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Νέο ΑΝΣ

Σύνθεση του ανώτατου ναυτικού Συμβουλίου:

 αντιναύαρχος κοσμάς Χρηστίδης Πν (α/ΓΕν)
αντιναύαρχος (μ) Παναγιώτης Ελληνιάδης Πν (ΔΔμν) 
Υποναύαρχος κωνσταντίνος μαζαράκης - αινιάν Πν  (αρχηγός Στόλου)
Υποναύαρχος (μ) αχιλλέας κριμιώτης Πν (ΓΕΠν)
Υποναύαρχος Ευάγγελος αποστολάκης Πν (E/ΓΕΕΘα)
Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας Πν (Υ/ΓΕν)
Υποναύαρχος αναστάσιος κατσάρης Πν (ΣνΔ - ΔνΕ)
Υποναύαρχος (ΥΙ) απόστολος μαντίδης Πν (ΓΕν/ΔΥΓ)
Υποναύαρχος (Ο) Ιωάννης Ζώτος Πν (Διευθυντής ΔΟΥ-ΟΕΠν ΓΕν) 

To ΔΣ/EAAN εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του ANΣ
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Aνασκόπηση των γεγονότων (01-11-2011 μέχρι 
31-12-2011)

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν 
πολλά θέματα που απασχόλη-
σαν την Εααν. κρίνεται σκόπι-

μο να ενημερώσουμε τα μέλη μας , συνοπτι-
κά για αυτά και  για τις ενέργειες στις οποίες 
προέβημεν :

α.-Την 04-11-2011 έγινε αλλαγή ηγεσίας 
στο Π.ν. και σε τελετή που έγινε στη ΣνΔ πα-
ρουσία του ΔΣ/Εααν και πολλών αποστρά-
των ο ναύαρχος Δ.Ελευσινιώτης Π.ν. παρέ-
δωσε καθήκοντα α/ΓΕν στον αντιναύαρχο 
κ.Χρηστίδη Π.ν.. Ο Πρόεδρος της Εααν ευ-
χαρίστησε τον απερχόμενο α/ΓΕν για το εν-
διαφέρον που έδειξε για τους αποστράτους 
και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο α/ΓΕν. 
Το νέο ανΣ στο οποίο το ΔΣ/Εααν εύχεται 
καλή επιτυχία στο έργο του, φαίνεται στην σε-
λίδα 4.

β.-Την 10-11-2011 ο Πρόεδρος ΔΣ/Εααν 
ενημέρωσε στην Πάτρα τα μέλη του Παραρ-
τήματος Εααν/νΔ ΕΛΛαΔΟΣ.

γ.-Την 12-11-2011 έγιναν στην κέρκυρα τα 
εγκαίνια του Παραρτήματος Εααν/ΒΔ ΕΛΛα-
ΔΟΣ παρουσία των τοπικών αρχών , πολλών 
αποστράτων και  του ΔΣ του Παραρτήματος με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο του Υποναύαρχο Δ.
κουτσοδόντη Π.ν. ε.α. από πλευράς ΔΣ/Εααν 
παρέστησαν ο Πρόεδρος , ο αντπρόεδρος , ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και το μέλος Πλοίαρ-
χος (Ε) Χ.αιδίνης Π.ν. ε.α.

δ.-Την 21-11-2011 έγινε στο κΕ/ΠΟρΟΣ η 
καθιερωμένη τελετή για τον εορτασμό της 
ημέρας των Ε.Δ. παρουσία των τοπικών αρ-
χών , του ΔνΕ Υποναυάρχου α.κατσάρη Π.ν. 

της Διοίκησης του κΕ/ΠΟρΟΣ και πολλών 
αποστράτων μεταξύ των οποίων το ΔΣ του 
τοπικού Παραρτήματος με επικεφαλής τον 
Πρόεδρό του αρχιπλοίαρχο (Δδ) Γ.αλιφέρη 
Π.ν. από πλευράς ΔΣ/Εααν παρέστησαν ο 
Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος. Σε ειδική τελετή που έγινε στην 
συνέχεια ο Πρόεδρος της Εααν ενεχείρησε 
επιταγή 5.000€ σε κάθε μία από τις δύο άπο-
ρες κορασίδες που υπέδειξε ο Δήμος Πόρου 
σε εκτέλεση της διαθήκης του αντιπλοιάρχου 
(Ε) Σωτηριάδη Π.ν. ε.α. , της οποίας διαχειρι-
στής είναι η Εααν. με το νέο έτος οι δύο αυ-
τές κορασίδες θα λάβουν από άλλα 2.500€ 
εκάστη.

ε.-Την 22-11-2011 ο ΥΠΕΘα κος Δ.αβρα-
μόπουλος εδέχθη το Συντονιστικό των τριών 
Ενώσεων. η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ κα-
λό κλίμα. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην 
σελίδα 53.

στ.-Την 27-11-2011 ο πρόεδρος της Εααν 
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου 
στην τελετή για την Εθνική αντίσταση , προ-
σκληθείς από τον Περιφερειάρχη κο Σγουρό.

ζ.-Την 02-12-2011 έλαβε χώρα στο κΕ/
ΠαΛ το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσό-
ντων κατά τον Β.΄Παγκόσμιο Πόλεμο και των 
μετά αυτόν κρίσεων και κατά την ειρηνική πε-
ρίοδο  κατά την εκτέλεση των καθηκόντών 
τους. Στην τελετή παρέστη για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια εκπρόσωπος της Πο-
λιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘα και συγκεκριμένα 
ο αναπληρωτής ΥΠΕΘα κος Γ.Γεωργίου. Επί-
σης παρέστη σύσσωμη η ηγεσία του Π.ν. η 
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ομιλία του Προέδρου της Εααν φαίνεται στην 
σελίδα 7.

η.-Την 06-12-2011 έλαβε χώρα στην Σ.ν.Δ. 
η καθιερωμένη τελετή για τον εορτασμό του 
αγίου νικολάου , προστάτη του ναυτικού και 
των νικηφόρων ναυμαχιών της Έλλης και της 
Λήμνου, παρέστησαν δε σε αυτήν πολλοί από-
στρατοι. Σημειώνεται οτι η είσοδος για τους 
αποστράτους ήταν ελεύθερη και χωρίς προ-
σκλήσεις.

θ.-Την 12-12-2011 αντιπροσωπεία της Εα-
αν αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αντναύ-
αρχο Σ.Περβαινά Π.ν. ε.α. , τον αντιπρόεδρο 
Θ.Γερούκη Π.ν. ε.α., τον Υποναύαρχο Β.Πατέ-
λη Π.ν. ε.α. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
αντιπλοίαρχο (Ε) Γ.Τζικάκη Π.ν. ε.α. επισκέ-
φθηκε τον α/ΓΕν αντιναύαρχο κ.Χρηστίδη 
Π.ν. και συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα τα 
προβλήματα που αντμετωπίζουν οι απόστρα-
τοι. μετά την συζήτηση εκδόθηκε η ανακοί-
νωση της Εααν που φαίνεται στην σελίδα 
56.

ι.-Την 14-12-2011 έλαβε χώραν στην Λα-
ΕΔ με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός της 
Εααν παρουσία πολλών προσκεκλημένων 
μεταξύ των οποίων και ο α/ΓΕν , ο οποίος 
μας τίμησε με την παρουσία του και μεγάλου 
αριθμού συναδέλφων.

 ια.-Την 16-12-2011 ο α/ΓΕΕΘα Στρατηγός 
μ.κωσταράκος επισκέφθηκε τις τρείς Ενώ-
σεις αποστράτων μεταξύ των οποίων και την 
Εααν και ενημερώθηκε για τα προβλήματα 
των αποστράτων. μετά από την επίσκεψη εκ-
δόθηκε ανακοίνωση από την Εααν που φαί-
νεται στην σελίδα 53.

ιβ.-Την 20-12-2011 αντιπροσωπεία του 
ΔΣ/Εααν υπό τον αντιπρόεδρο αντιναύαρχο 
Θ.Γερούκη Π.ν. ε.α. επισκέφθηκε το ν.ν.α.  
έδωσε συμβολικά δώρα σε νοσηλευόμενους 

συναδέλφους και τους ευχήθηκε καλή ανάρ-
ρωση. 

ιγ.-Την 21-12-2011 έγινε στο Πολεμικό 
μουσείο απονομή επαίνων σε τέκνα συνα-
δέλφων ε.ε. και ε.α. που αρίστευσαν στην 
Β.΄και Γ.΄Λυκείου. Την απονομή έκαναν ο  
α/ΓΕν, μέλη του α.ν.Σ. και ο Πρόεδρος της 
Εααν.

2.-μπροστά μας για το επόμενο χρονικό 
διάστημα έχουμε :

α.-Την μείωση του μερίσματος του μ.Τ.ν. 
κατά 14% και του ΕκΟΕμν κατά 4% από 01-
01-12.

β.-Την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίττας της Εααν που θα γίνει την 18-
01-12 και ώρα 1600  στο Πολεμικό μουσείο, 
στην οποία είναι προσκεκλημένοι όλοι οι 
απόστρατοι και οι ορφανικές οικογένειες. Το 
χρονοδιάγραμμα κοπής πίττας των Παραρτη-
μάτων Εααν φαίνεται στην σελίδα 62.

γ.-Την ενημέρωση των αποστράτων στο 
Πολεμικό μουσείο από τον Πρόεδρο της Εα-
αν και Επιτελείς του ΓΕν την 31 Ιανουαρίου 
και ώρα 16:00.

δ.-Την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου 
στα Χανιά για την κάλυψη των αναγκών  του  
Παραρτήματος Εααν/κρηΤηΣ που έχει εγκρι-
θεί από τον κο ΥΠΕΘα.

ε.-Την κατάθεση στην Εααν  από 1 Φε-
βρουαρίου μέχρι 15 μαρτίου αιτήσεων παρα-
θερισμού για το έτος 2012.

3.-Τέλος η Εααν απευθύνει έκκληση σε 
όλα τα μέλη της,  που επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν στην Εααν και να προσφέρουν 
στο γενικό σύνολο και είναι πολλοί οι συνά-
δελφοι που έχουν ειδικές γνώσεις, να επικοι-
νωνήσουν με τον Πρόεδρο της Εααν. Ειδικά 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για θέση στο Γραφείο 
Τύπου της Εααν και στην Γραμματεία.
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Ομιλία Προέδρου ΕΑΑΝ Aντιναυάρχου εα  
Σπ. Περβαινά ΠN στο ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων 
στο ΚΕΠΑΛ την 2/12/2011

Κ ύριε Υπουργέ, κε Γεωργίου, είναι με-
γάλη μας τιμή που ευρίσκεσθε σήμερα 
μαζί μας γιατί είναι η πρώτη φορά τα 

τελευταία χρόνια που παρίσταται πολιτικός προ-
ϊστάμενος των Ε.Δ.

κύριε αρχηγέ του ΓΕν
κύριε αρχηγέ του Στόλου
κύριοι ναύαρχοι
κύριοι Διοικητές
κύριοι Επίτιμοι α/ΓΕΕΘα-α/ΓΕν και αΣ
Ένδοξοι Βετεράνοι του Β.΄Π.Π.
κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων αποστρά-

των Σ.ξ., Π.α. και Λ.Σ.
κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Σα/

ΣνΔ-ΕΣΥ-Σνα-Πμ/ΣαΣΥ/Πν-ΣαΣμΥν
κύριοι αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπου-

δαστές των ΣνΔ και ΣμΥν
αγαπητοί συνάδελφοι
κυρίες και κύριοι

η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως 
κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε τη μνήμη και να 
υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη 
στους ηρωικούς νεκρούς αξιωματικούς, Υπαξι-
ωματικούς και ναυτοδιόπους του Πν και του 
Λ.Σ., που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια 
του Β.΄Π.Π., καθώς και στους μετά τον πόλεμο 
πεσόντες κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρή-
σεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση δι-
ατεταγμένης υπηρεσίας.

η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών 
συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο 
καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την 

παράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και 
απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τε-
λευταίας ρανίδας του αίματός του.

μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά 
ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχι-
κή αρετή.

αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας 
ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη 
και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, τραυ-
ματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την 
ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Ελλη-
νες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων του 
Πολεμικού και Εμπορικού ναυτικού μεγαλούρ-
γησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύο-
ντας απαράμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη 
στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας το 
θαυμασμό και την εκτίμησή τους.

Οταν ο κατακτητής πάτησε τα ελληνικά ιερά 
χώματα τον απρίλιο του 1941, τα ελληνικά πο-
λεμικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από τη 
δράση της γερμανικής αεροπορίας, κατέφυγαν 
στη μ. ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο 
πλευρό των Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέο-
ντα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, 
συνέβαλαν με την αποτελεσματική δράση τους 
στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην τε-
λική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε 
όλους εκείνους, στελέχη του Π.ν. και του Λ.Σ. 
που στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της χώ-
ρας μας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξή-
γαγαν από το εσωτερικό τον αγώνα κατά των 
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κατακτητών. Σημαντικός αριθμός αυτών συνελή-
φθη και εκτελέστηκε.

αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κα-
τά την περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια 
της τα παιδιά σε χαλεπούς για τη μνήμη μας χρό-
νους μετά την απελευθέρωσή της.

αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των 
στελεχών του Π.ν. στην παγίωση της εσωτερι-
κής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατι-
κού μας πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο 
στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. ανήκουν επά-
ξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμι-
στές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι 
βετεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία 
τους. Σε αυτούς θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει 
περισσότερο τη στοργή της και ως ύστατη ευ-
γνωμοσύνη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετε-
ράνου, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά κράτη.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμη-
σαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π., κάτω από αντί-
ξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μακριά 
από την Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσω-
πα, υπηρετώντας με την ελεύθερή τους βούληση 
στις ελεύθερες ναυτικές δυνάμεις της Πατρίδας, 
εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και 
θαυμασμό μας.

αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του 
Π.ν. που έπεσαν κατά τη διάρκεια διατεταγμένης 
υπηρεσίας στην κύπρο και στα  Ίμια, αλλά και 
στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, 
αποτελούν τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και 
συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική 
ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να 
περιγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική δράση 
των πολεμικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας 
όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι 
τόσα πολλά τα κατορθώματά τους, που θα χρει-

αζόταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.
Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κα-

τορθώματά τους και θα είμαστε έτοιμοι να γίνου-
με αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές 
οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με 
αξιοπρέπεια και υπερηφάνια το χαμό των αγαπη-
μένων τους προσώπων.

Σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία 
για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που 
άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, 
αλλά και της οικονομίας πρόσφατα, οι Ένοπλες 
Δυνάμεις είναι πάλι στην πρώτη γραμμή και συ-
νεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας που αισθά-
νεται ο ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση 
για να μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος στο 
έργο ανάταξης της χώρας.

ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συνα-
δέλφων μας και ας προσευχηθούμε κατά τη δι-
άρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, 
για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.
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Ό λοι οι χριστιανικοί λαοί αναμένουν τα 
Χριστούγεννα. Πολλοί άνθρωποι ανα-
μένοντες να εορτάσουν τα Χριστούγεν-

να, σκέπτονται μόνον πολλάκις την εμπορικήν 
κίνησιν, το πώς θα περάσουν την εορτήν αυτήν 
με όσον το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα, φορέ-
ματα, δώρα, δενδράκια και ό,τι άλλο, το οποίον 
θα ικανοποιήσει τον εαυτόν τους, λησμονούντες 
την πνευματική προετοιμασίαν, την εξομολόγη-
σιν, τη νηστείαν, τη Θ. κοινωνίαν.

Βεβαίως πολλοί Χριστιανοί κατά τας ημέρας 
αυτάς προσεύχονται, νηστεύουν, ζητούν συγ-
γνώμην, εξομολογούνται και κοινωνούν των 
αχράντων μυστηρίων.

η προετοιμασία του Χριστιανού θα πρέπει να 
είναι συνειδητή και όχι τυπική. Βεβαίως η χαρά 
και η όλη εορταστική ατμόσφαιρα χρειάζεται και 
απαιτείται εις τον άνθρωπον, αλλά προέχει η 
πνευματική προετοιμασία, το θρησκευτικόν μέ-
ρος, και κατόπιν τα άλλα.

Οι μάγοι προσέφεραν εις το Θείον Βρέφος τα 
δώρα τους, χρυσόν, λίβανον και σμύρναν. και 
ημείς θα πρέπει να δώσωμεν τα δώρα μας εις 
το Θείον Βρέφος, και τα δώρα μας θα είναι η 
αγάπη προς τον γεννηθέντα Ιησούν της καλω-
σύνης και της αγιότητος.

μία ευσευβής ψυχή, ο Άγιος Ιερώνυμος, ηθέ-
λησε να συνδυάσει την εορτήν των Χριστουγέν-
νων με μίαν επίσκεψίν του εις την Βηθλεέμ, 
μέσα εις το Σπήλαιον, όπου εγεννήθη ο Χριστός, 
διά να περάσει μίαν νύκτα. Εκεί που προσηύχε-
το ήκουσε μία φωνή να του λέγει: «Ιερώνυμε, 
ποίον δώρον θα μου προσφέρεις εις την εορτήν 
της γεννήσεώς μου; αντελήφθη, ότι του ομίλει 

το Θείον Βρέφος, και απήντησε: «κύριε, γνωρί-
ζεις, ότι δεν εκράτησα τίποτε διά τον εαυτόν 
μου· όλα τα έθεσα εις την υπηρεσίαν της αγάπης 
Σου. και αυτή η ψυχή μου Σου ανήκει». αλλά και 
πάλι ηκούσθη η φωνή, λέγουσα: «Ιερώνυμε 
έχεις κάτι δικό σου· δος μου τας αμαρτίας σου· 
αυτό το δώρον σου ζητώ». Εξεπλάγη ο Άγιος 
Ιερώνυμος· και πάλιν ακούει την ιδίαν φωνήν: 
«Θέλω τας αμαρτίας σου διά να τας συγχωρή-
σω». Τότε εκορυφώθη η συγκίνησις του αγίου 
Ιερώνυμου και πέρασε την υπόλοιπον νύκτα 
πλήρης κατανύξεως.

Ούτω, λοιπόν, και ημείς έχομεν καθήκον να 
προσφέρομεν το δώρον μας εις το Θείον Βρέ-
φος, και το καλύτερον δώρον είναι να αποθέσω-
μεν τας αμαρτίας μας, τα σφάλματά μας, τας αδυ-
ναμίας μας, τας μικρότητάς μας, και να ενστερνι-
σθώμεν την ψυχικήν γαλήνην και ειρήνην του 
Θείου Βρέφους. Το μυστήριον της Ιεράς Εξομο-
λογήσεως θα μας βοηθήσει να καθαρίσωμεν τον 
εαυτόν μας, από τας αμαρτίας. 

Πώς να εορτάσωμεν τα Χριστούγεννα;
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος εα
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Ε ίναι παγκοίνως αισθητό ότι διάγουμε και-
ρούς εθνικού ζόφου. η οικονομική μας 
δυσπραγία είναι απότοκος σειράς αρνη-

τικών κοινωνικών παραμέτρων με προεξάρχουσα 
την ηθική απαξίωση, τον άκρατο ατομικισμό, την 
έλλειψη προτύπων που πάντοτε καθοδηγούν εξι-
δανικευμένα τις μάζες, την ερασιτεχνική ή και 
κακόβουλη θα λέγαμε διαχείριση του υπάρχοντος 
κοινωνικού και πολιτικού μας συστήματος, που 
μας έφερε στα χείλη ενός γκρεμού.

Διαχρονικές αξίες όπως αλληλεγγύη, ηρωισμός, 
πατριωτισμός, θρησκευτικότητα, σεβασμός σε 
θεσμούς, εργατικότητα, μέγιστη προσπάθεια, βάλ-
λονται βάναυσα από την αμφισβήτηση του αυτονό-
ητου, από το θράσος που παρέχει η ατιμωρησία, ο 
παράνομος και εύκολος πλουτισμός, η σύγχυση της 
δημοκρατικότητας με την επιτρεπτικότητα των 
πάντων, την ασυδοσία και το μηδενισμό.

Ο άδικος λόγος σκόπιμα οργανωμένος και 
συμπορευόμενος με τον ‘’ξύλινο’’ πολιτικό λόγο 

«…Πλέω μεθ’ορμής ακαθέκτου…».  
Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ. Ένας αιώνας θρύλου

Γράφει ο αντιναύαρχος εα Ζωιδάκης Αντώνιος ΠN
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έχουν επιφέρει νοητική σύγχυση σε έναν λαό που 
η βαριά του παράδοση και εθνική πνευματική κλη-
ρονομιά, επ’ουδενί θα δικαιολογούσε μια τέτοια 
απομάκρυνση από τα αιώνια ιδεώδη, το καλό 
καγαθό τη βεβαιότητα της αυστηρής λογικής.

