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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (13-9-2011 μέχρι 
31-10-2011)

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολ-
λά θέματα που απασχόλησαν την 
Εααν. κρίνεται σκόπιμο να ενη-

μερώσουμε τα μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και 
για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:

α.-με αφορμή διάφορα σχόλια που ακολούθη-
σαν το περιβόητο άρθρο του δημοσιογράφου κου 
κ. Ζούλα περί μονιμάδων στην εφημερίδα κα-
ΘημΕρΙνη, το ΔΣ/Εααν με την απόφασή του 
που φαίνεται στην σελίδα 53 δίνει τέλος στην 
ανταλλαγή απόψεων και βάζει τέλος στο θέμα 
που δημιουργήθηκε ενδοναυτικά.

β.-Την 24-09-2011 ο Πρόεδρος της Εααν 
παρέστη σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Θ/κ 
αΒΕρΩΦ, που έγινε στα Χανιά με συνδιοργανω-
τές την Περιφέρεια κρήτης, το ΓΕν και το ναυ-
τικό μουσείο κρήτης.

γ.-Την 29-09-2011 ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και μέλη του ΔΣ/Εααν έλαβαν μέ-
ρος στην τελετή ολοκλήρωσης των εορταστικών 
εκδηλώσεων “Σαλαμίνια 2011“ που έγινε στην 
Σαλαμίνα και που σκοπό είχαν την προβολή της 
ναυμαχίας της Σαλαμίνας διεθνώς και διαχρονι-
κά του Π.ν.

δ.-Την 30-09-2011 η Εααν έλαβε μέρος στην 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Στρατό-
πεδο Παπάγου με άλλους Συλλόγους/Ενώσεις 
νΠΙΔ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα επαχθή 
οικονομικά μέτρα που έπληξαν και θα πλήξουν 
τους αποστράτους. Υπήρξαν και ακραίες ενέργει-
ες με την βίαια είσοδο ορισμένων μέσα στον 
προαύλιο χώρο του Στρατοπέδου οι οποίες δεν 
μας βρίσκουν σύμφωνους και οι οποίες έγιναν 
κατά παραβίαση των οδηγιών της συντονιστικής 

επιτροπής που καλούσε σε μία καθόλα ειρηνική 
συγκέντρωση. Επιδόθηκε ψήφισμα στον κο α/
ΓΕΣ.

ε.-Την 6-10-2011 έγιναν παρουσία του Προέ-
δρου και αντιπροέδρου της Εααν τα εγκαίνια 
λειτουργίας του Παραρτήματος Εααν Β. ΕΛΛα-
ΔΟΣ σε χώρο που παραχωρήθηκε από το ΓΕν 
στην νΔΒΕ. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης 
έγινε και ενημέρωση των μελών του Παραρτή-
ματος για τα τρέχοντα θέματα.

στ.-Την 12-10-2011 παραδόθηκε στον κο 
Πρωθυπουργό η επιστολή του Συντονιστικού 
των τριών Ενώσεων, η οποία φαίνεται στην σε-
λίδα 56.

ζ.-Την 18-10-2011 ο Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας κος Π. μπεγλίτης δέχθηκε στο Γραφείο του 
το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων. η συνά-
ντηση και η συζήτησε που επακολούθησε διεξή-
χθη σε πολύ καλό πνεύμα και εφόλης της ύλης. 
Τα βασικά που προέκυψαν από την συνάντηση 
ήταν η απαλλαγή από την κράτηση του 40% της 
σύνταξης για τους κάτω των 55 ετών που έχουν 
35 συντάξιμα χρόνια , η μη υπαγωγή των μετο-
χικών Ταμείων στο Υπουργείο Εργασίας και η 
δημιουργία ενός ενιαίου μετοχικού Ταμείου για 
τα τρία Οπλα μετά την εξυγίανση του μΤΣ και η 
απόδοση του 1% από την εισφορά των ενεργεία 
υπέρ ΟαΕΔ στα μετοχικά Ταμεία.

η.-Ενεκρίθη από τον κο ΥΕΘα η αγορά χώρου 
Γραφείων για τις ανάγκες του Παραρτήματος 
Εααν κρήτης στα Χανιά μετά από δύο ετών προ-
σπάθειες της Εααν.

θ-Την 12-10-2011 έγινε στο εντευκτήριο της 
Εααν η καθιερωμένη ανά τρίμηνο ενημέρωση 
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

από τον Πρόεδρο και το ΔΣ της Εααν στα μέλη 
της Εααν. 

μπροστά μας για το προσεχές χρονικό διάστη-
μα έχουμε:

α.-Την τελετή υπέρ των πεσόντων κατά τον Β. 
Π.Π. και μετά από αυτόν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους αξιωματικών, Υπαξιωματικών 
και ναυτών του Π.ν. που θα γίνει στο κΕ/ΠαΛ την 
4-11-2011.

β.-Την 12-11-2011 θα γίνουν τα εγκαίνια λει-
τουργίας του νέου Παρατήματος Εααν ΒΔ Ελλά-
δος στην κέρκυρα.

γ.-Την 14-12-1011 θα γίνει στην ΛαΕΔ ο ετή-

σιος χορός της Εααν. Λεπτομέρειες θα γνω-
σθούν έγκαιρα.

δ.- Για το 2012 επίκειται και άλλο «κούρε-
μα» του μερίσματος, σε ποσοστό που δεν έχει 
ακόμη προσδιορισθεί. η Εααν όπως έπραξε 
και για το τρέχον έτος, θα αναλάβει ενέργειες 
ώστε το «κούρεμα» να είναι σωστό και δίκαιο. 
Δεν θα πρέπει όμως να διαφεύγει της σκέψης 
μας, ότι όλοι πρέπει να συνδράμουμε ώστε το 
μΤν να παραμείνει υγιές, για να είναι σε θέση 
να δίνει μέρισμα διαχρονικά και για τους μελ-
λοντικούς αποστράτους, οι οποίοι τώρα είναι 
εν ενεργεία.

28η Oκτωβρίου 1940
Γράφει η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού «Nαυτική Eλλάς»  

Πολυξένη Χρ. Χούση

Π ύρωμα ψυχής. η ακροτελεύτια δύναμη 
που μπορεί να φθάσει στο μεγαλείο 
έναν άνθρωπο, ένα λαό.

28 Οκτωβρίου 1940. η ψυχή της Ελλάδος 
σκεπάζει με την ιαχή της την οικουμένη, ΟΧΙ.

Ένα ΟΧΙ που ο αντίλαλός του πλανιέται μακριά 
στο μονοπάτι της ιστορίας για να ανταμώσει μα-
ραθώνες, Σαλαμίνες, Ζάλογγους, να ιχνοπατήσει 
Πίνδαρους και αμμουδιές του Ομήρου. κι έτσι 
χνάρι στο χνάρι να γίνει αρχή και συνέχεια της 
δόξας και της αρετής της φυλής μας.

Παιδιά αμάθητα στον πόλεμο, στην κακουχία, 
ένας λαός ανέτοιμος να ξιφουλκήσει με πολυ-
δύναμο εχθρό. 

Βουνά, αέρας, θάλασσες γίνονται διάσελα μα-
χών που γεννούν γυπαετούς, αερόλυκους, ναυ-
μάχους. Τα παιδιά της Ελλάδος γίνονται σύμβολα 
ηρωισμού και αυτοθυσίας για την ελευθερία, για 
το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση ενός λαού και 
μιας χώρας.

Συναγωνίστριες, οι μανάδες, οι αδελφές, οι σύ-
ζυγοι, τα κορίτσια κι οι γερόντισσες, που από τα 
μετόπισθεν παίρνουν θέση παράπλευρη με τους 
ήρωες. Τροφοδοτούν την ορμή των μαχητών ηθι-
κά και υλικά και στηρίζουν τις αντοχές τους. 

Συνειδήσεις εξεγερμένες από το ιταμό και δό-
λιο πρόσωπο του εχθρού, ψυχές αποφασισμένες 
να ματώσουν για την ελευθερία και το δίκαιο. 

«Η μεγαλοσύνη στα έθνη δε μετριέται με το στρέμμα
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα»

Κ. Παλαμάς
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Όλοι μαζί μετουσιώνονται σε μία υπέρτατη δύ-
ναμη μεγαλείου, σε μία ψυχή έτοιμη να κρατήσει 
το χώμα που τη γέννησε. 

Ελάχιστοι απέναντι σε πολλούς, ανυποψίαστοι 
μπροστά σε οργανωμένο σχέδιο, ειρηνικοί αντί-
κρυ με τη βαρβαρότητα του επεκτατισμού, κατορ-
θώνουν αυτό που με υπολογισμούς ανθρώπινου 
νου φάνταζε ακατόρθωτο. Τη νίκη. Τη νίκη ενός 
λαού απέναντι στο σκοταδισμό και την αλαζονεία. 
Τη νίκη του ελληνικού λαού που έδωσε ελπίδες 
και αισιοδοξία στους μουδιασμένους και ανέσθε-
νους λαούς της Ευρώπης.

και τότε και τώρα η Ελλάδα κλήθηκε και κα-
λείται να σταθεί φύλακας και φωτιστής παναν-
θρώπινων αξιών της ελευθερίας, της Δημοκρα-
τίας, της Δικαιοσύνης.  

Τότε αντιμετωπίζοντας με αίμα και φωτιά την 
επέλαση μιας καλά προετοιμασμένης πολεμικής 
μηχανής που είχε στηθεί για να καταλύσει την 
Ευρώπη. 

Σήμερα μαχόμενη στο στρόβιλο μιας παγκόσμιας 

ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής δύνης, να κρα-
τήσει την εθνική της ισορροπία, και «χρεωμένη» 
ιστορικά με το «χρέος των εκλεκτών», να προτάξει 
το βηματισμό της σε μια κατεύθυνση πνευματικής 
και πολιτιστικής σταυροφορίας των λαών.

Χρεωμένη με το χρέος αυτό, που τη θέλει, χώ-
ρα μικρή πληθυσμιακά και γεωγραφικά, να πα-
ραμένει πάντα άγρυπνη και γρηγορούσα στην 
πορεία της ανθρωπότητας.

Είναι το ίδιο χρέος που φλόγισε καρδιές, ατσά-
λωσε κορμιά, έκανε συνειδήσεις να επαναστα-
τήσουν και ένωσε χέρια στον αγώνα της πατρί-
δας, στον αγώνα των λαών για ελευθερία και 
αξιοπρέπεια.

Είναι το χρέος που μας θέλει ενωμένους για 
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

Ευλαβικό προσκύνημα ας καταθέσουμε στις 
αδούλωτες ψυχές του ’40 που φωτοδοτούν υψη-
λές κατακτήσεις του έθνους μας, μαρτυρώντας 
ιστορικά, πως η πίστη σε αξίες και ιδανικά είναι 
υπέρτερες αριθμητικών παραμέτρων.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

A νάμεσα στα άπειρα πλήθη των γυναικών 
καμιά μεγάλη βασίλισσα και καμιά δο-
ξασμένη γυναίκα δεν τιμήθηκε και 

υμνήθηκε όσο η Παρθένος της ναζαρέτ, που είχε 
τη μεγάλη εύνοια του Θεού να γίνει το εκλεκτό σκή-
νωμα του αιωνίου Λόγου. «η τιμιωτέρα των Χε-
ρουβείμ και η ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σερα-
φείμ», η βασίλισσα και κυρία των αγγέλων και η 
μεγάλη μητέρα και προστάτρια του ανθρωπίνου 
γένους, είναι και θα μένει πάντα Εκείνη που η μορ-
φή της θα ακτινοβολεί, προκαλώντας τα ωραιότερα 
συναισθήματα της ευλάβειας.

κάθε φορά που η εκκλησία μας γιορτάζει κάποιο 

από τα γεγονότα της ζωής της, απ’ άκρη σ’ άκρη του 
χριστιανικού κόσμου, πλήθη αμέτρητα οι πιστοί, 
κρατώντας στα μυροδοχεία των καρδιών τους τα 
πιο ευωδιαστά αρώματα της εγυνωμοσύνης και της 
αγάπης, πλημμυρίζουν τους ιερούς ναούς. Ιδιαίτε-
ρα σήμερα που γιορτάζεται με μυστική έξαρση η 
γέννησή της, ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος 
στράφεται προς αυτήν.

η Θεοτόκος γεννάται εκ των δικαίων θεοπατέ-
ρων Ιωακείμ και ΄αννης. «η πηγή της ζωής εκ της 
στείρας τίκτεται, για να γίνει η πρόξενος χαράς και 
σωτηρίας του κόσμου».

μέσα απ’ τ’ άπειρα κοσμήματα που στολίζουν το 
βασιλικό διάδημά της, τρία διαμάντια ξεχωρίζουν 
με την αστραποβόλο τους αίγλη. Το πρώτο είναι η 
αγνότητα. «αγνείου θησαύρισμα» την ονομάζει η 
ιερή υμνογραφία. κι αλήθεια, σαν ένα ολόλευκο 
κρίνο άνθισε στην ταπεινή γωνιά της ναζαρέτ και 
σκόρπισε την ευωδία του στις γενεές. από τότε έγι-
νε το πρότυπο της σεμνότητας και της αιδημοσύνης, 
που ζωγραφίζονται στο πρόσωπο κάθε καλής κό-
ρης, που ακολουθώντας το παράδειγμά της ζει την 
αγγελική ζωή της καθαρότητας. η αγνότης, καθώς 
λέει ο Βίκτωρ Ουγκώ, χωρίς να το ξέρει, κρατά το 
κλειδί του παραδείσου.

Το δεύτερο πολύτιμο πετράδι είναι η ταπείνωση. 
Το βλέπουμε να λάμπει στο πρόσωπο της Παρθέ-
νου μαρίας σ’ όλο το βίο της, αλλά ξεχωριστά νι-
ώθουμε να μας συνταράζει με το μεγαλείο της η 
ασύγκριτη ταπεινοφροσύνη της· την ώρα, που με 
σκυμμένα μάτια ακούει το αρχαγγελικό μήνυμα ότι 
αυτή, η άγνωστη και άσημη κόρη, θα γίνει η Πλατυ-
τέρα των Ουρανών κι ο Χειρουβικός θρόνος, γιατί 
θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Σωτήρα του κό-
σμου. Δεν ξιπάζεται, δεν ξυπνά μέσα της η εγωιστι-

H γέννησις Tης Θεοτόκου
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος εα

«Η τιμιωτέρα των 
Χερουβείμ και η 
ενδοξοτέρα ασυγκρίτως 
των Σεραφείμ», η 
βασίλισσα και κυρία των 
αγγέλων και η μεγάλη 
Μητέρα και προστάτρια 
του ανθρωπίνου γένους, 
είναι και θα μένει πάντα 
Εκείνη που η μορφή της θα 
ακτινοβολεί, προκαλώντας 
τα ωραιότερα συναισθήματα 
της ευλάβειας.
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κή φιλαυτία, αλλά ύστερα από μερικούς δισταγμούς 
υποκλίνεται ευλαβικά στη θεία βουλή λέγοντας: 
«Ιδού η δούλη κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα 
σου». (Λουκά Ι, 38).

Προς τον υπερόπτη άνθρωπο ο Θωμάς κεμπή-
σιος απευθύνει τούτα τα λόγια: «Σκόνη και πηλέ 
μάθε να ταπεινώνεσαι!». και ο κύριος στους μακα-
ρισμούς του, τους ταπεινούς, καλοτυχίζει με το 
«μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστίν 
η Βασιλεία των ουρανών».

Ο σύγχρονος άνθρωπος αν υποφέρει, η υπερο-
ψία και ο εγωκεντρισμός είναι τα μεγαλύτερα αίτια. 
κατακτώντας τον αέρα και τους βυθούς, ξέχασε να 
οικοδομήσει μέσα στην καρδιά του την αυτογνωσία 
και την ταπείνωση και έκτισε τον πύργο της Βαβέ-
λα, που του κάκου προσπαθεί να συγκρατήσει απ’ 
την θύελλα της θείας οργής.

κι ο τρίτος πολύτιμος λίθος στο βασιλικό διάδη-
μά της είναι η υπομονή. απ’ την πρώτη στιγμή που 
ήρθε στον κόσμο δοκίμασε πόνους. Ολόκληρη η 
ζωή της ήταν μια σειρά δοκιμασίες. απ’ την ώρα 
που η θεία βουλή την εμπιστεύεται στα χέρια του 
Ιωσήφ, στην καρδιά του χειμώνα, γεννά μέσα σ’ ένα 
στάβλο τον βασιλέα του Σύμπαντος.

απ’ τη μανία του ηρώδη φεύγει στην αίγυπτο, τα-
λαιπωρείται σε ξένους τόπους κι επιστρέφοντας ζει 
φτωχικά στη ναζαρέτ. ακολουθεί τον Ιησού στην 
πορεία του κηρυκτικού του βίου και τέλος δοκιμάζει 
το πικρό ποτήρι του Σταυρικού θανάτου. Όμως πάνω 
απ’ όλα στέκει αλύγιστη και τραβά το δύσκολο δρό-
μο με καρτερία κι υπομονή ως το τέλος του βίου της. 
η υπομονή είναι η πέτρα της ευτυχίας. Χωρίς αυτή 
πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αρρώστιες, τους πό-
νους, τους κατατρεγμούς και τ’ αμέτρητα καθημερι-

νά βάσανα;
αυτές οι τρεις αρετές που 

ακτινοβολούν στο διάδημα 
της Παρθένου, μας δίνουν την 
αφορμή να σκεφτούμε πως κι 
εμείς έχουμε απόλυτη ανάγκη 
να διακοσμήσουμε μ’ αυτές τη 
ζωή μας. Έτσι γινόμαστε δυ-
νατοί και αντιμετωπίζουμε με 
θάρρος τις εναντιότητες και 
τις κρίσιμες ώρες.

η σεμνή κόρη της ναζαρέτ, 
που τη γέννησή της γιορτάζει 
σήμερα η εκκλησία μας, ας 
ευλογήσει κάθε ψυχή ν’ ακτι-
νοβολεί απ’ τα τρία αυτά χαρί-
σματα, που σαν τρίφωτη λυ-
χνία φώτισαν το δρόμο της, 
ώστε να μπορεί να ψάλει μαζί 
της τον αίνο: «μεγαλύνει η 
ψυχή μου τον κύριον, και 
ηγαλλίασε το πνεύμα μου, επί 
τω Θεώ τω Σωτήρι μου» 
(Λουκ.1, 46-49). 
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B ρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτόγνωρης 
κρίσης, η οποία επηρεάζει δυσάρεστα 
και πιεστικά όλους μας. Υπάρχει επιτα-

κτική ανάγκη να αντιμετωπισθεί έγκαιρα, ιδίως 
αποτελεσματικά, στη ρίζα της.

Εντούτοις, η πολιτική την οποία ακολουθούν 
οι ιθύνοντες για το σκοπό αυτό πάσχει από την 
αρχή, από το πρώτο στάδιο. Είναι φανερό ότι 
ενεργούν με τρόπο που δείχνει ότι δεν έχουν ορί-
σει σωστά το πρόβλημα, άρα και τον αντικειμενι-
κό σκοπό της προσπάθειας. Επομένως η κατεύ-
θυνση στην οποία προχωρούν μάλλον είναι λαν-
θασμένη και θα οδηγήσει σε αποτελέσματα ανε-
πιθύμητα έως επικίνδυνα. 

Γιατί καταλήγουμε σε αυτή τη δυσάρεστη δια-
πίστωση; Διότι απλούστατα οι υπεύθυνοι πολιτι-
κοί ταγοί και οι «εκφραστές της κοινής γνώμης» 
εξαντλούν το όλο θέμα της κρίσης στις οικονο-
μικές διαστάσεις του μόνο. Ενώ, οι πολίτες με 
κοινό νου και ανεπηρέαστη σκέψη έχουμε πει-
σθεί πλέον ότι δεν είναι εκεί το βασικό πρόβλη-
μα. Ότι οικονομική ανάκαμψη είναι αδύνατο να 
επιτευχθεί και ιδίως να διατηρηθεί χωρίς αλλαγή 
της συλλογικής νοοτροπίας, του κοινωνικού 
ήθους που νοσεί οικτρά τις τελευταίες δεκαετίες 
και αποτελεί πρωταρχικά πρόβλημα πολιτικό. 

Δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος συμπεριφέρε-
ται σαν να μην επικοινωνεί με την πραγματικότη-
τα. Βλέπει τα συμπτώματα της κρίσης και όχι τα 
γενεσιουργά της αίτια. Άλλωστε, αν οι πολιτικοί 
γνώριζαν βαθύτερα το πρόβλημα, ίσως να μην το 
είχαν καν δημιουργήσει. Πάντως, τώρα, έχουμε 
προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα: πώς να αντιμε-
τωπίσουμε σωστά το πρώτο!

 Υπάρχει και ένα σοβαρό ερώτημα: μπορούν οι 

ίδιοι οι υπεύθυνοι μιας καταστροφής, να την επα-
νορθώσουν; Έχουν την ικανότητα, τις γνώσεις; 
Ως ένοχοι δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς; Έχουν 
το ηθικό ανάστημα, την αρετή, να εξυγιάνουν την 
πολιτική και κοινωνική αποσύνθεση και σήψη; 
Εδώ φαίνεται χρήσιμο να ακούσουμε τον πιο 
φωτισμένο άνθρωπο του Βυζαντίου, τον μέγα 
Φώτιο, Πατριάρχη κωνσταντινουπόλεως, ο 
οποίος διέθετε μια διαχρονική σοφία. να τι συμ-
βούλευε τον ηγεμόνα: «Εγώ θα έλεγα ότι η αρε-
τή του άρχοντα φαίνεται περισσότερο από το ότι 
μπορεί να μετατρέψει μία πόλη από φαύλη σε 
χρηστή…» ( ‘Τι έστιν έργον άρχοντος’- 866 μ.Χ.).

αλλά πώς πήραμε αυτόν τον κατήφορο, πώς 
φθάσαμε εδώ; μια σύντομη αναδρομή των πο-
λιτικών και κοινωνικών δρώμενων τα προηγού-
μενα χρόνια ίσως βοηθήσει να καταλάβουμε 
καλύτερα Το Πρόβλημα.

μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας λοι-
πόν, ο πολιτικός κόσμος ενήργησε και συμπερι-
φέρθηκε ως ο μόνος εκπρόσωπος, διαχειριστής 
και εγγυητής της. απέναντι στον όποιο αντίλογο, 
στην όποια κριτική, προβαλλόταν ως άμυνα ο 
κίνδυνος της επιστροφής στο προηγούμενο κα-
θεστώς. Έτσι, καλά οχυρωμένοι οι πολιτικοί πί-
σω απ΄ αυτή τη νοοτροπία, διαχειρίζονταν την 
εξουσία εντελώς ανεξέλεγκτοι. Ήταν μια ξέφρε-
νη πορεία, που όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άρ-
γησε να οδηγήσει στην αυθαιρεσία και αργότερα 
στην ασυδοσία της διαχείρισης των κοινών. Όσοι, 
μάλιστα, επιχειρούσαν να κατακρίνουν επίορ-
κους πολιτικούς ή να ψέξουν στραβές πράξεις 
τους, εύκολα στιγματίζονταν ως εραστές του 
αντιδημοκρατικού παρελθόντος.

Όμως, σύντομα, οι πολιτικοί εκείνοι ήσαν που 

Oικονομική κρίση. Aυτό είναι το πρόβλημα;
Γράφει ο αντιναύαρχος εα Δημήτρης Λισμάνης ΠN
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κατέληξαν εραστές της καρέκλας τους (της οικο-
γενειακής τους προίκας). Οι φαύλοι αυτοί πόθοι 
μπορούσαν να εξασφαλισθούν μόνο με φαύλα 
μέτρα: συναλλαγή της εξουσίας με όλες τις κοι-
νωνικές ομάδες και τους πολίτες-υπηκόους, 
αμφίδρομο εκβιασμό, διάχυση της διαφθοράς, 
διασπάθιση του δημόσιου χρήματος για καθαρά 
ιδιοτελείς σκοπούς, και κατρακύλα που σταμά-
τησε μόνο μπροστά στα άδεια ταμεία. Το τελευ-
ταίο στάδιο αυτής της θεάρεστης διαδρομής είναι 
ό,τι βιώνουμε εμείς σήμερα ως οικονομική κρί-
ση. Προïόν συναλλαγής «χρηστής» διοίκησης και 
«υπεύθυνων» διοικουμένων!

 Θυμόμαστε ότι μετά τη μεταπολίτευση εισέβα-
λε και εδραιώθηκε μια επαναστατική αλλαγή, 
ένας «κοινωνικός» δήθεν μετασχηματισμός, που 
δεν αφορούσε απλώς τη διακυβέρνηση της χώ-
ρας, όσο το είδος της νοοτροπίας που διέδωσε. 
Επεχείρησε να αλλάξει βαθιά (με ιδιοφυή δολι-
ότητα) - να διαφθείρει θα έλεγα - το κοινωνικό 
ήθος, την κοινή νοοτροπία. και το πέτυχε. μόλυ-
νε τη φύση των Ελλήνων.

 Χρειάστηκαν 30 χρόνια για να φανούν οι συ-
νέπειες και να φθάσουμε στο απροχώρητο. 
Εντωμεταξύ, το κακό έχει γίνει. αποτελεί τρόπο 
ζωής. Έχει ποτιστεί και δηλητηριασθεί με αυτή τη 
νοοτροπία μια ολόκληρη γενιά. η ζημιά είναι με-
γάλη, μα η δυσκολία της αποκατάστασης μεγα-
λύτερη. Διότι τα αρνητικά δημοσιονομικά μεγέθη 
είναι μεν δύσκολα, αλλά είναι μετρήσιμα, αντι-
μετωπίσιμα. Ενώ το διεφθαρμένο ήθος και οι 
στρεβλές συνήθειες μιας κοινωνίας είναι παρά-
μετροι μη ελέγξιμες, μη διαχειρίσιμες.

και εμείς τώρα πώς αντιδρούμε; Όπως ήταν 
αναμενόμενο, συμπεριφερόμαστε όπως μας 
έχουν μάθει όλα αυτά τα κακορίζικα χρόνια. και 
το κράτος βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με τα ίδια 
τα δημιουργήματά του. 

Ωστόσο, όλοι είμαστε επιβάτες του ίδιου πλοί-

ου μέσα σε λαίλαπα. κοινός στόχος: η συλλογική 
επιβίωση. η απαίτηση να κινήσουμε τα χέρια μας, 
μαζί με τη θεά αθηνά, αφορά πρωτίστως τη διά-
σωση του σκάφους μας. αυτή πρέπει να γίνει με 
οργανωμένο τρόπο - σύμφωνα με το σχέδιο δι-
άσωσης του πλοίου (υπάρχει;) - ώστε και σε ανά-
γκη εγκατάλειψης του σκάφους, να αποφευχθεί 
η σύγχυση και ο πανικός. Δυστυχώς, πλήρωμα 
και επιβάτες, ο καθένας κοιτάει το τομάρι του. 
Διαχειριστές της εξουσίας, μεγαλόσχημοι της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, πάσης φύσεως 
συνάφια (από πανεπιστημιακούς μέχρι μεροκα-
ματιάρηδες), μεμονωμένα άτομα, όλοι βολεμένοι 
και κακομαθημένοι από ένα φαύλο σύστημα, 
προσπαθούν με νύχια και με δόντια να περισώ-
σουν τα δικά τους αλόγιστα και αθέμιτα κεκτημέ-
να, που τα ακούμε σήμερα και ανατριχιάζουμε. 
Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου κι ύστερα 
το χούι του.

 μετά το σκάσιμο της φούσκας, βγήκαν όλα 
στη φόρα: είδαμε τον βόρβορο στον οποίο είναι 
χωμένη ολόκληρη η κοινωνία. Το τι ακούμε δύο 
χρόνια τώρα, δεν λέγεται. αυτά που γίνονταν πί-
σω από τα μάτια μας, μια ολόκληρη γενιά, αφή-
νουν άναυδους ακόμα και εμάς που ζούσαμε 
μέσα στο σύστημα. Τρελά πράγματα.

Οι υπεύθυνοι όλων των παρατάξεων δείχνουν, 
ακόμα και τώρα, έλλειμμα υπευθυνότητας και 
σοβαρότητας. Το ότι δεν θεωρούν υπαίτιο τον 
εαυτόν τους αλλά τους άλλους, τα λέει όλα. Συ-
ντηρείται μια λαïκή δυσπιστία και δημιουργείται 
κρίση εμπιστοσύνης. Ο πολίτης αισθάνεται ανυ-
περάσπιστος και προσπαθεί να προστατεύσει 
μόνος τα συμφέροντά του, δηλαδή να αυθαιρε-
τήσει.

Το SOS έχει εντωμεταξύ εκπεμφθεί, μπατά-
ρουμε. αλλά η ορχήστρα του δικού μας «Τιτανι-
κού» εξακολουθεί να παίζει αμέριμνη – όχι από 
βρετανική φλεγματική εθελοθυσία – αλλά από 
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Tο 1865 η αριστοκρατική κατοικία 
Σκυλίτση νοικιάστηκε στην Ιονική 
Τράπεζα για τέσσερα χρόνια και το 

1869 οι κληρονόμοι του Σκυλίτση, την πούλησαν 
στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο εκπροσωπήθηκε 
στη συμβολαιογραφική πράξη από τον Υπουργό 
Οικονομικών α. αυγερινό και τον Υπουργό ναυ-
τικών Δ. Τριγγέτα. Το 1884 στεγάστηκε το 
Υπουργείο ναυτικών, ένα από τα πρώτα συστα-
θέντα Υπουργεία (1832) του νέου Ελληνικού 
κράτους.

Το δεύτερο κτίριο, ημιτριώροφο κι αυτό, κτί-
στηκε το 1884 από το ναυτικό απομαχικό Ταμείο 
(ναΤ) καταλαμβάνοντας το 1/3 οικοπέδου, 963 
τετρ. πήχεων, που είχε αγοραστεί από τον τραπε-
ζίτη Σπ. Δεημέζη και στεγάστηκαν, επί μία τριετία, 
όλες οι υπηρεσίες του ναΤ. Το οικόπεδο ανήκε 
από το 1831 στον Σύμβουλο Επικρατείας ανα-
γνώστου Δηλιγιάννη που μετά από σειρά μεταβι-

βάσεων κατέληξε στον Σπ. Δεημέζη. Επειδή το 
κτίριο του Υπουργείου ναυτικών δεν επαρκούσε 
για να καλύψει τις συνεχώς διευρυνόμενες δρα-
στηριότητες του Υπουργείου, το Ελληνικό Δημό-
σιο αγόρασε από το ναΤ το δικό του κτίριο, στο 
δεύτερο όροφο του οποίου εγκαταστάθηκαν νέ-
ες υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ στο ισόγειο 
και τον πρώτο όροφο εξακολουθούσε να στεγά-
ζεται δωρεάν το ναΤ. Παρενθετικά, αναφέρεται 
ότι η συστέγαση Υπουργείου ναυτικών και ναΤ 
συνεχίστηκε μέχρι το 1938, οπότε το ναΤ μετα-
φέρθηκε στην οδό κριεζώτου και στη συνέχεια 
στον Πειραιά όπου υπάρχει σήμερα.

κατά τη δεκαετία του 1920 έγιναν εργασίες και 
νέες διαρρυθμίσεις με επέκταση του νέου πλέον 
κτιρίου προς την πλευρά της οδού Πραξιτέλους με 
την προσθήκη ενός ακόμα ορόφου, που του έδω-
σαν, περίπου, τη μορφή που διατηρεί σήμερα.

Θεωρείται σκόπιμο να επισημανθεί εδώ ότι από 

To κτίριο του «Υπουργείου Ναυτικών» 
στην πλατεία κλαυθμώνος  

Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Ξενοφών Π. Μαυρογιάννης ΠN

ελληνική ανοησία. κινδυνεύουμε να ανατραπού-
με. μας το λένε οι ξένοι, το βλέπουμε κι οι ίδιοι. 
μας συμβουλεύουν τι να κάνουμε για να ισορρο-
πήσουμε. μας περιγελούν. κι εμείς; Εμείς τι κά-
νουμε; Business as usual.     

Χαθήκαμε λοιπόν; Ευτυχώς υπάρχει αισιοδο-
ξία. Έρχεται από τη νέα γενιά. με περισσότερες 
και πιο σύγχρονες σπουδές από τις παλαιότερες. 
αλλά, κυρίως, σε στενότερη επικοινωνία με τις 
ανοικτές αντιλήψεις και τις πειθαρχημένες κοι-
νωνίες του εξωτερικού. Είναι περισσότερο ενη-
μερωμένη, πιο ξύπνια, με πιο ολοκληρωμένη και 

εδραιωμένη γνώμη, ώστε να έχει υπεύθυνη κρί-
ση για το τι της κληροδοτούμε και τι πρέπει να 
κάνουμε. και το σημαντικότερο: αποτελεί το πιο 
άσπιλο κομμάτι της κοινωνίας μας, το καταλλη-
λότερο να επαναφέρει στον τόπο τις χαμένες 
αξίες του, τη χαμένη τιμή του. 

«καθαροί άνθρωποι, καθαρές λύσεις». Ένα 
κάπως τέτοιο σύνθημα χρειαζόμαστε, για να 
μπούμε στη νέα εποχή της μετα-μεταπολίτευσης, 
για να αφήσουμε οριστικά πίσω την προηγούμε-
νη εποχή και τα σύνδρομά της. αρκετά ταλάνισαν 
μια γενιά. 

ιστορικά

B’ μέρος
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συστάσεώς του το Υπουργείο ναυτικών ασκούσε 
τη διοίκηση και διεύθυνση του Πολεμικού και 
Εμπορικού ναυτικού. Στο κτίριο της κλαυθμώνος 
την εποχή εκείνη, εκτός από τις διευθύνσεις και τα 
τμήματα του Υπουργείου, στεγάζονταν και οι διευ-
θύνσεις των υπηρεσιών Υδρογραφίας, Φάρων, 
ναυτικής Δικαιοσύνης, ναυτικής Επιμελητείας, 
καθώς και αυτοτελή τμήματα του Ταμείου Εθνικού 
Στόλου, κεντρικού Ταμείου, Ειδικού Λογιστηρίου 
και άλλων υπηρεσιών.

Οι αυξημένες συνεχώς απαιτήσεις σε χώρους 
οδήγησαν τη δεκαετία του 1920 σε μία σειρά ερ-
γασιών και διαρρυθμίσεων του νέου πλέον κτι-
ρίου και την επέκτασή του προς την πλευρά της 
οδού Πραξιτέλους με την προσθήκη ενός ακόμη 
ορόφου (ήδη από το 1890 είχε προστεθεί και άλ-

λος όροφος) που του έδωσαν περίπου τη μορφή 
που διατηρεί σήμερα. Παράλληλα με τη δημιουρ-
γία του Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας το 
1920 οι υπηρεσίες που ασχολούνταν με τα θέμα-
τα του Εμπορικού ναυτικού έφυγαν από το κτίριο 
της κλαυθμώνος.

Τον απρίλιο του 1941 μετά την κατάληψη της 
χώρας από τους Γερμανούς, το Υπουργείο ναυ-
τικών, ακολουθώντας την Ελληνική κυβέρνηση, 
εγκαταστάθηκε στην αλεξάνδρεια για να επανέλ-
θει το φθινόπωρο του 1944 με την απελευθέρω-
ση με τη νέα του ονομασία σε ναυαρχείο ανωτά-
της Διοικήσεως. κατά τη διάρκεια της κατοχής 
το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς 
για τη διεύθυνση των χερσαίων και θαλασσίων 
επιχειρήσεων στη χώρα και την εγγύς περιοχή. 
Το 1945 έλαβε και πάλι την αρχική του ονομασία 
σε Υπουργείο ναυτικών για να καταργηθεί το 
1950 με Βασιλικό Διάταγμα και να συσταθούν τα 
ΓΕΣ, ΓΕν, ΓΕα αντικαθιστώντας, αντίστοιχα, τα 
Υπουργεία Στρατού, ναυτικού, αεροπορίας.

από το 1951 και μέχρι το 1973 το ΓΕν με τις 
αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες ενεργούσε 
από το κτίριο της πλατείας κλαυθμώνος στο 
οποίο δεν επήλθαν άλλες σημαντικές αλλαγές 
πλην της δημιουργίας δύο μικρών δωμάτων στο 
πίσω μέρος – ώστε να μην επηρεασθεί η πρόσο-
ψη – για τις απαιτήσεις ενδιαιτήσεως των στρα-
τευσίμων.

με τη μεταστέγαση του ΓΕν στο Πεντάγωνο το 
1973 το κτίριο παρέμεινε ακατοίκητο επί δύο 
χρόνια για να εγκατασταθεί το μάιο του 1975 η 
Διοίκηση Διοικητικής μερίμνης ναυτικού, μετα-
φερθείσα από τις μουρνιές της κρήτης. Έκτοτε 
και μέχρι σήμερα εκτός από την εγκατάσταση 
ορισμένων νέων υπηρεσιών και διαφόρων ανα-
κατανομών και διαρρυθμίσεων στους εσωτερι-
κούς χώρους ουδεμία σοβαρή αλλαγή επήλθε 
στο κτίριο της κλαυθμώνος. μία σειρά εκτετα-

Ο διάδρομος του 1ου ορόφου όπου βρίσκεται  
το γραφείο του Ναυάρχου
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μένων εργασιών για την επισκευή της εξωτερι-
κής του όψεως έγινε κατά το 1978-1980.

Επίσημα, το κτίριο του παλαιού Υπουργείου 
ναυτικών και νυν της ΔΔμν χαρακτηρίσθηκε 
διατηρητέο μόνο κατά τις εξωτερικές του όψεις 
με Προεδρικό Διάταγμα του 1981.

Διατήρηση της ιστορικής μνήμης
η αποκατάσταση της ιστορικής αξίας του κτιρίου 
με την αποκάλυψη της αυθεντικής του εικόνας 
ήταν χρέος του ναυτικού.

