καταστρέφουν έγγραφα, κώδικες και την κρυπτομηχανή Enigma.
Αυτή η επικοινωνία με το Ναυαρχείο υπεκλάπη
από τους Άγγλους, που διέταξαν μία αρμάδα
πλοίων να κατευθυνθούν στο σημείον που ευρίσκετο το Υ/Β και έτσι, μετά την άφιξήν των, το
φίλιον αεροσκάφος εγκατέλειψε την προστασίαν
του υποβρυχίου.
Το γερμανικό πλήρωμα παρέμεινε επί του
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Eπάνω αριστερά: ο Άγγλος Πλωτάρχης Colvin RN ως κυβερνήτης πλέον του Y/B GRAPH στο περισκόπιο του
Γερμανικού U-570. Eπάνω δεξιά: το αιχμαλωτισθέν Γερμανικό U-570 (δεξιά) ως Aγγλικό Y/B GRAPH, με κυματίζουσα τη σημαία του Royal Navy.

σκάφους καθ’ όλην την νύκτα και δεν εγένετο
καμία προσπάθεια καταστροφής του, καθ’ όσον
από το επικεφαλής αγγλικόν πλοίον τους είχε
διαμηνυθεί ότι θα τους πολυβολούσαν και θα
τους εγκατέλειπαν στην μοίραν τους. Με τον ερχομό της ημέρας αντηλλάγησαν σήματα από τα
δύο μέρη, με τους Γερμανούς να ζητούν να μεταφερθούν στα αγγλικά πλοία και τους Άγγλους να
προσπαθούν να σιγουρευτούν ότι, οι Γερμανοί
δεν θα βύθιζαν το πλοίον τους, μόλις θα απεμακρύνοντο. Τότε ενεφανίσθη ένα αγγλικό αεροπλάνο και ο πιλότος μη γνωρίζοντας διά την
παράδοση του πλοίου, έβαλε κατά του Υ/Β, ευτυχώς, χωρίς συνέπειες.
Τέλος, άρχισε η προσπάθεια ρυμουλκήσεως
του πλοίου με ανεπιτυχή αποτελέσματα, με τους
Άγγλους να θεωρούν ότι οι Γερμανοί προέβαλον
προσκόμματα, έως ότου ένα άγημα Άγγλων αξιωματικών και ναυτών επέβη του Υ/Β, το προσέδεσε, ενώ το Γερμανικό πλήρωμα παρελήφθη,
από άλλο πλοίο.
Έτσι, το Υ/Β ρυμουλκήθη στην Ισλανδία, με αεροπλάνα να ίπτανται, προς προστασίαν του όλου
εγχειρήματος. Το απόγευμα της 29ης Αυγούστου,
προσήραξε σε αμμώδη βυθό κοντά στην παραλία,
καθ’ όσον αρκετό νερό είχε εισχώρηση εντός του
σκάφους, με κίνδυνο να βυθισθεί.
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Μετά δύο ημέρες, μία ομάς τεχνιτών του Βασιλικού Ναυτικού αφίχθη, με σκοπό την επισκευή του
υποβρυχίου. Το σταθεροποίησαν διά την περίπτωση
μετακινήσεώς του και έτσι όπως είχε καθίσει επί
της ψιλής άμμου, προέβησαν εις έρευναν της καταστάσεως του εσωτερικού του. Πράγματι διεπίστωσαν τις ζημίες που είχε υποστεί και τις διαρροές
νερού, ως και τη μεγάλη ποσότητα ξηρών τροφίμων, που ήτο εφοδιασμένον. Οι τεχνικοί κατόρθωσαν να αντλήσουν μερικώς το νερό και να το επαναφέρουν στην επιφάνεια, το στεγανοποίησαν και
το ρυμούλκησαν σε παρακείμενον λιμένα, όπου
περαιτέρω επισκευές το κατέστησαν ικανόν προς
πλεύσιν εις Αγγλίαν, δι’ ιδίων μέσων. Εκεί, διεπιστώθη, επίσης, ότι αι προξενηθείσαι ζημίαι δεν ήταν
πολύ μεγάλες και ότι οι προσπάθειες του πληρώματος να καταστρέψει όργανα και κώδικες, είχαν
αποτύχει. Ευρέθη μεγάλος αριθμός κωδικών και
χρήσιμων πληροφοριών επικοινωνίας.
Πέρασαν τρεις εβδομάδες επισκευών και το
υποβρύχιο πέρασε και από αμερικανικό έλεγχο,
όπου μία τορπίλλη του, εδόθη στους Αμερικανούς, για περαιτέρω εξέταση. Στις 29 Σεπτεμβρίου το υποβρύχιο απέπλευσε για τελικές επισκευές στην Αγγλία, με κυβερνήτη τον πλωτάρχη
Colvin RΝ. Όλα αυτά, κινηματογραφήθησαν από
την Pathe News, καθ’ όσον μετά από τόση μεγάλη

εμπλοκή πλοίων, δεν μπορούσαν να αποκρύψουν το γεγονός της καταλήψεως, όπως στην
περίπτωση της καταλήψεως του Υ/Β U-110 τον
Μάιο του 1941, όπου εις αυτό είχε ευρεθεί η περίφημη μηχανή μηνυμάτων «Enigma» και ανεκοίνωσαν «την αύτανδρον καταβύθισή του».
Έτσι, μετά τον κατάπλου στην Αγγλία, το υποβρύχιον ετοποθετήθη εις πλωτή δεξαμενή των
εκεί ναυπηγείων διά την επισκευήν της πλώρης
του, από τις ζημίες από τις βόμβες, ως και την απελευθέρωσιν τεσσάρων παγιδευμένων τορπιλών
εις τους τορπιλοβλητικούς σωλήνες. Φυσικά, η
περιοχή είχε εκκενωθεί, όταν δύο αξιωματικοί του
Βασιλικού Ναυτικού, τις εξέταζαν. Μετά, ο επικεφαλής αξιωματικός υποπλοίαρχος Martin Jonson
RΝ, αφήρεσε τους μαγνητικούς πυροκροτητάς και
τις αφόπλισε. Δι’ αυτήν την τολμηρή πράξη, ετιμήθη με το παράσημον του Βασιλέως Γεωργίου.
Επίσης, μία από τις πολεμικές σημαίες του U-570
εδόθη εις τον πιλότον του βομβαρδιστικού αεροπλάνου και εις τον πολυβολητή ιπτάμενον αξιωματικού της RAF, απενεμήθη ο Διακεκριμένος
Σταυρός της Αεροπορίας.
Εκτός του κυβερνήτου, οι συλληφθέντες αξιωματικοί μεταφέρθησαν σε στρατόπεδο Αιχμαλώτων Αξιωματικών του Ναυτικού εις το Grizedale
Hall. Εκεί, ο Κυβερνήτης (εν απουσία του) και ο
ύπαρχος του υποβρυχίου ευρέθησαν «Ένοχοι Δειλίας» από «Δικαστήριον Τιμής», συγκροτηθέν από
αιχμαλώτους Γερμανούς αξιωματικούς του Ναυτικού, με πρόεδρον τον αρχαιότερο και διάσημο
κυβερνήτην του υποβρυχίου U-99, Otto
Kretschmer, όστις είχε συλληφθή αιχμάλωτος,
μετά την καταβύθιση του υποβρυχίου του.
Την νύκτα της 18/19 Οκτωβρίου, ο δεύτερος
καταδικασθείς αξιωματικός, δραπέτευσε του
Στρατοπέδου. Γρήγορα, εγένετο αντιληπτός από
την φρουράν και πυροβοληθείς, εφονεύθη. Λέγεται ότι δραπέτευσε με σκοπό να μεταβεί στο
Ναύσταθμο όπου ευρίσκετο το υποβρύχιο και να

το καταστρέψει, για να λυτρωθεί, έτσι, από τις
κατηγορίες. Άλλη εκδοχή, ότι εξηναγκάσθη να
δραπετεύσει από ομάδα ναζιστών αξιωματικών,
που εφήρμοζαν σκληράν τακτικήν εις αξιωματικούς, μη ανήκοντας ή βλάψαντας το καθεστώς.
Οι Άγγλοι είχαν μεταφέρει τον κυβερνήτη
Rahmlow σε άλλο στρατόπεδο με αιχμαλώτους
Γερμανούς αξιωματικούς του Στρατού και της
Αεροπορίας, προς αποφυγήν παρομοίων περιστατικών και για να τον προστατέψουν από προπηλακισμόν και την περιφρόνησιν των συναδέλφων του, αξιωματικών του Ναυτικού.

Σημείωση
Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι, και σε άλλα συμμαχικά
στρατόπεδα αιχμαλώτων έλαβον χώραν παρόμοια δικαστήρια. Μάλιστα, σ’ ένα εξ αυτών ελήφθη απόφασης θανατικής καταδίκης αξιωματικού, δι’ επίδειξην «δειλίας εις το πεδίον της μάχης», απόφαση η οποία και εξετελέσθη.
Όσον αφορά την κατάληψη του γερμανικού υποβρυχίου U-110 και της μηχανής «Enigma» από
το HMS “BULLDOG” με κυβερνήτη τον πλοίαρχο
John Baker - Crosswell RN, ο Βασιλεύς της Αγγλίας, Γεώργιος ο Στ’, του απένειμε ανώτατον
βρετανικόν παράσημον και ακολούθως ανεφέρθη στο μεγάλης σημασίας επίτευγμα, που επέσπευσε την λήξην του πολέμου κατά δύο έτη,
τουλάχιστον και έσωσε χιλιάδες ζωές.
Διά την Ιστορίαν αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Winston Chwrchill θέλησε να
δωρίσει το U-570 στους Αμερικανούς διά τη
προσφοράν τους στα δύσκολα χρόνια κατά τη
μάχην του Ατλαντικού.
To U-570 την 16/9/41 ενετάχθη στο Βασιλικό Ναυτικό ως HM.S GRAPH. Εδόθη ένα όνομα που άρχιζε
με G από το GERMANY, που να υποδηλώνει ότι ήτο
ένα καταληφθέν γερμανικόν πλοίον. Το υπόλοιπον
του ονόματος είναι συνώνυμον της Γερμανικής
λέξεως GRAF, που σημαίνει κόμης.
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O Tζετζές. 1904. Σημαιοφόρος Γεράσιμος

Mεταξάς (A.M.130). Ένα αθέλητα μακρύ ταξίδι
σχεδόν το γύρο του κόσμου
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN

A’ μέρος

O

Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Α. Σακελαρίου (A.M. 183) μάς περιγράφει το 1967
μια πραγματικά αφάνταστη περιπέτεια.
0 Τζετζές. Έτσι τον λέγαμε τότε εις το Ναυτικό και
όλοι καταλαβαίναμε ότι επρόκειτο περί του Γερασίμου Μεταξά, γιου του Λεάνδρου Μεταξά, αξιωματικού του Ιππικού, ο οποίος, συνταγματάρχης το 1909,
όταν οι αξιωματικοί εξεδήλωσαν την περίφημη επανάστασιν της 15ης Αυγούστου 1909, έκανε την τρέλα, με μερικούς νεωτέρους επίσης αξιωματικούς
του Ιππικού να επιχείρηση να την διαλύση, με αποτέλεσμα να συλληφθή υπό των εις το Γουδί επαναστατών αιχμάλωτος. Πατρίδα του, το νησί που δημιουργεί μεγαλοφυείς και τρελούς και γι’ αυτό ο λαός μας
με τον θρύλον του «τράβα κορδέλα», θέλει να πη
πως ο μηχανικός που έπαιρνε τα μέτρα του οικοπέδου, όπου θα έβαζε το εκεί κατασκευαζόμενο φρενοκομείο, άκουγε τις προτροπές των κατοίκων να
περιτοιχίσει ολόκληρο το νησί.
Την πρώτην Ιουλίου 1901 απεφοίτησε τρίτος
στην τάξη του της Σχολής των Δοκίμων και κατά τη
συνήθεια που πάντοτε επικρατεί εις το ρωμαίικο, η

«Στην κόλαση της ζωής
φθάνουν μόνο οι εκλεκτοί
της ανθρωπότητας. Oι άλλοι
απλώς παρακολουθούν και
ζεσταίνονται». Hebbel
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οικογένειά του προσπαθούσε να τον στείλη στην
Ευρώπη - εμείς φαίνεται ανήκομε εις άλλην ήπειρον - δι’ «ευρυτέρας σπουδάς». Τότε ήταν της μόδας το Γαλλικό Ναυτικό. Ένας, ο επίσης Κεφαλλονίτης Καββαδίας, εφοίτησεν εις το μακαρίτικο τώρα
Αυστριακό Ναυτικό, το οποίον έχαιρε λαμπράς φήμης, λόγω της δόξης που είχεν αποκτήσει με την
ολοκληρωτική εκμηδένιση του Ιταλικού Στόλου,
κατά την ναυμαχίαν της Λίσης, εις την Αδριατικήν.
Ο Μεταξάς πατήρ, επροτίμησε το Ρωσικόν Ναυτακόν, ίσως διότι Πρεσβευτής μας εις την Πετρούπολιν, την Αγιαν Πετρούπολιν, το σημεριvόv Λένινγκραντ, ήτο και αυτός Μεταξάς. Άλλως τε, εις το
ίδιον Ναυτικόν είχε μαθητεύσει ένας άλλος, έξαλλος αυτός τύπος, ως υποπλοίαρχος, ο Γεώργιος
Κακουλίδης.
Η σχετική αίτησις έγινε το 1902. Η Ρωσία είναι
η πατρίδα της γραφειοκρατίας. Τότε όμως στη
Ρωσία η γραφειοκρατία ήταν και αυτή μεγαλοπρεπής. Και η απάντησις, εγκρίνουσα την θητείαν
του Γερασίμου Μεταξά - εφεξής θα ονομάζεται
με το πιο εύληπτον όνομά του, Τζετζές - εις το
Ρωσικόν Αυτοκρατορικόν Ναυτικόν, αισίως
έφθασεν εδώ, αρχομένου του 1905. Εν τω μεταξύ όμως, νέον κοσμοϊστορικόν γεγονός είχε συνταράξει την ανθρωπότητα. Ο Ρωσοϊαπωνικός
πόλεμος, μεταξύ της Ρωσίας και ενός σχεδόν
αγνώστου τότε κράτους της Απω Ανατολής, της
Ιαπωνίας. Αξίζουν μερικές αδρές γραμμές του.
Τα μεσάνυχτα της 8ης προς 9η Φεβρουαρίου
1904,10 ιαπωνικά τορπιλλικά σκάφη, με σβυσμέ-

Iαπωνική αφίσα που απεικονίζει την καταστροφή ενός Pωσσικού πλοίου

να τα φανάρια, μπουκάρουν μέσα εις το Πορτ-Άρθουρ, την κυρίαν βάσιν στην Κορέα του Ρωσικού
Στόλου, και κατά πάγιον σύστημα που έκτοτε
εφαρμόζουν οι Ιάπωνες, προτού κηρύξουν τον
πόλεμο, επετέθησαν και ετορπίλλισαν τα πλοία
του εκεί αγκυροβολημένου Ρωσικού Στόλου, κι
επέτυχαν να βυθίσουν 2 θωρηκτά και 1 καταδρομικόν, με συνέπειαν την απόλυτον ναυτική υπεροπλία του Ιαπωνικού Στόλου στην Άπω Ανατολή.
Αμέσως κατόπιν εκήρυξαν τον πόλεμο και άρχισαν ν’ αποβιβάζουν στρατό, προτού προφθάσουν
οι Ρώσοι να επανδρώσουν με αναλόγους δυναμεις τας αχανείς εκτάσεις της εν Απω Ανατολή
αυτοκρατορίας τους. Η απόστασις από Μόσχας
εως το Χαρμπίν, κέντρον της Μαντζουρίας, εκαλύπτετο με απλήν σιδηροδρομικήν γραμμήν μήκους 7,5 χιλιάδων περίπου χιλιομέτρων. Η πρώτη

σύγκρουσις την 30.4.1904 εις τον ποταμόν Γιαλού
απέληξε με συντριπτικήν ήτταν των Ρώσων.
Μόλις τέλη Μαρτίου 1904, ο Ρώσος Αρχιστράτηγος Κουροπάτιαν φθάνει εις Μούκδεν, και επακολουθεί δευτέρα νίκη των σπουδαίων Ιαπώνων στρατηγών Κουρόκι, Ογιάμα εις Λιάο - Γιαγκ την 24η
Αυγούστου 1904. Η τελευταία μεγάλη κατά ξηράν
σύγκρουσις των αντιπάλων ήτο η μάχη του Μούκδεν
της 20ής Φεβρουαρίου μέχρι 11 Μαρτίου 1905, κατέληξε σε συντριπτική και πάλι νίκη των Ιαπώνων.
Ιστορικό έμεινε το άρθρον του δημοσιογράφου Κανελίδη, ο οποίος έγραφε τότε εις τους «Καιρούς»
που εξέδιδε, με τίτλον του άρθρου «Δεξιώτερα Κουροπάτκιν», διά να τον συμβουλεύση, πού και πώς να
επιτεθή κατά των Ιαπώνων! Ταύτα κατά ξηράν.
Κατά θάλασσαν οι Ρώσοι ήταν ακόμη χειρότερα.
Είχαν δύο βάσεις εις Άπω Ανατολήν, το Πορτ - Άρ-
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Aπό αριστερά:
Στο Pωσικό πυροβολείο
του Πορτ Aρθούρ.
O Pώσος Nαύαρχος
Mακάρωφ, του οποίου
η απώλεια απετέλεσε
βαρύ πλήγμα για
την άμυνα του Πορτ
Aρθούρ.
O αρχηγός του
ιαπωνικού στόλου
Togo.

θουρ και το Βλαδιβοστόκ, χωρισμένες με τεραστίαν
απόστασιν από την μεγάλην χερσόνησον της Κορέας. Μετά την πρώτην επίθεσιν, ο Ιάπων ναύαρχος
Togo, εβομβάρδιζε τον έξω του Πορτ - Άρθουρ ευρισκόμενον Ρωσικόν Στόλον, ο οποίος ούτε εντός
του φρουρίου του Πορτ - Άρθουρ εύρισκε καταφύγιον, βομβαρδιζόμενος από τας βαρείας ιαπωνικάς
πυροβολαρχίας του στρατού. Την 8η Μαρτίου 1904,
αποστέλλεται εις Άπω Ανατολήν και αναλαμβάνει
την αρχηγίαν του εκεί Ρωσικού Στόλου, ο άξιος
ναύαρχος Μακάρωφ. Αλλ’ η κακοτυχία κυνηγάει
παντού τους Ρώσους. Την 13η Απριλίου 1904, κατά μίαν έξοδον του Ρωσικού Στόλου, η ναυαρχίς
Πετροπαυλώφσκ προσκρούει εις ιαπωνικήν ναρκην και βυθίζεται, πνιγέντων 500 περίπου ανδρών
του πληρώματος με τον ναύαρχον. Όταν οι Ρώσοι
είδαν ότι το σφιχτά πολιορκημένο φρούριο της βάσεώς τους στο Πορτ - Άρθουρ, εκινδύνευε να πέση,
επεχείρησαν απεγνωσμένην έξοδον προς Βλαδιβοστόκ την 10η Αυγούστου 1904. Τους εκυνήγησαν οι Ιάπωνες υπό τον άλλον σπουδαίον τους
ναύαρχον Καμιμούρα και τους εβούλιαξαν άλλα
δύο πλοία. Και έτσι την 2α Ιανουαρίου 1905 παρεδόθη το Πορτ - Άρθουρ. Εν τω μεταξύ ο Ρωσικός
Στόλος της Βαλτικής ετοιμασθείς, απέπλεε δι’ Άπω
Ανατολήν, υπό τον ναυαρχον Ροτζεστβένσκυ την
13η Οκτωβρίου 1904 από τους εις την Βαλτικήν
ναύσταθμους του Libau και της Κρονστάτης, αποτελούμενος από 7 θωρηκτά και 2 εύδρομα, υπό

κακούς οιωνούς. Ενώ περνούσε από την περιοχήν
του Dogger Bank της Βορείου θαλάσσης την νύκτα
22-23 Οκτωβρίου 1904, εβομβάρδισε μερικά αλιευτικά που ψάρευαν εκεί ειρηνικά, πέρνοντάς τα ως
ιαπωνικά τορπιλλικά. Θόρυβος διεθνής, διαμαρτυρίαι των ενδιαφερομένων, τελικά κατευνασμός με
πληρωμήν βαρείας αποζημιώσεως. Ο δραματικός
πλους προς Άπω Ανατολήν, συνεχίσθη με περίπλουν της Αφρικής προς Ινδικόν Οκεανόν.
Δευτέρα αποστολή από 2 θωρηκτά και 4 εύδρομα
με τα τορπιλλικά έπλευσε διά Μεσογείου και ηνώθη
με τον προεκπλεύσαντα Στόλον εις Μαδαγασκάρην.
Τρίτη αποστολή υπό τον Ναύαρχον Νιομπογκάτωφ,
απέπλευσεν από το libau την 15 Φεβρουαρίου 1905,
συγκροτηθείσα από μερικά παλαιά εύδρομα, εν των
οποίων έφερεν όνομα «Vladimir Monomakh» και
επέρασε και αυτό από την Μεσόγειον, την εποχήν που
η Ρωσική Πρεσβεία Αθηνών, ειδοποιούσε τον Τζέτζε
ότι η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότης, ο Τσάρος
πασών των Ρωσιών - αυτός ήταν τότε ο τίτλος του
- του έδιδε την άδειαν να επιβή του Βλαδίμηρου Μονομάχου, διά την εκπαίδευσιν την οποίαν είχε ζητήσει. Και έτσι ο Τζετζές μας, όταν τα ρωσικά καράβια
περνώντας την Μεσόγειον, προσήγγισαν εις Σούδαν
της Κρήτης, χωρίς να γνωρίζη ούτε μια ρωσική λέξι
- και ήταν γλωσσομαθέστατος, μίλαγε και έγραφε
περίφημα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά - επέβη
του Βλαδιμίρ Μονομάχ, για να πάει σαν το σκυλί στ’
αμπέλι.

Για ένα μικρό βιβλίο « Ίδρυση του Kυπριακού

Nαυτικού»

Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Κώστας Καταγάς ΠN

Mε

λίγα λόγια στις στήλες του
περιοδικού μας θέλω να
εκφράσω λίγες σκέψεις και
συναισθήματα που γέννησε η ανάγνωση του μικρού βιβλίου με τον πιο πάνω τίτλο.
Το βιβλίο περιγράφει συνοπτικά την προσπάθεια του ΠΝ για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου κατά τα έτη 1964-1966. Eίναι ένας θαλασσινός απόηχος, που ξαναζωντανεύει μετά από
μισό σχεδόν αιώνα, τον αγώνα και τη δράση των
νέων τότε αξιωματικών, ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και στρατευσίμων του ΠΝ, τους
οποίους συνδέει μια ιδιαίτερη ιδιότητα, ένα έξοχο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ανεξάρτητο από
βαθμούς και καθήκοντα. Το γνώρισμα του εθελοντή για την Κύπρο κατά τα τρία εκείνα κρίσιμα
χρόνια.
Στην εισαγωγή του και στο πρώτο κεφάλαιο
περιγράφει συνοπτικά την ιστορία του Κυπριακού
που οδήγησε στα κρίσιμα χρόνια 1964-1966. Στα
επόμενα κεφάλαια (2ο έως και 5ο) περιγράφει
τις από το ΓΕΝ συντονισμένες και επείγουσες
ενέργειες για την ίδρυση και ανάπτυξη του Κυπριακού Ναυτικού με την οργάνωση της Ναυτικής Διοικήσεως Κύπρου (ΝΔΚ), την πρόσκτηση
των πρώτων Τ/Α και την παραλαβή τους στην
Αίγυπτο, τη δημιουργία εκ του μηδενός μιας Ναυτικής Βάσης στο Μπογάζι (Ναυτική Βάση Χρυσούλης), την εγκατάσταση παρατηρητηρίων Ρ/Ε,
την οργάνωση των επικοινωνιών, την πρόσκτηση υλικών και φυσικά την επάνδρωση όλων αυτών με προσωπικό στελεχών και στρατευσίμων,
όλων εθελοντών από το ΠΝ. Οι σελίδες της συ-

νοπτικής εξιστόρησης όλων αυτών των δραστηριοτήτων και ενεργειών κάτω από πολεμικές
συνθήκες αναδείχνουν την αξιοθαύμαστη προσπάθεια τόσο του ΓΕΝ και των επιτελείων όσο
και των ανδρών του ΠΝ που την υλοποίησαν
στην Κύπρο. Η εξιστόρηση αυτών των ενεργειών
ίδρυσης του Κυπριακού Ναυτικού περιέχει και τις
επιχειρήσεις του Αυγούστου του 1964 και παρέχει άγνωστες στους πολλούς λεπτομέρειες της
ηρωικής δράσεως των ΠΠ ΦΑΕΘΩΝ (Κυβ. Ανθ/
ρχος Δ. Μητσάτσος) και ΑΡΙΩΝ (Κυβ. Ανθ/ρχος Ν.
Μπέτσης), με τους πρώτους ηρωικούς νεκρούς
και τραυματίες του ΠΠ ΦΑΕΘΩΝ.
Η αναφορά μου στο μικρό αυτό βιβλίο δεν είναι
να συνοψίσω περαιτέρω τα γεγονότα που περιγράφονται. Αυτά θα τα ιδεί ο αναγνώστης διαβάζοντάς τα. Θα μάθει δε από τον πρόλογο ότι τα
γεγονότα αυτά έχουν καταγραφεί λεπτομερώς
από την άτυπη επιτροπή η οποία με πρόεδρο τον
Αντιναύαρχο εα Γ. Δημητρόπουλο και μέλη τους
Αντιναυάρχους εα Κ. Δημητριάδη, Α. Χρυσικόπουλο, Γ. Δεμέστιχα και Ε. Ζαρόκωστα που όλοι
τους εθελοντές υπηρέτησαν εκείνη την περίοδο
στην Κύπρο, συγκέντρωσαν όλα τα επίσημα στοιχεία και τις προσωπικές μαρτυρίες των ιδίων
αλλά και άλλων εθελοντών και παρέδωσαν την
εργασία τους στην Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού
και τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών.
Είναι έτσι το μικρό αυτό βιβλίο και η εργασία
της ως άνω επιτροπής μια σημαντική συμβολή
στην ιστορία του Κυπριακού και ιδιαίτερα στην
ιστορία της εθνικής προσπάθειας για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου κατά την κρίσιμη εκεί-

συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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νη περίοδο 1964-1966. Ασφαλώς αξίζουν τα
εύσημα στους επιμεληθέντες την έκδοση Αντιναυάρχους εα Κ. Δημητριάδη και Γ. Δεμέστιχα και
τον Πρόεδρο της επιτροπής και τα μέλη της για
την εργασία τους.
Δεν είναι όμως μόνο η συμβολή στην ιστορία
του Κυπριακού που παρέχει αυτό το μικρό βιβλίο,
δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που του δίνει αξία
και δεν είναι οπωσδήποτε ο λόγος που με έκαμε
να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές -οιονεί παρουσίασή του- στους αγαπητούς «Θαλασσινούς
Απόηχους».
Είναι το πνεύμα που αναδείχνεται από τον
αγώνα των νεαρών τότε αξιωματικών, εφέδρων,
ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και στρατευσίμων του ΠΝ που εθελοντές έσπευσαν με ενθουσιασμό να κατέλθουν και να υπηρετήσουν στην
Κύπρο. Το βιβλίο τους καταγράφει σε πίνακες με
τις θέσεις και καθήκοντα που υπηρέτησαν, με τα
χαρακτηριστικά τους ψευδώνυμα που πήραν κατεβαίνοντας στην Κύπρο. Οι ενέργειές τους, η
μαχητικότητά τους, το υψηλό τους ηθικό κάτω
από πολεμικές συνθήκες για το έργο της ταχείας
συγκρότησης υπηρεσιών εκ του μηδενός σε περιοχές χωραφιών και άξενων όρμων, η εγκατά-
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σταση παρατηρητηρίων, η συγκρότηση ενός στολίσκου Τ/Α και η ταχεία επίτευξη της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, η αντιμετώπιση προβλημάτων διοικητικής μέριμνας και τόσων άλλων
αναγκών και καθημερινών προβλημάτων, αναδείχνουν ένα πνεύμα που μοιάζει με εκείνο το
πνεύμα το ηρωικό που διαβάζουμε στο έργο του
Ναυάρχου Δ. Φωκά για την παρασκευή και τις
ενέργειες του ΠΝ του 1940.
Οι τροπές του Κυπριακού μετά την περίοδο
εκείνη του 1964-1965 και το τραγικό 1974 έχουν
καλύψει με λήθη εκείνη την τεράστια, την ηρωική προσπάθεια των εθελοντών του ΠΝ, νέων
τότε στελεχών και στρατευσίμων. Οι σελίδες του
μικρού αυτού βιβλίου τη σκιαγραφούν, την ανασύρουν από τη λήθη και την εξιστορούν, τη θυμίζουν και μάλιστα με ένα τρόπο σεμνό, χωρίς
έπαρση και καυχησιά και από τους επιμεληθέντες
την έκδοση για τους εαυτούς τους αλλά και για
τους αναφερομένους συναδέλφους τους. Μια
όμορφη συνωμοσία διατρέχει την όλη εξιστόρηση εκείνης της προσπάθειας. Θα την έλεγα συνωμοσία ήθους και σεμνότητας (της οποίας παράδειγμα είναι ο αγαπητός και σεβαστός ναύαρχος Γ. Δημητρόπουλος). Και αυτό το συναίσθημα
κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό το κείμενο αυτού του
βιβλίου, τονίζει ακόμη πιο δυνατά την έννοια του
στρατιωτικού καθήκοντος και μάλιστα εκείνου
που βγαίνει από τη δύναμη της εθελοντικής υπηρεσίας για τον εθνικό σκοπό που είχε θέσει το ΠΝ
και η Πατρίδα.
Συμβολή στην ιστορία του Κυπριακού είναι το
μικρό βιβλίο και η εργασία της επιτροπής, Αυτά
αφορούν τον ιστορικό και ασφαλώς εκείνους
που έζησαν τα γεγονότα. Εκείνο όμως για το
οποίο ιδιαίτερα αξίζει να διαβασθεί αυτό το βιβλίο είναι γι’ αυτά που αναφέρω πιο πάνω. Για
τον ενθουσιασμό των εθελοντών εκείνου του
αγώνα, για τη θυσία εκείνων που έπεσαν, για την

αίσθηση του καθήκοντος, για τη διατήρηση του
υψηλού ηθικού σε ώρες δύσκολες, για την πρωτοβουλία και την επινοητικότητα στην αντιμετώπιση αναγκών και δυσκολιών, για ένα πνεύμα
γενικά που ανατρέχει στις καλύτερες Παραδόσεις του Ναυτικού.
Ας το πάρουν οι Διοικητές των Σχολών του ΠΝ
να το παρουσιάσουν στους μαθητές τους. Και
(απαλλαγμένοι από φοβικά σύνδρομα έναντι των
γειτόνων μας) ας διδάξουμε στις στρατιωτικές
μας σχολές παραδείγματα θάρρους και καθήκοντος, όπως αυτά της πρόσφατης ιστορίας μας. Αν
δεν το κάνουμε, αναιρούμε τη δύναμη της Παρά-

δοσης, που βεβαιώνει πάντα πως στο μέλλον θα
υπάρξουν όμοια.
Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω (καθώς η
κυκλοφορία του βιβλίου συνέπεσε με το υβριστικό για τα στελέχη των ΕΔ άρθρο του δημοσιογράφου Κ. Ζούλα), πως αυτή τη βεβαιότητα για
το μέλλον τη μάχεται και πολύ άσχημα η απαξίωση των στελεχών των ΕΔ. Απαξίωση η οποία
τα αποκαρδιώνει γιατί και τέτοια παραδείγματα
θάρρους, καθήκοντος, προσφοράς και θυσιών
του παρελθόντος δεν σέβεται, αλλά και υποσκάπτει το ηθικό τους στην σημερινή κρίσιμη κατάστασή μας.