Είναι άμεσα ορατό ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
αναζωπυρώσει τον εθνικισμό αντί να τον εξαλεί-
ψει παρά τους σχετικούς ευσεβείς πόθους που 
επαγγέλλεται.

η παγκοσμιοποίηση γίνεται αντιληπτή από 
τους ιστοριομαθείς ως μία μοντέρνα νέο-
αποικιοκρατία απ΄όπου νικητές θα εξέλθουν 
ΕΘνη. Έθνη οργανωμένα κατά τον πλέον καλύ-
τερο τρόπο. Τα υπόλοιπα έθνη θα έχουν αφομοι-
ωθεί (διεθνοποιημένα πλέον) στα λίγα αυτά 
κυρίαρχα μορφώματα. Άλλωστε, ηγετικά έθνη 
του μέλλοντος θα είναι αυτά που γνωρίζουν να 
παράγουν πνεύμα, όπως επεσήμανε ο πολύς 
Ουίνστον Τσώρτσιλ.

η ευχέρεια χρήσης και ο παγκόσμιος φόβος 
για τα πυρηνικά αποτρέπει τις συρράξεις σε γενι-
κευμένο επίπεδο όπως τις γνωρίζαμε, παρά μόνο 
σε προσυμφωνημένες ελεγχόμενες τοπικές 
περιπτώσεις. η αναγκαιότητα ενός παγκόσμιου 
πολέμου για επαναπροσδιορισμό των δυνάμεων 
διαλεκτικά έχει παραχωρήσει τη θέση του σε 
αλλαγή πολεμικών μέσων, αφού η χρήση πυρη-
νικών δεν εξυπηρετεί κανέναν.

μοντέρνα πολεμικά μέσα είναι η οικονομία, η 
πολιτισμική διείσδυση (γλώσσα, μουσική, ένδυση, 
χαλαρός τρόπος ζωής, ναρκομανία, θρησκευτικές 
σέκτες κ.λπ.), η ψυχολογική βία (παράλογες εδα-
φικές διεκδικήσεις), πλαστογράφηση της ιστορίας 
ενός έθνους-στόχου, εν τέλει η ηθική καταρρά-
κωση ενός λαού με σκοπό την εύκολη άλωση και 
αφομοίωσή του σε ισχυρότερα σχήματα-έθνη. Ο 
ψυχολογικός πόλεμος πριν και κατά τη διάρκεια 
της μάχης σε όλο του το τυπικό περίγραμμα, όπως 
αυτό εδιδάσκετο ανέκαθεν στις στρατιωτικές σχο-

λές όλου του κόσμου. η εισροή παράνομων μετα-
ναστών είναι άμεσος κίνδυνος για την εθνική 
ασφάλεια των χωρών υποδοχής, με απρόβλεπτα 
αποτελέσματα σε περίπτωση πιθανής εφαρμογής 
εχθρικών σχεδίων διάρρηξης της εθνικής κυριαρ-
χίας. Άλλωστε, η ειρήνη είναι η συνέχιση του 
πολέμου με διπλωματικά μέσα, προς επίρρωση 
των προλεγομένων.

Σήμερα παρά ποτέ ο Ελληνισμός είναι επιβε-
βλημένο να ανατρέξει στο κλέος του παρελθό-
ντος, στην ένδοξη πλούσια ιστορία του για να 
αντλήσει αυτοπεποίθηση, εμπειρία αιώνων, και 
είναι βέβαιο ότι λαός που δεν χάνει τις μνήμες 
του, συνεχίζει σφριγηλά το μέλλον του, συνα-
ντώντας τα πεπρωμένα του στις δαφνοστόλιστες 
επάλξεις του διηνεκούς.

Τολμηρές φωνές από διαφορετικά μετερίζια 
επεσήμαναν καιρό τώρα το κατρακύλισμα. Τους 
συνόδευε ο αφορισμός του εθνικιστή, του πατρι-
δοκάπηλου, του προγονολάτρη, του παρωχημέ-
νου. Ετικέτες και στερεότυπες αντιλήψεις που με 
άνεση ο νεοέλληνας γνωρίζει να δωρίζει απλόχε-
ρα σε όσους προσπαθούν να πάνε αντίθετα στο 
ρεύμα, και προσφέρουν εύκολη και ικανοποιητική 
εξήγηση στους δωρητές για να απαλλαγούν από 
το σύνδρομο της συνειδησιακής τους επιβάρυν-
σης που επιφέρει η περιφρόνησή τους να εξετά-
σουν σε βάθος τα πράγματα, ή ως θύματα πραγμα-
τικής πλάνης.

η Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο 
ηπείρων ήτο συγκερασμός τριών προσώπων και 
μιας λαϊκής νοοτροπίας αγωνιστικής. Ενός φιλό-
τιμου ο Γεώργιος αβέρωφ, ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, ο Παύλος κουντουριώτης. Τρεις υπερβα-
τικοί άνθρωποι που η καλή μοίρα επέλεξε να 
συμπέσουν νομοτελειακά για την ανόρθωση του 
έθνους.

Το Θ/κ αΒΕρΩΦ ήτο η επιτυχέστερη στρατιω-
τική επιλογή του έθνους. Ένα από τα τρία έξυπνα 
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ναυπηγήματα του Ιταλού ιδιοφυούς ναυπηγού J. 
Orlando που συνδύαζαν τα πλεονεκτήματα θωρη-
κτού και καταδρομικού με ταχύτητες μέχρι και 24 
κόμβων. καθελκύστηκε στις 16.05.1911 στα ναυ-
πηγεία του Λιβόρνο αποπλέοντας αμέσως για 
αγγλία με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Ι. Δαμιανό, για 
να λάβει μέρος στις εορτές στέψης του Γεωργίου 
Ε’, να παραλάβει τα πυρομαχικά του και να συνε-
χίσει τον άριστο για την εποχή πολεμικό εξοπλι-
σμό του. Το ξεκίνημα του πλοίου ήτο ατυχές καθό-
σον προσάραξε σε γενόμενη μεθόρμηση, και 
υπήρξε επίσης εκδήλωση δυσφορίας του πληρώ-
ματος, έτσι ώστε να κληθεί ο Πλοίαρχος Π. κου-
ντουριώτης να αναλάβει διακυβέρνηση. Τελικά 
έγιναν όλες οι αναγκαίες επισκευές και το αΒΕ-
ρΩΦ επέστρεψε στην Ελλάδα αξιόμαχο.

 “η πατρίς αξιοί από υμάς, όχι απλώς να αποθά-
νετε υπέρ αυτής, αυτό θα ήτο το ολιγώτερον. αξι-
οί να νικήσετε! και θα νικήσετε. Είμαι υπερβέβαι-
ος. αυτό απαιτούσε ο πρωθυπουργός της μετέπει-
τα μεγάλης Ελλάδας όταν ξεκινούσε να αποτινάξει 
τα όρια της μίζερης μελούνας που επέβαλε ο ατυ-
χής πόλεμος του ’97. και η βεβαιότητά του εκπλη-
ρώθηκε. Το λόγο πλέον είχε η ήρεμη δύναμη, ο 
Παύλος κουντουριώτης. Ο ναυμάχος των νικών. 
‘’ με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς του Βασι-
λέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής 
ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης εναντί-
ον του εχθρού του γένους’’. ανακοίνωση αποφα-
σιστική. ανακοίνωση ζωής ή θανάτου. ’’΄Εχω 
σκοπό να ξαναφέρω το ‘21’’ αναφώνησε πριν το 
ξέσπασμα της ναυμαχίας της Έλλης την 
03.12.1912.’’ Έβλεπα τον πάππο μου και τον μια-
ούλη να με φωνάζουν από τις ακτές των Δαρδα-
νελλίων’’, θα δηλώσει σε ύστερο χρόνο.

μέσα στις ομοβροντίες της μάχης αντηχούν οι 
σάλπιγγες της ναυαρχίδας, και οι μουσικοί παιανί-
ζουν το ‘’μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά…’’. Οι ψυχές 
των πληρωμάτων γαλβανίζονται με το αθάνατο 

κρασί του ΄21. Ο κουντουριώτης δεν καλύπτεται 
σε επιτελικά υπόγεια. Ίσταται αγέρωχα στο οιακι-
στήριο του θωρηκτού, άριστος στόχος των εχθρι-
κών πυρών. Τιμονεύει θαυμάσια με τα ίδια του τα 
χέρια ως παλιός πρωτοναύτης, φορώντας τον 
μεγάλο σταυρό του πανάγιου τάφου στο στήθος 
του για να τον οδηγεί. αλλάζει τακτική μάχης και 
με ελιγμό ‘’Ζ’’ πλησιάζει την τούρκικη αρμάδα στα 
2850 μέτρα, βασιζόμενος στο πλεονέκτημα της 
ταχύτητας του θωρηκτού του. αυτού του πέργα-
μου του ελληνικού στόλου. Επιφέρει σύγχυση 
στην τούρκικη αρμάδα που ανακρούει πρύμνα επι-
στρέφοντας στον κρυψώνα των Δαρδανελλίων. 
Τα πληρώματα παραληρούν, ζητούν καταδίωξη 
μέχρι τέλους. Ο νάυαρχος εκστασιασμένος δίνει 
διαταγή ‘’πάση δυνάμει’’ . ‘’Βαράτε τους, βαράτε 
τους κανάγηδες, από κει μεριά τους απίστους, τα 
σκυλιά’’. μετά 45 λεπτά από την έναρξη της ναυ-
μαχίας μια οβίδα τινάζει στον αέρα τη γέφυρα της 
τούρκικης ναυαρχίδας μαζί με τους ναυάρχους 
της. η τούρκικη αρμάδα σε άτακτη φυγή. 

μετά πάροδο μηνός στις 05.01.1913 ο τούρ-
κικος στόλος έχοντας μαζέψει τα κομμάτια του 
ρίχνεται αποφασιστικά στον ελληνικό στόλο στο 
μούδρο της Λήμνου. Ο αιφνιδιασμός αποτυγχά-
νει . Ο στόλος μας σχηματίζεται αμέσως για αντε-
πίθεση. Είναι ήδη σε διαρκή επαγρύπνηση. Σημαί-
νεται πολεμική έγερση. ‘’ ‘απας ο τουρκικός στό-
λος εξήλθεν. Βαίνομεν προς συνάντησίν του.
κΟΥνΤΟΥρΙΩΤηΣ.’’ ‘’Το παν εξαρτάται από την 
σημερινήν ημέραν διά την αγαπητήν μας Ελλάδα. 
Φανήτε λέοντες. κΟΥνΤΟΥρΙΩΤηΣ.’’ απόσταση 
δύο στόλων 8400 γιάρδες. Οι τούρκοι αρχίζουν 
πρώτοι το πυρ. Το Θ/κ αΒΕρΩΦ αυξάνει ταχύτη-
τα στους 20 κόμβους. Προχωρεί πραγματοποιώ-
ντας μαιάνδρους. μεγάλες ζημιές καταγράφο-
νται στον τούρκικο στόλο, και εξαναγκάζεται να 
υποχωρήσει πληγωμένος και πάλι. 

Το Θ/κ αΒΕρΩΦ ραδιογραφεί στο υπουργείο 
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ναυτικών ‘’εχθρικόν στόλον διευθυνθέντα εις 
Λήμνον κατεναυμαχήσαμεν και κατεδιώξαμεν 
μέχρι Στενών, εν οις και κατέφυγεν εν αταξία. Διάρ-
κεια ναυμαχίας τρίωρος.  Έχομεν μόνον τραυματίαν 
δίοπον, κατάστασις πλοίου ανέπαφος. κΟΥνΤΟΥ-
ρΙΩΤηΣ.’’ 270 νεκροί και τραυματίες από τουρκικής 
πλευράς, με τεράσιες υλικές ζημιές. 

Το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας, κατόπιν 
αυτής της ναυμαχίας απεφάνθη υπέρ της ειρήνης. 
Ο ευρωπαϊκός τύπος αναγνωρίζει κυριαρχία της 
Ελλάδας επί του αιγαίου και δικαιώματα επί των 
νήσων. Το αυστριακό πρακτορείο αγγέλει ότι τα 
τούρκικα ‘’ΒαρΒαρΟΣΣαΣ’’ και ‘’ΤΟρΓΟΥΤ’’ είναι 
εκτός μάχης. η υλική υπεροχή του τουρκικού στό-
λου καθώς και η ποιότητα των ηγητόρων του εξα-
σφαλισμένη εξαρχής. Τίποτα όμως δεν μπόρεσε 
να κατατροπώσει το ηθικό και την τόλμη των 
Ελλήνων. απεδείχθη πανηγυρικά ότι όταν και 
όποτε ομονοούμε θριαμβεύουμε. η μοναδική 
ειδοποιός διαφορά της εθνικής επιτυχίας, η συντα-
γή των αιώνων, αυτή που σήμερα θα έψαχνε 
κάποιος Διογένης με το φανάρι του είναι το ‘’όλοι 
για την πατρίδα και η πατρίδα για όλους’’. αντ΄αυ-
τού ισχύει το ‘’ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι 
για τον κανένα’’. Έτσι απλά και χωρίς εξεζητημένα 
θεωρήματα και φληναφήματα. Οι άνθρωποι της 
εποχής εκείνης ήταν άνθρωποι της πράξης. από 
λόγια μας φτάνουν και μας περισσεύουν. Ζήτημα 
γεννάται με την εφαρμογή των θεωριών. Όλοι 
ζητούν να γίνει κάτι αλλά όχι από τους ίδιους, μόνο 
από τους άλλους. Ο Παύλος κουντουριώτης 
δρούσε με τις γνώσεις του, την εμπειρία του, αλλά 
πρώτα απ΄όλα με την ριψοκινδύνευση και την 
καρδιά του. αλλά δρούσε. Δεν παρέμενε στα σχέ-
δια επί χάρτου. αυτό ήτο και το καθοριστικό σημείο 
της επιτυχίας. Είχε συμπαραστάτη έναν εμπνευ-
σμένο οραματιστή, τον πρωθυπουργό Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Ο ναύαρχος κουντουριώτης ήτο γόνος 
αριστοκρατικής και εύπορης οικογένειας. και 

μόνο με την κληρονομιά που έφερε το όνομά του 
θα μπορούσε να έχει διαμορφώσει ένα ίδιο περι-
βάλλον ευμάρειας και βολέματος. Επέλεξε όμως 
το δρόμο της πρώτης γραμμής του πυρός. αμ’ 
έπος, αμ΄έργον. 

και όμως αυτός ο εξαίρετος Έλληνας δέχεται 
δύο απόπειρες δολοφονίας. ‘’μην αμμιλάσθαι, 
αλλά φθονείτε τοις αρίστοις ’’, ή αλλιώς να ‘’ψοφή-
σει το οικόσιτο του γείτονά μου’’. μια κατάρα του 
γένους. Ο γραικυλισμός. Ο χειρότερος εχθρός των 
Ελλήνων. Ο ίδιος του ο εαυτός. αρχαιόθεν ελάτ-
τωμα φυλετικό. αλκιβιάδης, Παυσανίας. Οι δαίμο-
νες του φυλετικού υποσυνείδητου αναφαίνονται 
κατά καιρούς στο εθνικό συνειδητό, και τότε έρχε-
ται η καταστροφή. Ούτε η εκπαίδευση, ούτε η ιστο-
ρική γνώση, ούτε η φυσιολογική εξέλιξη και ωρί-
μανση του φυλετικού μας χαρακτήρα έχει ακόμη 
εξαφανίσει αυτό το καταστρεπτικό ιδίωμα.

Το Θ/κ αΒΕρΩΦ αποτέλεσε ένα εργαστήριο 
γαλβανίσματος ψυχών. Ένας συγκερασμός ικανο-
τήτων και αρετών από τον απλό δίοπο έως τον 
αρχιναύαρχο Π. κουντουριώτη. μια τέλεια ανθρώ-
πινη ψυχομηχανή, εντελώς αταξικού θα λέγαμε 
χαρακτήρα. Υπήρχε ανατροφοδότηση πληρώμα-
τος-ναυάρχου με αποτέλεσμα το συναισθηματικό 
παροξυσμό. Ο ναύαρχος απονέμει τιμές πλουσι-
οπάροχες στους νεκρούς ναύτες και αξιωματι-
κούς του κατά το ίδιο μέτρο. Είναι ένας πατέρας 
δικαιοκρίτης. Όχι απόμακρος, όχι απλησίαστος, 
αλλά χειροπιαστός, άμεσος, αγαπημένος.

Το μικρασιατικό βρίσκει το ναύαρχο παραμερι-
σμένο. Το ένδοξο πολεμικό ναυτικό, στρατιωτικά 
παραμένει ανεκμετάλλευτο από τα επιτελεία του 
στρατού ξηράς. Ιστορικά παραμένει ερωτηματικό 
η πενιχρή χρήση του Nαυτικού πριν και κατά τη 
μικρασιατική καταστροφή. ναυτικοί παράκτιοι 
βομβαρδισμοί ευρείας σχεδίασης θα είχαν αλλά-
ξει το ρου των πραγμάτων πριν την τελική κατα-
στροφή του 1922. και πάλι το θωρηκτό στις επάλ-
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ξεις με τη διάσωση-εκκένωση του ελληνικού 
στρατού από τον ορυμαγδό του μικρασιατικού. 
Άμεση συμβολή του θωρηκτού στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης της στρατιάς του Έβρου. Διπλω-
ματικό χαρτί στη συμφωνία της Λωζάννης. Οι πλέ-
ον ένδοξες ιστορικές στιγμές του Θ/κ αΒΕρΩΦ 
είναι συνυφασμένες κυρίως με την προσωπικό-
τητα του ναυάρχου Π. κουντουριώτη. η εδαφική 
αύξηση της Ελλάδας της μελούνας επετεύχθη 
χάριν του διδύμου Θ/κ και Π. κουντουριώτη. η 
αρχοντιά, η ηρεμία, η διπλωματικότητα, οι αρετές 
του ανδρός δίκαια έφεραν αυτόν στη θέση του 
υπουργού των ναυτικών, αντιβασιλείας, και προ-
εδρίας της δημοκρατίας.

Στις 22.08.1935 ο Παύλος κουντουριώτης άφη-
σε την τελευταία του πνοή, που συνεχίζει να αιω-
ρείται πάνω από τον αγαπημένο του κέλη, το Θ/κ 
αΒΕρΩΦ. μια πνοή που παραμένει αισθητή στις 
ψυχές αυτών που θέλουν να την ακούσουν, επισκε-
πτόμενοι τη σεβάσμια σορό του περήφανου σκά-
φους στο Φλοίσβο του Φαλήρου. 

η απέριττη μεγαλοπρέπεια του μεγάλου 
ανδρός απαίτησε μια λιτή νεκρώσιμη τελετή, 
χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες στη γενέ-
τειρα θαλασσομάχα Ύδρα. Έτσι απλά άφησε 
παρακαταθήκη την ελληνική του ψυχή στην 
πατρίδα ο Έλληνας ναυμάχος. Θα είναι πάντα 
μέσα στην καρδιά μας αυτός ο μεγάλος Έλληνας 
με το περήφανο άτι του, να μας συντροφεύει στα 
όνειρά μας. Όνειρα που θέλουν μια Ελλάδα 
φάρο, μια Ελλάδα αξιοπρεπή και ισχυρή. 

Σήμερα πασχίζουμε για τη διατήρηση της εθνι-
κής μας κυριαρχίας. Τότε ισχυροποιήθηκε διπλα-
σιαζόμενη η εθνική μας αυτή δυνατότητα. Οποία 
διαφορά. Το Θ/κ αΒΕρΩΦ συνέχισε την προσφο-
ρά του στο έθνος με άξιους κυβερνήτες στα χαλι-
νάρια του. Την 01.01.1919 το θωρηκτό αγκυρο-
βολεί μεγαλόπρεπα εμπρός στον ντολμά μπαξέ 
της Πόλης. η συγκίνηση της παροικίας απερίγρα-

πτη. Οι τοιχαρχίες εξόδου στην Πόλη πλημμυρί-
ζουν τις εκκλησιές, το Φανάρι, το Πατριαρχείο, 
την αγιά Σοφιά. 

Ο6.04.1919 το θωρηκτό στη Σμύρνη. μεγάλο 
Σάββατο. ανείπωτη ευτυχία. αφάνταστη ευφορία. 
ανάσταση του Ιησού αλλά και του ελληνισμού.

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου 
το Θ/κ αΒΕρΩΦ συνοδεύει με συμμαχικά σχέδια 
νηοπομπές στον Ινδικό ωκεανό έχοντας έδρα την 
Βομβάη της Ινδίας.