κανείς δεν γνωρίζει πότε οι τοιχογραφίες και 
οροφογραφίες παραδόθηκαν στις βούρτσες των 
μπογιατζήδων αφού αρκετά από τα αρχεία του 
Υπουργείου ναυτικών καταστράφηκαν κατά την 
εσπευσμένη αναχώρηση του Υπουργείου με την 

είσοδο των Γερμανών στη χώρα. η μόνη πρόσφα-
τη μαρτυρία που υπάρχει είναι εκείνη αξιωματικού 
του παλαιού ναυτικού, που λέει: «Το 1945 που 
μπήκαμε μετά τους Γερμανούς, θυμάμαι ότι οι τοί-
χοι και τα ταβάνια ήταν κάτασπρα». Ισως γερμανι-
κό να ήταν το βέβηλο χέρι, ίσως η καταστροφή να 
είχε συντελεστεί πριν από την κατοχή.

Το χρέος του το ναυτικό ήρθε να εκπληρώσει 
το 1987 όταν ξεκίνησε η εργασία για την αποκά-
λυψη και συντήρηση κεντρικής οροφογραφίας 
στον πρώτο όροφο και των αντίστοιχων τοιχο-
γραφιών, με τους ζωγράφους - συντηρητές αρ-
χαιοτήτων ηλ. Τζίμα και Γ. Παπουτσή, εμφανίζο-
ντας για πρώτη φορά την αυθεντική ζωγραφική 
του 1850. η προσπάθεια στον πρώτο όροφο επα-
ναλήφθηκε την άνοιξη του 1993 με συνεργείο το 

Πρόσοψη του κτιρίου επί της πλατείας Κλαυθμώνος. Το μπαλκόνι από το οποίο ο αρχηγός του Στόλου Υπο-
ναύαρχος Π. Κουντουριώτης μαζί με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ανακοίνωσαν στον αθηναϊκό 
λαό τη νικηφόρα κατάληξη των Βαλκανικών πολέμων
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οποίο αποτελείτο από τους στρατευσίμους μηνά 
Χατζηχρήστο, κώστα Παπαπαναγιώτου και Σπύ-
ρο Τσίμα, αποφοίτους της ανωτάτης Σχολής Συ-
ντήρησης αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, οι 
οποίοι εργάζονταν επί δεκάωρο μέχρι το Φε-
βρουάριο του 1994. 

Άρχισε δειγματοληπτικά η αφαίρεση αλλεπάλ-
ληλων επιζωγραφίσεων, σοβατισμάτων και γύ-
ψινων διακοσμήσεων, αποκαλύπτοντας τα λα-
μπρά έργα που είχαν θαφτεί για δεκαετίες. η 
επίπονη εργασία ξεκίνησε με καλέμια για να ολο-
κληρωθεί με νυστέρια. αρχικά έγινε μηχανικός 
καθαρισμός για την αφαίρεση των πολλών 
στρωμάτων λαδομπογιάς, ασβέστη και πλαστι-
κών για να ακολουθήσει χημικός καθαρισμός. 
κατά την αποκάλυψη σε ορισμένες περιοχές, πα-
ρατηρήθηκε μεταγενέστερο ζωγραφικό στρώμα 
τοιχογραφίας που κάλυπτε την αρχική. Την επι-
ζωγράφιση προφανώς είχαν κάνει δευτεροκλα-
σάτοι ζωγράφοι χωρίς ιδιαίτερη τεχνική γι’ αυτό 
και αφαιρέθηκε.

Το κτίριο του παλαιού Υπουργείου ναυτικών 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του 
νεώτερου Ελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι, από το μπαλκόνι του κτιρίου 
αυτού το 1913 ο τότε αρχηγός του Στόλου υπο-
ναύαρχος Παύλος κουντουριώτης μαζί με τον 
Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ανακοίνω-

σαν στον αθηναϊκό λαό που είχε κατακλύσει την 
πλατεία κλαυθμώνος τη νικηφόρα κατάληξη των 
Βαλκανικών Πολέμων, ενώ από τα γραφεία του 
διευθύνθηκαν οι ναυτικές επιχειρήσεις στη νεώ-
τερη ιστορία του Πολεμικού ναυτικού.

Το 2010 ο αντιναύαρχος κ. αγιατζίδης ΠN, Δι-
οικητής της ΔΔμν, ιεροφάντης της διατήρησης 
της ιστορικής μνήμης, με την επιμέλεια του πλω-
τάρχη Σ.Σκορδυλάκη ΠN, ερασιτέχνη αγιογρά-
φου, έκανε άλλη μία προσπάθεια για να φέρει 
στο φως την ιστορία του κτιρίου. αποκαλύφθη-
καν νέα αριστουργήματα στον πρώτο όροφο και 
στην οροφή της εισόδου επί της οδού Παπαρρη-
γοπούλου, πλην όμως οι εργασίες σταμάτησαν 
λόγω ελλείψεως χρημάτων. 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κληρονομιά από τη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και μαρτυρίας 
αυτού του τόπου στο πέρασμα των αιώνων. Λαοί 
που χάνουν την ιστορική τους μνήμη, τις ρίζες, 
την παράδοση και πνευματικότητά τους, αναπο-
τρέπτως οδηγούνται στην καταστροφή. η ναυτική 
αυτή χώρα, η ναυτική Ελλάδα, απαιτεί την προ-
άσπιση και διαφύλαξη αυτών των αγαθών. Το 
κτίριο του παλαιού Υπουργείου ναυτικών πρέπει 
να μείνει στο μέλλον και ιστορικό και διατηρητέο 
μνημείο.  

Φωτογραφίες:  
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

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

Π. Zέρβας

Ποσό σε ευρώOνοματεπώνυμο Eις μνήμην

50,00Mαντούβαλου
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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
Bετεράνος B’ ΠΠ

A πό την Σούδα, ο Σημαιοφόρος Γεράσ. 
μεταξάς, περνάει με τα ρωσικά καράβια 
το κανάλι του Σουέζ, την Ερυθρά θάλασ-

σα, τον Ινδικόν Ωκεανόν και την 9η μαΐου 1905, 
συνηντήθη με τον άλλον ρωσικόν Στόλον δυτικώς 
των Φιλιππίνων νήσων. Την 14η μαΐου 1905, ο 
ηνωμένος ρωσικός Στόλος απέπλευσε με κατεύ-
θυσιν προς Βορράν και την 27 - 28η μαΐου συνη-
ντήθη με τον εξ αποστάσεως παρακολουθούντα 
τούτον Ιαπωνικόν Στόλον εις τα ύδατα της Τσου-
σίμας, όπου έλαβε χώραν μία από τας αιματηρο-
τέρας ναυμαχίας των αιώνων. κανένα ρωσικό 
καράβι δεν εγλύτωσε: 27 εβούλιαξαν μεταξύ των 
οποίων και το «Βλ. μονομάχ» του Τζετζέ μας. Πα-
λαιόν σκάφος, με τις πρώτες ομοβροντίες που 
εδέχθη, εβούλιαξε και τυχερός ο ήρως μας - ήτο 
εξαίρετος επί πλέον κολυμβητής - ανεσύρθη σαν 
βρεγμένη γάτα από ένα ιαπωνικό αντιτορπιλλικό.

Δραματική ήταν η εν αιχμαλωσία ζωή του. Δεν 
ήξερε ρούσικα, πλην των ολίγων φράσεων που 
τσάτρα - πάτρα έμαθε κατά την δίμηνον ζωήν του 
εις το «Βλ. μονομάχ». Δεν μπορούσε να πέραση 
λοιπόν για ρώσος. αν οι Ιάπωνες ανεκάλυπταν 
πως ήταν Ελλην θα τον ετουφέκιζαν, διότι η ιδι-
ότης του αιχμαλώτου, δεν μπορούσε να ισχύση 
γι’ αυτόν, υπήκοον χώρας ουδέτερης προς την 
εμπόλεμον Ιαπωνίαν. Προσεποιείτο τον κουφόν, 
από τις κανονιές και την ψύξιν εις τα κρύα νερά 
της περιοχής της Τσουσίμα. απέφευγεν οιανδή-
ποτε επικοινωνίαν με τους λοιπούς αιχμαλώ-
τους. μέχρι του τέλους της δραματικής ζωής 

του, του έμειναν αι ιδιότητες του ολιγολόγου και 
του μονήρους βίου του.

Τέλος πάντων, μετά τόσας ρωσικάς ήττας, 
υπεγράφη ειρήνη με σοβαράς θυσίας των ρωσι-
κών εδαφών της Άπω ανατολής. και επετράπη 
εις τους αιχμαλώτους να παλινοστήσουν. Χειμώ-
να πια του 1905 αποβιβάζονται εις μαντζουρίαν, 
για να πιάσουν τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο 
προς επιστροφήν.

Συγχρόνως όμως άγριες εκδηλώσεις του πρω-
τόγονου ρωσικού λαού αρχίζουν να εξωτερικεύ-
ωνται. Εις την Πετρούπολιν την 22α Ιανουαρίου 
1905 λαϊκή επαναστατική εκδήλωσις πνίγεται στο 
αίμα με 1.000 νεκρούς περίπου. μέλη της τσαρι-
κής οικογενείας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, διευ-
θυνταί αστυνομίας, γινόντουσαν θύματα δολοφο-
νικών εναντίον των αποπειρών, με βόμβες ή πε-
ρίστροφα. Την 17η Φεβρουαρίου 1905 δολοφο-
νείται με βόμβα ο μέγας Δουξ Σέργιος, θείος του 
Τσάρου. Την 27η Ιουνίου 1905 επαναστατεί και το 
ναυτικόν, όσον είχεν απομείνει από τόσας συμφο-
ράς. Εκδηλώνεται στάσις εις το Ποτέμκιν - ο τίτ-
λος του καταδρομικού ήτο «κνιάζ Ποτιόμκιν Τα-
βριτσέφσκυ» - κατασταλείσα με θύματα. Τότε 
αναφαίνονται κρυφά οι υποκινηταί όλων αυτών 
των αγρίων εκδηλώσεων, οι οποίοι έπαιξαν τρο-
μακτικόν ρόλον αργότερα, οι Τρότσκυ, Λένιν, Στά-
λιν, Γκόρκυ, Πλεχάνωφ κ.λπ.

Το 1905 στάθηκεν η γενική δοκιμή του δράματος 
του 1917, με περίπου 15 χιλιάδες νεκρούς, 18 χι-
λιάδες τραυματίες, περί τις 70 χιλιάδες φυλακισμέ-

Γ’ μέρος
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νους. Χωρίς το 1905, δεν θα άρχιζαν την 12η μαρ-
τίου 1916, διά την ίδια αφορμή, τις πολεμικές ατυ-
χίες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οι ταραχές 
της Πετρουπόλεως. αυτές που έφεραν την ανατρο-
πή του τσαρικού καθεστώτος. Τον φόνον του δια-
σήμου ρασπούτιν εις το σπίτι του πρίγκηπος Γιου-
σούπωφ την 15η Δεκεμβρίου 1916. Τούτον οι 
συγγενείς του τσάρου εθεωρούσαν ως κύριον πα-
ράγοντα της ρωσικής κακοδαιμονίας! Την συνθήκη 
του μπρεστ - Λιτόφσκ, μεταξύ εμπολέμων ρωσίας 
και Γερμανίας. Την στάσιν των πληρωμάτων του 
Στόλου εις το κρόνσταντ, με φόνους των αξιωμα-
τικών. και τέλος, την σφαγήν της τσαρικής οικογε-
νείας την 16η Ιουλίου 1917 εις το αικατερίν-
μπουργκ, με κατάληξιν την επιβολήν των Σοβιέτ και 
του κομμουνιστικού καθεστώτος.

μέσα εις αυτή την ατμόσφαιρα βρέθηκε τον νο-
έμβριο του 1905 εις το μούκδεν ο Τζετζές, απέ-
νταρος, ελεεινός και άθλιος, άγνωστος εν μέσω 
αγνώστων!  Δεν τολμούσε να εμφανισθή επί πλέ-
ον ως αξιωματικός, διότι τα στίφη των εξηγριω-
μένων στρατιωτών, αποσπούσαν τα εμβλήματα 
των αξιωματικών και τους φερόντουσαν βάναυ-
σα. Πεινασμένος ένα βράδυ, μπήκεν εις ένα μαγα-
ζί για να καθήση, κουρασμένος από την αγωνία και 
την άσκοπη τριγύρω περιπλάνησίν του. Τον πήρε 
η μπόχα από καπνούς, κρασίλα, ανθρωπίλα και 
αφου γύρισε δεξιά - αριστερά, για να βρη μάταια 
αποκούμπι, σε μια στιγμή τελείας εξουθενώσεως 
εμουρμούρισε «Παναγία μου, τι θ’ απογίνω εδώ 
πέρα;». ξαφνικά πλάι του ακούει ανέλπιστα μια 

φωνή. «ρε πατριωτάκι, γραικός είσαι; Πού βρέθη-
κες εδώ;». Ο Τζετζές στην απελπισία του νόμιζε 
πως ωνειρεύουνταν. Γυρίζει και βλέπει μια φιλική 
φυσιογνωμία, που τον κοίταζε συμπαθητικά. Σαν 
του απήντησε το «ναι», νιώθει τον ξένο να τον 
σπρώχνει πίσω από το παγκάρι του, συμβουλεύ-
οντας τον να μην το κουνήσει απ’ αυτού, ως που ν’ 
αδειάση το μαγαζί. Σαν έφυγε το λεφούσι, εδόθη-
σαν τα σημεία αναγνωρίσεως. Ο κάπελας εξεπλά-
γη ακούοντας τον Τζετζέ ότι ονομάζεται μεταξάς. 
από την κεφαλλονιά; Τον ερωτά. με το «ναι» του 
«Τζετζέ», απλώνει ο καλός Σαμαρείτης την χερού-
κλα του και αδράχνει την δικιά του, λέγοντας 
«ώστε είμαστε και πατριώτες;».

 «Χάρις εις αυτόν τον κεφαλλονίτη ζω». έλεγεν 
ο Τζετζές συχνά. Τον εφωδίασε, πρώτον με ρού-
χα, δεύτερον με την απαραίτητη γούνα, το γούνινο 
καλπάκι και ένα ζευγάρι μπότες, τρίτον με τρόφι-
μα, τέταρτον μ’ ένα εισιτήριο για την Πετρούπολι 
και τέλος με χρήματα, ως που να φθάση εις πολι-
τισμένον τόπον. Έτσι κατώρθωσε να φθάση στην 
Πετρούπολι, απ’ όπου ο μπάρμπας του πρέσβυς 
τον εξαπέστειλε στ’ άγια χώματά μας. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από 
θρησκοληψία. Συχνά εσταυροκοπείτο εις τους 
δρόμους. Συχνά επεσκέπτετο την εκκλησίαν της 
μονής Πετράκη και απεχώρησεν από τον κόσμο 
τούτον απαρατήρητος. Σχεδόν ξεχασμένος απ’ 
όλους. αυτός, ο τίμιος, ο πολυμαθέστατος, ο ευ-
πατρίδης! 

Σημείον και τούτο των καιρών.  

Aπό αριστερά: 
Tα ρωσικά πλοία 
βυθισμένα στο Πορτ 
Aρθούρ. 

Tο καταδρομικό Aurora 
σύγχρονο του δικού μας 
Aβέρωφ είναι ένα από 
τα ελάχιστα διασωθέντα 
καράβια της Tsushima
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Τα παρασκήνια της ενάρξεως  
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠN

H διαρροή υπήρξε αποτελεσματική, 
αφού έφτασε, αμέσως, σε Λονδίνο και 
Παρίσι. Οι Γάλλοι αντέδρασαν αμέσως 

και ο πρωθυπουργός, έθεσε το μηχανισμό «επα-
γρύπνησης», κινητοποιώντας και εξοπλίζοντας 
την περίφημη Γραμμή Maginot. Οι Άγγλοι, πήραν 
δρακόντεια μέτρα, εξόπλισαν τις παράκτιες 
φρουρές και τα αντιαεροπορικά οχυρά. Το ναυ-
τικό, άρχισε αμέσως να μετατρέπει 25 εμπορικά 
πλοία σε οπλισμένα πολεμικά, προειδοποίησε 
σχετικά τα πλοία του εμπορικού ναυτικού να απο-
φεύγουν γερμανικούς λιμένας και γενικά ανε-
κλήθησαν όλες οι άδειες ανδρών.

Την 25η αυγούστου το Γερμανικό Επιτελείο 
επήρε μήνυμα από την καγκελαρία, ότι η εφαρμο-
γή και έναρξις του σχεδίου του «Λευκού Φακέλ-
λου», δηλαδή της εισβολής στην Πολωνία, ανα-
βάλλεται. η αιτιολογία ήτο, ότι παρότι υπάρχει η 
Γερμανο-Σοβιετική συμφωνία, κατά πληροφορίας 
η αγγλία και η Γαλλία θα κηρύξουν τον πόλεμο, σε 
περίπτωση εισβολής στην Πολωνία καθ’ όσον αυ-
τή, θεωρείται μεταξύ των συμμάχων των. από την 
άλλη πλευρά, ο ηγέτης της Ιταλίας διεκήρυξε ότι 
η χώρα του, δεν θα υποστηρίξει τη Γερμανία.

μετά τα γεγονότα αυτά, μεγάλη ευφορία επε-
κράτησε στους αντιπάλους του Χίτλερ καθ’ όσον, 
ο άνθρωπος αυτός, που θεωρούσε τον εαυτόν 
του ως τον μεγαλύτερο στρατηγό της Ιστορίας, 
είχε υπαναχωρήσει σε μερικά δευτερόλεπτα, με 
την πρώτη δυσκολία. Όλοι τώρα, περίμεναν 
ανταρσία των στρατηγών και ανατροπή του Χίτ-
λερ. Ο ναύαρχος κανάρης χαρακτηριστικά είπε: 
«η ειρήνη εσώθη διά τα επόμενα 20 χρόνια».

Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. 
Ο Χίτλερ είπε στον στρατηγό Brauchitsch, αρχη-
γό του Γεν. Επιτελείου, ότι η ημέρα επιθέσεως 
θα ήτο, η 1η Σεπτεμβρίου 1939.  Έτσι, το πρωί της 
1/9, 1600 αεροπλάνα βομβάρδισαν την Πολωνία 
και πέντε στρατιές περνούσαν τα σύνορά της. Στις 
3/9 η αγγλία και η Γαλλία, εκήρυξαν τον πόλεμο 
στη Γερμανία.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
η αναφερόμενη εις το κείμενο «φωλιά των αε-
τών» ή Kehlsteinhaus εκτίσθη εν αγνοία του Χίτ-
λερ και απετέλεσε το δώρο του κόμματος την 20-
04-1939, για τα 50 χρόνια από τη γέννησή του.

Ήτο προσωπική ιδέα του, τότε, πανίσχυρου, 
ιδιοτελούς και δολοπλόκου γραμματέως του 
κόμματος Martin Bormann, ο οποίος χρησιμο-
ποιώντας τον κρατικό και χρηματικό μηχανισμό, 
κατασκεύασε αυτό το εκπληκτικό οίκημα στην 
κορυφή ενός λόφου, σε ύψος 1834 μέτρων επά-
νω στα βουνά της Βαυαρίας στην περιοχή 
Obersalzberg, εκεί όπου σε άλλη τοποθεσία ευ-
ρίσκετο και η περίφημη βίλα του Χίτλερ, γνωστή 
με το τεράστιο «παράθυρο», με θέα τις Άλπεις. 
Στο ίδιο σημείο, επίσης, είχαν κτισθεί το ένα δί-
πλα στο άλλο και τα οικήματα των άλλων ηγετών 
του κόμματος.

Χιλιάδες εργάτες χρησιμοποιήθηκαν –αρκετοί 
εκ των οποίων απέθανον από τα καθημερινά δυ-
στυχήματα διά την διάνοιξη του αρκετών χιλιο-
μέτρων, μιας κατευθύνσεως, ελικοειδούς δρό-
μου, ώσπου να φθάσει κανείς στο πλατώ- πάρκιν 
και από εκεί, μέσα από ένα τούνελ (120 μ.) στον 
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πολυτελέστατο ανελκυστήρα, από απαστράπτο-
ντα μπρούντζο, δερμάτινα καθίσματα και καθρέ-
πτες, που ανέβαζε κατακόρυφα στην κορυφή του 
λόφου, μέσα στη «φωλιά των αετών».

Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση ανάγκης από 
διακοπή ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό, λει-
τουργούσε 8 κύλινδρος ντίζελ – ηλεκτρομηχανή 
υποβρυχίου MAN G8 V33, η οποία ευρίσκεται εν 
ενεργεία, μέχρι και σήμερον.

κατά τον πόλεμο, το Kehlsteinhaus λόγω της 
μη δημοσιότητος της κατασκευής του, υπήρξε 
τυχερό και δεν εβομβαρδίσθη, όταν σε μια επι-
δρομή η RAF την 25η απριλίου 1945 κατέστρε-
ψε, πλην αυτού όλα τα κτίσματα των «αρχόντων 
του Γ’ ράιχ» μαζί με τη βίλα του Χίτλερ, νομίζο-
ντας ότι ευρίσκεται εκεί.

Τώρα, αποτελεί ιστορικόν αξιοθέατον και τό-
πον έλξεως χιλιάδων τουριστών ετησίως, όπου 
μπορεί κανείς να πιει τον καφέ του και να γευμα-
τίσει μπροστά στο περίφημο τζάκι, καθισμένος 
εκεί όπου αναπαυότανε ο τύραννος της Ευρώπης 
και καταστροφέας της ανθρωπότητος.

η περιοχή του Obersalzberg κατελήφθη από 
την 101η αμερικανική Air-Borne Division, οι 
στρατιώτες της οποίας συνέλεξαν πλήθος προ-
σωπικών σουβενίρ, μεγάλης συλλεκτικής σπα-
νιότητος. Επίσης, στο ξενοδοχείον Zum Turken, 
200 μ. από την τότε βίλα του Χίτλερ, υφίσταται 
ακόμη είσοδος – έξοδος υπογείων καταφυγίων 
πολλών χιλιομέτρων, που θα χρησιμοποιούσαν 
οι ηγήτορες του Γ’ ράιχ, σε περίπτωση κινδύνου. 
Χώρος επισκέψιμος, με πολύ ενδιαφέρον και 
σήμερον. 

Aριστερά: O Xίτλερ στη «Φωλιά των Αετών». Eπά-
νω: H είσοδος του τούνελ που οδηγούσε στον ανελ-
κυστήρα, όπως είναι σήμερα.
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Η δημιουργία του κόσμου

Kαι οι δύο κοσμοθεωρητικές 
αντιλήψεις είναι δογμα-
τικές και αναπόδεικτες 

επιστημονικές παραδοχές. Είναι μεταφυσικές 
αντιλήψεις, έξω από τις δυνατότητες της έρευ-
νας και του ελέγχου των θετικών επιστημών. η 
μεταφυσική πίστη του καθενός καθορίζει και τη 
στάση του απέναντι στις δύο κοσμοθεωρίες, κο-
σμοείδωλα. 

Ο φυσικός κόσμος και όλες οι διαδικασίες που 
υπάρχουν και λειτουργούν σε αυτόν ήλθαν στην 
ύπαρξη κάποτε στο παρελθόν διά μέσου δημι-
ουργικών διαδικασιών που δεν λειτουργούν 
πλέον, και συνεπώς αυτές δεν δύνανται να γί-
νουν αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης. 
αυτό που μας λέει η επιστήμη είναι η επιστημο-
νική διαπίστωση ότι ο φυσικός κόσμος έχει πο-
λυπλοκότητα και ότι λειτουργεί σύμφωνα με 
φυσικούς νόμους (απ. Χρ. Φράγκου, η μυθολογία 
της γεωλογίας).

Το σύμπαν έχει μια αρχή με την πλήρη λειτουρ-
γικότητά του, που διαπιστώνουμε, και συνεπώς 
θα έχει ένα τέλος, διότι συνεχώς θα αποδιοργα-
νώνεται. Ένα ελάχιστο ποσοστό της ιστορίας της 
γης, όχι περισσότερο του ενός εκατοστού, είναι 
διασαφηνισμένο (καθηγητής γεωλογίας του 
Calterl A.J. Engel).

Σύμφωνα με το εξελικτικό μοντέλο «δημιουρ-
γίας του σύμπαντος», το σύμπαν στο απώτατο 
παρελθόν εξερράγη και ήλθε στην ύπαρξη πριν 
18-20 δισεκατομμύρια έτη και έπειτα διαμορ-
φώθηκε όπως παρουσιάζεται σήμερα. η γη δια-
μορφώθηκε πριν 4,5-5 δισ. έτη και στη συνέχεια 

εξελίχθηκε, με τελική εμφάνιση τον άνθρωπο 
πριν από 3,6 εκατομμύρια έτη.

η θεωρία της εξελίξεως πρέπει να σημειωθεί 
ότι έρχεται σε αντίθεση με τους δύο νόμους της 
θερμοδυναμικής, οι οποίοι έχουν καθολική επι-
στημονική αποδοχή. 

Σύμφωνα με τους νόμους αυτούς τίποτε το 
καινούργιο δε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται 
στο φυσικό κόσμο (νόμος διατήρησης της ενέρ-
γειας) και σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία 
συνεχώς αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, 
πράγμα που οδηγεί σε υποβάθμιση της οργάνω-
σης και της τάξης, όπερ σημαίνει ότι το σύμπαν 
τείνει σε μια κατάσταση ισορροπίας (δεν υπάρχει 
πλέον διαθέσιμη ενέργεια ικανή να παραγάγει 
ωφέλιμο έργο) ή άλλως εκφραζόμενο επέρχεται 
ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. 

Γράφει ο ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

B’ μέρος
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Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και η 
κρίση στη Λιβύη

Γράφει ο Θεόδωρος Κουκούλης  
Υποψήφιος Διδάκτορας της ανωτάτης Σχολής καλών Τεχνών και  

κάτοχος μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Διεθνείς &  
Ευρωπαϊκές Σπουδές

A πό τις 27.03.2011, είχε αποφασιστεί ότι το 
ναΤΟ θα παρενέβαινε υλοποιώντας την 
απόφαση 1973 του Συμβουλίου ασφαλεί-

ας των ηνωμένων Εθνών και έτσι δεν υπήρχε η 
παραμικρή αμφιβολία ότι και η χώρα μας θα συμμε-
τείχε με το δικό της τρόπο (έστω και με έμμεση 
εμπλοκή) στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έλα-
βαν, μάλιστα, την ονομασία Operation Unified 
Protector (θα χρειαστεί να επισημάνουμε ότι το όνο-
μα των επιχειρήσεων διέφερε από χώρα σε χώρα 
και έτσι για τη Γαλλία ήταν Opération Harmattan, 
για το ηνωμένο Βασίλειο ήταν Operation Ellamy, 
για τον καναδά ήταν Operation Mobile και τέλος για 
τις ηΠα ήταν Operation Odyssey Dawn). H χώρα μας 
συμμετείχε στην επιχείρηση Operation Odyssey 
Dawn με την αποστολή της Φρεγάτας ΛημνΟΣ 
(F451), κλάσης S του Πολεμικού ναυτικού, που κα-
τευθύνθηκε στον κόλπο της Σύρτης (όπως φαίνεται 
και στο χάρτη που παραθέσαμε) και εκτέλεσε απο-
στολές σχετικές με το εμπάργκο όπλων, που επι-
βλήθηκε στο καθεστώς καντάφι από τη Διεθνή 
κοινότητα. η εν λόγω φρεγάτα αντικαταστάθηκε 
από την Φρεγάτα ΥΔρα (F452) τύπου μΕκΟ 200 
ην. Στην τελετή αντικατάστασης του ενός σκάφους 
απο το άλλο, που έγινε στην Σούδα παρέστη ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘα πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος, ο οποίος 
επισκέφθηκε επίσης το ναύσταθμο κρήτης (κ) και 
την 115 Πτέρυγα μάχης5. 

Στο πλαίσιο των στρατιωτικών διευκολύνσεων 
χρησιμοποιήθηκε και η βάση της 115 Πτέρυγας 
μάχης της Ελληνικής Πολεμικής αεροπορίας στη 

Σούδα της κρήτης στην οποία προσφέρθηκαν υπη-
ρεσίες μεταστάθμευσης και ανεφοδιασμού πολε-
μικών αεροσκαφών της συμμαχίας. Άδεια χρήσης 
υπέβαλαν οι εξής χώρες: Βέλγιο, Δανία, νορβη-
γία, κατάρ, ηνωμένα αραβικά Εμιράτα και Γαλλία. 
Συγκεκριμένα μέχρι τις 27.03.2011 είχαν ήδη χρη-
σιμοποιήσει τη βάση 4 μαχητικά αεροσκάφη της 
Πολεμικής αεροπορίας του κατάρ και άλλα 6 της 
Πολεμικής αεροπορίας της νορβηγίας6. Παράλ-
ληλα τις υπηρεσίες τους προσέφεραν και ένα αε-
ροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και έλεγχου 
αΣκΕΠΕ (radar aircraft ERIYE) καθώς και ένα ελι-
κόπτερο SUPER PUMA.

η Ελλάδα όμως εκτός από το καθαρά στρατι-
ωτικό σκέλος (το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις 
του Υπουργού Εθνικής αμύνης κου Ευάγγελου 
Βενιζέλου στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυ-
νας της Βουλής, μηνιαίως στοιχίζει στην Ελλάδα 
περί τα 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ)  είχε σημα-
ντικότατη παρουσία και στο ανθρωπιστικό σκέ-
λος, καθώς αψηφώντας σοβαρό κίνδυνο ασφά-
λειας του πλου κατάφερε με το πλοίο Ionian 
Spirit να απεγκλωβίσει περί τους 1200 ασιάτες 
και αφρικανούς εργαζόμενους στη Λιβύη, που 
είχαν αποκλειστεί από πρόσβαση σε τρόφιμα και 
νερό από τις δυνάμεις του καθεστώτος καντάφι. 
αυτό επιβεβαίωσε και ο Τζέμινι Πάντια, εκπρό-
σωπος του Διεθνούς Οργανισμού μετανάστευ-
σης σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters. Το ελληνικό πλοίο ξεφόρτωσε 
στη μισράτα και 400 τόνους ανθρωπιστικής βο-
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ήθειας της Ελλάδας προς το δοκιμαζόμενο λαό 
της Λιβύης7. Το έμφορτο αιγυπτίους, Ινδούς, Ιρα-
κινούς, Πακιστανούς και Σουδανούς πλοίο κατά-
φερε να μεταφέρει σώους τους επιβάτες του στο 
λιμάνι της Βεγγάζης, που ελέγχεται από τις δυ-
νάμεις των επαναστατών.

Σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο ο πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας κος Γεώργιος Παπανδρέου είχε 
δεσμευτεί να μην επιχειρήσει η Ελλάδα με χερσαί-
ες δυνάμεις και να κρατήσει μια καθαρά ειρηνευτι-
κή στάση στην όλη κρίση και στο πλαίσιο αυτό συ-
νάντησε και τον αναπληρωτή ΥΠΕξ της Λιβύης κο 
Abdelati Obeidi στην αθήνα στις 03.04.2011 με 
σκοπό να προσπαθήσει να τον πείσει να παύσουν οι 
εχθροπραξίες και να τερματιστεί η χρήση βίας8.

 Πολύ σημαντική είναι όμως και η άποψη ενός 
σημαντικού για την περιοχή Έλληνα σχετικά με 

τα περιθώρια παρέμβασης της Ελλάδας. Ο Πρό-
εδρος της Ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης κος 
κανάκης-Φίλιππος μανδάλιος αναφέρει συγκε-
κριμένα πως: «η ελληνική σημαία είναι η μόνη 
από όλες τις σημαίες που μπορεί να κυματίζει 
ελεύθερα σε ολόκληρη την ανατολική Λιβύη 
(όπου και επικεντρώνεται η εξέγερση και οι ένο-
πλες συρράξεις) και πως οι επενδυτικές δυνατό-
τητες της επόμενης μέρας του τερματισμού των 
συρράξεων είναι μεγάλες εάν θελήσει η ελληνι-
κή κυβέρνηση να τις αξιοποιήσει»9.

από τα όσα προαναφέραμε, λοιπόν, καθίσταται 
σαφές ότι η Ελλάδα έχει ήδη διαδραματίσει σο-
βαρό ρόλο στις εξελίξεις και το μέλλον της δίδει 
μεγάλα περιθώρια παρέμβασης αρκεί να θελήσει 
να τα αξιοποιήσει και να μην αφήσει επενδυτικές 
ευκαιρίες να πάνε χαμένες. 

5.  Άρθρο με τίτλο: η Φρεγάτα Ύδρα στη Λιβύη, που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Τα νΕα στις 12.05.2011 
και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4630589. Τελευταία επίσκεψη: 
10.06.2011.

6.  Costas Papachlimintzos, On Libya, Greece treads gingerly, published on Athens News at 27.03.2011. Full article is also available 
at the following link: http://www.athensnews.gr/issue/13436/39604. Last access: 11.06.2011.

7.  Louise Ireland, Fleeing Misrata by boat, Libyans tell horror stories in REUTERS. Full article is available at the following link: http://
uk.reuters.com/article/2011/04/18/libya-misrata-refugees-idUKSGE73H02E20110418. Last visit: 11.06.2011.

8.  Houda Zaghdoudi and Elinda Labropoulou, Libya sends envoy to Greece in CNN International. Full article can be found in the following 
link: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/04/03/libya.deputy.fm/. Last visit: 08.06.2011.

9.  Δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης, κου κανάκη – Φίλιππου μανδάλιου στην τηλεοπτική εκπομπή «Εμπό-
λεμη Ζώνη» και συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος ειδικού αφιερώματος στην επανάσταση στη Λιβύη με τίτλο: μέρες Επανάστασης, 
που προβλήθηκε σε δύο μέρη Ι & ΙΙ από τη συχνότητα του μega Channel στις 14 & 21.04.2011. Το ντοκιμαντέρ στην πλήρη του 
μορφή είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: http://www.megatv.com/warzone/pages.asp?catid=20637&subid=2&pu
bid=26784756. Τελευταία επίσκεψη: 10.06.2011.

6 Νορβηγικά F-16 στη βάση της Σούδας H Φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ (F451)
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Mέγας Aλέξανδρος
Γράφει ο αντιπλοίαρχος (Ε) Δ. Δέδης ΠN 

O μέγας αλέξανδρος γεννήθηκε τον Ιού-
λιο του 356 π.Χ. στην Πέλλα της μακε-
δονίας. Γονείς του ήταν ο βασιλιάς 

Φίλιππος ο Β’ και η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά 
των μολοσσών της ηπείρου, νεοπτολέμου.

Ο αλέξανδρος ήταν δεκατριών ετών όταν η 
εκπαίδευσή του ανατέθηκε στον αριστοτέλη, που 
τον είχε καλέσει ο Φίλιππος από την αθήνα γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο. Ένα από τα πρώτα βιβλία 
που διάβασε ήταν η Ιλιάδα, την οποία αγάπησε 
ξεχωριστά σε όλη του τη ζωή και της οποίας είχε 
πάντοτε μαζί του αντίγραφο διορθωμένο, όπως 
λέγεται, από τον αριστοτέλη. Ο αλέξανδρος, αν 
και ήταν μόλις 16 ετών, ανέλαβε τη διεύθυνση 
των υποθέσεων στη μακεδονία και τη βασιλική 
σφραγίδα. Τότε κατέπνιξε επανάσταση της γειτο-
νικής θρακικής φυλής των μεδάρων και αφού 
κυρίευσε μία από τις πόλεις αυτές, την ανοικο-
δόμησε και την ονόμασε αλεξανδρούπολη. μετά 
από δύο χρόνια, το 338 π.Χ. εκστράτευσε εναντί-
ον της Ελλάδας μαζί με τον πατέρα του, και ήταν 

στρατηγός υπό τον Φίλιππο στη Χαιρώνια και 
συντέλεσε στη νίκη κατατροπώνοντας τον Ιερό 
Λόχο του Θηβαίου.

Η άνοδος στο θρόνο
Στο θρόνο ανέβηκε το 336 π.Χ. σε ηλικία 20 ετών, 
μετά τη δολοφονία του πατέρα του. μόλις δολο-
φονήθηκε ο Φίλιππος επικράτησε μεγάλη ανα-
στάτωση, κυρίως στην αθήνα, που υποκινήθηκε 
από το Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης παρουσίασε 
το θάνατο του Φιλίππου ως ευκαιρία για την πό-
λη να αποκτήσει την ελευθερία της, εξύπνησε το 
έργο του Παυσανία και έβρισε τον αλέξανδρο. Ο 
αλέξανδρος έσπευσε αμέσως στην αθήνα με 
μεγάλο στρατό, δύο μόλις μήνες μετά τη δολο-
φονία του πατέρα του, δίνοντας έτσι δείγμα της 
θαυμαστής του δραστηριότητας. Οι αθηναίοι όταν 
έμαθαν ότι ερχόταν, έτρεξαν όχι μόνο να ζητή-
σουν συγγνώμη με ψήφισμα και να ομολογήσουν 
πλήρη υποταγή και να τον αναγνωρίσουν ως 
ηγεμόνα της Ελλάδας, αλλά του απένειμαν και 
θεϊκές τιμές. Ο αλέξανδρος συγκάλεσε στην κό-
ρινθο κοινή σύνοδο όλων των Ελλήνων, η οποία 
του ανέθεσε, όπως άλλοτε στο Φίλιππο, την αρ-
χηγία της εκστρατείας κατά της ασίας, την οποία, 
όπως και στο παρελθόν, ψήφισαν όλοι οι Έλλη-
νες της κυρίως Ελλάδας εκτός από τους Λακε-
δαιμόνιους.

Εκστρατεία στην Ασία
 Την άνοιξη του 334 π.Χ. ο αλέξανδρος ανέλαβε τη 
μεγάλη ασιατική εκστρατεία, επικεφαλής 40.000 
πεζών και ιππέων μακεδόνων, αλλά και από τις 
άλλες ελληνικές πόλεις, ξεκίνησε από την Πέλλα, 
πέρασε από την αμφίπολη και ακολουθώντας την 
παραλία έφθασε σε 20 μέρες στη Σηστό, όπου 
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έφθασε και ο στόλος του με τον οποίο πέρασε τον 
Ελλήσποντο. Στην παλαιά Τροία θυσίασε στην αθη-
νά και στεφάνωσε τον τάφο του αχιλλέα.