Eλλάδα και θάλασσα. Σχέση δύναμης και
ελπίδας

O

Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Δημήτρης Λισμάνης ΠN

ποιος επιχειρήσει να ασχοληθεί με την
ιστορία της πατρίδας μας, μοιραία δεσμεύεται από τον παράγοντα θάλασσα.
Όχι μόνο γιατί από τη θάλασσα ξεπήδησε ο πολιτισμός μας κι έγινε μεγάλος σαν κι αυτή, αλλά και
γιατί από τη θάλασσα σώθηκε κατ’ επανάληψη ο
ίδιος ο τόπος. Όποτε το ελληνικό Έθνος δέσποσε
στην περιοχή του και μεγαλούργησε, αναφέρεται
ότι «εθαλασσοκράτει» (Ξενοφώντας).
Αυτή η σχέση και εξάρτηση προέρχεται από αυτή
τη φύση του ελληνικού χώρου. Η Ελλάδα δεν περιβρέχεται απλώς από θάλασσα, μπαίνει μέσα στη
θάλασσα. Αυτή έχει ως βάση της, ως προμαχώνα
της, αυτή είναι το στοιχείο του μυστηρίου της.
Ο χρησμός του Μαντείου ότι η νίκη θα εξασφαλισθεί με τα «ξύλινα τείχη» δεν ήταν μια απλή
παραίνεση, για να αναγκασθούν οι αρχαίοι Αθηναίοι να στρέψουν την προσπάθειά τους στη ναυπήγηση μεγάλου στόλου. Ήταν το αποτέλεσμα
βαθειάς σκέψης, πολιτικής γραμμής και στρατη-

γικού προσανατολισμού της τότε αθηναϊκής ηγεσίας για το μέλλον της Αθήνας, την επιβίωσή της,
τη δική μας ίσως επιβίωση.
Ο λαός μας, πάντοτε, έως σήμερα, σαν από ένστικτο, σε κάθε δύσκολη ώρα, σε κάθε στιγμή
επικίνδυνη, στρέφει τα μάτια του και την ψυχή
του στο ναυτικό μας. Σ’ αυτό προσβλέπει. Συνδέει την ύπαρξη του έθνους μας με την υπεροχή μας
στη θάλασσα. Θαυμάζει τη ναυτική μας παράδοση
και αισθάνεται υπερήφανος γι’ αυτή. Αγαπάει
τους ανθρώπους της θάλασσας, γιατί τους νιώθει δικούς του, αισθάνεται ένας απ’ αυτούς. Κάθε
Έλληνας αισθάνεται ναυτικός.
Το πνεύμα αυτό δεν το συναντά κανείς μόνο
στους Έλληνες νησιώτες, αλλά και στους στεριανούς. Σε όποιο υψηλό μέρος της Ελλάδας κι
αν βρίσκεσαι, τη θάλασσα αγναντεύεις. Ζεις με
αυτή, απ’ αυτή. Θέλεις δεν θέλεις, την έχεις στην
ψυχή σου, γίνεσαι ένα με αυτή, τη θάλασσα την
ελληνική.
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Ο εξέχων Θηβαίος πολιτικός και στρατιωτικός
Επαμεινώνδας, καθαρά στεριανός, πίστευε και
κήρυττε ότι «κάθε Έλληνας είναι γεννημένος για
ναυτικός». Έτσι, το 363 π.Χ. δημιουργεί θηβαϊκό
στόλο από 100 τριήρεις(!) και εισπλέει στην Προποντίδα.
Η Πελοποννησιακή Γερουσία, στους χρόνους
της Ελληνικής Επανάστασης, αν και απαρτιζόμενη από στεριανούς, θεωρεί το ρόλο του ελληνικού ναυτικού για επιβίωση της πατρίδας ως
πρωτεύοντα και ζωτικό. Να τι γράφει εναγωνίως
στους Υδραίους προκρίτους, το 1823: «Αναγκαία
η διατήρησις του ελληνικού στόλου προς σωτηρίαν της Ελλάδος…άνευ του οποίου και τυφλοίς
δήλον ότι, αδύνατον να σωθή η Ελλάς αν και μυρίας μάχας ήθελεν νικήσει κατά ξηράν».
Οι δεσμοί των Ελλήνων με τη θάλασσα είναι
απέραντοι όπως η απεραντοσύνη της, βαθιοί
όπως οι άβυσσοί της, κι ακατάλυτοι όπως η αιωνιότητά της. Οι λόγοι είναι ιστορικοί, πρακτικοί
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και ρομαντικοί.
Ο πόθος του Έλληνα για την πατρίδα του, την πατρίδα των πατέρων του, και για την ελληνική θάλασσα είναι παμπάλαιος, όσο και η ιστορία του.
Ένα από τα συγκινητικότερα ιστορικά γεγονότα
συνέβη στα μακρινά Εκβάτανα, την παλιά πρωτεύουσα της Περσίας. Εκεί είχαν μεταφερθεί οι
Ερετριείς αιχμάλωτοι των Περσών, όταν οι τελευταίοι άλωσαν την Ερέτρια, το 490 π.Χ., πριν
αποβιβασθούν στο Μαραθώνα. Η Ερέτρια υπήρξε σημαντική ναυτική πόλη. Το όνομά της που
σχετίζεται με τη λέξη «ερέτης», υποδηλώνει την
πόλη που παράγει κωπηλάτες – σήμερα θα λέγαμε ναυτικούς. Εκεί στα Εκβάτανα ο διαβάτης
μπορούσε να διαβάσει στην επιτύμβια πλάκα
ενός απόγονου από τους Έλληνες αιχμαλώτους
Ερετριείς:
« Χαίρε Ερέτρια, αγαπημένη μάνα.
Χαίρε Αθήνα γειτόνισσα της Εύβοιας.
Χαίρε θάλασσα φίλη…».
Για τον όπου γης Έλληνα, η θάλασσα είναι φίλτατη, οικεία. Αυτή τον συνδέει με την ποθητή πατρίδα, ακόμα και αν δεν την έχει αντικρύσει ποτέ.
Από τα γαλανά πελάγη και τις ελληνικές ακτές
ξεκινά και ο μύθος και η ιστορία αυτής της χώρας. Εκεί οι Έλληνες βρίσκουν ολόκληρο το
πλούσιο παρελθόν τους. Ο Αρίστων ο Χίος (3ος
αι. π.Χ) γράφει: «Αλών μύθοι, έθνους απόδειξις».
Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι Πελασγοί - οι μακρινοί μας προπάτορες - διέθεταν
προηγμένη ναυσιπλοΐα, τουλάχιστον πριν από το
7.500 π.Χ. Ήσαν πρώτα ναύτες, πριν γίνουν βοσκοί και γεωργοί.
Από την ελληνική θάλασσα αναδύθηκε κάποτε
η ομορφιά, η αρμονία και η τελειότητα, στο πρόσωπο της Αφροδίτης. Από τη θάλασσα γεννήθηκαν πολλοί από τους πρώτους θεούς του λαού
μας. Η προσωποποίηση της θάλασσας, ο Πόντος,
ήταν γιος της Παμμήτορας Γαίας.
Οι θεοί επιλέγουν ως πεδίο των περιπετειών τους

την ελληνική θάλασσα. Ο Απόλλωνας, που εκφράζει
το ελληνικό φως, διαλέγει ως διαμονή του το κέντρο
του Κυκλαδικού πελάγους, τη Δήλο.
Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας συμβολίζουν την
αντιπαράταξη στεριανών και ναυτικών. Για τους
Έλληνες ο Ποσειδώνας αναπαριστά όλες τις
γνώσεις τους για τη θάλασσα. Οι χαρές της, η
βιαιότητά της, η δημιουργική δύναμή της, εκφράζονται με τον εκπληκτικό δυναμισμό του θεού.
Ο Ποσειδώνας συμβολίζει τη ναυτική εμπειρία
και την απαρχή της ναυτικής παράδοσης. Γι’ αυτό
οι Έλληνες επικαλούνται την εύνοια του θεού
στις εξορμήσεις τους. Και όταν ο Χριστιανισμός
κατάργησε εκείνους τους θεούς που δημιούργησε ο άνθρωπος, οι Έλληνες δεν απέκοψαν την
πίστη τους από τη θάλασσα. Ζητούν τώρα την
προστασία του Αγίου Νικολάου.
Οι πανάρχαιοι ελληνικοί μύθοι στη θάλασσα
αναφέρονται και υπαινίσσονται τις θαλάσσιες
εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων του Αιγαίου προς τον Εύξεινο, τη Μ. Ασία και την Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο. Το περιπετειώδες ταξίδι του Διονύσου πάνω σε πλοίο, συμβολίζει τα
θαλασσινά ταξίδια και τους κινδύνους των ναυτικών του τόπου μας από το μακρινό παρελθόν.
Η καθήλωση του Προμηθέα στον Καύκασο, σχετίζεται με τα πρώτα βήματα της μεταλλουργίας στο
Αιγαίο. Η θάλασσα γίνεται πηγή ισχύος για τους
Έλληνες. Αποτελεί χώρο δόξας και πλούτου. Σ’
αυτήν αρχίζει η προσπάθεια για επιβίωση και ανάπτυξη (ειρηνική ή βίαιη). Στη θάλασσα πρωτοεμφανίζεται η έννοια του αγώνα και του πολέμου.
Κάποιοι άθλοι του Ηρακλή και τα ταξίδια του έως
το Γιβραλτάρ, οι εξορμήσεις του εναντίον της Λιβύης και της Τροίας, απηχούν αρχαιοελληνικές υπερπόντιες επιχειρήσεις και αποικιστικές αποστολές.
Η Αργοναυτική εκστρατεία, περί το 1270 π.Χ.,
αποτελεί την πρώτη ομαδική ναυτική επιχείρηση
των Ελλήνων για καθαρά εμπορικούς σκοπούς.
Πρώτο δείγμα έφεσης για γνώση, πλούτο και

περιπέτεια – χαρακτηριστικά της φυλής μας.
Η πολυθρύλητη εκστρατεία εναντίον της Τροίας είναι πλέον μια ιστορική πραγματικότητα, η
οποία πραγματοποιήθηκε το 1225 π.Χ.. Και δεν
είναι παρά η τελευταία από μακροχρόνιες βίαιες
προσπάθειες των Ελλήνων με σκοπό την εμπορική, οικονομική και αποικιακή διείσδυσή τους
στις παράκτιες και εύφορες πεδιάδες της δυτικής Μ. Ασίας.
Η μεγάλη ναυτική περιπέτεια του Οδυσσέα,
που ακολουθεί, υποδηλώνει τις αιώνιες σχέσεις
του Έλληνα με τη θάλασσα και τους διαρκείς
αγώνες του να την καθυποτάξει. Επιδίωξη που
τελικά επιτυγχάνει, επιστρατεύοντας εκπληκτικές ψυχικές δυνάμεις και πνευματικές επιτηδειότητες - πάλι διακριτικά γνωρίσματα του Έλληνα ναυτικού.

Ο πανάρχαιος πλους του Διονύσου

Όλο το μεγαλείο των ελληνικών ιστορικών
χρόνων οφείλεται στη ναυτική δύναμη. Στόλοι
κατασκευάζονται από Φωκαείς, Κορινθίους, Αιγινήτες, Αθηναίους και διασχίζουν τις θάλασσες.
Εξασφαλίζουν την άμυνα και το εμπόριο των ελληνικών πόλεων και φέρνουν την οικονομική
άνθηση. Συγγενείς με τη ναυσιπλοΐα τέχνες και
επιστήμες, όπως η ναυπηγική, η γεωγραφία, η
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αστρονομία και τα μαθηματικά, αναπτύσσονται
αλματωδώς.
Στην Αίγινα κατασκευάστηκαν τα πρώτα πλοία.
Οι Κορίνθιοι επινόησαν τις πολεμικές τριήρεις. Ο
σοφός Ανάχαρσις το καμάκι, οι Αθηναίοι τους
γάντζους κι οι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας,
την άγκυρα. Ο Θαλής συγγράφει το πρώτο εγχειρίδιο ναυτικής τέχνης και ο Αναξίμανδρος σχεδιάζει τον πρώτο γεωγραφικό χάρτη. Ο Αρχιμήδης εισάγει νέες μεθόδους στις ναυτικές συγκρούσεις και εμφανίζεται για πρώτη φορά το
πυρπολικό.
Οι Πέρσες επέτυχαν να διαπλεύσουν ανενόχλητοι το Αιγαίο και να αποβιβασθούν χωρίς αντίσταση στο Μαραθώνα, γιατί οι Αθηναίοι δεν είχαν
ακόμη κατανοήσει τη σημασία της ναυτικής ισχύος. Αργότερα, όμως, στις θάλασσες του Αρτεμισίου και της Σαλαμίνας, ήταν η Αθηναϊκή ναυτική
δύναμη που σταμάτησε την Ασιατική πλημμυρίδα
και διασώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Διαφορετικά, ο Δυτικός κόσμος σήμερα θα ήταν άλλος.
Ο Μ. Αλέξανδρος στηρίζει την εκστρατεία του
στο στόλο του ναυάρχου Νικάνορος. Ο Νέαρχος
από την Κρήτη περιπλέει την Ινδική χερσόνησο.
Ο Ερατοσθένης βοήθησε τον Ίππαρχο από τη Νίκαια να καθορίσει τη θέση των πλοίων (το στίγμα)
με αστρονομικά μέσα. Ο Πυθέας φθάνει μέχρι τις
αρκτικές περιοχές και ο Εύδοξος επιχειρεί τον
περίπλου της Αφρικής.
Το ναυτικό των Βυζαντινών αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και το μεγαλείο της Αυτοκρατορίας. Όσο διατηρείτο η ναυτική ισχύς του Βυζαντίου, η Αυτοκρατορία ανθούσε. Η κάμψη της άρχισε ραγδαία, όταν το ναυτικό
εμπόριο και ο πολεμικός στόλος έφυγαν από τα
χέρια των Ελλήνων και αποκτήθηκαν από τους
Βενετούς και Γενουάτες. Η τελική πτώση ήταν
αναπόφευκτη.
Το δαιμόνιο της φυλής μας, όμως, δεν έμεινε
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νεκρό. Οι Έλληνες βρίσκονται πάλι στο προσκήνιο. Πού αλλού; Στο δικό τους, το οικείο στοιχείο,
τη θάλασσα. Πάνω σε δικά τους ή ξένα πλοία
εμπορεύονται, αντιμετωπίζουν δυναμικά ανταγωνιστές και έρχονται σε βίαιες συγκρούσεις με πειρατές.
Εκμεταλλεύονται τους Ναπολεόντειους πολέμους και πρωταγωνιστούν στο θαλάσσιο εμπόριο της Μεσογείου. Τώρα αντιμετωπίζουν πειρατές και Άγγλους. Γίνονται οι καλύτεροι ναύτες
της Ανατολής. Αποκτούν αξιοθαύμαστη ναυτική
εμπειρία, πολεμική ικανότητα και πλουτίζουν.
Έτσι κατασκευάζουν πλοία πολλά, γερά και οπλισμένα, με πληρώματα ικανά. Σ’ αυτό το ναυτικό
στηρίχθηκε η Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Χάρις στο ναυτικό επιβίωσε και τελικά πέτυχε.
Συνεχίστηκαν οι θαλασσινοί άθλοι στους Βαλκανικούς πολέμους. Η Ελλάδα κυριάρχησε μόνη
της στο Αιγαίο και διπλασιάστηκε. Στο έπος του
’40, ενώ η πατρίδα μας βρισκόταν κάτω από ξένη
κατοχή, η ελληνική σημαία δεν υπεστάλη, ο πόλεμος συνεχίστηκε στη θάλασσα. Το Ελληνικό
κράτος συνέχισε να υπάρχει ζωντανό και να μάχεται, έως ότου ήρθε η νίκη.
Η ναυτική μας ιστορία είναι ένα χρονικό δόξας
και μεγαλείου, αλλά είναι γραμμένο με πολύ αίμα και αστείρευτα δάκρυα. Πώς να μην είμαστε
δεμένοι με αυτό! Ακόμα και σε χρόνους ειρήνης,
τωρινούς, οι κίνδυνοί μας από τη θάλασσα έρχονται. Επειδή από αυτήν εξαρτόμαστε, σε αυτήν
στρέφουν την επιβουλή τους όσοι απεργάζονται
σχέδια σε βάρος μας. Σήμερα μάλιστα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε και νιώθουμε τη
δυναμικότητά μας να συρρικνώνεται και την αξιοπρέπειά μας να προσβάλλεται, ο παράγοντας της
θάλασσας μοιάζει ο μόνος ακμαίος και υποσχόμενος για τον αγώνα τον καλό. Αυτός μένει η ελπίδα
μας, όπως από παλιά. Αυτός είναι κι η κρυφή μας
δύναμη. Μία διέξοδος αισιοδοξίας, που την χρεια-
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Kυβερνήτης B. Π. Πεζόπουλος, ετών 33
«Συνέχεια από το βιβλίο μου “Έτσι διοίκησα”»

Γράφει o Yποναύαρχος εα B. Πατέλης ΠN

Tο

1967 είχα παραλάβει το Ο/Γ Δανιόλος και ευρισκόμουν στη
Θεσσαλονίκη ως πλοίο βάσεως
για τρεις μήνες. Βέβαια ήτο καλοκαίρι, αλλά
δυστυχώς είχαμε ετοιμότητα 2 ωρών, οπότε
αντίο μπάνιο, τόσο για το επιτελείο, όσο και για
το πλήρωμα, σύνολο 70 άτομα.
Ξαφνικά ήρθε ένα σήμα για να παραλάβω
από τη νήσο Σύρο, Κυβερνήτης του Β.Π. Πεζόπουλος. Βασικά στεναχωρήθηκα διότι, όταν θα
παρέδιδα το ανωτέρω πλοίο σε κάποιον συνάδελφο, θα είχα συμπληρώσει 32 εν ενεργεία μήνες μακριά από την αλησμόνητη σύζυγό μου. Τα τύπου Β.Π. Πεζόπουλος τα ήξερα,
όπως έχω περιγράψει τη θητεία μου στο Β.Π.
Μελετόπουλος ως Ύπαρχος και έτσι δεν πήγαινα άσχετος. Είχα όμως διαισθανθεί ότι κάτι δεν θα πήγαινε καλά.
Μόλις παρουσιάζομαι στο Αρχηγείο Στόλου,
λόγω του θέρους και λόγω της χούντας, συναντήθηκα δυστυχώς με τον Αντιπλοίαρχο
Θ.Κ., πρωτοπαλίκαρο της 21ης Απριλίου, ο
οποίος σε έντονο ύφος μου είπε να πάω πάραυτα στη Σύρο για να παραλάβω τα νέα μου
καθήκοντα. Επειδή έλειπα από το σπίτι μου
σχεδόν 2 μήνες, του είπα ότι δεν βρήκα εισιτήριο για Σύρο αφενός και αφετέρου για τα
πλοία αυτά δεν είχα ανάγκη να πάω στη Σύρο
και να επιστρέψω με τον παλαιό Κυβερνήτη
και αγαπητό μου φίλο Γ. Καραμήτσο, δήθεν για
εθισμό και επειδή είχα μια οικειότητα με τον
ανωτέρω Αντιπλοίαρχο (εγώ ήμουν Υποπλοί-

αρχος και κατά παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό μπορείς να έχεις περισσότερη οικειότητα
με τους τεταρτοετείς παρά με τους δευτεροετείς), του απάντησα ότι: «εθισμό μάλλον εσείς
χρειάζεσθε, παρά εγώ».
Επίσης, μου είπε ότι στο πλοίο υπηρετεί και
κάποιος ναύτης Κυριακού, στον οποίο δεν
πρέπει να δώσω ούτε μισή ώρα άδεια μέχρι
να απολυθεί. Έχω κάποιους λόγους του απάντησα ότι θέλω να μου στείλει ένα σήμα διότι
κυβερνήτης είμαι και όχι αυτός.
Ο κάποιος ναύτης Κυριακού ήταν ο σημερινός πρόεδρος του Αντένα. Oμολογώ ότι τότε
το 1967 δεν ήτο ακόμη δημιουργημένος. Αναλυτικά θα τα πούμε στη συνέχεια.
Πράγματι το 1967 είχα μεγαλύτερη θαλάσσια υπηρεσία από αρκετούς μάλλον άλλους
μάχιμους αξιωματικούς. Η επιμονή μου να
μην μεταβώ στη Σύρο δεν τον έπεισε, παρά το
ότι ήθελα μετά από δύο μήνες παραμονής μου
στη Θεσσαλονίκη να βρεθώ επιτέλους και με
τη γυναίκα μου. Τελικά τίποτε. Το θυμάμαι
ακόμη.
Κάποια στιγμή φθάνω στο Β.Π. Πεζόπουλος.
Στην κλίμακα ο μόνος γνωστός ήτο ο εξαίρετος
πυροβολητής Γεώργιος Πετρίδης, οπλονόμος,
ακόμα το θυμάμαι το χαμόγελό του. Ήτο πεπεισμένος, όπως μου εξήγησε αργότερα, ότι είχε
προηγηθεί η φήμη μου και ότι όλο το πλήρωμα
ήταν πολύ ευχαριστημένο, δεδομένου ότι και
ο Κυβερνήτης και ιδίως ο Ύπαρχος είχαν αδιαφορήσει για την παρουσία τους και τα προ-
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βλήματα. Όπως απεδείχθη μετά την παράδοση
και με τη συνταγή των άλλων πλοίων, είχαν
απόλυτο δίκαιο.
Έπρεπε πρώτα να παρουσιαστώ στον πρώην
Α/ΓΕΝ, Κ. Μαργαρίτη. Τότε ήτο Διοικητής
ΣΑΝΤ/1 με επιστολέα κ. Γ.Τ. Με χαιρέτησε με
ένα ψυχρό χαιρετισμό και αμέσως μου είπε ότι
επειδή θα ξαναπάει το πλοίο σε περιπολία,
επροτίθετο να μου κάνει επιθεώρηση πλοίου.
Αντέδρασα αμέσως χωρίς να έχω τον πρέποντα σεβασμό: «Εγώ κύριε Διοικητά δεν έχω
παραλάβει ακόμη, δεύτερον πρέπει να κάνετε
επιθεώρηση στον παραδίδοντα, τρίτον το πλοίο
έχει ανάγκη αμέσου συντηρήσεως, χωρίς να
θέλω να θίξω τον παρόντα Κυβερνήτη και τέταρτον θα σπαταλήσουμε 80-100 κιλά φαιό
χρώμα για να βάψουμε το πλοίο. Εάν αυτό το
λέτε επιθεώρηση, ας γίνει έτσι».
Ο Διοικητής είχε και ένα καλό. Όταν του έλεγες την αλήθεια και μόνον την αλήθεια, δεν σε
πείραζε. Αυτό φάνηκε καλύτερα όταν με επέλεξε για τη λειτουργία του ΘΑΝ το 1972. Εκεί,
τολμώ να πω ότι γίναμε «και φίλοι», γιατί
υπήρχε ένας μεγάλος του πόθος να παραδώσει
και να λειτουργήσει το ΘΑΝ, διότι, όπως μου
είπε τις πρώτες μέρες, είχε εκτεθεί στον Α/ΓΕΕΘΑ Αγγελή για τα δύο προηγούμενα χρόνια,
1970 και 1971. Τα έργα είχαν αρχίσει από το
1968.
Τέλος πάντων, η επιθεώρηση εγένετο με τη
γενική παρατήρηση ότι η κατάσταση του πλοίου
ήτο μετρία. Ουδόλως με στεναχώρησε, είχα
πάντοτε την αυτοπεποίθηση ότι σε τρεις μήνες
θα παίρναμε την ευαρέσκεια ότι η κατάσταση
του Β.Π. Πεζόπουλος θα ήταν αρίστη. Απλά είχα να διοικήσω με τη συνείδησή μου και αυτό
έφτανε στο πλήρωμά μου, όπου δίνανε και την
ψυχή τους. Το ναυάγιο γινότανε άριστο πλοίο
με την ίδια συνταγή που εφήρμοσα στο Ν/Α
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Καρτέρια, το πρώτο πλοίο που εκυβέρνησα,
όταν ήμουν 26 ετών. Δυστυχώς δεν μπορεί οι
μισοί ναύτες να υπηρετούν στα πλοία και οι
άλλοι μισοί στα σπίτια τους. Τελικά η Δημοκρατία δεν μπόρεσε και μέχρι σήμερα να νικήσει τη μεγάλη αυτή διάκριση ή τη μεγάλη αυτή
αδικία - δυστυχώς για ένα ένδοξο Ναυτικό.
Αλήθεια ποιος φταίει; Ο εκάστοτε Α/ΓΕΝ;
Η παραμονή μου στο Β.Π. Πεζόπουλος ήταν
13 μήνες. Είχαμε την ατυχία το 1968 να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο σεισμό στο νησί Άγιος
Ευστράτιος, όπου το πλήρωμά μου έθαψε 19
άτομα. Η ταφή αυτή μέχρι σήμερα θα μου μείνει
αξέχαστη. Εν συνεχεία, καμιά σαρανταριά
τραυματίες στην Mύρινα Λήμνου.
Η συνέχεια της υπολοίπου θητείας μου στο
Β.Π. Πεζόπουλος στο επόμενο τεύχος.