Τον Oκτώβρη του’44 ήρθε μαζί με τη λευτεριά 
στο φυσικό του χώρο, σφραγίζοντας με την 
παρουσία του την ένωση των Δωδεκανήσων. Τον 
Iούνιο του ́ 48 αδύναμο πλέον παροπλίζεται στον 
Πόρο με όλο το βαρύ φορτίο των ψυχών που τόσα 
χρόνια εναγκαλίστηκε. η εγκατάλειψη του σκά-
φους έφερνε πόνο και πίκρα. Το Πολεμικό μας 
Nαυτικό αναλαμβάνει προσπάθεια ευπρεπούς 
ανάταξης του συμβόλου σε ιερό μνημείο μεταφέ-
ροντάς το, στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, και 
σε ευχερή θέαση και επισκεψιμότητα από το λαό 
που προστάτευσε με την ισχυρή του πανοπλία. η 
παρουσία του φέρνει δάκρυα στους γνωρίζοντες 
τα κατορθώματά του, και μας ωθεί σε περισυλλο-
γή, αυτοκριτική και ανάληψη ευθυνών για το 
παρόν και το μέλλον αυτού του ευλογημένου 
τόπου. 
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Πρόλογος
Το έτος 2011 ανακηρύχθηκε από το ΓΕν ως έτος 
«Θωρηκτού αΒΕρΩΦ», επειδή το πλοίο γιόρτασε 
τα 100 χρόνια από το κτίσιμό του. Επειδή το θω-
ρηκτό πλοίο σήμερα αποτελεί τη δόξα του ελλη-
νικού στόλου και υπήρξε ένα από τα πιο τυχερά 
πλοία και η αρχηγίδα του ελληνικού στόλου κατά 
τους βαλκανικούς πολέμους που δόξασε την Ελ-
λάδα, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε και 
στον ηγήτορα που ανέλαβε τη διοίκηση του στό-
λου και κατετρόπωσε τον τουρκικό στόλο σε δυο 
αλλεπάλληλες ναυμαχίες, της Έλλης 3 Δεκεμ-
βρίου και της Λήμνου 5 Ιανουαρίου 1912. Σήμε-
ρα πρέπει οι νεότεροι να μάθουν και να εμπνευ-
στούν από το παράδειγμα του ναυάρχου Παύλου 
κουντουριώτη, που ήταν ο αρχηγός του στόλου 
κατά τους βαλκανικούς πολέμους και επέβαινε 
στο θωρηκτό «αΒΕρΩΦ».

Για το λόγο αυτό δημοσιεύουμε τη μελέτη του 
υπολοπλοίαρχου κωνσταντίνου Τσαπράζη, σε 
συνέχειες.

Υποναύαρχος (ο) ε.α.
Νικ. Τσαπράζης ΠN

Ο ναύαρχος Π. κουντουριώτης γεννήθηκε την 
9η απριλίου 1855 και πέρασε τα παιδικά του χρό-
νια στην Ύδρα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπου-
δές του σε Πόρο και αθήνα και κατετάγη ως δό-
κιμος στο Πολεμικό ναυτικό το 1874. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή της 
καριέρας του αξιωματικού του ελληνικού Πολε-
μικού ναυτικού ήταν μια συνειδητή απόφαση του 

19χρονου τότε Π. κουντουριώτη. με αυτήν του 
την απόφαση απέρριψε τη δυνατότητα που είχε 
να ζήσει μια άνετη και προσοδοφόρα ζωή συνε-
χίζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες του πα-
τέρα του και αντί αυτών επέλεξε την επικίνδυνη, 
δύσκολη και με περιορισμένες απολαβές ζωή 
του Έλληνα αξιωματικού του Πολεμικού ναυτι-
κού. Είναι προφανές ότι στην απόφαση αυτή δεν 
μπορεί παρά να τον ώθησε η αγάπη του προς την 
πατρίδα και τη θάλασσα καθώς και το όραμά του 
να συνεισφέρει στο ελληνικό έθνος πολεμώντας 
τους εχθρούς του.

Το 1874 όταν ο κουντουριώτης κατετάγη ως 
δόκιμος Β’ τάξεως δεν υπήρχε ακόμη η σχολή 
ναυτικών Δοκίμων όπως την εννοούμε σήμερα 
οπότε η εκπαίδευση που έλαβε ήταν κυρίως πρα-
κτική. Σημαντική όμως συνεισφορά στην εκπαί-
δευση του δοκίμου κουντουριώτη έπαιξε ο σο-
φός Λ. Παλάσκας, κυβερνήτης και υπεύθυνος 
εκπαιδεύσεώς του, επί του «Βασίλισσα Όλγα». 
Θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι 
αρχικά ο κουντουριώτης εισήλθε στη σχολή Ευ-
ελπίδων για το πρώτο έτος εκπαίδευσης και 
έπειτα ακολούθησε την επί του πλοίου ναυτική 
εκπαίδευσή του. μόνο το 1884, επί πρωθυπουρ-
γίας Χ. Τρικούπη, συστάθηκε η Σχολή ναυτικών 
Δοκίμων τετραετούς φοίτησης, υπό τη διοίκηση 
του Πλωτάρχη η. κανελλόπουλου, και ξεκίνησε 
μια πιο δομημένη, μεθοδική, στηριζόμενη σε εξε-
τάσεις προσπάθεια παραγωγής επιστημονικά 
καταρτισμένων και συγκροτημένων αξιωματι-
κών για το Nαυτικό. αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι 
οι αξιωματικοί που αποφοίτησαν μετά το 1888 

Χρονικό Π. κουντουριώτη έως τους 
Βαλκανικούς πολέμους

Γράφει ο υποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠN
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(τάξη εισόδου 1884) να θεωρούν γενικά τους 
εαυτούς τους καταλληλότερους και καλύτερους 
από τους αρχαιότερους, τους «εμπειρικούς», 
όπως τους ονόμαζαν, αξιωματικούς (φυσικά σε 
αυτή τη νοοτροπία υπήρχαν όπως θα δούμε και 
εξαιρέσεις).

Το 1877 ο κουντουριώτης προάγεται σε δόκι-
μο α’ τάξης, το 1881 σε ανθυποπλοίαρχο και το 
1884 σε υποπλοίαρχο. Ήδη στους ναυτικούς κύ-
κλους χαίρει εκτιμήσεως εξαιτίας της προσήλω-
σης που δείχνει για το καθήκον, της παρρησίας 
που τον χαρακτηρίζει αλλά και διότι δεν επιδει-
κνύει έπαρση παρά τα προσόντα του. μπορεί πά-
ντα να μιλάει την απλή γλώσσα των πληρωμά-
των και να συναναστρέφεται με την ίδια άνεση 
τόσο τους ανωτέρους του όσο και τους κατωτέ-

ρους του. Επίσης πρόκειται για βαθιά θρησκευό-
μενο άτομο.

Το 1886 ο υποπλοίαρχος κουντουριώτης λαμ-
βάνει τη διαταγή να προστατέψει τις ακτές της 
ακαρνανίας ένεκα της έκρυθμης καταστάσεως 
που επικρατεί στην ελληνοτουρκική μεθόριο λό-
γω της τότε ελληνικής επιστρατεύσεως. να επι-
σημάνουμε ότι κατά την περίοδο εκείνη η Πρέβε-
ζα ανήκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία και ο 
αμβρακικός κόλπος ήταν τα σύνορα της ελληνι-
κής επικράτειας. Ο κουντουριώτης επικεφαλής 
δυο ασθενέστατων κανονιοφόρων, των «α» και 
«Β», λαμβάνοντας τις γενικόλογες αυτές διατα-
γές αποφασίζει να εισέλθει στον αμβρακικό κόλ-
πο εκβιάζοντας το στόμιο της Πρέβεζας και αδι-
αφορώντας τόσο για τα δύο οθωμανικά/τουρκι-
κά πολεμικά πλοία που έδρευαν στην Πρέβεζα 
όσο και για τα επάκτια πυροβολεία που οι Οθω-
μανοί/Τούρκοι είχαν τοποθετημένα σε επίκαιρα 
σημεία, για την ασφάλεια της εισόδου του κόλ-
που. Πράγματι, το σχέδιό του επιτυγχάνει καθό-
σον οι Τούρκοι αιφνιδιάζονται πλήρως από το 
τόλμημά του και δεν αντιδρούν εναντίον του, πα-
ρά τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.

Το 1895 προάγεται σε πλωτάρχη έπειτα από 
11 χρόνια παραμονής στο βαθμό του υποπλοι-
άρχου και παραλαμβάνει κυβερνήτης του ατμο-
μυοδρόμωνα «αλφειός». Επρόκειτο για εξαιρε-
τικά μικρό πλοίο (400 τόνων) που κινούνταν 
κυρίως με πανιά και δευτερευόντως με μηχανές 
χωρίς θωράκιση και με ένα μικρού διαμετρήμα-
τος πυροβόλο. με αυτό το πλοίο διατάχθηκε ο 
κουντουριώτης να πλεύσει στην κρήτη, στις 
αρχές του 1897 προκειμένου να υποστηρίξει 
τους επαναστατημένους κρήτες, μαζί με το 
αδελφό πλοίο «Πηνειός» και το θωρηκτό «Ψα-
ρά». η Ελλάς όμως ανακάλεσε τα «Ψαρά» και 
άφησε μόνο τους δυο ατμομυοδρόμωνες με την 
ακόλουθη διαταγή προς τους κυβερνήτες τους, 

Ο τάφος του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη 
κάτω από το αρχοντικό του στην Ύδρα
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κουντουριώτη («αλφειός») και Δαμιανό («Πη-
νειός») «να αντιτάξουν δίκαιαν βίαν κατ’ αδίκου 
βίας, έστω και με κίνδυνον καταβύθισης των 
σκαφών τους»4. Ο πλωτάρχης κουντουριώτης 
όμως με στρατήγημα και ασκώντας διπλωματία 
ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη καταφέρνει να ξεγελάσει 
τους Ευρωπαίους ναυάρχους αποβιβάζοντας 
τα εφόδια που προορίζονταν για τους επαναστα-
τημένους κρήτες. Ταυτόχρονα κάνει επίδειξη 
γενναιότητας όταν απειλούμενος με καταβύθιση 
από τα ξένα θωρηκτά, αν δεν απομακρυνόταν, 
διατάσσει πολεμική έγερση επί του ελαφρού 
του σκάφους επανδρώνοντας το μοναδικό κα-
νονάκι που διέθετε. Οι κυβερνήτες των θωρη-
κτών βλέποντας την αποφασιστικότητά του δεν 
επιμένουν στην απαιτήσή τους να απομακρυνθεί 
από την περιοχή. κατά τον τρόπο αυτό θα κερ-
δίσει το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται για 
να αποβιβάσει τα εφόδια για τους κρήτες επα-
ναστάτες.*

με την κήρυξη του πολέμου κατά της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας το 1897 από την ελληνική 
κυβέρνηση, ο κουντουριώτης κυβερνήτης του 
«αλφειός» και διοικητής μοίρας όπου εκτός του 
«αλφειού» εντάσσονται και τα τορπιλοβόλα «14» 
και «16» διατάσσεται να πλεύσει στην Λεπτοκα-
ρυά στις ακτές του Πλαταμώνα προκειμένου να 
καταστρέψει τουρκικές στρατιωτικές αποθήκες 
που ευρίσκοντο εκεί. Οι πληροφορίες που έχει 
είναι ότι οι αποθήκες είναι εγκαταλελειμμένες 
από τον οθωμανικό (που για λόγους συντομίας 
και ουσίας εφεξής θα αποκαλείται Τουρκικός) 
στρατό. Πλην όμως πρόκειται για παγίδα καθό-
σον υπάρχει ένα τουρκικό τάγμα κρυμμένο, που 
αναμένει το ελληνικό ναυτικό άγημα. Όντως, η 
ελληνική δύναμη πέφτει σε παγίδα, αιφνιδιάζεται 
από υπέρτερες δυνάμεις και είναι η σταθερότητα 
και το κύρος του κουντουριώτη που σώζουν την 
κατάσταση από την πλήρη καταστροφή. Το άγημα 
επιστρέφει στα πλοία με 3 νεκρούς και 4 τραυ-
ματίες. αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι είναι τα 
πρώτα στελέχη του Nαυτικού μετά την επανάστα-
ση του 1821 που δίνουν το αίμα τους για την πα-
τρίδα εν ώρα πολέμου. μεταξύ των νεκρών είναι 
και ο ανθυποπλοίαρχος αντωνιάδης, κυβερνήτης 
του τορπιλοβόλου «16» (τάξη εισόδου ΣνΔ 
1885).

Περαιώνοντας την αναφορά μας στον ατυχή, 
για την Ελλάδα, πόλεμο του 1897 θα άξιζε να 
αναφέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση εξωθή-
θηκε σε αυτόν από την ισχυρότατη κατά την επο-
χή εκείνη «Εθνική Εταιρεία». αυτή ήταν μια πα-
τριωτική οργάνωση που θεωρούσε τον εαυτό της 
συνεχιστή της «Φιλικής Εταιρείας» και στην 
οποία μετείχαν όλοι σχεδόν οι επιφανείς Έλλη-
νες. Ο κουντουριώτης όμως δεν μετείχε σε αυ-
τήν. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 
ορισμένες πηγές, ο κουντουριώτης είχε προτεί-
νει στον τότε αρχηγό Στόλου κ. Σαχτούρη την 

Λαϊκή λιθογραφία εποχής απεικονίζουσα τον 
Ναύαρχο Κουντουριώτη να καταναυμαχεί τον 
Τουρκικό στόλο
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εκβίαση των στενών των Δαρδανελίων αλλά η 
πρότασή του δεν έγινε δεκτή.

Το 1889 ο κουντουριώτης προάγεται σε αντι-
πλοίαρχο και παραλαμβάνει κυβερνήτης του 
ευδρόμου «ναύαρχος μιαούλης». Επρόκειτο 
για μικρό (εκτόπισμα 1.770 τ.), παλιό (έτος κα-
τασκευής 1876) πολεμικό πλοίο που κινούνταν 
με μηχανή ή/και ιστία. Την περιόδο εκείνη χρη-
σιμοποιείτο ως εκπαιδευτικό για τη ΣνΔ. με 
πρόταση του ίδιου του κουντουριώτη προς τον 
υπουργό των ναυτικών αποφασίζεται το 1901 
το «ναύαρχος μιαούλης» να διαπλεύσει τον 
ατλαντικό μέχρι τη νέα Υόρκη στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού ταξιδίου των ναυτικών Δοκί-
μων. Πρώτη φορά ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο 
θα εκτελούσε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Ο αντι-

πλοίαρχος κουντουριώτης κατάφερε μόνο με 
ιστιοφορία να διαπλεύσει τον ατλαντικό και η 
άφιξή του στην αμερική αναπτέρωσε το ηθικό 
της ελληνικής παροικίας που τότε είχε ξεκινή-
σει να οργανώνεται. μετά το επιτυχές εκπαι-
δευτικό ταξίδι θα παραλάβει κυβερνήτης διαδο-
χικά στα θωρηκτά «Σπέτσαι» και «Ψαρά». Το 
1905 ο Βασιλέας Γεώργιος ο α’ θα τον προσλά-
βει ως υπασπιστή του. Tο 1907-1908 θα ανα-
λάβει πρώτος αρχηγός του νεοσύστατου ΓΕν, 
το 1909 θα προαχθεί σε πλοίαρχο και θα ανα-
λάβει διοικητής ΣνΔ, το 1910 αρχηγός της μοί-
ρας των γυμνασίων και τέλος το 1912 θα ανα-
λάβει ξανά για βραχύ χρονικό διάστημα αρχηγός 
του ΓΕν. ας σημειωθεί εδώ ότι το ΓΕν κατά την 
εποχή εκείνη εθεωρείτο ως επιτελική υπηρεσία 
του υπουργείου των ναυτικών με υποτυπώδη 
αρχική συγκρότηση και χωρίς σαφή αποστολή. 
Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για υπηρεσία 
υποβαθμισμένη σε σχέση με τη σημερινή της 
κατάσταση και οπωσδήποτε ο αρχηγός της βρι-
σκόταν σε υποδεέστερη, κατά την εποχή εκείνη, 
θέση από αυτή του αρχηγού του Στόλου.

Τον αύγουστο του 1909 ξέσπασε το κίνημα 
του ΓΟΥΔη από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο που 
απαρτιζόταν από χαμηλόβαθμους αξιωματικούς 
του Στρατού ξηράς πρωτίστως και του ναυτι-
κού δευτερευόντως. αρχηγός του κινήματος 
κλήθηκε από τους κινηματίες να αναλάβει ο συ-
νταγματάρχης ν. Ζορμπάς. Ο πλοίαρχος κου-
ντουριώτης ουδεμία σχέση είχε με τη σύλληψη, 
οργάνωση και εκτέλεση της στάσεως εκείνης, 

* Συγκεκριμένα ο κουντουριώτης θα αγκυροβολήσει το πλοίο του πλησίον του βρετανικού «Camperdun» και προς την ξηρά, με τρόπο 
ώστε από το βρετανικό πλοίο να φαίνεται μόνο η αρ πλευρά του «αΛΦΕΙΟΣ». Στη συνέχεια μετέβη φορώντας τη μεγάλη του στολή στον 
κυβερνήτη του βρετανικού σκάφους απροειδοποίητα για επίσημη επίσκεψη και διέταξε τον ύπαρχό του, όση ώρα θα έλειπε στο βρετα-
νικό πλοίο να εκτελεστεί από τη ΔΕ πλευρά του πλοίου μεταφόρτωση των εφοδίων σε άκατο με την οποία θα βγαίνουν στην ξηρά λίγα 
λίγα. Οι βρετανοί μη έχοντας οπτικό πεδίο προς την ξηρά αφού το κάλυπτε ο «αΛΦΕΙΟΣ» και μη υποθέτοντας ότι οι Έλληνες θα τολμού-
σαν κάτι τέτοιο τη στιγμή που ο κυβερνήτης τους βρισκόταν στο πλοίο τους δεν αντελήφθησαν τίποτε από τις κινήσεις που γίνονταν στον 
«αΛΦΕΙΟ».

Ο Κυβερνήτης του «Αβέρωφ» και Αρχιεπιστολέας 
του στόλου του Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς 
πολέμους 1912-1913, Αντιπλοίαρχος Σ. Δούσμανης.
(από συλλογή μονογραφιών της Ναυτικής 
Επιθεωρήσεως ΝΟΕ-ΔΕΚ 1995) 
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αντιθέτως στη ΣνΔ όπου διοικούσε απέτρεψε 
την εκδήλωηση του κινήματος και επέβαλε την 
πειθαρχία. Εν τούτοις όμως προτάθηκε από 
τους στασιαστές ως ένας από τους δύο υποψη-
φίους για να αναλάβουν το υπουργείο των ναυ-
τικών. Τελικά προκρίθηκε ο έτερος των υποψη-
φίων (πλοίαρχος Ι. Δαμιανός) καθόσον αυτός 
ως αρχηγός ναυτικού αγήματος που είχε δια-
ταχθεί από την κυβέρνηση να επιτεθεί στους 
στασιαστές προτίμησε να ενωθεί μαζί τους για 
να αποφευχθεί η αιματοχυσία αλλά και διότι 
έβλεπε τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέ-
σμου με συμπάθεια. κατώτεροι αξιωματικοί του 
ναυτικού με επικεφαλής τον υποπλοίαρχο κ. 
Τυπάλδο συνέταξαν, τον Οκτώβριο του 1909 
υπόμνημα προς τη διοικούσα επιτροπή του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου απογοητευμένοι από 
το μέχρι εκείνη τη στιγμή έργο του κινήματος. 
Στα αιτήματα του υπομνήματος ήταν και η απο-
μάκρυνση των ανωτέρων αξιωματικών που δεν 
προέρχονταν από τη Σχολή ναυτικών Δοκίμων 
πλην των πλοιάρχων Ι. Δαμιανού, Π. κουντου-
ριώτου και Π. Γκίνη. Σε αυτό το σημείο φαίνεται 
έκδηλα το χάσμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ 
των νέων και μορφωμένων αξιωματικών (εί-
σοδος στη ΣνΔ μετά το 1884) και των παλαιο-
τέρων. ας σημειωθεί ότι οι παλαιότεροι αξιω-
ματικοί εθεωρούντο πρόχειρα εκπαιδευμένοι 
διότι επί των πλοίων όπου συντελείτο η εκπαί-
δευσή τους, το πρόγραμμα σπουδών ήταν φτω-
χό και η προαγωγή τους στις τάξεις των δοκί-
μων και εν συνεχεία η αποφοίτησή τους γινόταν 
με πρόταση κυβερνήτη και όχι με εξετάσεις. 
Επίσης όμως από τα ανωτέρω προκύπτει η γε-
νική εκτίμηση και ο σεβασμός που έτρεφαν όλοι 
οι αξιωματικοί, ακόμη και οι κινηματίες προς 
τον πλοίαρχο τότε κουντουριώτη, που δεν είχε 
κάνει ανώτερες σπουδές ούτε είχε ιδιαίτερη 
έφεση στις ξένες γλώσσες. Εντούτοις όμως η 

φυσιογνωμία του και τα ψυχικά του χαρίσματα 
υπερνικούσαν τα όποια μειονεκτήματά του.