η πρώτη σύγκρουση γίνεται στον ποταμό Γρα-
νικό στα τέλη μαΐου του 334 π.Χ. Οι Πέρσες, πα-
ρά τη γνώμη του ρόδιου μέμνονα παρατάχθηκαν 
στη δεξιά όχθη του ποταμού για να αντιμετωπί-
σουν τον αλέξανδρο. αυτός, παρά τη γνώμη του 
Παρμενίονα έκανε επίθεση. η σκληρή μάχη τε-
λείωσε με ήττα των Περσών. Ύστερα συγκέ-
ντρωσε τα στρεύματά του στο Γόρδιο, στο Σαγκά-
ριο (όπου κατά την παράδοση έκοψε με το σπαθί 
του τον περίφημο δεσμό). η ανάγκη να αποκτήσει 
ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και στον 
ανεφοδιασμό με σιτηρά επέβαλαν στον αλέξαν-
δρο να μην καταδιώξει τον περσικό στρατό. αντί-
θετα, προχώρησε προς νότο στη Συρία και Παλαι-
στίνη και κατάκτησε την αίγυπτο όπου ίδρυσε την 
αλεξάνδρεια, ξαναγύρισε διαμέσου της Συρίας 
και εισέβαλε στην καρδιά του περσικού κράτους 

όπου αντιμετώπισε τις δυνάμεις του Δαρείου που 
είχαν στο μεταξύ αναδιοργανωθεί στα Γαυγάμη-
λα, τις συνέτριψε και κυρίευσε ύστερα όλες τις 
πρωεύουσες του μεγάλου βασιλιά. Βαβυλώνα, 
Σουσφ, Περσέπολη, Εκβάτανα. Ο Δαρείος, που 
υπήρξε ο τελευταίος των αχαιμενιδών, τελικά 
σκοτώθηκε από το σατράπη της βακτηριανής Βή-
σο. με την πτώση της Περσέπολης και το θάνατο 
του Δαρείου τελείωσε ο εθνικός πόλεμος των 
Ελλήνων εναντίον των Περσών.

Η εκστρατεία στην ινδική
Ο αλέξανδρος συνεπαρμένος από το όραμα μιας 
παγκόσμιας αυτκρατορίας, ανέλαβε την κατάκτη-
ση των Ινδιών, παρά τις φοβερές δυσκολίες που 
προδιέγραφαν οι τεράστιες αποστάσεις, το έδα-
φος και το κλίμα. Πέρασε τον Ινδό, προχώρησε 
ως τον Υδάσπη, όπου σημείωσε μία από τις λα-
μπρότερες νίκες του εναντίον του ηγεμόνα της 
Ινδικής Πώρου, ίδρυσε δύο ακόμη πόλεις, τη νί-

O Mέγας Aλέξανδρος πολεμά τον Δαρείο στη μάχη της Iσσού. Pωμαϊκό μωσαϊκό 310 π.X. Aρχαιολογικό Mου-
σείο Nάπολης, Iταλία



ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2011              23

Tορπιλισμός του πρώτου ελληνικού 
φορτηγού πλοίου ΔIAMANTHΣ στον B’ ΠΠ 
ξεχασμένο, συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό 
περιστατικό

Συνοπτική ιστορική αναδρομή από τον Yποναύαρχο εα Σωτήριο Γεωργιάδη ΠN 

H σημαντικότατη συνολική ελληνική 
συμβολή στη συμμαχική νίκη κατά τον 
Β΄ ΠΠ παραμένει δυστυχώς ευρύτερα 

παραγνωρισμένη και δεν αναδεικνύεται επαρ-
κώς, ούτε στοιχειοθετείται από ελληνικής πλευ-
ράς. ξένοι Ιστορικοί, που έγραψαν βιβλία μετά 
τον Β΄ ΠΠ, τα οποία αναφέρονται σ’ αυτόν, υπο-
βαθμίζουν συστηματικά την εν λόγω μεγάλη 
συμβολή. Ένα από τα περιστατικά που φωτίζουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικές πτυχές αυτής της ου-
σιώδους συνδρομής, που αξίζει κάθε αναδείξε-
ως, είναι ο τορπιλισμός και η βύθιση από γερμα-
νικό υποβρύχιο στις αρχές του Β΄ ΠΠ και συγκε-
κριμένα στις 3-10-1939, του πρώτου ελληνικού 
φορτηγού πλοίου ΔΙαμανΤηΣ, το οποίο μετέφε-
ρε πολύτιμα υλικά στην αγγλία, απολύτως ανα-
γκαία για την παραγωγή οπλισμού.

η συνολική χωρητικότητα των πλοίων του Ελ-

καια και τη Βουκεφάλα (προς τιμήν του αλόγου 
του που πέθανε εκεί), κυρίευσε μέρος της λεκά-
νης του Ινδού και βάδισε ως τον ποταμό Ύφαση, 
που ήταν και το τέρμα της εκστρατείας του.

Τα σχέδιά του να προχωρήσει στην κοιλάδα 
του Γάγγη προσέκρουσαν στην αντίδραση του 
στρατού του, που είχε αποκάμει από τις συνεχείς 
πορείες και συγκρούσεις. Τον Φεβρουάριο του 
324 π.Χ. έφτασε στα Σούσα. η καταπληκτικότερη 
εκστρατεία όλων των εποχών τελείωσε εκεί. Στα 
Σούσα παντρεύτηκε την κόρη του Δαρείου του 
3ου, Στάτυρα. Την άνοιξη του 323 εγκατέστησε 
την πρωτεύουσά του στη Βαβυλώνα.

Ο θάνατος του Αλέξανδρου
Τον μάιο του 323 π.Χ. έκανε στη Βαβυλώνα τη 
μυθική κηδεία του ηφαιστίωνα, που πέθανε στο 
μεταξύ. Στην κηδεία εκτράπηκε σε οινοποσία και 
προσβλήθηκε από πυρετό, κι όταν ακόμη είχε 

υψηλό πυρετό, ζητούσε να σβήσει την ακατάπαυ-
στη δίψα του με κρασί, οπότε μετά από λίγο δεν 
είχε απομείνει καμία ελπίδα σωτηρίας. Ο στρατός 
τότε θέλησε να τον δει για τελευταία φορά και 
πέρασαν μπροστά του σε παράταξη τα τάγματα 
που τόσες φορές τα οδήγησε στη νίκη. Ο βασιλι-
άς ήταν άφωνος, αλλά είχε ακόμη ακμαία τη συ-
νείδηση όλων όσων συνέβαιναν και δέχτηκε τη 
στρατιά του σηκώνοντας το κεφάλι, αν και με 
κόπο, και φανερώνοντας τα αισθήματά του με τα 
μάτια του προς τους συναγωνιστές. Βεβαιώνουν 
ότι είπε ακόμη τα τελευταία λόγια, όσα μπορού-
σαν να προφέρουν τα χείλη του, πριν πεθάνει. 
Γιατί όταν ρωτήθηκε σε ποιον αφήνει τη βασι-
λεία, απάντησε, όπως λένε, «στον πιο δυνατό» 
και βγάζοντας το δαχτυλίδι το έδωσε στον Περ-
δίκη. Πέθανε στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ., αφού 
έζησε 32 χρόνια και 8 μήνες και βασίλευσε 12 
χρόνια και 8 μήνες. 
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ληνικού Εμπορικού ναυτικού (ΕΕν) κατά την 
έναρξη του Β΄ ΠΠ ήταν περί το 2,6% εκείνης της 
παγκόσμιας. Το ΕΕν διέθετε περί τα 600 ωκεανο-
πόρα ατμοκίνητα πλοία και περί τα 700 πετρελαι-
οκίνητα καΐκια. από τα ατμοκίνητα πλοία του ΕΕν, 
τα 90% περίπου ήταν φορτηγά. Εν τούτοις η ολική 
χωρητικότητα των πλοίων του ΕΕν ήταν τότε με-
γαλύτερη των αντιστοίχων εμπορικών ναυτικών 
άλλων χωρών, όπως της Σουηδίας, Σοβιετικής 
Ενώσεως, καναδά, Δανίας και Ισπανίας.

Παρά το ότι η Ελλάδα έμεινε ουδέτερη από την 
έναρξη την 1-9-1939 του Β΄ ΠΠ μέχρι την ενα-
ντίον της απρόκλητη ιταλική επίθεση την 28-10-
1940, η τότε Ελληνική κυβέρνηση του Ι. μεταξά, 
έθεσε αμέσως στη διάθεση των Συμμάχων τον 
υπό Ελληνική Σημαία Εμπορικό μας Στόλο από 
την πρώτη ημέρα του πολέμου. Το ΕΕν συνέχισε 
να υπηρετεί τις συμμαχικές ανάγκες όχι μόνο 
μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας τον Οκτώ-
βριο 1944, αλλά και μέχρι την ολοκληρωτική 
συντριβή του Άξονα τον αύγουστο 1945. Έτσι και 
το ΕΕν συνέβαλε στον Συμμαχικό αγώνα σε όλη 
τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ, από αρχής μέχρι τέλους. 
Ενδεικτικό των θυσιών του ΕΕν κατά την περίο-
δο της ελληνικής ουδετερότητας, είναι ότι μόνο 
στο διάστημα αυτό, εκ των 350 περίπου εμπορι-
κών πλοίων ουδετέρων χωρών που βυθίστηκαν 
από πολεμικές ενέργειες, περί τα 100 ήτοι το 
28% ήταν του ΕΕν.

Το ΕΕν κατά τον Β΄ ΠΠ θρήνησε πάνω από 
2.000 άνδρες και περισσότερα από 60% των 
ωκεανοπόρων πλοίων του. Διαρκούντος του Β΄ 
ΠΠ, αναγνωρίζοντας εμπράκτως οι Σύμμαχοι την 
ουσιαστική συμβολή του ΕΕν στον κοινό αγώνα, 
του διέθεσαν 15 νεότευκτα φορτηγά πλοία τύπου 
LIBERTY, χωρητικότητας 10.000 κόρων, για με-
ρική αναπλήρωση των μεγάλων απωλειών του. 
Οι θυσίες σε πλοία και προσωπικό του ΕΕν συ-
νεχίστηκαν για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη 

και μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, μέχρι να εκκαθαρι-
στούν οι νάρκες που είχαν ποντιστεί σε μεγάλους 
αριθμούς στις διάφορες θάλασσες.

Οι μεγαλύτερες απώλειες του ΕΕν ωφείλοντο 
κυρίως στη δράση γερμανικών υποβρυχίων, ιδι-
αιτέρως στον ατλαντικό Ωκεανό. κατά το πρώτο 
έτος του Β΄ ΠΠ, πολλές τορπίλες που έριξαν τα 
γερμανικά υποβρύχια απέτυχαν να βυθίσουν τα 
συμμαχικά πλοία σε ποσοστό άνω του 25%, λόγω 
σοβαρών τεχνικών προβλημάτων των μηχανι-
σμών πυροδοτήσεως των εν λόγω τορπιλών. 
ανάλογες δυσλειτουργίες παρουσίασαν στα πρώ-
τα χρόνια του Β΄ ΠΠ και οι τορπίλες συμμαχικών 
Υποβρυχίων. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά το αρ-
χικό διάστημα του Β΄ ΠΠ επιχειρούσαν κατά μέσο 
όρο μόνο περί τα 6 γερμανικά υποβρύχια, τα οποία 
εβύθησαν περισσότερα από 1.000 συμμαχικά 
φορτηγά πλοία, που μετέφεραν άνω των 4 εκα-
τομμυρίων τόνων παντοειδούς πολυτίμου φορτί-
ου. η Γερμανική Διοίκηση Υποβρυχίων υπελόγιζε 
ότι εάν οι τορπίλες τους δεν παρουσίαζαν τα προ-
αναφερόμενα σοβαρά τεχνικά προβλήματα, θα 
μπορούσαν στο ίδιο διάστημα να είχαν βυθίσει το 
διπλάσιο αριθμό συμμαχικών πλοίων.

Τα αργοκίνητα πλοία του ΕΕν ήταν εύκολοι 
στόχοι των γερμανικών υποβρυχίων και των πο-
λεμικών επιφανείας. Όσο προχωρούσε ο Β΄ ΠΠ, 
οι Διεθνείς κανόνες παρεκάμπτοντο, κάτι που 

Το Ελληνικό Φορτηγό ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, που μεταφέρο-
ντας μεταλλεύματα στην Αγγλία, τορπιλίσθηκε και 
βυθίστηκε στις 3-10-1939 από το Γερμανικό Υ/Β 
U-35, αφού προηγουμένως ο Γερμανός Κυβερνήτης 
Υ/Β διέσωσε το πλήρωμα του Φορτηγού
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Oι ακτές του Bέντρι στην Iρλανδία

απέβαινε εις βάρος της ζωής των πληρωμάτων. 
Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τα φορτία 
εμπορικών πλοίων ουδετέρων κρατών, έπρεπε 
προηγουμένως να ελέγχωνται και εάν διεπιστώ-
νετο ότι μετέφεραν υλικά για πολεμικές ανάγκες, 
επετρέπετο να βυθιστούν, αφού προηγουμένως 
απεβιβάζετο το πλήρωμά τους. Εν τούτοις πολ-
λές φορές όχι μόνο τορπιλίστηκαν και βυθίστη-
καν εμπορικά πλοία μόλις έγιναν αντιληπτά, αλ-
λά και όσοι από τα πληρώματά τους προσπάθη-
σαν να διαφύγουν, πολυβολήθηκαν και εξοντώ-
θηκαν, για να μην υπάρξουν ίχνη. 

Επισημαίνεται ότι διαταγές προς τα γερμανικά 
υποβρύχια, που εκδόθηκαν ήδη από τον πρώτο μή-
να του Β΄ ΠΠ, την 30-9-1939, περιείχαν, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: «....επειδή οι Έλληνες έχουν 
πωλήσει και μισθώσει πολυάριθμα (εμπορικά) 
πλοία στους Άγγλους, τα ελληνικά πλοία πρέπει να 
θεωρούνται ως εχθρικά .... κατά τις επιθέσεις τα 
υποβρύχια να παραμένουν κρυμμένα ....»

Το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό περιστατικό, στο 
οποίο συνοπτικά αναφερόμαστε ακολούθως, αφο-
ρά το χωρητικότητας 5.000 κόρων ατμοκίνητο ελ-
ληνικό φορτηγό πλοίο ΔΙαμανΤηΣ, το οποίο ήταν 
το πρώτο ελληνικό εμπορικό πλοίο που τορπιλί-
στηκε και βυθίστηκε κατά τον Β΄ ΠΠ. αυτό είχε 
ναυπηγηθεί το 1917 στη αγγλία και είχε αγορασθεί 
το 1934 από την Ελληνική ναυτιλιακή Εταιρεία του 
Διαμαντή Πατέρα και υιών. Στις 3-10-1939 εντοπί-
στηκε να παραπλέει στα παράλια της δυτικής αγ-
γλίας από το γερμανικό υποβρύχιο U-35, με κυβερ-
νήτη τον Werner Lott, μεταφέροντας από τη Δυτική 
αφρική στη μεγάλη Βρετανία 7.700 τόνους πολύ-
τιμου γιά πολεμικούς σκοπούς μεταλλεύματος 
(μαγγανίου). Επικρατούσε πολύ μεγάλη θαλασσο-
ταραχή και μόλις το υποβρύχιο έβαλε προειδοποι-
ητική βολή με το πυροβόλο του κατά του Φορτηγού, 
πριν να το βυθίσει με τορπίλλες, το πλήρωμα του 
Φορτηγού έπεσε στη θάλασσα για να διασωθεί, 

προσπαθώντας ανεπιτυχώς να χρησιμοποιήσει τα 
σωστικά μέσα που διέθετε (βάρκες και ατομικά σω-
σίβια). Τότε ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, πριν να 
βυθίσει το Φορτηγό τορπιλίζοντάς το, φερόμενος 
ιπποτικά και παρά τις προαναφερθείσες Διαταγές 
του, για την παράβαση των οποίων υπέστη αργότε-
ρα κυρώσεις, επέτυχε με επίπονες και επίμονες 
προσπάθειες και δύσκολους κατάλληλους χειρι-
σμούς, να περισυλλέξει στο υποβρύχιό του όλους 
τους 28 ναυαγούς του Φορτηγού από την μανια-
σμένη θάλασσα, τους οποίους την επόμενη ημέρα 
αποβίβασε σε ακτές της Ιρλανδίας. Λίγο αργότερα, 
στις 29-11-1939, το γερμανικό υποβρύχιο U-35 
βυθίστηκε κοντά στις ακτές της νορβηγίας από βρε-
τανικά αντιτορπιλικά και το πλήρωμά του διασώ-
θηκε από τα πληρώματα των αντιτορπιλλικών. 
Δυστυχώς, κατά την μετέπειτα εξέλιξη του Β΄ ΠΠ, 
ανάλογα περιστατικά διασώσεως ναυαγών, έγιναν 
σπανιότατα.

Εβδομήντα χρόνια αργότερα, μετά την βύθιση 
του φορτηγού ΔΙαμανΤηΣ, οι κάτοικοι της Ιρ-
λανδικής παραλιακής πόλεως, όπου ο Γερμανός 
κυβερνήτης του U-35 αποβίβασε τους Έλληνες 
ναυαγούς του φορτηγού, για να τιμήσουν αυτή 
την εξαίρετη πράξη, ανάρτησαν τον Οκτώβριο του 
2009 αναμνηστική πλάκα, αναφερόμενη στο 
σπάνιο αυτό γεγονός. 
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Άρης του Tσαμαδού
Γράφει ο Υποναύαρχος (ο) εα Ν. Τσαπράζης ΠN

Έ να από τα πλέον ένδοξα και ηρωικά πλοία 
του τριννησίου Στόλου του 1821 που 
έδρασε κατά την επανάσταση αλλά επέ-

ζησε του αγώνα ως το τυχερό πλοίο διότι τα πλοία 
δεν πρέπει να είναι μόνον ένδοξα αλλά και τυχερά. 
Ο «Άρης» ήταν ένα ευέλικτο και ταχύ σκάφος, χω-
ρητικότητας 245 τόνων με διαστάσεις 103x29x16 
πόδια, ναυπηγημένος στη Βενετία, το 1807, από 
ξύλο δρυός. Είχε μήκος τρόπιδος 31,5 ναυτικών 
πήχεων και αρχικά ονομαζόταν «αλέξανδρος». 
αποτελούσε αρχικά ιδιοκτησία του αναστάση Τσα-
μαδού, Βασίλειου Βουδούρη και κόστισε η ναυπή-
γησή του 167.000 γρόσια.

Ως μπρίκι ή Πάρων, έφερε δυο ιστούς με τέσ-
σερα σταυρωτά ιστία στον πρωραίο ιστό και τρία 

στον πρυμναίο με ημιολικό επίδρομο και τρεις 
αρτέμονες. Το 1813 από σιταγωγό του εμπορι-
κού ναυτικού, μετατράπηκε σε πολεμικό εξοπλί-
ζοντάς το με 18 κανόνια των 12 λιβρών και 10 
καρονάδες των 24 λιβρών, και μετονομάστηκε 
σε «Άρης». Έλαβε μέρος κατά τη διάρκεια του 
αγώνα σε πολλές αποστολές και επιχειρήσεις. 
αλλά εκείνη, για την οποία έμεινε στην ιστορία 
και που του έδωσε τον τίτλο του θρυλικού «Άρη» 
είναι η συμμετοχή του στη ναυμαχία του ναβαρί-
νου την 25-4-1825, και έξοδος του «Άρεως» διά 
μέσου 34 αιγυπτιακών πλοίων, από το στενό της 
Σφακτηρίας αλώβητο και με σώο το πλήρωμά 
του. Το κατόρθωμα αυτό του «Άρεως» έμεινε 
στην ιστορία ως ένα από τα σπουδαιότερα ναυτι-
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κά κατορθώματα των Ελλήνων που λαμπρύνουν 
τους ναυτικούς αγώνες των Ελλήνων διαχρονι-
κά και ανεβάζουν το πατριωτικό συναίσθημα του 
κάθε Έλληνα.

Το γεγονός εξελίχθηκε ως εξής: Τον απρίλιο 
του 1825, μέσα στον Όρμο του ναβαρίνου συγκέ-
ντρωσαν οι Έλληνες οκτώ πλοία, μεταξύ των 
οποίων και ο θρυλικός «Άρης» με κυβερνήτη τον 
αναστάση Τσαμαδό. Τα υπόλοιπα ήταν η «αθηνά» 
με κυβερνήτη τον Γιάννη μακρυμούρα,  
ο «αλέξανδρος» με τον Βασίλη μπουντούρη,  
ο «Θρασύβουλος» με τον Σταμάτη ράφτη και η 
«αθηνά» με τον Λάζαρο νέγκα. Όλα αυτά ήταν 
Υδραίικα Βρίκια εκτός από το τελευταίο που ήταν 
Γολλέτα. Επίσης τα Σπετσιώτικα «αχιλλεύς» με 
τον Γιώργο Ορλάνδο, ο Ποσειδών με τον Θεόφυ-
λο μουλά και ο «Λυκούργος» με τον Θεόδωρο 
Σάντο, και τα τρία βρίκια. Την 26η απριλίου 1825 
ο αιγυπτιακός στόλος σε δύο στήλες πολιορκεί 
από θαλάσσης τη Σφακτηρία και κάνει απόβαση 
με δυο χιλιάδες στρατιώτες υπό τον Χουσεΐν 
μπέη, ενώ το νησάκι υποστηρίζεται από 800 πο-
λεμιστές με ενίσχυση από τα πληρώματα των 
πλοίων. Συγκεκριμένα πάνω στο νησί αποβιβά-
σθηκε ο Σαχτούρης που ήταν Φρούραρχος του 
νεοκάστρου, ο Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος του 
Άρη, αν. Τσαμαδός και ο νικόλαος Βότσης, κα-

θώς και ο Γραμματέας του Εκτελεστικού αλέξ. 
μαυροκορδάτος. Ο αγώνας στο νησί περιγράφε-
ται ως επικός με αφάνταστους ηρωισμούς και 
τρομερές απώλειες. Όπως ήταν φυσικό δεν μπο-
ρούσε η φρουρά να αντισταθεί με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν πάνω από 400, μεταξύ των οποίων 
και πολλοί φιλέλληνες, όπως ο Σανταρόζας και 
άλλοι. από τους Έλληνες σκοτώθηκαν ο Σαχίνης, 
ο αναγνωσταράς και ο Τσαμαδός, με αποτέλεσμα 
το πλοίο να μείνει χωρίς κυβερνήτη. Τα πλοία 
λοιπόν που ήταν εντός του Όρμου, όταν είδαν την 
εξέλιξη των πραγμάτων, άρχισαν να εξέρχονται 
για να μην συλληφθούν. Τα τέσσερα βγήκαν χω-
ρίς σοβαρά προβλήματα. η γολλέτα «αθηνά» του 
νέγκα έπεσε στα χέρια των αντιπάλων χωρίς το 
πλήρωμά της. Τελευταίος μέσα στον όρμο έμεινε 
ο «Άρης» ο οποίος δεν μπορούσε να φύγει, διότι 
δεν είχε τον κυβερνήτη της που σκοτώθηκε ή 
πληγώθηκε θανάσιμα και δεν μπορούσε να κυ-
βερνήσει το πλοίο. Τότε έφθασε στο πλοίο ο Υπο-
πλοίαρχος ν. Βότσης που αμέσως έδωσε διαταγή 
να φύγει το πλοίο. Έφεραν την εικόνα της Πανα-
γίας και αφού την ασπάσθηκαν όλοι, έδωσαν υπό-
σχεση να την χρυσώσουν εάν κατόρθωναν και 
γλύτωναν από τον ορατό πια κίνδυνο. αντάλλα-
ξαν τον μεταξύ τους, ασπασμό, με την ευχή καλή 
αντάμωση στον άλλο κόσμο.

Αναστάσιος ΤσαμαδόςO Άρης… O Άρης παροπλισμένος
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Τη δυνατή αυτή συγκίνηση δεν την άντεξε ένα 
ναυτόπουλο, ο Τουφεξής που τον λόγχιζε βαθιά 
ο πόνος για το χαμό του κυβερνήτη του. αρπάζο-
ντας την καντήλα από το εικονοστάσι και με την 
κραυγή «Ζωή θέλουμε, αφού χάθηκε ο κυβερνή-
της» και όρμησε στην πυριταποθήκη να βάλει 
φωτιά. Τον έπιασαν και τον έδεσαν. με κολπω-
μένα τα πανιά ο Άρης ταξίδεψε στα βαθιά νερά, 
οπότε δύο φρεγάτες τον πλησίασαν με φανερή 
τη διάθεση εμβολής. με κατάλληλους χειρι-
σμούς τις απέφυγε και είχε την τύχη να μην κτυ-

πηθεί από τα πυροβολεία. Βγαίνοντας από το 
στόμιο του όρμου παντού αντικρίζει δάσος από 
κατάρτια και τα εχθρικά σκάφη του απέκρυπταν 
τελείως τον ορίζοντα. Πέντε από αυτά ανέλαβαν 
να τον συντρίψουν. Ο άνεμος είχε κοπάσει και ο 
καπνός των πυροβόλων μαύριζε τον ορίζοντα. 
Έβαλλαν και τα πυροβόλα του Άρη, συνεχώς και 
με ευθυβολία, το ένα από τα πέντε διαλύθηκε και 
ένα άλλο αποχώρησε. αυτός ο ατέλειωτος πό-
λεμος συνεχίζεται επί δύο ώρες, τότε τον πλησι-
άζουν και τον χτυπούν δυο φρεγάτες, η μια μάλι-
στα από τόσο κοντά που ο πρόβολος της να βρε-
θεί πάνω από το κατάστρωμα του Άρη. Το τέλος 
πια του πλοίου είναι και δεν πρέπει να είναι άλλο 
από αυτό που ταιριάζει στους Έλληνες. Φωτιά 
φωτιά, φωνάζει ο κυβερνήτης στην πυριταποθή-
κη. Άκουσαν το παράγγελμα οι Tούρκοι και τους 
έπιασε πανικός και προκειμένου να γλιτώσουν 
από την έκρηξη που θα γινόταν πάνω στον «Άρη», 
λοξοδρόμησαν και έφυγαν. Επιτέλους βγήκε στο 
πέλαγος σπάζοντας τον κλοιό με 2 νεκρούς και 
επτά τραυματίες. Τα πανιά του, ράκη, σπασμένες 
κεραίες, βαρειά πληγωμένο σκαρί, όμως ήταν 
αξιόπλοο, έφθασε στην καλαμάτα και από εκεί 
στο ναύπλιο. η διαφυγή αυτή χαρακτηρίσθηκε 
όχι κατόρθωμα αλλά μεγαλούργημα και υπέρτα-
τη δεξιοτεχνία, εγώ θα το θεωρήσω και μεγάλη 
τύχη μαζί. μαζί με το πλοίο σώθηκε και ο αλέ-
ξανδρος μαυροκορδάτος που επέβαινε στο 
πλοίο. Το πλοίο αυτό μετά το τέλος της επανά-
στασης και σύμφωνα με απόφαση του καποδί-
στρια αγοράζεται από την κυβέρνηση αντί του 
ποσού των 71.691 φοινίκων «χρυσών δραχμών» 
για να αποτελέσει μέρος του εθνικού Στόλου. 
Τότε ακριβώς μετονομάζεται σε «αθηνά» και 
χρησιμοποιείται ως πλοίο εκπαίδευσης των ν. 
Δοκίμων. Βέβαια ουδέποτε έλαβε ο Δημήτριος 
Τσαμαδός το ποσό αυτό, διότι σύμφωνα με το 
νόμο ΦΕκ 35/30 Ιουλ. 1856, έλαβε το 1% δηλα-

Ακρόπρωρο του πλοίου Άρης του Τσαμαδού. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα
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δή 1.170 γρόσια. Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές 
αποστολές και κατά τα τελευταία έτη, λειτούργη-
σε σαν Σχολή Δοκίμων μέχρι το 1885. Διατηρή-
θηκε μέχρι το 1921 και τελικά βυθίσθηκε τιμητι-
κά στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, μπροστά στη νη-
σίδα «κυρά» λόγω οικονομικής αδυναμίας συ-
ντηρήσεως και επισκευής του, παρά τις αντιρρή-
σεις πολλών που υποστήριζαν ότι πρέπει να δι-
ατηρηθεί ως κειμήλιο των κατά θάλασσα ναυτι-
κών αγώνων του έθνους. Ήταν ένας θλιβερός 
απολογισμός και πανηγυρισμός της εκατονταε-
τίας του αγώνα. με το ίδιο όνομα υπήρξαν:
A.  Mια «Γαβάρα» 350 τόνων, πρώην «ηρακλής», 

έλαβε μέρος στον αγώνα της ανεξαρτησίας 
και αγοράσθηκε από την κυβέρνηση το 1834 
από τον ν. Βώκο αντί 23.000 δρχ. Βυθίστηκε 
στην Προποντίδα λόγω θαλασσοταραχής, ενώ 
έπλεε για το Γαλάτσι της ρουμανίας. Kυβερ-
νήτης πλοίαρχος Γ’ τάξεως α. Ζερβός.

Β.  Επίτακτη Τορπιλλοθέτης «ναρκοθέτης». Χρη-
σιμοποιήθηκε για ναρκοθετήσεις κατά τους 
πολέμους 1912-1913. Βρισκόταν στην ενέρ-

γεια μέχρι το 1920.
Γ.  Ιστιοφόρον Εκπαιδευτικόν. ναυπηγήθηκε στη 

Γαλλία μεταξύ 1926-1927 ειδικά για την εκ-
παίδευση των ν. Δοκίμων και ναυτοπαίδων. 
Έφερε τρεις ιστούς με ιστιοφόρα μυοδρόμω-
νος. Διέθετε και βοηθητική πρόωση 1080 HP 
που έδινε μέγιστη ταχύτητα 11 κόμβους. Οι 
διαστάσεις του ήταν 77/12/5,4 μ. Χρησιμοποι-
ήθηκε ως εκπαιδευτικό Σχολής ν. Δοκίμων, 
μέχρι το 1940. Στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε 
ως πλωτό νοσοκομείο. με την κατάρρευση 
κατελήφθη από τους Γερμανούς μετονομά-
στηκε σε Γκρατς και χρησιμοποιήθηκε για με-
ταφορές. Το 1942 βυθίστηκε έξω από το λι-
μάνι της μπιζέρτας στη Β. αφρική. 

Δ.  α-74 Εκπαιδευτικό. κατασκευάσθηκε από τα 
ναυπηγεία της Σαλαμίνας για λογαριασμό 
του Πολεμικού ναυτικού. Οι διαστάσεις του 
είναι 100/14,7/4, συνολικής ιπποδυνάμεως 
10.000 HP και ταχύτητα 19 κόμβους. Έχει 
ενδυετήσεις για 380 Δοκίμους. Παρελήφθη 
το 1981. 

Βιβλιογραφία
Α.  μάριος Σίμψα «Το ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων» τόμος 4ος σελίδα 255.
Β.  Διον. κόκκινου «Ιστορία νεωτέρας Ελλάδος» τόμος 1ος σελίδα 235.
Γ.  Τρύφ. κωνσταντινίδης «καπεταναίοι και συντροφοναύται» σελίδα 146.
Δ.  Δημ. Φωκά, Χρονικά Βν σελίδα 125.

Tο Iστιοφόρο Eκπαιδευτικό 
ΑΡΗΣ ως «ΓΚΡΑΤΣ»  
στα χέρια Γερμανών
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Σ εβαστοί ρΙMΙνΙΤΕΣ πολεμιστές, της 3ης 
Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, αποτελεί 
υψίστη τιμή για μένα προσωπικά, που ως 

διοικητής της 3ης μ/κ Ταξιαρχίας «ρΙμΙνΙ», η 
οποία φέρει την ονομασία της ένδοξης εκείνης 
ιστορικής Ταξιαρχίας, μου ανατέθηκε να εκφω-
νήσω τον επετειακό πανηγυρικό της ημέρας της 
τελετής.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, ως άλλοι ευ-
λαβικοί προσκυνητές, πιστοί στο καθιερωμένο 
ραντεβού μας με την ιστορία, για να αποτίσουμε 
φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης στους ένδοξους 
μαχητές της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας και να απο-
δώσουμε τον ελάχιστο οφειλόμενο σεβασμό 
στους υπέρμαχους της ελευθερίας.

Την 31 μαΐου 1944 εκδίδεται διαταγή του Γε-
νικού Στρατηγείου της μέσης ανατολής, να συ-
γκροτηθεί η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία, με χώρο συγκέ-
ντρωσης το Στρατόπεδο «Ινσαρίγιε» του Λιβάνου 
και Διοικητή το Συνταγματάρχη Πεζικού Θρασύ-
βουλο Τσακαλώτο.

η συγκρότηση και επάνδρωσή της, ολοκληρώ-
θηκε στις 19 Ιουνίου του ιδίου έτους, οπότε η 
Ταξιαρχία μεταφέρθηκε στην Τρίπολη του Λιβά-
νου, στο κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού αγώνα 
(κΕΟα), για σύντομη εκπαίδευση σε αντικείμενα 
ορεινού αγώνα και την προετοιμασία της, με προ-
οπτική τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις των 
Συμμάχων στην Ιταλία. η εκπαίδευση και η συ-
μπλήρωσή της στην εμπόλεμη σύνθεση ολοκλη-
ρώθηκαν στις 28 Ιουλίου 1944. Δύναμη της Τα-

ξιαρχίας, 3.377 άνδρες, εκ των οποίων 205 
αξιωματικοί και 89 ανθυπασπιστές.

από τις 28 Ιουλίου, το υλικό της Ταξιαρχίας 
προωθείται στο λιμάνι της Βηρυτού, ενώ αξιω-
ματικοί και Οπλίτες μεταφέρονται σιδηροδρομι-
κώς στο λιμάνι της Χάιφα. το οδοιπορικό της 
Ταξιαρχίας προς τη δόξα, ξεκινά στις 04:45 της 
7ης αυγούστου 1944, με το ολλανδικό υπερω-
κεάνειο «ρουίς».

Την 11 αυγούστου, αποβιβάζεται στον Τάρα-
ντα και τίθεται υπό τη 2η νεοζηλανδική μεραρ-
χία. Λίγες μέρες αργότερα, ενισχυμένη με τρεις 
ουλαμούς μεταφορών από τη μεραρχία, προω-
θείται στη ζώνη των πρόσω.

Την 19η αυγούστου η Ταξιαρχία άρχισε να με-
τακινείται από τον Τάραντα προς Βορρά, διανύο-
ντας 650 χλμ. εντός του ιταλικού εδάφους και 
έφθασε στο Φολίνιο στις 26 αυγούστου 1944, 
όπου και στρατοπέδευσε.

Την 3η Σεπτεμβρίου, η Ταξιαρχία μεταστάθ-
μευσε στην περιοχή Σάντα μαρία-Πιετραφίτα, 
όπου και τέθηκε υπό τις διαταγές της 5ης κανα-
δικής μεραρχίας, ως εφεδρεία αυτής.

Την 9η Σεπτεμβρίου 1944 αρχίζει η συμμετοχή 
της ελληνικής ταξιαρχίας στις επιχειρήσεις.

Τη νύχτα της 8ης προς 9η Σεπτεμβρίου, η τα-
ξιαρχία αντικατέστησε, την ευρισκόμενη στην 
πρώτη γραμμή, 3η καναδική ταξιαρχία.

Σταθμός διοικήσεως της ταξιαρχίας ορίστηκε 
η περιοχή του ριτσιόνε.

Την 14η προς 15η Σεπτεμβρίου, και ώρα 02:00 

Επετειακή ομιλία Tαξίαρχου Διοικητού 
3ης Μ/Κ ΤΑΞ-«ΡΙΜΙΝΙ» κατά την 
επιμνημόσυνη δέηση

Eπιμελείται ο αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠN Aντιπρόεδρος ΔΣ/EAAN
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άρχισε η γενική επίθεση της Ταξιαρχίας με τα τρία 
τάγματά της, με την υποστήριξη του 3ου Συντάγ-
ματος Πεδινού Πυροβολικού και όλμων, επί τρι-
ών κατευθύνσεων, με:
-  Το 1ο Τάγμα προς μοντιτσέλι με διοικητή τον 

ταγματάρχη καραβιά Ιωάννη.
-  Το 2ο τάγμα προς μοναλντίνι με διοικητή τον 

ταγματάρχη Τζανετή Σοφοκλή.
-  Το 3ο τάγμα προς μπαταριά με διοικητή τον 

ταγματάρχη Λουτεράκη ανδρέα.
Παρά την πείσμονα γερμανική αντίσταση κατέ-

λαβαν τους αντικειμενικούς σκοπούς, που είχαν 
καθοριστεί από την 5η καναδική μεραρχία.

Την 21η Σεπτεμβρίου 1944 το 2ο Τάγμα με το 
πρώτο φως, την 06:45 ώρα, έφθασε επί του πο-
ταμού αούζα στο κέντρο της πόλης και εξουδετέ-
ρωσε τοπικές νησίδες αντίστασης που είχαν αφή-
σει οι Γερμανοί, προς παραπλάνηση των συμμά-
χων και επιβράδυνση της υποχωρήσεώς τους.

από τη θέση αυτή το τάγμα ανέφερε την κατά-
σταση στην ταξιαρχία και ο διοικητής της ταξιαρ-
χίας, συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώ-
τος, διέταξε αμέσως το 3ο τάγμα να προωθηθεί 
ταχέως προς το κέντρο της πόλης.

Το 3ο τάγμα προωθήθηκε προς το κέντρο της 
πόλης και κατέλαβε το δυτικό τμήμα αυτής.

Την 07:45 ώρα ο δήμαρχος της πόλης παρέ-
δωσε την πόλη του ρίμινι στο 3ο τάγμα με επίση-
μο πρωτόκολλο που συντάχθηκε στην ελληνική, 
ιταλική και αγγλική γλώσσα.

Το πρωτόκολλο παραδόσεως έλεγε τα εξής:
«Εν Σάντα μαρία σήμερον την 21ην Σεπτεμ-

βρίου 1944 και ώραν 07:30 η κάτωθι επιτροπή 
αποτελούμενη εκ των μπορτόνι Γκομπέριο ως 
Πρόεδρο, μπορτόνι ρομίλο και ντελ Πράτο μπά-
ντζιο ως μελών, απάντων μελών του αντιφασι-
στικού κόμματος, απελευθερώσεως της πόλεως, 
παρουσιασθέντες εις τας προπορευόμενας δυ-
νάμεις, ήτοι εις τον διοικητήν 2ου Λόχου του 3ου 

Τάγματος, Λοχαγόν αποστολάκην νικόλαον, πα-
ραδίδομεν την πόλιν του ρίμινι, άνευ όρων εις 
τας ελληνικάς δυνάμεις. Επαφίεται, εν λευκώ, η 
τήρησις της τάξεως και η προστασία του πληθυ-
σμού. Εφ’ ω συνετάγη το παρόν εις την ελληνι-
κήν, ιταλικήν και αγγλικήν και υπογράφεται ως 
έπεται».