IATPIKA ΘEMATA
Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΥΒΟ)
και εφαρμογές της

MEΛETH: Βασίλειος Ν. Καλέντζος MD, MPH
Υποπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, Ειδικός Υπερβαρικής – Καταδυτικής Ιατρικής,
Επιμελητής Μονάδας Καταδυτικής & Υπερβαρικής Ιατρικής ΝΝΑ, εκπαιδευθείς
στο Ninewells Hospital & Medical School, University of Dundee, Σκωτία
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Tι

είναι η θεραπεία με Υπερβαρικό
Οξυγόνο και πώς διενεργείται;
Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο
(ΘΥΒΟ) ορίζεται ως η αναπνοή 100% Οξυγόνου
εντός ειδικού χώρου - θαλάμου αποσυμπίεσης
(θάλαμος) όπου η περιβάλλουσα πίεση αυξάνεται
σε επίπεδο άνω της μίας (1) ατμόσφαιρας (πίεση
στο επίπεδο της θάλασσας). H αύξηση της πιέσεως στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται με την
επιπλέον είσοδο αέρα και στους ασθενείς χορηγείται το οξυγόνο μέσω ειδικής μάσκας (μύτης
– στόματος).
Πώς λειτουργεί η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία;
Οι ακόλουθοι μηχανισμοί έχουν ταυτοποιηθεί οι
οποίοι οδηγούν στην επιτάχυνση - βελτιστοποίηση
της θεραπείας στις ενδεικνυόμενες παθήσεις.
α. Αυξημένη Οξυγόνωση. Η αύξηση της πίεσης
(άνω των 1.5 ατμοσφαιρών) αυξάνει το ποσό του
Οξυγόνου που είναι παρόν στην αιματική κυκλοφορία και διαθέσιμο για τους ιστούς, έως και στο
10πλάσιο από το φυσιολογικό. Το ΥΒΟ παρέχει
άμεση υποστήριξη σε ταλαιπωρημένες περιοχές
του σώματος με οριακή παροχή αίματος. Τα αυ-

ξημένα επίπεδα Οξυγόνου μπορούν επίσης να
βοηθήσουν στην ταχύτερη απομάκρυνση τοξινών
από το σώμα, όπως για παράδειγμα το Μονοξείδιο του Άνθρακα.
β. Άμεσα αποτελέσματα της πίεσης. Το Υπερβαρικό Οξυγόνο ελαττώνει το μέγεθος των φυσαλίδων αέρα ώστε να απορροφηθούν ταχέως.
Αυτή η ιδιότητα κάνει το ΥΒΟ απαραίτητο στη
θεραπεία της Αρτηριακής Εμβολής Αέρα και της
Νόσου Δυτών.
γ. Αγγειοσύσπαση. Τα αυξημένα επίπεδα Οξυγόνου (υπεροξία) προκαλούν αγγειοσύσπαση η
οποία οδηγεί σε ελάττωση της αιμάτωσης με
ταυτόχρονη αύξηση της οξυγόνωσης των ιστών
(«παράδοξο Οξυγόνου»). Αυτή η ιδιότητα του
ΥΒΟ έχει εφαρμογή στον έλεγχο των ενδο-διαμερισματικών πιέσεων στο σύνδρομο σύνθλιψης
και στη θεραπεία των εγκαυμάτων.
δ. Βακτηριοκτόνος / Βακτηριοστατική δράση.
Η υπεροξυγόνωση των ιστών ελαττώνει τη διασπορά ορισμένων τοξινών και συμβάλλει στην
εξόντωση των βακτηρίων. Αυτό είναι σημαντικό
για τη θεραπεία της αεριογόνου γάγγραινας και
των νεκρωτικών (και άλλων) λοιμώξεων.
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ε. Αγγειογένεση και Νεοαγγείωση. Το ΥΒΟ
προάγει την ανάπτυξη νέων αγγείων, αυξάνοντας την αιμάτωση των ιστών. Αυτή η ιδιότητα
έχει μεγάλη σημασία στο πλείστο των χρόνιων
παθήσεων (όπως στην περιφερική αγγειοπάθεια
του Σακχαρώδη Διαβήτη ή στις βλάβες που προκαλεί η θεραπευτική ακτινοβολία). Ταυτόχρονα,
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε Οξυγόνο για δημιουργία κολλαγόνου. Συνολικά λοιπόν, η αυξημένη οξυγόνωση οδηγεί σε χρήσιμη και παραγωγική αγγειογένεση, καθώς και πολλαπλασιασμό
ινοβλαστών και οστεοβλαστών. Σε νεότερες
μελέτες έχει φανεί πως αυξάνει τον αριθμό των
κυκλοφορούντων βλαστοκυττάρων.
Ποιες είναι οι γενικά αποδεκτές βασικές ενδείξεις της ΘΥΒΟ;
1. Αρτηριακή Εμβολή Αέρα· Air/Gas Embolisms
2. Δηλητηρίαση με Μονοξείδιο του Άνθρακα – Εισπνοή καπνού
3. Νόσος Δυτών
4. Συμπληρωματική θεραπεία σε ενδοκράνια
αποστήματα
5. Αεριογόνος γάγγραινα
6. Σύνδρομο σύνθλιψης
7. Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων
8. Ευόδωση επούλωσης σε προβληματικά έλκη
9. Εξεσημασμένη απώλεια αίματος
10. Οστεομυελίτις
11. Μετακτινικές ιστικές βλάβες
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12. Επαπειλούμενα δερματικά – μυοδερματικά
μοσχεύματα
13. Θερμικό έγκαυμα.
Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου το ΥΒΟ
ενδείκνυται συμπληρωματικά;
Το ΥΒΟ χρησιμοποιείται με επιτυχία σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή του
ασθενούς ή η βιωσιμότητα ενός μέλους (π.χ. το
πόδι) του ασθενούς. Οι παρακάτω είναι μερικές
απ’ αυτές τις περιπτώσεις και θεωρούνται ως
ενδείξεις υπό διερεύνηση:
- Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα – Αιφνίδια κώφωση
- Άσηπτη Οστική Νέκρωση
- Δηλητηρίαση με Τετραχλωράνθρακα (Οξεία)
- Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (Εγκεφαλικό Οίδημα)
- Καθυστερημένη και Ατελής Πώρωση καταγμάτων – Ψευδάρθρωση
- Δηλητηρίαση με Σουλφίδιο Υδρογόνου
- Γαγγραινώδες Πυόδερμα
- Οξεία απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς
- Ορισμένες ανθεκτικές Μυκητιάσεις: Μουκορμύκωση, Διηθητική Ασπεργίλλωση
- Κρίσεις Δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
- Δήγμα αράχνης
- Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (Οξεία)
- Πάρεση Προσωπικού νεύρου (παράλυση Bell).

Έλκος κάτω άκρου από 4ετίας. Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω:
Πριν τη θεραπεία – μετά 10 θεραπείες – μετά 30 θεραπείες – μετά 39 θεραπείες

Υπάρχουν περιπτώσεις που αντενδείκνυται
αυτή η θεραπεία;
Κάθε θεραπευτική πράξη (όπως και κάθε φάρμακο) μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, έστω
και αν αυτές είναι λίγες και σε μεγάλο βαθμό
προβλέψιμες. Γι’ αυτό κάθε ασθενής προτού υποβληθεί στη θεραπεία εξετάζεται από τους ιατρούς
της μονάδας μας και σε ορισμένες περιπτώσεις
ζητούνται περαιτέρω εξετάσεις. Σοβαρές πνευμονολογικές (όπως εμφύσημα, σοβαρή ΧΑΠ) και
καρδιολογικές παθήσεις (όπως Στεφανιαία Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια, περιπτώσεις με εμφυτεύσιμο βηματοδότη – απινιδωτή) αναλόγως
βαρύτητας μπορεί να αποτελέσουν αντένδειξη
για τη θεραπεία. Το ιστορικό σπασμών (επιληψία)
μπορεί επίσης να αποτελέσει αντένδειξη. Σπάνια,
μπορεί κάποιος να εμφανίσει κλειστοφοβία κατά
τη θεραπεία και να μην ολοκληρώσει την προτεινόμενη αγωγή. Τέλος, παθήσεις του φάσματος της
ΩΡΛ ειδικότητας, αν και αντιμετωπίσιμες, μπορεί
να δυσχεράνουν την ολοκλήρωση της αγωγής.

Πόσες φορές χρειάζεται να μπει κάποιος στο
θάλαμο για θεραπεία;
Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν το ακριβές
πρωτόκολλο θεραπείας. Οι οξείες ή επείγουσες
περιπτώσεις απαιτούν συνήθως θεραπεία για
μια περίοδο δέκα με είκοσι ημέρες (συνεδρίες).
Γενικά πάντως, είναι αποδεκτό πως για να ξετυλιχθούν οι δράσεις του Υπερβαρικού Οξυγόνου
στις χρόνιες περιπτώσεις, ένας ελάχιστος αρχικός αριθμός είκοσι (20) συνεδριών απαιτείται,
διάρκειας δηλαδή ενός μήνα. Τα χρόνια περιστατικά μπορεί να απαιτήσουν θεραπεία αρκετών
συνεδριών διάρκειας, με επαναληπτικές δόσεις,
έως και μερικών μηνών.
Υπάρχει εμπειρία στην Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία και τις εφαρμογές της;
Θάλαμοι Αποσυμπίεσης χρησιμοποιούνται για αιώνες, από το 1662. Η χρήση πάντως της ΘΥΒΟ
ξεκίνησε σε κλινικό επίπεδο στα μέσα του 19ου
αιώνα. Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε εντατική έρευνα για περίπου 3 δεκαετίες, το ίδιο στη
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O ίδιος ασθενής με την ολοκλήρωση της θεραπείας

Γερμανία, στις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Υπάρχουν πια
δεκατρείς ενδείξεις διεθνώς αναγνωρισμένες,
ενώ διαρκώς ερευνάται η χρησιμότητα του ΥΒΟ

και σε άλλα νοσήματα με το πνεύμα της οικονομικής ανταποδοτικότητας (cost-effectiveness).
Η Μοναδα Καταδυτικής & Υπερβαρικής Ιατρικής
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών λειτουργεί
σαν κέντρο αναφοράς στα θέματα όχι μόνο τα
καταδυτικά, αλλά και σχετικά με το Υπερβαρικό
Οξυγόνο και τη θεραπευτική του χρήση. Αποτελούμε κέντρο αναφοράς της ΘΥΒΟ για περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της χώρας και
θεραπεύουμε ασθενείς παραπεμπόμενους από
όλα τα μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Το έτος 2008 συνεργαστήκαμε με 19
ιατρικές ειδικότητες, ενώ στη Μοναδα μας διενεργούνται ετησίως πέριξ τις 4000 συνεδρίες σε
περισσότερους από 250 ασθενείς.

H ελπίδα, η περηφάνια και το νεφελώδες
αύριο

Δ

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος H/N Δημήτρης Θάνος

ιαβάζοντας στους Θαλασσινούς Απόηχους διάφορες επιστολές συναδέλφων προς τους υπεύθυνους πολιτικούς ταγούς ή και προς τον ίδιο τον αρχηγό της
παράταξης που διοκεί τη χώρα, θυμώνω, γιατί
βλέπω τόσους πολλούς να παρανομούν και να
αδικούν, ενώ διοικούν και συγχρόνως διαπιστώνω το μέγεθος του κοινωνικού εφησυχασμού.
Υπάρχει μια φιλοσοφημένη παροιμία ανατολίτικης προέλευσης: Αν δεν έχεις τους πόρους, κοιμήσου χωρίς τροφή, κοιμήσου χωρίς κουβέρτα
αλλά μην κοιμηθείς χωρίς ελπίδα. Αλλά εμάς μας
έκλεψαν την ελπίδα, τα αποθέματα της υπομονής
μέσα μου έχουν ξεπεράσει τα όρια επιφυλακής,
γιατί μας καταδικάζουν να βουλιάζουμε στο μεσαιωνικό τέλμα ενώ δεν υποτάσσουν τo καλοζωισμένο Εγώ τους, γνωρίζουμε όλοι τις αποδοχές
και τις άλλες παροχές των ιδίων αλλά και των
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παρατρεχάμενων, ευτυχώς τα blogs είναι ενημερωμένα, δεν τους αρκεί αυτό, με ηθική αδιαλλαξία
θέλουν να προχωρήσουν οι καταλήψεις και μετατροπές στα νοσοκομεία μας στα μετοχικά ταμεία
μας και δεν ξέρουμε ακόμα πού.
Όταν το 1981 το καθαρόαιμο του πολιτικού
στίβου πέρναγε στην περιοχή του μύθου της αλλαγής, είχε το ηθικό αναστημα να κόψει κυριολεκτικά τη ροή της μέχρι τότε νεότερης απορίας
μας, με νεωτερισμσύς και καινοτομίες, η ελπίδα
επέστρεψε. Αλλά ήταν διάλειμμα ή τελικά ουτοπία; Διάφορα γνωστά γεγονότα μας έφεραν στο
ταξίδι για το πουθενά με επιγόνους και απογόνους. Και τώρα τι; Εφησυχασμός; Η νοοτροπία
του όχλου εξοστρακίζει τη λογική, όμως μέσα
στον κύκλο των χαμένων αξιών που ζούμε, ο ήδη
θρυμματισμένος κοινωνικός ιστός μήπως θέλει
κάποιο ταρακούνημα; Nα το τολμήσουμε; Όλη η

Ευρώπη με αποκορύφωμα την Τουρκία μας ειρωνεύεται, νοιώθω ταπεινωμένος, όταν προ
ετών έφευγε για μεταπτυχιακό η βαφτιστήρα μου
στο εξωτερικό και είχε τρακ για τον πολιτισμένο
λαό που θα συναντούσε, της είπα τα εξής: Θα πας
με τις λέξεις του Ομήρου στο στόμα και την περηφάνια της καταγωγής στην καρδιά. Ναι είμαι
υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Όταν ο Bertrad
Russell έγραφε : τίποτε δεν είναι τόσο εκπληκτικό όσο η αιφνίδια άνοδος του πολιτισμού στην
Ελλάδα. Όσα στοιχεία έλειπαν από τον προ χιλιετιών πολιτισμό τα προμήθευσαν οι Έλληνες,
έκαναν τέχνη και λογοτεχνία αλλά ό,τι έχουν
προσφέρει στον διανοητικό τομέα είναι εξαιρετικό. Επινόησαν τα μαθηματικά, την επιστήμη και
τη φιλοσοφία. Πρώτοι έγραψαν ιστορία, στοχάστηκαν ελεύθερα πάνω στη φύση του κόσμου και
τους σκοπούς της ζωής. Ό,τι συνέβη ήταν τόσο
καταπληκτικό ώστε και τώρα οι άνθρωποι περιορίζονται να χάσκουν ενεοί και να μιλούν με μυστικοπάθεια για την ελληνική ιδιοφυία. Πού είναι

αυτοί οι Έλληνες;
Οι Κινέζοι λένε πως ο πολιτισμός ακολουθεί
την πορεία του Ήλιου. Κινείται από την Ανατολή
προς τη Δύση. Στη μέση αυτής πορείας, στην Ελλάδα, στάθηκε να ξαποστάσει και να τελειοποιηθεί αλλά κάποτε μας εγκατέλειψε, γιατί έπρεπε
να συνεχίσει την πορεία του προς τη Δύση.
Και τώρα τι; Θα αφήσουμε όλους αυτούς τους
οίκους που μας χρέωσαν με δεκαπλάσιες τιμές
τα προϊόντα τους, δίνοντας ψιχία, χρυσά βέβαια,
σε ανεπάγγελτους δωσίλογους Υπουργούς, παρα-υπουργούς και παρατρεχάμενους έτσι αμαχητί; Kαι οι δωσίλογοι θα παραμείνουν ατιμώρητοι; Βρισκόμαστε σε άγρια χρόνια διακυβέρνησης
πολιτικής και πολιτιστικής αφασίας. Δεν υπάρχει
κοινωνική ηθική και εντιμότητα, η έκπτωση των
αξιών έχει φτάσει στο ζενίθ, οι κλεψιά είναι πια
αρετή, δεν υπάρχουν ηθικά πρότυπα ούτε ηθικές
ανησυχίες. Αν αυτά που γράφω τα διάβαζα, πιστέψτε με, η φωνή μου θα βράχνιαζε, ακροβατώντας στο μεταίχμιο του λυγμού.

BIBΛIOΓPAΦIA
Bertrand Russell Η Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, Η Άνοδος του Ελληνικού Πολιτισμού. Βασίλης Ρσφαηλίδης Οι Λαοί της Ευρώπης.
Λιλή Ζωγράφου Αντιγνώση Τα Δεκανίκια Του Καπιταλισμού
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Διανομέας ταχυδρομείου
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Δ

εν κάνω καλά τη
δουλειά μου· υποχρέωσή μου είναι να
χτυπάω τις πόρτες των σπιτιών
και με την καλημέρα, να παραδίδω την αλληλογραφία, κατά
προτεραιότητα παραλαβής της.
Από ‘κει και ύστερα, αν βγήκε η
σύνταξη της προσφάτως χηρεψάσης ξανθιάς, αν ο γιός της
αδελφής της καλοπαντρεύτηκε
ή πώς πάει ο βηματοδότης της
ηλικιωμένης του 5ου, δεν θα
έπρεπε να μ’ ενδιαφέρουν. Αυτά αφορούν τους
κολλητούς τους ή στενούς συγγενείς - άλλο που
οι σχέσεις τους μπορεί να είναι ανθρωποφαγικές.
Ξέρω ότι υπερβαίνω κάθε δικαιοδοσία μου,
δείχνοντας με το δάχτυλο ρωγμές στον τοίχο και
σημάδια καθίζησης στη στέγη τους επικίνδυνα.
Σαν τους κρατικούς υπαλλήλους μηχανικούς μετά
το σεισμό, που γυρίζουν μ’ ένα κουβά μπογιά κι ένα
πινέλο καταγράφοντας τα κατεδαφιστέα και τα
ετοιμόρροπα. Οι ένοικοι, βέβαια αντιδρούν ο καθένας με το χαρακτήρα του μερικοί υπομονετικοί,
άλλοι κρατούν την πόρτα μισάνοιχτη, σημάδι πως
πρέπει να του δίνω. Κάποιοι ερωτευμένοι με το
διάπυρο εγώ τους απαντούν με σφαίρες.
Λέω να σταματήσω αυτή την εμμονή στ’ αρχαία
ήθη αλλά πάλι επιστρέφω από την αγρυπνία μου
ασθμαίνοντας, να προλάβω τα χειρότερα, να πέσει
δηλαδή ο τοίχος ή η πεπαλαιωμένη στέγη και να
τους πλακώσει.
Ξεμοναχιάζω τότε, συνωμοτικά κάποιον, φλεγόμενος από το πάθος μου και μόνο που δεν τον
αγκαλιάζω, τέτοιο πάθος, αντί να τον ρωτήσω
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ουδέτερα και σοβαρά, ως
όφειλα, αν είναι αυτός ο παραλήπτης τελεσιγράφου που
φέρει τ’ όνομα του.
Δεν πρόκειται για παθιασμένη περιέργεια, ψευδοενδιαφέρον και ιδιοτελείς προθέσεις,
παρά για το πάθος του Σωτήρα.
Είναι αυτός ο λόγος που με
ωθεί να ριψοκινδυνεύσω, να
γίνομαι δυσάρεστος και αποδιοπομπαίος από φίλους και
συγγενείς, γιατί η μονομανία
μου επεκτείνεται και πέραν της αποστολής μου,
ως δημοσίου υπαλλήλου.
Ξέρω βέβαια ότι αργά ή γρήγορα θα με ανακαλέσουν στην τάξη οι προϊστάμενοί μου, θα κληθώ
σε απολογία και ίσως απολυθώ.
Κάτι τέτοιες ώρες παίρνω όρκο, να περιοριστώ,
αυστηρώς στα ταχυδρομικά μου καθήκοντα: Aραιά
χαμόγελα και ξερή καλημέρα μα πάλι ξαναγυρίζω
αμετανόητος και τους πλησιάζω συνωμοτικά και
τους μιλώ για επισκευές, που επείγουν και για
επιλεκτική μνήμη, γιατί το σύνολο του σωτήρα
είναι ναρκωτικό.
Συχνα νιώθω κατάκοπος, καθώς έχω ξαγρυπνήσει νύχτες και νύχτες εφιαλτικής αγρυπνίας,
αναλογιζόμενος ότι ίσως πέσει ο δικός μου ο τοίχος πρωτύτερα και τότε σηκώνω τα μανίκια και
γράφω βιαστικά τ’ απομνημονεύματά μου, με το
δικαίωμα του ανθρώπου που παίρνει ανήσυχα
μηνύματα από το μέλλον και καλεί σε εγρήγορση
τους επιλήσμονες και προσηλωμένους ασφυκτικά, στον αλλοτριωμένο εαυτό τους και το ατομικιστικό τους συμφέρον.

O Aνθυποπλοίαρχος Eμμανουήλ Aντωνιάδης
B’ μέρος

Γράφει ο Iστορικός-Φιλόλογος Γαβριήλ Συντομόρος

O

λα αυτά (τα σχετικά με την Κατερίνη)
συνέβησαν στις 10 Απριλίου (π.ημ.)
1897, οπότε κατά την 11η προ μεσημβρίας ώρα της αυτής ημέρας, ο Μοίραρχος Σαχτούρης ανέφερε, από τη Σκιάθο, στους προϊσταμένους
του (Γιακουμάκης, παραπάνω, σ. 99) ότι «εύρομεν
εις την ξηράν [της Κατερίνης] φονευθέντας διά των
πολυβόλων ημών δύο στρατιώτας […] συνελάβομεν παρά Αικατερίνην δύο ιστιοφόρα μετά τροφών και πολεμοφοδίων άτινα ερυμουλκήσαμεν
ενταύθα [στη Σκιάθο]… Ζημία εχθρού σημαντικότατη εξ εμπρησμού τροφών […]. Κατακρατούμεν
συλληφθέντα επί ενός των ιστιοφόρων χριστιανόν κυβερνητικόν μηχανικόν επαρχίας Αικατερίνης
ονόματι Δημητριάδην».
Τα περιπολούντα, παρ’ όλα αυτά, σκάφη μας
είχαν αναφέρει στον Σαχτούρη ότι οι πυρκαγιές,
τις οποίες είχαν θέσει προηγουμένως τα ελληνικά αγήματα στις αποθήκες της Λεπτοκαρυάς,
είχαν κατασβεστεί, και ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των εκεί ευρισκομένων τουρκικών εφοδίων
ήταν ανέπαφη.
Διατάχθηκε έτσι να επαναπλεύσει στη Λεπτοκαρυά ο ατμομυοδρόμων Αλφειός ακολουθούμενος από τα τορπιλοβόλα 14 και 16, το πρώτο
από τα οποία είχε κυβερνήτη του τον Ιωάννη
Βρατσάνο, ενώ κυβερνήτης του δεύτερου ήταν,
όπως προαναφέραμε, ο Αντωνιάδης. Στα τρία
λοιπόν αυτά πλοία, δόθηκε αφενός εντολή να
ολοκληρώσουν το έργο της καταστροφής των
αποθηκών της Λεπτοκαρυάς, αφού όμως πρώτα
βεβαιώνονταν ότι δεν υπήρχε σοβαρή εχθρική
παρουσία στην ακτή.
Κατόπιν τούτων, στις 5 το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (11/23 Απριλίου 1897) κατέπλευ-

O ατμομυοδρόμων Aλφειός με Πλωτάρχη τον Παύλο
Kουτουριώτη

σαν τα παραπάνω σκάφη στην Λεπτοκαρυά, στην
ακτή της οποίας δεν παρατήρησαν οποιαδήποτε
ύποπτη εχθρική κίνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
και όταν ένας ντόπιος γέροντας χριστιανός,
καπετάνιος μικρού ιστιοφόρου, το οποίο ήταν
προσορμισμένο από ημερών στην περιοχή, κλήθηκε στον Αλφειό, διαβεβαίωσε τον Πλωτάρχη
Κουντουριώτη (κυβερνήτη του Αλφειού) ότι όλα
τα τουρκικά στρατεύματα είχαν αποσυρθεί και ότι
δεν υπήρχε στην ξηρά κανένας Τούρκος στρατιώτης. Οι δε πληροφορίες του γέροντα εκείνου
κρίθηκαν αξιόπιστες, μολονότι ο ίδιος διατηρούσε σχέσεις με τους αξιωματικούς των τουρκικών
στρατιωτικών τμημάτων, τα οποία ήσαν καταυλισμένα στη Λεπτοκαρυά, πριν από την εκεί πραγματοποίηση των ελληνικών βομβαρδισμών.
Διέταξε συνεπώς ο Κουντουριώτης να σχηματιστεί άγημα 40 ανδρών από το πλήρωμα του
Αλφειού, έθεσε επικεφαλής του αγήματος τον
Ανθυποπλοίαρχο Μανόλη Αντωνιάδη και τους
Σημαιοφόρους Σταύρο Πανουργιά και Στέφανο
Μαλικόπουλο και έδωσε εντολή να αποβιβαστεί
το άγημα στην ξηρά, για να αποτελειώσει την
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Kουτουριώτης

καταστροφή των εκεί τουρκικών εφοδίων. Και
πράγματι, η μεταφέρουσα ένα μέρος του αγήματος αυτού πρώτη λέμβος του Αλφειού, με επικεφαλής τον Αντωνιάδη, προσέγγισε στην ακτή, και
ιδιαίτερα σε ένα σημείο της όπου υπήρχε προβλήτας φορτοεκφορτώσεων. Τότε όμως τους
αποβιβαζόμενους τούς υποδέχθηκαν ομαδικά
πυρά από 300 περίπου Τούρκους στρατιώτες, οι
οποίοι καιροφυλακτούσαν καλυμμένοι πίσω από
σακιά με αλεύρι.
Οπότε, ο μεν Αντωνιάδης έπεσε επί τόπου
άπνους, ένας από τους ναύτες του, ο Γεώργιος
Ανδρούτσος, μολονότι βαριά τραυματισμένος,
κατόρθωσε να κολυμπήσει μέχρι το τορπιλοβόλο
14 και να σωθεί, ενώ άλλος ναύτης, ο Ανδρέας Κουστογιαννόπουλος, κρύφτηκε πρόσκαιρα
κάτω από τον προαναφερθέντα προβλήτα. Στη
συνέχεια όμως, όταν, υπό την επήρεια ισχυρού
ψυχικού κλονισμού, βγήκε ο Κουστογιαννόπουλος από την κρύπτη του και έτρεξε προς την ξηρά
αναζητώντας σωτηρία, δέχθηκε και αυτός ομαδικά εχθρικά πυρά, τα οποία υπήρξαν και για τον
ίδιο μοιραία.
Από δε τους υπόλοιπους άνδρες της πρώτης
εκείνης λέμβου του Αλφειού, τραυματίστηκαν
άλλοι τέσσερις. Αλλά κι απ’ αυτούς, ο ναύτης
Ιωάννης Γκολέμης υπέκυψε, μια ώρα αργότερα,
στα τραύματά του και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο του χωριού Τσάγιεζι (Στόμιο).
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Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του ο Κουντουριώτης, προφανώς αιφνιδιασμένος από το όλο
συμβάν, διέταξε τον γέροντα καπετάνιο, ο οποίος
του είχε δώσει τις αναληθείς, όπως αποδείχθηκε, πληροφορίες, να βγει στην ξηρά και να διαπραγματευθεί με τους Τούρκους την παράδοση
των (δύο) νεκρών. Αλλ’ ενώ ο κάκιστος εκείνος
πληροφοριοδότης έβγαινε με τη λέμβο του στην
ξηρά, δέχθηκε και αυτός απανωτούς πυροβολισμούς και έπεσε νεκρός στη βάρκα του, που και
αυτή βυθίστηκε.
Έτσι λοιπόν είχε εξελιχθεί τότε το περιστατικό
της Λεπτοκαρυάς, στο οποίο οφείλονται οι πρώτοι νεκροί που θρήνησε το Πολεμικό μας Ναυτικό
από της συστάσεως του νεοελληνικού κράτους
και μετέπειτα, και οι οποίοι νεκροί υπήρξαν
επίσης και οι μόνοι του Ναυτικού μας κατά τον
πόλεμο του 1897 (για το όλο περιστατικό, βλέπε άρθρο Ναυάρχου Σ.Ε. Λυκούδη στο Νεώτερο
Εγκυκλοπαιδικό Λεξ. Ηλίου, τ. ΙΒ, σ. 240-241).
Είναι ωστόσο ψευδέστατη η διάδοση που είχε
κυκλοφορήσει ευρέως τότε ότι τα σώματα των
νεκρών Αντωνιάδη και Κουστογιαννόπουλου
είχαν βεβηλωθεί από τους Τούρκους. Απεναντίας,
ο Ναύαρχος Λυκούδης (όπως παραπάνω, ίδια σελίδα) βεβαιώνει ότι ο διοικητής του εχθρικού τάγματος, το οποίο ενέδρευε στην ακτή, παρέδωσε (αν
και περιέργως) εν συνεχεία τους Έλληνες νεκρούς
στους προύχοντες της Λεπτοκαρυάς, οι οποίοι,
τηρώντας κάθε εθιμοτυπία και αποδίδοντας κάθε
τιμή, τους κήδεψαν και τους ενταφίασαν.
Αλλά και όταν αργότερα, το 1901, πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του Ανθυποπλοιάρχου Αντωνιάδη, προκειμένου αυτά να
μεταφερθούν στην Αθήνα και να ταφούν σε οικογενειακό τάφο στο Α΄ Nεκροταφείο της ελληνικής πρωτεύουσας, οι τοπικές τουρκικές αρχές
διευκόλυναν και πάλι με κάθε τρόπο τη σχετική
διαδικασία.