Το καλοκαίρι του 1911 αποστέλλεται εσπευ-
σμένα στην αγγλία από την κυβέρνηση να αναλά-
βει κυβερνήτης του νεοναυπηγηθέντος θωρη-
κτού «Γ. αβέρωφ» το οποίο είχε αποσταλεί εκεί 
για την τελετή στέψης του βασιλέα Γεωργίου του 
Ε’ αμέσως μετά την παραλαβή του από τα ναυπη-
γεία Ορλάντο της Ιταλίας από το ελληνικό πλή-
ρωμα. κατά την εκτέλεση μιας μεθορμήσεως στο 
Devonport της αγγλίας, το «αΒΕρΩΦ» προσα-
ράζει και το πλήρωμα στασιάζει εναντίον μέρους 
των αξιωματικών του. Ο κυβερνήτης πλοίαρχος 
Ι. Δαμιανός φαίνεται ανήμπορος να επιβάλει την 
τάξη και παραδίδει στον κουντουριώτη, ο οποίος 
αποκαθιστά πλήρως την τάξη, επισκευάζει το 
πλοίο και επιστρέφει εν μέσω θριαμβευτικού 
κλίματος στον Πειραιά. 

Η ιδιόχειρη διαθήκη του Ναύαρχου Κουντουριώτη. 
(από Τα πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού 
1830-1979, Κ. Παϊζη-Παραδέλη, Αθήνα 1979)
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Ε ις την Ουάσινγκτον των ηΠα, υπάρχει 
ένα γιγαντιαίον πενταόροφον κτίριον με 
πέντε κεντρικές γωνίες, και γι’ αυτό απο-

καλείται, πεντάγωνον. από εκεί, ο στρατηγός G. 
Marsall, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της 
αμερικής, κατηύθυνε τις μεγάλες Στρατιωτικές 
Επιχειρήσεις της πατρίδος του, κατά των Γερμα-
νών και Ιαπώνων. Το κτίριο αυτό, αργότερα θα 
εγένετο διάσημο και θα παρέμενε μνημείο της 
αμερικανικής δυνάμεως.

από αυτό, λοιπόν, το κτίριο θα ξεκινούσε ο 
στρατηγός συνοδεύων τον Πρόεδρόν του F. 
Roosevelt, αφού ήτο και το δεξί του χέρι, για να 
μεταβεί στη διάσκεψη της Τεχεράνης, όπου εκεί, 
θα ελαμβάνετο η τελική απόφασις για τον τόπο 
αποβάσεως.

αλλά, υπήρχε ένα ερώτημα; Θα εγένετο ο 
στρατηγός G. Marshall ο ανώτατος Διοικητής της 
Συμμαχικής Εκστρατευτικής Δυνάμεως, διά την 
απόβασιν και απελευθέρωσιν της Ευρώπης; αλ-
λά, ενώ ο ίδιος το επιθυμούσε πολύ και προετοι-
μάζετο διά τη θέσιν αυτή, όπως του είχαν υπο-
σχεθεί, ο Πρόεδρος Roosevelt δεν είχε αποφα-
σίσει τίποτα, ακόμη.

Πάντως, τόση ήτο η βεβαιότης διά την τοποθέ-
τησίν του ως Διοικητού, ώστε ο στρατηγός 
Eisenhower με επιστολή του, είχε ζητήσει την 
τοποθέτησίν του ως υπευθύνου μεγάλης μονά-
δας, υπό τάς διαταγάς του.

Έτσι, την 11η νοεμβρίου 1947, με μεγάλη μυ-
στικότητα ο στρατηγός G. Marshall και το επιτε-
λείο του, επιβιβάστηκαν στο θωρηκτό «IOWA» 
για να διασχίσουν τον ατλαντικό διά τη μεγάλη 
συνδιάσκεψη των τριών αρχηγών της Συμμαχί-
ας, στην Τεχεράνη.

Ο Πρόεδρος Roosevelt και οι σύμβουλοί του, 
επιβιβάστηκαν λίγο αργότερα, ενώ τον ίδιο περί-
που χρόνο ο πρωθυπουργός W. Churchill από την 
αγγλία, θα κατήρχετο μέσω Γιβραλτάρ προς την 
μεσόγειον, με το καταδρομικόν H.M.S. «Renown», 
μαζί με τον αρχηγό του Επιτελείου στρατηγό 
Brook. Στις 22 νοεμβρίου, ο πρόεδρος Roosevelt 
και η ακολουθία του άφηναν το «IOWA» στο Όραν 
και με το προεδρικό αεροπλάνο προσγειώθηκαν 
στο κάιρο πρώτα και μετά, κατευθύνθηκαν στην 
Πυραμίδα του Χέωπος. Εκεί, τους υπεδέχθη ο 
Churchill, που ήτο όμως πολύ ενοχλημένος με 
την αποτυχία των συμμάχων στο Salerno, την 
καταστροφή τόσων πλοίων και την απώλεια τό-
σων στρατιωτών, καθώς ήταν, συγχρόνως, και 
δοκιμαστική επιχείρηση προ της αποβάσεως στη 
νορμανδία.

Όταν άρχισε η συνδιάσκεψη, με ανυπομονησία 
οι αμερικανοί περίμεναν να μάθουν τη στάση των 
ρώσων, σχετικά με την απόβαση στην Ευρώπη, 
τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και τα ελληνικά 
νησιά, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κατα-
στάσεως στην Άπω ανατολή. Δι’ αυτό, ήτο προ-
σκαλεσμένος στη συνδιάσκεψη και ο στρατηγός 
Chiang Kai-sheck, που προς μεγάλη έκπληξη του 
Churchill, θα παρακολουθούσε μερικές κύριες 
συζητήσεις.

Οι Roosevelt και Churchill είχαν έλθει στην 
Τεχεράνη με γνωστές τις απόψεις τους και περί-
μεναν τη θέση του Στάλιν, ο οποίος ήθελε, μία 
απόβαση στη Δύση, για να ανακουφισθούν τα 
στρατεύματά του στη ρωσία.

Ο Πρόεδρος F. Roosevelt ήθελε μία γρήγορη 
νίκη, για ν’ αποκτήσει η αμερική την ηγεμονία στο 
εμπόριο και την οικονομία. Ο Churchill, με τη σει-

Τα παραλειπόμενα μιας συνδιάσκεψης
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρ. Κούσουλας ΠN
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Aριστερά: Ο Διοικητής του Συμμαχικού εκστρατευτικού Σώματος στρατηγός Eisenhower. Δεξιά: Από τη Διά-
σκεψη της Γιάλτας το Φεβρουάριο του 1945.

ρά του, ήθελε και αυτός τη νίκη, αλλά με την αγ-
γλία να μην χάσει ούτε ίντσα από την προ του 
πολέμου ηγεμονία της, ως και τη διατήρηση της 
κυριαρίας της στη μέση ανατολή (πετρέλαια).

Ο Στάλιν, είχε έλθει στην Τεχεράνη για να επι-
λέξει το συμφερότερο για τη ρωσία και αυτό ήτο, 
η επίδειξις συμπάθειας και συνεργασίας προς 
την αμερική, τη μεγάλη αυτή υπερδύναμη, που με 
τη συμμετοχή της στην απόβαση, η τελική νίκη θα 
έπρεπε να θεωρείται βεβαία: αργότερα, θ’ ακο-
λουθούσαν οι προσωπικοί του στόχοι. Πάντως, 
για τον Churchill πίστευε ότι, «ήθελε την Γερμα-
νία και την ρωσία να βγουν από το παιχνίδι εξου-
θενωμένες, για να παραμείνει η αγγλία κυρίαρ-
χος». Γι’ αυτό και η αντιπάθεια, προς το πρόσω-
πόν του.

Έτσι, έκανε το πρώτο βήμα να προσεγγίσει τον 
Πρόεδρο Roosevelt. η αντιπροσωπεία των ηΠα 
στην πρωτεύουσα, ήτο περίπου 1 μίλι μακριά από 

το κέντρο της πόλεως, όπου ήταν αι πρεσβείαι 
της ρωσίας και της αγγλίας δίπλα δίπλα. Ο πρό-
εδρος, λοιπόν, είχε να διασχίσει κάθε ημέρα ένα 
δρόμο στην αγορά, γεμάτο κόσμο, πάγκους, κα-
ρότσια, κ.λπ. κάτι το πολύ επικίνδυνο. Ο Στάλιν, 
έξυπνος όπως ήτο, θέλοντας να φανεί προστα-
τευτικός, μετέφερε στους αμερικανούς ότι, η 
ρωσική αντικατασκοπεία γνώριζε ότι οι Γερμανοί 
σκοπεύουν να σκοτώσουν τον πρόεδρο Roosevelt 
κατά τις μετακινήσεις του και γι’ αυτό είχαν στεί-
λει έξι πράκτορες που ερρίφθησαν με αλεξίπτω-
τα στο όρος Elburz και ήδη ευρίσκονται στην 
Τεχεράνη και επικεφαλής τους είναι ο διάσημος 
αξιωματικός των S.S. Otto Scorzeny, ο οποίος 
είχε ελευθερώσει από την αιχμαλωσία τον μου-
σολίνι και τον είχε μεταφέρει στη Γερμανία, από 
το όρος Gran Sasso όπου εφυλάσσετο από τους 
απαγωγείς του.

αν και οι Άγγλοι προειδοποίησαν τους αμερι-



22               NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2011

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

κανούς ότι, ήτο ένα κόλπο των ρώσων για να 
πλησιάσουν τον Roosevelt, ο στρατάρχης Στάλιν 
προχώρησε πιο πέρα, προτείνοντάς του να τον 
φιλοξενήσει σ’ ένα από τα οικήματα της ρωσικής 
πρεσβείας, και αυτός εδέχθη. Τότε, ο Στάλιν πήγε 
και τον είδε και μετά συνομίλησαν επ’ αρκετόν. 
Άγγλος αξιωματούχος, όταν έμαθε το γεγονός, 
παρετήρησε: «η συνδιάσκεψις έχει τελειώσει, 
ενώ μόλις άρχισε». Ο Churchill όταν έμαθε για τη 
συνάντηση έστειλε μήνυμα να συναντηθεί με τον 
Roosevelt, αλλά αυτός τον ειδοποίησε ότι είναι 
απησχολημένος. ακολούθως, εις το μεγάλο σα-
λόνι της σοβιετικής πρεσβείας, ο πρόεδρος πα-
ρέστη σε μία τελετή όπου ο Churchill επρόκειτο 
να παραδώσει στον Στάλιν ένα ξίφος, διά τον 
ηρωισμόν του ρωσικού λαού κατά την μάχην του 
Στάλινγκραντ. Ήτο ένα όπλο εξαιρετικής ομορ-
φιάς, επίχρυσον, με λαβή από ασήμι και πορσε-
λάνη, σε μια επίχρυση θήκη. Το έφερε στον 
Churchill ένας στρατιώτης τιμητικά, επάνω σε 
βελούδο. Ο Churchill έβγαλε το ξίφος από την 
θήκη για να το δουν οι παριστάμενοι και το παρέ-
δωσε στον Στάλιν, λέγοντας: «Έχω εξουσιοδο-
τηθεί από την α.μ. τον βασιλέα Γεώργιο VI να σας 
παραδώσω, για να το μεταφέρετε στην πόλη του 
Στάλινγκραντ, αυτό το τιμητικόν ξίφος, το οποίον 
η α.μ. επέλεξε και ενέκρινε».

Είχε κατασκευασθεί από Άγγλους, που οι πρόγο-
νοί τους επί αιώνες κατασκεύαζαν ξίφη. η λεπίς, 
έφερε την επιγραφήν «Στους, με χαλύβδινη καρδιά 
κατοίκους του Στάλινγκραντ, δώρον από τον Βασι-
λέα Γεώργιον VI, με ευγνωμοσύνη από το βρετανι-
κό λαό». Ο Στάλιν, προφανώς συγκινημένος απε-
κρίθη: «Εκ μέρους των κατοίκων του Στάλινγκραντ 
εκφράζω την βαθύτατην εκτίμησιν διά το δώρον 
του Βασιλέως Γεωργίου VI. Οι κάτοικοι της πόλεως 
θα το εκτιμήσουν άκρως και σας παρακαλώ, κύριε 
πρωθυπουργέ, να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες τους, 
προς την α.μ. του Βασιλέα».

Ο Στάλιν φίλησε την λαβή του σπαθιού και με-
τά το ενεχείρησε στον Roosevelt. η 50 ιντσών 
λάμα εκ χάλυβος έλαμψε, καθώς το κρατούσαν 
τα χέρια του προέδρου που ψιθύρισε «αληθώς, 
έχουν καρδιές από χάλυβα». αφού έκανε ένα 
γύρο για να το δουν, το σπαθί τοποθετήθηκε, πά-
λι, στην θήκη του και ο Στάλιν το παρέδωσε στον 
Στρατάρχη Βοροσίλωφ.

και τότε, προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο Βοροσί-
λωφ ενεργών αδέξια, έριξε το σπαθί με το θόρυβο 
στο μαρμάρινο πάτωμα. Όλοι πάγωσαν και καθώς 
ένας στρατιώτης έσπευδε να το συμμαζέψει, τα μά-
τια του Στάλιν δεν έφυγαν από το πρόσωπο του 
Churchill. Το ατύχημα αυτό, αντανακλούσε ακριβώς 
την περιφρόνηση του Στάλιν για κάθε αγγλική πο-
λιτική ενέργεια. Τον ενδιέφερε μόνον, να κερδίσει 
τον πόλεμο και μετά την ειρήνη.

αφού τελείωσε η τελετή, η συνδιάκεψις άρχι-
σε, πάλιν, με τον Στάλιν να εναντιώνεται στις 
απόψεις του Churchill, ζητώντας την επίλυση 
τριών εκκρεμοτήτων: α) ημερομηνία αποβάσε-
ως, β) δεύτερη σε σημασία απόβαση, προς παρα-
πλάνηση των Γερμανών (περιοχή μασσαλίας) 
και γ) τοποθέτησης ανωτάτου αρχηγού. Οι 
Roosevelt και Τσώρτσιλ υπεσχέθησαν να δώ-
σουν απάντηση στους όρους το ταχύτερον και ο 
Στάλιν απέσυρε αντιρρήσεις σε διάφορα θέματα. 
Έτσι, αφού υπέγραψαν κοινόν ανακοινωθέν έλη-
ξε η συνδιάσκεψις. Στο σημείον αυτό. Ο Roosevelt 
είπε στον Churchill ότι «θεωρούσε τον στρατηγό 
Marshall απαραίτητο στην Ουάσινγκτον και ποια 
η γνώμη του για τον Eisenhower». Ο Churchill 
απήντησε ότι, θεωρούσε τον στρατηγό ως ικανό-
τατο στρατιωτικό και έτσι ο Eisenhower εχρήσθη 
αρχηγός του Εκστρατευτικού Σώματος της απο-
βάσεως. με αυτή την κίνηση, ο στρατηγός 
Marshall θα παρέμενε εκεί που ήταν, ενώ ο στρα-
τηγός Eisenhower θα έφτανε αργότερα, μέχρι τον 
Λευκό Οίκο. 
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ:  
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920
η υπογραφή της συνθήκης ειρήνης με την Τουρ-
κία έγινε στις 10-8-1920 στις Σέβρες της Γαλλί-
ας. Στην Ελλάδα παραχωρούντο η ανατολική 
Θράκη μέχρι τα περίχωρα της κων/πολης, η Τέ-
νεδος, η Ίμβρος και η Σμύρνη με την ενδοχώρα 
της για πέντε χρόνια και μετά την παρέλευση των 
πέντε ετών, οι κάτοικοι της Σμύρνης με δημοψή-
φισμα θα αποφάσιζαν για το μέλλον τους. η Συν-
θήκη όμως υπογράφηκε από τη Σουλτανική κυ-
βέρνηση της κων/πολης η οποία δεν είχε και 
τόση εξουσία στα δρώμενα της Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας. 

Έτσι λοιπόν, μήπως η συνθήκη των Σεβρών 
ήταν φαινομενικά στα χαρτιά και όχι ουσιαστι-
κή; μήπως ήταν μια εύθραυστη συμφωνία που 
στη συνέχεια εύκολα τσαλακώθηκε και ρίχτηκε 
στο καλάθι των αχρήστων; μήπως ήταν το τί-
μημα της Ελλάδας για την είσοδό της στον α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της ανΤανΤ; 
Γιατί ευθύς αμέσως μετά την υπογραφή της 

συνθήκης, η Γαλλία και η Ιταλία φανερά πλέον 
έσπευσαν να βρουν τον κεμάλ για να συνάψουν 
συμφωνίες μαζί του που θα εξασφάλιζαν τα 
συμφέροντά τους στην περιοχή. Φυσικά ο κε-
μάλ που δεν υπέγραψε τη συνθήκη ειρήνης των 
Σεβρών, δεν θα τα παραχωρούσε με το αζημί-
ωτο και οι επιδιώξεις του θα ήταν εις βάρος της 
Ελλάδας σύμμαχος των μεγάλων Δυνάμεων. 
Όπερ και εγένετο. Δηλαδή η Συνθήκη των Σε-
βρών αμισβητήθηκε από την επομένη της υπο-
γραφής της. Aντίθετα, στην Eλλάδα εορτάστηκε 
και πανηγυρίστηκε ως θρίαμβος της πολιτικής 
Bενιζέλου.

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΝ 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1920 - ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ Δ. ΡΑΛΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Για να εφαρμοσθεί όμως η συνθήκη των Σεβρών 
έπρεπε η ισχύς των Ελληνικών Δυνάμεων και η 
αποτελεσματικότητά τους να βρίσκεται σε υψηλό 
επίπεδο, που αυτό σήμαινε ακόμη περισσότερες 
θυσίες, τόσο σε έμψυχο προσωπικό όσο και σε 
οικονομικά μέσα, ενώ τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης υπόσχονταν ότι θα τερμάτιζαν τον πόλεμο 
και θα έφερναν πίσω τα στρατευμένα παιδιά των 
Ελλήνων που επί 12 χρόνια (δηλαδή από το 
1912) ήταν στο στρατό.

Για το λόγο αυτό, ο Ελ. Βενιζέλος για να έχει 
νέα νωπή εντολή από τον ελληνικό λαό κήρυξε 
εκλογές την 13η νοεμβρίου 1920 διαρκούσης 
της πολεμικής σύρραξης εν Mικρά Aσία, υπολο-
γίζοντας ότι θα τις κέρδιζε λόγω της μέχρι τότε 
ορθής πολιτικής του, απόρροια της οποίας ήταν 

Γεγονότα και πρόσωπα που στιγμάτισαν  
τη Μικρασιατική καταστροφή

Γράφει ο αντιπλοίαρχος εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠN
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τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων και 
η συνθήκη των Σεβρών. Στις εκλογές αυτές και 
μάλιστα κατά τη διάρκεια τρεχουσών πολεμικών 
επιχειρήσεων στην μ. ασία με τους Οθωμανούς 
του κεμάλ, το φιλελεύθερο κόμμα του Ελ. Βενι-
ζέλου υπέστη ολοκληρωτική ήττα.

Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν μια πικρή 
απογοήτευση για τον Ελ. Βενιζέλο που αναγκά-
στηκε να διαφύγει για το Παρίσι, ανοίγοντας τον 
δρόμο για την επιστροφή του εξόριστου κων/νου, 
παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις των συμμά-
χων ότι ουδεμία πολιτική, οικονομική και στρατι-
ωτική βοήθεια θα εδίδετο από αυτούς στην κυβέρ-
νηση των αθηνών. Επίσης δήλωσαν ότι σε περί-
πτωση επιστροφής του γερμανόφιλου Βασιλέα θα 
τους αποδέσμευε από κάθε συμμαχική υποχρέω-
σή των έναντι της Ελλάδας. Παρά τις προειδοποι-
ήσεις των, η κυβέρνηση Δ. ραΛΛη οργάνωσε 
δημοψήφισμα για την επάνοδο του κων/νου.