Οι παραδίδοντες
μπορτόνι Γκομπέριο
μπορτόνι ρομίλιο
ντελ Πράτο μπάντζιο

Ο παραλαβών
νικόλαος αποστολάκης
Λοχαγός

από της 9ης πρωινής της 21ης Σεπτεμβρίου 
1944, η γαλανόλευκη κυματίζει στο ρίμινι. Το 
απόγευμα, της ίδιας ημέρας στις 18:00, σε επίση-
μη τελετή, παρουσία αντιπροσωπειών της ΙΙΙ Ελ-
ληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας και των συμμαχικών 
στρατευμάτων, αποδίδονται τιμές στην πολεμική 
σημαία του τάγματος που εισήλθε στην πόλη.

Ο διοικητής των συμμαχικών στρατευμάτων, 
στρατηγός αλεξάντερ, θα σημειώσει στην έκθεσή 
του για τα γεγονότα της περιόδου: «Στις 20 Σε-
πτεμβρίου, έπειτα από πάλη χωρίς ελπίδα, εκκα-
θαρίσθηκε το Σαν Φορτουνάτο και στη διάρκεια 
της νύχτας οι Έλληνες, υπό τη διοίκηση της 1ης 
καναδικής μεραρχίας, εισήλθαν στο ρίμινι. Ήμου-
να ευτυχής, γιατί η επιτυχία αυτή είχε τόσο έγκαιρα 
λαμπρύνει τα πεπρωμένα της ηρωικής αυτής χώ-
ρας, που ήταν η μόνη μαχόμενη σύμμαχος στο 
πλευρό μας σε στιγμές ζοφερές και γιατί μία νέα 
νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί στη δόξα που απο-
κτήθηκε στα βουνά της αλβανίας».

Την 27η Σεπτεμβρίου, το 1ο Τάγμα, αφού αντι-
κατέστησε το 25ο νεοζηλανδικό τάγμα, που βρι-
σκόταν καθηλωμένο στον ιστορικό ποταμό ρου-



βίκωνα, επετέθη στους Γερμανούς και τους ανά-
γκασε να υποχωρήσουν. Περνώντας αιφνιδιαστι-
κά τον ποταμό και προελαύνοντας 8 χιλιόμετρα 
προς Bορρά, κατέλαβε την πόλη μπελάρια, συμ-
βάλλοντας αποφασιστικά στην τελική νίκη των 
συμμαχικών δυνάμεων.

Την 6η προς 7η νοεμβρίου 1944 η Ταξιαρχία, 
αφού επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο «αλκαντάρα», 
από το λιμάνι του Τάραντα, με συνοδεία του αντι-
τορπιλικού «Πίνδος», επέστρεψε στην Ελλάδα, 
έπειτα από τις επιτυχείς συμμετοχές της στο 
πλευρό των συμμάχων, στις πολεμικές επιχειρή-
σεις του ιταλικού μετώπου.

Οι επί 44 ημέρες σκληροί αγώνες της ταξιαρ-
χίας στο ιταλικό έδαφος είχαν ως αντίτιμο τη 
θυσία 146 νεκρών αξιωματικών και οπλιτών και 
310 τραυματιών μαχητών.

Ο αείμνηστος διοικητής της ΙΙΙ Ελληνικής Ορει-
νής Ταξιαρχίας, συνταγματάρχης Θρασύβουλος 
Τσακαλώτος, με την ημερήσια διαταγή που ανά-
γνωσε την 19η Οκτωβρίου 1944 σ’ αυτόν εδώ τον 
τόπο, έδωσε υπόσχεση ιερή στους 116 πεσόντες, 
που ενταφιάστηκαν και αναπαύονται, στο ελληνι-
κό κοιμητήριο του ριτσιόνε. «Ορκιζόμεθα ότι η 
αυτοθυσία σας θα είναι παράδειγμα για το μέλλο-
ντα αγώνα. αθάνατοι νεκροί, σε λίγο σας αφήνο-
μεν. Σας αφήνομεν, μα δεν θα είσθε μακριά μας. 
Σας υποσχόμεθα, ότι θα είσθε πάντα στη μνήμη 
μας, θα αποτελείτε το παράδειγμα των διμοιριών 
σας, των λόχων σας, της ταξιαρχίας σας στο δρό-
μο που εχάραξε πρώτα το δικό σας αίμα».

η υπόσχεση εκείνη, τηρείται απαρέγκλιτα και 
αποδεικνύεται με την παρουσία όλων μας εδώ, 
για το ετήσιο ιερό προσκύνημα προς τιμήν των 
ηρωικώς πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών 
της ταξιαρχίας.

Ήρωες ριμινίτες, δε σας ξεχνούμε. ανανεώνου-
με κάθε χρόνο στη φιλόξενη τούτη γη που αναπαύ-
εστε, την υπόσχεσή σας. η θυσία σας δεν πήγε χα-

μένη, αλλά αποτελεί φάρο και παράδειγμα φωτεινό 
για μας και τις γενιές που έρχονται. Συνεχίζουμε ν’ 
αντλούμε από το δικό σας παράδειγμα, θάρρος και 
υπερηφάνεια και προετοιμαζόμαστε για την άγια 
εκείνη ώρα που θα κληθούμε να υπερασπιστούμε 
το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας, της αξιοπρέπει-
ας και της ανεξαρτησίας των λαών. με πνεύμα 
αδούλωτο, σώμα ασκημένο και την ψυχή περήφα-
νη, όπως αρμόζει στον Έλληνα μαχητή.

αθάνατοι ριμινίτες, εμείς που έχουμε την τιμή 
να υπηρετούμε σήμερα, στην 3η μηχανοκίνητη τα-
ξιαρχία «ρίμινι», υπό το βάρος της ιστορικής κλη-
ρονομιάς της γης του Β. Έβρου, την ακεραιότητα 
του οποίου έχουμε ταχθεί να διαφυλάττουμε και 
την ένδοξη παρακαταθήκη της ΙΙΙης Ορεινής Ταξι-
αρχίας «ρίμινι», υποκλινόμαστε ευλαβικά στο με-
γαλείο της δικής σας θυσίας και σας διαβεβαιώ-
νουμε, ότι θα βαδίσουμε στο δρόμο της τιμής και 
της αρετής, που εσείς πρώτοι χαράξατε.

αιωνία να είναι η μνήμη των αθανάτων νε-
κρών της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας 
«ρίμινι».  

Ταξίαρχος Χρήστος Καρυώτης
Διοικητής 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας - «Ρίμινι»
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Tο Πολεμικό Nαυτικό ετίμησε τη μνήμη  
του Mακαριστού Mητροπολίτη Xίου  
Kυρού Διονυσίου

Tο Πολεμικό  ναυ-
τικό τίμησε την 
μνήμη του μα-

καριστού μητροπολίτου Χίου 
κυρού Δονυσίου, τελώντας το 
τεσσαρακονθήμερο μνήμοσυ-
νο από την κοίμηση του, την 
κυριακή 28 αυγούστου, στον 
Ιερό ναό αγίου νικολάου στο 
κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρου, 
αποτίωντας φόρο τιμής στον 
Ιεράρχη που επί σχεδόν εικο-
σαετία υπηρέτησε στις τάξεις 
του ως στρατιωτικός Ιερεύς 
μέχρι και της θέσεως του Διευθυντού Θρησκευτι-
κού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ναός και ο χώρος γνώριμος στον μακαριστό 
Ιεράρχη, καθώς και τα πρόσωπα από της εποχής 
που ο τότε νεοαφιχθείς στον Πόρο πατήρ Διονύ-
σιος διεδέχθη τον αποχωρούντα αρχιμανδρίτη 
του Στόλου Προκόπιο μενούτη, μετέπειτα μη-
τροπολίτη κεφαλληνίας.

Την λειτουργία ετέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π. ηλίας Δροσινός, πνευματικό ανάστημα και χει-
ροτονία του Χίου Διονυσίου, που κατάγεται από 
τπν Πόρο και εις το αναλόγιο έψαλλε ο βυζαντι-
νολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου αθηνών 
κ. Διονύσιος καλαμάκης.

Παρόντες ο Διοικητής του κέντρου Εκπαιδεύ-
σεως Πλοίαρχος Δημήτριος Λεμονής Πν, ο τέ-
ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 

Γεώργιος καλός, ο κ. Σπυ-
ρος Σπυρίδων Σύμβουλος 
Περιφέρειας αττικής (νή-
σων), τ. Γ. Γραμματέας Περι-
φέρειας Δ. Ελλάδος και τ. 
Δήμαρχος Πόρου, οι ναύαρ-
χοι εν αποστρατεία κ.κ. νι-
κόλαος ακύλας και Ιωάννης 
μανιάτης, οι αρχιπλοίαρχοι 
εν αποστρατεία Γεώργιος 
αλιφέρης και Παναγιώτης 
Γκύζης, καθώς και πλήθος 
κόσμου από την αθήνα, τον 
Πειραιά και τον Πόρο, οι 

οποίοι δεν μπόρεσαν να παραστούν στην εξόδιο 
ακολουθία στην Χίο.

Για την προσωπικότητα και το έργο του εκλι-
πόντος Ιεράρχου ωμίλησαν ο π. ηλίας Δροσινός 
και ο κ. Άγγελος Δενδρινός, τα κείμενα των οποί-
ων παραθέτουμε:

Ομιλία π. Ηλία Δροσινού:
Το πρωΐ της κυριακής 17ης Ιουλίου εξεδήμησεν 
προς κύριον ο μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και 
Οινουσών Δονύσιος ο μπαϊρακτάρης. Της νε-
κρωσίμου ακολουθίας γενομένης εις τον μητρο-
πολιτικόν ναόν Χίου προέστη ο μακαριώτατος 
αρχιεπίσκοπος αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμος πλαισιούμενος υπό αρχιερέων και 
σύμπαντος του τοπικού κλήρου. Τον Οικουμενι-
κόν Πατριάρχην εξεπροσώπησεν ο μητροπολί-

Γράφει ο Aρχιπλοίαρχος (Δδ) εα Γ. Aλιφέρης ΠN 
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της μυθήμνης ο και Τοποτηρητής κ. Χρυσόστο-
μος. μνημειώδη επικήδειον λόγον εξεφώνησεν 
ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου και πνευ-
ματικόν τέκνον του εκλιπόντος, αρχιμανδρίτης 
μάρκος Βασιλάκης, Χίος την καταγωγήν.

Ο μακαριστός Ιεράρχης υπήρξε σεμνός και 
πράος, ευγενής και αριστοκράτης, ιεροπρεπής 
κατά την εμφάνισιν, σοβαρός και λιτός εις την 
ιδίαν αυτού ζωήν, πρότυπον πολυμερούς πλην 
αθορύβου φιλανθρωπίας, φιλεργίας και ευγενεί-
ας ψυχής.

αξίζει να τονισθεί το γεγονός ότι κατά την δι-
άρκεια της διακονίας του εξελέγη υπό του κλή-
ρου Γενικός Γραμματεύς του Ιερού Συνδέσμου 
κληρικών Ελλάδος, όταν ανεσυστήθη μετά την 
κατοχή, γεγονός άκρως τιμητικόν, λόγω του νε-
αρού –τότε- της ηλικίας του, οφειλόμενον εις το 
ήθος και την οξυδέρκειάν του.

με την κοίμησίν του έσβησε το ευπροσήγορον 
φως των οφθαλμών του που εσκόρπα την χαράν 
και την καλωσύνην της καρδίας του, ενώ τα γλυ-

κύφωνα χείλη του έκλεισαν διά να συνεχίσουν 
τον ύμνον των αγίων και των αγγέλων του Θεού. 
Ο Χίου Διονύσιος απεδείχθη εις τον βίον του δό-
κιμος εν πάσι και ευρισκόμενος ενώπιον του 
θρόνου του δικαιοκρίτου Θεού δύναται να λάβη 
κατά τον απόστολον Ιάκωβον «τον στέφανον της 
ζωής, ον ευηγγελίσθη κύριος τοις αγαπώσιν αυ-
τόν» (Ιακ. α’ 12)

Ομιλία κ. Α. Δενδρινού:
η είδηση του θανάτου του μητροπολίτου Χίου, 
Ψαρών και Οινουσσών, Υπερτίμου και Εξάρχου 
πάσης Ιωνίας κυρού Διονυσίου μπαϊρακτάρη στις 
17 Ιουλίου 2011, μετά σύντομη νοσηλεία του, ήρ-
θε να κλείσει το κεφάλαιο της διακονίας του στην 
Εκκλησία και την κοινωνία, την πορεία του οποίου 
διήνυσε εφοδιασμένος με θεολογικές και νομικές 
πανεπιστημιακές γνώσεις, πηγαία δικαιοσύνη, 
αξιοπρέπεια, εντιμότητα και αγάπη προς τον Θεό, 
την Πατρίδα και τον συνάνθρωπο. μια διακονία 
που ξεκίνησε προ πενηνταεννέα ετών, το 1952, με 
την χειροτονία του ως Διακόνου, την οκτάχρονη 
υπηρεσία του ως αρχιδιακόνου στον μητροπολι-
τικό ναό αθηνών, την χειροτονία του ως Πρεσβυ-
τέρου το 1960, την δεκαοκτάχρονη υπηρεσία του 
στις Τάξεις του Πολεμικού ναυτικού (1960-1978), 
οπου δίδαξε στις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιω-
ματικών Πόρου και ναυστάθμου Σαλαμίνος, για 
να λάβει στην συνέχεια τη θέση του Γενικού Διευ-
θυντή Θρησκευτικού των Ενόπλων Δυνάμεων το 
1979.

η Εκκλησία, εκτιμώσα το έργο και την προσω-
πικότητά του τον εξέλεξε μητροπολίτη Χίου, 
όπου κλήρος και λαός της θεοσώστου λαχούσης 
επαρχίας του, της μυροβόλου ναυτομάνας του 
αιγαίου, τον υπεδέχθη ανήμερα των Ελευθερίων 
της νήσου και ενθρονίστηκε στις 16 νοεμβρίου 
1979. κατά την 32 χρονη αρχιερατεία του προ-
σέφερε πολλές και ποικίλες υπηρεσίες στην Εκ-
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κλησία, μετέχων σε πολλές Εκκλησιαστικές 
αποστολές τόσο του Εξωτερικού όσο και του 
Εσωτερικού και ως Τοποτηρητής Επίσκοπος των 
Ιερών μητροπόλεων Σάμου & Ικαρίας και μυτι-
λήνης.

Ο ευσεβής λαός της Χίου και οι απανταχού Γης 
απόδημοι Χιώτες, Ψαριανοί και Oινουσιώτες θα 
θυμούνται με αγάπη και ευγνωμοσύνη τον Ιεράρ-
χη τους σαν σεβαστό πατέρα και Ποιμενάρχη, θα 
προσεύχονται πάντα για την ανάπαυση της ψυχής 
του και θα διατηρούν την μνήμη του άληστο. Χα-
ρά εκφράζουμε σήμερα για την τέλεση του τεσ-
σαρακονθημέρου μνημοσύνου από της κοιμήσε-
ως του αλησμόνητου Χίου Διονυσίου από το 
ένδοξο Πολεμικό ναυτικό, που ο κυρός Ιεράρχης 
υπηρέτησε και διηκόνησε επί σχεδόν εικοσαετία. 
Πολλά έχουν να θυμηθούν γι’ αυτόν τόσο οι υπη-
ρετήσαντες αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και 
ναυτοδίοποι των παραγωγικών Σχολών Πόρου 
και Σαλαμίνος, καθώς και οι κάτοικοι των περι-
οχών αυτών.

Παράλληλα, συγχαίρουμε τον αιδεσιμολογιώ-
τατο Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα ηλία Δροσινό, 
Διευθυντή του κινήματος αγάπης της Ιεράς αρ-
χιεπισκοπής αθηνών και ιερατικώς προϊσταμέ-
νου του Ι.ν. Ζωοδόχου Πηγής οδού ακαδημίας 
στην αθήνα, πνευματικό ανάστημα και χειροτονία 
του μακαριστού Ιεράρχου, τόσο για την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου, όσο 
και για την εν γένει φροντίδα και περιποιήσεις 
που προσέφερε ανελιπώς στον πνευματικό του 
πατέρα, ο οποίος τον περιέβαλε με την αγάπη του 
και την εμπιστοσύνη του.

Ο Χίου Διονύσιος θα παραμένει στην μνήμη 
μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Λόγους 
προσωπικούς και ιδιαίτερους. η μελωδική αξέ-
χαστη φωνή της ψαλμωδίας του αντηχεί ακόμη 
στ΄ αυτιά μας και οι προτροπές του για αγάπη 
άνευ όρων προς τον Θεό, την Πατρίδα και τον 

συνάνθρωπο θα είναι οι κοινές παρακαθήκες που 
αφήνει σε όλους μας.

μακαριστέ Γέροντα η Χία γη σε αγκαλιάζει πλέ-
ον για πάντα. Τα λόγια αυτά καταθέτω εδώ στον 
Πόρο, τόπο που εξ ίσου αγάπησες, μεταφέροντας 
την θλίψη του καπετάν νικόλα Φράγκου, Προέ-
δρου του Συνδέσμου των απανταχού Γης καρδα-
μυλιτών, της εριτίμου κυρίας καλλιόπης Σαμωνά-
Σκηνίτη, Προέδρου της Ορθοδόξου Πολιτιστικής 
Ενώσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
των μελών της Διεθνούς Εταιρείας Εθελοντισμού, 
του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας έχω την 
τιμή να προεδρεύω, οργανώσεις που περιέβαλλες 
με την φροντίδα και τις συμβουλές σου.

Διονυσίου του αειμνήστου μητροπολίτου Χί-
ου, Ψαρών και Οινουσών, Υπερτίμου και Εξάρ-
χου πάσης Ιωνίας αιωνία η μνήμη.  
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I A T P I K A  Θ E M A T A

ΠΑρΟυΣIΑΣΗ-EΠΙΜEΛΕΙΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Oλική αρθροπλαστική ισχίου
MEΛETH: Πλωτάρχης (YI) Iωάννης Kοντολάτης ΠN,  

Oρθοπεδικός Xειρουργός Tραυματιολόγος, Eπιμελητής A’ Oρθοπεδικής  
Kλινικής NNA, Eιδικευθείς στην επανωρθωτική/αρθροσκοπική χειρουργι-
κή επί τριετία στη Γλασκώβη M. Bρετανίας. Mετεκπαιδευθείς στην τεχνική 

ILIZAROV στο Kούργκαν Pωσίας.

E ίτε εξετάζετε το ενδεχόμενο ενός χει-
ρουργείου είτε έχετε αποφασίσει ήδη να 
κάνετε ολική αρθροπλαστική ισχίου οι 

πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθή-
σουν να καταλάβετε τα οφέλη και τους περιο-
ρισμούς αυτού του χειρουργείου καθώς και τη 
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε για να 
έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Εάν το ισχίο σας έχει καταστραφεί από αρθρί-
τιδα, παλαιό κάταγμα ή άλλη αιτία, απλές δρα-
στηριότητες όπως η βάδιση, το να καθίσουμε ή 
να σηκωθούμε από μια καρέκλα, να βάλουμε 
κάλτσες και παπούτσια μπορεί να γίνουν πολύ 
επώδυνες. Σε προχωρημένες περιπτώσεις μπο-
ρεί να υπάρχει πόνος χωρίς δραστηριότητα.

 Εάν η συντηρητική αγωγή δε σας επιτρέπει 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, μπορεί να 
εξετάσετε την πιθανότητα να κάνετε επέμβαση 
αντικατάστασης της φθαρμένης άρθρωσης που 
λέγεται ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Ανατομία
η άρθρωση του ισχίου είναι από τις μεγαλύτερες 

αρθρώσεις του σώματος. αποτελείται από δύο 
μέρη: μια σφαίρα (τη μηριαία κεφαλή) στη κορυ-
φή του μηριαίου οστού που αρθρώνεται με μια 
ημισφαιρική υποδοχή (την κοτύλη) στο οστό της 
λεκάνης. Συνδετικός ιστός ενώνει, σταθεροποιεί 
και στεγανοποιεί τις αρθρικές επιφάνειες δημι-
ουργώντας τον αρθρικό θύλακο. 

Οι αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται από χόν-
δρο που απορροφά κραδασμούς και σε συνδυ-
ασμό με το αρθρικό υγρό επιτρέπει τη κίνηση 
μεταξύ των επιφανειών με ελάχιστη τριβή. η 
αρμονική λειτουργία των ανωτέρω επιτρέπει 
την ομαλή και ανώδυνη κίνηση της άρθρωσης 
του ισχίου.

Κοινές αιτίες πόνου και 
δυσλειτουργίας του ισχίου 
η πιο κοινή αιτία πόνου και δυσλειτουργίας του 
ισχίου είναι η αρθρίτιδα. η οστεοαρθρίτιδα, η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και η μετατραυματική 
αρθρίτιδα είναι οι πιο κοινές μορφές της.

η οστεοαρθρίτιδα αφορά συνήθως ανθρώπους 
με ηλικία άνω των 50 ετών και θετικό οικογενει-
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ακό ιστορικό. Σε αυτή τη μορφή της αρθρίτιδας ο 
αρθρικός χόνδρος μεταξύ των οστών φθείρεται 
και σταδιακά καταστρέφεται με αποτέλεσμα την 
τριβή των οστών μεταξύ τους και τα επακόλουθα 
του πόνου και της δυσκαμψίας.

η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνο-
σο νόσημα κατά το οποίο φλεγμαίνει η αρθρική 
μεμβράνη, παράγοντας υπερβολικά μεγάλες πο-
σότητες αρθρικού υγρού και φλεγμονοδών ου-
σιών που οδηγούν στη σταδιακή καταστροφή του 
αρθρικού χόνδρου, προκαλώντας επίσης πόνο 
και δυσκαμψία.

η μετατραυματική αρθρίτιδα είναι επακόλουθο 
ενός σημαντικού τραυματισμού στην άρθρωση 
του ισχίου που μπορεί να οδηγήσει στη διαταραχή 
της συνέχειας ή και ομαλότητας των αρθρικών 
επιφανειών ή ακόμα και στη νέκρωση και κατα-
στροφή της μηριαίας κεφαλής. η συνεπακόλου-
θη καταστροφή του αρθρικού χόνδρου οδηγεί και 
εδώ σε δυκαμψία και πόνο.

Είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου η 
κατάλληλη θεραπεία για σας;
η απόφαση για το αν και πότε θα κάνει κάποιος 
ολική αρθροπλαστική ισχίου ανήκει στον ασθενή 
σε συνεργασία με την οικογένειά του, τον οικογε-
νειακό γιατρό του και τον ορθοπεδικό χειρουργό 
του. η διαδικασία λήψης μιας τέτοιας απόφασης 

τυπικά ξεκινά με παραπομπή ή σύσταση για εξέ-
ταση του ασθενούς από ορθοπαιδικό χειρουργό 
για μια αρχική εκτίμηση.

αν και οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι 60 
με 80 ετών, ο ορθοπεδικός χειρουργός εξετάζει 
κάθε περίπτωση χωριστά και η σύσταση για χει-
ρουργείο βασίζεται στον πόνο, τη δυσλειτουργία 
και τη γενική κατάσταση του ασθενούς, όχι απα-
ραίτητα στην ηλικία.

μπορεί να οφεληθείτε από το χειρουργείο αν 
παρουσιάζεται ένα ή περισσότερα από τα ακό-
λουθα:
-  Πόνος στο ισχίο κατά τη διάρκεια καθημερινών 

δραστηριοτήτων όπως σκύψιμο ή βάδισμα.
-  Πόνος στο ισχίο που συνεχίζεται κατά τη ξεκού-

ραση τη μέρα ή τη νύχτα.
-  Δυσκαμψία στο ισχίο που περιορίζει τη δυνατό-

τητα κίνησης ή ανύψωσης του κάτω άκρου.
-  Έχετε μικρή έως καθόλου αναλγησία από τα 

φάρμακα που σας χορηγεί για αυτό το σκοπό 
ο γιατρός σας.

-  Έχετε ανεπιθύμητες ενέργειες από τα ανωτέρω 
φάρμακα.

-  Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως η φυ-
σιοθεραπεία ή η χρήση μπαστουνιού δε σας 
ανακουφίζουν από τον πόνο.

συνεχίζεται
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E ίναι αυτονόητο πως ο νοητικός, βου-
λητικός και συναισθηματικός αποθη-
λασμός του παιδιού από τους γονείς, 

η βαθμιαία ανεξαρτησία του ελαφρύνει το έργο 
τους. από το άλλο μέρος όμως αυτή η ενηλικί-
ωση δυσχεραίνει την αποστολή, γνωστικά του-
λάχιστον, των γονέων. Οι ερωτήσεις, τώρα, 
είναι σύνθετες και δύσκολες και απαιτούν ειδι-
κές γνώσεις και ευρύτερη μόρφωση πράγμα 
που, από τα αρχαία χρόνια, έχει διαπιστώσει ο 
Ιππόθοος: «Παίδων κρατείν δει των νεωτέρων 
σοφούς: σοφοί πρέπει να κατευθύνουν τα νεώ-
τερα παιδιά».

η μέθοδος αγωγής εξάλλου πρέπει να προ-
σαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε αιτήματα 
της ψυχής τους. Γιατί, όπως τονίζει ο Πλάτων 
στους «νόμους» του, «το ήθος των νέων είναι 
έτσι από τη φύση του, ώστε να παρουσιάζει πολ-
λές μεταβολές στη ζωή κάθε φορά». Ο Θεόφρα-
στος επίσης υπογραμμίζει: «Χαλεπόν καταμα-
ντεύεσθαι περί των νέων, αστόχαστος γαρ ηλικία 
και πολλά έχουσα μεταβολάς άλλοτ’ επ’ άλλο 
φερομένη». η μεταβλητότητα αυτή είναι ευεξή-
γητη: τα παιδιά ευρίσκονται σε ένα ακατάπαυστο 
Γίγνεσθαι, οι βιώσεις τους είναι σεισμικές και 
θύελλα αντιθέσεων μαίνεται στην καρδιά τους.

Γι’ αυτό η ψυχική τους ζωή ενέχει δυνάμεις, οι 
οποίες κάποτε συγκρούοντται προς ό,τι αναγνω-
ρίζεται από την κοινωνία ως τίμιο, αγνό, δέον, 
αξία. με ξεχωριστή ένταση εκδηλώνεται το έν-
στικτο της οικειοποιήσεως, της κατοχής και κυ-
ριότητας, της εξουσιάσεως. Το συνηθισμένο 
παιδικό παράπτωμα, η κλοπή, κατάγεται από τού-

το το ένστικτο. η θεραπεία του αρχίζει από την 
κάλυψη από μέρους των γονέων βασικών ανα-
γκών του παιδιού, γιατί διαφορετικά η ορμή προς 
αυτοσυντήρηση θα εξακολουθήσει να λειτουρ-
γεί, και συνεχίζεται ως προσπάθεια ενισχύσεώς 
του, ώστε να ανταποκρίνεται οικονομικά στις 
απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου ζει. Διαφο-
ρετικά νιώθει μειονεκτικότητα απέναντι στους 
συνομηλίκους του.

Ένα άλλο συχνό παιδικό παράπτωμα είναι το 
ψεύδος. Οι γονείς με την ασυνέπειά τους είναι οι 
πρώτοι δάσκαλοι του ψεύδους. μια άλλη πηγή 
ψεύδους είναι οι απειλές των γονέων: «μάνα, 
μην υπερτιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά ο φόβος 
της τιμωρίας με σπρώχνει στην ψευτιά», υποστη-
ρίζει ο Άντλερ.

Το παιδικό ψεύδος δεν είναι πάντοτε συνει-
δητό, ιδιαίτερα στη νηπιακή ηλικία οπότε η νό-
ηση του παιδιού δεν μπορεί να διακρίνει ανάμε-
σα στο φανταστικό και το πραγματικό. Ο χαρα-
κτήρας της φαντασίας του είναι ενιστικός. Σιγά 
σιγά γίνεται συνειδητό, εκούσιο το ψεύδος. Στην 
πρώτη περίπτωση δεν επιτρέπεται ούτε καν επί-
πληξη, αλλά με παραστατικό και απλό τρόπο 
συμβουλεύουμε και προσπαθούμε να εξαγά-
γουμε το παιδί από τη διάσταση του μύθου, στην 
οποία ζει. Ως προέκταση του συνειδητού ψεύ-
δους θεωρείται η μυθομανία, μία κατάσταση 
σχεδόν παθολογική. Οι γονείς πρέπει να δείξουν 
εδώ ότι ο ψεύτης και ο μυθομανής όχι μόνο δεν 
ηρωοποιείται και δεν καθιερώνεται στις συνει-
δήσεις των άλλων ανθρώπων, αλλά γίνεται 
καταγέλαστος.

Προς γονείς, πέμπτη και τελευταία επιστολή

Γράφει ο καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών  
Γρ. Φιλ. Kωσταράς

B’ μέρος
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Τέλος, οι γονείς οφείλουν να δαμάσουν την 
τάση του παιδιού να φιλονικεί με τους άλλους. η 
βαθύτερη αιτία της εριστικότητας είναι η ορμή 
κάθε ανθρώπου για αναγνώριση της προσωπι-
κής αξίας, για απόκτηση δυνάμεως, για υπεροχή 
έναντι των άλλων, για επιβολή του «εγώ» του. η 
θέληση να υπερτερούμε είναι ανθρώπινο στοι-
χείο. η άμιλλα, η αντικοινωνική συμπεριφορά, ο 
διαγκωνισμός εκπορεύονται από αυτή την ορμή 
προς επιβολή. Έως ένα βαθμό μάλιστα όλα αυτά 
είναι δημιουργικά και ωθούν το κοινωνικό και 

ιστορικό γίγνεσθαι προς τα εμπρός. η αγωγή εν 
τούτοις θα τα ελέγξει και δεν θα τα αφήσει να 
μετατραπούν σε βία και σπαραγμό: η ειρηνική 
συμβίωση είναι το μεγάλο αίτημα σήμερα και 
ένας από τους στόχους της αγωγής.

Χαρά στην αγωγή που φύτεψε κέδρους επάνω 
στην αρχαία τετρακτύν: στη γη της αγάπης με ρί-
ζες βυθισμένες στο ύδωρ της καλωσύνης, με 
κορμούς αγαθούς, ανθεκτικούς στις ριπές των 
ανέμων και κλάδους λουσμένους από τον ήλιο 
της αρετής.    

A ντί προλόγου: η παραίτηση του αρμοδί-
ου, σε θέματα εμπορικής ναυτιλίας εκ-
προσώπου της Πολιτείας, ο θόρυβος 

που ακολούθησε στα μμΕ και ημερήσιο Τύπο, 
θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ με λόγια που 
ανταποκρίνονται στο αίσθημα του δικαίου και της 
σημερινής πραγματικότητας... Πρέπει οπωσδή-
ποτε η πολιτεία να αναλάβει, όσο δεν είναι πολύ 
αργά, την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της 
Εμπορικής ναυτιλίας με το μοναδικό Διοικητικό 
Φορέα – το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και με 
την πολιτική κατεύθυνση ενός και μοναδικού 
Υπουργού (ΥΕν).

1. Στο τεύχος 10O (νοέμβρ. – Δεκέμβρ. 2010) 
και στη σελίδα 43 είχα αναφερθεί τότε, για το 
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων και 
αλιείας (ΥΘΥναΛ). Έθεσα τα ερωματικά μου για 
την τύχη της ναυτιλίας, καθώς και τον παραγκω-
νισμό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, 
αφού μετά πάροδο 22 μηνών, διαπιστώθηκαν 
πολλές παρενέργειες και πως η ναυτιλιακή Πο-

λιτική δεν πήγαινε καλά, αφού:
α. Οι επικεφαλής της άσκησης της ναυτιλιακής 

Πολιτικής είχαν διαφορετικές απόψεις και δια-
φωνίες, ως προς την άσκηση της εξουσίας...

β. Έγιναν τέσσερις αλλαγές υπουργών με δι-
αφοροποιήσεις των αρμοδιοτήτων τους, στα 
κυβερνητικά σχήματα.

γ. Τελικά μέσα στον αύγουστο του 2011 
υπεβλήθη και η παραίτηση του τέταρτου κατά 
σειρά υπεύθυνου καθ’ ύλην υπουργού στα 
θέματα ναυτιλίας.

2. κάτι επομένως δεν γινόταν καλά... στο πρώ-
ην ΥΘΥναΛ άλλωστε ξεκαθάρισε ο πρώην αρ-
μόδιος εκπρόσωπος, ότι «δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει ο φορέας, με τον τρόπο που δοκιμάζεται 
σήμερα, με πειράματα ή άλλες μεθόδους».

Δηλαδή ούτε καθηγητές οικονομικών ή ναυτι-
λιακών κατευθύνσεων, ούτε ειδικοί σύμβουλοι, 
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εκ του μα-
κρόθεν, τη λειτουργία του πλοίου, την άμεση 
λύση των προβλημάτων του αλλά και τη θεωρη-

Εμπορική Ναυτιλία  
Επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Δ. Παπαζαφείρης ΛΣ
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τική άσκηση της ναυτιλιακής Πολιτικής διότι 
ακούστηκαν τόσες φωνές και εγράφησαν τόσα 
πολλά κείμενα τα τελευταία δύο χρόνια όπως:

α. Προέδρων των πλοιοκτητών ναυτεργατι-
κών καθώς και συνδικαλιστικών ενώσεων – 
σωματείων.

β. Πρώην αρχηγών και έμπειρων αξιωματικών 
του λιμενικού σώματος και των αντίστοιχων 
προέδρων συνδικαλιστικών ενώσεων.

γ. Άλλων πολιτικών παραγόντων της χώρας 
μας που βλέπουν μακριά, δηλαδή πού πρόκειται 
να οδηγηθεί μελλοντικά η χρυσοφόρος πηγή της 
Εμπορικής ναυτιλίας μας...

3. Έκτοτε όλη η ναυτιλιακή κοινότητα ξεκίνησε 
μια επίπονη πορεία, προκειμένου να αποκατα-
σταθεί ο ευαίσθητος αυτός πυλώνας της εθνικής 
μας οικονομίας. Άκουσα τον πρόεδρο της EΕΕ να 
αναφέρεται στα έμπειρα στελέχη του Λ.Σ., αφού 
ακόμη και σήμερα, διατηρούνται στις θέσεις τους, 
στις αντίστοιχες δηλαδή διευθύνσεις με τις ναυ-
τιλιακές αρμοδιότητες. και άλλοι ιδιαίτεροι σύμ-

βουλοι ή μη, ακόμη διδάσκονται ή παρακολου-
θούν αμέτοχοι. Γιατί λοιπόν αυτό το πείσμα; Το 
Υπουργείο ανάπτυξης – Aνταγωνιστικότητας και 
ναυτιλίας πρέπει να διαφοροποιηθεί. η πρώτη 
ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο που είναι η πατρί-
δα μας θα πρέπει να έχει ανεξάρτητο διοικητικό 
φορέα μόνο για τη ναυτιλία για να μπορέσουμε 
σύντομα με νέες προσπάθειες να αυξηθεί το ναυ-
τιλιακό συνάλλαγμα, ν’ ανοίξουν θέσεις εργασί-
ας σε ελληνικά πληρώματα, να εισρεύσουν χρή-
ματα για να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία και να 
γίνουν αντίστοιχες επενδύσεις, σε παρεμφερή 
επαγγέλματα.

4. Όσο πιο σύντομα επανασυσταθεί το ΥΕN, η 
ελληνική ναυτιλία θα βαδίσει το δικό της δρόμο, 
απερίσπαστη, αφού οι Έλληνες πλοιοκτήτες και 
τα πληρώματα γνωρίζουν οι ίδιοι, τι πρέπει να 
πράξουν... Διότι σε παγκόσμιες οικονομικές κρί-
σεις, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι 
μεγαλύτερος από άλλες περιόδους. και αναδύ-
εται θεαματικά με την ελληνική σημαία σε ολό-
κληρο τον πλανήτη.    
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Mια ζωή μια ιστορία 
Ποικίλα κι αληθινά 

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠT-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ 

Έ να πλοίο για να μπορέσει να εκτελέσει 
την πολύπλοκη δύσκολη αποστολή του 
έχει οργανογράμματα, στελεχώνεται από 

σωστούς ανθρώπους οι οποίοι εκ των προτέρων 
έχουν εκπαιδευθεί ο καθένας στον τομέα του.

Ο κυβερνήτης είναι πρώτος τη τάξει. Γνωρίζει 
τα πάντα και πάνω απ’ όλα να κυβερνάει το πλοίο. 
Δεν στηρίζεται στις πλάτες κανενός.

Για να κινηθεί το πλοίο η δουλειά όλου του 
πληρώματος είναι απαραίτητη, για να πλεύσει 
στα πελάγη πρέπει να έχει τον κυβερνήτη του, 

αλλιώς θα παραμείνει στην προβλήτα ή στο λι-
μάνι αγκυροβολημένο και θα σκουριάζει. Δεν θα 
γράψω περισσότερα για τον κυβερνήτη γιατί δεν 
είμαι αρμόδιος. Θα αναφερθώ στα καθήκοντα 
υπόλογου μιας επιστασίας.

Ο υπόλογος μιας επιστασίας σ’ ένα πλοίο όταν 
παραλαμβάνει την επιστασία, πρώτη του δουλειά 
είναι να παραλάβει το υλικό που πρόκειται να 
δουλέψει. Το ελέγχει, το μετράει με λεπτομέρεια 

κομμάτι κομμάτι, διαπιστώνει ιδίοις όμασι σε τι 
κατάσταση βρίσκεται, το καταγράφει στην απο-
γραφή και μετά το παραλαμβάνει και βάσει αυτού 
ασκεί τα καθήκοντά του.