Η προσωπογραφία βέβαια του Ανθυποπλοιάρχου Αντωνιάδη βρίσκεται από τότε αναρτημένη
στο Πάνθεο των Ηρώων της σχολής Ναυτικών
Δοκίμων. Επιβάλλεται ωστόσο, από την πλευρά
μας, να διερευνήσουμε τις συνθήκες, οι οποίες
συνήργησαν στην άδικη-όχι όμως και άδοξηαπώλεια τόσο του ίδιου του Αντωνιάδη όσο και
των ναυτών Κουστογιαννόπουλου και Γκολέμη.
Μια τέτοια έρευνα όμως θα μας υποχρέωνε να
μην παραβλέψουμε παράγοντες, όπως σκοπιμότητες, δισταγμούς και διοικητικές αγκυλώσεις, οι
οποίοι αφενός είχαν χαρακτηρίσει την ελληνική
κατά θάλασσα συμπεριφορά στον πόλεμο του
1897 και οι οποίοι αφετέρου υπήρξαν, σε μεγάλο βαθμό, υπεύθυνοι για την απώλεια των ως
άνω πεσόντων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις κατοπινότερες
δικαιολογίες του τότε Υπουργού Ναυτικών Ν. Λεβίδη (βλ. Γ.Ν. Φιλάρετου, Ξενοκρατία και Βασιλεία εν
Ελλάδι, σ.327 κ.ε), ο ίδιος, αντί για τις προαναφερθείσες αποστολές αποβιβάσεων και ακίνδυνων
βομβαρδισμών, σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει, κατά
τον πόλεμο του 1897, τον πολεμικό μας στόλο για
να πλήξει πραγματικά ισχυρά φρούρια όπως το
Καράμπουρνου της Θεσσαλονίκης, να καταστρέψει την παρά την Αλεξανδρούπολη σιδηροδρομική
γέφυρα ή και να καταλάβει τα νησιά Σάμο, Μυτιλήνη
και Χίο, τα οποία ήσαν σχεδόν ανυπεράσπιστα. Αλλά
και δεδομένου ότι εχθρικός στόλος δεν είχε εμφανιστεί έξω των Δαρδανελίων, ο ελληνικός είχε τη
δυνατότητα να απελευθερώσει και οποιοδήποτε
νησί του Βορείου Αιγαίου, για παράδειγμα, την
Ίμβρο, την Τένεδο ή τη Λήμνο ή και να διεισδύσει
στον Ελλήσποντο. Και με βάση όμως το γεγονός ότι
ο ελληνικός στόλος διέθετε τρία θωρηκτά, θα μπορούσε να επιφέρει ένα κατά θάλασσα καίριο πλήγμα
εναντίον του εχθρού, το οποίο να καταγραφεί στις
ιστορικές δέλτους του Ναυτικού μας (βλέπε Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΔ,σ.157).

Ο Νικόλαος Λεβίδης (ως Υπουργός των Ναυτικών
το 1896)

Όλα εντούτοις αυτά παρεμποδίσθησαν, σύμφωνα με τον Λεβίδη, υπαιτιότητι του βασιλιά
Γεωργίου και του πρωθυπουργού Δηλιγιάννη,
οι οποίοι, κατά τον Λεβίδη, αποσκοπούσαν στην
περιορισμένη κλιμάκωση του πολέμου, ώστε
αυτός απλώς και μόνο να εκφοβίσει τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δεν υπήρχε επομένως προοπτική να προσλάβει ο περί ου ο λόγος πόλεμος το
χαρακτήρα ενός καθολικότερου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα παρόμοιας μορφής με εκείνη
που είχαν οι μετέπειτα Βαλκανικοί πόλεμοι. Και
αυτό, από φόβο μη τυχόν στη δεύτερη αυτή περίπτωση ανακινηθεί η υποκινηθεί ή αναδυθεί το
γνωστό Ανατολικό Ζήτημα. Ήθελαν κοντολογίς οι
επικεφαλής του ελληνικού κράτους τότε (βλ. Γ.Ν.
Φιλάρετου, Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι,
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σ.326) να διεξαγάγουν έναν πόλεμο, χωρίς (στην
πραγματικότητα) να διεξαγάγουν πόλεμο (faire la
querre sans faire la querre).
Αλλά και παρά τα όσα προανέφερε ως δικαιολογίες ο Υπουργός των Ναυτικών Λεβίδης,
στον ίδιο αποδίδονται οι εξής οδηγίες τις οποίες
φέρεται αυτός να είχε δώσει τότε στον αρχηγό
του Στόλου (βλ. Λεων. Παρασκευόπουλου, Αναμνήσεις 1896-1920, τ.1, σ.64): Καταστρέψατε,
εμπρήσατε, εμπνεύσητε τον τρόμον παντού και
εν τέλει βάλετε εις το κενόν!
Εξαιρετικά διστακτικός, κατά συνέπεια υπήρξε ο τρόπος με τον οποίο είχαμε χειριστεί τότε
την κατά θάλασσα υπεροπλία μας. Και το αποτέλεσμα έτσι ήταν να θεωρήσουμε τη ναυτική
μας υπεροχή (την απορρέουσα, όπως προαναφέρθηκε από το ότι διαθέταμε τρία θωρηκτά)
απλώς ως κατάλληλη για βομβαρδισμούς
ακτών και πραγματοποίηση αποβιβάσεων (βλ.
Σπ. Μαρκεζίνη, Πολιτική ιστορία της Νεωτέρας
Ελλάδος 1828-1964, τ.τ.2, σ.287), χωρίς να
προσβλέπουμε σε διενέργεια ναυμαχιών σαν
τις κατοπινότερες, για παράδειγμα, της Έλλης
ή της Λήμνου.
Βέβαια, ο Σαχτούρης είχε ισχυριστεί τότε ότι η δραστηριότητα της Μοίρας Αιγαίου είχε «αγκιστρώσει»
8.000 Τούρκους στρατιώτες μακριά από το μέτωπο
των χερσαίων ελληνοτουρκικών επιχειρήσεων, οι
οποίοι είχαν υποχρεωθεί - λόγω της υποτιθέμενης δράσης του ναυτικού μας-να παραμείνουν στα
μετόπισθεν για να διασφαλίσουν τα τουρκικά νώτα.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο τουρκικός στρατός είχε
αρκούντως ενδυναμωθεί στη Μακεδονία και στη
Βόρεια Θεσσαλία, πολύ προτού εκραγεί ο πόλεμος.
Πολυπληθή ιδίως οθωμανικά στρατεύματα είχαν
μεταφερθεί τότε στις παραπάνω περιοχές από τα
μικρασιατικά παράλια ακολουθώντας θαλάσσιες
οδούς. Αλλά και μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων
και τροφίμων είχαν εκφορτωθεί στον Πλαταμώνα
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και στην Κατερίνη για όσο χρονικό διάστημα η δική
μας προσοχή ήταν στραμμένη στην Κρήτη (Ιστορία
του Ελληνκού Έθνους, τ. ΙΔ, σ.156).
Όσον αφορά τις διοικητικές αγκυλώσεις, οι οποίες παρακώλυαν τότε τη Μοίρα Αιγαίου να δράσει
σοβαρά, αυτές συνίσταντο στο ότι οι διαταγές του
Υπουργού Ναυτικών Λεβίδη, τυπικά μεν, αποστέλλονταν στον Μοίραρχο Σαχτούρη, στην πραγματικότητα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονταν και
εκτελούνταν από τον κυβερνήτη του Κανάρη πρίγκιπα Γεώργιο, ο οποίος αποτελούσε και τον εν τω
στόλω ανακτορικό τοποτηρητή. Και αυτό ακριβώς
είχε υπόψη του ο Λεβίδης, όταν υποβάλλοντας την
παραίτησή του, στις 14 Απριλίου του 1897, δήλωνε:
Γνώμαι υπ’ εμού προταθείσαι, δεν εισηκούσθησαν,
δεν εισακούονται ούτε εισακουσθήσονται. Διαταγαί
μου δεν εκτελούνται υπό ενίων, αναμενόντων την
άνωθεν [δηλαδή την από τα ανάκτορα] έγκρισιν.
Τέλος, άστοχες ενέργειες σαν και εκείνες που
οδήγησαν στο θάνατο τον Ανθυποπλοίαρχο Αντωνιάδη και τους δύο ναύτες του ανάγκασαν ασφαλώς και το Σημαιοφόρο Ιωάννη Κόκκορη, ο οποίος
υπηρετούσε στο θωρηκτό Ψαρά, να υποβάλει, στις
15 Απριλίου, από τη Σκιάθο, τηλεγραφική αναφορά
στον Υπουργό Ναυτικών, με την οποία κατήγγελλε
τον Σαχτούρη ως προδότη του έθνους. Και ναι μεν
ακολούθησε ανάκληση του Πλοιάρχου Σαχτούρη
από την αρχηγία του στόλου Αιγαίου, ο ανακληθείς
όμως κατήγγειλε και εκείνος με τη σειρά του τον
Κόκκορη ως συκοφάντη.
Το σημαντικότερο ωστόσο δεν έγκειται στο ότι
το Ναυτοδικείο, στο οποίο οδηγήθηκε εν συνεχεία η υπόθεση, αθώωσε τον Κόκκορη παμψηφεί.
Τα κατεξοχήν ενδιαφέροντα είναι τα ακόλουθα:
1ο ότι και ο κατηγορηθείς Πλοίαρχος αθωώθηκε,
όταν ο ίδιος παρέπεμψε τον εαυτό του σε δίκη για
να αποσαφηνιστούν ή όχι οι ευθύνες του. Και 2ο
ότι και ο Σαχτούρης εν συνεχεία προάχθηκε σε
Υποναύαρχο!

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

Γρ. Φιλ. Kωσταράς

E

πιτρέπονται οι σωματικές ποινές ή μόνον οι ηθικές; Είναι παιδαγωγικό μέσο
το «ξύλο»; Μήπως ο φόβος κρύβει μορφωτικό στοιχείο; Aληθεύει, πράγματι ότι ο «μη
δαρείς ου παιδεύεται;». Οι σωματικές ποινές δεν
είναι αποτελεσματικές, ούτε βοηθούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Eπαναλαμβανόμενες μάλιστα οδηγούν σε «ανοσία». Οι
σωματικές εξάλλου ποινές δεν απειλούν μόνο
τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, αλλά θίγουν την αξιοπρέπειά του, προσβάλλουν την
προσωπικότητά του, καταστρέφουν το ελεύθερο
φρόνημά του και ζυμώνουν τον αυριανό δούλο
ή «επαναστάτη»· οπωσδήποτε πάντως αφυπνίζουν τις ενδιάθετες αντικοινωνικές ροπές.
Μία συνεπής και προσεκτική αγωγή τόσο στο
σπίτι όσο και στο σχολείο δεν χρειάζεται να καταφύγει σε σκληρές ηθικές και ιδιαίτερα σε σωματικές ποινές. Ο τρόπος και το παράδειγμα παιδεύουν. Κάθε λόγος ή πράξη παιδευτική, για να
έχει κατευθύνουσα επίδραση, χρωματίζεται από
την ψύχραιμη λογική και την απέραντη στοργή
των γονέων και δεν επηρεάζεται κατά την εξαγγελία και την εφαρμογή της από τη φόρτιση των
συνθηκών ή την πληθύ των προβλημάτων. Κάποτε έχει λίγη σημασία το «τι» θα πει κανείς και
περισσότερη το «πώς» θα το εκφράσει ή θα το
εμπραγματώσει. Το παράδειγμα, τώρα, είναι η
υπέρτατη και υπέρτατα αποτελεσματική μέθοδος
διδαχής. Τα παιδιά βέβαια φέρουν έμφυτο το γονεϊκό αρχέτυπο.
Όμως αυτό το αρχέτυπο οικοδομείται σε πρότυπο και γίνεται είδωλο και ίνδαλμα, όταν η συνέ
πεια και η σύνεση συνοδεύει τα λόγια των γονέ-

ων. Όταν, αντιθέτως, λείπει το ηθικό παράδειγμα
βίου των γονέων, τότε το άγαλμά τους συντρίβεται μέσα στην ψυχή του παιδιού και πέφτει σε
ερείπια: το πρότυπο μεταβάλλεται σε κακέκτυπο,
οι γονείς παύουν να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες.
Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι η παλαιότερη παιδαγωγική αντίληψη δεν απέρριπτε τις σωματικές
ποινές, γιατί θεωρούσε πως αυτές είναι τελεσφόρες. Έτσι η ποινή του ραβδισμού ή της φάλαγγας ακόμη είχαν ευρεία διάδοση. Κατάλοιπα
αυτής της αντιλήψεως υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα σε μια από τις πλέον ανεπτυγμένες
και δημοκρατούμενες χώρες, όπως είναι η Αγγλία. Στην οποία πριν από μερικά χρόνια είχεν
εκσπάσει σάλος, διότι μία υπερβολικά «ευγενής»
μεταχείριση στο Κολλέγιο είχε στείλει στο νοσοκομείο το σημερινό διάδοχο του θρόνου, Κάρολο!
Παράδοση αιώνων που απαιτεί τα θύματα της.
Στη Βίβλο και ειδικότερα στη «Σοφία Σειράχ»
διαβάζουμε: « Όποιος αγαπά το γιο του, τον μαστιγώνει...Ο αδάμαστος ίππος αποβαίνει δυσχαλίνωτος και ο ασύδοτος γιος καταντά απότομος.
Συνήθισε τον να είναι υποχωρητικός από τα πρώτα του χρόνια: O αγαπών τον υιόν αυτού, ενδελεχήσει μάστιγας αυτώ... Ίππος αδάμαστος αποβαίνει σκληρός και υιός ανειμένος εκβαίνει προαλής. Κάμψον τον τράχηλον αυτού εκ νεότι» (κεφ.
ΝΒ’). H Βυζαντινή εποχή δύσκολα απέφευγε τέτοιες μεθόδους αγωγής: Άρξον, χειρ μου αγαθή,
μάθε γράμματα καλά, μη δαρθής και παιδευθής
και εις τον φάλαγγα βαλθής!», εψέλλιζε κάθε
παιδί που ξεκινούσε για το σχολείο. Έπρεπε να
σημειωθεί μεγάλη εξελικτική διαδικασία και
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αληθινή πνευματική και κοινωνική επανάσταση,
για να φθάσουμε στη σύγχρονη παιδαγωγική
αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το «ξύλο» δεν
φαίνεται «να βγήκε από τον Παράδεισο»
Καθώς το παιδί προχωρεί στην ψυχοσωματική και πνευματική του ενηλικίωση, οι γονείς
οφείλουν να ανοίγουν το δρασκελισμό τους, να
ενωτίζονται τις αλλαγές των καιρών, να συλλαμβάνουν τα αιτήματα και τα μηνύματα των
εποχών, να κατανοούν τα προβλήματα και τις
ποικίλες αναγκες του παιδιού. Ο Α. Άντλερ με
τρόπο απλό και διδακτικό, διά στόματος νηπίου,
θα πει: «Μάνα, μην ξεχνας πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα, αλλά προσπάθησε
σε παρακαλώ».
Την ίδια αυτή αναγκη του συσχηματισμού, της
προσαρμογής και συμπαραστάσεως των γονέων
υπογραμμίζει με φράσεις ποιητικές και βαθύτατα
συμβολικές ο Χ. Γκιμπράν: «Μπορείς, πατέρα, να
φιλοξενήσεις το σώμα τους, αλλά όχι την ψυχή
τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στον οίκο του
αύριον, το όποιο συ δεν μπορείς να επισκεφθείς,
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ούτε καν στα όνειρα σου... Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει ποτέ προς τα πίσω και δεν χαζεύει ποτέ στο
χθες»! H εναρμόνιση προς το ρυθμό της ζωής και
η επικοινωνία των γονέων στο ψυχικό και πνευματικό επίπεδο του παιδιού είναι άκρως βοηθητική για την ομαλή του πορεία. Eδώ οι γονείς
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη όσα από μια
άλλη, πολύ ευρύτερη σκοπιά, υποδεικνύει ο Κίρκεγκωρ σχετικά με το ρόλο του κήρυκα, του δασκάλου, του εξομολόγου και φυσικά του πνευματικού οδηγού:
«Είμαι ίσως ο Απόστολος; Αποτρόπαιο. Για ένα
τέτοιο χαρακτηρισμό ουδέποτε έδωκα αφορμή.
Eίμαι ένας φτωχός, ασήμαντος άνθρωπος. Είμαι
τότε ο διδάσκαλος, ο παιδαγωγός; Όχι, ούτε τούτο είμαι. Είμαι ο συμμαθητής».
Αυτή η προσέγγιση του παιδιού, η επί ίσοις
όροις, δημιουργεί φιλικώτατη ατμόσφαιρα και
πολύ ανθρώπινες σχέσεις αναμεσα στους γονείς
και τα παιδιά. H θέρμη των συναισθημάτων της
αγάπης και του σεβασμού αυξάνει. Oι γονείς εμφανίζονται -και είναι τω οντι - φωτισμένοι και
επίκαιροι οδηγοί. H τόσο γόνιμη σκέψη του

Άντλερ θα γίνει μάλιστα εδώ πιο ριζοσπαστική:
Λάθη δεν κάνουν μόνο τα παιδιά, λάθη κάνουν
και οι γονείς - εμείς πιστεύομε ότι λάθη κάνουν
κυρίως οι γονείς και ότι τα παιδιά έχουν ατελεύτητες δυνατότητες, ότι είναι ανοιχτά σε όλες αυτές τις δυνατότητες. H τάση των γονέων να ωραιοποιούν τα πράγματα, να εξιδανικεύουν και να
ηρωοποιούν τους εαυτούς τους δεν βρίσκει
ανταπόκριση στις ψυχές των παιδιών και πολύ
οδυνώνται, όταν διαπιστώνουν τις ατέλειες των
γονέων:
«Μάνα, μη προσπαθείς να με κάνεις να πιστεύσω πως είσαι τέλεια ή αλάνθαστη. Είναι
μία δυσάρεστη έκπληξη για μένα, όταν ανακαλύπτω ότι δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο»!
H οξύτατη περιέργεια και η ευρηματική δύναμη
του παιδιού πολύ γρήγορα διαπιστώνουν και
τις ηθικές και τις γνωστικές ατέλειες των γονέων. Πριν τούτο συμβεί η γονεϊκή αγωγή
οφείλει να ομολογήσει ότι «ουδείς τέλειος, ει
μη εις: ο Θεός».

Είναι θέμα, τώρα, μεγάλης καλλιέργειας, αλλά
και παιδευτικής στρατηγικής η αναγνώριση εκ
μέρους των γονέων των σφαλμάτων τους γενικότερα. Παρόμοια ομολογία στερεώνει τη θέση
των γονέων και κραταιώνει την παιδική εμπιστοσύνη προς αυτούς. Τούτο θέλει να βεβαιώσει ο
μικρός στην « Επιστολή προς τη Μητέρα»: «Μη
διανοηθείς ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σου,
αν μου ζητήσεις συγγνώμη. Μία τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου μου δημιουργεί πολύ θερμά
συναισθήματα απέναντί σου». Αυτό σημαίνει
ακόμη ότι και το παιδί σε περιπτώσεις -αναπόφευκτες άλλωστε στη ζωή - λαθών του, θα ομολογεί τα σφάλματά του και θα αναλαμβάνει και
τις τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από αυτά.
Έτσι όμως θα έχει επιτευχθεί το πολυτιμότερο:
Θα οδηγηθεί ο νέος -και αργότερα ο ώριμος- σε
μία βαθιά και κοφτερή αυτογνωσία.
Ένα από τα βαριά λάθη της γονεϊκής αγωγής
είναι ο ποταμός των υποσχέσεων προς τα παιδιά
είτε για να συγκρατηθούν σε νόμιμο επίπεδο συμπεριφοράς είτε για να επιτύχουν υψηλή απόδοση στα μαθήματά τους. Ιδιαίτερα βλαπτικές είναι
οι υλικές επιβραβεύσεις, γιατί κάνουν το παιδί
απαιτητικό, σκληρό, κυνικό και ανενδοίαστο. Για
κάποιες μάλιστα υποσχέσεις που δεν τηρούνται
παραπονείται το παιδί: «Μη μου δίνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νοιώθω πολύ περιφρονημένος,
όταν δεν τις κρατάς». H παιδική ειλικρίνεια, ο
αυθορμητισμός, ο ενθουσιασμός, ο ακατάσχετος
δυναμισμός εγγυώνται μία καρπερή και εύχυμη,
χρηστή και εναρετη ανοδική εξέλιξη και σε μία
υψηλή αυτοσυνειδησία.
Χαρά στο παιδί που έχει γονείς οι οποίοι θα το
κατευθύνουν σε μία τέτοια αυτοσυνειδησία, η
οποία θα του επιτρέπει να επαναλαμβάνει με πίστη τα λόγια του Κίρκεγκωρ: « Εγώ δεν αμφιβάλλω για την αιώνια ευδαιμονία κανενός. O εαυτός
μου είναι εκείνος, για τον οποίον αγωνιώ»!
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Η έννομη προστασία των θρησκευτικών
δικαιωμάτων των πολιτών των χωρών μελών
της ΕΕ

Γράφει ο Θεόδωρος Κουκούλης Υποψήφιος Διδάκτορας της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές

E

να εκ των σημαντικότερων θεμάτων
στην ατζέντα των ευρωπαίων πολιτικών ηγετών ανέκαθεν είναι και το θέμα
των θρησκευτικών δικαιωμάτων των πολιτών
των κρατών μελών της Ε.Ε. και δη στη σημερινή
πολυπολιτισμική εποχή. Η Ευρώπη πλέον αποτελεί ένα διαρκές συμπίλημα λαών και ταυτοτήτων (ένα είδος melting pot) ένεκα της αυξημένης
μετανάστευσης τα τελευταία έτη από ανατολικές
κυρίως χώρες.
Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι έχουν περάσει
14 ολόκληρα έτη από τότε που ο Καγκελάριος της
Γερμανίας αναφερόμενος σε 6 Χριστιανοδημοκράτες ηγέτες είχε αποκαλέσει την Ευρώπη ως
ένα κλειστό χριστιανικό κλαμπ. Με 70 εκατομμύρια μετανάστες όμως πλέον μόνο μια τέτοια συνθήκη δεν είναι δυνατόν να ισχύει.
Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο, λοιπόν, και ανάλογα καλούνται και οι πολιτικές της ηγεσίες να
συμπεριφερθούν για να προασπίσουν τα θρησκευτικά δικαιώματα των κατοίκων των χωρών μελών
της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές χώρες μέλη που βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από το μέσο όρο και
κάνουν πράξη τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας / Θρησκείας και Κράτους και συνακόλουθα την προστασία των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Αυτό γίνεται φυσικά όχι επί τη βάσει κάποιου
μυστικού σχεδίου εξόντωσης των ανά την Ευρώπη θρησκειών, αλλά τουναντίον για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και κυρίως n ανεξάρτητη
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λειτουργία και των δύο θεσμών.
Τα τελευταία έτη η πιο σοβαρή προσπάθεια, που
ήρθε στο φως από πλευράς της ηγεσίας των ευρωπαϊκών κρατών ήταν οι ρήτρες προστασίας της
ανά την Ευρώπη ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης, που εμπεριέχονταν στο υπό ψήφιση Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
Το άκρως σημαντικό και ρηξικέλευθο για τα
δεδομένα της Ένωσης γεγονός άκουγε στη συμπερίληψη του Χάρτη τωv Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όχι φυσικά σε κάποιο
ξεχωριστό πρωτόκολλο αλλά αποτελώντας το
Δεύτερο Μέρος του ίδιου του Συντάγματος (Άρθρο 7, § 1 του Τίτλου ΙΙ του Πρώτου Μέρους).
Παράλληλα η Ένωση έδειχνε πλέον αποφασισμένη να επιδιώξει την εισδοχή της ως συνόλου
πλέον στην ΕΣΔΑ (Άρθρο 7, § 2 του Τίτλου ΙΙ του
Πρώτου Μέρους).
Στο Άρθρο 51, § 1 του Τίτλου V του Πρώτου
Μέρους, δηλώνονταν ανοικτά ότι: «Η Ένωση σέβεται και δεν προκαταλαμβάνει το καθεστώς των
Εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων που
αναφέρονται στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών». Θέλοντας μάλιστα να ικανοποιήσει
την επίμονη απαίτηση για θεσμοθέτηση του διαλόγου μεταξύ Ε.Ε. και Εκκλησιών στο Άρθρο 51, § 3
του Τίτλου V του Πρώτου Μέρους ανέφερε πως:
«Η Ένωση αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συνεισφορά των Εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων, θα συνεχίσει τον ανοικτό,
αμφίδρομο και τακτικό διάλογο με αυτές».

Το πνεύμα πίσω από τις προστατευτικές περί
των θρησκειών ρήτρες της Συνταγματικής Συνθήκης μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα σημεία:
• Καμία θρησκεία να μην απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση, που να απορρέει από συγκεκριμένα άρθρα ή από το γενικό πνεύμα της συνθήκης.
• Η Συνθήκη να εγγυάται τη θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα αλλαγής θρησκευτικών πεποιθήσεων, την ελεύθερη λατρεία και συνένωση
για θρησκευτικούς σκοπούς.
• Η Συνθήκη να διασφαλίσει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και να κάνει σαφή λόγο για το
διαχωρισμό Κράτους και Εκκλησίας.
Η τελευταία πρόταση ήταν εξαιρετικά σημαντική επειδή η αναφορά στον κοσμικό χαρακτήρα
του κράτους, έκρυβε την απαίτηση των ευρωπαίων πολιτών για άμεση αποφυγή του κινδύνου
προσχώρησης στην Ένωση θεοκρατικών καθεστώτων ή μετατροπής ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών πολιτευμάτων σε θεοκρατικά και τίποτα παραπάνω.
Η ευκαιρία αυτή, επί της ουσίας χάθηκε, με την
άρνηση μιας μικρής μειοψηφίας (Γάλλοι και Ολλανδοί ψηφοφόροι) να ψηφίσει την αποδοχή της
Συνταγματικής Συνθήκης. Κάπως παρήλθε μια
ουσιαστικά άγονη πενταετία και έτσι φτάσαμε στην
αμέσως επόμενη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο χώρο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών
που άκουγε στο όνομα: Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Συνθήκη τελικά μετά από
αρκετές παλινωδίες έγινε αποδεκτή από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ξεκίνησε η ισχύς της από την 01.12.2009.
Με αυτή, επιτέλους, το αποφασιστικό βήμα γίνεται και ο Χάρτης τωv Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποκτά νομικά δεσμευτικό
χαρακτήρα για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και υποχρεώνει και την ίδια την

Ένωση να αναθεωρήσει όλες τις συνταγματικές
της ρήτρες και πολιτικές που δεν συνάδουν με
αυτόν. Είναι αναμφισβήτητα αυτό ένα τεράστιο
βήμα προς τα εμπρός στη διαφύλαξη των θρησκευτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια εξέλιξη που αναμενόταν από το 2000, οπότε και παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το εν λόγω κείμενο. Αποτελεί δε παράδειγμα εφαρμογής της αγνής θέλησης των πολιτών της Ευρώπης, καθώς υπήρξαν σημαντικότατοι αγώνες για να αποκτήσει το εν λόγω κείμενο νομικά δεσμευτική ισχύ.
Τέλος την 4η Μαΐου του 2010 ψηφίστηκε από
την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ). Με την προσχώρηση αυτή, παίρνει σάρκα και οστά το πνεύμα
της Συνθήκης της Λισσαβώνας για τη δημιουργία
ενός ισχυρού ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο μπορεί μέχρι σήμερα να ενσωμάτωνε ήδη το Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά πλέον ενδυναμώνεται, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισχυροποιώντας τη
θέση της ΕΕ έναντι τρίτων στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών.
Από όσα προαναφέραμε, λοιπόν, είναι κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο νομικό, πλέον, δε φοβάται να δεσμευθεί για την
τήρηση του απαραίτητου πλαισίου αρχών για
την προστασία της θρησκείας και φυσικά των
θρησκευτικών δικαιωμάτων στις χώρες μέλη
της και το μόνο που απομένει είναι να δούμε εάν
θα αποτελέσει και καθημερινή πρακτική στις
χώρες εφαρμογής του.
Το μέλλον θα δείξει...
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κοινωνικά