Τελικά η επιστροφή του κων/νου έδωσε τα 
προσχήματα στους συμμάχους να αποδεσμευ-
τούν από την συνθήκη των Σεβρών και αμέσως 
μετά να επεδιώξουν σχέσεις με την κεμαλική 
ηγεσία, γυρίζοντας την πλάτη στην κυβέρνηση 
των αθηνών. νέος αρχηγός στη θέση του Λεω-
νίδα Παρασκευόπουλου διορίστηκε ο Στρατηγός 
αναστάσιος Παπούλας στο μέτωπο της μ. ασίας. 
Ο Γ. ΒΕνΤηρηΣ καθιστά υπεύθυνο τον Ελ. Βενι-
ζέλο για το ότι παραγνώρισε την ανάγκη για την 
εθνική ολοκλήρωση πρώτα και μετά εκλογές 
γράφοντας «τον έστω και με την βία εξαναγκα-
σμό της παλαιάς Ελλάδας να πάρει μέρος στην 
προσπάθεια και να καταβάλει τις απαιτούμενες 
θυσίες» γιατί «η πλειοψηφία του λαού της παλαι-
άς Ελλάδας, συστηματικώς εξαπατηθείσα, παρα-
γνώριζε κατά βάση την πραγματικότητα». Ο δε 
Βενιζέλος σε επιστολή του προς τον Γ. ΒΕνΤη-
ρη εξηγούσε «Όταν υπέγραψα την Συνθήκη των 
Σεβρών, έκρινα ότι δεν είχα πλέον καμία δικαιο-

λογία να αναβάλω περαιτέρω τις εκλογές. Είχα 
ανάγκη της εμπιστοσύνης του λαού, πριν προβώ 
στην περαιτέρω δράση την οποία απαιτούσε η 
επιβολή της Συνθήκης».

Ο νίκος καζαντζάκης, συνεργάτης του Ε. Βε-
νιζέλου τον Δεκέμβριο του 1921 σε επιστολή του 
υποστήριζε ευθέως ότι «άνθρωπος που με επα-
νάσταση κατέλαβε την αρχή και Δικτατορικώς 
εκυβέρνησε τόσα χρόνια, πώς και γιατί θυμήθηκε 
το σύνταγμα και ενήργησε εκλογές αφού τόξερε 
πώς θα τις χάσει;».

Πάντως οι αντίπαλοί του και όχι μόνο τον κα-
τηγόρησαν ότι με τη μεγάλη διορατικότητά του 
προέβλεψε τα μαύρα σύννεφα που θα σκέπαζαν 
το μέτωπο της μ. ασίας και  τις συνέπειες αυτής 
της σύγκρουσης, γι’αυτό προσπάθησε μέσω των 
εκλογών να αποφύγει τις ευθύνες δίνοντας την 
«καυτή πατάτα» στην αντιπολίτευση.

η νέα κυβέρνηση αντί να αρκεσθεί στα κεκτη-
μένα της Συνθήκης των Σεβρών και να αμυνθεί 
πέριξ των συνόρων αυτής, διέταξε τον μάρτιο 
του 1921 ολομέτωπη επίθεση για το Εσκί – Σε-
χήρ προς Bορρά και προς τον αφιόν καραχισάρ 
νότια. Στο αφιόν καραχισάρ το α΄ Σώμα Στρατού 
το κατέλαβε σχετικά εύκολα, ενώ στο Εσκί – Σε-
χήρ, το Γ΄ Σώμα Στρατού συνάντησε ισχυρά αντί-
σταση με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει προς 
Ουσάκ. 

από την αποτυχημένη αυτή επιχείρηση η κυβέρ-
νηση ν. καλογεροπούλου παραιτήθηκε και πρω-
θυπουργός ανέλαβε ο Δημ. ΓΟΥναρηΣ. μετά τις 
αποτυχίες της Ελλάδας στις στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις του μαρτίου, ο διεθνής παράγοντας προε-
τοίμαζε ειρηνευτική διάσκεψη όπου μεταξύ των 
άλλων θα προέβλεπε την εκκένωση του Ελληνι-
κού Στρατού από την μ. ασία. η ελληνική όμως 
κυβέρνηση σε καμία περίπτωση ήταν διατεθειμέ-
νη να εγκαταλείψει την μ. ασία, και αποφάσισε 
ευρείας κλίμακας πολεμικές δράσεις έτσι ώστε 
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με τη νίκη της να έσερνε τον κεμάλ σε διαπραγμα-
τεύσεις από θέση ισχύος και για την προετοιμασία 
της επίθεσης έφτασαν στη Σμύρνη ο Βασιλιάς 
κων/νος συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό 
Δ. Γούναρη. η επίθεση άρχισε στις 25 Ιουνίου, με 
αποκορύφωμα εκείνης του Σαγγάριου την 23 αυγ. 
1921. η Πύρρεια όμως νίκη στον Σαγγάριο είχε 
τεράστιες απώλειες και η πρόβλεψη ότι ήταν αδύ-
νατος η συνέχιση για κατάληψη της Άγκυρας, ανά-
γκασαν την ελληνική ηγεσία να αναδιπλωθεί και 
να αλλάξει τους αρχικούς στόχους της. Έτσι, η Ελ-
ληνική Δύναμη εγκαταστάθηκε στην δυτική όχθη 
του Σαγγάριου. 

Στην μάχη αυτή, ο ελληνικός στρατός νίκησε 
μόνο σε τακτικό επίπεδο, όμως, η τουρκική πλευ-
ρά, οι δυνάμεις του κεμάλ νίκησαν σε στρατηγικό 
επίπεδο καθώς εμπόδισαν την προέλαση των 
ελληνικών στρατευμάτων για την κατάληψη της 
Άγκυρας. 

κατά συνέπεια και ουσιαστικά, η μάχη του Σαγ-
γάριου ήταν μια ήττα για τις ελληνικές δυνάμεις 
γιατί δεν επιτεύχθηκε ο αντικειμενικός σκοπός, 
που ήταν η συνέχιση για την κατάληψη της Άγκυ-
ρας. Ενώ από την άλλη πλευρά, ήταν νίκη για τις 
τουρκικές δυνάμεις καθώς πέτυχαν τον αντικει-
μενικό τους στρατηγικό σκοπό, δηλαδή να ακινη-
τοποιήσουν την ελληνική επέλαση ανατολικότε-
ρα του Σαγγάριου ποταμού. 

Aκόμα και αν υποθέσουμε ότι οι ελληνικές 
δυνάμεις καταλάμβαναν την Άγκυρα και νικού-
σαν τους εθνικιστές του κεμάλ, ο κεμάλ θα επι-
βίωνε, γιατί οι δυνάμεις των εθνικιστών Τούρ-
κων στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία 
θα συνέχιζαν να μάχονται κατά των ελληνικών 
στρατευμάτων με ανταρτοπόλεμο από ερημικές 
και ορεινές, δύσβατες περιοχές όπου επικρατού-
σαν ακραία καιρικά φαινόμενα καθόλη τη διάρ-
κεια του έτους και με την αμέριστη υποστήριξη 
των Σοβιετικών, Γάλλων και Ιταλών σε όλα τα 

επίπεδα, θα πραγματοποιούσαν καίρια χτυπήμα-
τα στις ημέτερες δυνάμεις μέχρι την τελική τους 
εξασθένιση και ήττα, καθώς εκείνοι θα είχαν την 
πολυτέλεια να επιλέγουν τη μορφή, το χρόνο, τον 
τόπο και την ένταση των συγκρούσεων. 

αν λάβουμε υπόψη και τη διαφωνία του στρα-
τηγού αναστάσιου Παπούλα στην επέλαση των 
ελληνικών δυνάμεων πέρα από αυτά που προ-
βλέποντο από τη Συνθήκη των Σεβρών. Ο δε 
στρατηγός Ιωάννης μεταξάς διαφωνούσε εξαρ-
χής με το σχέδιο του Βενιζέλου περί επέκτασης 
της Ελλάδος στη μικρά ασία. 

Έτσι η ελληνική κυβέρνηση προσανατολιζόταν 
στην εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματικής 
οδού με τη βοήθεια των μεγάλων Δυνάμεων. να 
σκεφτούμε ότι λίγους μήνες προ της επίθεσης, 
οι μεγάλες Δυνάμεις προβλέποντας την ήττα 
των ελληνικών δυνάμεων προετοίμασαν ειρη-
νευτική διάσκεψη για επίλυση του μικρασιατικού 
προβλήματος, αλλά η κυβέρνηση Δ. Γούναρη την 
απέρριψε. Ίσως να χάθηκε η ευκαιρία για έντιμη 
υποχώρηση του Ελληνικού Στρατού, παρά τα όσα 
ακολούθησαν μετά την άρνηση της κυβέρνησης 
των αθηνών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ 
Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ο 
μουσταφά κεμάλ είχε αρχίσει έντονη διπλωμα-
τική δραστηριότητα, έχοντας μυστικές επαφές με 
τους Γάλλους, Ιταλούς και με τους Σοβιετικούς. 
Στις 20 Οκτωβρίου του 1921 υπογράφηκε σύμ-
φωνο μεταξύ Γαλλίας – Τουρκίας, όπου η Γαλλία 
επέστρεψε την περιοχή κιλικίας στους Τούρ-
κους. Τεράστιες ποσότητες όπλων και πυρομα-
χικών εδόθησαν στον κεμάλ, όπως περί τα 1500 
γαλλικά πυροβόλα που προσετέθηκαν στα 1200 
που διέθετε τότε ο τουρκικός στρατός, αεροπλά-
να, ιματισμό κ.λπ. με αντάλλαγμα η Γαλλία να 
εκμεταλλευθεί τον ορυκτό πλούτο της Τουρκίας 
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και προς τούτο επένδυσε περί τα 3,5 δισεκατομ-
μύρια γαλλικά φράγκα, με τη μεγάλη συμφωνία 
που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1921, τη 
συμφωνία του Franklin Bouillon.

Ο κεμάλ παράλληλα ανέπτυξε καλές σχέσεις 
και με τη Σοβιετική Ένωση όπου διευθέτησε τα 
σύνορά της, κατάφερε να της επιστραφούν τα 
εδάφη του καρς, αρταχάν και αερτβίν, ενώ συγ-
χρόνως εξασφάλισε τον ελεύθερο ανεφοδιασμο 
της με πολεμικό υλικό από τα λιμάνια του Ευξεί-
νου Πόντου. Ο κεμάλ με την προσέγγισή του με 
τους Σοβιετικούς, έλαβε οικονομική βοήθεια 10 
εκατομμυρίων χρυσών ρουβλιών, μεγάλες πο-
σότητες όπλων και πυρομαχικών, ενώ επιπρό-
σθετα έλαβε την υπόσχεση των Σοβιετικών ότι 
θα βοηθήσουν να εκδιώξει τον Ελληνικό Στρατό 
από τα εδάφη της μ. ασίας, την οποία ο Λένιν 
κατά τη διάρκεια της διάσκεψης την κατήγγειλε 
ως «ληστρική πολιτική των ιμπεριαλιστικών κυ-
βερνήσεων». Το σύμφωνο της Σοβιετικής Ένω-
σης – Τουρκίας υπογράφηκε την 16η μαρτίου 
1921. η Τουρκοσοβιετική αυτή συμμαχία δεν 
κράτησε για πολύ γιατί από την Άνοιξη του 1922 
η Τουρκία στράφηκε προς την Δύση και κατά συ-
νέπεια οι σχέσεις των ψυχράνθηκαν, ενώ στη 
συνέχεια οι Σοβιετικοί επεδίωξαν την υποστήρι-
ξη για αυτονόμηση των ελληνικών πληθυσμών. 
Ήταν όμως πολύ αργά. 

απόρροια των πιο πάνω συμμαχιών / συμφωνι-
ών ήταν να ετοιμασθεί η Τουρκία παντοδύναμα, 
οικονομικοπολιτικά και στρατιωτικά. Βέβαιος ήταν 
πλέον ο κεμάλ για τη μεγάλη τελική του νίκη στη 
σύγκρουση του με τον Ελληνικό Στρατό.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
μετά την αποτυχία των ελληνικών δυνάμεων 
να καταλάβουν την Άγκυρα για να συντρίψουν 
τον κεμάλ στην έδρα του, καταστρέφοντας τις 
βάσεις ανεφοδιασμού του, οι τουρκικές δυνά-

μεις ανασυντάχθηκαν και προετοιμάσθηκαν για 
τη μεγάλη αντεπίθεση καθώς το ηθικό τους εί-
χε αναπτερωθεί μετά τις επιτυχίες τους στο 
μέτωπο, ενώ το ηθικό των ελληνικών δυνάμε-
ων είχε καταρρακωθεί από τις αποτυχίες τους 
στο πεδίο των μαχών, από την έλλειψη ανεφο-
διασμού του στρατεύματος, από την πολιτική 
αστάθεια στην αθήνα, από τις συνεχείς κυβερ-
νητικές αλλαγές, και την αντικατάσταση του 
αρχηστρατήγου α. Παπούλα από τον έφεδρο 
στρατηγό Γ. Χατζηανέστη. Όλα αυτά συνετέλε-
σαν στην απόφαση του κεμάλ να αρχίσει την 
από μακρόν προετοιμαζόμενη μεγάλη αντεπί-
θεση την 13η αυγούστου 1922, μετά και από τη 
διπλωματική απομόνωση της Ελλάδος, τη με-
ταφορά ελληνικών δυνάμεων στη Θράκη αλλά 
και επειδή πληροφορήθηκε για την κατάσταση 
και το χαμηλό ηθικό της ελληνικής μικρασιατι-
κής στρατιάς.

Τα Ελληνικά Στρατεύματα είχαν ήδη κουρα-
σθεί από την μακροχρόνια αναμονή στις γραμμές 
αμύνης, από την έλλειψη Διοικητικής μέριμνας 
και από τις κομματικές διαμάχες, εκτός και εντός 
του Στρατεύματος. αντιστάθηκαν στην ορμή των 
Τουρκικών στρατευμάτων και σε πολλές μάχες 
νίκησαν όμως στο τέλος ετράπησαν εις άτακτο 
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φυγή προς το αιγαίο, συμπαρασύροντας μαζί 
τους και πλήθος μικρασιατών Ελλήνων προ-
σφύγων προς τη Σμύρνη. Στις 4-9-1922 και ο 
τελευταίος Έλληνας στρατιώτης εγκατέλειψε 
την μ. ασία.

Ο αρχιστράτηγος Παπούλας γράφει ότι η ελ-
ληνική ήττα και υποχώρηση προκλήθηκε από την 
απόσυρση 21.000 ανδρών από το μέτωπο στην 
Θράκη και την αριθμητική εξασθένιση του μετώ-
που, τη μη έγκαιρη μετάβαση του αρχιστρατήγου 
στο μέτωπο, την κατάρρευση του ηθικού, την κα-
κή επικοινωνία μεταξύ μονάδων στις πρώτες 
ημέρες της επίθεσης καθώς και στα σοβαρά δι-
οικητικά και στρατιωτικά σφάλματα των επιτε-

λών κ.λπ. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ο πόλεμος δεν 

κερδίζεται μόνο από την αριθμητική δύναμη του 
προσωπικού που μάχεται και τα υλικά μέσα που 
επιχειρεί στο πεδίο των μαχών, αλλά κατά κύριο 
λόγο κερδίζεται από το λαό που τον υποστηρί-
ζει, και τον στηρίζει με κάθε θυσία. Φωτεινά 
παραδείγματα η ελληνική επανάσταση του 1821, 
οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πόλεμος του 1940 
εναντίον των Ιταλών, όπου σύσσωμος ο ελλη-
νικός λαός στήριξε τους πολέμους αυτούς με 
όλες τις δυνάμεις του και τα δε αποτελέσματα 
τους είναι σε όλους μας γνωστά.  

(η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Τ ρεις είναι οι μεγαλύτερες, καθολικού χα-
ρακτήρα, εξάρσεις του νεοελληνικού 
έθνους. Το 1821, το 1912 και το 1940. η 

πρώτη, παρά τα ενάντια πολιτικοστρατιωτικά δε-
δομένα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες 
που έπεισαν τη Διεθνή κοινότητα ότι έπρεπε να 
δημιουργηθεί ένα νέο ελληνικό κράτος στην εσχα-
τιά της Βαλκανικής. η δεύτερη, με την Ελλάδα 
ισχυρότερη και καλύτερα προετοιμασμένη, οδή-
γησε στην απελευθέρωση της αλύτρωτης μακε-
δονίας, ηπείρου και των νήσων του Βορείου αι-
γαίου. Τέλος η τρίτη, αντιμετώπισε και απώθησε 
τον εισβολέα κάνοντας πράξη το «ΟΧΙ» που από το 
1939 είχε αποφασίσει, ήδη, μέσα του ο αντισυμ-
βατικός, απόμακρος, ρεαλιστής μεταξάς.

μισός και πλέον αιώνας έχει περάσει από το 
‘40 που έφερε το όνομα της Ελλάδoς στα χείλη 

ολόκληρης της ανθρωπότητας και χώρισε, για 
τους ΄Ελληνες, τον ιστορικό χρόνο σε δύο μέρη: 
το χρόνο πριν από την 28η Οκτωβρίου 1940 και 
αυτόν μετά.

η μικρή Ελλάδα χωρίς να διαπραγματευθεί με 
κανένα, χωρίς να διερωτηθεί για την έκβαση, πι-
στή στο χρέος που υπαγόρευαν με τη μυστική 
φωνή τους από τα έγκατα της βασανισμένης γης, 
οι μυριάδες των Ελλήνων που είχαν πέσει κατά 
τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας της, ρίχθηκε 
περήφανη και αποφασιστική στη φοβερή δίνη, αν 
και γνώριζε ότι ο αντίπαλος ήταν ισχυρότερος 
και πως οι μήδοι θα διαβούνε.

Ελληνο – ιταλικός πόλεμος
Το καλοκαίρι του 1940, όταν η Ελλάς αντιμετώπιζε 
τις κλιμακούμενες ιταλικές προκλήσεις και προ-

Β’ Π.Π. Η δράση του Πολεμικού Ναυτικού
Γράφει ο αντιναύαρχος εα Ξενοφώντας Μαυρογιάννης ΠN
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σπαθούσε να μείνει ουδετέρα στη γενικότερη ευ-
ρωπαϊκή ρήξη, η ναζιστική Γερμανία προχωρούσε 
ακάθεκτη έχοντας καταλάβει, χωρίς ουσιαστική 
αντίσταση, σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο μουσολίνι, φοβούμενος ότι ο σύμμαχός του 
Χίτλερ θα κυριαρχούσε σε όλη την Ευρώπη και 
για την Ιταλία δεν θα έμενε τίποτα στη μοιρασιά 
της νέας τάξης, αποφάσισε να επιτεθεί κατά της 
Ελλάδος.

Σταθμίζοντας το γεγονός ότι η αγγλία πολε-
μούσε μόνη της κατά του ’Aξονα και δεν θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει την Ελλάδα, κρυφά από τον 
Χίτλερ, πήρε τη μεγάλη απόφαση.

ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 οι 
ιταλικές δυνάμεις επιτίθενται στα τμήματα προ-
καλύψεως της ελληνο-αλβανικής μεθορίου. Ο 
κίνδυνος τρομακτικός και ο θάνατος να παραμο-
νεύει παντού. Ο λαός όμως αυτός των μελλοθα-
νάτων, ο ελληνικός λαός, πανηγυρίζει στους 
δρόμους εκδηλώνοντας την απόφασή του για την 
υπέρτατη θυσία.

Όσο και αν η πάλη για την άμυνα της χώρας 
προοιωνιζόταν σκληρή και άνιση, η είδηση της 
κήρυξης του πολέμου το φθινοπωρινό εκείνο 
πρωϊνό, φλόγισε τις ψυχές των Ελλήνων και 
παρέσυρε σύσσωμο το ́ Εθνος στην εκπλήρωση 
του υπέρτατου χρέους.

απολύτως συντριπτική ήταν η ιταλική υπεροχή 

στη θάλασσα. αναφέρω τέσσερις, μόνο, χαρα-
κτηριστικούς αριθμούς. Ο ιταλικός στόλος διέ-
θετε 291 πλοία διαφόρων τύπων έναντι 35 του 
ελληνικού, τα οποία σε εκτόπισμα μεταφράζο-
νταν 658.398 τόνοι ο ιταλικός έναντι 14.602 τ., 
ο ελληνικός. Δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο παρά-
δειγμα τόσης συντριπτικής ανισότητος μεταξύ 
αντιπάλων στόλων.

η κυρία αποστολή του Πολεμικού ναυτικού δι-
αγραφόταν σαφής και αποκλειστική: η προστασία 
των θαλασσίων στρατιωτικών μεταφορών συ-
γκεντρώσεως. η ταχεία και ασφαλής πραγματο-
ποίησή τους αποτελούσε την απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου.

Το δυσχερές αυτό έργο το Πολεμικό ναυτικό 
έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία παρά τις 
πολύ μεγάλες δυσκολίες που παρεμβάλλονταν, 
παρά την εχθρική απειλή από αεροσκάφη και 
υποβρύχια και παρά τις δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες. η απόλυτη αυτή επιτυχία οφειλόταν στην 
τέλεια οργάνωση, την ακαταπόνητη δραστηριό-
τητα του Πολεμικού και Εμπορικού μας ναυτι-
κού, την εμπειρία, την τόλμη, το μόχθο, τον υπέρ-
μετρο μόχθο, των Ελλήνων ναυτικών.