Υπολογίζει τι υλικό θα χρειαστεί στο ταξίδι και 
έγκαιρα το προμηθεύεται. Φανταστείτε ένας υπό-
λογος τροφοδοσίας να μην προμηθευτεί τα απα-
ραίτητα τρόφιμα έγκαιρα τι θα γίνει στο ταξίδι. 
Βέβαια, ο κυβερνήτης ελέγχει όλα αυτά και δεν 
υπάρχει περίπτωση σε μια αμέλεια του υπόλογου 
να δημιουργηθεί πρόβλημα στο πλοίο. Ο παραδί-

δων εάν έχει ελλείμματα εξ υπαιτιότητάς του 
βεβαίως θα τα συμπληρώνει ιδίοις εξόδοις.

Εσύ κράτος, φαντάζομαι, θα κάνεις το ίδιο. Δι-
ότι αν δεν το κάνεις, το πλοίο (κράτος) όχι μόνο δεν 
θα πλεύσει, αλλά θα βουλιάξει στο λιμάνι αύταν-
δρο και με τις γυναίκες μαζί. Το 2004 άκουσα ότι 
ο υπεύθυνος οικονομικών μέτρησε τα χρήματα 
του κράτους, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι το κακό 
έκανε. Ίσως, σκέφτομαι, να μην θέλαμε να τα μά-

Η ευφυία δομής και το νοικοκυριό σ’ ένα πλοίο 
Mία άποψη

Όροι από τη γραμματική και λεξικά

Kυβερνώ =  Διευθύνω, διοικώ, είμαι ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας ενός κράτους και  
ο συντονιστής των υπουργών. 
Διευθύνω το πλοίο, κρατώ το τιμόνι, πηδαλουχιώ.

Aξιόπιστος =  Άξιος εμπιστοσύνης.
Aναξιόπιστος =  Aνάξιος να τον πιστεύει κανείς, όχι πιστευτός.

Διαφθορά =  Aνηθικότητα, ηθική κατάπτωση, ατίμαση γυναίκας, δωροδοκία.
Διαφθείρω = Kαταστρέφω τελείως, αφανίζω, βλάπτω ηθικά.
Διεφθαρμένος (παθ. μτχ) = αισχρός- φαύλος, εξολοθρεύω, βλάπτω
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θουν οι ξένοι τι χρήματα έχουμε, λες και αυτοί 
είναι στραβοί και ανόητοι, εδώ και οι γριές αγράμ-
ματες έλεγαν ότι αυτά που δίνουν είναι θαλασσο-
δάνεια παιδάκι μου, και με το ευρώ διπλασιάστη-
καν όλα τα είδη, όπως πάει το κράτος με τις ψεύ-
τικες αναπηρικές συντάξεις που δίνει και τις σπα-
τάλες που κάνει θα φαληρίσει. Το 2009 στις γει-
τονιές οι γειτόνισσες έλεγαν: Το κράτος χρωστά-
ει πολλά απ’ ό,τι ακούγεται και οι δανειστές θα μας 
τα πάρουνε ούλα, το κράτος τα σπατάλησε και θα 
το πάθουμε όπως τότε τη δεκαετία του ’40. απορώ 
και εξίσταμαι πριν παραλάβει το νέο επιτελείο δι-
ακυβέρνησης του κράτους δεν έκανε ό,τι κάνει 
ένας υπόλογος σ’ ένα πλοίο. Ο οικονομικός υπεύ-
θυνος δεν έκανε ό,τι κάνει ένας επιμελητής στο 
πλοίο όταν παραλαμβάνει την επιμελητεία, δεν 
μέτρησε τα λεφτά, δεν είχε ακούσει για χρέη, δεν 
ήξερε ότι τα χρέη θα πρέπει να πληρωθούν κάποια 
στιγμή ή νόμιζε ότι όπως το κράτος χαρίζει το ΦΠα 
σε κάποιους θα του χάριζαν και οι δανειστές τα 
χρέη; Εάν δεν ήξερε, δεν ρώταγε μια γριά της δε-
καετίας του 1940, 1950 και θα του έλεγε ότι οι 
τράπεζες, ιδιώτες, δανειστές δεν χαρίζουν τα 
χρέη. Το κράτος τα χαρίζει για ψηφοθηρικούς λό-
γους και ποιος ξέρει για ποιους άλλους λόγους 
και όχι από γαλαντομία. Πριν παραλάβετε τη δια-

κυβέρνηση της χώρας δεν είχατε ακούσει κάτι 
περί οικονομικών του κράτους, άλλωστε οι ίδιοι 
είσαστε και στο παρελθόν. Δεν παίρνατε μερικούς 
πρώην κυβερνήτες πλοίων, και όχι μόνο, αξιωμα-
τικούς εα να είχατε δίπλα σας ή στην πρώτη γραμ-
μή να έσωζαν το κράτος πριν φτάσει στο χείλος 
του γκρεμού. Σας υπενθυμίζω και ο Τζ. Τζαννετά-
κης κυβερνήτης πλοίων ήταν, ως πρωθυπουργός 
άριστα τα πήγε και πολλοί άλλοι που κατά το πα-
ρελθόν ήταν υπουργοί, βουλευτές και βοήθησαν 
αρκετά το κράτος. Πιστεύω ότι αν στη γέφυρα του 
πλοίου είχαμε και κάποιους πρώην κυβερνήτες 
πλοίων, και όχι μόνο, αξιωματικούς εα, το πλοίο 
δεν θα έφτανε σε αυτά τα χάλια. αλλά δεν σας 
άρεσαν και τους κάνατε πέρα. κάτι από τη ζωολο-
γία – ψαρολογία. Οι ειδικοί περί αυτών λένε ότι 
εάν έχεις ένα πιστόλι επάνω σ’ ένα τραπέζι γεμά-
το και έτοιμο προς χρήση, στην ουσία είναι άχρη-
στο διότι οι καρχαρίες, τα λιοντάρια, φάλαινες, 
τίγρεις, αγριογούρουνα δεν σκοτώνονται με το 
πιστόλι, θέλουν ειδικό όπλο. Επίσης, τα πτηνά μι-
κρά ζωάκια θέλουν δίκαννο για καλύτερη ευστο-
χία και όχι πιστόλι, εκτός και το αν έχεις για δική 
σου χρήση. Οι νοικοκυρές στα χωριά την εποχή της 
φτώχειας έλεγαν, θα αγοράσουμε φασολάκια για 
να κάνουμε τουρσί, φακές, θα φτιάξουμε τραχανά, 
χυλοπίτες, απόσυκα, βρώμη, σανό, ξύλα τώρα το 
καλοκαίρι που τα σπρεντς είναι χαμηλά γιατί το 
χειμώνα ακριβαίνουν. Εσύ καλό μας κράτος όταν 
τα σπρεντς ήταν 120, 130 μονάδες βάσης, γιατί 
δεν πήρες τα απαιτούμενα δάνεια αφού ήξερες τις 
υποχρεώσεις σου; Έλεγες ότι δεν υπήρχε σάλιο 
στα ταμεία σου, αμέλησες; δεν ήξερες ή τι άλλο 
συνέβη τότε...    

Eπί του πιεστηρίου-επίκαιρο
Στις 14 Oκτωβρίου 2011 άκουσα ιθύνοντα να λέει «ο κυβερνήτης του πλοίου οδηγεί καλά το πλοίο 
και εγώ είμαι ύπαρχος...». Eγώ ξέρω ότι για να γίνεις κυβερνήτης ή ύπαρχος σε ένα πλοίο και για 
να μην το πετάξεις στις ξέρες πρέπει να έχεις τελειώσει τη Σχολή Nαυτικών Δοκίμων (ΣNΔ).
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Δεν έβγαινε καθόλου έξω: 
ούτε στην αυλή ούτε στο 
δρόμο. Άρχισε να χλωμι-

άζει. η εικόνα της δολοφονημένης από τον ερα-
στή της δασκάλας που έδειξε η τηλεόραση ερχό-
ταν στα μάτια της κάθε φορά που εμφανιζόταν το 
κακό πουλί. μια φορά την είδε που βγήκε από την 
πόρτα της για λίγο και της έκλεισε το δρόμο. Για 
να την καλοπιάσει άρχισε να τραγουδάει «μια 
καλημέρα είναι αυτή, ας την να πέσει χάμω...», 
«δεν σε πιστεύω, φύγε από μπροστά μου» και τον 
χτύπησε στο πρόσωπο, με το βιβλίο που κρατού-
σε. «Χτύπα με να ξεθυμάνεις, δεν κελάηδησα 
ποτέ για σένα» έκρωξε το κακό πουλί και σκού-
πισε την κίτρινη μύτη του. «Δεν σε μισώ» του 
απάντησε κι έκλεισε την πόρτα της κατάμουτρα.

από τότε δεν ξαναβγήκε μόνη της στο δρόμο, 
εκείνο είχε στηθεί απέναντι και περνούσε και ξα-
ναπερνούσε, σαν φρενιασμένος λύκος.

Ζούσε την περιπέτεια, του κατατρεγμού με 
εγκαρτέρηση και περισυλλογή μέσα στην κιβωτό 
της οικογενείας, με τα αποθέματα του προνοητι-
κού νώε. Σιωπή των ενόχων; Σιωπή των αθώ-
ων. Τι να πεις; και σε ποιον; Όλα εξαρτώνται από 
το δελτίο θυέλλης, που εκπέμπει το τηλέφωνο 
μέσα από τα υστερικά κουδουνίσματα ανάμεσα 
μεσάνυχτα και άγρια χαράματα.

Στρώνει τραπέζια μαζεύει τα πιάτα, κυκλοφο-
ρεί αθόρυβα μέσα στο σπίτι με τα χέρια απασχο-
λημένα πάντα με κάτι, το μυαλό σταματημένο 
στην ίδια ερώτηση, γιατί σε μένα, γιατί; Σαν ρολόι 
που χάλασε και δεν προχωρεί. μόνο στη τηλέ-
φωνο δεν απαντάει. κι ας στριγγλίζει εκείνο την 
ημέρα, πολλές φορές και τη νύχτα, εκείνη, δεν 
πλησιάζει, το αφήνει να χτυπάει κουδουνίζοντας 

χωρίς να του δίνει σημασία κι όταν το παρακάνει 
κι επιμένει, του πετάει επάνω κανένα μαξιλάρι κι 
ο ήχος του τότε αδυνατίζει ώσπου ξεψυχάει.

Τι όνειρο κι αυτό που είδε χθες ξημερώματα 
ολοζώντανο από το κεφαλόσκαλο που στέκεται 
αμήχανη; Βλέπει στο υπόγειο που καταλήγει η 
σκάλα. Το πρόσωπό του σκονισμένο, τα τσίνορα 
και τα μαλλιά του άσπρα μέσα στο πριονίδι. κι 
έπειτα με το ίδιο ανταριασμένο βλέμμα, να της 
ζητά βοήθεια; μές’ από το βάθος του πηγαδιού 
που βρέθηκε ενώ υπνοβατούσε προς τα αστέρια. 
κι αυτή σκυμμένη πάνω από το φιλιατρό, να τον 
κοιτάζει με θλίψη απέραντη.

κοντά στο μεσημέρι διαλέγει ένα μέρος κάτω 
από το παράθυρο για περισσότερη διαύγεια.

να μην αφήσει καμιά σκοτεινή γωνιά ανεξε-
ρεύνητη κι αδιευκρίνιστα σημεία. Θυμήθηκε τον 
πρόγονο και τον απολογισμό που συνήθιζε κάθε 
βράδυ. «Ποί παρέβην; Τι δε, ο έδει δεν έπραξα».

Σκυμμένη πάνω από το καλάθι με τα εργόχειρα 
μπαλώνει τύψεις κι ενοχές για αμαρτίες που δεν 
διέπραξε: ράβει ξηλώνει αναμνήσεις.

η αγάπη είναι φόβος, διάβασε κάπου. Εκείνη 
δεν το πιστεύει, η αγάπη είναι πρώτα απ’ όλα 
ελευθερία. Δεν δίνεις για να γίνεις αποδεκτός 
αλλά γιατί το νιώθεις! Δίνεις γιατί έχεις και θέ-
λεις να έχουν και οι άλλοι. 

Γίναμε δύσπιστοι. Προσεκτικοί, κάθε κίνησή 
μας σημαδεύεται από προφυλάξεις, επιφυλάξεις, 
καχυποψία.

κυκλοφορούμε περίφοβοι. 
Στην άλλη άκρη του σύρματος ο κίτρινος κότσυ-

φας, καμώνεται τον ερωτευμένο ερωδιό, μαδάει 
τα φτερά του, ξύνει τα νύχια του, τροχίζει το ράμ-
φος του πάνω στο ίδιο του το σώμα και ξελαρυγ-

O εφιάλτης
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
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γίζεται σε σημείο πανικού και αυτοδιάψευσης.
Το καλοκαίρι πέρασε ήσυχα – χωρίς ενόχληση, 

από τον μηνυθέντα και υποχρεωθέντα να παρί-
σταται στην αστυνομία κάθε 1 και 15. κάποιες 
αραιές κι αθόρυβες εμφανίσεις έγιναν αντιλη-
πτές. Προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, ένα πέρα-
σμά του από την παραλία, μετά το απογευματινό 
τους μπάνιο, με δύο-τρεις ακόμα καθυστερημέ-
νους παραθεριστές, δεν έγινε αντιληπτό, μόνο 
από τη μάρθα. κάποια βουβά τηλεφωνήματα και 
η επανάληψή τους την επιβεβαίωσαν ότι πρόκει-
ται για τον ίδιο. Έμαθε λοιπόν το νέο, μη ανακοι-
νώσιμο τηλέφωνό τους;

Χριστέ μου, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος 
που εγκαταλείπεται στο πείσμα και στον εγωισμό 
του σερνικού, να μην μπορεί να δεχθεί την απόρ-
ριψη. Άραγε τι περιμένει; Nα του μιλήσει εκείνη; 

να συγκινήσει την αδριανή, που δεν ασχολήθηκε 
ποτέ μαζί του; να τον συγχωρήσει ο πατέρας της 
που τον προκάλεσε χυδαία; 

Τα τηλεφωνήματα πάντως τώρα δεν είναι συ-
χνά. κάτι Σάββατα και κάτι αργίες τ’ απογεύματα, 
που προφανώς είναι μόνος και τυραννιέται από 
αναμνήσεις, άσβυστο πόθο προσέγγισης και τύ-
ψεις βέβαια... Ούτε χαίρεται, ούτε ανησυχεί η μάρ-
θα: Τις εριννύες ακολουθούν οι ευμενίδες. 

Oι Eριννύες καταδιώκουν τον Oρέστη.  
Πίνακας του William-Adolphe Bouguereau (1862)
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H ναυαρχίδα της οικονομίας

O τραγέλαφος στο χώρο της εμπορι-
κής ναυτιλίας καλά κρατεί. Τη στιγμή 
που σύμφωνα με τα τελευταία στα-

τιστικά στοιχεία εξακολουθεί και για το 2010 
να παραμένει στην πρώτη θέση τόσο της πα-
γκόσμιας κατάταξης με το 13,5% της χωρητι-
κότητας όσο και των συναλλαγματικών προ-
σόδων στη χώρα με 15,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ έναντι 9 του τουρισμού, η κυβέρνηση 
πέρα από κάθε λογική συνεχίζει ακάθεκτη τις 
παλινωδίες της με τη διάλυση-μετάλλαξη για 
τρίτη ή τέταρτη φορά του Υ.Ε. ναυτιλίας στην 
εικοσάμηνη θητεία της.

Οι παροικούντες το ναυτιλιακό Πειραιά και όχι 
μόνον, μένουν εμβρόντητοι από την ασκούμενη, 
παγερή και ανερμάτιστη πολιτική απέναντι στο 
μεγάλο αυτό κεφάλαιο της εθνικής μας οικονο-
μίας, την εμπορική ναυτιλία, που τελευταία, μι-
κρόψυχα μεταλλάχθηκε σε θαλάσσιες υποθέσεις, 
θαλάσσιοι πόροι, αλιεία κ.λπ. και μάταια αναζη-
τούν λογικές εξηγήσεις.

Δυστυχώς, η πρώτη πλουτοπαραγωγική πηγή 
της χώρας, την οποία η πολιτεία θα έπρεπε δια-
χρονικά να έχει διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού, 
δεν έμεινε ανεπηρέαστη από πρόχειρους πειρα-
ματισμούς, παρεμβάσεις που πεισματικά αγνόη-
σαν την ιδιομορφία της ναυτιλιακής επιχείρησης 
και τις ιδιαιτερότητες του ποντοπόρου πλοίου, 
αλλα και ιδιοτέλειες που έντεχνα επένδυσαν σε 
ανιστόρητες ιδεοληψίες (ενοχοποίηση επιχειρη-
ματικότητας, στρατιωτική οργάνωση Λιμενικού 
Σώματος κ.λπ.) με συνέπεια τεράστιες ζημιές 
στην οικονομία και στο εθνικό νηολόγιο.

Προ της διαγραφόμενης οικτρής οικονομι-
κής κατάστασης, που φτάνει και μέχρι την πε-

ρικοπή συντάξεων των απόμαχων του κύμα-
τος, οι κυβερνητικοί χειριστές θα πρέπει να 
ξεπεράσουν όλες αυτές τις νοσηρές καταστά-
σεις και συμφιλιούμενοι με την κοινή λογική 
(προτροπή νέου υπουργού Οικονομικών) και 
τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα να επι-
διώξουν από τη μεγάλη αυτή βιομηχανία τη 
βέλτιστη δυνατή απόδοση. Ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, με διορατικότητα για τη διαχρονική 
σημασία της εμπορικής ναυτιλίας για το έθνος, 
έβαλε τα θεμέλια του επιτυχημένου ενιαίου 
διοικητικού της φορέα με τη μορφή του One-
Stop-Shop (Υ.Ε. ναυτιλίας – Λιμενικό Σώμα). 
Ο νέος υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος 
Βενιζέλος, κατά σύμπτωση συνεπώνυμός του, 
θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρον τις τε-
ράστιες δυνατότητες της εμπορικής ναυτιλίας 
σε συνάλλαγμα και επενδύσεις. Τα μεγέθη της 
και οι πραγματικοί αριθμοί την υποδεικνύουν 
ως τη ναυαρχίδα της όλης προσπάθειας. Το 
αξιόμαχον της ναυαρχίδας απαιτεί υπεύθυνο 
κυβερνήτη με ναυτιλιακή συνείδηση (shipping 
minded). Στις προτεραιότητες του κυβερνήτη 
πρέπει να είναι η άμεση αποκατάσταση του δι-
αταραγμένου κλίματος, καθώς και η επανε-
πάνδρωσή της με το πεπειραμένο και εξειδι-
κευμένο επιτελικό προσωπικό, για την εκπαί-
δευση και μετεκπαίδευση του οποίου στα ναυ-
τικο-ναυτιλιακά έχουν επενδυθεί τεράστια 
ποσά και πολιτικές, πέραν κάθε λογικής και 
χρηστής διοίκησης, το έστειλαν σε ώρα οικο-
νομικής μάχης σε παροπλισμό ή κατώτερης 
σημασίας έργα. η ανταπόκριση στα κελεύσμα-
τα των καιρών και της λογικής θα είναι πρό-
κριμα επιτυχίας.

Γεώργιος Απ. Βασόπουλος Αντιναύαρχος (εα) Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ.
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Eυχαριστίες EAAN  

προς Γραφείο παραθερισμού ΓEN

Στην παραθεριστική πε-
ρίοδο του 2011 στο 
Θαν, διατέθηκε 

από ΓΕν μεγάλος αριθμός καταλυμάτων, με 
αποτέλεσμα να εξυπηρετηθούν περισσότεροι 
συνάδελφοι. αναγνωρίζοντας τη γόνιμη και 
στενή συνεργασία Εααν και αρμόδιου γραφεί-
ου ΓΕν, εστάλη η ακόλουθη επιστολή ευχαρι-
στιών: «Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης αποστράτων αξιωματικών ναυτι-
κού εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Γραφείο 
Παραθερισμού ΓΕν και ειδικότερα στους:

α. Aντιπλοίαρχο Aνδρέα Kαπίρη ΠN
β. αντιπλοίαρχο κ. μπακαλάκο Πν
γ. ανθυποπλοίαρχο (Ε) Δημ. Πλούμη Πν
δ. ανθυποπλοίαρχο (Ε) κ. κωνσταντίνου Πν
ε. ανθυποπλοίαρχο (Ε) κ. αλβανίδη, Πν
στ. ανθυπασπιστή (μηΧ.) ν. καπαρό

διότι κατά το θέρος 2011 επέδειξαν εξαιρετικό 
πνεύμα συνεργασίας με το αντίστοιχο Γραφείο 
Παραθερισμού της Ενώσεώς μας και έτσι εξυ-
πηρετήθηκαν καλύτερα οι ε.α. αξιωματικοί στα 
θέρετρα του Πν».

Από την ΕΑΑΝ

Eορτασμός 100 χρόνων ιστορίας του Θ/K 
Γ. Aβέρωφ στα Xανιά

TοΣάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011, 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό 
κέντρο Χανίων εκδήλωση για τα 

«100 χρόνια του θωρηκτού Γ. αβέρωφ».
Την εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο 

των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρό-
νια από την ύψωση της Σημαίας, τον κατάπλου 
στις ελληνικές θάλασσες και την ένταξή του 
στον ελληνικό στόλο του θωρηκτού «Γ. αβέ-
ρωφ», συνδιοργάνωσαν το Πολεμικό ναυτικό, 
η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χα-
νίων, ο σύλλογος των μονίμων Υπαλλήλων 
του ναυστάθμου κρήτης και το ναυτικό μου-
σείο κρήτης.

Στην έναρξη η κ. Άννα μακράκη-καρέλλα πα-
ρουσίασε την εκδήλωση και έγινε προβολή ται-
νίας – βίντεο από τη δράση του Θωρηκτού «Γ. 

αβέρωφ».
Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτησε ο αρ-

χηγός του Στόλου μας, αντιναύαρχος Παναγιώ-
της Ευσταθίου Πν. μεταξύ άλλων είπε ότι πρό-
κειται για τον ζωντανό θρύλο των ναυτικών 
αγώνων. Το όνομά του αντηχεί ζωντανό και 
σήμερα ύστερα από δεκάδες χρόνια συνδέοντας 
το σύγχρονο ναυτικό έπος, με τους ναυάρχους 
του ’21, τους βυζαντινούς δρόμωνες, τις αρχαί-
ες τριήρεις. Ο ναύαρχος ευχαρίστησε τους δι-
οργανωτές και προσωπικά το συμμαθητή του 
Πρόεδρο του ναυτικού μουσείου κρήτης, αρ-
χιπλοίαρχο (μ) εα μανώλη Πετράκη Πν για τη 
συμβολή του.

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. α. Βουλγαράκης τό-
νισε στο χαιρετισμό του ότι το Θ/κ Γ. αβέρωφ 
είναι ένα μνημείο, μια κιβωτός της ιστορικής 

Γράφει ο Παναγιώτης Δούκας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
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μνήμης του έθνους, που αποτελεί το μοναδικό 
ελληνικό έδαφος που ποτέ δεν υποδουλώθηκε 
από τον κατακτητή.

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Σκουλάκης επεσήμανε 
στο χαιρετισμό του, ότι το ένδοξο θωρηκτό συ-
νέδεσε το όνομά του με εθνικά γεγονότα μεγί-
στης εμβέλειας ανάμεσά τους την ανακήρυξη της 
Ένωσης της κρήτης με την Ελλάδα.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» κ. ν. Παπαδάκης στη παρέμβασή του τόνισε 
ότι οι πρώτοι υποψήφιοι αγοραστές του αβέρωφ 
ήταν οι Τούρκοι, αλλά δεν τα βρήκαν με τα Ιταλικά 
ναυπηγεία και τελικά το αγοράσαμε εμείς.

Οι δύο πρώτες δόσεις πληρώθηκαν από τον 
Γεώργιο αβέρωφ και τα υπόλοιπα από το ελλη-
νικό κράτος. Επίσης, ανέφερε ότι στη δεκαετία 
του ’50 ήθελαν να το διαλύσουν, αλλά πρωτο-
στάτησαν αξιωματικοί του Π. ναυτικού, ανάμεσά 
τους και ο Χανιώτης αρχιπλοίαρχος Παυλάκης 
και τελικά το πλοίο διατηρήθηκε. Επίσης, πρότει-
νε στον αρχηγό του Στόλου στην εορτή για τα 100 
χρόνια από την Ένωση της κρήτης με την μητέρα 
Ελλάδα να ρυμουλκηθεί έως τον κόλπο των Χα-
νίων το θρυλικό θωρηκτό. Ο αρχηγός αποδέχθη-
κε την πρόταση και θα τη μεταφέρει στον αρχηγό 
του Γενικού Επιτελείου ναυτικού, αντιναύαρχο 
κ. Δ. Ελευσινιώτη Πν. η πρόταση από τους παρι-
σταμένους χειροκροτήθηκε.

κεντρικός ομιλητής, ήταν ο αντιναύαρχος εα 
κ. Ι. Παλούμπης, επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘα, ο 
οποίος ανέπτυξε τα στοιχεία για τον καθοριστικό 
του ρόλο στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λή-
μνου, που κατοχύρωσαν την κυριαρχία πάνω στα 
νησιά του αιγαίου.

Ο πρόεδρος του ναυτικού μουσείου κρήτης 
αρχιπλοίαρχος εα. κ. Πετράκης σε συγκινητικό 
κλίμα ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και ιδι-
αιτέρως τον συμμαθητή του αρχηγό Στόλο, αντι-
ναύαρχο κ. Π. Ευσταθίου Πν.

ακολούθως, έγινε απονομή αναμνηστικών 
Διπλωμάτων στους συντελεστές, στο 90χρονο 
ναύτη στου Θ/κ αβέρωφ κ. Θ. ναξάκη, στη σύ-
ζυγο του εγγονού του ναυάρχου Π. κουντουρι-
ώτη και στους επίτιμους Πρόεδρο και Γενικό 
Γραμματέα του ναυτικού μουσείου κρήτης αντι-
ναύαρχο εα κ. κ. μανιουδάκη και αντιπλοίαρχο 
εα. κ. α. κοντό.

Στο ναυτικό μουσείο κρήτης, υπάρχει ενότητα 
αφιερωμένη στους Βαλκανικούς Πολέμους με 
προεξάρχουσα μορφή τον αβέρωφ, σήμερα δε 
εμπλουτίστηκε με προσωπικά αντικείμενα του 
ναυάρχου κουντουριώτη που δώρισε η σύζυγος 
του εγγονού του κ. μάντυ κουντουριώτη.

Στο χώρο εκθέσεων του Πνευματικού κέντρου 
παρουσιάστηκε πλούσιο αρχειακό υλικό, φωτο-
γραφίες, γραπτά ντοκουμέντα από τη ναυπήγηση, 
τις μάχες του Θ/κ αβέρωφ τα οποία επιμελήθη-
καν ο καλλιτεχνικός φίλος του ν.μ.κ αντιπλοί-
αρχος εα. κ. Φαλιέρος και η Γραμματέας του 
μουσείου.

Εδώ πρέπει να αναέρω ότι το 1959 στις εκδη-
λώσεις της εορτής των Βαλκανικών Πολέμων 
και του αγίου νικολάου που πραγματοποιήθηκαν 
στον Πόρο επάνω στο κατάστρωμα του αβέρωφ, 
είχα την τιμή να παραστώ κι εγώ ως ναυτόπαις.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
μεγάλος αριθμός ένστολων αξιωματικών, Υπα-
ξιωματικών και πολιτικών Υπαλλήλων του ναυ-
στάθμου κρήτης, απόστρατοι αξιωματικοί του 
Πν ως και πλήθος Χανιωτών. Επίσης και ο Πρό-
εδρος της Εααν, αντιναύαρχος εα κ. Σπ. Περβαι-
νάς Πν μετά της συζύγου του.

Τέλος, αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ 
τον πρόεδρο και το ΔΣ του ναυτικού μουσείου κρή-
της για την ιδέα και υλοποίηση της εκδήλωσης.

Με τιμή
Π. Δούκας
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Οι Σκοπιανοί 
κλέβουν τα 

σύμβολά μας
Οι Σκοπιανοί έχουν ξε-

φύγει τελείως. Καθώς πλη-
ροφορούμεθα έχουν κάνει έκθεση 

στην Αγγλία και παρουσιάζουν εκθέματα προ-
σπαθώντας να αποδείξουν πως είναι απόγονοι 
του Μ. Αλεξάνδρου. Δεν γνωρίζουν τουλάχι-
στον ότι ο Μ. Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά και 
τον ελληνικό πολιτισμό μετέφερε στην Ασία και 
σε όλα τα μέρη του κόσμου που κατέλαβε;

Το κούρεμα του χρέους
Το κούρεμα θέλει τέχνη. Όταν ο κουρέας ρώτη-
σε τον Αρχέλαο πώς θέλει να τον κουρέψει αυ-
τός απάντησε: «σιωπηλός». Γιατί οι κουρείς 
συνήθως όταν σε κουρεύουν μιλάνε πολύ. Εμάς 
δεν μας ρώτησαν οι Γερμανοί κουρείς πώς θέ-
λουμε να μας κουρέψουν τα ομόλογα, φλυαρώ-
ντας ή σιωπώντας.

Η απαξίωση των αξιωματικών
Οι Κυβερνήσεις πάνε κι έρχονται. Οι αξιωματι-
κοί όμως είναι λειτουργοί και διατηρούν την 
ιδιότητά τους εφ’ όρου ζωής. Αυτό ας το κατα-
λάβουν όλοι και ας μην προσπαθούν να απαξι-
ώσουν τους απόστρατους γιατί κάνουν ζημιά 
στην Ελλάδα.

Όταν το 1996 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, 
κατά τα Ίμια ρωτήθηκε ποιοι ήταν οι κανόνες 
εμπλοκής που «έδωσε» στις δυνάμεις που πήγαν 
να υπερασπίσουν την τιμή της Πατρίδας, εκείνος 
απάντησε: «Τι σημαίνει κανόνες εμπλοκής».

Τρομολαγνεία των ΜΜΕ
Από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα ανεξαιρέτως 
τα κανάλια συζητούν για το ελληνικό χρέος, 
τρομοκρατώντας τους Έλληνες πως έφθασε το 
τέλος του κόσμου. Οι Έλληνες όμως δεν χρεο-
κόπησαν, το κράτος χρεοκόπησε. Υπάρχει λοι-
πόν περίπτωση να δοθεί λύση μέσω τηλεόρασης 

για το ελληνικό χρέος; Τότε γιατί αυτή η τρο-
μοκρατία; Είναι σκόπιμη ή μαζοχιστική; Οι αρ-
μόδιοι ας απαντήσουν.

Αλβανός τουρίστας
Κάποτε η παραπάνω φράση ήταν το πιο σύντο-
μο ανέκδοτο. Ποιoς θα φανταζόταν ότι ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αλβανίας θα έλεγε στο 
δικό μας Υπουργό «Είμαστε πρόθυμοι να βοη-
θήσουμε οικονομικά τους Έλληνες μετανάστες»; 
Άκουσον – Άκουσον!

Μισθολογικά…
Ακούσαμε ότι στα άτομα που είναι κάτω των 55 
ετών θα τους γίνει περικοπή σ’ ένα μέρος στις 
συντάξεις 40%... Βασανίστηκα πολύ να βρω το 
λόγο περικοπής. Μάλλον το βρήκα, επειδή οι 
κυρίες είναι νεαρές θα πρέπει να κάνουν δίαιτα 
για να διατηρήσουν τη σιλουέτα τους.

Αύξηση #1
Όλοι θέλουμε αύξηση. Το καλό μας κράτος 
μας έκανε είπε για το φόρο στα ακίνητα, 1η 
μέρα έως 8 μονάδες και για δύο χρόνια 3η 
μέρα έως 10 μονάδες και για 4 χρόνια και στη 
βδομάδα έως 20 ευρώ και για πάντα. Αυτό 
δεν είναι αύξηση; Τι θέλετε…

Oικονομικά
Ακούμε από τα ΜΜΕ ότι βρέθηκε στον προϋ-
πολογισμό μαύρη τρύπα 4 δισ., άλλη μαύρη 
τρύπα 6,1 δισ. Και άλλη παραπέρα κ.ο.κ. Δεν 
έχουμε ακούσει όμως για ξανθιά τρύπα, μού-
σχουρη τρύπα ή άσπρη τρύπα με λίγα δισ. 
για να χαλαρώσουμε λίγο…

Άξιον απορίας…
Ακούσαμε ότι δήμοι με λίγους κατοίκους δα-
νείστηκαν από πολυσυζητημένη τράπεζα που 
βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη, πολ-
λά εκατομμύρια. Απορία μας είναι πώς την 
ανακάλυψαν και σώσανε τους δήμους…
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με αφορμή την κυβερνητική εξαγγελία για κα-
τάρτιση και εφαρμογή καινούργιων μισθολογίων 
στο Δημόσιο, επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα, που αφορούν στα μόνιμα Στελέχη 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι 
αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα 
χρειάζεται, για να φέρουν σε πέρας τις υπηρεσι-
ακές τους αποστολές χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος 
προσωπικού, αναγκάζει τους περισσότερους να 
εργάζονται εντατικότερα και πέραν του κανονι-
κού ωραρίου, αλλά και να αναλαμβάνουν περισ-
σότερες υποχρεώσεις και ευθύνες χωρίς πρό-
σθετη αμοιβή.

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

μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες 
ασκήσεις – πορείες – πλόες κ.λπ., συνήθως μα-
κριά από τις μόνιμες κατοικίες τους χωρίς πρό-
σθετη αμοιβή.

μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα (τουλά-
χιστον κάθε δύο χρόνια) και πηγαίνουν αδιαμαρ-
τύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η Υπηρεσία, 
μακριά συνήθως από τις μόνιμες κατοικίες τους. 
Δεν ισχύουν για τους στρατιωτικούς τα πριμ που 
προσφέρονται στους μετατιθέμενους Δημοσίους 
Υπαλλήλους.

Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς 
σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και εν 
ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και οικογενει-
ακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη υπηρεσιακή 
απαίτηση καθώς επίσης και κάθε έκτακτη ανάγκη 
της χώρας, όπως π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, πυρ-

καϊές κ.λπ. χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η Υπηρε-

σία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει 
πλήρη συντάξιμο χρόνο.

Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός υπηρεσί-
ας κάτω από τον αυστηρότατο Στρατιωτικό Ποι-
νικό κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντικά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν 
χωρίς κανένα περιορισμό όλες οι άλλες τάξεις. 
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και για τρο-
χαία παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.

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

Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο 
βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς τη 
στρατιωτική τους υπηρεσία και να συμπληρώ-
σουν το εισόδημά τους.

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

Οι σημερινοί Βασικοί μισθοί τους είναι οι κα-
τώτεροι στο Δημόσιο. Ο ανθυπολοχαγός έχει 
Βασικό μισθό 899 ευρώ και οι αρχηγοί των Γε-
νικών Επιτελείων έχουν βασικό μισθό 2.068 
ευρώ, ήτοι βασικό μισθό Πρωτοδίκη!

Mισθοί-Συντάξεις Στρατιωτικών
Γράφει ο Παναγιώτης Μάλλιαρης Επίτιμος Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού
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ΔHMOΣ KEPKYPAIΩN
Επιτροπή Ονοματοθεσίας Δήμου  
Κερκυραίων
Δημαρχείον Κέρκυρας
Αρ. πρωτ. χ. αρ.
Κέρκυρα 3 Σεπτεμβρίου 2009
Απόσπασμα πρακτικού
Θέμα: Απόφαση σχετικά με την ονοματοθε-
σία οδού αφιερωμένη στον Αξιωματικό 
Ελευθέριο Χανδρινό.

Tην Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ε.τ. κατά τη συνεδρί-
αση του νεοεκλεγέντος συμβουλίου της Επιτρο-
πής Ονοματοθεσίας του δήμου κερκυραίων, συ-
ζητήθηκε μεταξύ άλλων, η πρόταση για την ονο-
ματοθεσία οδού στο όνομα του κερκυραίου αξιω-
ματικού του Πολεμικού ναυτικού Ελευθέριου 
Χανδρινού. Την πρόταση έθεσε με επιστολή του ο 
καθηγητής κωνσταντίνος καραμούτσος, ενώ την 
εισήγηση και υποστήριξή της έκανε ο ίδιος ο Δή-
μαρχος κερκυραίων κ. Σωτήριος μικάλεφ.

Ο πλωτάρχης Ελευθέριος Χανδρινός γεννήθη-
κε στο προάστιο μαντούκι της κέρκυρας και ως 
αξιωματικός του Πολεμικού ναυτικού πολέμησε 
το 1974 στην κύπρο. Ως κυβερνήτης του αρμα-
ταγωγού «ΛΕΣΒΟΣ», πήρε την πρωτοβουλία με-
τά από πρόταση της Εθνικής Φρουράς της κύ-
πρου και βομβάρδισε τον ισχυρό τουρκοκυπρια-
κό θύλακα της Πάφου, αναγκάζοντας τις εχθρικές 
δυνάμεις να παραδοθούν. Παράλληλα, αντί να 
επιστρέψει προς την Ελλάδα, εκινήθη προς την 
αίγυπτο και η κίνησή του δημιούργησε τρομερή 
σύγχυση στις τουρκικές δυνάμεις, ώστε η τουρ-
κική αεροπορία βύθισε από σφάλμα το αντιτορ-
πιλικό του στόλου της «κοτζάτεπε», αχρήστευσε 

ένα άλλο και έθεσε ένα τρίτο εκτός μάχης. Οι 
απώλειες του τουρκικού στόλου και η παράδοση 
των Τούρκων της Πάφου, στέρησε από τις δυνά-
μεις εισβολής τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν 
τα σχέδιά τους κατά την πρώτη επιχείρηση κατά-
ληψης της νήσου. Το 1986 ο Χανδρινός έπεσε 
θύμα ενός περίεργου αυτοκινητιστικού δυστυχή-
ματος στη βόρεια Ελλάδα και το 1994 έφυγε από 
κοντά μας χωρίς να παραπονεθεί για την απί-
στευτη συνωμοσία σιωπής, για τις επιτυχίες του 
«ΛΕΣΒΟΣ» κατά το 1974, αλλά και για τον παρα-
γκωνισμό του.