Γνωρίζουμε, θυμόμαστε τη χώρα μας.
Η Κυπαρισσία

Γράφει ο αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

A

ξιωματικοί εα μαζί με τις οικογένειές μας πραγματοποιήσαμε
εκδρομή 3ήμερη το γύρο της
Πελοποννήσου. Επισκεφθήκαμε πολλές
πόλεις όπως Καλαμάτα, Μεθώνη, Κορώνη, Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία,
Πύλο, Αρχαία Ολυμπία και πολλές άλλες,
καθώς και τους παρακείμενους σ’ αυτές
αρχαιολογικούς χώρους.
Η όλη εκδρομή μας ήταν μια μαγεία.
Άνοιξη που τα δέντρα και γενικά όλη η φύση φουντώνει. Το ένα μέρος καλύτερο από
το άλλο. Ομορφιές, χαρές και λουλούδια
είχαμε όλο το 3ήμερο. Η ξεναγός μας όμορφη και ωραία, μας κατέπληξε με την ωραία
ξενάγησή της στα διάφορα μέρη που περάσαμε. Θα σταθώ στην ξενάγηση της Κυπαρισσίας. Αυτή την πόλη σχεδόν όλοι την έχουμε
επισκεφθεί πολλές φορές, άλλοι λιγότερες. Όσο
και να επισκεφθείς αυτή την πόλη, θέλεις και μια
φορά ακόμη.
Η Κυπαρισσία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας. Εκεί βρίσκονται οι δικαστικές, στρατιωτικές, δασικές και γενικότερα
όλες οι κρατικές αρχές. Ελάχιστα θα αναφέρω για
την ιστορία της πόλης. Η ιστορία της είναι πολυσέλιδη στα λεξικά και στις εγκυκλοπαίδειές μας. Η
πόλη είναι κτισμένη στις βορειοδυτικές πλαγιές του
όρους Ψυχρού. Έχει ένα πολύ ωραίο λιμάνι. Πάνω
από την πόλη σώζεται το ερειπωμένο παλιό της
φρούριο. Από τους αρχαίους συγγραφείς αναφέρονται διάφοροι τύποι του ονόματός της που τους
βρίσκουμε στον Στράβωνα, στον Πολύβιο, στον
Πτολεμαίο και άλλους.
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Πέρασε από πολλά στάδια στο διάβα των ετών.
Μετά την απελευθέρωση αναπτύσσεται ως πρωτεύουσα της επαρχίας Τριφυλίας. Tο 1835 με διάταγμα του Όθωνα ανακτά το παλιό της όνομα
Κυπαρισσία. Στα διάφορα κινήματα του 1848 και
του 1862 καθώς και στις πολιτικές διαμάχες του
1863 η πόλη αναστατώθηκε, αλλά σύντομα επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς. Το 1890 έγινε
με την εταιρεία Σ.Π.Α.Π. η σύμβαση για την κατασκευή και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής
γραμμής ως την Κυπαρισσία που έδωσε μεγάλη
ώθηση στην οικονομική και διοικητική εξέλιξη της
πόλης. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια καινούρια
ευρωπαϊκή πόλη. Παραθαλάσσια με την ωραία
πεντακάθαρη θάλασσα, τις ωραίες αμμουδιές της,
που την καθιστούν πόλο έλξης των ντόπιων και
ξένων επισκεπτών. Διαθέτει άριστα ξενοδοχεία
και άλλα οικήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν
μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όλο το χρόνο. Οι τα-

βέρνες της, τα κέντρα διασκέδασης, τα μπαρ, παρέχουν στον επισκέπτη τόπο ιδεώδη για αναψυχή
και διασκέδαση. Οι καθημερινές εξορμήσεις των
επισκεπτών προς γειτονικές πόλεις όπως Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Πύλος, συμπληρώνουν τις ευχάριστες διακοπές των τουριστών. Η φιλοξενία
των κατοίκων μεγάλη. Θυμάμαι το 1976 η Σχολή
ΗΛ-ΗΝ στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων, επισκεφθήκαμε πολλοί
αξιωματικοί ΗΛ, ΗΝ καθώς και το ήμισυ των μαθητών της Σχολής εν στολή και ενημερώσαμε
τους μαθητές για την ύπαρξη των διαφόρων σχολών ΠΝ και την εξέλιξη των μαθητών τους. Τότε
οι αρχές της πόλης μας δέχτηκαν καλοσυνάτα και
η επίσκεψή μας είχε μεγάλη επιτυχία. Μαθητές της
τότε επίσκεψης εάν έχουν φωτογραφίες να τις
προσκομίσουν στο περιοδικό για δημοσίευση. Τη
φιλόξενη Κυπαρισσία μας καθώς και τις γειτονικές πόλεις αξίζει να τις επισκεφθεί κανείς ολόγυρα το χρόνο. O Δήμαρχος και οι δημοτικές αρχές
κάνουν μεγάλες προσπάθειες για τη διατήρηση
της πόλης σε υψηλό επίπεδο. Εμείς οι επισκέπτες

διαπιστώνουμε ότι είναι μια πόλη υψηλού ευρωπαϊκού επιπέδου. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί
που υπηρέτησαν στο ΠΝ ορμώμενοι από την Κυπαρισσία μου έρχονται στο μυαλό, όπως οι: Aρχιπλοίαρχος (ο) εα Δ. Σοφής ΠΝ, γνωστός στο ΠN
ως νομομαθής και φιλικός με τους υφισταμένους
του και γενικά με όλους μας, Πλωτάρχης (ΠΥ-Πυρ)
εα, Δημ. Σαλούπης ΠΝ, ο οποίος ως προπαιδευτής
και δάσκαλος σε εμάς τους παλαιότερους προσέφερε γνώση, ορμήνειες και σωστές κατευθυντήριες γραμμές· τον ευγνωμονούμε, καθώς και ο
αδερφός του Σαλούπης Αντώνιος, υπάλληλος στο
ΠN και φιλικός και καλοσυνάτος με όλους. Bέβαια
είναι και άλλοι που δεν γνωρίζω. Ο καθένας από
τους παραπάνω άφησε τη δική του θετική ιστορία
στο ΠΝ που είναι γνωστή σ’ όλους εμάς και σε
κάθε τους συζήτηση προβάλλουν υπερήφανα και
με το δίκιο τους την ωραία Κυπαρισσία μας.
Ο γράφων κατάγεται από ορεινό χωριό της
επαρχίας Τριφυλίας και πρωτοείδε θάλασσα, τη
θάλασσα της Κυπαρισσίας και μεταξύ μας, σε μεγάλη ηλικία.
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Εορτή της Αναλήψεως στο Εκκλησάκι του
Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (E) εα Γ. Tζικάκης ΠΝ

T

ην Πέμπτη 2 Ιουνίου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, έγινε όπως κάθε χρόνο κατανυκτική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στο εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου στην
περιοχή Περιβόλια κοντά στο Μπλέ Λιμανάκι της
Σαλαμίνας.
Τηρώντας ένα έθιμο πάρα πολλών ετών, ιδιοκτήτες από τα γύρω περιβόλια που διέμεναν στην
περιοχή και προσκυνητές που προσέρχονταν από
τις κοντινές περιοχές, έκαναν διακοπή από τις καθημερινές εργασίες για συνεορτάσουν με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής.
Η τήρηση του εθίμου συμπίπτει με την επέτειο
της μεταφοράς του Ναυστάθμου από τον Πόρο και
τη Φανερωμένη στην τωρινή θέση. Την περιοχή,
χιλιάδες στρέμματα, δώρησε ο τότε Δήμαρχος της
Σαλαμίνας Κούλουρης για την εγκατάσταση του
Ναυστάθμου του Πολεμικού Ναυτικού.
Η εγκατάσταση του Ναυστάθμου ήταν θείο δώρο για τους κατοίκους της Σαλαμίνας καθόσον
εκατοντάδες Σαλαμίνιοι εργάζοντο στα συνεργεία
του Ναυστάθμου βελτιώνοντας το βιοτικό τους
επίπεδο και την εν γένει ευμάρεια του νησιού.
Την φετινή εορτή τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αρχηγός του ΓΕΝ, ο οποίος ως γνωστόν κατάγεται από τη Σαλαμίνα, Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης ΠΝ και ο Διοικητής του Ναυστάθμου Σαλαμίνας Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. Μιχάλαρος ΠΝ. Eπιπλέον οι τοπικοί άρχοντες Ιωάννης Τσαβαρής,
Δήμαρχος Σαλαμίνας και Νικόλαος Κόγιας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκ μέρους της ΕΑΑΝ παρέστησαν ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ, ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύ-
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νων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Τζικάκης
ΠΝ, ο Υποναύαρχος ΛΣ εα Δ. Παπαζαφείρης, ο Αρχιπλοίαρχος Δδ εα Ι. Αγγελόπουλος ΠΝ και ο
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ. Ενώ από την ΕΑΑΝ/Παράρτημα Σαλαμίνας παρέστησαν ο Πρόεδρος αυτού, Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος
ΠΝ, Μέλη του τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου
και πλήθος Μελών της ΕΑΑΝ.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, μεταβήκαμε στο
εντευκτήριο του Παραρτήματος όπου μας προσφέρθηκε καφές και αναψυκτικά, απολαμβάνοντας τη θέα του πεταλοειδούς σχήματος κόλπου
της Σαλαμίνας με την έντονα πυκνοδομημένη
«Κούλουρη». Στη συνέχεια παρατέθηκε γεύμα, σε
παραλιακό κέντρο στη Σαλαμίνα που γευτήκαμε
μαζί με το φαγητό και τη φιλοξενία των Μελών
του εκεί Παραρτήματος.
Σίγουρα μία συζήτηση με τον κ. Α/ΓΕΝ είναι πάντα ενδιαφέρουσα διότι γίνεται αμφίδρομη ενημέρωση επί των προβλημάτων μας και διότι απευθυνόμαστε σε «ευήκοα ώτα».
Τη διοργάνωση όλης της τελετής είχε αναλάβει
η ΕΑΑΝ με το εκεί Παράρτημά της την οποία διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία χωρίς επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, διότι δεν επιτρέπεται σε
χαλεπούς οικονομικούς καιρούς η επιβάρυνσή του.
Η όλη εορτή ήταν μία ανάπαυλα στην καθημερινότητα ειδικά για εμάς που πήγαμε στη Σαλαμίνα κάνοντας ένα διάλειμμα μακριά από την πολύβουη και
ρυπογόνα πρωτεύουσα. H EAAN ευχαριστεί όλους
τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τον κ. Α/ΓΕΝ που
ελάμπρυνε με την παρουσία του τη θρησκευτική
τελετή και που είχε την καλοσύνη και υπομονή να
γίνει δέκτης των προβλημάτων της ΕΑΑΝ.

Εορταστικές Εκδηλώσεις 70ής επετείου της

μάχης της Κρήτης

Σ

τα πλαίσια των εκδηλώσεων της 70ής
επετείου της Μάχης της Κρήτης, το τοπικό Παράρτημα Χανίων της ΕΑΑΝ και το
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης σε συνεργασία με την
Αντιπεριφέρεια Χανίων συμμετείχαν στις σχετικές εκδηλώσεις με:
• Φωτογραφική έκθεση Πολεμικών πλοίων της
περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
• Τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχο εα Σ. Περβαινά σε έναν από τους
τελευταίους επιζώντες του Α/Τ ΑΔΡΙΑ τον κ.
Δημήτριο Χατζηδημητρίου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν στρατιωτικές και
πολιτικές αρχές του Νομού και μεγάλος αριθμός
συναδέλφων.

Εκδρομή μελών ΕΑΑΝ Παραρτήματος Κρήτης

στην Ιερά Μονή Αρκαδίου

T

ην 3η Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε
ημερήσια εκδρομή στη Μονή Αρκαδίου.
Το λεωφορείο αναχώρησε το πρωί με
προορισμό την ιστορική Μονή, όπου έγινε σχετική

ξενάγηση – περιήγηση. Ακολούθως το πρόγραμμα
περιελάμβανε φαγητό στο Ρέθυμνο και καφέ στο
Καλάμι Σούδας. Την εκδρομή χαρακτήρισε το καλό
κέφι και η αθρόα συμμετοχή των συναδέλφων.
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Επέτειος Kινήματος Nαυτικού
το Mάιο του 1973
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Nικόλαος Bασιλείου ΠΝ
Σεβασμιότατε,
Κοι Υπουργοί,		
Κοι Βουλευτές,
Κοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι.
Βρισκόμαστε σήμερα και πάλι εδώ για να γιορτάσουμε την αντιστασιακή δράση των ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ κατά της μισητής ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που
μας επιβλήθηκε την 21ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967, μιας
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ
των άλλων και το διαμελισμό της ΚΥΠΡΟΥ. Γιατί
έτσι εξυπηρετούνταν τα γεωπολιτικά συμφέροντα
(έλεγχος της διώρυγας του Σουέζ και των αραβικών πετρελαίων) των συμμάχων και φίλων μας
Aμερικανών και Άγγλων στην Aνατολική Mεσόγειο αφού η ΚΥΠΡΟΣ αποτελεί ένα σταθερό αεροπλανοφόρο από το οποίο θα μπορούν να ελέγχουν
τη γύρω περιοχή.
Για να αντιληφθούμε καλύτερα το κλίμα που επικρατούσε κατά την επιβολή της ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που
επιβλήθηκε χωρίς αντίδραση, είναι σκόπιμο να κάνουμε μια αναφορά στο ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΟ παρελθόν της χώρας μας, δηλαδή στις δεκαετίες του ‘50
και του ‘60. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ κατάσταση
μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ήταν ασταθής
για μερικά χρόνια έως ότου σχημάτισε ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ο Ελληνικός Συναγερμός. Επί πρωθυπουργίας
ΠΑΠΑΓΟΥ και με προτροπή του ΜΑΚΑΡΙΟΥ γίνεται
προσφυγή της ΕΛΛΑΔΟΣ στον ΟΗΕ με αίτημα την
ένωση με την ΕΛΛΑΔΑ παρ’ ότι το κλίμα ήταν αρνητικό. Η προσφυγή αυτή απετέλεσε αφορμή για τα
έκτροπα σε βάρος των ΕΛΛΗΝΩΝ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 1955.
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Επί της πρωθυπουργίας ΠΑΠΑΓΟΥ η πολιτική
κατάσταση σταθεροποιήθηκε αλλά δυστυχώς η
κυβέρνηση δεν εξάντλησε την τετραετία, γιατί απεβίωσε από ανίατη ασθένεια ο Πρωθυπουργός. Διάδοχός του ορίστηκε από τα ανάκτορα ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός της ΕΛΛΑΔΟΣ έως το 1963 (με τρεις
ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις) οπότε παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα.
Στην ΚΥΠΡΟ επειδή οι ΑΓΓΛΟΙ αρνήθηκαν να
παραχωρήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης
αρχίζει ο ένοπλος αγώνας από την ΕΟΚΑ υπό την
ηγεσία του ΓΡΙΒΑ. Ο τετράχρονος αυτός αγώνας
παρά τις θυσίες των αγωνιστών (Απαγχονισμοί Εκτελέσεις - Φυλακίσεις ηρώων) που προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό, δεν οδήγησε στο
προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Στην τριετία 56-59
έγιναν πολλές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις
ΕΛΛΑΔΟΣ και ΑΓΓΛΙΑΣ για τη διευθέτηση του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ προβλήματος αλλά δεν ευδοκίμησαν
λόγω της ΑΝΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ των προθέσεων της
ΑΓΓΛΙΑΣ, η οποία προωθούσε πλέον τις ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΕΣ απαιτήσεις της ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Δεν πρέπει
να μας διαφεύγει ότι η ΑΓΓΛΙΑ εφάρμοζε το παλαιό δόγμα DIVIDE ET IMPERA, δηλαδή διαίρει και
βασίλευε. Ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια του 1958
υπήρξαν πολλές προστριβές μεταξύ των δύο κοινοτήτων με πολλούς θανάτους ελληνοκυπρίων.
Όλα αυτά μας οδήγησαν στις συνομιλίες της
ΖΥΡΙΧΗΣ και στην υπογραφή της συμφωνίας της
ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ με εγγυήτριες χώρες τις
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΓΛΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ. Όταν όμως ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ το 1963 υπέβαλε πρόταση για αναθεώρηση 13 σημείων του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ξεσπούν

διακοινοτικές συγκρούσεις με απροκάλυπτη
ανταρσία των τουρκοκύπριων και με κίνδυνο να
οδηγηθεί το νησί σε διχοτόμηση.
Στην ΕΛΛΑΔΑ η πολιτική κατάσταση δεν είναι
σταθερή. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ της Ενώσεως ΚΕΝΤΡΟΥ, ο
οποίος είχε ξεκινήσει τον ανένδοτο αγώνα από τις
εκλογές του 1961 τις οποίες είχε χαρακτηρίσει ως
εκλογές βίας και νοθείας ζητούσε επίμονα νέες
εκλογές. Στη σύγκρουση αντιπολίτευσης - κυβέρνησης προστίθεται και η σύγκρουση της κυβερνήσεως με τα ανάκτορα, τα οποία είχαν ενεργό ανάμειξη στην πολιτική ζωή της χώρας μας και μπορούσαν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις. Όλα αυτά αναγκάζουν τον ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
να προσφύγει σε εκλογές τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ του
1963, τις οποίες χάνει, και πρωθυπουργός γίνεται
πια ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Το 1964 ο νέος
πρωθυπουργός μετά από ενέργειες του ΔΙΓΕΝΗ
αποφασίζει να στείλει στην ΚΥΠΡΟ μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ και να ενταχθεί η μεγαλόνησος στον
ενιαίο αμυντικό χώρο ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΟΣ.
Δυστυχώς και η κυβέρνηση υπό τον ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ δεν μακροημέρευσε λόγω των
προοδευτικών αλλαγών στις οποίες ήθελε να
προβεί, περιορίζοντας την ανάμειξη των ανακτόρων στην πολιτική ζωή.
Το 1965 με αφορμή την άρνηση του ΠΑΛΑΤΙΟΥ
να αναλάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, η κυβέρνηση εξαναγκάζεται σε παραίτηση, αφού με ενέργειες του ΠΑΛΑΤΙΟΥ διασπάται η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ με την αποχώρηση περίπου είκοσι ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ της, που
αποκλήθηκαν αποστάτες.
Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης των αποστατών πυροδότησε έντονες διαδηλώσεις και
αιματηρά επεισόδια, γνωστά ως ΙΟΥΛΙΑΝΑ.
Η πολιτική κατάσταση εκτροχιάζεται, η μία κυβέρνηση των αποστατών διαδέχεται την άλλην,
αδύναμες όλες να επιβάλουν την τάξη αλλά και το
σπουδαιότερο, να πετύχουν μια πολιτική συμφω-

νία προκειμένου η χώρα να βρει τον ήρεμο ρυθμό
της. Ο κόσμος αγανακτισμένος στρέφεται κατά
πάντων. Η αδυναμία των πολιτικών και ιδιαίτερα
των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων ΕΡΕ
και ΕΚ να συνεννοηθούν οδηγούν τη χώρα σε πλήρη αποδιοργάνωση.
Κυκλοφορούν καθημερινά φήμες για πολιτική
εκτροπή αλλά οι πολιτικοί μας περί άλλα τυρβάζουν, αδύναμοι να αντιληφθούν ότι οι «καιροί ου
μενετοί» δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος. Τους τυφλώνουν οι ιδιοτελείς επιδιώξεις και αδιαφορούν
για το συμφέρον της πατρίδος, δίδοντας έτσι την
ευκαιρία σε σκοτεινές δυνάμεις να οργανωθούν
για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα της
χώρας, οι δε αρχηγοί των τριών επιτελείων αναμένουν τις οδηγίες του νεαρού ΒΑΣΙΛΙΑ.
Τα ξημερώματα της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 μια
μικρή ομάδα συνωμοτών αξιωματικών του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ που διακατέχονται από μια θολή αντικομμουνιστική και αντιδημοκρατική ιδεολογία και
παράλληλα ως όργανα μυστικών υπηρεσιών και
παραστρατιωτικών οργανώσεων επέβαλον τη ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. Και το εγχείρημα αυτό συντελέστηκε
χωρίς καμία αντίδραση λόγω της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής παρακμής στην
οποία μας οδήγησε η αφροσύνη των πολιτικών μας
που δεν επέτρεψε να καλλιεργηθούν οι γνήσιες
δημοκρατικές αξίες στο λαό για να μπορέσει να
αντιδράσει δυναμικά κατά της χούντας.
Τα ξημερώματα της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 εμφανίστηκαν στην ΑΘΗΝΑ τα ΤΑΝΚΣ και σήμαναν
την έναρξη μιας σκοτεινής περιόδου που σημαδεύτηκε από καταπίεση, διαφθορά, οικονομική
κατάρρευση, προδοσία στα εθνικά θέματα, με κορύφωση, την τραγωδία της ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1974.
Το καταπιεστικό καθεστώς της χούντας βαρύνεται με κάθε λογής βαρέα εγκλήματα, πολλά από
τα οποία παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του
ελληνικού λαού.
Στο εξωτερικό σπίλωσε το όνομα της Ελλάδος
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με αποτέλεσμα να παγώσουν οι διαδικασίες για
την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα.
Στο εσωτερικό από την πρώτη μέρα άρχισε να
συλλαμβάνει Έλληνες, να βασανίζει στα κολαστήρια της ΕΑΤ/ΕΣΑ, να απολύει από την εργασία ανθρώπους που διακατέχονταν από ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ αντιλήψεις.
Κατέλυσε κάθε νομιμότητα και κανείς ΕΛΛΗΝΑΣ δεν ήταν βέβαιος ότι δεν θα βρεθεί κάποια
στιγμή ένοχος για αντιδικτατορική δράση.
Πρέπει να τονισθεί ότι για την τραγωδία της ΚΥΠΡΟΥ υπεύθυνος ήταν ο συνωμότης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος δέχθηκε να αποσύρει τη ΜΕΡΑΡΧΙΑ από την ΚΥΠΡΟ κατ’ απαίτηση των ΤΟΥΡΚΩΝ που καθοδηγούνταν από τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ. Με αυτόν τον τρόπο η άμυνα της ΚΥΠΡΟΥ
σιγά-σιγά υποβαθμιζόταν δραματικά με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποτρέψει τυχόν μελλοντική στρατιωτική επέμβαση της ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
Η αποδυνάμωση της ΚΥΠΡΟΥ υπηρετεί το σχέδιο της ΑΓΓΛΙΑΣ, η οποία με τις δολοπλοκίες της
πέτυχε να μετατρέψει το ΚΥΠΡΙΑΚΟ από Ελληνοβρετανική διαφορά σε Ελληνοτουρκική και έτσι
να μπορεί στο διηνεκές να παρουσιάζεται ως διαμεσολαβητής και κηδεμόνας της ΚΥΠΡΟΥ.
Πολύ συνοπτικά μπορεί να πει κανείς ότι το χουντικό καθεστώς προκάλεσε πάρα πολλά δεινά
στην ΕΛΛΑΔΑ, δυσανάλογα περισσότερα από την
επτάχρονη διάρκεια του. Από τις πρώτες ακόμη
μέρες η ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ δικτατορία συνάντησε την
αντίθεση του ελληνικού λαού αλλά και των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Ενδιέφερε όμως τους ΑΠΡΙΛΙΑΝΟΥΣ ιδιαίτερα η αποφυγή οιασδήποτε συγκρούσεως με τα στελέχη των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και αυτό, γιατί είχε δώσει την εντύπωση στο
εσωτερικό και εξωτερικό ότι οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ την υποστήριζαν. Αυτό όμως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στο Ναυτικό
όπου τα μέλη του πληρώματος κάθε πλοίου, από
τον κυβερνήτη μέχρι τον απλό ναύτη, διακατέχο-
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νταν, λόγω των συνθηκών ζωής, δράσης και περιβάλλοντος, από τις ίδιες δημοκρατικές αρχές. Οι
δημοκρατικές φωνές ήσαν ισχυρότατες και στο
μυαλό όλων κυριαρχούσε η σκέψη πώς θα καταστεί δυνατόν να εκδιωχθεί η χούντα.
Οι σκέψεις αυτές και τα αντιδικτατορικά αισθήματα μέρα με την ημέρα ενισχύονταν εξ αιτίας και
των κάθε λογής δραστηριοτήτων της χούντας και
των υποστηρικτών της. Με την πάροδο του χρόνου
οι σκέψεις αυτές οδήγησαν στην εξύφανση σχεδίων ενεργείας με στόχο την αποτίναξη του χουντικού
ζυγού. Τελικά εκπονήθηκε σχέδιο που ήταν προσαρμοσμένο στη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της
χώρας και τις δυνατότητες των πλοίων και απέβλεπε στην άσκηση πίεσης επί της χούντας για να προβεί σε ενέργειες που θα διασφάλιζαν την ελευθερία
και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη χώρα και με παράδοση της
εξουσίας σε πρόσωπα κοινής εμπιστοσύνης και
διεξαγωγή ελευθέρων εκλογών. Η έξοδος και μόνον του συνόλου του ΣΤΟΛΟΥ στον Σαρωνικό εκτιμήθηκε ότι θα δημιουργούσε σύγχυση και έντονη
ψυχολογική πίεση στους κρατούντας. Θεωρήθηκε
αδιανόητο ότι στο διεθνές περιβάλλον της εποχής
η χούντα θα αποπειράτο να βομβαρδίσει τον ΣΤΟΛΟΝ επί του οποίου επέβαιναν περί τα 2.500 άτομα
Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί-Ναύτες.
Θα μπορούσε να λεχθεί χωρίς αμφισβήτηση ότι
αυτή η αντιστασιακή ενέργεια του ΝΑΥΤΙΚΟΥ με
τη συνεργασία ανδρών του ΣΤΡΑΤΟΥ και της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ υπήρξε αναμφισβήτητα η κορυφαία
αντιστασιακή ενέργεια των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ κατά της ΧΟΥΝΤΑΣ. Δυστυχώς και εδώ υπήρξε ο εφιάλτης. Το κίνημα προδόθηκε πριν να εκδηλωθεί και πολλοί πλήρωσαν ακριβά τις επιλογές τους για την επαναφορά της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Παρά την αποτυχία του κινήματος, αποκαλύφθηκε η ευρέως διαδεδομένη πλάνη ότι οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ υπήρξαν οι στυλοβάτες της
χούντας.
Η ανταρσία του ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΥ ΒΕΛΟΣ που

πραγματοποιήθηκε χάρη στην αποφασιστικότητα
του Αντιπλοίαρχου τότε ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑ καθώς και
η σύλληψη και φυλάκιση πέραν των 75 αξιωματικών των επιτελείων των πλοίων (ΚυβερνητώνΥπάρχων-πρώτων Μηχανικών) και υπηρεσιών
ξηράς ήταν ακόμη ένα πλήγμα κατά της χούντας,
γιατί μεταδόθηκε αμέσως και ευρέως από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Ο αντίκτυπος στο NATO και στις ΗΠΑ υπήρξε
μεγάλος και οδήγησε τη χούντα σε ενέργειες και
μέτρα που προοιωνίζοντο το επερχόμενο τέλος
της ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. Μερικές από τις ενέργειες
ήσαν: α. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. β. Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. γ. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΜΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ. δ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ. Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω δεν υλοποιήθηκαν γιατί ο άφρων ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
κατόρθωσε να παραμερίσει τον έτερον παράφρονα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.
Οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ήταν εγκληματικές και προδοτικές. Οργάνωσε
πραξικόπημα κατά του ΜΑΚΑΡΙΟΥ και τον ανέτρεψε, επιτρέποντας έτσι στην ΤΟΥΡΚΙΑ να εισβάλει
στρατιωτικά στην ΚΥΠΡΟ και να καταλάβει το βόρειο τμήμα της. Και έτσι υλοποιήθηκε το σχέδιο
των ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ.
Η διχοτόμηση της ΚΥΠΡΟΥ ήταν πραγματικότης
και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία
από της ιδρύσεως του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ μετά την ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Η κατάληψη
του βορείου τμήματος της ΚΥΠΡΟΥ έφερε και την
κατάρρευση της χούντας και την αποκατάσταση
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη χώρα μας με αφόρητο
τίμημα. Από τον ΙΟΥΛΙΟ του 1974 αρχίζει η περίοδος της μεταπολίτευσης στη χώρα μας. Οι προσδοκίες ήταν πολλές, δυστυχώς όμως η μεταπολίτευση μάς οδήγησε στη χρεοκοπία και την εθνική
αναξιοπρέπεια. Οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να
αναδιοργανώσουν τη χώρα μας και να προσαρμό-

σουν την οικονομία και την παιδεία μας στις απαιτήσεις των νέων καιρών με αποτέλεσμα να μείνει
αναξιοποίητο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας
μας και να κατασπαταληθεί η οικονομική βοήθεια
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
Η άφρων διασπάθιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρήματος
είχε ως αποτέλεσμα σήμερα να αποκτήσουμε τον
τίτλο του διεθνούς επαίτη. Η κακοδιαχείριση της
καθημερινότητος μάς οδήγησε στην ανασφάλεια,
τη βία και την ανέχεια. Η πρωτεύουσά μας παρομοιάζεται με την ΚΑΜΠΟΥΛ και έχει περιοχές στις
οποίες δεν μπορεί ο κάθε Έλληνας να κυκλοφορήσει άφοβα. Φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε
από επίσημα χείλη ότι απωλέσαμε την εθνική μας
κυριαρχία. Και ενώ η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα
στη ΣΚΥΛΑ και τη ΧΑΡΥΒΔΗ, οι πρωταίτιοι παρακολουθούν απαθείς τον ευτελισμό μας. Ο ενδοτισμός έγινε σταθερή παράμετρος της πολιτικής
μας. Δεν διστάσαμε να υποστείλουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ και να μετατρέψουμε σε «γκρίζες»
ζώνες περιοχές καθαρά ελληνικές. Αλλάζουμε τη
διαπραγματευτική μας γραμμή και διαπραγματευόμαστε τα αδιαπραγμάτευτα.
Η κακοδιαχείριση της οικονομίας, οι μίζες, οι
μπροστάντζες, η κλεπτοκρατική διάθεση των
άπληστων ιθυνόντων δεν επέτρεψαν να χρηματοδοτούνται οι διάφοροι τομείς της εθνικής ζωής. Το σύστημα αποσυντίθεται γιατί οι πολιτικοί
μας δεν είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν σε
καμία θυσία, ενώ σπαταλούν το χρόνο τους σε
κατηγορίες κατά των αντιπάλων τους με στόχο
να ενισχύσουν την κομματική τους δύναμη. Θα
ήθελα να τελειώσω την ομιλία μου με μια ευχή:
Η πολιτική ηγεσία του τόπου να κάνει μία υπέρβαση, να παραβλέψει το κομματικό όφελος και
να προτάξει το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Εάν συμβεί
αυτό θα μπορέσουμε να αισιοδοξούμε ότι η προσχηματική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην οποία ζούμε σήμερα θα μετατραπεί σε ουσιαστική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
και η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΩΘΕΙ.
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ANAKOINΩΣEIΣ
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Αν έχεις τέτοιους συμμάχους και φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς
Πληροφορηθήκαμε ότι κάτι φίλοι μας τουρίστες
Ολλανδοί, τον περασμένο μήνα παραθερίζοντες
στη νήσο Σαντορίνη κατέβασαν από την εκκλησία τη σημαία την ελληνική και ύψωσαν την
τουρκική. Ύστερα παραπονιούνται γιατί δεν
προτιμούμε τα ολλανδικά προϊόντα.