Χωρίς τη ραγδαία και αδιατάρακτη μεταφορά 
των μονάδων μας και των εφοδίων από τους 
θαλασσινούς δρόμους, ο εχθρός θα προλάβαινε 
να εισχωρήσει στα εδάφη μας, να ματαιώσει την 

Το αντιτορπιλικό Β. ΟΛΓΑ Ο τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ από το ιταλικό υποβρύχιο 
«Dolfino». Η Κυβέρνηση Μεταξά δεν ανακοίνωσε αν 
και ήξερε, την εθνικότητα του υποβρυχίου
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επιστράτευση και να καταλάβει σε λίγες μέρες τη 
χώρα.

και δεν ήταν μόνο οι στρατιωτικές μεταφορές 
που απαιτούσαν την προστασία των πολεμικών 
μας πλοίων. ΄ηταν και οι θαλάσσιες μεταφορές 
εφοδιασμού της μαχόμενης χώρας σε τρόφιμα 
και καύσιμα, καθώς και οι συνοδείες νηοπομπών 
από αίγυπτο προς Ελλάδα και αντίθετα.

Παρά το βαρύ αυτό έργο, το Πολεμικό ναυ-
τικό δεν δίστασε να εκτελέσει τρεις νυχτερινές 
επιδρομές με αντιτορπιλικά στην αδριατική. 
αποστολή που περιέκλειε πολύ μεγάλους κιν-
δύνους, λόγω της συντριπτικής ναυτικής υπε-
ροχής του εχθρού. Στις δύο πρώτες δεν έγινε 
καμία συνάντηση με τον εχθρό, στην τρίτη ο 
αρχηγός του Στόλου, υποναύαρχος καββαδίας, 
δεν αρκέστηκε στην επισκόπηση του στενού 
του Οτράντο, αλλά βομβάρδισε τον όρμο της 
αυλώνας κάτω από βροχή και μεγάλη θαλασ-
σοταραχή.

Ιδιαίτερη όμως θέση τιμής οφείλεται και στη 
δράση των 6 υποβρυχίων – «κατσώνης», «Παπα-
νικολής», τα παλαιότερα και λίγο νεώτερα τα 
«Πρωτεύς», Γλαύκος», «Τρίτων», «νηρεύς» - 
υποβρύχια γερασμένα, με συχνές ανωμαλίες, αλ-
λά ακούραστα. Οι αντιξοότητες αυτές ξεπερνιώ-
νταν χάρις στην αδάμαστη εμμονή και την εμπειρία 
των κυβερνητών και των πληρωμάτων τους.

Ο «Παπανικολής» με κυβερνήτη τον πλωτάρχη 
Ιατρίδη βυθίζει (24 Δεκ. 1940) στο στενό του 
Οτράντο το οπλιταγωγό «Firenze» (3.952 τον.), 
κατόρθωμα που συγκλόνισε από χαρά το Πανελ-
λήνιο και αναπτέρωσε το ηθικό του προσωπικού 
των υποβρυχίων.

ακολουθεί ο «κατσώνης» με τον υποπλοίαρχο 
Σπανίδη που σε επιθετική περιπολία έξω από τις 
αλβανικές ακτές βυθίζει (31 Δεκ. 1940) με το 
πυροβόλο το βοηθητικό του ιταλικού στόλου 
«Quinto» (531 τον.).

και οι επιτυχίες συνεχίζονται με τη βύθιση (23 
μαρτίου 1941) από τον «Τρίτωνα» (κυβερνήτης 
πλωτάρχης Γ. Ζέππος) του επιβατικού «Carnia» 
(5.451 τον.).

Ο πόλεμος όμως δυστυχώς, θέλει και θυσίες. 
Τα κατορθώματα του «Παπανικολή» και του «κα-
τσώνη» σκίασε η απώλεια του «Πρωτέα» με κυ-
βερνήτη τον πλωτάρχη Χατζηκωνσταντή αφού 
προηγουμένως επέτυχε να βυθίσει το οπλιταγω-
γό «Sardegna» (11.452 τον.). Το υποβρύχιο βυ-
θίστηκε αύτανδρο μετά από καταδίωξη από το 
τορπιλοβόλο «Antares» το οποίο, βλέποντας 
ξαφνικά την πλώρη του «Πρωτέα» να βγαίνει από 
τη θάλασσα μετά την εκτόξευση τριών τορπιλών, 
το εμβόλισε. απωλέσθηκαν 48 άνδρες.

ακάματη συνεχίστηκε η δράση των ελληνικών 
υποβρυχίων ως το τέλος του Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με 
τον κίνδυνο να παραμονεύει σε κάθε βήμα και αλ-
λεπάλληλες ζημιές του γερασμένου υλικού τους.

Η Γερμανία επιτίθεται. Αποδημία του Στόλου
6 απριλίου 1941. η Γερμανία του αδόλφου Χίτ-
λερ, η ισχυρότερη πολεμική μηχανή που είχε 
γνωρίσει ποτέ ο κόσμος επιτίθεται σαρωτικά κα-
τά της Ελλάδος, τη μόνη χώρα που βρισκόταν 
τότε αντιμέτωπη με δύο αυτοκρατορίες. Ο Χίτλερ 
ήθελε να βοηθήσει τον υπερφίαλο συνεταίρο του 
που αντιμετώπιζε προβλήματα. από τις 20 νοεμ-
βρίου 1940 ο Χίτλερ τον είχε προειδοποιήσει με 
επιστολή: «Δεν τολμώ να σκεφθώ τις συνέπειες 
των γεγονότων της Ελλάδος…».

Ο Ιωάννης μεταξάς είχε πεθάνει ξαφνικά τον 
Ιανουάριο του 1941 και ο αντικαταστάτης του, ο 
αλέξανδρος κορυζής, στις 05.30 της 6ης απριλί-
ου ελάμβανε από τον Γερμανό πρέσβη στην αθήνα 
το τελεσίγραφο. Οι Γερμανοί ισχυρίζοντο ότι η 
Ελλάς είχε παραβιάσει την ουδετερότητά της στον 
πόλεμο που διεξήγαν κατά της αγγλίας. η απάντη-
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ση του κορυζή, ήταν: «Πολεμούμεν». Οι πρώτες 
γερμανικές επιθέσεις από τις δυνάμεις της 12ης 
Στρατιάς είχαν ξεκινήσει από τις 05.15.

Το ίδιο βράδυ γερμανικά αεροπλάνα βομβαρ-
δίζουν τον Πειραιά, βυθίζουν 10 ατμόπλοια, προ-
καλούν τρομακτικές καταστροφές και ποντίζουν 
μαγνητικές νάρκες. μέχρι τις 25 απριλίου που ο 
Στόλος αποδήμισε στη μέση ανατολή, εξακο-
λουθούν επίμονες και εφιαλτικές οι γερμανικές 
αεροπορικές επιθέσεις και η πόντιση ναρκών 
στην περιοχή του Πειραιά, του κερατσινίου, του 
κόλπου της Ελευσίνας όπου βρισκόταν το ορμη-
τήριο του Στόλου και στους γύρω ορμίσκους του 
Σαρωνικού, όπου τα πλοία είχαν διασπαρεί. Βα-
ριές υπήρξαν οι απώλειες σε πλοία του ναυτικού 
και αεροσκάφη ν. Συνεργασίας. Συνολικά απω-
λέσθηκαν 19 πλοία και 10 αεροσκάφη.

μέσα σ΄αυτή τη συμφορά και ενώ οι γερμανι-
κές δυνάμεις προελαύνουν ακάθεκτες για να 
καταλάβουν τη μαρτυρική Χώρα, τα πλοία του 
Στόλου που σώθηκαν, παίρνουν το δρόμο της 
ξενιτιάς, ξένα σε ξένους τόπους για να συνεχί-
σουν από εκεί τον τιμημένο αγώνα για την τελική 
νίκη. η απόγνωση, η ιδέα της υποταγής, η σκέψη 
για τους δικούς τους, ήταν έννοιες άγνωστες για 

τα πληρώματα του Στόλου.
Στην αλεξάνδρεια φθάνουν οι ΄Ελληνες ναύ-

τες με την τιμημένη ναυαρχίδα τους, τον «αβέ-
ρωφ», 6 αντιτορπιλικά (Βασ. ΄Ολγα, Σπέτσες, 
κουντουριώτης, αετός, Ιέραξ, Πάνθηρ), 3 τορπι-
λοβόλα (ασπίς, νίκη, Σφενδόνη), 5 υποβρύχια 
(νηρεύς, Τρίτων, Γλαύκος, κατσώνης, Παπανι-
κολής) και το πλωτό συνεργείο «΄ηφαιστος». 
Συνολικά 16 πλοία.

Ο απόδημος Ελληνικός Στόλος τίθεται υπό την 
επιχειρησιακή διοίκηση του Βρετανού ναυάρχου 
αρχηγού του Στόλου της μεσογείου, ο οποίος 
διατάζει την άμεση και διαδοχική εκτέλεση επι-
σκευών των κουρασμένων από την πολεμική 
προσπάθεια και γερασμένων (τα περισσότερα) 
πλοίων στα μακρινά συνεργεία της Βομβάης και 
της καλκούτας των Ινδιών. Είναι τα πρώτα ελ-
ληνικά πολεμικά, που θα επιχειρήσουν στον Ιν-
δικό Ωκεανό μετά από 2.300 χρόνια, όπως είχαν 
κάνει τα πλοία του νεάρχου, ναυάρχου του με-
γάλου αλεξάνδρου.

Επιχειρήσεις πλοίων σε Μεσόγειο, Ατλαντι-
κό, Ινδικό
Οι συνοδείες που παρέχουν τα αντιτορπιλικά μας 

Το πλήρωμα του 
υποβρυχίου ΚΑΤΣΩΝΗΣ. 
Στο μέσον ο ηρωϊκός 
Κυβερνήτης Β. Λάσκος.

Το πλήρωμα του 
ΑΒΕΡΩΦ σε εντυπωσιακή 
αναμνηστική φωτογραφία
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στο πολεμικό θέατρο της μεσογείου – από τις 
πλέον επικίνδυνες περιοχές του πολέμου – και η 
αξιέπαινη δημιουργία ενός στολίσκου ελληνικών 
ναρκαλιευτικών, βοηθούν σημαντικά το Βρετα-
νικό Στόλο της μεσογείου σε μία περίοδο μάλι-
στα μεγάλων απωλειών. ΄Ετσι επέτρεψαν σε 
ισάριθμα και μεγαλύτερα βρετανικά πολεμικά να 
χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς. ακόμα και ο 
«αβέρωφ», παρά την ηλικία του, χρησιμοποιείται 
για συνοδεία νηοπομπών στον Ινδικό, αντικαθι-
στώντας άλλο βρετανικό καταδρομικό.

΄Εντονη είναι και η δραστηριότητα, αλλά και οι 
συναφείς θυσίες των υποβρυχίων μας. Tα 
«Γλαύκος», «Παπανικολής», «Τρίτων» και «νη-
ρεύς» καθ΄όλο το 1941 εκτελούν επιθετικές 
περιπολίες στο αιγαίο και νότια της κρήτης. Ο 
«Γλαύκος» με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Β. αρ-
σλάνογλου στις 10 νοεμβρίου 1941 βυθίζει έμ-
φορτο εμπορικό 3.000 τον. αυτή θα είναι και η 
τελευταία του επιτυχία. Στις 27 Φεβρουαρίου 
1942 κατά τη διάρκεια αεροπορικού βομβαρδι-
σμού στο λιμάνι της μάλτας όπου βρισκόταν για 
επισκευή, φονεύεται ο κυβερνήτης και ο ανθυ-
ποπλοίαρχος κωστάκος και μετά δίμηνο σε άλλη 
αεροπορική επιδρομή, βυθίζεται το υποβρύχιο.

Δυστυχώς και άλλη θυσία ακολουθεί. Στις 16 
νοεμβρίου 1942 ο «Τρίτων» με κυβερνήτη τον 
υποπλοίαρχο ́ Επαμ. κοντογιάννη βυθίζεται από 
το γερμανικό περιπολικό  UJ-2102 μετά από 
ηρωικό αγώνα στην περιοχή του καφηρέα. απω-
λέσθηκαν 19 άνδρες, 30 αιχμαλωτίσθηκαν μετα-
ξύ των οποίων και ο κυβερνήτης και 2 διέφυγαν 
κολυμπώντας.

κατά το Δεκέμβριο του 1941 και στη συνέχεια 
κατά τους πρώτους μήνες του 1942 πυκνώθηκαν 
αρκετά οι κάθοδοι αξιωματικών του ναυτικού 
από την Ελλάδα στη μέση ανατολή, παρά τις δυ-
σκολίες διαφυγής.

η δράση των πολεμικών μας πλοίων και η 

εκτίμηση του προσφερθέντος έργου από τις βρε-
τανικές αρχές δίνει το δικαίωμα στην ελληνική 
ναυτική ηγεσία να ζητήσει από τους Βρετανούς 
την ενίσχυση του Ελληνικού Στόλου. Ευμενώς 
δέχεται ο ναύαρχος κάνινγκαμ την αίτηση του 
Υπουργού των ναυτικών και του αρχηγού του 
Στόλου ναυάρχου καββαδία, λέγοντας: «κάθε 
αύξηση του Στόλου σας είναι δική μου ενίσχυση 
γιατί χρησιμοποιείτε καλά τα πλοία σας». αποτέ-
λεσμα ήταν η παραχώρηση δύο αντιτορπιλικών 
τύπου HUNT που η ναυπήγησή τους τελείωνε 
στην αγγλία, στα οποία δόθηκαν τα ονόματα 
«Πίνδος» και «αδρίας». Λίγο αργότερα παραχω-
ρούνται διαδοχικά στο Ελληνικό ναυτικό 6 ακό-
μα αντιτορπιλικά, 2 υποβρύχια, 4 κορβέτες, 12 
ναρκαλιευτικά και 4 αρματαγωγά. ́ Ετσι ο Ελλη-
νικός Στόλος ανανεώθηκε με αξιόμαχα και και-
νούργια πλοία, αναπληρώθηκαν οι απώλειες και 
τα παλαιότερα περιορίστηκαν σε δευτερεύουσες 
αποστολές.

Το παράδειγμα της Βρετανίας ακολούθησε η 
αμερική η οποία παραχώρησε στην Ελλάδα το 
αντιτορπιλικό «Β. Γεώργιος ΙΙ». Την ημέρα της 
παράδοσης ο Πρόεδρος ρούσβελτ απηύθυνε το 
ακόλουθο μήνυμα: «΄Εχουμε πλήρη συναίσθηση 
του χρέους ευγνωμοσύνης της Υφηλίου προς την 
Ελλάδα για το έξοχο παράδειγμα αξιοπρέπειας, 
ειλικρίνειας, αποφασιστικότητος και θάρρους 
που έδειξε στα ΄Εθνη» για να καταλήξει «Είμαι 
πεπεισμένος  ότι το “Β. Γεώργιος ΙΙ” θα αποδει-
χθεί άξιο των ενδόξων παραδόσεων ενός λαού 
που επί σειρά αιώνων αγάπησε και δάμασε τη 
θάλασσα».

ασταμάτητη συνεχίζεται η δράση των ελληνι-
κών πλοίων, ιδίως μετά την πρόσκτηση των νέων 
μονάδων. Οι συνοδείες από τα αντιτορπιλικά και 
τις κορβέτες φθάνουν μέχρι τον Ινδικό και τον ατ-
λαντικό. ακούραστα και τα ελληνικά υποβρύχια 
εξακολουθούν τις επιθετικές τους περιπολίες.
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και πρώτα ο «νηρεύς» με τον πλωτάρχη ράλ-
λη βυθίζει ιστιοφόρα, τορπιλίζει ατμόπλοιο νότια 
της Εύβοιας και βυθίζει στις 29 Σεπτεμβρίου 
1942 το ιταλικό οπλιταγωγό «Fiume» (1.500 
τον.) γεμάτο με Ιταλούς στρατιώτες. ακολουθεί 
ο «Παπανικολής» με κυβερνήτη τον αείμνηστο 
υποπλοίαρχο ρουσσέν που στις 30 νοεμβρίου 
1942 τορπιλίζει και βυθίζει φορτηγό ατμόπλοιο 
8.000 τον. κοντά στη ρόδο.

 η «Β.΄Ολγα»  στη συνέχεια με κυβερνήτη τον 
αείμνηστο πλωτάρχη Γ. μπλέσσα, συμμετέχει 
στις 15 Δεκεμβρίου 1942 μαζί με το βρετανικό 
αντιτορπιλικό «Petard» στην καταβύθιση του ιτα-
λικού υποβρυχίου «Uarsiek», για να βυθίσει αρ-
γότερα (11 Ιανουαρίου 1943) το ιταλικό πετρε-
λαιοφόρο «Stroboli». ακολουθεί στη συνέχεια 
(17 μαΐου 1943) τρίτο τρόπαιο για το λαμπρό 
πλοίο με τη νυχτερινή ναυμαχία, μαζί με το βρε-
τανικό αντιτορπιλικό «Jervis», εναντίον ιταλικής 
νηοπομπής κοντά στο Spartivento κατά την οποία 
βυθίζονται δύο εμπορικά, ένα αντιτορπιλικό και 
ένα τορπιλοβόλο του εχθρού.

Ο «αδρίας» με τον αντιπλοίαρχο Τούμπα προ-
βαίνει σε επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον 
εχθρικών υποβρυχίων και ναυμαχεί αποτελεσμα-
τικά εναντίον τριών γερμανικών τορπιλακάτων.

η «Πίνδος» (κυβερνήτης πλωτάρχης Φοίφας), 
ο «κουντουριώτης» (κυβερνήτης πλωτάρχης 
Ζάρπας), ο «Πάνθηρας» (κυβερνήτης πλωτάρχης 
νικητιάδης), οι «Σπέτσες» (κυβερνήτης πλωτάρ-
χης Δαμηλάτης), ο «Θεμιστοκλής» (κυβερνήτης 
πλωτάρχης Σαρρής) παρέχουν συνοδεία σε νηο-
πομπές στις επικίνδυνες περιοχές της κεντρικής 
και ανατολικής μεσογείου και έρχονται κατ΄ε-
πανάληψη αντιμέτωποι με εχθρικά υποβρύχια 
και αεροσκάφη.

Το υποβρύχιο «κατσώνης» με κυβερνήτη τον 
αείμνηστο αντιπλοίαρχο Β. Λάσκο τορπιλίζει με 
έξοχη ενέργεια την 1η απριλίου 1943 μέσα στο 
λιμάνι του Γυθείου γερμανική ναρκοθέτιδα με τις 

φλόγες να καταυγάζουν τη γύρω περιοχή. ακο-
λουθεί τον ίδιο μήνα η βύθιση δύο ισπανικών 
φορτηγών 1.500 και 1.000 τόνων.

Στις συνεχείς και επικίνδυνες αποστολές που 
εκτελούν τα ελληνικά πολεμικά τα οποία την 
εποχή εκείνη αποτελούν το 1/3 των ελαφρών 
συμμαχικών μονάδων της μεσογείου, προστίθε-
ται ακόμη η ενεργή συμμετοχή τους στην κατά-
ληψη της Παντελλάριας και της Λαμπιδούσας, 
στις επιχειρήσεις της Τύνιδας, στην κατάληψη 
της Σικελίας στην οποία μάλιστα επιφυλάχθηκε 
τιμητική αποστολή στο αντιτορπιλικό «κανάρης» 
να καταλάβει πρώτο το λιμάνι της αυγούστας.

  8 Σεπτεμβρίου του 1943 η Ιταλία συνθηκολο-
γεί. με ενθουσιασμό δέχονται το νικητήριο άγ-
γελμα οι ΄Ελληνες ναύτες. Ο ένας εχθρός έχει 
νικηθεί. μεταξύ των κυριοτέρων όρων που υπα-
γορεύουν οι Σύμμαχοι είναι και η παράδοση του 
Ιταλικού Στόλου. Τιμητική διάκριση δίνεται στα 
αντιτορπιλικά «Β.΄Ολγα» και «αδρίας» που, μαζί 
με άλλα βρετανικά, θα λάβουν μέρος στην τελε-
τή παράδοσης του Ιταλικού Στόλου. Ήταν μία τι-
μητική προσφορά των Συμμάχων προς το Ελλη-
νικό ναυτικό. κανένα άλλο ναυτικό, πλην του 
βρετανικού, δεν συμμετείχε στην παράδοση του 
Ιταλικού Στόλου. μαζί θα είναι και ο αρχηγός 
Στόλου ναύαρχος αλεξανδρής επιβαίνοντας σε 
ναρκαλιευτικό με το συμβολικό όνομα «καρτε-
ρία» και σε άλλο ναρκαλιευτικό ο Βρετανός ναύ-
αρχος κάνινγκαμ.  η «Β. ΄Ολγα» και ο «αδρίας» 
συνοδεύουν τον Ιταλικό Στόλο που έχει επηρμέ-
νους μαύρους επισείοντες. Οι αξιωματικοί και τα 
πληρώματα κατασυγκινημένοι απολαμβάνουν το 
μεγαλειώδες και μοναδικό αυτό θέαμα και αγκα-
λιάζουν με το βλέμμα τους όλη τη μακριά γραμμή 
των Ιταλικών πολεμικών. Είναι εκεί θωρηκτά, 
καταδρομικά, αντιτορπιλικά. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το απόσπασμα από το ημερολόγιο του αντι-
πλοιάρχου Τούμπα, κυβερνήτου του «αδρία»: 
«Παραπλέω εν σημαιοστολισμώ πενθηφορούντα 
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Ιταλικόν Στόλον. νυν απολύοις τον δούλον σου, 
Δέσποτα».