μπορεί το ελληνικό κράτος να μην τίμησε, ούτε 
να αναγνώρισε επαρκώς τα πολεμικά επιτεύγμα-
τα του Χανδρινού και του πληρώματός του, η Επι-
τροπή Ονοματοθεσίας πάντως του Δήμου κερκυ-
ραίων χαιρέτισε την πρόταση του Δημάρχου και 
αποφάσισε ομόφωνα να ονομάσει την κεντρική 
οδό που χωρίζει το Ικα κέρκυρας από το κΤΕΛ 
κέρκυρας σε οδό Ελευθέριου Χανδρινού.

Για την Επιτροπή Ονοματοθεσίας
Ο Πρόεδρος, Ιωάννης Πιέρης

Ο Γραμματέας, Σπυρίδων Γαούτσης

Oνοματοθεσία οδού αφιερωμένη στον Αξιωματικό 
Ελευθέριο Χανδρινό
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Έγκριση Ισολογισμού – Απολο-
γισμού της ΕΑΑΝ Οικον. Έτους 
2010
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Ε’ Κλάδος
Απόφαση
Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού της 
ΕΑΑΝ Οικον. Έτους 2010.

Έχοντας υπόψη:
α.  Το νΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων αποστράτων 

αξιωματικών Ε.Δ.».
β.  Το Άρθρο 30 του νΔ 496/74 «Περί λογιστικού 

του νΠΔΔ» (αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 
του ν. 369/76) και το ΠΔ 205/1998 «Περί ορι-
σμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρ-
ξεως της εφαρμογής του κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου για τα ν.Π.Δ.Δ.».

γ.  Τον α.ν. 281/36 «Περί συγχωνεύσεως των 
παρά τοις πολιτικοίς υπουργείοις και ταις Γε-
νικαίς Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και 
Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λο-
γιστηρίων κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκε με το 
ν. 787/43.

δ.  Το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 330 από 17-05-11 
της Εααν

ε.  Την απόφαση ΥΕΘα/ΓΕΕΘα/ΔαΔ Φ. 010/ 
102134/ Σ. 1715/13-10-92 «Περί μεταβιβά-
σεως αρμοδιοτήτων στον α/ΓΕν».

στ.  Το έγγραφο Φ. 959.4/1/11/Σ. 71949/30-5-
2011/ΓΕν/Εα-ΙΙΙ

ζ.  Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 14-
7-2011.

αΠΟΦαΣΙΖΟΥμΕ

1. Εγκρίνουμε:
α.  Τον Ισολογισμό της Εααν Οικονομικής Χρή-

σης 2010 ύψους 4.859.648,55 €
β.  Τον απολογισμό της Εααν Οικονομικής Χρή-

σης 2010, ο οποίος παρουσίασε τα εξής απο-
τελέσματα:

1)  Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2009:  
4.286.824,28 €

2)  Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους 
2010: 831.895,75 €. Σύνολο 5.118.720,04 €

3)  Εκπίπτονται πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 
2010: 432.292,01 €

4)  Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2010 που μεταφέ-
ρεται: 4.686.428,02 € στο οικονομικό έτος 
2011 

2. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ

Πληροφόρηση EAAN
EΦHMEPIΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ
AP ΦYΛΛOY 216
11 IOYΛIOY 2011
YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ
με την υπ’ αριθμ φ. 932/09/11 από 4 Ιουλίου 
2011 απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις των άρθρων 4 και 5 του Πρ. διατ. της 21/31 
Οκτωβρίου 1932 «κωδικοποίηση νόμων περί 
μετοχικού Ταμείου Β. ναυτικού» (ΦΕκ 387/τ. α) 
διορίζονται στο διοικητικό Συμβούλιο του μετο-
χικού Ταμείου ναυτικού (μΤν), με τριετή θητεία, 
οι κάτωθι:
α.  Ο αντιναύαρχος ε.α. μιλτιάδης κανάρης Πν 

του ανδρέα, με αΔΤ α 502571, ως Πρόε-
δρος.

β.  Ο αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος μποϊλές Πν 
του Θεοφάνους, με αΓμ 0473 και αΣΤ 2260, 
ως τακτικό μέλος.
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γ.  Ο υποναύαρχος ΛΣ ε.α. Δημήτριος Παπαζαφεί-
ρης του Σπυρίδωνα, με αΔΤ 192876, ως τακτι-
κό μέλος του, ο υποναύαρχος ΛΣ ε.α. Παναγι-
ώτης καλογείτων του Σταματίου, με αΔΤ Π 
400752, ως αναπληρωματικός.

δ.  Ο αρχιπλοίαρχος αναστάσιος κατσάρης Πν 
του Σταύρου, με αΓμ 1619 και αΣΤ 6903, ως 
τακτικό μέλος και ο αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων 
κονιδάρης Πν του Γεωργίου, με αΓμ 1681 και 
αΣΤ 741, ως αναπληρωματικός.

ε.  Ο αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος μπαλόπουλος 
Πν του Θεοδώρου, με αΓμ 0486 και αΣΤ 
2273, ως τακτικό μέλος και ο αρχιπλοίαρχος 
(Ο) Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Πν του Ιωάν-
νη, με αΓμ 0510 και αΣΤ 2297, ως αναπλη-
ρωματικός.

στ.  Ο υπάλληλος α’ Βαθμού κλάδου ΠΕ-Δημοσιο-
νομικών του υπουργείου Οικονομικών, Ιωάννης 
αργύρης του Περικλή με αΔΤ αη 055810 ως 
τακτικό μέλος και η υπάλληλος α’ βαθμού, κλά-
δου ΠΕ/Δημοσιονομικών του ιδίου υπουργείου, 
Ευθαλία καπλάνογλου του κοσμά με αΔΤ αη 
009950, ως αναπληρωματική.

ζ.  Ο αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακό-
πουλος Πν του Γεωργίου, με αΔΤ αΙ 135189, 
ως τακτικό μέλος και ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Χα-
ράλαμπος αϊδίνης Πν του Δημητρίου, με αΔΤ 
αη 106292, ως αναπληρωματικός.

2.  η υπ’ αριθμ. Φ. 932/01/08 από 18 μαρτίου 
2008 (ΦΕκ 152/τ. ΥΟΔΔ), όπως τροποποιήθη-
κε μεταγενέστερα, καταργείται.

Μεγάλη χοροεσπερίδα ΕΑΑΝ 
2011
Φέρεται σε γνώση των μελών μας ότι η Εααν 
κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/Εααν καθόρισε, 
όπως το ποσό συμμετοχής στη χοροεσπερίδα 
που όρισε για τις 14 Δεκεμβρίου 2011 στη Λέσχη 
αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανέλθει σε 

20,00 ευρώ ανά άτομο δεδομένου ότι το υπό-
λοιπο ποσό θα καλύψει η EAAN. Υπόψη ότι θα 
τηρηθεί προτεραιότητα συμμετοχής με την κατα-
βολή του εισιτηρίου-πρόσκλησης, εκδιδομένης 
από την Εααν. Έναρξη χορηγήσεως εισιτηρίων-
προσκλήσεων από 15/11/2011. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες για το χορό, απευθύνεστε στο 
τηλέφωνο 210-3310430-1 της EAAN.

Tελεταί Kωνσταντάρα
Προς τα μέλη της ΕΑΑΝ
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλό-
νικου Ταβουλάρη Αντ/χου ε.α.
Επιθυμώ να ενημερώσω τα μέλη της Ενώσε-
ως ότι διατηρώ γραφείο τελετών στην αθήνα, 
ανταίου 1 πλ. μερκούρη, τηλ. 210 9213398. 
6972416761 και προσφέρω τις πρέπουσες υπη-
ρεσίες υποδειγματικά, προς «συναδελφικές» τι-
μές. αναλαμβάνω να κατατοπίζω και να δεικνύω 
στα ορφανικά μέλη της Εααν τις παροχές όλων 
των δικαιουμένων οικονομικών βοηθημάτων 
από τις κρατικές υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέ-
ρισμα, έξοδα κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ. Επί-
σης με το επίδομα θανάτου και τα έξοδα κηδείας 
που δικαιούται η οικογένεια του εκλιπόντος, να 
καλύπτω τα βασικά έξοδα της τελετής, ανακου-
φίζοντας άμεσα την απρόσμενη οικονομική πίεση 
των οικείων του. αναλαμβάνονται τελετές όλων 
των δογμάτων, αποστολές και παραλαβές περι-
στατικών σε όλη την επικράτεια και εκτός αυτής, 
εκτελούνται παραγγελίες στεφάνων (άνθινων ή 
δάφνινων) καθώς και καύση σε περίπτωση που 
υπάρχει τέτοια επιθυμία.

Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος

ΕΝΗΜΕρΩΣΗ
Γνωστοποιείται ότι στην τελετή μνήμης γενοκτο-
νίας των Ποντίων, που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 
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2011, παρέστη εκ μέρους Εααν, ο πλοίαρχος Χ. 
αϊδίνης, Π.ν. ε.α., μέλος του ΔΣ/Εααν, ο οποίος 
και κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη.

ΕΝΗΜΕρΩΣΗ
Γνωστοποιείται ότι το μέλος της EAAN Πλοίαρ-
χος (E) εα X. Aϊδίνης ΠN παρέστη την 01-10-2011 
στην επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων αεροπόρων 
της EAAA στην Πλατεία Mεταξουργείου στην 
Aθήνα όπου και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους 
της EAAN.

Πληροφόρηση EAAN
Σας πληροφορούμε ότι οι εκδρομές που γίνονται 
από άτομα-μέλη μας είναι ιδιωτικού-προσωπι-
κού χαρακτήρα και η EAAN ουδεμία συμμετοχή 
ή σχέση έχει με αυτές.

Kοπή πίτας EAAN
H κοπή πίτας EAAN θα γίνει στις 18 Iανουαρίου 
2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.00 (2μμ) στο 
Πολεμικό Mουσείο.

Aνακοίνωση
αξιωματικός κάτοχος οικοπέδου στον οικισμό 
αξιωματικών ναυτικού στον Άγιο Ιωάννη Ευ-
βοίας, ζητά ανταλλαγή με οικόπεδο στον οικι-
σμό αξιωματικών ναυτικού στο Βιέθι κερατέας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936695811

Πρακτικά συνεδριάσεως του ΔΣ/
ΕΑΑΝ της 15ης-9-2011 υπ’ αριθ. 80
Θέμα 6ο. Ανακοίνωση ΔΣ/ΕΑΑΝ περί δημο-
σιεύματος «Καθημερινής»
1. Το ΔΣ/Εααν με αφορμή τα διάφορα σχόλια 
που αντηλλάγησαν στο διαδίκτυο, τα οποία ταυτί-
ζουν τους αξιωματικούς (Ε) με τους «μονιμάδες» 
του κατάπτυστου δημοσιεύματος της εφημερίδας 

«καθημερινή» της 2-4-11, απορρίπτει τα σχόλια 
αυτά και γνωρίζει τα ακόλουθα:
α. Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων κάλυ-
ψε εξ αρχής το θέμα αντιδρώντας άμεσα στο εν 
λόγω κείμενο χωρίς να διαχωρίζει τους αξιω-
ματικούς σε κατηγορίες και χωρίς να δέχεται τον 
όρο «μονιμάδες», με την επιστολή του προς την 
εν λόγω εφημερίδα της 5-4-11,
β. απορρίπτει το διαχωρισμό των αξιωματικών, 
εν ενεργεία και αποστρατεία, σε «πατρίκιους» και 
«πληβείους».
γ. Όλοι οι αξιωματικοί άσχετα με τον τρόπο εισό-
δου τους στο Πν εκτελούν διαχρονικά τα καθή-
κοντά τους κατά τον καλύτερο τρόπο, ο καθένας 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σεβόμενοι 
απόλυτα την ιεραρχία.
δ. Στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα 
μας και κατ’ επέκταση το σύνολο των εν ενεργεία 
και αποστρατεία στελεχών του Πν, η μόνη ελπίδα 
που μας έχει απομείνει για να περάσουμε την κρί-
ση, είναι η ομόνοια και ομοψυχία όλων μας και 
όχι διχαστικά κηρύγματα αυτής της μορφής.
2. Το παρόν εκδίδεται για να κλείσει οριστικά το 
θέμα αυτό.
3. Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Ελληνικός Σύνδεσμος  
υποβρυχίων
αθήνα Οκτώβριος 2011

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλεγέντες από τις αρ-
χαιρεσίες του Ιουνίου 2011 συνήλθαν σε σώμα, 
όπως προβλέπεται από το καταστατικό του ΕΣΥ/
Β και το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως ακο-
λούθως:

Πρόεδρος ναπολέων Γενοβέλης Υποναύαρ-
χος Πν εα, Αντιπρόεδρος αναστάσιος κάρμης 
αντιπλοίαρχος Πν εα, Αντιπρόεδρος Ευστρά-
τιος μπαιρλής Σημαιοφόρος (Ε) Πν εα, Γεν. 
Γραμματέας Εμμανουήλ κάιλας αξ/κός (Ε) Πν 
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εα, Ταμίας Ιωάννης αλεξιάδης Υποπλοίαρχος 
(Ε) Πν εα, Δημ. Σχέσεις μιχαήλ Πρωιμάκης 
Σημαιοφόρος (Ε) Πν εα, Γραμματέας Δημή-
τριος Δέδης αντιπλοίαρχος (Ε) Πν εα, Μέλος 
αθανάσιος Τσιούμαρης Σημαιοφόρος (Ε) Πν εα, 
Μέλος Χαράλαμπος Γιακουβάκης Σημαιοφό-
ρος (Ε) Πν εα. η διάρκεια της θητείας του νέου 
ΔΣ είναι τριετής 2011-2014.
Ο Γεν. Γραμματέας Εμμ. Κάιλας Αξ/κός (Ε) ΠΝ εα 

Τα Μέλη του ΔΣ

Ο Πρόεδρος ΔΣ Ναπολέων Γενοβέλης  
Υποναύαρχος ΠΝ εα

Nέο βιβλίο του Eπισμηναγού εα  
Nίκου Mπατσικανή
Eπιχορήγησης Yπουργείου Πολιτισμού-Παιδείας 
Kύπρου. 
H ΠPOΣΦOPA THΣ KYΠPOY ΣTON B’ ΠΠ

A’ βραβείο Διεθνούς  
Διαγωνισμού «Eλληνικού 
Πνευματικού Oμίλου  
Kυπρίων». Iστορική μελέτη, 
στην οποία τεκμηριώνεται 
ο ερχομός χιλιάδων Kυπρί-
ων στην Eλλάδα, όπου και 
πολέμησαν εναντίον Γερ-

μανών-Iταλών, καθώς και η παρουσία τους στα 
μέτωπα του πολέμου Eυρώπης-Mέσης Aνατο-
λής-Bόρειας Aφρικής, στο πλευρό των κατακτη-
τών τους Άγγλων. Eκδόσεις «Bεργίνα» Φειδίου 
14-16, Aθήνα και σε όλα τα βιβλιοπωλεία, με 
παραγγελία. Nίκος Mπατσικανής: 697 4647947
batsikanisnikos@gmail.com

Ευχαριστήριο
Επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς, τον 
υποδιευθυντή του ννα και διευθυντή κλινικής, 
ορθοπεδικό χειρουργό κ. Ευθύμιο μηλιώτη 
και την ομάδα του για την άμεση αντιμετώπιση 

και αποκατάσταση του προβλήματος της υγείας 
μου. Επίσης ευχαριστώ όλο το προσωπικό της 
4α πτέρυγας του ννα για την πλήρη εξυπη-
ρέτηση και βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας μου.

Με εκτίμηση, Βασιλική Παπαχρήστου
Σύζυγος Νικ. Παπαχρήστου  

Aρχιπλοίαρχου ΠΝ εα

ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΚΑρΑ,  
Οι Φρουροί της Συκαμινιάς

Στην έκδοση αυτή με τα 
διηγήματα ο συγγραφέας 
καταγράφει χαρακτήρες, 
γεγονότα, εικόνες που ο 
καθένας μας συναντά, 
ακούει, βλέπει. O ανα-
γνώστης νοιώθει πως 
στοιχεία των ηρώων 
είναι και δικά του, πως 

έχει και ο ίδιος μερίδιο στα δρώμενα, συνε-
γείρονται τα συναισθήματά του. 

Είναι συχνή η αναφορά στο αγαπημένο του 
θέμα, τη Γυναίκα, ενώ προβάλλεται με ευαι-
σθησία και φανερό θαυμασμό ο κυρίαρχος ρό-
λος της στη διαμόρφωση αρχών, συνειδήσεων 
και χαρακτήρων, η συμμετοχή της σε αγώνες.

Οι συγκρούσεις των ανθρώπων, η πολιτι-
κή, η καθημερινή ζωή έχουν τη θέση τους στο 
βιβλίο, όπως και η προβολή του καλού και 
του κακού, ο αγώνας για επιβίωση, η δικτα-
τορία του ‘67, τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, 
η θρησκοληψία, ο ρατσισμός, η πλουτοκρατία, 
η κρίση που μαστεύει από τους εργαζόμενους 
ικμάδα και ελπίδες. αλλά και η ζωή στο χωριό 
με ηθογραφικές αναφορές και απολαυστικά 
στοιχεία, 

Eκδόσεις Παπαζήση, αθήνα 2011. ISBN:978-
960-02-2552-5. Διαστάσεις:14Χ21. Σελ.308
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Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

•  με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος 
της απώλειας του εισοδήματός σου!

•  Ο ΠΟν διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία 
συνοδεύονται με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖηΩ» και «ΔηΩ» για τα βιολογικά προ-
ϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέ-
ρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό. 

•  Έλα να διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε 
είδη ένδυσης και υπόδησης, η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και 
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!

•   Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟν είναι ανταποδοτικές για το προσω-
πικό του Πολεμικού ναυτικού για τους εξής λόγους: 
- Ενίσχυση ΕκΟΕμν (30% από τα κέρδη) 
- Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις 
-  Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού Πν

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες  
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
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Eπιστολή στον Πρωθυπουργό
ΣυΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ  
(ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) (ΝΠΔΔ)
Αρ. Πρωτ.: 663 Ημερ.: 11 - 10 - 2011
ΠρΟΣ:  Πρωθυπουργό κον Γεώργιο  

Παπανδρέου
ΘΕΜΑ:  Θέματα Ενώσεων Αποστράτων  

Αξιωματικών Ε.Δ. και Σ.Α.
αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ

1. Τον τελευταίο καιρό οι απόστρατοι δέχονται 
μία άνευ προηγουμένου επίθεση από κυβερνη-
τικά και άλλα στελέχη του κόμματός σας, που 
προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση 
ότι οι απόστρατοι είναι οι πιο προνομιούχοι της 
κοινωνίας, ότι κατευθύνονται από το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι έχουν ομφάλιο 
λώρο με τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. που 
πρέπει να κοπεί, κ.λ.π. Το μόνο προνόμιο το οποίο 
έχουμε είναι ο αποστρατευτικός βαθμός που μας 
απονέμει η Πολιτεία σε αναγνώριση των υπηρε-
σιών μας προς την Πατρίδα και η κηδεία μας με 
στρατιωτικές τιμές (όχι δημοσία δαπάνη) με τα 
παράσημα, το ξίφος, το πηλίκιο και την Ελληνική 
Σημαία να μας συνοδεύει στην τελευταία μας κα-
τοικία.

2. Όσον αφορά τη διασύνδεση με το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι αναλη-
θές, γιατί οι Ενώσεις μας είναι ακομμάτιστες, η 
δε εκλογή των μελών των Δ.Σ. γίνεται ατομικά 
και χωρίς συνδυασμούς από ένα πολύ μεγάλο 
εκλογικό σώμα.

3. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και προφα-
νώς για να διαλυθεί η συνοχή των αποστράτων 
ο κος ΥΕΘα έλαβε απόφαση να τελειώνει με 
τους αποστράτους και άνευ λόγου μετατρέπει τις 
τρεις Ενώσεις των αποστράτων, Στρατού (Εα-
αΣ), ναυτικού (Εααν) και αεροπορίας (Εααα) 
από νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (νΠΔΔ) 

σε νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (νΠΙΔ) 
σωματειακής μορφής.

4. από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, περι-
λαμβανομένου και του αντιπροέδρου της κυβέρ-
νησης κου Θ. Πάγκαλου έχει ανακοινωθεί ότι θα 
καταργηθούν τα νΠΔΔ τα οποία:

α.-Επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό 
(Π/Υ), προς εξοικονόμηση χρημάτων

β.-Έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους Δημοσί-
ους Υπαλλήλους, προς εξοικονόμηση και πιο ορ-
θολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

γ.-Είναι άχρηστες, ουδέν προσφέρουν και εί-
ναι απλά νΠΔΔ “σφραγίδες“.

5. Οι τρεις Ενώσεις αποστράτων αξιωματι-
κών οι οποίες εκπροσωπούν 100.000 αποστρά-
τους των Ε.Δ. και των Σ.α. (ΕΛ.αΣ και Λ.Σ.) και τα 
ορφανικά μέλη αυτών, δεν εμπίπτουν σε κάποια 
από τις ανωτέρω τρεις παραμέτρους γιατί:

α.-Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Π/Υ ούτε κατά 
1 ΕΥρΩ, γιατί τα έσοδά τους προέρχονται από 
ατομικές εισφορές και από την αξιοποίηση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας τους (αυτοχρη-
ματοδοτούμενες).

β.-Δεν έχουν στην δύναμή τους Δημοσίους 
Υπαλλήλους.

γ.-Δεν είναι άχρηστες και νΠΔΔ “σφραγίδες’’. 
η επί σειρά ετών λειτουργία τους με την παρού-
σα μορφή, έχει αποδείξει ότι έχουν ανταποκριθεί 
πλήρως στους σκοπούς που προβλέπονται στα 
καταστατικά τους και δεν συντρέχουν λόγοι για 
θεσμικές αλλαγές στην λειτουργία τους.

6. η χρησιμότητα της ύπαρξης και η λειτουργία 
των τριών Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών 
ως νΠΔΔ, οι οποίες εκπληρούν δημόσιο σκοπό, 
δεν αμφισβητήθηκε εδώ και 39 χρόνια από ουδέ-
να περιλαμβανομένων των κομμάτων του ελλη-
νικού κοινοβουλίου ακόμη και του ΠαΣΟκ, η δε 
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προσπάθεια δικαιολόγησης της αλλαγής του κα-
θεστώτος τους ως διαρθρωτική αλλαγή ή στα 
πλαίσια της μείωσης του κράτους ουδένα πείθει.

7. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στα μέλη των 
Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών συγκατα-
λέγονται βετεράνοι του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-
μου και των μετά το πέρας τούτου εθνικών κρί-
σεων και ορφανικά μέλη ηρώων του Πολέμου 
και πεσόντων εν ειρήνη κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους προς την Πατρίδα. αυτοί όλοι, 
όπως και οι λοιποί απόστρατοι, βρίσκουν κατα-
φύγιο στις τρεις Ενώσεις αποστράτων αξιωμα-
τικών και έχουν εμπιστευθεί σε αυτές την προ-
στασία των συμφερόντων τους.

8. Ο “ομφάλιος λώρος“, με την καλή έννοια και 
όχι με την κακή που προσπαθούν να αποδώσουν 
ορισμένοι, μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρα-
τεία αξιωματικών είναι δεδομένος και ξεκινά 

από της ιδρύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων. Εί-
ναι μία σχέση αλληλοεκτίμησης και αλληλοσε-
βασμού, που μόνο όποιος έχει υπηρετήσει στις 
Ένοπλες Δυνάμεις μπορεί να το καταλάβει και 
δεν έχει σχέση με την διοίκηση και λειτουργία 
των Ε.Δ. Ο προϊστάμενος που έχει βρεθεί με τους 
υφισταμένους του να φυλάει τα σύνορα υπό τις 
πιο αντίξοες συνθήκες, να πετάει μαζί τους για να 
διατηρεί τον εναέριο χώρο μας ελεύθερο, να κα-
ταδύεται μαζί τους με το υποβρύχιο, κλπ, δεν 
είναι δυνατόν να μην μπορεί ως απόστρατος πλέ-
ον να τους επισκέπτεται, να συζητάει μαζί τους 
και να τους εκθέτει τα προβλήματα των αποστρά-
των. Οι εν ενεργεία είναι παιδιά μας. Εμείς τους 
πήραμε από το χέρι, τους μεγαλώσαμε, τους εκ-
παιδεύσαμε και τους εμφυσήσαμε τις αρχές του 
Έλληνα στρατιωτικού: την φιλοπατρία, την αυτα-
πάρνηση, την αυτοθυσία, την τόλμη, την τιμή, την 



58             ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2011

EΠIΣTOΛEΣ

αξιοπρέπεια, την υπερηφάνεια και άλλα πολλά, 
όπως έκαναν για εμάς κάποιοι άλλοι στο παρελ-
θόν. μην μας ζητάτε να απαρνηθούμε τα παιδιά 
μας γιατί δεν πρόκειται να το κάνουμε.

9. Εκτός αυτού οι απόστρατοι έχουν κοινά συμ-
φέροντα με τους εν ενεργεία, όπως τα μετοχικά 
Ταμεία, τα Στρατιωτικά νοσοκομεία, κλπ. και πα-
ραμένουν στην εφεδρεία για πολλά χρόνια μετά 
την αποστρατεία τους. η επαναφορά αποστράτων 
στην πλήρη ενέργεια, ως μηδέποτε απομακρυν-
θέντες, που έχει γίνει και από τα δύο κόμματα 
εξουσίας, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν δεν 
υπήρχε αυτός ο “ομφάλιος λώρος“.

10. η αποκοπή αυτής της σχέσεως θα έχει 
ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, γιατί θα οδηγήσει 
στην απαξίωση και αμφισβήτηση των αποστρά-
των από τους εν ενεργεία και στην μείωση του 
ηθικού των εν ενεργεία, γιατί οι απόστρατοι απο-
τελούν νομοτελειακά την προβολή της ζωής 
τους στο μέλλον.

11. η μετατροπή των τριών Ενώσεων απο-
στράτων από νΠΔΔ σε νΠΙΔ τις εξομοιώνει με 
τους πολλούς Συλλόγους/Συνδέσμους/Ενώσεις 
αποστράτων που λειτουργούν ως νΠΙΔ , οι οποί-
οι μάλιστα το τελευταίο διάστημα βρίσκουν πρό-
σφορο έδαφος για να πολλαπλασιασθούν, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και των ένεκα ταύτης 
λαμβανομένων μέτρων, που θίγουν τους απο-
στράτους . αυτή είναι η πιο σίγουρη μέθοδος για 
την διάλυση των τριών θεσμοθετημένων Ενώ-
σεων, γιατί μετά την μετατροπή τους σε νΠΙΔ 
ουδεμία αναγνωρησιμότητα θα έχουν, θα διαλυ-
θούν τα Παραρτήματά τους που λειτουργούν σε 
όλη σχεδόν την Ελλάδα και το κυριότερο λόγω 
της κατάτμησης αυτής δεν θα εκπροσωπούν το 
σύνολο των αποστράτων, αλλά ένα μικρό μέρος 
αυτών.

12. Ο προηγούμενος ΥΕΘα, κος Ε. Βενιζέλος 
σε σχετική ερώτηση στην Βουλή επί του θέματος 

αυτού απήντησε την 24-2-11 ότι «Το ΥΠΕΘα 
αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη οι απόστρα-
τοι αξιωματικοί να εκφράζονται ενιαία και οργα-
νωμένα μέσα από τις Ενώσεις τους και να μην 
πολυδιασπώνται σε διάφορους συλλόγους που 
δυστυχώς πολλαπλασιάζονται συνεχώς και απο-
δυναμώνουν τις Ενώσεις αποστράτων».

13. Για όλα αυτά η Ένωση αποστράτων αξιω-
ματικών Στρατού (ΕααΣ), κατόπιν εντολής του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε συνεργασία 
με τις δύο άλλες Ενώσεις, του ναυτικού (Εααν) 
και αεροπορίας (Εααα) εξεπόνησε μελέτη περί 
σκοπιμότητος μετατροπής ή μη των τριών Ενώ-
σεων αποστράτων αξιωματικών από νΠΔΔ σε 
νΠΙΔ την οποία υπέβαλε στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, χωρίς όμως αυτή να ληφθεί υπόψη.

κύριε Πρωθυπουργέ, οι απόστρατοι νιώθο-
ντας ότι έχουν τεθεί στο περιθώριο και ότι βάλ-
λονται καθημερινά από κυβερνητικά στελέχη και 
μετά τις οικονομικές θυσίες που έχουν υποστεί, 
σας καλούν να παρέμβετε με αποφασιστικότητα 
και να ματαιώσετε το έγκλημα που διαπράττεται 
εις βάρος τους με την μετατροπή των τριών 
Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών από νΠΔΔ 
σε νΠΙΔ σε μία εποχή που η συνοχή και η ομοψυ-
χία όλου του Ελληνικού λαού είναι αναγκαία.

Τα Μέλη του Συντονιστικού
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος ε.α. Αντγος ε.α.
Παντελής Μαυροδόπουλος Περικλ. Κορμάς
ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Αντ/χος (Ε) ε.α.
Σπ. Περβαινάς ΠΝ Γ. Τζικάκης ΠΝ
ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Επ/γος (Ι) ε.α.
Βασ. Κατσιαντώνης Γεώρ. Β. Κασσαβέτης
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ



ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2011            59

Απαξίωσις των Αξ/κών ΠΥ/ΠΤ

ΘΕΜΑ: Απαξίωσις των Αξ/κών Πυ/ΠΤ από τα 
δημοσιεύματα δύο Ανωτάτων Αξ/κών Π.Ν. εις 
την εφημερίδα «Καθημερινή»

Σχετ.: Εφημερίδα «Καθημερινή» 2/4/2011 και 
14/4/2011

αξιότιμοι κύριοι ναύαρχοι,
Πρόθεσίς μου δεν είναι να αντιδικήσω μαζί σας, 

γιατί δεν είναι του χαρακτήρος μου να αντιδικώ με 
συναδέλφους οιουδήποτε βαθμού και προελεύ-
σεως, αλλά ακόμη ποτέ δε σκέφθηκα στα 35 χρό-
νια της παραμονής μου εις τας τάξεις του Πολ. 
ναυτικού ότι θα μπορούσα κάποτε να αντιδικήσω 
με ναυάρχους. Όμως χάριν της ιστορίας και μόνον 
θα μου επιτρέψετε να εκφράσω κάποιες προσω-
πικές μου απόψεις εις τα όσα αναφέρατε για τους 
αξιωματικούς ΠΥ-ΠΤ εις την εφημερίδα «καθη-
μερινή» της 14/4/2011 και οι απόψεις μου αυτές 
πιστεύω ότι είναι απόψεις και πολλών άλλων συ-
ναδέλφων εξ υπαξιωματικών προερχομένων.

Συγκεκριμένα:
μέχρι το έτος 1969 οι οργανικές θέσεις εις την 

επετηρίδα διά τους αξιωματικούς εξ υπαξιωμα-
τικών προερχομένους ήσαν ελάχιστες. Το 1969 
η τότε δικτατορική κυβέρνησις κατήργησε μερι-
κώς την επετηρίδα εις τους κλάδους των Ε.Δ. και 
έτσι όλοι οι υπαξιωματικοί, συμπληρούντες κά-
ποια χρονικά όρια εις το βαθμό του ανθυπασπι-
στού, προήγοντο σε αξιωματικούς μέχρι εξα-
ντλήσεως της ιεραρχίας διά τον προβλεπόμενον 
χρόνον παραμονής των εις το στράτευμα και διά 
τον καταληκτικό βαθμό που προεβλέπετο. Δηλα-
δή προήγοντο χωρίς οργανικές θέσεις.

Έτσι προέκυψεν ένας μεγάλος αριθμός αξιω-
ματικών ΠΥ/ΠΤ κυρίως εις τον καταληκτικό βαθ-

μό του αντιπλοιάρχου, όπου μια μερίδα εξ αυτών 
των αξιωματικών ΠΥ/ΠΤ όλων των εν ενεργεία 
βαθμών πολλές φορές βρίσκεται χωρίς αντικεί-
μενο εργασίας ή υποαπασχολείται, χωρίς όμως 
σε τίποτε να ευθύνεται.

αυτά τα μέτρα η πολιτεία εθέσπισε και διατή-
ρησε προφανώς με το σκεπτικό να βελτιώσει τις 
οικονομικές αποδοχές του προσωπικού των Ε.
Δ., γεγονός που υπαγορεύει τη μέχρι σήμερον 
παραμονή τους σε ισχύ.

ακόμη εθέσπισε και συνταξιοδοτικές απολα-
βές, όπως αποδοχές επομένου και μεθεπομέ-
νου βαθμού, που δεν αφορούν μόνο τους ΠΥ/ΠΤ 
αξιωματικούς αλλά όλο το μόνιμο ένστολο 
προσωπικό. και αυτή η οικονομική αρωγή της 
πολιτείας προφανώς υιοθετήθηκε, γιατί σε πα-
λαιότερες εποχές, που εσείς δεν τις ζήσατε, ο 
μηνιαίος μισθός επαρκούσε μόνο για ένα δεκα-
πενθήμερο ενώ το άλλο δεκαπενθήμερο ζού-
σαμε με δανεικά.

Το σαπούνι και τα γάλατα, που αναφέρει η 
εφημερίδα, δεν ήταν προϊόν υπεξαιρέσεως από 
τους υπαξιωματικούς αλλά επίσημη χορηγία από 
το Γεν. Επιτελείο ναυτικού επί σειρά ετών. ακό-
μη και στο πρόσφατο παρελθόν εχορηγείτο γάλα 
εις το μόνιμο προσωπικό.

Έτσι, εμείς ως υπαξιωματικοί αλλά και αργό-
τερα ως αξιωματικοί ΠΥ/ΠΤ λόγω της πτώχειας 
μας δεν είχαμε περιθώρια να διεκδικούμε βαθ-
μούς και γαλόνια. μέλημά μας ήταν πάντοτε η 
πολιτεία να μας δίνει αποδοχές, είτε ε.ε. είτε ε.α., 
που να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας 
και τα παιδιά μας αξιοπρεπώς.

Όλα αυτά δε γνωρίζω αν εσείς, οι αξιωματικοί 
καριέρας, τα είχατε υπόψιν σας προκειμένου να 
διοικήσετε σωστά, αντικειμενικά και δίκαια τους 

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠY) εα I. Mαρτζούκος ΠN
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υφισταμένους σας.
με τα δημοσιεύματά σας στην «καθημερινή» 

της 14/4/2011 αποδείξατε ότι δε γνωρίζατε επα-
κριβώς τα ποικιλόμορφα προβλήματα του προ-
σωπικού του Π.ν. αλλά και για τα όσα η πολιτεία 
έχει κατά καιρούς αποδεχθεί και υιοθετήσει κάνο-
ντας τη δική της πολιτική. Τα πλοία, αξιότιμοι κύ-
ριοι, δεν ταξιδεύουν μόνα τους! Δεν ταξιδεύουν 
μόνο με τους αξιωματικούς καριέρας και ούτε μό-
νον με τους υπαξιωματικούς, ούτε τα συνεργεία 
του ναυστάθμου πάσης μορφής και παντός όπλου 
λειτουργούν μόνον με τους αξιωματικούς καριέ-
ρας ή μόνον με τους αξιωματικούς ΠΥ/ΠΤ και τους 
υπαξιωματικούς των διαφόρων ειδικοτήτων. Όλα 
είναι αλληλένδετα μεταξύ τους σε μια πολύ καλή 
σχέση του προσωπικού εκατέρωθεν, όπου αξιω-
ματικοί καριέρας, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί 
ΠΥ/ΠΤ συνεργάζονται άψογα προς ένα κοινό σκο-
πό, δηλαδή την προκοπή του ναυτικού.

με τα δημοσιεύματά σας στην «καθημερινή» 
δημιουργήσατε αβασάνιστα και χωρίς περίσκεψη 
ένα μικρό ρήγμα εις τας σχέσεις αξιωματικών 
καριέρας, υπαξιωματικών και αξιωματικών ΠΥ/
ΠΤ. Χωρίσατε, δηλαδή, το ναυτικό σε δύο κομ-
μάτια. απαξιώσατε τους υπαξιωματικούς και 
αξιωματικούς ΠΥ/ΠΤ που είχαν και έχουν άριστη 
συνεργασία και άριστες σχέσεις με τους αξιωμα-
τικούς καριέρας και αντίστροφα. Επανήλθατε σε 
παλαιότερες εποχές της απαξίωσης και της υπο-
βάθμισης των υπαξιωματικών αλλά και εσάς 
των ίδιων των αξιωματικών καριέρας εξαιτίας 
γερασμένων αντιλήψεων ανθρώπων που σήμε-
ρα είναι όλοι τους μακαρίτες. Ωστόσο, στους δι-
άφορους πολέμους πλάι πλάι πολέμησαν αξιω-
ματικοί καριέρας και «μονιμάδες», όπως θέλετε 
να μας λέτε, μαζί πέθαναν ή επέζησαν, μαζί με-
γαλούργησαν, μαζί πικράθηκαν για τα καμώματα 
της μ. ανατολής και μαζί χάρηκαν τις καλές στιγ-
μές του ναυτικού μας.

αποτέλεσμα αυτής της ωραίας σχέσης και 
αγαστής συνεργασίας ήταν να αποκτήσουμε εν 
ειρήνη μοντέρνα και αξιόμαχα πλοία και υποβρύ-
χια εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε το Πολεμικό 
ναυτικό να χαίρει εκτιμήσεως μεταξύ των ναυ-
τικών των διαφόρων συμμαχικών κρατών και να 
συμμετέχει σε διασυμμαχικές ασκήσεις στα πέ-
ρατα του κόσμου – όρα Περσικός κόλπος και 
Σομαλία.