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Η οικονομική κρίση δεν τους επηρέασε;
Σοκ στην ελληνική αστυνομία για το κατάντημα δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών της, που
συνελήφθησαν για δωροδοκία και εκβιασμό και
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι
και σε βαθμό κακουργήματος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα από την οικονομική
κρίση, ώστε να αναστείλουν αυτές τις ανήθικες
δραστηριότητές τους. Πότε οι Έλληνες θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων; Τέτοιοι που
είμαστε, καλά να πάθουμε.

Ποιος φταίει για την οικονομική
κρίση;
Μόνο ένας Διογένης της Αρχαίας Αθήνας μπορεί
να δώσει σωστή απάντηση. Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο η Αθήνα βγήκε εξουθενωμένη
και οικονομικά εξαθλιωμένη, ο δε φιλόσοφος Διογένης έβγαινε με το φανάρι την ημέρα και έλεγε
«ζητώ άνδρα» για να κυβερνήσει την Αθήνα.
Εμείς βέβαια δεν βγήκαμε από πόλεμο, όπως η
Αρχαία Αθήνα. Η οικονομική κρίση προέκυψε
από άκρατο καταναλωτισμό όλων των Ελλήνων
αρχόντων και αρχουμένων με δανεικά και ούτε
ένας πολιτικός δεν βρέθηκε να πει ΣΤΟΠ! Έλληνες πού πάτε, δεν παράγετε τίποτα, χρεωνόσαστε, πώς θα πληρώσετε τα χρέη. Να ποιος φταίει, η έλλειψη σωστών αρχόντων.
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Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
Οι Έλληνες, μέχρι τώρα πέρασαν πολλά δεινά,
πολέμους, κατοχή, πείνα, δυστυχία, προσφυγιά, εμφύλιο και πολλά άλλα δεινά και δεν έγιναν επαίτες. Γιατί τώρα με την οικονομική κρίση
να μην αισιοδοξούμε; Αφού πρώτα κάνουμε
αυτοκριτική και φτιάξουμε τα κακώς κείμενα,
αλλάξουμε νοοτροπία και επανέλθουμε στην
κλασική παιδεία και στις ρίζες μας, θα αλλάξει
η κατάσταση. Aλλιώτικα πάμε για φούντο,
όποια μέτρα και αν λάβουμε.

Σοβαρό λόγο...
Ακούμε συζητήσεις στη Βουλή από τους εκπροσώπους μας. Τι ωραίο λεξιλόγιο είναι αυτό που
χρησιμοποιούν κάποιοι, τι εμπιστοσύνη σου
εμπνέουν. Πού είσαι γιαγιά να ακούσεις και να
φρίξεις για τις γενιές που άφησες πίσω σου...

Εκπτώσεις...
Ακούσαμε από ιθύνοντες ότι το μεσοπρόθεσμο
πρέπει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Μετά τον
ανασχηματισμό ο ίδιος κάνει εκτίμηση και του
αρκούν 150. Τι ωραία εποχή, να λες και να ξελές...
Τι εμπιστοσύνη αποκτάς απ’ αυτό τον τρόπο...

Γιατί χάθηκαν αυτές οι αξίες
Ιθύνοντες βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λεονταρίζουν. Ακούει ο απλός άνθρωπος και λέει
μπράβο, αυτός θα υποστηρίξει εμάς τους αδύνατους. Ξάφνου του πετάνε ένα κόκκαλο για
εξουσία και αμέσως γίνεται βασιλικότερος του
βασιλέως. Πού είναι ο λόγος του χωρικού που
πούλαγε το χωράφι του διά λόγου και ο λόγος
του ήταν συμβόλαιο...

Το βιολί...
Τον τελευταίο καιρό ακούμε συνέχεια για τα οικονομικά χάλια της χώρας και ώρες ολόκληρες γίνονται αναλύσεις γι’ αυτό. Μήπως υπάρχουν και
άλλα θέματα όπως Σκοπιανό, Κυπριακό... μήπως
υπάρχει καμιά σκοπιμότητα; Ίδωμεν...

Λογισμικό Σχέδιο του παραθερισμού ΕΑΑΝ
Σας γνωρίζουμε ότι το λογισμικό Σχέδιο του παραθερισμού ΕΑΑΝ μετά από προσπάθειες, ένεκα
της παλαιότητaς του προϋπάρχοντος λογισμικού
και μερικών ανακριβών στοιχείων, περατώθηκε
επιτυχώς και ήδη τα αποτελέσματα των περιόδων παραθερισμού έχουν αναρτηθεί τόσον στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ, όσο και στο χώρο της
ΕΑΑΝ.
Τώρα έχει αρχίσει η εκκαθάριση του Μητρώου
ΕΑΑΝ, ώστε να καταστεί ακριβές και εύχρηστον.
Για τούτο παρακαλούνται τα μέλη μας όπως όπου
διαπιστώσουν ανακριβή στοιχεία, π.χ. διεύθυνση
λήψης του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι»,
τηλέφωνα κ.λπ., να ειδοποιούν την ΕΑΑΝ, ώστε
να επέρχεται διόρθωση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

Βλητικός Σταθμός
Σας γνωρίζεται ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο
Ιουνίου 2011, θα ξεκινήσει η λειτουργία των
Λουτρικών εγκαταστάσεων του Βλητικού Σταθμού στη Σαλαμίνα.
Η είσοδος για μεν τους Απόστρατους επιτρέπεται με την επίδειξη της ταυτότητας της ΕΑΑΝ,
για δε τα λοιπά Μέλη της οικογένειας με την επίδειξη ειδικής άδειας που θα εκδίδεται, κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφερομένων, από το Υποτμήμα Ασφαλείας ΝΣ/ΔΔ (τηλ. 210 4649263) και τα
οποία δύνανται να συνοδεύουν μέχρι ένα επιπλέον άτομο/επισκέπτη.
Τα Μέλη που επιθυμούν να εφοδιασθούν
με την ειδική άδεια εισόδου να απευθυνθούν
στο γραφείο του Παραρτήματός μας (τηλ. 210
4651215 18:00-21:00) ή στο Υποτμήμα Ασφαλείας ΝΣ/ΔΔ, προσκομίζοντας πρόσφατη φωτο-

γραφία (διαστάσεων: 3,5 Χ 3 εκατοστά).
Eκ του Δ.Σ.
O Πρόεδρος Aρχιπλοίαρχος (M) εα
Γ. Kουτσούκος ΠN

Aνακοίνωση EAAN
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της επανέκδοσης του τηλεφωνικού
τιμοκαταλόγου της ενώσεως και για καλύτερη
ενημέρωσή σας παρακαλείσθε να μας αποστείλετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την όποια αλλαγή τηλεφώνου σας καθώς και τη διεύθυνση
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας (e-mail).
Τηλ.: 210 3310430-1. E-mail:info@eaan.gr.

Λειτουργία Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΝΝΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΣ: ΕΑΑΝ
ΔΔΜΝ
ΚΟΙΝ: Ένωση Αποστράτων Σαλαμίνας
ΘΕΜΑ Λειτουργία Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΝΝΣ :
ΣΧΕΤ: ΝΛΑ141143Ζ ΙΑΝ 11/ΓΕΝ/ΔΥΓ (ΟΣΟ)
Κατόπιν κατευθύνσεων σχετικού, σας γνωρίζεται
ότι στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Ναυτικού
Νοσοκομείου Σαλαμίνας υφίσταται πλέον η δυνατότητα εκτελέσεως όλων των αιματολογικών
και βιοχημικών εξετάσεων.
Ανωτέρω δυνατότητα υλοποιείται διά καταλλήλου μεθοδεύσεως, ώστε σε συνεργασία με το
ΝΝΑ να αποστέλλονται υπηρεσιακά τα δείγματα
αίματος από το ΝΝΣ στο βιοπαθολογικό εργαστήριο του ΝΝΑ.
Αποτελέσματα εξετάσεων θα επιδίδονται σε
χρονικό διάστημα έως πέντε ημέρες.
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Διά οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε
με τον Διευθυντή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
ΝΝΣ Πλωτάρχη ΥΙ Γ. Ζορμπά ΠΝ, στο τηλέφωνο.
(210) 4649620.
Aρχιπλοίαρχος (M) A. Mιχάλαρος ΠN
Διοικητής Nαυστάθμου Σαλαμίνας

Kάλεσμα EAAN
Kαλούνται Aπόστρατοι Aξιωματικοί (ΠN-ΛΣ) και
μέλη των οικογενειών τους μερισματούχοι του
MTN όπως ενταχθούν στην Πρόνοια της EAAN
και προσφέρουν εθελοντική εργασία σε αυτή,
κυρίως στο γραφείο της στο NNA.

Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩN ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: κ. Χριστοδούλου Χ. Δημήτριον
Μέλος ΔΣ Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς
την Ελλάδα
ΚΟΙΝ.: - Α.Ε. Πρόεδρο Δημοκρατίας
κ. Kαρ. Παπούλια
- Α.Ε. Πρωθυπουργόν
κ. Γεωργ. Παπανδρέου
- Α.Ε. ΥΠΕΞ κ. Δημ. Δρούτσα
- Α.Ε. Πρόεδρο ΝΔ κ. Aντ. Σαμαρά
- ΑΕ. Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ
κ. Aλ. Παπαρήγα
- Α.Ε. Πρόεδρο ΛΑΟΣ
κ. Γ. Kαρατζαφέρη
- Α.Ε. Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ
κ. Aλ. Tσίπρα
- Α.Ε. Πρόεδρο Δημ. Αριστεράς
κ. Φ. Kουβέλη
- Βουλευτές Ελληνικού
Κοινοβουλίου
- Ευρωβουλευτές
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- Κοινωνικούς και Συλλογικούς
Φορείς
- Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, Εφημερίδες)
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ψηφίσματος
Σας διαβιβάζουμε συνημμένως Ψήφισμα του
Δ.Σ. της Ενώσεώς μας για τη διεκδίκηση των
Γερμανικών Αποζημιώσεων προς τη Χώρα μας.
Σας εξουσιοδοτούμε όπως το κοινοποιήσετε και
δημοσιεύσετε οπουδήποτε εσείς κρίνετε.
Αντιπλοίαρχος εα Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαίνας ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Tελεταί Kωνσταντάρα

Ψήφισμα Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων
Το ΔΣ της ΕΑΑΝ, εξ ονόματος των 11.000 μελών
της τάσσεται υπέρ του πάγιου αιτήματος του ελληνικού λαού να καταβληθούν υπό της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στη Χώρα μας
οι οφειλόμενες αποζημιώσεις από την περίοδο της
Γερμανικής Κατοχής. Αναλυτικότερα: Υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του «Εθνικού Συμβουλίου Διεκδικήσεως Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα» και απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου
να προωθήσει και να διεκδικήσει άμεσα τα εξής:
α. Τ
 ις αποζημιώσεις προς τα θύματα της Γερμανικής θηριωδίας της περιόδου 1941 - 1944.
β. Τ
 ην εξόφληση του δανείου, το οποίο με τη δύναμη των Όπλων έλαβε η Γερμανική Κυβέρνηση από τη Χώρα μας.
γ. Τις επανορθώσεις που επεδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης για τις καταστροφές που προξένησαν τα γερμανικά στρατεύματα στη Χώρα μας.
δ. Την επιστροφή των διαρπαγέντων εθνικών
κειμηλίων από τα μουσεία της Χώρας μας.

Eπίσημη ανακοίνωση για το NNA

Προς τα μέλη της ΕΑΑΝ
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου Ταβουλάρη Αντ/χου ε.α.
Επιθυμώ να ενημερώσω τα μέλη της Ενώσεως 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 δεικνύω στα ορφανικά μέλη
της ΕΑΑΝ τις παροχές όλων των δικαιουμένων
οικονομικών βοηθημάτων από τις κρατικές υπη-

ρεσίες 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, ανακουφίζοντας άμεσα την απρόσμενη
οικονομική πίεση των οικείων του. Αναλαμβάνονται τελετές όλων των δογμάτων, αποστολές και
παραλαβές περιστατικών 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

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
Σύνδεσμος Υποστήριξης & Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
Κίνηση για την Εθνική Αμυνα
Αθήνα 31 Μαΐου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 20-5-2011, εκπρόσωποι των ως άνω φορέων γίναμε δεκτοί από τον κ. Υπαρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκειμένου να
μας ενημερώσει για τα ζητήματα που αφορούν
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ανταποκρινόμενος άμεσα σε σχετικό αίτημα μας,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε
θερμά τον κ. Υπαρχηγό και τους επιτελείς του,
τόσο για την εγκαρδιότητα με την οποία μας

υποδέχθηκαν και μας φιλοξένησαν, όσο και για
την πλήρη και μεστή ενημέρωση που μας παρείχαν, δείχνοντας πως έχουν τη γνώση και τη
θέληση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που
ταλανίζουν το ΝΝΑ.
Τα βασικά σημεία της ενημέρωσης, έχουν
συνοπτικά, ως ακολούθως:
Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύθηκε να
αναλάβει και να διακανονίσει το χρέος του ΝΝΑ
προς του προμηθευτές του. Το εν λόγω χρέος
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είναι της τάξεως των 90.000.000 € και προέρχεται κυρίως από τις υπερβάσεις κόστους του
τιμολογίου του Δημοσίου και από τις καθυστερήσεις εξόφλησης υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων προς το ΝΝΑ.
Εκδόθηκε η διαταγή του ΓΕΝ Φ. 700/15 /11,
Σ. 1533 από 18 Μαΐου 2011, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr
και διά της οποίας τα ΝΝΑ και ΝΝΚ, εντέλλονται
μεταξύ άλλων:
Να τηρούν αυστηρή προτεραιότητα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στα εν ενεργεία στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ
και στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους.
Να συνεχίσουν, χωρίς εξαιρέσεις, την παροχή ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής
προγραμματισμένης ή μη περίθαλψης στους
απόστρατους και στους εν ενεργεία και συνταξιούχους ΜΠΥ και ΣΕΙΔ, όπως και την εξασφάλιση
της δυνατότητας αποτελεσματικής εξυπηρέτησής τους από το ιατρείο επειγόντων περιστατικών και το υποκατάστημα του στρατιωτικού
φαρμακείου για όσους δικαιούνται. Παράλληλα,
επισημαίνεται προς όλους ότι απαγορεύεται αυστηρά η υπέρβαση του προβλεπόμενου κλειστού
νοσηλίου από το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο
για συγκεκριμένες εξετάσεις ή επεμβάσεις.
Για κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη
υπέρβασης να ζητείται επείγουσα έγκριση από
αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση
μη έγκρισης της επιπλέον δαπάνης, αυτή θα
δύναται να καταβάλλεται από τον ασθενή με
έγγραφη ενημέρωσή του, κατά την εισαγωγή
του στο ΝΝΑ ή ΝΝΚ.
Το ΓΕΝ έχει υποβάλει πρόταση προς τους φορείς εκπροσώπησης των ΜΠΥ, να αποδεχθούν
να υποβάλλονται και αυτοί σε κρατήσεις υπέρ
του ΝΝΑ, κατά πλήρη αντιστοιχία με τις κρατή-
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σεις που επιβάλλονται στους στρατιωτικούς
και Λιμενικούς. Σε περίπτωση δε άρνησης των
ΜΠΥ, υπάρχουν σκέψεις για κατάργηση των εν
λόγω κρατήσεων.
Έχουν ξεκινήσει επαφές με τα Ασφαλιστικά
Ταμεία για να καταρτισθούν και υπογραφούν
συμβάσεις συνεργασίας με το ΝΝΑ, δεδομένου
πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συμβάσεις,
εκτός από το IΚΑ.
Έχουν αναληφθεί ενέργειες για εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό και επέκταση δραστηριοτήτων όπως: δημιουργία καρδιοχειρουργικής
κλινικής, εκσυγχρονισμός και επέκταση ΜΕΘ,
ανακαίνιση πτερύγων νοσηλείας κ.λπ.
Βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η
ολοκληρωμένη νοσοκομειακή μηχανογραφική εφαρμογή «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και η εφαρμογή
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για την
χρηματοοικονομική παρακολούθηση του Νοσοκομείου.
Με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου, μέχρις της έναρξης
των πληρωμών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
εκδόθηκε απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού
Συμβουλίου για διάθεση ποσών από τα παρακατατιθέμενα ποσά στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ
ΝΙΝ που τηρείται στο ΜΤΝ, προς εξόφληση των
προμηθευτών υγειονομικού υλικού. Διευκρινίστηκε ότι τα εν λόγω ποσά δεν αφορούν στις
κρατήσεις των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών του ΠΝ και των Λιμενικών.
Σε συνεργασία με την ΕΑΑΝ θα οργανωθεί
ενημέρωση των αποστράτων από Επιτελείς του
ΓΕΝ στο Πολεμικό Μουσείο για τα θέματα που
τους απασχολούν και ειδικότερα το ΝΝΑ και το
ΜΤΝ. Οι λεπτομέρειες θα γνωσθούν έγκαιρα.
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η ενημέρωση
ήταν καθομολογούμενα πλήρης και οι ενέργειες του ΓΕΝ βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση,

για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Νοσοκομείου μας. Το γεγονός όμως ότι η ηγεσία του
ΠΝ γνωρίζει πλήρως όλες τις διαστάσεις του
συνολικού ζητήματος που αφορά στο ΝΝΑ, δεν
της αφήνει πλέον περιθώρια για τη μη ολοκληρωμένη επίλυσή του. Εξ αυτού του λόγου κατατέθηκαν οι παρακάτω βασικές απόψεις – θέσεις
μας, κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης
που ακολούθησε της παρουσίασης:
• Παρότι δεν έχουμε λόγους να μην εμπιστευόμαστε την ηγεσία του ΠΝ, έχουμε πολλούς λόγους για να διατηρούμε, τουλάχιστον, επιφυλάξεις, αναφορικά με το ζήτημα της πλήρους
κάλυψης των χρεών του ΝΝΑ προς τους προμηθευτές του, από το υπουργείο Oικονομικών.
Επειδή επάνω σε αυτό το θέμα στηρίζεται όλη
η προσπάθεια της εξυγίανσης του ΝΝΑ, θεωρούμε πως απαιτείται επίσημη δέσμευση ή
έκδοση σχετικής ΚΥΑ. Επιπρόσθετα, κατά την
άποψή μας, είναι πολύ σημαντική η αιτιολογία της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία δεν
πρέπει να αφορά σε «επιχορήγηση», αλλά σε
ανάληψη από την Πολιτεία του κόστους της
πάγιας πολιτικής της, να χρησιμοποιεί το ΝΝΑ
για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, αντιμετωπίζοντάς το ως «Δημόσιο Νοσοκομείο» ως
προς τις υποχρεώσεις και ως «Ιδιωτικό Νοσοκομείο» ως προς τα δικαιώματα.
• Συνεχίζεται η άνιση αντιμετώπιση εις βάρος
των αποστράτων, οι οποίοι ενώ καταβάλλουν
σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού και συνταξιοδοτικού τους βίου επιπρόσθετες κρατήσεις
υπέρ του ΝΝΑ, δεν τους παρέχεται εν τέλει,
κανένα μετρήσιμο ανταποδοτικό όφελος, σε
σχέση με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων
που απολαμβάνουν των υπηρεσιών του ΝΝΑ,
με τις ίδιες προϋποθέσεις.
• Διαφοροποιούμαστε επί της εκφρασθείσας
άποψης της ηγεσίας του ΠΝ, ότι το ΝΝΑ είναι

περιουσία του Δημοσίου, καθόσον οι επί 62
χρόνια κρατήσεις των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών του ΠΝ και των Λιμενικών, επενδύθηκαν για την ανέγερση του ΝΝΑ
και συνεχίζουν να επενδύονται για κτιριακές
προσθήκες, ανακαινίσεις, εκσυγχρονισμό,
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και ανάπτυξη των
υποδομών του.
• Πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,
αναφορικά με τη διαχείριση των εκ νοσηλείας
ιδιωτών εσόδων, χρίζει τροποποίησης, καθόσον θεωρούμε πως δημιουργεί διοικητικά,
λειτουργικά και οικονομικά αδιέξοδα, τόσο
στο ΝΝΑ, όσο και στην ηγεσία του ΠΝ. Όσον
αφορά στη χρήση των παρακατατεθειμένων
χρημάτων στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ ΝΙΝ,
με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλώσαμε πως
και αυτή κατά την άποψή μας, δεν έχει στέρεο
νομικό υπόβαθρο.
• Αναφορικά με τις συμβάσεις τις οποίες επίκειται να υπογράψει το ΝΝΑ με τους ασφαλιστικούς φορείς, θεωρούμε ότι αυτές δεν
μπορεί να είναι όμοιες με τις αντίστοιχες των
Δημοσίων Νοσοκομείων, για τον απλούστατο
λόγο ότι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και οι
κτιριακές υποδομές τους έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια και επομένως δεν
κοστολογούνται ως αντίτιμο στο τιμολόγιο
του Δημοσίου, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει
με το ΝΝΑ!
Κατόπιν των ανωτέρω, δηλώνουμε πως είμαστε παρόντες, παρακολουθώντας στενά και
με πλήρη γνώση τις εξελίξεις, όντες σε ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και
τα έννομα συμφέροντα μας. Ειδικότερα δηλώνουμε ότι:
• Δεν έχουμε κανένα περιθώριο αποδοχής,
οποιασδήποτε υποβάθμισης των υπηρεσι-
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ών υγείας στο ΝΝΑ, όπως και οποιασδήποτε
οικονομικής επιβάρυνσης έναντι αυτών, για
τους σημερινούς και τους αυριανούς αποστράτους και τα προστατευόμενα μέλη των

οικογενειών τους.
Δεν απεμπολούμε τα τεκμηριωμένα δικαιώματά μας επί του ΝΝΑ και διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώριση τους.

ΠOEΠΛΣ
Γ. Δριβάκος
Υποπλοίαρχος ΛΣ
Πρόεδρος ΔΣ

ΠΕΑΛΣ
Γ. Μανωλούδης
Πλοίαρχος ΛΣ
Πρόεδρος ΔΣ

ΣΥΣΜΕΔ
Αν. Τσουκαράκης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
Πρόεδρος ΔΣ

ΕΑΑΝ
Σ. Περβαινάς
Αντιναύαρχος ΠN εα
Πρόεδρος ΔΣ

ΑΝ.Ε.A.Ε.Δ.
Ε. Σαρτζετάκης
Αντιπλοίαρχος ΠN εα
Πρόεδρος ΔΣ

ΕΑΑΛΣ
Γ. Καλαρώνης
Υποναύαρχος ΛΣ εα
Πρόεδρος ΔΣ

ΣΑΣΜΥΝ
Ελ. Σφακτός
Επικελευστής ΠΝ ε.α
Πρόεδρος ΔΣ

ΠΜ/ΣΑΣΥ ΠΝ
Ν. Βασιλείου
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠN εα
Πρόεδρος ΔΣ

ΚΕΘΑ
Νίκος Τσοβλάς
Αντιπλοίαρχος ΠN εα
Μέλος

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 παραθεριστικού προγράμματος. Επιπλέον
έκπτωση για οικογένειες. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 22260 22160/24711
και 6946132220 κ. Πέτρου Nικ.

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

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Πέτρος Θεοδώρου

Nαυάρχου Λ. Παληογιώργου ΠN

30,00

Eλισάβετ Παΐζη-Παραδέλη, κόρη Aντιναυάρχου
Παΐζη

Tου επιτίμου A/ΓEN Nαυάρχου ΠN
Λ. Παληογιώργου

150,00

Kώστας Σαφλιάνης

Tου A/ΓEN Aειμνήστου
Λ. Παληογιώργου

150,00
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Λειτουργία Nαυτικών Nοσοκομείων
ΓENIKO EΠITEΛEIO NAYTIKOY
YΠAPXHΓOΣ ΓEN
ΓPAMMATEIA
ΠΡΟΣ: NNA - NNK
ΚΟΙΝ.: - Πίνακας Aποδεκτών «A», «B»,
«Γ», «Δ», «E» Δγης Φ. 072.1/3/
Σ.111750/19 Nοε 10//ΔΓ/ΓEN - EAAN
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Nαυτικών Nοσοκομείων
ΣXET: α. YΠOIK Aρ. Πρ. 2/32.3411/0023Λ/2001-2011
β. YΠEΘA Φ. 800/62/130074/04-05-2011
γ. Aπόφαση ANΣ 156/16-07-2010
Η τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία και η ανάγκη
προσαρμογής όλων μας στα νέα κοινωνικά, θεσμικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν συνετή
διαχείριση των διατιθέμενων πόρων για την υγειονομική περίθαλψη του εν ενεργεία προσωπικού
και των άμεσα ασφαλισμένων στο ΠΝ και το ΛΣ,
καθώς και στους απόστρατους, τους συναδέλφους
ΜΠΥ και ΣΕΙΔ και τις οικογένειές τους που ανήκουν
σε άλλα ταμεία. Στο παραπάνω πλαίσιο εντέλλονται
τα εξής:
α. Εντατικοποίηση της έκδοσης παραστατικών δαπανών νοσηλείων, από το ΝΝΑ και ΝΝΚ για τους
νοσηλευθέντες το 2011 ώστε να αποστέλλονται
έγκαιρα τα χρεωστικά στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο ΔΚΒ/ΓΕΝ μεριμνήσει για την άμεση ενίσχυση
του προσωπικού του λογιστηρίου νοσηλείων του
ΝΝΑ, για την καταγραφή και έκδοση των σχετικών παραστατικών.
β. Είναι απόλυτη ανάγκη να ξεκινήσει η ροή χρημάτων από τους ασφαλιστικούς φορείς, καθόσον
έχει επίσημα εκδηλωθεί η πρόθεση της πολιτείας να καλύψει τα χρέη των προηγούμενων ετών,
σύμφωνα με το σχετικό (α).

γ. Ενέργειες των Διευθυντών των Ναυτικών Νοσοκομείων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση,
σχετικό (β), που αφορά σύναψη υπογραφή συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία.
δ. Να διακοπεί η λειτουργία της πτέρυγας 4Δ του
ΝΝΑ για την επικείμενη γενική ανακατασκευή
της, όπως έχει προγραμματιστεί με το σχετικό
(γ). Το ΝΝΑ να μεριμνήσει για την ανακατανομή
του προσωπικού με ενίσχυση των λοιπών πτερύγων. Ο ΔΚΓ να μεριμνήσει για την επίσπευση
των μελετών και την υποβολή της διαγωνιστικής
διαδικασίας του έργου κατά προτεραιότητα.
ε. Τα ΝΝΑ και ΝΝΚ να τηρούν αυστηρή προτεραιότητα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής
περίθαλψης στα εν ενεργεία στελέχη του ΠΝ και
του ΛΣ και στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους.
στ. Τα ΝΝΑ και ΝΝΚ να συνεχίσουν, χωρίς εξαιρέσεις, την παροχή ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής προγραμματισμένης ή μη περίθαλψης στους απόστρατους και στους εν ενεργεία
και συνταξιούχους ΜΠΥ και ΣΕΙΔ, όπως και την
εξασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής
εξυπηρέτησής τους, από το ιατρείο επειγόντων
περιστατικών και το υποκατάστημα του στρατιωτικού φαρμακείου για όσους δικαιούνται.
ζ. Τα ΝΝΑ και ΝΝΚ να μεριμνήσουν για την εξυπηρέτηση των θεσμοθετηθέντων κατηγοριών πολιτών λοιπών κοινωνικών φορέων όπως ΕΚΑΒ,
παροχή ιωδίου σε εξωτερικούς ασθενείς, οξυγονοθεραπεία κ.λπ.
η. Με μέριμνα ΝΝΑ να τηρείται αυστηρά ελεύθερη
κλίνη στη ΜΕΘ για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης
νοσηλείας του εν ενεργεία προσωπικού.
θ. Τα ναυτικά νοσοκομεία να αναφέρουν στο ΓΕΝ
εγγράφως, τις εταιρείες που αρνούνται τον εφοδιασμό του νοσοκομείου σε υλικά, με καταβολή
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χρημάτων τοις μετρητοίς.
ι. Επισημαίνεται προς όλους ότι απαγορεύεται αυστηρά η υπέρβαση του προβλεπόμενου κλειστού
νοσηλείου από το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο
για συγκεκριμένες εξετάσεις ή επεμβάσεις. Για
κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη υπέρβασης να ζητείται επείγουσα έγκριση από αντίστοιχο
ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση μη έγκρισης
της επιπλέον δαπάνης, αυτή θα δύναται να καταβάλλεται από τον ασθενή με έγγραφη ενημέρωσή
του, κατά την εισαγωγή του στο ΝΝΑ ή ΝΝΚ.
Συνιστούμε σε όλους τους άμεσα ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, να καταγγέλλουν επώνυμα οποιεσδήποτε ελλείψεις παρουσιάζονται, είτε

με επιστολές προς τον Υ/ΓΕΝ, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταγράφεται στην
ηλεκτρονική σελίδα του ΠΝ.
Η απόφαση του Πολεμικού Ναυτικού είναι να
λειτουργήσουν τα Ναυτικά Νοσοκομεία αποτελεσματικά προς το συμφέρον των άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένων, στο πλαίσιο που έχει τεθεί από την
πολιτεία, χωρίς τη δημιουργία χρεών.