Την έντονη αυτή εθνική ικανοποίηση ήρθε, 
ατυχώς, να σκιάσει το πένθος από το χαμό δύο 
ενδόξων πλοίων.

η πρώτη είναι η απώλεια τη 14η Σεπτεμβρίου 
1943 του υποβρυχίου «κατσώνης» στη Σκιάθο 
που ανέμενε το μεταγωγικό «Simfra» το οποίο 
μετέφερε Γερμανούς στρατιώτες από Θεσσαλο-
νίκη στον Πειραιά. ατυχώς ο «κατσώνης» αντι-
μετώπισε το γερμανικό καταδιωκτικό  UJ-2101 
και μετά από ηρωικό αγώνα, έχασε τη μάχη. 
απωλέσθηκαν 32 άνδρες, μεταξύ των οποίων 
και ο κυβερνήτης, 15 αιχμαλωτίστηκαν και 3 δι-
έφυγαν κολυμπώντας.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 
1943, το ένδοξο αντιτορπιλικό «Β. ́ Ολγα» αγκυ-
ροβολημένο στο λιμάνι της Λέρου μαζί με το 
βρετανικό αντιτορπιλικό «Intrepid» δέχονται επί-
θεση από σμήνος γερμανικών Stukas και βυθί-
ζονται. Φονεύεται από ριπή πολυβόλου ο γενναί-
ος κυβερνήτης, αντιπλοίαρχος μπλέσσας, ο 
ύπαρχος πλωτάρχης Γρηγορόπουλος και το 
πλοίο παίρνει μαζί του στο βυθό 4 ακόμη αξιω-
ματικούς, 15 υπαξιωματικούς και 50 άνδρες του 
πληρώματος. η «Β.΄Ολγα» έπειτα από μία ηρω-
ική και έντονη δράση που είχε καταυγάσει τη 
μεσόγειο με τους άθλους της, τερμάτισε την 
ημέρα αυτή τη δοξασμένη ζωή της, με την υπέρ-
τατη θυσία.

Ένα μήνα μετά (22 Οκτωβρίου 1943) ο «αδρί-
ας» επιχειρώντας στα Δωδεκάνησα προσκρούει 
σε νάρκη και αποκόπτεται ολόκληρη η πλώρη 
του. Ο κυβερνήτης του σε υψηλή εκδήλωση προ-
σήλωσης προς το πλοίο του, με μύριες δυσκολί-
ες, το προσαράσσει στην απέναντι μικρασιατική 
ακτή, στον όρμο Γκιουμουσλούκ. Εκεί κατορθώ-
νουν να το στεγανοποιήσουν και με κομμένη την 
πλώρη το οδηγεί στην αλεξάνδρεια, 730 μίλια 
μακριά, μέσω εχθρικών υδάτων, όπου καταπλέ-

ει στις 6 Δεκεμβρίου 1943, ανήμερα του αγίου 
νικολάου, όπου γίνεται με ζητωκραυγές δεκτός 
απ΄όλο το συμμαχικό στόλο.

Συνεχείς και επίμονες εξακολουθούν οι συνο-
δείες και περιπολίες των ελληνικών πολεμικών 
και κατά το 1944 όχι μόνο στη μεσόγειο, αλλά και 
στο Β. ατλαντικό με τις κορβέτες «κριεζής» και 
«Τομπάζης» στη σκληρή μάχη με τα γερμανικά 
υποβρύχια. αλλά και στην απόβαση του ΄αντζιο 
αξιόλογη είναι η συμμετοχή των ελληνικών πο-
λεμικών και αρματαγωγών. Οι κορβέτες «κριε-
ζής» με τον πλωτάρχη κιοσσέ και «Τομπάζης» με 
τον πλωτάρχη Παναγιωτόπουλο μετέχουν στην 
απόβαση της νορμανδίας, ενώ η «Πίνδος» με τον 
πλωτάρχη Φοίφα και η «κρήτη» με τον πλωτάρχη 
Ιασ. Θεοφανίδη και τρία αρματαγωγά («Σάμος», 
«Λήμνος», «Χίος») στην απόβαση της νοτίου Γαλ-
λίας. Λαμπρή επιτυχία είναι και η βύθιση (9 αυγού-
στου 1944) από τον «Πιπίνο» με τον Λούνδρα του 
υπό γερμανική σημαία ιταλικού αντιτορπιλικού 
«Calafatini» στο καρλόβασι της Σάμου.

Επιχείρηση «Μάννα». Επαναπατρισμός του 
Στόλου
Βρισκόμαστε, πλέον, στα τέλη Σεπτεμβρίου με 
αρχές Οκτωβρίου του 1944. Ο πόλεμος οδηγεί-
ται προς το τέλος του με την πλάστιγγα να κλίνει 
υπέρ των Συμμάχων. Τα γερμανικά στρατεύματα 
αποχωρούν από την Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου 
ο θρυλικός  «αβέρωφ» αποπλέει από την αλε-
ξάνδρεια στο πλαίσιο της επιχείρησης με το συμ-
βολικό όνομα «μάννα» της επιστροφής στην 
πατρίδα του απόδημου Ελληνικού Στόλου. Στις 
17 Οκτωβρίου 1944 επικεφαλής του κυρίου μέ-
ρους του στόλου μεταφέρων τον Πρωθυπουργό 
Γ. Παπανδρέου και την κυβέρνησή του που την 
προηγουμένη είχε επιβιβασθεί από τον Πόρο κα-
ταπλέει μετά απουσία τριάμισι ετών, στο Φάλη-
ρο. κυβερνήτης είναι, κατ’ ευτυχή σύμπτωση, ο 
αντιπλοίαρχος Θεόδωρος κουντουριώτης, γιος 
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Στα κύματα φωνάξατε και εσείς το μέγα ΟΧΙ
με τηλεβόα δύναμη και πυροβόλων δράση,
και με τους υποβρύχιους τους ήχους των βυθών
στα πέλαγα τ’ απλώσατε, μακριά, βαθειά να φθάσει.

Τις θάλασσες κρατήσατε, το Ιόνιο, το Αιγαίο 
νησιά κι ακτές. Απείραχτα της θάλασσας τα όρια. 
Εν πλω και σεις φωνάξατε, όπως στην Πίνδο «Αέρα» 
και η ορμή σας θύμιζε του Εικοσιένα ώρα.

Και το τραγούδι που έλεγαν «στον Πειραιά πως θάρθουν 
και απ’ εκεί ολόκληρο το Αιγαίο πως θα επαίρναν» 
εσείς το αντιστρέψατε. Καράβια στην Αυλώνα 
στο Οτράντο με Υποβρύχια τον πανικό που ‘σπέρναν.

Επλεύσατε, όπως τάχθηκε, σε κύματα πολέμου 
αντρίκια, ως το δίκαιο της θάλασσας το θέλει
Νέμεση έγινε η ψυχή του Ναύτη η αντρειωμένη 
ηρωικά αποκρίθηκε: «Ντροπή τους είναι η Έλλη».

Αργότερα σαν έφτασε η δύστυχη η ώρα
που η Ελλάδα λύγιζε μονάχη, ματωμένη
κι οι Θερμοπύλες έπεφταν ηρωικά ως τάχθηκαν,
στα ηρωικά καράβια σας κρατήσατ’ επηρμένη

την γαλανόλευκη ψηλά, ψηλά στα ακροκέραια. 
Στην σκλαβωμένη έτσι πια Ελληνική Πατρίδα 
εδάφη μόνα λεύτερα τα λιγοστά καράβια
με την Σημαία στους ιστούς, της λευτεριάς ελπίδα.

Την ώρα εκείνη την πικρή, εξουθένωσης την ώρα 
των Σαλαμίνων η ψυχή σάς όπλισε με θάρρος 
στις φλόγες ως επλέατε. Η θάλασσα τ’ αλώνια 
και κάθε Πλοίο ο Διγενής σε πάλη με το χάρο.

Ηρώων ψυχορράγημα έφερνε τότε ο αγέρας
κι’ η Ιστορία εμέτραγε θυσία τη θυσία
κάτω από κόλαση ουρανό, με σας στις θέσεις μάχης
μες στα καράβια που έπλεαν πορεία αθανασίας.

Κι’ ήρθε η Μεγάλη Ώρα σας και η καλύτερή σας
υπέρβαση που ζήταγε και θυσιών κι αγώνων...

Μες την οδύνη την πικρή για το χαμό συντρόφων
και μετά «πάλη ενδόμυχη» που’πρεπε να νικήσει 
καρδιά και νου, κι’ ανθρώπινο καϋμό να κουμαντάρει
χείλη να σφίξει και ψυχή αδάμαστη να χτίσει.

Το δεύτερο ΟΧΙ είπατε πιο ΗΡΩΙΚΟ απ’ το πρώτο.

Σαν πήρατε απόφαση για αποδημίας πορεία 
με τη Σημαία να πλέετε στης θάλασσας τα μάκρη
αφήνοντας τους γαλανούς γιαλούς που σας γέννησαν 

δαμάζοντας αισθήματα, πνίγοντας κι’ ένα δάκρυ,

αφού «εν πλω» κι ανάμεσα στης μάχης την αντάρα
ούτε φιλί του μισεμού, του χωρισμού ούτε χάδι
επήρατε απ’ τα σπίτια σας. Παιδιά γυναίκες μόνες 
αβοήθητες μες στης σκλαβιάς που ‘ρχόταν, το σκοτάδι.

‘Κείνος ο στόλος ο μικρός των λίγων και γενναίων που 
απόμεινε απ’ την λαίλαπα κι’ απόδημος εγίνει 
γρήγορα τους απόπλους του ετοίμασε και πάλι 
κι ανοίχτηκε στων θαλασσών και των πελάων τη δίνη.

Με θέληση ακατάβλητη, στ’ αμόνι δουλεμένη 
με την αρμύρα και φωτιά και με την ναυτοσύνη 
εβγήκατε στις θάλασσες σ’ άξιους συμμάχους φίλοι  
θαλασσινοί τους σύντροφοι με πείρα κι’ αξιοσύνη.

Από την Αλεξάντρεια στη Βηρυττό, στη Μάλτα 
στην Ιταλία, στην Τύνιδα κι ως την Αγγλία πέρα 
στην Νέα Γη, στην Αφρική, στον Ινδικό του Νεάρχου 
και στα νερά τ’ Ατλαντικού της Νορμανδίας τη μέρα

μυριάδες μίλλια αποστολές, χιλιάδες ώρες δράση 
με τα καράβια γράψατε. Και η Σημαία στο πίκι 
περήφανη ταξίδευε παντού και τιμημένη 
στα Πλάτη τα διάσπαρτα, στ’ απόμακρα τα Μήκη

για να δηλώνει: αδούλωτο το Έθνος μας πως είναι 
και για να στέλνει λευτεριάς μηνύματα κι’ ελπίδα 
στην ιερή πατρώα γη, την σκλαβωμένη μάνα 
στης νύχτας της τον Γολγοθά, ανάστασης ελπίδα.

Την καρτερία, τους κόπους σας, την ναυτική αρετή σας 
το πνεύμα το πολεμικό, την πίστη σας στη νίκη 
κι οι σύμμαχοι εθαύμασαν. Ναι, αυτοί που θεωρούνε
πως ό,τι άξιο στη θάλασσα μόνο σ’ αυτούς ανήκει.

Στην Ποσειδώνια την αυλή βούιζαν κάθε μέρα 
των θυσιών οι απόηχοι και ανδραγαθημάτων
με καραβιών ονόματα, με ονόματα ηρώων 
κι οι ύμνοι και οι έπαινοι συμμαχικών σημάτων

για ηρωικά Υποβρύχια για ξακουσμένα Πλοία 
για τον Κατσώνη, Τρίτωνα, την Όλγα που χαθήκαν 
μετά από δράση ηρωική. Για του Αδρία εκείνη 
την ένδοξη οδύσσεια πρωτόφαντη που ήταν,

για συνδρομή γενναιόψυχη στον Ναυτικό αγώνα
από του Στόλου τα παληά καράβια και τα νέα
που οι σύμμαχ’ εμπιστεύτηκαν σε ναύτες που γνώριζαν
στη θάλασσα να πολεμούν, να στέκονται γενναία.

Η μνημοσύνη έγραψε την ξέχωρη τη μέρα 

οπού στη Γαλανόλευκη και στ’ Αρχηγού το Σήμα 
τιμές εν πλω απένεμε ο ηττημμένος Στόλος 
φορώντας πένθους στολισμό, σ’ υποταγής το σχήμα.

Κι όταν ο Στόλος έπλεε μπρος απ’ την «Καρτερία» 
-όνομα τόσο ταιριαστό στην τελετή εκείνη- 
την Θεία Δίκη βλέπατε στις πένθιμες Σημαίες, 
την Θεία Δίκη, θλιβερή πορεία να τους δίνει.

«Σιωπηλοί δακρύσατε», ο ιστορικός σας γράφει 
μαζί σας κι όπου Έλληνας στον κόσμο πέρ’ ως πέρα 
γιατί στεφάνι ηρωισμών και θυσιών δικών σας
εφόραε εκείνη η τελετή την ξέχωρη τη μέρα.

Κι ενώ εσυνεχίζατε τις παινετές προσπάθειες 
με λεβεντιά θαλασσινή και αναγνωρισμένη
ξέσπασε μπόρα δυνατή, ξενόβγαλτο μπουρίνι
που σάρωνε και από εδώ τη γη τη σκλαβωμένη

και μέχρι εκεί σας έφτασε για να σας τραυματίσει, 
θυσιών κι αγώνων θύμησες σκιάζοντας στο δρόμο, 
κακοτυχιά σας φέρνοντας και διχασμούς ξυπνώντας 
μ’ αγέρα που κουβάλαγε παληάς κατάρας τρόμο.

Το τρομερό προμήνυμα που έφερνε η μπόρα 
για ένα τέλος άδοξο του Στόλου των αγώνων 
και των αγνών των θυσιών, ανατριχίλα εσκόρπα 
και άλλο πια δεν έμενε να κάμετε μα μόνον,

τον Γολγοθά ν’ ανέβετε στην τραγική την ώρα, 
τον όρκο σας ν’ ακούσετε, τα στήθη να προτάξτε 
και με το λίγο που έμενε ανθρώπινο κουράγιο
σε πλεύσεις πρότερης τιμής το Στόλο ν’ ανατάξτε.

Με ψυχική ανάταση που, ως πάντα, ξεπηδούσε 
απ’ τις ασίγαστες φωνές των ναυτικών προγόνων
τα τραύματ’ επουλώσατε. Και γρήγορα απάρσεις
οι συρρικτές εσύριζαν, σε πρόσκληση αγώνων

μακριά ως τον Ατλαντικό κι εδώ μες στα νερά μας
κι αξιόμαχοι ριχτήκατε σ’ αυτούς ως την ήμερα
που με συγκίνηση βαθειά χαράξατε στους χάρτες 
πορείες νόστου... Κι ήτανε η ευλογημένη μέρα.

Έτσι, στην Κιονόστεφη αυλή του Ποσειδώνα 
η Ελλάδα δάκρυα σφόγγιζε χαράς ως σας εθώρει 
να εισπλέετε περήφανα στο Φάληρο τη μέρα 
που ήταν μέρα Λευτεριάς. Και τ’ Ηροδότου η κόρη

σημείωνε πως τα νερά, ‘κείνα της Σαλαμίνας
ριγούσαν ως τα διέπλεε ο Αβέρωφ τιμημένος 
κι είπε τον νόστο σας αυτό «καλλίνικο στεφάνι» 

από τις δάφνες θυσιών κι αγώνων καμωμένο.

Κι ο ποιητής των Δελφικών, την ίδια εκείνη μέρα 
τους στίχους του θυμότανε απ’ του «Πρωτέα» το ποίημα
για τους νεκρούς συντρόφους σας που ένδοξα στα πλοία 
χάθηκαν και τους κράτησαν τα βάθη και το κύμα.

«Πανώριους, πανελεύτερους, γαλήνιους» 
τους θωρούσε 
να βγαίνουν απ’ τα ενάλια τα βάθη τα αιώνια, 
«πάμφωτα νιότης είδωλα» να στέκονται στις πλώρες 
«και ίσκιοι μεγαλόκορμοι απείραχτοι απ’ τα χρόνια»
 -στα λόγια άλλου ποιητή-

Χαιρετισμού Υστερόγραφο
Το γόνυ πάντα κλείνουμε στους ήρωες νεκρούς σας. 
Και για εσάς που νικητές, τη μέρα τη μεγάλη
στ’ άγια νερά γυρίσατε με πλοία τιμημένα
πάντα θα σεμνυνόμαστε, για μας δεν έτυχ’ άλλη

Τιμή αξιότερη απ’ αυτή: Να λέμε Κυβερνήτες 
και Διοικητές πως είχαμε εσάς τους τιμημένους, 
Τιμή, τρανότερη Τιμή: Εσείς να μας συνδέστε 
στους κρίκους της Παράδοσης, γενηά-γενηά δεμένους,

σαν κρίκ’ ασήμαντο, μικρό, πλάι στον τρανό δικό σας 
εκείνον που χυτεύσατε εσείς με ναυτοσύνη
πάνω στ’ αμόνι της φωτιάς, με του πολέμου αγέρα 
και με της δόξας τ’ άγγελμα, π’ άκουσε η Ρωμιοσύνη.

Ένα μνημείο όμορφο στον «Ναύτη» αποδοσμένο 
δυο στίχοι το στολίζουνε από εκείνους που είπε
ο Ποιητής που ήξερε Παράδοση τι είναι:

«Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες 
ό,τι είστε μην ξεχνάτε 
δεν είστε από τα χέρια σας 
μονάχα, ΟΧΙ. Χρωστάτε 
και σε όσους ήρθαν, πέρασαν 
θα ‘ρθούνε, θα περάσουν
Κριτές, θα μας δικάσουν 
οι αγέννητοι, οι νεκροί».

        Αντιναύαρχος  Π.Ν. ε.α. Κωνσταντίνος Καταγάς
                                    «Ναυτικός Σάκκος» 

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
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του ένδοξου νικητού των ναυμαχιών της Έλλης και της Λή-
μνου. Ήταν ένα γαλήνιο απόγευμα με την ακρόπολη, τον Υμητ-
τό, την αθήνα να πλέουν σε ατμόσφαιρα ελευθερίας που έφερ-
ναν τα επαναπατριζόμενα ελληνικά πλοία. Την επομένη ο 
πρωθυπουργός, ακολουθούμενος από την κυβέρνηση, κατευ-
θύνεται στην ακρόπολη και υψώνει την ελληνική σημαία, επι-
σφράγισμα δικαίωσης της Ιστορίας. 

Όπως όμως όλες οι μεγάλες ιστορικές ενέργειες είχε και ο 
δοξασμένος τούτος αγώνας του ναυτικού μας, εκτός από τα 
φώτα, και τις σκιές του. Στις δεύτερες συγκαταλέγεται το 
αντεθνικό κίνημα της μέσης ανατολής – όπως αναφέρει ο 
ναύαρχος Φωκάς – τον απρίλιο του 1944 το οποίο κατεστάλη 
από τα αγήματα εμβολής, δυστυχώς με θύματα.

Επίλογος
Οι άνδρες του Πολεμικού ναυτικού με μία θέληση ακαταδάμα-
στη και με μία ζωηρή επιθυμία να δουν την αγαπημένη τους 
πατρίδα και πάλι ελεύθερη, πολέμησαν στη μεσόγειο, τον ατ-
λαντικό, τον Ινδικό ωκεανό, μαζί με τους συμμάχους τους.

Επί 1.500 ημέρες βρίσκονταν νυχθημερόν στις γέφυρες, τα 
πυροβόλα, τους τορπιλοσωλήνες, τις μηχανές και τις άλλες 
επιστασίες των καραβιών τους, αντιμετωπίζοντας με θάρρος 
το ελοχεύον υποβρύχιο, τη δολοφονική νάρκη ή το εμφανιζό-
μενο ξαφνικά από τα σύννεφα εχθρικό αεροπλάνο. και όταν τα 
πλοία τους γίνονταν παρανάλωμα του πυρός, αυτοί παρέμειναν 

Στα κύματα φωνάξατε και εσείς το μέγα ΟΧΙ
με τηλεβόα δύναμη και πυροβόλων δράση,
και με τους υποβρύχιους τους ήχους των βυθών
στα πέλαγα τ’ απλώσατε, μακριά, βαθειά να φθάσει.