Εν καιρώ πολέμου δε, θα αναφέρω μόνο ένα 
γεγονός από τα πολλά που αναφέρονται στις έν-
δοξες πολεμικές σελίδες του ναυτικού μας. Θα 
αναφερθώ στο α/Τ αδριάς, όπου ο αείμνηστος 
κυβερνήτης του Ι. Τούμπας οδήγησε το πλοίο με 
κομμένη πλώρη στην αλεξάνδρεια κάτω από τις 
ουρανομήκεις ζητωκραυγές των παρατεταγμέ-
νων προς απόδοση τιμών πληρωμάτων των 
συμμαχικών πολεμικών πλοίων σε μια ψυχική 
έξαρσιν και υπερηφάνεια για την Ελλάδα των 
Ελλήνων. Όταν το πλοίο προσέκρουσε σε νάρκη, 
ένας από τους τραυματίες ήταν ο δίοπος μηχανι-
κός Παπαφρατζέσκος, ο οποίος έπρεπε να υπο-
στεί ακρωτηριασμό του αριστερού του χεριού στο 
ύψος του αγκώνος χωρίς αναισθητικό ή κάποιο 
άλλο αναλγητικό σκεύασμα από τον αείμνηστο 
ιατρό του πλοίου καποδίστρια. Τίποτε δεν υπήρ-
χε στο πλοίο που θα βοηθούσε εις το μετριασμό 
του πόνου. Ο κυβερνήτης Τούμπας προσπαθούσε 
να εμψυχώσει τον τραυματία, ο δε Παπαφρατζέ-
σκος του είπε: «Δε με νοιάζει διόλου για το χέρι 
μου, κύριε κυβερνήτα. Τι είναι ένα χέρι για την 
πατρίδα!». Ο κυβερνήτης τον φίλησε στο μέτωπο 
και ποτέ δεν ξέχασε αυτά τα λόγια, όπως ο ίδιος 
ομολογεί στα απομνημονεύματά του.

αυτός, λοιπόν, ο δάσκαλος ήθους, αξιοπρέπει-
ας και καρτερικότητας παρέμεινε στην ενεργό 
υπηρεσία και με την πάροδο των ετών προήχθη 
εις αξιωματικόν ΠΥ! Δεν έπρεπε να προαχθεί;

και έρχεσθε εσείς σήμερα με ελαφρά την σκέ-
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ψιν αλλά και κάποιος έγκριτος δημοσιογράφος, 
ο οποίος οπωσδήποτε καλοπέρασε στο ναυτικό 
στα χρόνια της θητείας του, να μας μιλάτε για 
τους αξιωματικούς ΠΥ/ΠΤ «με το κρουασάν υπό 
μάλης».

με τα δημοσιεύματά σας στην «καθημερινή» 
και απαξιώνοντας άμεσα τους αξιωματικούς ΠΥ/
ΠΤ απαξιώσατε έμμεσα και το ίδιο το Πολεμικό 
ναυτικό μεταφέροντας τα εν οίκω εν τω δήμω! 
ξεχάσατε ότι το Π.ν. μας εξέθρεψε και μας ανέ-
θρεψε και εμάς τους «μονιμάδες» και εσάς τους 
αξιωματικούς καριέρας. μας έδωσε, δηλαδή, 
όπως κοινώς λέγεται, ψωμί και φάγαμε και θα 
τρώμε όσα χρόνια ζήσουμε και εμείς και εσείς, 
προσφέραμε δε ό,τι ο καθένας μας μπορούσε 
σύμφωνα με την εκπαίδευση που έλαβε και τις 
πνευματικές του δυνατότητες.

Δε σκεφθήκατε άραγε ότι με τα δημοσιεύματά 
σας δώσατε τροφή σε κάποιους που για τους δι-
κούς τους λόγους δεν συμπαθούν τις Ε.Δ. – ευ-

τυχώς αυτοί είναι πολύ λίγοι, η πλειονότης του 
ελληνικού λαού μας αγαπά – να κακολογήσουν 
όχι τους ΠΥ/ΠΤ αξιωματικούς αλλά αυτό τούτο 
το Πολεμικό ναυτικό που τους φιλοξενεί και κατ’ 
επέκτασιν τις Ε.Δ. της χώρας;

Δε σκεφθήκατε ότι ο ημερήσιος ελληνικός τύ-
πος διανέμεται σε όλα τα συμμαχικά κράτη και ότι 
κάποιοι γείτονές μας θα χαίρουν διά τα όσα εσείς 
οι ανώτατοι αξιωματικοί του Π.ν. δημοσιεύετε, 
ενώ κάποιοι άλλοι θα μας χλευάζουν;

Όταν ήσαστε εν ενεργεία, δηλαδή ένα κομμάτι 
της διοικήσεως του Πολεμικού ναυτικού, γιατί 
δεν εισηγηθήκατε κάποιες αλλαγές που σας απα-
σχολούσαν για τους αξιωματικούς ΠΥ/ΠΤ δεδο-
μένου ότι μερικές από αυτές είναι και σωστές; 
Γιατί δεν εισηγηθήκατε τη θέσπιση από την Πο-
λιτεία κάποιων άλλων μοντέλων λειτουργίας 
αυτού του τόσο σοβαρού τομέα των προαγωγών, 
όπως για παράδειγμα ηΠα, Βρετανίας, Γαλλίας, 
Γερμανίας, έστω και Ιταλίας ώστε να βοηθήσετε 



και το Π.ν. εις την αξιοποίηση των στελεχών του; 
Εσείς τότε σιωπούσατε, για τους δικούς σας λό-
γους, προβάλλοντας τις απόψεις σας ανορθόδο-
ξα και εκ του ασφαλούς, ως απόστρατοι πλέον. 
αυτά, φυσικά, μπορείτε άνετα να τα εισηγηθείτε 
και σήμερα από τη θέση του απόστρατου, αν το 
θελήσετε.

Τα όσα δημοσιεύσατε εις τον ημερήσιο τύπο 
(«καθημερινή») χαρακτηρίζονται και ως ατυχή 
κοινωνικά σχόλια (κουτσομπολιό, ας μου επιτρα-
πεί η έκφρασις), όπου οι υπαξιωματικοί εμφανί-
ζονται ως στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι εις τα 
μετοχικά Ταμεία.

Έχουν ύφος αλαζονικό, βαδίζουν νωχελικά 
εις τους διαδρόμους του ΓΕν και φυσικά «που-
λάνε μούρη», ενώ ο πλοίαρχοι και οι ναύαρχοι 
τρέχουν.

κάποια κυρία, οδοντίατρος, εξεθείαζε κάποι-
ον μεγάλο αξιωματικό, ο οποίος με τη βοήθεια 
της επετηρίδας απεδείχθη υποπλοίαρχος σημα-
τωρός.

κάποια άλλη κυρία ιατρού μιλούσε για ένα με-
γάλο αξιωματικό, ο οποίος απεδείχθη ανθυπο-
πλοίαρχος αρμενιστής.

και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω σε 
τι έφταιξαν οι εν λόγω αξιωματικοί, αν οι κυρίες 
που αναφέρεσθε τους θεωρούσαν μεγάλους αξι-
ωματικούς;

κύριοι,
Είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά που λέτε; Εί-

ναι σοβαρές αυτές οι απόψεις για ανώτατους 
αξιωματικούς τις οποίες δημοσιεύετε και στον 
ημερήσιο τύπο;

μήπως τρέφετε κάποια εμπάθεια για τους 
υπαξιωματικούς και τους εξ αυτών αξιωματι-
κούς ΠΥ/ΠΤ και δε γνωρίζετε τι να γράψετε;

Όλα αυτά που ισχυρίζεσθε ότι συμβαίνουν και 
πράττονται από τους αξιωματικούς ΠΥ/ΠΤ, γιατί 
δεν τα ενσωματώσατε σε μια εμπεριστατωμένη 

αναφορά προς το Γενικό Επιτελείο ναυτικού, 
ώστε να διευκολυνθεί και η ηγεσία του Π.ν. σε 
κάποια από τις αποφάσεις ή τροποποιήσεις που 
είχε ή έχει ίσως κατά νου επί του θέματος, αλλά 
τα δημοσιεύσατε στον ημερήσιο τύπο;

μήπως επιζητάτε τη δημοσιότητα;
και εν κατακλείδι σε τι φταίνε οι αξιωματικοί 

ΠΥ/ΠΤ, που τους μέμφεσθε τόσο υποτιμητικά, αν 
η υπηρεσία δεν τους αξιοποίησε όσο θα έπρεπε 
με αποτέλεσμα να υποαπασχολούνται;

και ακόμη θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η αδι-
καιολόγητη «γενναιοψυχία» που επικαλείσθε, 
το «έλα, μωρέ, δεν ξέρεις», «δε βαριέσαι, βάλ’ 
του άριστα», «κάνε το καλό και ρίξ’ το στο για-
λό» είναι συναισθηματικό χαρακτηριστικό του 
Έλληνα, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει και 
δεν ισχύει μόνο για τους υπαξιωματικούς αλλά 
ισχύει και για όλους ανεξάρτητα, είτε είναι «μο-
νιμάδες», όπως τους λέτε, είτε είναι αξιωματι-
κοί καριέρας.

Σας ευχαριστώ, αξιότιμοι κύριοι, που διαβάσα-
τε τις σκέψεις μου και θα ήθελα τελειώνοντας να 
σας πω δύο ακόμη λέξεις: «αΙΔΩΣ αρΓΕΙΟΙ».

Το σεβαστό Γενικό Επιτελείο ναυτικού θερμά 
παρακαλούμε να μας υπερασπισθεί αναλογιζό-
μενο τους κοινούς αγώνες και τις άριστες σχέ-
σεις αξιωματικών καριέρας και υπαξιωματικών 
– αξιωματικών ΠΥ/ΠΤ απομονώνοντας διά πα-
ντός τέτοιου είδους νοοτροπίες, οι οποίες και τις 
καλές σχέσεις του μόνιμου προσωπικού διατα-
ράσσουν και διχάζουν αλλά και μας εκθέτουν 
εκτός ναυτικού, γιατί εντός ναυτικού όλοι μας, 
λίγο πολύ, γνωριζόμαστε.

Μετά τιμής
Ι. Μαρτζούκος

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

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

θοπεδικός χειρουργός, δέχεται συναδέλφους ε.α. και 
τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσίου. 09:00-12:00 
στην κλινική Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.  
Tηλ.: 6944585252

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

•  Φ.Ν. Πατσουράκος, καρδιολόγος, αρχίατρος ε.α. Χαρ. 
Τρικούπη 12 και καρνεάδου 1, ηλιούπολη. Δωρεάν 
συμμετοχή για όσες εξετάσεις υπάρχει σύμβαση με τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Διάφορα
•  Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός μη-

χανικός, γιος αξιωματικού του Πν Εα αναλαμβάνει τα-
κτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, σοφίτων 
κ.λπ. ως επίσης αναγνωρίσεις / νομιμοποιήσεις αυθαι-
ρέτων κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου. Τιμές πολύ 
καλές για στελέχη του Πν και ΛΣ, ΕΕ και Εα. Τηλέφωνο:  
210 2830215/6970883598

•  Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστη-
μα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθε-
ση: Δεκελείας 169, ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210-2514062, 
κιν.: 6932-257175.

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

•  νομιμοποίηση: ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, ισογείων, 
πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ και αυθαιρέτων οικιών, Μακρή 
Μαριάννα, αρχιτέκτων μηχανικός, Φανερωμένης 8, Χολαρ-
γός. Τηλ.: 210-6560015 κιν.: 6976-005555

•  Ο Αθαν. Καργιοπούλης μηχανολόγος μηχανικός, ανα-
λαμβάνει μελέτες μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 
210-8063391, κιν.: 6932-339224.

•  Ταπητοκαθαριστήρια GLS. καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια, 
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιω-
τικούς 20%. αράχθου 20, Ίλιον, αθήνα 131 22. Τηλ.: 210-
2612900, 210-2634967, 210-2629969.

•  O Γεώργιος Μπιλάς, πολιτικός μηχανικός-Ενεργειακός 
Επιθεωρητής Β΄ Τάξης, γιος αξιωματικού Π.ν ε.α. ανα-
λαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις και ανακαινίσεις 
κατοικιών. Kαλές τιμές στο προσωπικό Πν. ΤηΛ. 28210-
28201 . κΙν. 6974832312.

•  η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκη, μαθηματικός, σύζυγος 
αξιωματικού Π.ν. ε.α., με εξειδίκευση στο International 
Baccalaureate (IB), παραδίδει ιδαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 
6955184885. Προσφορές για τέκνα συναδέλφων.

•  Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός οδο-
ντίατρος πτυχιούχος Πανεπιστημίου αθηνών. Εμφυτευματο-
λογία, αισθητική προσθετική. αλεξάνδρου Παπαναστασίου 
93, καστέλλα Πειραιάς. Τηλ. 210-4174697.

•  Ο Ανδρέας Πανάγος, γιος συναδέλφου, διατηρεί πλυντή-
ριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων στο αιγάλεω, οδός Βάρναλη 
56. Τηλ. 210-5621786.

•  ηλεκτρολόγος - Mηχανικός Kωνσταντίνος Γ. Παπαδό-
πουλος, γιος αξιωματικού ΠN ε.α. αναλαμβάνει την εκπό-
νηση ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών. 
Tηλ.: 6974-383577.

•  η Παπαδοπούλου Ελένη, καθηγήτρια Γερμανικών, κόρη 
συναδέλφου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Bορεία προ-
άστια. Τηλ. επικοινωνίας: 6944525970.

•  Φυσικοθεραπευτής Γεώργιος Α. Βασιλόπουλος, γιος 
συναδέλφου, στην οδό Έσλιν 16-18 (πλησίον σταθμού 
metro Aμπελόκηποι). 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.

•  η Αικατερίνη Μεγαλογένη, κλινική Ψυχολόγος, κόρη 
συναδέλφου μετεκπαιδευθείσα στη Γαλλία, δέχεται στο 
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γραφείο της Διονυσίου αιγινήτου 8 (στάση μετρό, μέγαρο 
μουσικής). Mειωμένες τιμές στο προσωπικό Πν και ΛΣ. 
Τηλ.: 210-7229902. κιν.: 6932219996.

•  Οικονόμου Θεοδοσία, κόρη συναδέλφου, απόφοιτος ΤΕ-
Φαα αθηνών (μεταπτυχιακό BSc, MSc), αναλαμβάνει την 
προετοιμασία υποψηφίων για στρατιωτικές σχολές και ΤΕ-
Φαα. Τηλ.: 210-4521983. κιν.: 6946525983.

•  η ECONOMIC SOLUTION ΟΕ του υποναύαρχου ε.α. Μι-
χάλη Θηραίου προσφέρει: α. Έκπτωση 30 € στα ασφάλι-
στρα κάθε οχήματος. β. Έκπτωση 15% για ασφάλειες Ζω-
ής-Υγείας-Περιουσίας-Επενδύσεις. Τηλ.: 210-6646817. 
e-mail: zackiv@hotmail.com.

•  Γραφείο τελετών, 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.

•  Παρασκευή Φαρούπου, κόρη συναδέλφου, Ψυχολόγος Πα-
νεπιστημίου αθηνών με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Ψυχοθερα-
πεία. καραΐσκου 98 Πειραιάς. Τηλ.: 210-4190404. 

•  Η Γεωργία Σταυρινού, κόρη συναδέλφου, φιλόλογος, 
κάτοχος μάστερ και συγγραφέας σχολικών βοηθημάτων, 
παραδίδει μαθήματα. Εμπειρία 13 ετών, επιτυχίες. Τηλ.: 
210-4521394, 6937429106.

•  Η Ειρήνη Τσέλλου, κόρη συναδέλφου, έμπειρη φιλόλο-
γος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου, 
λυκείου. αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών δημοτικού. Πα-
ραδίδει μαθήματα γαλλικών, αγγλικών. Τηλ.: 210-
4944052 – 6932138944.

•  Αλέξανδρος Βασ. Μόσχος κηπουρός. Ο γιος του συνα-
δέλφου Βασίλη μόσχου [Σημ. (Ε) ε.α.) αναλαμβάνει κατα-
σκευές, συντηρήσεις, αυτόματο πότισμα κήπων, ταρατσών 
κ.λπ.Τηλ.: 6940899363.

•  Μάριος Μ. Βρυώνης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, MSc, 
PhD(c), γιος αξιωματικού Πν ε.α. Συμβουλευτική – Ψυχοθε-
ραπεία ενηλίκων. μειωμένες τιμές για στρατιωτικούς και 
οικογένειες αυτών. μιχαλακοπούλου 104 και ξενίας, αθή-
να. Τηλ.: 210-7484060, 6947278853.

• Οι Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί μη-
χανικοί Πανεπιστημιακοί Πατρών, διατηρούν εξειδικευμένο 
τεχνικό γραφεό επί της Λ. καζανζάκη 63, Βαμβακόπουλο 
Χανίων, τακτοποιήσεις αυθαίρετων, άδειες οικοδομών, 
ενεργειακά πιστοποιητικά, με καλές τιμές για το προσωπικό 
Πν τηλ.: 28210-927-6973433780.
•  Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου εα καθηγητής 

Γαλλικής Γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε χαμηλές τιμές 
(Τηλ.: 6985914011).

•  η Σηφάκη Ελένη, κόρη συναδέλφου, μαθηματικός με με-

ταπτυχιακό στη «Διδακτική και μεθοδολογία των μαθημα-
τικών» παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές, γυμνασί-
ου – λυκείου στα βόρεια προάστια. Τηλ.: 6945460944

•  η Φωτεινή Διακουμάκου – Ηλία, Φιλόλογος, σύζυγος 
αξιωματικού Πν, ειδικευμένη στην ειδική αγωγή παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, 
καθώς επίσης και σε μαθητές με κινητικά προβλήματα ή 
προβλήματα ακοής. Τιμές προσιτές σε στελέχη του Πν 
Τηλ.: 6956022654, 6934391214, 2105764789

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό 
ΟΣΜΑΝ – Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
•  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.: 210-

9493703, κιν.: 6932-270747.
•  Ο.Τ. 267 οικ. 2, τιμή: 45.000 ευρώ.  

Τηλ.: 6973-244343, κ. Θωμάς αραπκιλής.
•  Ο.Τ. 175 αρ. 9 Ζώνη α’, 604 τ.μ., Άγιος Ιωάννης Ευβοίας. 

Τηλ.: 210-6217380. κιν.: 6972232210.
•  Ο.Τ. 175 οικ. 9, ζώνη α’. Τηλ.: 210-6217380. κιν.: 

6972232210.
•  Ο.Τ. 229, οικ. 2. Tηλ.: 210-2914207. Mπούρδος.
•  Ο.Τ. 230 αρ. 7 τ.μ. 603, 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. αρχιπλοί-
αρχος ε.α. κ. αναστασάτος Πν.

•  κερατέα-Βγεθί υπό ένταξη μερίδιο στον ΟΣμαν. Τηλ. 
6944702586. Π/χος ε.α. α. μαδεμλής. e-mail: Faliro8@
yahoo.gr

•  Oικόπεδο στην περιοχή κερατέας (ΒΓΕΘΙ) του προγράμ-
ματος ΟΣμαν. Τιμή 38.000 €. Πληροφορίες Σ. κόλλιας. 
Τηλ.: 7950764646.

Eνοικιάζονται δωμάτια
•  Στο πανέμορφο Φραγκοκάστελλο μπορείτε να βρείτε ενοι-

κιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα. Στους Συνα-
δέλφους παρέχεται έκπτωση έως 30% στις τιμές καταλόγου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 90529 ή 6973329577 
(κα. Ειρήνη Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου).

•  Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρεί-
τε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα 
“αναΣΤαΣΙα”. Έκπτωση 15 % στο δίκλινο στις τιμές τιμο-
καταλόγου για τους Συναδέλφους. Περισσότερες πληρο-
φορίες στο Τηλ / Fax: 28210 46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. 
Νικολουδάκης).

XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
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Χρονικά ελληνικού Π. Ναυτικού
Ναυτικαί Ιστορικαί Σημειώσεις αριθ. 5.

Καταβύθισις υποβρυχίου υπό του 
ιστιοφόρου «Ομόνοια»

Προς την «Ναυτικήν Επιθεώρησιν».
Επειδή εις όλας τας εφημερίδας είδον δημοσι-
ευόμενα κατορθώματα ξένων ναυτικών και 
ουδαμού το κατόρθωμα του Ελληνικού ιστιο-
φόρου «Ομόνοια», το οποίον κατεβύθισε εις τα 
παράλια της κρήτης Γερμανικόν υποβρύχιον, 
εθεώρησα καλόν να καλέσω τον κυβερνήτην 
του κωνσταντίνον κρουστόπουλον, τον τολμη-
ρόν αυτόν Έλληνα θαλασσινόν, του οποίου έλα-
βον την αφήγησιν διά την ναυτικήν Επιθεώρη-
σιν, κατέβαλον δε πάσαν φροντίδα όπως διατη-
ρήσω το λεκτικόν του.

Α. Καμάρας Πλωτάρχης

Αφήγησις του Κυβερνήτου του 
ιστιοφόρου «Ομόνοια»
Επέρασα όλα τα χρόνια μου ως μούτσος και 
εμποροπλοίαρχος με καΐκια διάφορα και με πο-
στάλια.

Όταν άναψε η τελευταία μεγάλη φωτιά με ηύ-
ρε καπετάνιο στο ατμόπλοιο «Λουκία» που έκανε 
ταξίδια κάτω στη μάνη.

μετά τη Λουκία μπαρκάρισα στο Βυζάντιον του 
Πανταλέοντος που το είχαν επιτάξει οι Γάλλοι και 
το είχαν σταθμό στο Πλατογιάλι, γιατί εκεί είχαν 
ασύρματο και 14 αερόπλανα. Στας αρχάς μαρτί-
ου του 1918 μπήκα καπετάνιος στο τροχαντήρι 
του ιδιοκτήτου Δρακάτου «αγία Τροιάς».

Έπειτα από ένα ταξίδι γυρίσαμε στον Πειραιά 
και επειδή στο μεταξύ είχε πουληθή, ξεμπαρκά-
ρισα για 8 ημέρες για να μπω πάλι στο Τροχαντή-
ρι «Ομόνοια» του ίδιου ιδιοκτήτου.

Επάνου σ’ αυτό το καΐκι, που είχε επιτάξει η 

Ναυτική επιθεώρηση Μάρτιος 1928

Το περιοδικό ΝΕ το 1928 δημοσίευσε ένα άρθρο που κινείται μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας. 
Συγκεκριμένα από τα στοιχεία που παραθέτουμε προκύπτει ένα θαυμαστό ναυτικό κατόρθωμα το 
οποίο διεκδικεί την παγκόσμια πρωτοτυπία στα ναυτικά χρονικά. Δηλαδή ένα ιστιοφόρο, κατόρθωσε 
να βουλιάξει ένα γερμανικό υποβρύχιο, στην Κρήτη κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή τα ναυτι-
κά κατορθώματα και μάλιστα αυτής της κατηγορίας πρέπει να γίνονται γνωστά σε όλους τους Έλλη-
νες, ώστε οι μεν νεότεροι να παραδειγματίζονται και να μορφώνουν γνώμη για τους παλαιότερους, 
οι δε παλαιότεροι να μην τα ξεχνούν, έτσι ώστε να διατηρείται και να συντηρείται η μνήμη των ηρω-
ικών κατορθωμάτων των βετεράνων ναυτικών που θυσίασαν τα πάντα, οικογένεια, ασφάλεια, καλο-
πέραση, για να βοηθήσουν την Πατρίδα τους, χωρίς να αναμένουν βαθμούς και χρήματα.

Βέβαια σήμερα οι σύμμαχοί μας τα ξεχνούν όλα αυτά, όλες αυτές τις θυσίες που υπέστη ο ελληνι-
κός λαός και δεν αναγνωρίζουν τίποτα, παρά προσπαθούν να τον εξοντώσουν.

Επιμέλεια υποναύαρχου ε.α. Νικ. Τσαπράζη ΠΝ

Οι θαλασσινοί Απόηχοι ιδιαιτέρως ευχαριστούν τον υποναύαρχο εα Γ. Μανωλά ΠΝ για την ευγενή 
καλωσύνη που είχε να μας παραδώσει τα παραπάνω στοιχεία. 
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Ελληνική κυβέρνησις, είχον βάλει ένα ταχυβόλο 
των 75 τοποθετημένο πίσω από το πλωριό άλ-
μπουρο, πράγμα που μούκανε εντύπωσι.

Σε λίγες μέρες ήρθαμε στο ναύσταθμο και 
φουντάραμε μπροστά στο Λεμβουργείο.

αμέσως άρχισε μια εργασία για να μασκαρέ-
ψουν το καΐκι και να το κάνουν κατάλληλο για τη 
δουλειά που το ήθελαν. Πρώτα πρώτα επήραν 
ντούγες βαρελιών και της κάρφωσσαν επάνω σε 
τάβλες που εξήχαν πάνω από την κουπαστή έως 
ότου να κρύβεται το πυροβόλο. Έτσι το καΐκι φαι-
νόταν απέξω φορτωμένο με βαρέλια, μπορούσα-
με όμως όταν θέλαμε να κατεβάζουμε τις τάβλες 
που έπεφταν στο κατάστρωμα με διαφόρους μο-
χλούς και έτσι να ελευθερώνουμε το κανόνι. 
Εκτός από τις σανίδες αυτές είχαμε και μουσαμά-
δες που έπεφταν όταν θέλαμε στη θάλασσα.

Το πλήρωμα το αποτελούσαν οι ναύτες του 
Εμπορικού ναυτικού, τρεις τον αριθμό κι εγώ 
τέσσαρες και 9 ναύτες του Πολεμικού ναυτικού 
στις διαταγές του εφέδρου σημαιοφόρου κων-
σταντίνου Πάνου. αφού στο ναύσταθμο τελείω-
σε η δουλειά αρχίσαμε γυμνάσια τα οποία παρα-
κολουθούσε και ο άγγλος υποπλοίαρχος Princh. 
Τα γυμνάσια τα κάναμε με σωλήνα γυμνασίου 
μάουζερ και είχαμε μεγάλες επιτυχίες χάρις εις 
το δίοπο πυροβολητή Δέδε που δεν του ξέφευγε 
τίποτε. Στα γυμνάσια αυτά ήμουν υποχρεωμένος 
όταν φαινόταν υποβρύχιο να αφήνω το καΐκι μου 
με τη βάρκα και να κλαίω ζητώντας να μου λυ-
πηθούν το καΐκι μου, τα παιδιά μου κ.λπ. Έπειτα 
από 15 μέρες γυμνάσια, στις 4 Σεπτεμβρίου του 
1918 με φώναξε ο γενικός Διευθυντής του ν/
θμου κ. Γεωργαντάς ο οποίος μου έδωσε διατα-
γήν να φύγω. Πραγματικώς την άλλη ημέρα φεύ-
γαμε αφήνοντας πίσω μου μια κόρη ετοιμοθάνα-
τη την οποίαν και δεν ξαναείδα ποτέ, άδικα με 
παρακαλούσε ο κ. Γεωργαντάς να μη φύγω, τη 
στιγμή που η κόρη μου ήταν τόσο άρρωστη, εγώ 

περισσότερο από την κόρη μου αγαπούσα την 
Ελλάδα μας και έτσι απεφάσισα να φύγω.

Το ταξίδι
Στις 4 Σεπτεμβρίου φύγαμε από το ναύσταθμο και 
φουντάραμε την ίδια μέρα στον προλιμένα Πειραι-
ώς. Την άλλη μέρα φεύγαμε και προορισμός μας 
ήταν η κρήτη, που θέριζαν τα παράλιά της τα Γερ-
μανικά υποβρύχια. Είχαμε πάρει διαταγές να μην 
πλησιάζουμε κανένα λιμάνι εκτός ορισμένων που 
μας είχαν ορίσει και όσο το δυνατόν να αποφεύ-
γουμε και τα καράβια. Είχαμε πάρει τροφές και 
νερό για ένα μήνα και στις 7 του ίδιου μήνα φθά-
σαμε στην αμοργό και επειδή ήταν φρέσκος καιρός 
φουντάραμε σένα έρημο λιμανάκι. Στις 8, ημέρα 
κυριακή, ξαναφύγαμε και βάλαμε πλώρη για την 
κρήτη. Στις 11 είμαστε στη Σητεία, καθήσαμε ανοι-
κτά και πήραμε μερικά τρόφιμα. Για τη μηχανή, που 
είχαμε για τις μέρες της μπουνάτσας, είχαμε πάρει 
μαζί μας ένα ημερομίσθιο κρητικό που ήξερε από 
μηχανές όσο ξέρω εγώ από αστρονομία, αυτός 
επήγε για τα τρόφιμα και όταν εγύρισε μας είπε ότι 
ο Λιμενάρχης με ζητούσε. αναγκάσθηκα και πήγα, 
μολονότι είχα βαρεμένο το πόδι μου. Τότε ο Λιμε-
νάρχης μου έκανε παρατήρηση γιατί δεν είχα τα 
χαρτιά μου εντάξει. Όταν του έδωσα εξηγήσεις μου 
είπε να τηλεγραφήσει στο Υπουργείο, εγώ όμως 
του είπα να μην το κάνει αυτό γιατί θα μας κρεμάσει 
ο κουντουριώτης που πιάσαμε σε απηγορευμένο 
λιμάνι. Γύρισα στο καράβι και φύγαμε αμέσως για 
το νησάκι «Δία» γιατί μάθαμε ότι τα υποβρύχια έκα-
ναν εκεί θραύση. κοντά στη Δία είναι το αυγό, εκεί 
ήμασταν ξημερώματα. Ήξερα ότι μοιάζει με υπο-
βρύχιο και για να δοκιμάσω το κουράγιο των αν-
δρών μου επήρα τα γιαλιά και κάνοντας ότι κοιτά-
ζω προς το αυγό φώναξα στο πλήρωμα ότι φαίνε-
ται υποβρύχιο, αμέσως όλοι πετάχτηκαν στας θέ-
σεις μάχης με εξαιρετική προθυμία και ψυχραιμία 
και τότε κατάλαβα ότι με τέτοιους ανθρώπους μπο-
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ρούσαμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Έσφυξα με 
συγκίνηση το χέρι καθενός και ξεκινήσαμε αποφα-
σισμένοι να φανούμε πραγματικοί Έλληνες θαλασ-
σινοί πλώρη για τη Σούδα. Εκεί ήταν ένα αγγλικό 
Πολεμικό που είχε ναύαρχο, από αυτόν επέρναμε 
διαταγάς. Στις 9 Οκτωβρίου μας διέταξε να ήμαστε 
έτοιμοι για αναχώρηση γιατί το αντιτορπιλλικό 
«ασπίς» που συνόδευε τον αδριατικό συνήντησε 
Γερμανικό Υποβρύχιο. Την ίδια μέρα φύγαμε και 
τραβήξαμε για τον κάβο Σίδερο, επειδή δε ήταν 
φρέσκος αράξαμε στον Πόρο απέναντι από τον 
Άγιον νικόλαο.

Στις 11 του μηνός και στις 4 το απόγευμα εφύ-
γαμε, επειδή εκεί το μέρος κατοικείται όλο από 
Τούρκους και φοβηθήκαμε μην μας προδώσουν. 
Την άλλη μέρα, ήταν θυμάμαι Παρασκευή, στις 6 
το πρωί, ενώ βρισκόμουν στην καμπίνα μου, άκου-

σα το ναύκληρον κ. μπαζιώτο να φωνάζει του 
σημαιοφόρου Πάνου, που είχε βάρδια εκείνη τη 
στιγμή, με τέτοιο τρόπο που κατάλαβα ότι κάτι 
εξαιρετικό συμβαίνει, επήρα το πιστόλι και ανέβη-
κα στην κουβέρτα όπου ο Πάνος μου είπε ότι κά-
ποιο περισκόπιο φαινότανε στην πρύμνη μας. 
Δοξάσαμεν το Θεό που μας έφερνε επιτέλους την 
τύχη και παρακολουθούσαμε το περισκόπιο. Στο 
μεταξύ κατέβαζα τα πανιά, όταν με μια κανονιά 
άσφαιρη μας διέταξε το υποβρύχιο να σταθούμε 
αμέσως το πλήρωμα το πολεμικό επήγε στο κα-
νόνι που πάντα ήταν γεμάτο και ετοιμάστηκε για να 
ρίξει. Το υποβρύχιο είχε ξενερίσει τόσο ώστε να 
είναι ο πυργίσκος έξω και βρισκότανε στην αρι-
στερή μας μπάντα και σε απόσταση περίπου 700 
μέτρα, διακρίναμε ακόμη 4 ναύτες με μπλε φανέ-
λα και μπότες που πήγαναν στο κανόνι του. Εβά-
λαμε τη μηχανή μπρος για να μπορούμε να γυρί-
σωμε το καΐκι εκεί που θέλαμε και εγώ με τους 
τρεις πολιτικούς ναύττες μπήκαμε στη βάρκα κρα-
τώντας τα χαρτιά τα οποία κουνούσα ψηλά. Ήμα-
σταν μακριά 300 μέτρα από το καΐκι όταν άκουσα 
το παράγγελμα «τις τάβλες κάτω» και αμέσως 
έπεσαν οι τάβλες στην κουβέρτα και οι μουσαμά-
δες απέξω και ελευθέρωσαν το κανόνι που αμέ-
σως έστελνε το πρώτο βήμα. Δυστυχώς το βλήμα 
αυτό ήταν κοντό, αμέσως όμως έπεσε δεύτερη 
κανονιά που τόβρησκε όπως είδαμε όλοι στη βάσι 
του πυργίσκου και τρίτη που έπεφτε σχεδόν στο 
ίδιο μέρος ακούστηκε μια έκκρηξις μεγάλη και 
αμέσως το υποβρύχιο χανότανε. Επήγαμε με τη 
βάρκα επί τόπου και είδαμε επάνω στη θάλασσα 
μια λαδιά κυκλική που είχε μήκος εκατό μέτρα, 
όλο εκείνο το μέρος έβγαζε μυρωδιά βενζίνης. 
Είχε βουλιάξη το υποβρύχιο και το πλήρωμα έρι-
χνε και άλλη κανονιά και με βάσανα κατορθώσαμε 
να κρατήσουμε τους ναύτες να παύσουν το πυρ, 
γιατί από τον ενθουσιασμό τους είχαν πάρει τέτοια 
φόρα που είχαν όρεξη να ρίξουν και το τελευταίο 

O καπετάνιος του ιστιοφόρου που βούλιαξε του Y/B
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βλήμα. Οι άνδρες εφάνησαν στην περίσταση αυτή 
ο ένας καλύτερος από τον άλλον, γενναίοι, ψύ-
χραιμοι, πατριώτες και με τη διαγωγή τους αυτή 
ετίμησαν πάλι τους Ελληνικούς ναυτικούς και 
μπροστά στους ξένους, γιατί όταν γυρίσαμε στη 
Σούδα ο Άγγλος ναύαρχος και οι αξιωματικοί του 
μας έκαναν χίλιες δυο περιποιήσεις. Όταν θα έλθη 
η στιγμή θα τα διηγηθώ όλα. Εμένα μου είπε ο Πά-
νου τι χαρά θα έχη η κόρη του καπετάνιου που θα 
σε βλέπη τώρα από ψηλά και έτσι έμαθα το θάνα-
τό της που ως τότε μου τον κρατούσαν μυστικό.

Μετά το κατόρθωμα
μετά το κατόρθωμά μας επειδή το καράβι έκανε 
νερά, γιατί φαίνεται πως με τις κανονιές άνοιξαν 

οι αρμοί, ξεκινήσαμε με τα πανιά και τη μηχανή 
και πήγαμε στη Σητεία. μετά 16 ημέρες έγινε 
ανακωχή, σ’ αυτό δε το λίγο διάστημα κανένα νέο 
θύμα από υποβρύχιο δεν έγινε. Έπειτα από ένα 
μήνα που καθήσαμε στη Σητεία ήρθαν τα «Ιωάν-
νινα» και μας ρυμούλκησαν για τη Σούδα. Εκεί 
όλοι οι ναύτες του αγγλικού πολεμικού ανεβα-
σμένοι σε άλμπουρα, σε κανόνια και σε γέφυρες 
μας εζητωγραύγαζαν με ενθουσιασμό. Όταν ανέ-
βηκα με τον Πάνου επάνω στο αγγλικό ο Άγγλος 
ναύαρχος μας έσφιξε το χέρι τόσο δυνατά που 
με πόνεσε και μας έδειξε ένα βιβλίο που είχε ζω-
γραφιές διαφόρων υποβρυχίων. μας έδειξε ένα 
και μας είπε αγγλικά. «αυτό είναι το υποβρύχιο 
που βουλιάξατε σεις γιατί αυτό ήτανε δω στην 
κρήτη και δεν γύρισε πίσω». αυτά μου τα εξη-
γούσε ο Πάνου που ήξερε τα Εγγλέζικα. Στο κα-
ράβι μας έστειλε του κόσμου τα τρόφιμα καθώς 
και γλυκά και μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσου-
με τον ασύρματο του καραβιού για να μάθουμε 
νέα από τα σπίτια μας. Έπειτα από 5 ημέρες μας 
ερυμούλκησαν και μας έφεραν στον Πειραιά στις 
19 νοεμβρίου ημέρα κυριακή. Έπειτα από 20 
περίπου μέρες λαβαίναμε όλοι τον πολεμικό 
σταυρό και ήταν για μας η ημέρα εκείνη η ευτυ-
χέστερη της ζωής μας.

Απόφασις υπουργού Ναυτικών
Περί απονομής του πολεμικού σταυρού εις πλή-
ρωμα του ιστιοφόρου «Ομόνοια».

Απόφασις
Έχων υπόψει την υπ’ αριθ. 686 ε.ε. αναφοράν του 
Υποναυάρχου αρχηγού της Γενικής Διοικήσεως 
ανθυποβρυχιακής αμύνης καθ’ ην οι άνδρες του 
πληρώματος του επιτάκτου ιστιοφόρου «Ομό-
νοια» κατά την συνάντησιν του πλοίου τούτου με-
τά του εχθρικού Υποβρυχίου παρά το ακρωτήριον 
«Σίδερος» της κρήτης διά της ψυχραιμίας, δεξιό-
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τητος και γενναιό-
τητος αυτών κα-
τόρθωσαν να επι-
τύχουν την κατα-
στροφήν του.