Aνακοίνωση

κοινού, πιο στενά και συντονισμένα και θα συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
β. Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία
νομικού γραφείου στο Συντονιστικό, από εκπροσώπους κάθε Ενώσεως, οι οποίοι είναι απόστρατοι δικαστικοί Αξιωματικοί.
γ. Στην ιστοσελίδα κάθε μιας εκ των τριών Ενώσεων θα δημιουργηθεί παράθυρο από όπου θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης της να εισέρχεται στην
ιστοσελίδα των άλλων δύο Ενώσεων.
Επίσης το Συντονιστικό Συμβούλιο συμπαρίσταται
στην αγωνία των αγανακτισμένων Πολιτών, γιατί
και τα Μέλη μας αποτελούν κομμάτι του Ελληνικού
Λαού και μετέχουν στις εκδηλώσεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ
(ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ)
(ΝΠΔΔ)
Την 1η Ιουνίου 2011 συνήλθε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) και μετά από διεξοδική συζήτηση απεφάσισε τα
ακόλουθα:
α. Επειδή αυτήν την εποχή πολλά από τα θέματα που
απασχολούν τους αποστράτους είναι ρευστά, ως
μετατροπή των Ενώσεων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ,
Μετοχικά Ταμεία και μερίσματα, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, μισθολόγιο στρατιωτικών, οι τρεις
Ενώσεις διά του Συντονιστικού θα δρουν από

Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ
Aκριβές αντίγραφο
Πλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΔΓ/ΓΕΝ

Τα Μέλη του Συντονιστικού
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΑΑΣ
		
ΕΑΑΝ
		

Αντιστράτηγος εα Παντελής Μαυροδόπουλος

Αντ/γος εα Περικλ. Κορμάς

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Αντ/χος (Ε) εα Γ. Τζικάκης ΠΝ

ΕΑΑΑ
		

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Βασ. Κατσιαντώνης
Επ/γος (Ι) εα Γεώρ. Β. Κασσαβέτης
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ		

Για την ακρίβεια, Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου, Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

62

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2011

Nαυτικό Nοσοκομείο Aθηνών (NNA)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΠΔΔ
Ημερ.: 28 Aπριλίου 2011
ΠΡΟΣ: Α/ΓΕΝ
ΚΟΙΝ.: Υ/ΓΕΝ
ΘΕΜΑ: ΝΝΑ
Το τελευταίο διάστημα έχει επισήμως εκδηλωθεί μια τάση μη παροχής πλήρους νοσοκομειακής
περίθαλψης στους αποστράτους και τα μέλη των
οικογενειών τους στο ΝΝΑ (περιλαμβανομένων
και των εγγράφων ΓΕΝ/ΔΥΓ Φ 709/19/11 από
5-4-11 και Δντού ΝΝΑ από 18-4-11). Η αιτιολογία είναι ότι λόγω των υπαρχόντων οικονομικών
προβλημάτων, αντιμετωπίζονται οι νοσοκομειακές ανάγκες του εν ενεργεία προσωπικού του ΠΝ
και ΛΣ, ενώ για τους αποστράτους και τα μέλη
των οικογενειών τους αντιμετωπίζονται μόνον
τα επείγοντα περιστατικά.
Οι απόστρατοι ανησυχούν γιατί στα 55 χρόνια
λειτουργίας του ΝΝΑ είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και δεν έχουν πεισθεί ότι το μέτρο
είναι προσωρινό και όχι μόνιμο.
Όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα στα
οποία βασίζεται όλη η επιχειρηματολογία της
διαφοροποίησης της περίθαλψης, αναφέρουμε
τα ακόλουθα:
α. Οι απόστρατοι ουδεμίαν συμμετοχή και ευθύνη
έχουν για τα οικονομικά προβλήματα του ΝΝΑ.
Κάθε απόστρατος πληρώνει κανονικά το 2,55%
της σύνταξής του μηνιαία στον ΟΠΑΔ (κατά μέσο

όρο 600,00 € τον χρόνο) και 60,00 € τον χρόνο
στο ΜΤΝ για το ΝΝΑ. Οι 15.000 συνολικά απόστρατοι ΠΝ και ΛΣ, μεταξύ των οποίων και βετεράνοι του Β’ Π.Π. και ορφανικές οικογένειες
στελεχών που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, πληρώνουν ετήσια στον ΟΠΑΔ περίπου
9.000.000,00 € και περίπου 1.000.000,00 € στο
ΜΤΝ για το ΝΝΑ. Είναι επομένως αδιανόητο να
μην αποδίδονται αυτά τα χρήματα για την περίθαλψή τους.
β. Βάσει των στοιχείων που μας εδόθησαν από
το ΓΕΝ/ΔΚΕ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς το ΝΝΑ την 31-12-2010 ήσαν:
α. ΙΚΑ 		
22.494.688,00 €
β. ΟΓΑ 		
5.033.951,00 €
γ. ΟΠΑΔ
35.251.537,00 €
δ. Λοιπά Ταμεία 5.248.522,00 €
γ. Οι ανωτέρω οφειλές δεικνύουν ότι αφενός
μεν τα ταμεία δεν καταβάλλουν τα χρήματα που
έχουν εισπράξει από τους ασφαλισμένους και
έπρεπε να αποδώσουν στο ΝΝΑ και αφετέρου ότι
το πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε σθεναρά και
έγκαιρα, γιατί οι οφειλές αυτές δεν δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί.
δ. Επίσης αποδεικνύεται ότι το άνοιγμα, διαχρονικά, του ΝΝΑ σε νέους δικαιούχους που τώρα
είναι περί τους 500.000 έγινε χωρίς να εξασφαλισθεί ότι τα ταμεία των δικαιούχων (ΙΚΑ, ΟΓΑ
και Λοιπών Ταμείων) θα πληρώνουν πλήρως και
έγκαιρα.
4.Εκ πληροφοριών, τα άλλα δύο Στρατιωτικά
Νοσοκομεία δεν έχουν παρόμοιο πρόβλημα
και δεν έχουν διαφοροποιήσει την πολιτική
τους στην περίθαλψη των αποστράτων και των
οικογενειών τους.
5. A
 πόστρατοι που έχουν πληγεί σφόδρα από τα
οικονομικά μέτρα (κατάργηση δώρων, μείωση
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συντάξεων, μείωση μερίσματος, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), δεν μπορούν να
δεχθούν την μη ικανοποιητική νοσοκομειακή
τους περίθαλψη και ειδικά γιατί για το ΝΝΑ
όλοι οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν
από το 1947 για την ανέγερση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό του σε αντίθεση με
πολλούς από τους χιλιάδες άλλους δικαιούχους που ουδέν πληρώνουν.
6. Η ΕΑΑΝ επανειλημμένα έχει προσφερθεί να
καλύψει και σε συνεργασία με το ΓΕΝ και ΝΝΑ
μέρος των αναγκών των αποστράτων, εντός
των δυνατοτήτων του Π/Υ της, ώστε τουλάχιστον εξετάσεις ως test κοπώσεως, τοποθέτηση βηματοδότη, εγχείριση καταρράκτη κ.λπ., να
μπορούν να γίνονται. Δεν έχουμε μέχρι τώρα
λάβει επίσημη απάντηση από το ΓΕΝ.
7. Η ΕΑΑΝ θα απαιτήσει από τα ταμεία της ανωτέρω παραγράφου 3β, να αποδώσουν τις
οφειλές τους στο ΝΝΑ.
8. Παρακαλούμε όπως αναλάβετε τις ενέργειες
που απαιτούνται για την καταβολή των εν λόγω
οφειλών προς το ΝΝΑ και για άρση της καταστάσεως που επικρατεί το τελευταίο διάστημα
αναφορικά με την περίθαλψη των αποστράτων
και των μελών των οικογενειών τους.
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ

Eυχαριστήριο
Κύριε Πρόεδρε, μέσω του έγκριτου περιοδικού
μας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
σε όλους τους συναδέλφους Πτυχιούχους (Υ),
γιατί στις εκλογές της 5ης Ιουνίου με τίμησαν με
την ψήφο τους για μέλος του ΔΣ του Ελληνικού
Συνδέσμου Υποβρυχίων. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι μαζί με τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα
άξια μέλη του ΔΣ θα εργαστώ για την περαιτέρω
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αναβάθμιση του συνδέσμου μας, και την εγγραφή
στα ενεργά μέλη, όλων των αποφοίτων της Σχολής Υ/Β.
Με τιμή
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα
Δέδης Δημήτρης ΠΝ

Συλλυπητήρια
Το ΔΣ της ΕΑΑΝ του Παραρτήματος Σαλαμίνας
και ιδιαίτερα ο Αντιπρόεδρος Αντιπλοίαρχος
(Ε) εα Γεώργιος Μακεδόνας, ως φίλος και συνάδελφος του εκλιπόντος Αντιπλοιάρχου (Ε) εα
Μιχαήλ Καστάνη, εκφράζουν τα ειλικρινή και
θερμά τους συλλυπητήρια στη σύζυγο και τα τέκνα του και εύχονται αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
…Kαλό σου ταξίδι …Μιχάλη.
Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ/Σαλαμίνας

Eυχαριστήριο
Eυχαριστούμε την οικογένεια του Πολεμικού
Nαυτικού για τη συμπαράστασή της στην απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Σταμάτη Kαμπόλη.
H σύζυγος Eυγενία
Tα τέκνα Mαρία και Aναστάσης

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

Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
•A
 ντιπλοίαρχος εα MΠIMΠΛHΣ IΩANNHΣ ΠN Παθολόγος-Διαβητολόγος. Kουντουριώτου 196, Πειραιάς.
Tηλ.: 210-4532260. Δέχεται κάθε μέρα 11-2 π.μ. Δέχεται
με βιβλιάριο.
• Ο ιατρός Παναγιώτης Κ. Νικολόπουλος (γιος αξ/κού),
χειρουργός ουρολόγος, επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής
401 ΓΣΝΑ, δέχεται με ΒΥΠ κατόπιν ραντεβού, στο ιατρείο
του, Παπαδιαμαντοπούλου 3. Τηλ.: 210-7218107,
Κιν.: 6944-290501.
• Φ.Ν. Πατσουράκος, καρδιολόγος, αρχίατρος εα Χαρ. Τρικούπη 12 και Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη. Δωρεάν συμμετοχή για όσες εξετάσεις υπάρχει σύμβαση με τα ασφαλιστικά
ταμεία.
• Η ιατρός καρδιολόγος Ευαγγελία Παπαϊωάννου-Δανομάρα δέχεται ασφαλισμένους του Δημοσίου στο ιατρείο
της Μαυρομιχάλη 21, Αγ. Ανάργυροι. Τηλ.: 210-2637049,
Κιν.: 6974-451520.
• Η ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος Eιρήνη Zούρα, σύζυγος Aξιωματικού ΠN, δέχεται με ραντεβού στο ιατρείο της
Hρακλείτου 38, Xαλάνδρι (πλησίον σταθμού μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας). Tηλ.: 210-6090138. Kινητό:
6976402743.
•A
 ναστασία Kόρρου, χειρουργός οδοντίατρος, Πανεπιστημίου Aθηνών, κόρη συναδέλφου. Eιδικές τιμές για οικογένειες συναδέλφων. Έναντι Δημαρχείας Σαλαμίνος.
Tηλ.: 210-4653339. Kινητό: 6982-780812.

Διάφορα

• Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-9213389,
Κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια
EAAN.
•B
 ασιλική Π. Διακόζη, κόρη συναδέλφου ΛΣ, πτυχιούχος
ψυχική σύμβουλος διαίσθησης-ενόρασης (επαγγελματικά,
προσωπικά, οικονομικά θέματα). Λεωσθένους 20, Πειραιάς, Tηλ.: 210-4532002. Kινητό: 6986-742742. Δυνατότητα επισκέψεως σε χώρους επιχειρήσεων-εταιρειών.
• MSKAT Civil Works. Tεχνική κατασκευαστική εταιρεία του
Bασίλη Mάρδα, γιού Aξιωματικού ΠN. Aναλαμβάνονται
μελέτες-κατασκευές-επιβλέψεις-ανακαινίσεις. Eκπτώσεις
σε προσωπικό-μέλη του ΠN. Tηλ.: 210-6914611 6974935815.
• M.A. Mποζίκης εα Π.M. ειδ. Πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη; Στην τιμή των 25 ευρώ με ΦΠA προσφέρονται 50

τεμ. ταινίες μέτρησης και δωρεάν 50 καρφίτσες και τον
μετρητή σακχάρου. Tηλ.: 6947080787.
• Ο κ. Bαρβέρης συνάδελφος, διατηρεί μεσιτικό γραφείο 15 χρόνων. Aναλαμβάνει υποθέσεις με φιλικές τιμές. Tηλ.: 210-6536516, 210-6549419.
Kιν.: 6977-317165.
• O Γεώργιος Μπιλάς, πολιτικός Μηχανικός-Ενεργειακός
Επιθεωρητής Β΄ Τάξης, γιός Αξιωματικού Π.Ν εα διατηρεί
εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο και αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων και ανακαινίσεις κατοικιών.
Kαλές τιμές στο προσωπικό ΠΝ. ΤΗΛ. 28210-28201.
ΚΙΝ. 6974832312.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκη, Μαθηματικός, σύζυγος
Αξιωματικού ΠN εα, με πολυετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης και εξειδίκευση στο International Baccalaureate
(IB), παραδίδει ιδαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός οδοντίατρος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμφυτευματολογία, αισθητική προσθετική. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 93, Καστέλλα Πειραιάς. Τηλ. 210-4174697.
• Ο Ανδρέας Πανάγος, γιος συναδέλφου, διατηρεί πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων στο Αιγάλεω, οδός Βάρναλη
56. Τηλ. 210-5621786.
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, πολιτικός μηχανικός, γιος Αξιωματικού ΠΝ, διατηρεί εξειδικευμένο τεχνικό
γραφείο, αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές,
ανακαινίσεις – καλές τιμές στο προσωπικό ΠΝ. Τηλ.: 2109952050, Κιν.: 6970-883598.
•Ά
 ννα Σωτηράκου, ψυχολόγος, πτυχίο-μεταπτυχιακό
Université de Toulouse, οικογενειακή θεραπεία, ΨNA
Δαφνί, ψυχοθεραπεία παιδιών, ενηλίκων. Mειωμένες τιμές
για στρατιωτικούς. Άλδου Mανουτίου 2-6 Aμπελόκηποι,
τηλ.: 210-6439050.
• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση:
Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210-2514062, Κιν.:
6932-257175.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, Μηχανολόγος
Μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και μελέτη και
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.:
6932-339224.
• Ηλεκτρολόγος - Mηχανικός Kωνσταντίνος Γ. Παπαδόπουλος, απόφοιτος EMΠ γιος αξιωματικού ΠN εα
αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και
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ενεργειακών μελετών. Tηλ.: 6974-383577. E-mail: info@
homegreenenergy.gr.
• Η Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Γερμανικών, κόρη
συναδέλφου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στις περιοχές
των βορείων προαστίων. Τηλ. επικοινωνίας: 6944525970.
• Νομιμοποίηση: Ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,
ισογείων, πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ σύμφωνα με το νέο
νόμο Ν. 3843/10, Μακρή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 210-6560015 Κιν.:
6976-005555
• Ο φυσικοθεραπευτής Γεώργιος Α. Βασιλόπουλος, γιος
συναδέλφου, διατηρεί φυσικοθεραπευτήριο στους Αμπελόκηπους, στην οδό Έσλιν 16-18 (πλησίον σταθμού metro).
Τηλ.: 210-6451891. Κιν.: 6977074212.
• Η Καρκαλέτση Παναγιώτα κόρη συναδέλφου, φιλόλογος
αγγλικής γλώσσας με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα
όλων των βαθμίδων. Περιοχές Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία.
Τηλ.: 6974399427.
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια,
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.:
210-2612900, 210-2634967, 210-2629969.
• Η Αικατερίνη Μεγαλογένη, Κλινική Ψυχολόγος, κόρη
συναδέλφου μετεκπαιδευθείσα στη Γαλλία, δέχεται με
ραντεβού στο γραφείο της Διονυσίου Αιγινήτου 8 (στάση
μετρό, Μέγαρο Μουσικής) με μειωμένες τιμές στο προσωπικό ΠΝ και ΛΣ και οικογενειών αυτών. Τηλ.: 210-7229902.
Κιν.: 6932219996.
• O συνάδελφος Πουλάκης Iωάννης διατηρεί εμπορία αυτοκινήτων Citroen και ενόψει της απόσυρσης κάνει προνομιακές τιμές για όλους τους συναδέλφους ΠN-ΛΣ. Tηλ.:
210-5321000. Kινητό: 6936-111730
• Η Ελένη Π. Κατρανοπούλου, κόρη αξιωματικού εα, διαθέτει Γραφείο Τελετών. Τηλ.: 210-8023240. Κιν.:
6945704013.
• Οικονόμου Θεοδοσία, κόρη συναδέλφου, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών (Μεταπτυχιακό BSc, MSc), αναλαμβάνει την
προετοιμασία υποψηφίων για στρατιωτικές σχολές και
ΤΕΦΑΑ. Τηλ.: 210-4521983. Κιν.: 6946525983.
• Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Κερατέας (ΒΓΕΘΙ) του
προγράμματος ΟΣΜΑΝ. Τιμή 38.000 €. Πληροφορίες Σ.
Κόλλιας. Τηλ.: 7950764646.
• Η ECONOMIC SOLUTION ΟΕ του υποναύαρχου εα Μιχάλη Θηραίου προσφέρει:
α. Έκπτωση 30 € στα ασφάλιστρα κάθε οχήματος.
β. Έκπτωση 15% για ασφάλειες Ζωής-Υγείας-Περιουσίας-Επενδύσεις. Τηλ.: 210-6646817. e-mail: zackiv@hotmail.com.
• Διαθέτω γραφείο τελετών στην Αθήνα, Φειδιππίδου 25,
Αμπελόκηποι. Τηλ.: 210-7780917. Fax: 210-7771129. Κιν.:
6944360237. Για τους συναδέλφους με τα χρήματα των
Ταμείων και καύση, και σε συγγενείς με ειδικές τιμές.
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•Π
 αρασκευή Φαρούπου, κόρη συναδέλφου, Ψυχολόγος
Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Καραΐσκου 98 (Πλ. Δημοτικού θεάτρου Πειραιά) 5ος όροφος. Τηλ.: 210-4190404. Δέχεται με ραντεβού. Τιμές προσιτές.

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

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ
– Αγ. Ιωάννη Ευβοίας

Γ’ μέρος

632026, 210-5694953. Υποναύρχος εα Β. Πατέλης ΠΝ.
• Ο.Τ. 221 οικ. 7, τιμή 30.000 ευρώ. Τηλ.: 210-3239521,
Κιν.: 6972886616.
• Ο.Τ. 263 αριθμ. 7. Tηλ.: 210-8611486. Kινητό: 6944844886
• Ο.Τ. 203 οικ. 11. Κιν.: 6974-005173.
• Ο.Τ. 252 οικ. 6. Κιν.: 6974097215
• Ο.Τ. 263 οικ. 7. Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 233 οικ. 1, 680 τ.μ., γωνιακό, ζώνη Δ’, τιμή: 32.000
ευρώ. Τηλ.: 210-6894771, Κιν.: 6936-613231.
• Ο.Τ. 215 οικ. 10, 625 τ.μ, τιμή: 40.000 ευρώ. Τηλ.: 2109493703, Κιν.: 6932-270747.
• Ο.Τ. 183 οικ. 4, 680 τ.μ. Τηλ.: 6973-380858.
• Ο.Τ. 267 οικ. 2, τιμή: 45.000 ευρώ. Τηλ.: 6973-244343,
κ. Θωμάς Αραπκιλής.
• Ο.Τ. 175 οικ. 9, ζώνη Α’. Τηλ.: 210-6217380. Κιν.:
6972232210.
• Ο.Τ. 230 αρ. 7 τ.μ. 603. Τελική τιμή 27.500 ευρώ. Τηλ.:
210-9627942.
• Ο.Τ. 259 οικ. Νο 1. Τιμή 30.000 ευρώ. Τηλ.: 210-6208620.
Κιν.: 6977598910, e-mail: anastas@otenet.gr. Αρχιπλοίαρχος εα Κ. Αναστασάτος ΠΝ.

αρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος εξακολουθούσε να μοιάζει μια παρένθεση στη ζωή
του και οι γνωστοί 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 τραγούδια.
Ο Βαγγέλης Κλωνής πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου του 1989. Κηδεύτηκε στα Κοριάνα, και όλοι
όσοι τον ήξεραν, κράτησαν μαζί τους ο καθένας τη
δική του, προσωπική εικόνα γι’ αυτόν. Υπήρχε
όμως μια άλλη εικόνα, πολύ διάσημη, που κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν την
είχε συνδέσει με τον Βαγγέλη. Μέχρι το 1991.
«Μια μέρα», θυμάται η Κική Κλωνή, «είχα πάει
με το Νίκο και τα εγγόνια μου στο εμπορικό κέντρο. Ο Νίκος είχε πάει να πάρει περιοδικά, κι εγώ
πήγα με τα εγγόνια για να τους πάρω παιχνίδια.
Κάποια στιγμή βλέπω το Νίκο να έρχεται τρέχοντας. “Μάνα, τρέχα!” φώναζε. “Ο πατέρας!” Και εκεί,
στο εξώφυλλο του περιοδικού LIFE, ήταν ο άντρας
μου, με στρατιωτικό κράνος και ένα τσιγάρο στο
στόμα, και κοίταζε βλοσυρά προς τα πίσω».
Ο Γιουτζίν Σμιθ γεννήθηκε το 1918 στο Κάνσας
και εμφάνισε μια κλίση προς τη φωτογραφία από
πολύ μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας έγινε ένας
από τους καλύτερους φωτορεπόρτερ που έζησαν
ποτέ, δούλεψε για το LIFE, το NEWSWEEK, και
άλλες μεγάλες εκδόσεις, αποκτώντας τη φήμη
του λεπτολόγου καλλιτέχνη, που ήταν πρόθυμος
να δουλέψει ακόμα και δύο εβδομάδες πάνω σε
μια φωτογραφία για να βγάλει το αποτέλεσμα

•O
 .T. 208/4. Τελική τιμή 35.000 ευρώ. Τηλ. 6977-

Eνοικιάζονται δωμάτια
• Πάρος. Eνοικιαζόμενα δίκλινα δωμάτια και ανεξάρτητες
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
• Διακοπές στα ηρωικά Σφακιά. Στον τόπο των θρύλων
στο πανέμορφο Φραγκοκάστελλο δίπλα στην θάλασσα
μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως
εξοπλισμένα. Στους Συναδέλφους παρέχεται έκπτωση
εως 30% στις τιμές καταλόγου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 90529 ή 6973329577 (κα.
Ειρήνη Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου).
• Διακοπές στα ωραία Χανιά. Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια
και διαμερίσματα στον ξενώνα “ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ” στα οποία
παρέχεται έκπτωση 15 % στο δίκλινο στις τιμές τιμοκαταλόγου για τους Συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ / Fax: 28210 46582 ή 28210 79530
(κ. Ι. Νικολουδάκης).

Π

Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN
που θέλει. Πήρε διάσημες φωτογραφίες από τον
πόλεμο, ανάμεσα στις οποίες και δύο λήψεις του
Βαγγέλη Κλωνή: η φωτογραφία με το τσιγάρο
και η άλλη με το παγούρι, η οποία πριν από λίγα
χρόνια έγινε γραμματόσημο στις ΗΠΑ.
«Ο Γιουτζίν Σμιθ ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος», μου εξηγεί ο Τζέιμς Ένιαρτ, καθηγητής
φωτογραφίας στο Κολλέγιο της Σάντα Φε, που τον
ήξερε καλά. «Είχε δαίμονες που τον κατάτρεχαν
σε όλη του τη ζωή. Ήταν μια ψυχή βασανισμένη,
αλλά μπορεί αυτοί οι δαίμονες να τροφοδοτήσουν
την ιδιοφυία του». Ο Ένιαρτ έζησε μαζί με τον Σμιθ
τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ήταν δίπλα
του όταν πέθανε. Έχει ήδη γράψει ένα μεγάλο βιβλίο για το έργο του και τώρα έχει ξεκινήσει έρευνες για ένα νέο βιβλίο, στο οποίο θα μελετά τη ζωή
του Σμιθ παράλληλα με τη ζωή ενός από τα θέμα-
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τά του: του Βαγγέλη Κλωνή.
«Αυτοί οι άντρες είχαν πολλές ομοιότητες»,
μου λέει. «Ήταν εικονοκλάστες, αψηφούσαν το
θάνατο, ήταν πολύ συναισθηματικοί, διψούσαν
για περιπέτεια». Είχαν ακόμα παρόμοια ηλικία και
έζησαν από πολύ κοντά τον πόλεμο – και κάποια
στιγμή, κατά τη διάρκειά του, συναντήθηκαν. Αυτή η συνάντηση είναι άλλο ένα μεγάλο μυστήριο.
Οι δύο φωτογραφίες του Σμιθ φέρεται ότι πάρθηκαν στο νησί Σαϊπάν του Ειρηνικού, όπου έγινε
μία από τις σημαντικότερες αμερικανο-ιαπωνικές μάχες του πολέμου. Υπάρχει ένα πρόβλημα,
όμως: H απόβαση στο Σαϊπάν έγινε στις 15 Ιου-

ΠAPAΘEPIΣMOΣ
νίου του 1944, εννέα μέρες μετά την απόβαση
στη Νορμανδία. «Το πιο πιθανό είναι ότι ο Κλωνής έφτασε εκεί κάποια στιγμή σε μια μυστική
αποστολή», λέει ο Ένιαρτ. «Αλλά δεν μπορούμε
να ξέρουμε ακόμα. Ξέρω ότι ο Σμιθ ταξίδευε συχνά, και απλά πρέπει να ερευνήσουμε τα ταξίδια
του και όποια στοιχεία μπορούμε να βρούμε για
τη θητεία του Κλωνή, ώστε να μάθουμε πότε και
πού πάρθηκαν οι φωτογραφίες». Στην πορεία, ο
Ένιαρτ ελπίζει να μάθει περισσότερα για την υπηρεσία του Κλωνή στον πόλεμο. «Οπωσδήποτε
δεν ήταν μια τυπική θητεία», μου λέει. «Συμμετείχε σε υπερβολικά πολλά θέατρα επιχειρήσεων, και είχε εκπαιδευτεί για να χρησιμοποιεί
σχεδόν όλα τα όπλα και όλα τα οχήματα – μπορούσε να οδηγεί ακόμα και τανκ. Φαίνεται πως
ήταν κομάντο στις Ειδικές Δυνάμεις».
Τα παιδιά του Βαγγέλη Κλωνή έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν όποια στοιχεία μπορούν να
βρουν για τη θητεία του πατέρα τους, για να διευκολύνουν την έρευνα του Ένιαρτ, και για να μάθουν την αλήθεια. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν
είναι, θα είναι συναρπαστικό: θα είναι η πλήρης,
αληθινή ιστορία ενός Έλληνα ήρωα.