Ιδών και το από 
31 Οκτωβρίου 
1917 και 30 Ιουνί-
ου 1918 Β. Δια-
τάγματά του περί 
ηθικών αμοιβών 
κ.λπ. απονέμω τον 
πολεμικόν σταυ-
ρόν Γ’ τάξεως εις 
τον κ. κρουστό-
πουλον πλοίαρχον 
Εμπορικού ναυτι-

κού, Ευάγ. κασίμην ναύτην Εμπορικού ναυτικού, 
κ. μαζιώτην ναύκληρον Εμπορικού ναυτικού, 
νικ. Βενάρδην ναύτην εμπορικού ναυτικού Στ. Δέ-
δεν Δίοπον Πυροβολητήν, ματ. Δασκαλόπουλον 
κελευστήν Πολεμικού ναυτικού Χρ. Σαμουήλ 
Δημ. Θεοδώρου ναύτας πυροβολητάς Ελ. Χαλδαί-
ον ναύτην πυροβολητήν Παν. κιούσην ναύτην κα-
ταστρώματος κοσμ. καραμανδούκην ναύτην αρ-
μένων αργ. μωρέτην ναύτην καταστρώματος Σπ. 
αρταβάνην ναύτην θερμαστήν και Χαρ. Χρηστό-
πουλον ημερομίσθιον διά τας διακεκριμμένας 
υπηρεσίας τας οποίας προσέφερον εις την πατρί-
δα κατά τον παρόντα πόλεμον.

Ο Υπουργός 
Π. Κουντουριώτης

Πολεμικόν Ναυτικόν
Ελαφρός στόλος
Αριθ. Πρωτ. 4778

Προς
Τον Κωνσταντίνον Κρουστόπουλον
Πλοίαρχον Εμπορικού Ναυτικού

Ευχαρίστως κοινοποιούμεν την κάτωθι υπ’ αριθ. 
85853 απόφασιν του προϊσταμένου Υπουργείου.

Εν Λιμένι Πειραιώς τη 13η Δεκεμβρίου 1918
Ο αρχηγός & α.α. Βασιλειάδης

Απόφασις
Έχων υπόψει την υπ’ αριθ. 686 ε.ε. αναφοράν του 
Υποναύαρχου αρχηγού της Γενικής Διοικήσεως 
ανθυποβρυχιακής αμύνης καθ’ ην οι άνδρες του 
πληρώματος του επιτάκτου ιστιοφόρου «Ομό-
νοια» κατά την συνάντησιν του πλοίου τούτου 
μετά του εχθρικού Υποβρυχίου παρά το ακρωτή-
ριον Σίδερος της κρήτης διά της ψυχραιμίας, 
δεξιότητος και γενναιότητος αυτών κατόρθωσ-
σαν να επιτύχουν την καταστροφήν του. Ιδών και 
το από 31 Οκτωβρίου 1917 και 30 Ιουνίου 1918 
Β. Διάταγμα του «Περί ηθικών αμοιβών» κ.λπ. 
απονέμω τον Πολεμικόν Σταυρόν Γ’ Τάξεως εις 
τον κ. κρουστόπουλον πλοίαρχον του Εμπορικού 
ναυτικού κ. μπαζιώτην ναύκληρον Εμπορικού 
ναυτικού, Ευάγγ. κασσίμην ναύτην εμπορικού 
ναυτικού, νικόλαον Βεναρδή ναύτην Εμπορικού 
ναυτικού, Σταύρον Δέδε δίοπον πυροβολητήν 
ματθαίον Δασκαλόπουλον κελευστήν Πολεμι-
κού ναυτικού, Χρήστον Σαμουήλ, Δημ. Θεοδώ-
ρου ναύτας πυροβολητάς, Ελευθ. Χαλδέον ναύ-
την πυροβολητήν, Παναγιώτην κιούσην ναύτην 
οιακιστήν, κοσμάν καραμαδούκην ναύτην αρμέ-
νων, αργύρ. μωραίτην ναύτην καταστρώματος, 
Σπυρίδωνα αρταβάνη ναύτην-θερμαστήν και Χα-
ράλαμπον Χρυσουλάκην ημερομίσθιον διά τας 
διακεκριμένας υπηρεσίας τας οποίας προσέφε-
ρον εις την Πατρίδα κατά τον παρόντα πόλεμον.

Ο Υπουργός 
Κουντουριώτης
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Ο μεγάλος και διαχρονικός Γεώργιος Σουρής (1853-1919) έγραψε για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες εδώ και σχεδόν 150 χρόνια. Διαβάστε μερικά 
αριστουργηματικά στιχουργήματα και δείτε πόσο επίκαιρος είναι σήμερα. 

Γεώργιος Σουρής
Eπιμελείται ο Πλωτάρχης εα Δ. Nτούλιας ΠN

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
Να ’χει επτά πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Να ’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες  
και άτια,
κλέφτες χωρίς μια πήχη γη και κλέφτες  
με παλάτια,
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη  
και τιμή.

Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τι λέγεται ντροπή.

Aπό την εφημερίδα «H γενιά της παράγκας»
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Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Νέα 
φορολογική κλίμακα εισοδήματος
Γράφει ο αντιπλοίαρχος (Ε) εα, Διευθύνων Σύμβουλος Εααν Γ. Τζικάκης ΠN

Σ τις 25/10/11 ψηφίσθηκε από τη Βουλή των 
Ελλήνων ο νόμος (δεν έχει δημοσιευθεί 
μέχρι σήμερα σε ΦΕκ) «Συνταδιοτικές ρυθ-

μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο…». Τους συ-
νταξιούχους των Ε.Δ. αφορά το άρθρο 1 παράγραφο 
10α, 10β, 10γ.

1. Στην παράγραφο 10α προβλέπεται για τους συ-
νταξιούχους του δημοσίου οι οποίοι ΔΕν έχουν συ-
μπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μείωση της 
σύνταξής τους κατά 40% για το ποσό της μηνιαίας 
σύνταξης άνω των 1.000 €, η ανωτέρω μείωση δι-
ακόπτεται ένα μήνα μετά τη συμπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους. Όσοι δεν εμπίπτουν στην 
ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της 
μηνιαίας κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 
12.000€.

2. Στην παράγραφο 10β προβλέπεται για τον 
προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης, η μείωση 
της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕαΣ). Το 
εκατοστιαίο ποσοστό έχει γραφτεί στο σχετικό άρθρο 
του προηγούμενου τεύχους των Θ.α.

3. Στην παράγραφο 10γ προβλέπεται η εξαίρεση 
από τη μείωση της παραγράφου 10α για τους λαμ-
βάνοντες επίδομα ανικανότητας ή για τους έχοντες 
ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο παιδί σε ποσοστό 80% 
και άνω.

Ειδικά από τη μείωση της σύνταξης της παρα-
γράφου 10α (οι κάτω των 55 ετών) εξαιρούνται οι 
στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία καθώς και όσοι εξ 
αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση του-
λάχιστον 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

4. Στο άρθρο 38 αυτού του νόμου δημοσιεύθηκε 

και η παρακάτω νέα κλίμακα φορολογίας για τα δη-
λωθέντα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα.

Για τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών 
και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους 
ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000€. Πειραι-
τέρω μείωση του αφορολόγητου ποσού ισχύει εφό-
σον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις 
αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Το ποσό 
των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν 
ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήμα-
τος του φορολογουμένου και για ποσό μέχρι 60.000 
ευρώ. αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδεί-
ξεων υπολείπεται των πιο πάνω ποσών, επιβάλλε-
ται φόρος με συντελεστή 10%.

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου 
της αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ για κάθε 
παιδί από τα δύο πρώτα και κατά τρεις χιλιάδες 
για κάθε επόμενο παιδί που βαρύνουν τον φορο-
λογούμενο.

5. κατά πληροφορίες θα ψηφισθεί το νέο μισθο-
λόγιο των στρατιωτικών τις προσεχείς ημέρες. 
Όσον αφορά το μ.Τ.ν. θα παραμείνει ως έχει, η 
ενοποίηση μετά των άλλων μετοχικών ταμείων θα 
γίνει αφού προηγουμένως εξυγιανθεί το μ.Τ.Σ. Πι-
θανόν από 1/1/12 να υπάρξει μείωση στο μέρισμα 
του μετοχικού Ταμείου ναυτικού.

Eπί του Πιεστηρίου
6. Tις πρωινές ώρες 27/10 η σύνοδος της ευρω-
ζώνης κατέληξε σε σημαντική συμφωνία μειώνο-
ντας το χρέος της Ελλάδας ώστε να καταστεί (το 
χρέος μας) βιώσιμο και να αποτραπεί η μετάδοση 
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Nαυτικός όμιλος Eλλάδος

K ύριε Πρόεδρε, η ιστορία 
του ναυτικού Ομίλου Ελ-
λάδος (νΟΕ) από το 1933 

που ιδρύθηκε από τον αντώνιο μπε-
νάκη, είναι συνυφασμένη με το Πο-
λεμικό ναυτικό και τις ένοπλες δυ-
νάμεις εν γένει. 

Ο νΟΕ εκ παραδόσεως παρέχει 
σημαντικά προνόμια στους αξιωματικούς του Πο-
λεμικού ναυτικού τους εν ενεργεία αλλά και τους 
επιτίμους τα οποία διατηρούνται και κατά την απο-
στρατεία τους.

Θα θέλαμε να δώσουμε και εις τους εν απο-
στρατεία αξιωματικούς, μη μέλη ορισμένα εκ των 
δικαιωμάτων των μελών όπως είναι η δυνατότης 
εκτελέσεως εκδηλώσεων (συγκέντρωση των τά-
ξεων για επετειακούς ή άλλους λόγους και μετά 
συζύγων, γαμήλιων τελετών, βαπτίσεων, διαλέξε-

ων, κλπ ) στις απαραμίλλου κάλλους εγκαταστά-
σεις του νΟΕ με το παραδοσιακά γευστικό μενού 
και το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

κύριε Πρόεδρε, επειδή σε ορισμένα μέλη της 
Εααν δεν είναι γνωστός ο νΟΕ (www.ycg.gr) και τα 
δικαιώματα που παρέχονται σας παρακαλούμε, εφ’ 
όσον το κρίνετε σκόπιμο, να ενημερώσετε μέσω των 
ναυτικών αποήχων.

Mετά τιμής
O Πρόεδρος Aλέξανδρος Παπαδόγγονας

O Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Xαραμής

της οικονομικής δυσχέρειας της Ελλάδας σε άλλες 
χώρες της ευρωζώνης.

μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και 
τις αναλύσεις των ηλεκτρονικών μέσων ειδήσεων 
συνάγεται ότι συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

– κούρεμα του ελληνικού χρέους των ελληνικών 
ομολόγων κατά 50% σε εθελοντική βάση συμφω-
νούντων των τραπεζών. Συνεπώς ΔΕν θα πληρω-
θούν τα υπέρογκα ασφάλιστρα (CDS).

– μείωση του ελληνικού χρέους κατά 130 εκα-
τομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύρια 
θα λάβουν οι ελληνικές τράπεζες για ανακεφαλαιο-

ποίησή τους, που μερικές πιθανόν να κρατικοποιη-
θούν.

– Θα υπάρχει μόνιμη ενισχυμένη εποοπτεία στην 
Ελλάδα (τρόικα).

- Στόχος των μέτρων είναι: το χρέος της Eλλά-
δας το 1920 να κατέβει στο 120% του AEΠ, ώστε 
να είναι βιώσιμο και να μπορεί να βγει στις αγορές 
με χαμηλό επιτόκιο.

– κατοχύρωση των καταθέσεων στις τράπεζες.
– Δεν θα υπάρξει θέμα στα ασφαλιστικά ταμεία.
- Περίοδος χάριτος πληρωμής του χρέους με 

χαμηλό επιτόκιο.
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Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9-9-2011 1954
Αρχιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 17-9-2011 1943
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 18-9-2011 1933

Αντιπλοίαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19-9-2011 1941

Αρχιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 26-9-2011 1943

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ  
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ Β’ Π.Π. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2-10-2011 1923

Αρχιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3-10-2011 1932
 

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν…

Aνακοίνωση
Γράφει ο Yποναύαρχος (ο) εα Nικ. Tσαπράζης ΠN

Φ έρεται σε γνώση των μελών της Εααν 
ότι ο αντιναύαρχος (εα) μ. Δημητρακό-
πουλος θα παρουσιάσει στις 14-11-

2011 στο Πολεμικό μουσείο και ώρα 19.00 το 
καινούργιο βιβλίο του που αποτελείται από πέντε 
τόμους.

Ο κ. αντιναύαρχος συνεχίζει να μας εκπλήσσει με 
την εργατικότητά του και την άοκνο ενασχόλησή του 
γύρω από το Πν και την Ιστορία του και να καλύπτει 
ιστορικά κενά που οι παλαιότεροι δεν διείδαν ή πα-
ραμέλησαν.

η πρώτη του παρουσία στο ιστορικό γίγνεσθαι του 
Πν έγινε αισθητή με το «βιογραφικό λεξικό των 
αποφοίτων της Σχολής ν. Δοκίμων από το 1884 ως 
το 1973». Έργο μνημειώδες και πολύ χρήσιμο για 
κάθε αξιωματικό αποτελεί τη ζώσα ιστορία του Πν, 
την ανθρωπογεωγραφική.

με το παρόν έργο παρουσιάζει την ιστορία των 
έργων και πράξεων των ανθρώπων που αναφέρο-

νται στο προηγούμενο έργο του, σε συνδυασμό με τη 
θάλασσα και τα πλοία, κατά τον Β.Π. Πόλεμο. Δεν 
αποβλέπει στην επανάληψη της καταγραφής της 
ιστορίας του Πν. Άλλωστε αυτή είχε καταγραφεί. 
αντίθετα παρουσιάζει τις αναμνήσεις των πολεμι-
στών που πολέμησαν για την Πατρίδα σε δύσκολες 
εποχές. Τα κείμενα περιέχουν αναμνήσεις και αφη-
γήσεις 160 αφηγητών. Το έργο εμπλουτίζεται με 
1900 φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο των 
αφηγητών, του ν. μουσείου και τις Υπηρεσίες ιστο-
ρίας του ναυτικού.

Τα ονόματα των αφηγητών βρίσκονται στο τέλος 
του πρώτου τόμου.

Το περιοδικό Θα συγχαίρει το συγγραφέα και του 
εύχεται να του χαρίζει ο Θεός υγεία και δύναμη για 
να δημιουργήσει και άλλα έργα.

Υποναύαρχος (ο) (εα) ΠΝ
Νικ. Τσαπράζης
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Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ,  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN,  

Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙαΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2011

Παραθερίσαντες αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά 
μέλη στο Θαν 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης περιό-
δου, στο Φάρο μΕΛαΓκαΒΙ ΛΟΥΤρακΙΟΥ και 
στο NAΣKE 8ης, 9ης περιόδου μέσω Εααν 
όπως παρακάτω:

5η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (22 Ιουλίου – 03 
Αυγούστου 2011)
ΓρηΓΟρΙαΔηΣ κΩνΣΤανΤΙνΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν
μανΤΟΥΒαΛΟΣ ΕμμανΟΥηΛαρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (μ) Πν
ΓΕρμανΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤηρΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν
καραΔημηΤρΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤαΥρΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν
ΓΕΛΕκΛΙΔηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (μ) Πν
ΒαΣΙΛΕΙΟΥ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν
νΙκΟΛαΟΥ ΧρηΣΤΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
ΠαΠαΓΕΩρΓΙΟΥ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν   ΒΕΤ
μαρΙνΟΣ ΠαΥΛΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ(Ε) Πν
ΠΟΥΤΙΩ αΛΕξανΔρα Χ/ΣημαΙΟΦΟρΟΥ
μΕΛΙΔΩνηΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΙανΤαμΙΔηΣ ΧρηΣΤΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ανΤΩνΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
αΠΟΣΤΟΛακηΣ ΙΩαννηΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
καΛΟΓΙαννηΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΕΛαΦρΟΣ αΘαναΣΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
μακρηΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΟΣΧΟΓΙαννηΣ κΩν/νΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΖαρΟΓκΙκα ΕΥαΓΓΕΛΙα Χ/ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΤαΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΤΟΥρκΟΧΩρΙΤηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓκΕΛΤηΣ ανΔρΕαΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΕΥαΓΓΕΛΙνΟΣ ΣΩΤηρΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΦΑρΟυ ΣΤΟ ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ 
ΛΟυΤρΑΚΙΟυ 2011
01-10 ΙΟΥν
ρΟΥνΤαΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
11-20 ΙΟΥν
ΔΙαΒαΤηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν 
11-20 ΙΟΥΛ
ΒαΣΔΕκηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

21-30 ΙΟΥΛ
κΥρΙακΟΠΟΥΛΟΣ κΥρΙακΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
01-10 αΥΓ
καΤΣΙμΙΧαΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
21-31 αΥΓ
κΟΥΤαΤΖηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
01-10 ΣΕΠ
καΒΒαΔΙαΣ ΣΠΥρΙΔΩν ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
11-20 ΣΕΠ
ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

6η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (05-17 Aυγούστου 
2011)
ΔΟΥΣηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν   ΒΕΤ
ΘΕΟΦανΙΔηΣ νΙκΟΔημΟΥ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν
ΓκΟΥνΤανηΣ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ (ΥΙ) Πν
καΤΣαΛΟΥΛηΣ ΙΩαννηΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΠαΣΠαΤηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν  ΒΕΤ
ΠΟΛΙΤηΣ ΣΤΥΛΙανΟΣ ανΤΙναΥρΧΟΣ Πν
μανΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν  ΒΕΤ
ΒΟΥΛΓαρη ΕΛΕνη Χ/αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΥ Πν
καΛΟΓΙαννηΣ ΣΩΤηρΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΙΧαηΛ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κανακηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
καΤΣΙκηΣ κΩν/νΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
ΦΩΤακΙΔηΣ αΛΕξανΔρΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ρΟΓκΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
αΛΕξΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΣκαΛΤΣαΣ ανΔρΕαΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΕΛΛΟΣ ναΠΟΛΕΩν ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΓΙαννακΙΔηΣ ΣΤΥΛΙανΟΣ ΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΙΖανη κΩν/να Χ/ΠΛΩΤαρΧΟΥ
ΤΖΙΩκαΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μαρΓΙΟΛακΙΩΤηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαραΣΧΟΣ ΛΕΩνΙΔαΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΧαρΙΤακηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΦακΙανακηΣ ΣΤΥΛΙανΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν

7η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (19 Αυγ.-31 Αυγ. 
2011)
ΠΕρΒαΙναΣ ΣΠΥρΙΔΩν ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν   
αΠΟΣΤΟΛακηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν
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ΣΤαΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν        
ΣΤΕΦαναΔη ρΟΖα-ρΟΥΣα Χ/ανΤΙναΥαρΧΟΥ 
κΩΤΤακηΣ κΩν/νΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤαΣΙα-καΛη Χ/αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΣΙΔΕρηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν
νΙκΟΛΟΘαναΣηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
μΙΛηΣηΣ ΘΕμΙΣΤΟκΛηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΠαρμΠαΣ μΙΧαηΛ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΥΤΣΟμΠΟΛηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΣΤαμΠΟΛΙαΔηΣ ΛαΖαρΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΕΩρΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΛΟΒΟΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ο) Πν
καρΒΕΛΛαΣ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (μ) (Ε) Πν
ΤΖΙΩΛαΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαναΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧαρAΛ. ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κακαρακηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΛΕΛΕνΤΖηΣ ΧρηΣΤΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΤαμΠακηΣ αναρΓΥρΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν 
ΣΤΕΦανΟΥ ΔημηΤρΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΛΩνηΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
καραΧΛανηΣ αΘαναΣΙΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν

8Η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (02 Σεπ- 23 Σεπ 
2011)
ΛΥκΟΥρα-ΣΙμΩνη ΘΕΩνη αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
ΖαΓΟρΙανακΟΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΧΟΥΛΙαραΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν
μανΩΛαΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΟΙκΟνΟμΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν
αΘαναΣΙΟΥ μαρΙα Χ/ΥΠΟναΥαρΧΟΥ
ΠαΠαΔΟΓΙαννηΣ κΩν/νΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν 
ΖΟΥμΠΟΥΛηΣ ΧρηΣΤΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΣΤαμαΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕνη Χ/αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΛαμΠΙρηΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΔημηΤρΟΥΛηΣ ΘΕμΙΣΤΟκΛηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΔΙκαΙΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
αΛΙκαμΠΙΩΤηΣ ΤΙΤΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ Πν   ΒΕΤ
ανΤΩνΙΟΥ ανΤΩνΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΤΟΥΛΙαΤΟΣ ανΔρΕαΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΒαΣΙΛΕΙΟΥ αΘαναΣΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΙαννΟΥΛακηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΔανΙηΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαΠαΣΩΤηρΙΟΥ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΦΙΟρΕνΤΙνΟΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΧαΤΖηΠΕρΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
αρΒανΙΤηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΥΣΤακΙΔηΣ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (μ) (Ε) Πν
ΖΩΓραΦΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
νΟΥνΟΣ ηΛΙαΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
καρΓΙΟΠΟΥΛηΣ νΙκΟΛαΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν

νΙκΟΛαΟΥ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΦΟΥραΣ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν 
ΠΕΤρΟΠΟΥΛΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
ΤΖαΒΕΛΛαΣ ανΤΩνΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΛΙαΔημαΣ ΣΠΥρΙΔΩν ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
νΙκΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
αΙΔΙνηΣ αΘαναΣΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΟΦΙανΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
κΟΥΤΣΟΥκΟΣ ΟΔΥΣΣΕαΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
καΠΕΛΕρηΣ αΠΟΣΤΟΛΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓκΛΙΣΤηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΔΕρΒΙΣηΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ραμανΤανη ΣΟΦΙα Χ/ΠΛΩΤαρΧη
ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΣ αΘαναΣΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΕραρΔηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν  ΒΕΤ
μΠΟΥρνΙαΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν   ΒΕΤ
ΧρΥΣανΘΟΠΟΥΛΟΣ νΙκΟΛαΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν   ΒΕΤ
ΒρΟΥΖαΣ νΙκΟΛαΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ρΟΔακΙΔηΣ ανΤΩνΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟνΤαρΙνηΣ ΠΕΤρΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΒαΙΛαΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

9η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (26 Σεπ-17 Οκτ 
2011)
ΨαρραΣ ΕΥΣΤραΤΙΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
κΟρΟμανΤΖΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
ΨΩμαΣ νΙκΟΛαΟΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
μαΥρΟΓΙαννη ρΕΓΓΙνα Ο/ΥΠΟναΥαρΧΟΥ
ΣΟΛΩμΟΣ ΔημΟΣΘΕνηΣ αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
μαΥρΟΠΟΥΛΟΣ κΛΕανΘηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (μ) Πν
ΛαμΠΙρηΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαρΧΟΣ (Ο) Πν
ΤΣΟρμΠαΤΖΟΓΛΟΥ μΙΧαηΛ ανΤΙναΥαρΧΟΣ Πν
ΣΤαμαΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕνη Χ/αρΧΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
μΙΧα καΛΟμΟΙρα Χ/ΠΛΩΤαρΧη
ΠαΠανΙκΟΛαΟΥ ΔημηΤρΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
μαρΙνη αρΕΤη Χ/ΠΛΩΤαρΧη
ΓκΟΥΦαΣ νΙκΟΛαΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μΠακΙΔη μαρΙα Χ/ΠΛΩΤαρΧη
ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥαΓΓΕΛΙα Χ/ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΔΙακΟΥ κΛημΕνΤΙνη ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΔημηΤρΙΟΥ κΩν/νΟΣ ΠΛΟΙαρΧΟΣ Πν
κΥρΙακΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ανΔρΕακΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
μΠΟΥμΠαΛΟΣ νΙκΟΛαΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
ΣκΙρΛηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΕρΟΥΤΣακηΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
ΓΕΩρΓΙΟΠΟΥΛΟΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΤρΙανΤαΦΥΛΛΟΣ ΙΩαννηΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΣΤαΥρΙνΟΣ νΙκΟΛαΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΛΟμΒΟΤΟΥ μαρΙα Χ/ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΥ
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Σαμαρα ΔΕΣΠΟΙνα Χ/ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΙΩαννΟΥ κρΙΣΠΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΨΙαΧαΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
μΕΣΟΓΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙανη Χ/ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΥ 
μΕρΙανΟΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΓΙαννΙΩΤηΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν
ΧαΤΖηανΤΩνΙΟΥ ΕΛΕνη Χ/ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΖαΧαρΙαΣ ΔημηΤρΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μανΕΤαΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ρΟΔακΙΔηΣ ανΤΩνΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΠανΕΤαΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ρΟΥΧΩΤαΣ κΩν/νΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
μακρηΣ κΩν/νΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΛαΔη ΧρΙΣΤΙνα Ο/ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΥ
ΔΟΥμΕνηΣ νΙκΟΛαΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΙΣΣΟΥΔηΣ μΙΧαηΛ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
καρμανΙΩΛΟΥ ΟΥρανΙα Χ/ΠΛΩΤαρΧΟΥ
κΟΥκΟΥρακηΣ ανΤ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαΠαΔαΤΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ΣημαΙΟΦΟρΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΘηΤΟΣ αρΙΣΤΕΙΔηΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

ΒαΦΕΙαΔηΣ ΕΥΣΤραΤΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΛαμΠρακΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤαρΧηΣ (Ε) Πν  ΒΕΤ
KOΛIAΔHMAΣ ΣΠYPIΔΩN ANTIΠΛOIAPXOΣ

Β. ΝΑΣΚΕ
8η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (04- 16 Σεπ 
2011)
αΓΟραΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΥΣΟΥΛα μΠρΟΥμα μαρΙα ΠΛΟΙαρΧΟΣ (Υν) Πν
ΠανΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤαΥρΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν
ΧαΤΖΟΒΟΥΛΟΣ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαρΧΟΣ (Ε) Πν

9η ΠΕρΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (18 Σεπ- 30 Οκτ 
2011)
 Oυδείς. Δεν είχαμε επιθυμίες.

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

Παραθερισμός Αξιωματικών εα έτους 
2012 στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ 
και ιδιωτικού ξενοδοχείου
Επί του θέματος, δίδεται ενημέρωση ως προς την 
υποβολή αιτήσεων.
Α’ υποβολή Αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσε-
ων παραθερισμού έτους 2012.
1.  αιτήσεις παραθερισμού για τη θερινή περίοδο 

του έτους 2012 για παραθεριστικά κέντρα ΠN 
και ιδιωτικό ξενοδοχείο γίνονται δεκτές από 
την Εααν από 1 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι 15 
μαρτίου 2012. μετά την ημερομηνία αυτή θα 
αρχίσει η επεξεργασία των στοιχείων και ως 
εκ τούτου δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις.

2.  Παράκληση να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
Οι απόστρατοι έχουν δικαίωμα υποβολής αι-
τήσεως για παραθερισμό, εφόσον συγκεντρώ-
νουν την απαιτούμενη βαθμολογία (μόρια) σ’ 

ένα μόνο από τα παραθεριστικά κέντρα.
3.  Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν σε συ-

γκεκριμένη περίοδο, να δηλώσουν μία προ-
τίμηση.

4.  Όσοι έχουν παιδιά από 18 έως 25 ετών που 
σπουδάζουν, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση 
παραθερισμού καταθέτουν και βεβαίωση 
σπουδών.

5.  να ληφθεί υπόψη ότι τα οικήματα / δωμάτια 
για Θαν και ναΣκΕ καθορίζονται από το 
ΓΕν.

6.  Οι περίοδοι παραθερισμού θα καθορίζονται 
κάθε έτος από το ΔΣ/Θαν.

7.  Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο 
παραθερισμού Εααν. Tηλ.: 210-3310430.



Τάσο,
Το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου 1951 τότε 
που παιδί 18 ετών πήρες το δρόμο για το Πν Σχο-
λή ην στο κΕKAN. Ήταν η πρώτη πενταετία του 
1950 δύσκολες εποχές για τη χώρα μας. Τα χρόνια 
πέρασαν και έφτασε η 18η Σεπτεμβρίου ημέρα 
που άξαφνα έφυγες από τον πλανήτη Γη για τους 
κήπους της χριαστιανοσύνης. Έφυγες από κοντά 
μας, την αγαπημένη οικογένειά σου, τους φίλους 
και συμμαθητές σου στο Πν που τόσα χρόνια πε-
ράσατε μαζί. Συμμαθητές του Tάσσου στο Πν, 
φίλοι του Τάσου, ο Τάσος έφυγε για το μεγάλο 
ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. Τάσο υπηρέ-
τησες στο Πν πολλά χρόνια. Ήσουν παράδειγμα 
προς μίμηση σε όλους μας. Οι συμβουλές σου 
προς τους νεότερους ήταν χαρά στην ψυχή τους. 

Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός κυρίως στη δου-
λειά σου. μας δίδαξες ήθος. Έγραψες τη δική σου 
ιστορία, ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων συ-
ναδέλφων σου. Παστρικός στη δουλειά. η απόδο-
σή σου η προσφορά σου στο Πν ήταν άριστη. Προ-
σέφερες πολλά στο αγαπητό σου Πν. Στην οικο-
γένειά σου έδωσες τα πάντα, τη φιλοσοφία της 
ζωής. η οικογένειά σου είναι παράδειγμα για την 
κοινωνία μας. Συμμαθητές και φίλοι του Τάσου, ο 
Τάσος έφυγε δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για 
άλλους κόσμους για άλλα μέρη, για τους κήπους 
του Παραδείσου. Συνάδελφοι από το Πν ας ευχη-
θούμε δύναμη και κουράγιο στην σύζυγο του Τά-
σου, Βιβή και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευ-
χόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο συμ-
μαθητή και φίλο Aναστάσιο ηλία.

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Αναστάσιο Ηλία ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

ΣTAΔIOΔPOMIKA ΣTOIXEIA
Επώνυμο: ηλίας   Όνομα: αναστάσιος   Όνομα Πατέρα: νικόλαος   Τόπος γεννήσεως: ασπρό-
πυργος αττικής   Χρονολ. Γεννήσεως: το έτος 1933   Τρόπος κατατάξεως: Δίοπος εθελοντής τε-
χνίτης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Την 12 Οκτωβρίου 1951 κατετάγη ως δίοπος εθελοντής ραδιοτεχνίτης. Την 15 νοεμβρίου 1951 
ορκίσθη. Την 10 Δεκεμβρίου 1953 προήχθη εις Υποκελευστήν Β’ ραδιοτεχνίτην. Την 30η Ιανουαρίου 
1957 προήχθη εις Υποκελευστήν α’ ραδιοτεχνίτην. Την 30-1-1961 προήχθη εις μόνιμον κελευστήν 
η/ν (ραδιοτεχνίτην). Δυνάμει 20147/65/19-1-1965 αποφ. ΥΕΘα/ΓΕν. ΦΕκ 63/19-2-65 τ.γ. προήχθη 
εις αρχικελευστήν η/ν (ραδιοτεχνίτην).

Διά του από 31-1-1972 Β.Δ/τος, ΦΕκ 51/1-2-1972 τ.γ. προήχθη εις Σημαιοφόρον (ΠΤ) η/ν.
Διά του από 31-7-1972 Β.Δ/τος. ΦΕκ 197/31-7-1972 τ.γ. προήχθη εις ανθυποπλοίαρχο
(ΠΤ) η/ν. με Π. Διάταγμα από 23-6-79, ΦΕκ 167/26-6-79 τ.γ. προήχθη εις Υποπλοίαρχο
ΠΤ (η/ν). με Π. Διάταγμα από 27-7-81, ΦΕκ 220/31-7-81 τ.γ. προήχθη εις Πλωτάρχη
ΠΤ (η/ν). με Π. Διάταγμα από 10-5-85, ΦΕκ 134/22-5-85 τ.γ. προήχθη στο βαθμό του αντιπλοιάρχου.
Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 
του νΔ 178/69 και γράφτηκε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του νΔ 1400/73. 

NEKPOΛOΓIEΣ
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αγαπητέ φίλε, συμμαθητή στη Σχολή ναυτοπαίδων 
1939 συμπολεμιστή βετεράνε του Β’ Π. Πολέμου Λου-
κά. Πριν 72 χρόνια απρίλη του 1939 βρέθηκα στον 
Πόρο, στη Σχολή ναυτοπαίδων. Τον αύγουστο του 
1940 είμαστε σε εκπαιδευτικό ταξίδι στις κυκλάδες 
με τον Άρη όταν τορπιλίζεται το Σύδρομο καταδρομι-
κό Έλλη στην Τήνο από τους Ιταλούς. Είμαστε στις 
σχολές Σκαραμαγκά και Βοτανικού όταν ο Mουσολίνι 
τον Οκτώβρη του 1940 κηρρύσει τον πόλεμο. αμού-
στακα παιδιά 15-16 ετών πλαισιώνουμε τα πλοία του 
πολεμικού ναυτικού. Εγώ με αρκετούς συμμαθητές 
στον αβέρωφ, εσύ στο αντιτορπιλικό Σπέτσες και 
άλλοι σε όλα τα πλοία του στόλου.

Την 6η απρίλη του 1941 οι Γερμανοί και ο Χίτλερ 
μας κηρύσσουν τον πόλεμο και βαδίζουν στο λιμάνι 
του Πειραιά ένα μεταγωγικό με πολεμοφόδια μετα-
τρέποντας το κάστρο του Πειραιά σε ερείπια. Την 8η 
απρίλη γίνεται η συνθηκολόγηση του στρατού στη 
Θεσσαλονίκη. Ο στόλος κάτω από αυτές τις συνθήκες 
και διαδόσεις οι Γερμανοί μπαίνουν στην αθήνα και τα 
πλοία θα παραδοθούν ή θα βυθιστούν και εμείς αιχμά-
λωτοι των Γερμανών. Πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία ανύπαρκτη. Ελάχιστοι κυβερνήτες και αξιωματικοί 
με την προτροπή και των πληρωμάτων φεύγουν για 

να συνεχίσουν τον πόλεμο. 18 απρίλη του 1941 ο αβέ-
ρωφ και το Πάσχα 20 απρίλη αντιτορπιλικό και υπο-
βρύχια. Το 1943 από την Ινδία που ήσουν με το Σπέτσες 
πας εθελοντής στην αγγλία σε αποστολή παραλαβής 
αντιτορπιλικών, από την αγγλία φεύγεις εθελοντής για 
αμερική παρά τις δυσκολίες του πλου από τα γερμα-
νικά υποβρύχια. Παραλαμβάνεται το ανθυποβρυχιακό 
Γεώργιος και σας παρασημοφορεί ο πρόεδρος ο ρού-
σβελτ. Τον απρίλη του 1944 επιστρέφοντας θα υπο-
στείς όλες τις συνέπειες των παλιών πληρωμάτων. 
αγαπητέ συμπολεμιστή Λουκά, εκεί που πας θα βρεις 
πολλούς συμμαθητές μας. Θα ξεχωρίσουν όμως οι 
ήρωες Λουριδάς και Λεοντάρης που βρήκαν το θάνα-
το στο Ψαρά πάνω στα πολυβόλα το 1941. Θα βρεις το 
συμμαθητή μας και συμπολεμιστή αντωνίου που βρή-
κε τραγικό θάνατο το 1943 στον αδριά στην Ιταλία. Θα 
βρεις τους συμπολεμιστές Ευδαίμων και ρεμούνδο 
που βρήκαν τραγικό θάνατο στον πυργίσκο του αδριά 
το 1943 όταν προσέκρουσε σε νάρκη το 1943 στα Δω-
δεκάνησα. Εμείς εδώ λίγοι από τους εναπομείναντες 
σου ευχόμαστε καλή ανάπαυση και στην οικογένειά 
σου, στο γιο σου αλέξη, στην κόρη σου μαίρη, το γα-
μπρό σου Στάθη και τα εγγόνια σου κάθε ευτυχία και 
καλό κουράγιο.

Επικήδειος του Σημαιοφόρου βετεράνου του Β’ ΠΠ  
Λουκά Λεονάρδου

Από τον σημαιοφόρο βετεράνο του Β’ Π. Πολέμου Γιάννη Παπαχρήστου ΠΝ

Bασίλη, φίλε, συμμαθητή στη ΣNΔ και συνάδελφε. 
Aυτή τη δύσκολη ώρα του αποχωρισμού σε απο-
χαιρετώ εκ μέρους των παλαιών συναδέλφων σου 
στο ΠN. 

Στα αξέχαστα νεανικά μας χρόνια ήσουν κι εσύ 
ένας από την τάξη του 1949 στη ΣNΔ.

Σαν Aξιωματικός ήσουν πρότυπο συναδελφικό-
τητος, εργατικότητος, αποτελεσματικότητος διά του 

παραδείγματός σου, αλλά και πραότητος όσο και 
σεμνότητος.

Ήσουν αγαπητός όσο και σεβαστός και είχες μό-
νο φίλους. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου εκ 
μέρους όλων των παλαιών συναδέλφων σου στο 
ΠN.

Bασίλη, καλό σου ταξίδι.

Αποχαιρετισμός Aρχιπλοιάρχου Mηχ. ΠN εα Bασίλη Tζαννέτου
Aπό τον Yποναύαρχο Mηχ. ΠN εα N. Nικολαΐδη



ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2011          ��

Από την επίσκεψη Μελών της ΕΑΑΝ του 
Παραρτήματος Σαλαμίνας στο Φρούριο του 
Ναυπλίου (Παλαμήδι). Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής είχαμε την ευκαιρία να επισκευθούμε, 
την όμορφη παραλία της Καραθώνας (για μπάνιο), 
το χωριό Πυργιώτικα για να απολαύσουμε τις 
παραδοσιακές πίτες, τα τυριά (τοπική παραγωγή), 
τα ψητά και τα γλυκά στις ταβέρνες του χωριού 
και τέλος, την πόλη του Ναυπλίου για ένα σύντομο 
περίπατο.

Kατάθεση στεφάνου στο Pίμινι από τον Aντιπρόεδρο  
Aντιναύαρχο εα Θ. Γερούκη ΠN

Aπό την τελετή στο Pίμινι

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ
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Aριθµός Aδείας
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Ένωση Aποστράτων  
Aξιωματικών Nαυτικού
NΠΔΔ
I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,  
Πλατεία Kλαυθμώνoς, 105 61 Aθήνα 
www.eaan.gr
Τηλ:  210-33.10.430 

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

E.A.A.N