O Γιουτζίν Σμιθ (επάνω δεξιά) και μερικές από τις διάσημες φωτογραφίες του
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Παραθερισμός 2011
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ,
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN,
Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑΝΤΕΣ Αξ/κοί εα και Ορφανικά Μέλη στο ΘΑΝ 1ης, 2ης και 3ης περιόδου και στο
ΝΑΣΚΕ 1ης και 2ης περιόδου, μέσω ΕΑΑΝ
όπως παρακάτω:

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(13 Μαΐου – 31 Μαίου 2011)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ(Μ) εα ΠΝ
ΧΛΙΜΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ.-ΔΑΙΔΑΛΟΣΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) εα ΠΝ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΕΡΟΠΗ Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΡΙΓΚΑ ΠΗΓΗ Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΒΕΤ
ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) ΠΝ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΖΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛ/ΡΧΗΣ (Μ) (Ε) εα ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(02 Ιουνίου - 19 Ιουνίου 2011)
ΧΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ο) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠ/ΧΟΣ (ΥΙ) εα ΠΝ
ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ο) εα ΠΝ
ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Ο/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) εα ΠΝ
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠ/ΧΟΣ (Ο) εα ΠΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ε.α.ΠΝ ΒΕΤ
ΑΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜ/ΦΡΟΣ (Μ) (Ε) ε.α. ΠΝ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΠΛ/ΡΧΗΣ (Ν) εα ΠΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠ/ΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ε.α. ΠΝ ΒΕΤ
ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.-ΕΙΡΗΝΗ Ο/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΚΑΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΠΑΡΤΖΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ
ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΠΛ/ΡΧΟΣ (ΥΝ) εα ΠΝ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα
ΠΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
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ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Μ) (Ε) εα ΠΝ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(21 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2011)

ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑΓ. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ν) εα ΠΝ
ΑΚΑΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) εα ΠΝ
ΧΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΠΟΛΙΑΡΧΟΣ (Μ) εα ΠΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) (Ε) εα ΠΝ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΗΜ/ΦΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ

ΜΟΥΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΑΙΦΟΡΟΣ (ΕΑ) εα ΠΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΑΖΑΡΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) εα ΠΝ
ΣΑΟΥΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
TZIBANHΣ XPHΣTOΣ ΣHM. (E) εα ΠN
ΠAΠANIKOΛAOY ΓEΩPΓIOΣ ANΘ/PXOΣ εα ΠN

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ
(29 Μαίου - 10 Ιουνίου 2011)

ΜΑΧΟΥ ΒΑΙΑ Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΒΟΥΡΒΑΡΗ ΡΙΤΑ Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ν) εα ΠΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ
(12 - 24 Ιουνίου 2011)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙ/ΧΟΣ εα ΠΝ
ΔΕΛΗΔΟΜΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΤΙ/ΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ

Παραθερισμός σε ιδιωτικά ξενοδοχεία το 2011
Πληροφορούμε τα Μέλη μας:
α) ότι ως γνωστόν έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες
παραθερισμού για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία στο
Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΝ (www. eaan.gr).
β) κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τον παραθερισμό σε ιδιωτικά ξενοδοχεία, τα κάτωθι:
1. Στον προϋπολογισμό ΕΑΑΝ 2011 έχει προβλεφθεί δαπάνη για τον παραθερισμό σε ιδιωτικά
ξενοδοχεία – πανσιόν – ενοικιαζόμενα δωμάτια
Μελών της ΕΑΑΝ ΠΝ και ΛΣ. Κύρια Μέλη (παραθεριστές) κατ’ αρχήν μέχρι 200. Ο τελικός
αριθμός θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση
του ΔΣ μετά την επεξεργασία των αιτήσεων.
2. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ
για κάθε δικαιούμενη οικογένεια με τρία μέλη
(τρίκλινο) 45,00 €, με δύο (δίκλινο) 40,00 € και
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για ένα μέλος (μονόκλινο) 30,00 € και για περίοδο 10 ημερών.
3. Η επιλογή θα γίνεται με τη μοριοδότηση κάθε
Μέλους και την καταταξή των σε δύο πίνακες:
Α’ Πίνακας. Αυτοί που δεν παραθέρισαν κατά
το 2010 σε ιδιωτικά ξενοδοχεία κλπ ή σε οποιοδήποτε παραθεριστικό κέντρο του ΠΝ κατά τη
θερινή περίοδο (ΘΑΝ, ΝΑΣΚΕ, φάροι).
Β’ Πίνακας. Αυτοί που παραθέρισαν κατά το
2010 σε ιδιωτικά ξενοδοχεία και σε θερινή
περίοδο οποιουδήποτε παραθεριστικού κέντρου του ΠΝ.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη της
επιδότησης τα οποία θα υποβληθούν στη Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ μετά τον παραθερισμό: α. Επίσημη απόδειξη από το ιδιωτικό ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο,

αναφέροντας το ποσόν και ονομαστικά τα μέλη
που διανυκτέρευσαν και τον αριθμό ταυτότητας ΕΑΑΝ.
5. Κάθε μέλος δικαιούμενο παραθερισμού έχει
τη δυνατότητα να επιλέγει οποιοδήποτε ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο
είναι της αρεσκείας του – συνεννοούμενο
προς τούτο με το ξενοδοχείο και για τις ημερομηνίες παραθερισμού από 1/6/2011 μέχρι
31/9/2011.

6. Δικαιούμενα άτομα παραθερισμού είναι το Μέλος, ο/η σύζυγός του (της) και ένα ανήλικο ή
σπουδάζον παιδί μέχρι την ηλικία των 25
ετών.
7. Τα δικαιολογητικά για τη λήψη της επιδότησης
πρέπει να υποβληθούν στην Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου
2011.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος εα Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

Παραθερισμός Ανθ/στών εα ΠΝ στο ΘΑΥΝ
Γνωρίζεται ότι το ΓΕΝ με έγγραφό του το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια του ΚΟΛ/ΘΑΥΝ, παραχωρεί
στην ΕΑΑΝ για αποκλειστική διάθεση στους Ανθ/στές ΠΝ ένα οίκημα για τις εξής περιόδους:
1η Περίοδος
2η Περίοδος
3η Περίοδος
4η Περίοδος
5η Περίοδος
6η Περίοδος
7η Περίοδος

01 Ιουνίου
20 Ιουνίου
06 Ιουλίου
22 Ιουλίου
08 Αυγούστου
25 Αυγούστου
12 Σεπτεμβρίου

μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι

17 Ιουνίου
04 Ιουλίου
20 Ιουλίου
05 Αυγούστου
22 Αυγούστου
09 Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου

Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΘΑΥΝ θέρους 2011 ως ακολούθως:
Παραθεριστικές περίοδοι 1η και 7η
Παραθεριστικές περίοδοι 2η έως 6η

80 ευρώ
90 ευρώ

• Ειδικά για το 2011 δεν θα λειτουργήσουν η 1η και η 2η περίοδοι.
• Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το ΘΑΥΝ στο τηλ.: 210 5531786
• Ως γνωστόν για τους Ανθ/στές εα ΠΝ διατίθενται και θέσεις στο Ιδιωτικό Ξενοδοχείο με βάση τα
μόριά των.
• Όσοι εκ των Αποστράτων Ανθυπασπιστών ΠΝ, επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΘΑΥΝ, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την ΕΑΑΝ, στο τηλ. 210 3310430.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχος εα Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ
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Aυτοί που έφυγαν από 14-4-11 έως 26-6-11
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Ανθυπασπιστής εα ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
Πλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Πλοίαρχος εα ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Ανθυπασπιστής εα ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Ανθυπασπιστής εα ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Λαμπρόπουλος Kωνσταντίνος
Καραφέρης Νικόλαος
Παπαϊσιδώρου
Χαράλαμπος
Κικίδης Λάμπρος
Φυγετάκης Ιωάννης
Βιδάλης Ματθαίος

14-4-2011

1934

17-4-2011

1940

21-4-2011

1931

29-4-2011
29-4-2011
29-4-2011

1940
1936
1923

Γκοβάτσος Γεώργιος

5-5-2011

1916

Καμπόλης Σταμάτιος
Στάθης Ιωάννης
Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης
Καστρινός Γεώργιος
Ιωαννίδης Αλέξανδρος
Σιωνίδης Αλέξανδρος
Στυλιανός
Σταματόπουλος Γεώργιος
Ρούτης Δημήτριος
Καστάνης Μιχαήλ
Μπαναγής Γεώργιος
Σουβαλιώτης Στέφανος
Μαντούβαλος Εμμανουήλ
Τεντές Κρίτων-Δημήτριος
Γιοβάνος Δημήτριος
Σηφάκης Δημήτριος

7-5-2011
9-5-2011

1942
1933

10-5-2011

1937

10-5-2011
18-5-2011

1933
1944

19-5-2011

1921

23-5-2011
25-5-2011
28-5-2011
29-5-2011
1-6-2011
3-6-2011
7-6-2011
11-6-2011
18-6-2011

1951
1940
1938
1926
1953
1937
1918
1959
1932

Ονοματεπώνυμο

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο εα Σταμάτη
Καμπόλη ΠN
Από τον Αρχιπλοίαρχο εα Ε. Κορωναίο ΠN
Συγκεντρωθήκαμε εδώ όλοι, συγγενείς και φίλοι, για να κατευοδώσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον Αρχιπλοίαρχο εα Σταμάτη Καμπόλη
ΠΝ της τάξεως Οικονομικών Αξιωματικών της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έτους 1969Α΄, έναν
«καλό και αγαθό» άνθρωπο, με την αρχαία έννοια
του όρου. Ένα άτομο που ο Θεός διάλεξε να απομακρύνει από κοντά μας τόσο πρόωρα για λόγους που μόνον Εκείνος ο Παντογνώστης ξέρει.
Έναν εξαίρετο οικογενειάρχη και έναν πολύτιμο
συνάδελφο. Έναν τίμιο, με κεφαλαία γράμματα,
έναν έντιμο αγωνιστή της ζωής.
Αυτή την ώρα θέλω να ξεπροβοδίσω με λίγα
λόγια έναν υπέροχο συμμαθητή και φίλο.
Σ΄αυτές τις στιγμές, πάντα προσπαθούμε να
εξαγνίσουμε αυτούς που φεύγουν, γνωρίζοντας
όμως πολύ καλά ότι κανείς δεν είναι τέλειος παρά μόνον ο Θεός. Επειδή έζησα από πολύ κοντά
τον τελευταίο δραματικό χρόνο της ζωής του
Σταμάτη, σας διαβεβαιώνω ότι όλον αυτό τον
καιρό, ο Θεός τον είχε τόσο πολύ ακουμπήσει και
του είχε χαρίσει τέτοια Πίστη, Γαλήνη και Ηρεμία
ψυχής που κάθε μέρα και κάθε στιγμή, έδειχνε
ότι φεύγει σαν έτοιμος από καιρό.
Ήταν ακόμα πολύ νέος, είχε πολλά να κάνει και
να χαρεί. Πάνω απ΄όλα την οικογένειά του και το
νέο μέλος, την αγαπημένη του εγγονούλα που ο
ερχομός της τον είχε κάνει τόσο ευτυχισμένο.
Κατάφερε, σε πολύ δύσκολα χρόνια, να μεγαλώσει τίμια, να σπουδάσει, να καταξιωθεί στην
κοινωνία, να δημιουργήσει. Και τώρα που έπρεπε να ξεκουραστεί, να απολαύσει τους κόπους
του, ήλθε η σκληρή δοκιμασία και, δυστυχώς, το
τέλος της επίγειας ζωής του.

Θα μας λείψεις, αγαπημένε μας φίλε και συμμαθητή. Το διάστημα που περάσαμε στη Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων, δεν θα σβήσει ποτέ από τη
μνήμη μας. Μας έδωσε χαρές και λύπες, όμως
είμασταν νέοι, γεροί και δεν μας άγγιζε τίποτε.
Τώρα μειώσαμε το νούμερο των 16 συμμαθητών μας κατά ένα, με τον Σταμάτη μας να κάνει
την αρχή, αλλά μόνο σαν νούμερο, όχι σαν παρουσία. Γιατί καλέ μου φίλε, πάντα θα είσαι κοντά
μας, δίπλα μας, για να μας χαμογελάς και να μας
συντροφεύεις. Το σώμα σου θα απουσιάζει αλλά
η ψυχή σου θα είναι πάντα εδώ, σιμά μας.
Καλό κατευόδιο και καλό συναπάντημα αγαπημένε φίλε, πολυαγαπημένε μας Άνθρωπε Σταμάτη. Στο πέρασμα του χρόνου, κάποια στιγμή,
που δεν ξέρουμε πότε, ο Καλός Θεός θα θελήσει
να έλθει, θα ανταμώσουμε και πάλι, θα σε ξαναβρούμε όλοι εμείς, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί. Και τότε, όλα θα είναι διαφορετικά,
ανάλαφρα, κάτω από την Σκέπη του Θεού, χωρίς
πόνους, θλίψεις, δάκρυα, στεναγμούς. Θα την
προσμένουμε αυτή τη στιγμή. Θα την περιμένεις
κι εσύ. Μέχρι τότε, τα όνειρά μας θα συναντούν
τη σκιά σου και η χαρμολύπη θα απαλύνει τον
πόνο μας γι΄αυτό που είχαμε, γι΄αυτό που προσωρινά εχάσαμε, γι΄αυτό που κάποια στιγμή θα
ξαναβρούμε.
Και όπως λέει σοφά ο Ποιητής :
«Δεν πέθανες…
Αδιάφορο οι μήνες κι αν περνάνε:
Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε,
όταν τους λησμονάνε...»

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2011

73

NEKPOΛOΓIEΣ

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο (ΠΥ) εα
Μιχάλη Καστάνη ΠΝ

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Νικόλαο
Καραφέρη ΠN

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠN

Από τον Πρόεδρο του Ν.Μ. Κρήτης Αρχιπλοίαρχο εα (Μ) E. Πετράκη ΠΝ

Mιχάλη,
ήταν 28 του τελευταίου μήνα της άνοιξης, εποχή που λουλούδιαζε η γη. Εσύ άξαφνα έφυγες
από κοντά μας, την αγαπημένη σου σύζυγο, τα
παιδιά σου, τους συγγενείς, τους αγαπημένους
σου συμπατριώτες, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμμαθητές σου στο ΠΝ. Πέταξες από
τον κόσμο μας για άλλα μέρη, για τους κήπους
της χριστιανοσύνης. Μεγάλο το κενό που αφήνεις σ’ εμάς. Η παρέα μας, τα καλοκαίρια, θα είναι
φτωχή. Ποιος θα μιλάει για τα Μέγαρα και την
ιστορία τους πλέον. Για το Βυζάντιο, για τις αποικίες των Μεγάρων, για τη μεγάλη ιστορία τους.
Μας έλεγες για τους λόφους των Μεγάρων για
την ωραία σου πόλη. Ήσουν υπερήφανος για όλα
αυτά. Είχες δίκαιο. Σε γνωρίσαμε στο ΠN, τότε,
συνυπηρετήσαμε πολλά χρόνια, και ως αξιωματικοί εα δεν σταματήσαμε να κάνουμε παρέα.

Ήσουνα ένας άριστος αξιωματικός, συνάδελφος,
αξιοζήλευτο στέλεχος στο ΠΝ, έγραψες τη δική σου
ιστορία, ήσουν αγαπητός. Ο πρώτος μεταξύ όλων
μας. Παστρικός στη δουλειά σου, έντιμος, ειλικρινής και φίλος. Η εργατικότητά σου, ο ζήλος σου, η
απόδοσή σου στο ΠΝ ήταν άριστη, ήσουν παράδειγμα προς μίμηση. Στην Αμερική έγραψες ιδιαίτερη
ιστορία. Συμμαθητές στο ΠΝ και φίλοι, ο Μιχάλης
έφυγε, δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας στον πλανήτη
Γη. Aς ευχηθούμε στη σύζυγό του Βούλα και τα παιδιά του κουράγιο και δύναμη. Μιχάλη, πολλοί συμμαθητές σου και φίλοι από το ΠΝ είμαστε παρόντες
για να σε συνοδεύσουμε στην τελευταία σου κατοικία, στον αποχωρισμό μας προς το παρόν.
Παρόντες συμμαθητές, συνάδελφοι από το
ΠΝ, φίλοι, συγγενείς ας ευχηθούμε αιώνια η
μνήμη, και καλό ταξίδι στο συνάδελφό μας, το
φίλο, το συγγενή Μιχάλη Καστάνη.

Χανιά 18 Απριλίου 2011

Σταδιοδρομικά στοιχεία
Επώνυμο: Καστάνης
Όνομα: Μιχαήλ
Όνομα Πατέρα: Σωτήριος
Τόπος γεννήσεως: Μέγαρα – Αττικής
Χρονολογία: 1938

από 29-10-77 προήχθη εις Σημαιοφόρο (ΠΥ). Με
Π. Διάταγμα από 24-10-80, προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο ΠΥ (Μηχ.). Με Π. Διάταγμα από 21-684, προήχθη σε Υποπλοίαρχο ΠΥ (Μηχ.).
Με Π. Διάταγμα από 31-7-87, προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη. Με Π. Διάταγμα από 9-5-88,
προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
Στις τακτικές κρίσεις του έτους 1988-89 κρίθηκε
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Με
Π. Διάταγμα από 2-6-88 θέτεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρει.
Ο ανωτέρω Αξιωματικός υπηρέτησε σε διάφορα
Πολεμικά Πλοία όπως στο Ν/Α ΔΑΦΝΗ (Αος Μηχανικός) από 31 Οκτωβρίου 1977 μέχρι 15
Οκτωβρίου 1979 καθώς και σε ναυτικές υπηρεσίες.

Τη 15η Σεπτεμβρίου 1952 κατετάγη ως νατόπαις
εις Σχ. Ναυτοπαίδων. Την 28-6-55 ωνομάσθη
ναύτης Α: Την 22-11-56 ωνομάσθη δίοπος Μηχανικός. Διά Β.Δ/τος από 29-5-59 προήχθη εις
μόνιμον Υποκελευστήν Β’ Μηχ. Διά της υπ. Αριθμ.
20147/10/63 από 8-7-63 προήχθη εις Υποκελευστήν Α. Την 31-7-67 προήχθη εις Κελευστήν
Μηχ. Προήχθη εις Ανθυπασπιστήν της προαγωγής του λογιζομένης από 31-1-71. Διά Π.Δ/τος
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Φίλοι και Φίλες,
Πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Της
εβδομάδας των Αγίων Παθών και όλοι εμείς
συγγενείς και φίλοι ήρθαμε να αποχαιρετήσουμε
τον αγαπημένο Φίλο και Συνάδελφο ΝΙΚΟ.
Με συναισθήματα έντονης συγκίνησης, εμείς
από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης προέκταση της
Ενώσεως Αποστράτων, αποχωριζόμαστε σήμερα ένα ενεργό Μέλος μας τον αγαπημένο ΝΙΚΟ.
Το απρόσμενο-απροσδόκητο γεγονός του θανάτου του μας θορύβησε και μας αναστάτωσε
όλους.
Αποχαιρετούμε σήμερα τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, το ενεργό μέλος του Μουσείου μας,
το δραστήριο μέλος της Ενώσεις Αποστράτων,
τον ΝΙΚΟ που η παρουσία του στα δρώμενα του
Μουσείου μας ήταν έντονη, με τις παρεμβάσεις
του και την συμμετοχή του.

Έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις χρόνων, τότε
που ο ΝΙΚΟΛΑΣ ήταν στο Εφαρμογείο του Ναυστάθμου και εγώ στα πλοία, όταν ερχόμουν σε
επισκευή, στη συνέχεια γείτονας και μετά στην
Λέσχη της Ένωσης με τις συζητήσεις, τις φωνές
μας και την καλή συνεργασία μας.
Η συγκινησιακή φόρτιση είναι μεγάλη και εκτιμώ ότι βαθειά ριζωμένος στη σκέψη μας θα μείνεις ΝΙΚΟ για σε όλους εμάς τους Απόστρατους
του Πολεμικού Ναυτικού.
Αγαπητέ συνάδελφε, φίλε, το Μουσείο μας, η
γειτονιά μας και η Ένωση Αποστράτων από σήμερα είναι φτωχότερη.
Καλό ταξίδι ΝΙΚΟΛΑ και είμαι σίγουρος ότι θα
βρεις πολλούς αγαπητούς φίλους και συναδέλφους να σε περιμένουν.
Εύχομαι στους συγγενείς και φίλους να έχουν
υγεία για να τον θυμούνται.
Ας γαληνέψει η ψυχή σου.
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Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Δημήτρη
Σηφάκη ΠN

Επικήδειος Αντιπλοιάρχου (Ε) εα Νικολάου
Καραφέρη ΠΝ

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα. Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Παναγιώτη Δούκα ΠΝ

Δημήτρη,
το Ημερολόγιο έγραφε 5 Οκτωβρίου 1946. Τότε που παιδί 14 ετών πήρες το δρόμο για το ΠΝ.
Εμφύλιος με τις γνωστές δύσκολες συνέπειες για
τη χώρα μας. Τα χρόνια πέρασαν και έφτασε η 186-2011 ημέρα που άξαφνα έφυγες από τον πλανήτη Γη για τους κήπους της Χριστιανοσύνης.
Έφυγες από κοντά μας, την αγαπημένη οικογένειά
σου, τους φίλους και τους συμμαθητές σου στο
ΠΝ που τόσα χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές
του ΠΝ, φίλοι του Δημήτρη, ο Δημήτρης έφυγε για
το μεγάλο ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας.
Δημήτρη υπηρέτησες στο ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουν
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Οι συμβουλές σου προς τους νεότερους ήταν βάλσαμο
στην ψυχή τους. Ήσουν εξαίρετος Αξιωματικός,
νοικοκύρης στη δουλειά σου. Μας δίδαξες ήθος.
Έγραφες τη δική σου ιστορία, ήσουν ο πρώτος
μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. Παστρικός

στη δουλειά σου. Η απόδοσή σου, η προσφορά σου
στο ΠΝ ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπητό σου ΠΝ. Στην οικογένειά σου έδωσες τα πάντα, τη φιλοσοφία της ζωής. Η οικογένειά σου
είναι παράδειγμα για την κοινωνία μας. Συμμαθητές και φίλοι του Δημήτρη, ο Δημήτρης έφυγε δεν
είναι πια μαζί μας.
Συνάδελφοι από το ΠΝ ας ευχηθούμε δύναμη
και κουράγιο στην οικογένεια του Δημήτρη. Όλοι
μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι
στο συμμαθητή και φίλο Δημήτρη Σηφάκη.

Σταδιοδρομικά στοιχεία
Επώνυμο: Σηφάκης
Όνομα: Δημήτριος
Όνομα Πατέρα: Ιωάννης
Τόπος γεννήσεως: Χουδέτσιο – Πεδιάδος –
Ηρακλείου
Χρονολ. Γεννήσεως: 1932

Μαΐου 1953 προήχθη εις Υποκελευστήν Β’ Α/Υ. Την
31η Ιουλίου 1957 προήχθη εις Υποκελευστήν Α/Υ
Α. Την 31η Ιουλίου 1961 προήχθη εις Κελευστήν
Α/Υ. Την 31η Ιουλίου 1965 προήχθη εις Αρχικελευστήν Α/Υ. Διά Β. Δ/τος από 30-7-1969, προήχθη εις
Σημαιοφόρον Α/Υ έχων νόμιμα προς προαγωγήν
προσόντα προς πλήρωσιν κενής θέσεως. Διά Β.
Δ/τος από 30-1-1971, προήχθη εις Ανθυποπλοίαρχον ΠΥ (Α/Υ). Διά Π. Δ/τος από 29-10-1974, προήχθη εις Υποπλοίαρχον ΠΥ (Α/Υ). Διά Π. Δ/τος από
30-10-79, προήχθη εις πλωτάρχη (ΠΥ). Με Π/Δ από
19-6-92 προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
Με την από 22-7-92 απόφαση του ΥΕΘΑ απολύεται
από τις τάξεις του ΠΝ.

Την 5η Οκτωβρίου 1946 ετάχθη εν τω Π. Ναυτικώ
(Σχολή Ναυτοπαίδων) ως ναυτόπαις. Την 29η Ιουλίου 1949 ωρκίσθη. Την 28η Ιουλίου 1949 ελογίσθη ναύτης Β’ πρότακτος. Τη 13η Οκτωβρίου 1949
έλαβε πτυχίον Γ’ Α/Υ. Τη 15η Ιουνίου 1950 ωνομάσθη δίοπος εθελοντής Α/Υ. Διά Β. Δ/τος από 18
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Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νίκο
Συγκλονισμένοι από το αδόκητο χαμό σου,
ήλθαμε εδώ σήμερα, όλοι, για να προσθέσουμε
την αγάπη μας και τις δικές μας ευχές, στις ευχές και στις δεήσεις της εκκλησίας μας, για να
σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι
της ζωής ως αγωνιστή της κοινωνίας μας, της
οικογενείας σου.
Σε μένα έτυχε το πικρό ποτήρι να σε αποχαιρετήσω εκ μέρους του Προέδρου μας Αντιπλοιάρχου εα Χαραλάμπου Δράκακη και των μελών της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού,
που όλοι σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε, βαθιά,
μέσα από την καρδιά μας.
Πριν από 71 χρόνια ήρθες στον κόσμο αυτό,
έζησες τα δύσκολα χρόνια της παιδικής σου ζωής, αγωνίστηκες τίμια ευσυνείδητα, χριστιανικά
και με την σύντροφο της ζωής σου δημιουργήσατε μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά και
εγγόνια.
Στην πορεία της Στρατιωτικής σου θητείας,
ήσουν υπόδειγμα άξιου Αξιωματικού, με σεβασμό στην Πατρίδα και στο Έθνος, με σεβασμό στο
καθήκον και στις υποχρεώσεις, με σεβασμό στη
στρατιωτική κοινωνία, στους ανωτέρους και κατωτέρους. Πρωτοπόρος και ακλόνητος αγωνιστής του καλού και του αγαθού.
Η Πατρίδα σε τίμησε με ηθικές αμοιβές και δικαίως σου απέμενε την τιμή να ανέβεις τις βαθμίδες στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και να
φτάσεις στο βαθμό του Αντιπλοίαρχου, τίμησε
την αξία σου, τίμησε την αγάπη και την αφοσίωσή
σου στη στρατιωτική ιδέα για την πατρίδα.
Έθεσες τον εαυτό σου στο καθήκον και στην

προσήλωση στην εργασία σου. Εκτιμήθηκες και
τιμήθηκες.
Μετά την αποστρατεία σου, παράλληλα με την
αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου οικογένεια,
συνέχισες να απασχόλησαι επί πολλές τριετίες
ως μέλος του ΔΣ του παραρτήματός μας και ειδικότερα έφερες εις πέρας τα καθήκοντα του
Αντιπρόεδρου και Ταμία, κατά τρόπον άριστο.
Ο απροσδόκητος χαμός σου μας γέμισε όλους
μας μεγάλη λύπη και αυτό, γιατί ήσουν μέχρι
προχθές το βράδυ κοντά μας και όπως πάντα
ήσουν η ψυχή της παρέας στη Λέσχη.
Φίλε Νίκο σε διέκρινε πάντα η καλοσύνη και η
αγάπη για τους συναδέλφους και πάντα ήσουν το
πειρακτήρι της συντροφιάς.
Απόδειξη της αγάπης των συναδέλφων ήταν
και η προσφώνηση «το Καραφεράκι» έτσι πιστεύω ότι θα σε θυμούνται πολλοί συνάδελφοι.
Στην αγαπημένη σου οικογένεια, τη σύζυγο
Ελευθερία, τις κόρες σου και τα εγγόνια σου ευχόμαστε ο θεός να τους δόσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τη θλίψη από το κενό που προκάλεσε η απώλειά σου και θα είμαστε πάντοτε
στη διάθεσή τους για ό,τι χρειαστεί.
Νίκο θα μας λείψεις, ευχόμαστε να είναι ευλογημένη η πορεία σου στην αιώνια ζωή που
πηγαίνεις σήμερα, κοντά στον Άγιο θεό μας, θα
σε θυμόμαστε. Η μνήμη σου θα είναι στις καρδιές μας.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ…
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

H καθέλκυση του Aβέρωφ, στις 12 Mαρτίου 1910, ήταν ένα
σημαντικό γεγονός όχι μόνο για το Πολεμικό Nαυτικό αλλά και
για τα ναυπηγεία Orlando στο Λιβόρνο

O Aβέρωφ, πιθανότατα στο Φάληρο, πριν τον απόπλου στις
5 Oκτωβρίου 1912. H συγκέντωση τόσο του πληρώματος όσο και
του επιτελείου του πλοίου - ξεχωρίζει ο Aρχιμανδρίτης
Δ. Δάφνος - στο επίστεγο, δείχνει ότι αυτός που ετοιμάζεται
να κατέβει την κλίμακα είναι κάποιος επίσημος. Ίσως να είναι
ο βασιλιάς Γεώργιος A’, που όντως παρευρέθηκε στη σχετική
τελετή

O Aβέρωφ, κάποιο καλοκαίρι της δεκαετίας του 1930, στην Kέρκυρα

Eθνικός ευεργέτης Γεώργιος Aβέρωφ

Όχι δεν είναι αλλοδαποί! Eίναι Έλληνες ναύτες του
Aβέρωφ μετά από ανθράκευση. Mια εργασία από την αποία
όλο το πλήρωμα -πλην του κυβερνήτη- έπαιρνε μέρος
και…άλλαζε χρώμα

Tο αποβατικό άγημα του Aβέρωφ, ποζάρει στο φωτογραφικό
φακό, κατά τη διάρκεια των μεγάλων ετήσιων γυμνασίων του
Στόλου το 1931

Στιγμές χαλάρωσης του πληρώματος στο επίστεγο του Aβέρωφ,
πιθανώς στο Port Said της Aιγύπτου, μετά την επιστροφή του
πλοίου από τις Iνδίες

78

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2011

Όταν ο Aβέρωφ βρισκόταν στον Iνδικό Ωκεανό, επειδή στα
λεβητοστάσια αναπτύσσονταν θερμοκρασίες πολύ υψηλές,
έγινε κάτι πρωτόγνωρο για το Πολεμικό Nαυτικό (συνηθέστατο
όμως για το Bρετανκό): είχαν προσληφθεί ντόπιοι ως
θερμαστές. Eδώ ένας από αυτούς κατά την εκτέλεση των
θρησκευτικών του καθηκόντων
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