Τις θάλασσες κρατήσατε, το Ιόνιο, το Αιγαίο 
νησιά κι ακτές. Απείραχτα της θάλασσας τα όρια. 
Εν πλω και σεις φωνάξατε, όπως στην Πίνδο «Αέρα» 
και η ορμή σας θύμιζε του Εικοσιένα ώρα.

Και το τραγούδι που έλεγαν «στον Πειραιά πως θάρθουν 
και απ’ εκεί ολόκληρο το Αιγαίο πως θα επαίρναν» 
εσείς το αντιστρέψατε. Καράβια στην Αυλώνα 
στο Οτράντο με Υποβρύχια τον πανικό που ‘σπέρναν.

Επλεύσατε, όπως τάχθηκε, σε κύματα πολέμου 
αντρίκια, ως το δίκαιο της θάλασσας το θέλει
Νέμεση έγινε η ψυχή του Ναύτη η αντρειωμένη 
ηρωικά αποκρίθηκε: «Ντροπή τους είναι η Έλλη».

Αργότερα σαν έφτασε η δύστυχη η ώρα
που η Ελλάδα λύγιζε μονάχη, ματωμένη
κι οι Θερμοπύλες έπεφταν ηρωικά ως τάχθηκαν,
στα ηρωικά καράβια σας κρατήσατ’ επηρμένη

την γαλανόλευκη ψηλά, ψηλά στα ακροκέραια. 
Στην σκλαβωμένη έτσι πια Ελληνική Πατρίδα 
εδάφη μόνα λεύτερα τα λιγοστά καράβια
με την Σημαία στους ιστούς, της λευτεριάς ελπίδα.

Την ώρα εκείνη την πικρή, εξουθένωσης την ώρα 
των Σαλαμίνων η ψυχή σάς όπλισε με θάρρος 
στις φλόγες ως επλέατε. Η θάλασσα τ’ αλώνια 
και κάθε Πλοίο ο Διγενής σε πάλη με το χάρο.

Ηρώων ψυχορράγημα έφερνε τότε ο αγέρας
κι’ η Ιστορία εμέτραγε θυσία τη θυσία
κάτω από κόλαση ουρανό, με σας στις θέσεις μάχης
μες στα καράβια που έπλεαν πορεία αθανασίας.

Κι’ ήρθε η Μεγάλη Ώρα σας και η καλύτερή σας
υπέρβαση που ζήταγε και θυσιών κι αγώνων...

Μες την οδύνη την πικρή για το χαμό συντρόφων
και μετά «πάλη ενδόμυχη» που’πρεπε να νικήσει 
καρδιά και νου, κι’ ανθρώπινο καϋμό να κουμαντάρει
χείλη να σφίξει και ψυχή αδάμαστη να χτίσει.

Το δεύτερο ΟΧΙ είπατε πιο ΗΡΩΙΚΟ απ’ το πρώτο.

Σαν πήρατε απόφαση για αποδημίας πορεία 
με τη Σημαία να πλέετε στης θάλασσας τα μάκρη
αφήνοντας τους γαλανούς γιαλούς που σας γέννησαν 

δαμάζοντας αισθήματα, πνίγοντας κι’ ένα δάκρυ,

αφού «εν πλω» κι ανάμεσα στης μάχης την αντάρα
ούτε φιλί του μισεμού, του χωρισμού ούτε χάδι
επήρατε απ’ τα σπίτια σας. Παιδιά γυναίκες μόνες 
αβοήθητες μες στης σκλαβιάς που ‘ρχόταν, το σκοτάδι.

‘Κείνος ο στόλος ο μικρός των λίγων και γενναίων που 
απόμεινε απ’ την λαίλαπα κι’ απόδημος εγίνει 
γρήγορα τους απόπλους του ετοίμασε και πάλι 
κι ανοίχτηκε στων θαλασσών και των πελάων τη δίνη.

Με θέληση ακατάβλητη, στ’ αμόνι δουλεμένη 
με την αρμύρα και φωτιά και με την ναυτοσύνη 
εβγήκατε στις θάλασσες σ’ άξιους συμμάχους φίλοι  
θαλασσινοί τους σύντροφοι με πείρα κι’ αξιοσύνη.

Από την Αλεξάντρεια στη Βηρυττό, στη Μάλτα 
στην Ιταλία, στην Τύνιδα κι ως την Αγγλία πέρα 
στην Νέα Γη, στην Αφρική, στον Ινδικό του Νεάρχου 
και στα νερά τ’ Ατλαντικού της Νορμανδίας τη μέρα

μυριάδες μίλλια αποστολές, χιλιάδες ώρες δράση 
με τα καράβια γράψατε. Και η Σημαία στο πίκι 
περήφανη ταξίδευε παντού και τιμημένη 
στα Πλάτη τα διάσπαρτα, στ’ απόμακρα τα Μήκη

για να δηλώνει: αδούλωτο το Έθνος μας πως είναι 
και για να στέλνει λευτεριάς μηνύματα κι’ ελπίδα 
στην ιερή πατρώα γη, την σκλαβωμένη μάνα 
στης νύχτας της τον Γολγοθά, ανάστασης ελπίδα.

Την καρτερία, τους κόπους σας, την ναυτική αρετή σας 
το πνεύμα το πολεμικό, την πίστη σας στη νίκη 
κι οι σύμμαχοι εθαύμασαν. Ναι, αυτοί που θεωρούνε
πως ό,τι άξιο στη θάλασσα μόνο σ’ αυτούς ανήκει.

Στην Ποσειδώνια την αυλή βούιζαν κάθε μέρα 
των θυσιών οι απόηχοι και ανδραγαθημάτων
με καραβιών ονόματα, με ονόματα ηρώων 
κι οι ύμνοι και οι έπαινοι συμμαχικών σημάτων

για ηρωικά Υποβρύχια για ξακουσμένα Πλοία 
για τον Κατσώνη, Τρίτωνα, την Όλγα που χαθήκαν 
μετά από δράση ηρωική. Για του Αδρία εκείνη 
την ένδοξη οδύσσεια πρωτόφαντη που ήταν,

για συνδρομή γενναιόψυχη στον Ναυτικό αγώνα
από του Στόλου τα παληά καράβια και τα νέα
που οι σύμμαχ’ εμπιστεύτηκαν σε ναύτες που γνώριζαν
στη θάλασσα να πολεμούν, να στέκονται γενναία.

Η μνημοσύνη έγραψε την ξέχωρη τη μέρα 

οπού στη Γαλανόλευκη και στ’ Αρχηγού το Σήμα 
τιμές εν πλω απένεμε ο ηττημμένος Στόλος 
φορώντας πένθους στολισμό, σ’ υποταγής το σχήμα.

Κι όταν ο Στόλος έπλεε μπρος απ’ την «Καρτερία» 
-όνομα τόσο ταιριαστό στην τελετή εκείνη- 
την Θεία Δίκη βλέπατε στις πένθιμες Σημαίες, 
την Θεία Δίκη, θλιβερή πορεία να τους δίνει.

«Σιωπηλοί δακρύσατε», ο ιστορικός σας γράφει 
μαζί σας κι όπου Έλληνας στον κόσμο πέρ’ ως πέρα 
γιατί στεφάνι ηρωισμών και θυσιών δικών σας
εφόραε εκείνη η τελετή την ξέχωρη τη μέρα.

Κι ενώ εσυνεχίζατε τις παινετές προσπάθειες 
με λεβεντιά θαλασσινή και αναγνωρισμένη
ξέσπασε μπόρα δυνατή, ξενόβγαλτο μπουρίνι
που σάρωνε και από εδώ τη γη τη σκλαβωμένη

και μέχρι εκεί σας έφτασε για να σας τραυματίσει, 
θυσιών κι αγώνων θύμησες σκιάζοντας στο δρόμο, 
κακοτυχιά σας φέρνοντας και διχασμούς ξυπνώντας 
μ’ αγέρα που κουβάλαγε παληάς κατάρας τρόμο.

Το τρομερό προμήνυμα που έφερνε η μπόρα 
για ένα τέλος άδοξο του Στόλου των αγώνων 
και των αγνών των θυσιών, ανατριχίλα εσκόρπα 
και άλλο πια δεν έμενε να κάμετε μα μόνον,

τον Γολγοθά ν’ ανέβετε στην τραγική την ώρα, 
τον όρκο σας ν’ ακούσετε, τα στήθη να προτάξτε 
και με το λίγο που έμενε ανθρώπινο κουράγιο
σε πλεύσεις πρότερης τιμής το Στόλο ν’ ανατάξτε.

Με ψυχική ανάταση που, ως πάντα, ξεπηδούσε 
απ’ τις ασίγαστες φωνές των ναυτικών προγόνων
τα τραύματ’ επουλώσατε. Και γρήγορα απάρσεις
οι συρρικτές εσύριζαν, σε πρόσκληση αγώνων

μακριά ως τον Ατλαντικό κι εδώ μες στα νερά μας
κι αξιόμαχοι ριχτήκατε σ’ αυτούς ως την ήμερα
που με συγκίνηση βαθειά χαράξατε στους χάρτες 
πορείες νόστου... Κι ήτανε η ευλογημένη μέρα.

Έτσι, στην Κιονόστεφη αυλή του Ποσειδώνα 
η Ελλάδα δάκρυα σφόγγιζε χαράς ως σας εθώρει 
να εισπλέετε περήφανα στο Φάληρο τη μέρα 
που ήταν μέρα Λευτεριάς. Και τ’ Ηροδότου η κόρη

σημείωνε πως τα νερά, ‘κείνα της Σαλαμίνας
ριγούσαν ως τα διέπλεε ο Αβέρωφ τιμημένος 
κι είπε τον νόστο σας αυτό «καλλίνικο στεφάνι» 

από τις δάφνες θυσιών κι αγώνων καμωμένο.

Κι ο ποιητής των Δελφικών, την ίδια εκείνη μέρα 
τους στίχους του θυμότανε απ’ του «Πρωτέα» το ποίημα
για τους νεκρούς συντρόφους σας που ένδοξα στα πλοία 
χάθηκαν και τους κράτησαν τα βάθη και το κύμα.

«Πανώριους, πανελεύτερους, γαλήνιους» 
τους θωρούσε 
να βγαίνουν απ’ τα ενάλια τα βάθη τα αιώνια, 
«πάμφωτα νιότης είδωλα» να στέκονται στις πλώρες 
«και ίσκιοι μεγαλόκορμοι απείραχτοι απ’ τα χρόνια»
 -στα λόγια άλλου ποιητή-

Χαιρετισμού Υστερόγραφο
Το γόνυ πάντα κλείνουμε στους ήρωες νεκρούς σας. 
Και για εσάς που νικητές, τη μέρα τη μεγάλη
στ’ άγια νερά γυρίσατε με πλοία τιμημένα
πάντα θα σεμνυνόμαστε, για μας δεν έτυχ’ άλλη

Τιμή αξιότερη απ’ αυτή: Να λέμε Κυβερνήτες 
και Διοικητές πως είχαμε εσάς τους τιμημένους, 
Τιμή, τρανότερη Τιμή: Εσείς να μας συνδέστε 
στους κρίκους της Παράδοσης, γενηά-γενηά δεμένους,

σαν κρίκ’ ασήμαντο, μικρό, πλάι στον τρανό δικό σας 
εκείνον που χυτεύσατε εσείς με ναυτοσύνη
πάνω στ’ αμόνι της φωτιάς, με του πολέμου αγέρα 
και με της δόξας τ’ άγγελμα, π’ άκουσε η Ρωμιοσύνη.

Ένα μνημείο όμορφο στον «Ναύτη» αποδοσμένο 
δυο στίχοι το στολίζουνε από εκείνους που είπε
ο Ποιητής που ήξερε Παράδοση τι είναι:

«Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες 
ό,τι είστε μην ξεχνάτε 
δεν είστε από τα χέρια σας 
μονάχα, ΟΧΙ. Χρωστάτε 
και σε όσους ήρθαν, πέρασαν 
θα ‘ρθούνε, θα περάσουν
Κριτές, θα μας δικάσουν 
οι αγέννητοι, οι νεκροί».

        Αντιναύαρχος  Π.Ν. ε.α. Κωνσταντίνος Καταγάς
                                    «Ναυτικός Σάκκος» 

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Aριστερά: η ελληνική 
αντεπίθεση. Σκίτσο Σταμάτη 
Πολενάκη. Eπάνω:  Το στιλέτο. 
Ξυλογραφία Α.Τάσσιου.
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απτόητοι στο καθήκον. Ούτε ο κίνδυνος, ούτε η 
κούραση, ούτε η αϋπνία κατά τις ατέλειωτες ώρες 
στις θέσεις μάχης ή οι φοβερές τρικυμίες, φόβι-
σαν τα γενναία αυτά παιδιά του ναυτικού μας.   

Ένα ΄Εθνος, ένας Λαός, από το «Εγώ» στο 
«Εμείς» – όπως έλεγε και ο μακρυγιάννης – πο-
λέμησε για την τιμή και την αξιοπρέπειά του, όπως 
έκανε πάντα. κακός βέβαια είναι ο πόλεμος. αλλά 
υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο απ΄αυτόν. η λάσπη, 
η ατιμία που κηλιδώνει τις υπολήψεις και την τιμή 
των λαών, όταν τον αποφεύγουν. 

Το ’40 οι ΄Ελληνες θέλησαν να εξιλεωθούν 
από τις σκοτεινές πτυχές του νωπού ιστορικού 
τους παρελθόντος. να αποδείξουν ότι ήταν πολύ 
πιο άξιοι από την αυτοκαταστροφική διαμάχη φι-
λοβασιλικών-βενιζελικών του 1916, τη μικρα-
σιατική καταστροφή του ΄22, τα πραξικοπήματα 
του μεσοπολέμου.  Στο διάστημα αυτό καμία πα-
ράταξη δεν δικαιωνόταν οριστικά, τελεσίδικα. 
και ήρθε το ’40 σαν ευλογία της Ιστορίας όπου οι 
΄Ελληνες απέδειξαν ότι ξεπερνώντας τα πάθη 
και τις ίντριγκες, μπορούσαν να φθάσουν στο 
ύψος του Ιδεατού. ΄ηταν η εξιλέωση του «ΟΧΙ».

από τα μπαρουτοκαπνισμένα ερείπια του τό-
που μας αναδύθηκε το μεγαλύτερο ηθικό δίδαγ-
μα του αιώνος: ότι πάνω από τα κτηνώδη μέσα 
της βίας βρίσκεται πάντα η ακατάβλητη δύναμη 
της συνείδησης, η αδάμαστη θέληση του ελευθέ-
ρου ανθρώπου, που η βία μπορεί μεν να συντρί-
ψει την υλική του υπόσταση, αλλά ποτέ να λυγί-
σει την ψυχή του.

Οι γενιές φεύγουν, αλλά μένει η ιστορία τους 
για να θυμίζει την ντροπή σ΄αυτούς που γονάτι-

σαν, σ΄αυτούς που κηλίδωσαν την τιμή τους. 
μένουν οι μεταγενέστεροι που ζητούν ευθύνες, 
που χλευάζουν αυτούς που κιότεψαν. «Χρωστά-
με εις όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθούνε, θα 
περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, 
οι νεκροί»,  λέει  ο Παλαμάς.

Όλα είναι ζωντανά στην μνήμη μας. Ιδίως σή-
μερα. Δεν τα θυμόμαστε με κακία για τους τότε 
εχθρούς μας. αλίμονο, όμως, αν τα ξεχνούσαμε. 
Είναι η ιστορία μας που πολλοί θέλουν να την 
ξεχάσουμε. «Τα ΄Εθνη που δεν έχουν μνήμη και 
δεν θυμούνται, πεθαίνουν», λέει ένα ιστορικό 
αξίωμα.

Στην ιστορία αυτού του τόπου μακάρι ποτέ να 
μην επαναληφθεί το ίδιο. Ποτέ πια !  Nα σκιάσουν 
τον ήλιο οι καπνοί του πολέμου.

η ιστορία τιμά τους σοφούς, αλλά θαυμάζει 
τους ήρωες. η Ελλάδα έχει και σοφούς και ήρω-
ες. Όποια περίοδο της ελληνικής ιστορίας κι αν 
αναπολήσουμε δεν θα βρούμε σε καμία άλλη γε-
νιά τόσο συμπυκνωμένο πόνο, σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα όπως στη  γενιά του ‘40. καμία 
άλλη ελληνική γενιά δεν γνώρισε τέτοιες δοκι-
μασίες, όπως αυτή. αλλά και καμία άλλη δεν 
επέδειξε τόσο χαλύβδινη αντοχή. ΄Οσο θα περ-
νάει ο καιρός τόσο θα μεγαλώνουν στη συνείδη-
ση των ανθρώπων οι ηθικές διαστάσεις της τρα-
γικής αυτής γενιάς, που δεν δοκίμασε καμία 
άλλη χαρά από τη χαρά της προσφοράς και της 
θυσίας. Τότε που ο θάνατος ήταν μια καθημερινή 
πράξη, με απόλυτο όπλο την ψυχή και το αίμα 
έδειξε πόσο ταυτόσημος είναι ο Έλληνας με τον 
ήρωα. 
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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.

Τι να περιμένετε από το χειρουργείο της 
ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
Ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη της απόφα-
σης για τέλεση του χειρουργείου της ολικής αρθρο-
πλαστικής ισχίου είναι τι μπορείτε και τι δεν μπο-
ρείτε να κάνετε με αυτό το χειρουργείο.  Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι που κάνουν αυτό το χειρουργείο 
βιώνουν μια δραστική μείωση του πόνου στο ισχίο 
και μια σημαντική βελτίωση στην εκτέλεση των 
καθημερινών δραστηριοτήτων. Φυσικά η επέμβα-
ση αυτή δε θα σας επιτρέψει να κάνετε περισσότερα 
από αυτά που κάνατε πριν αρχίσει το πρόβλημα στο 
ισχίο σας. μετά το χειρουργείο θα σας ζητηθεί να 
αποφύγετε αθλητικές δραστηριότητες με έντονη 
σωματική καταπόνηση διά βίου καθώς και αποφυ-
γή συγκεκριμένων στάσεων του σώματος που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάρθρωση του νέου 
σας ισχίου. η τεχνητή άρθρωση που θα σας τοπο-
θετηθεί δεν έχει δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης με 
αποτέλεσμα οι φθορές να επιταχύνονται αν η δρα-
στηριότητά σας είναι υπερβολική ή είστε υπέρβα-
ρος/η και κατά συνέπεια να μειωθεί ο χρόνος καλής 

λειτουργίας της άρθρωσής σας. 

Προετοιμασία για το χειρουργείο
Γενική ιατρική εξέταση
Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί να κά-
νετε μια εξέταση από τον οικογενειακό σας γιατρό 
για προσδιορισμό της γενικής σας κατάστασης.

Εξετάσεις
αρκετές εξετάσεις είναι απαραίτητες για το σχε-
διασμό του χειρουργείου, όπως εξετάσεις αίμα-
τος και ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτι-
νογραφία θώρακος.

Προετοιμασία του δέρματος
Το δέρμα στην περιοχή που θα γίνει η επέμβαση 
δε θα πρέπει να έχει μόλυνση ή ερεθισμό, σε πε-
ρίπτωσή που αντιληφθείτε κάτι τέτοιο ενημερώ-
στε τον ορθοπεδικό σας.

Προσφορά αίματος
Θα πρέπει να κανονίσετε για διάθεση κάποιων 

Β’ μέρος
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φιαλών αίματος προς μετάγγιση είτε δικό σας 
είτε συγγενών σας για την περίπτωση που το 
χρειαστείτε μετά το χειρουργείο.

Φαρμακευτική αγωγή
Ενημερώστε τον ορθοπεδικό χειρουργό σας για 
τα φάρμακα που παίρνετε για να σας συμβουλέ-
ψει αν θα πρέπει να διακόψετε ή να τροποποιή-
σετε κάποια από αυτά πριν το χειρουργείο.

Οδοντιατρική εκτίμηση     
Επειδή η είσοδος βακτηριδίων στο αίμα από 
κακή υγιεινή της στοματικής κοιλότητας αποτε-
λεί πιθανό κίνδυνο μόλυνσης, θα πρέπει να 
έχετε κατά το δυνατόν βελτιώσει την κατάστα-
ση του στόματός σας σε συνεργασία με τον 
οδοντίατρό σας πριν από την επέμβαση αντικα-
τάστασης του ισχίου σας.

Κοινωνικός προγραμματισμός
αν και θα μπορείτε να κινείστε αυτόνομα με πα-
τερίτσες ή με περιπατητήρα τύπου πι σύντομα 
μετά την επέμβαση, θα χρειαστείτε βοήθεια για 
αρκετές εβδομάδες με απλές καθημερινές δρα-
στηριότητες όπως το μαγείρεμα τα ψώνια, το 

πλύσιμο και άλλα. Σε περίπτωση που ζείτε μό-
νος/η σας θα πρέπει να προγραμματιστεί βοήθεια 
στο σπίτι γι' αυτή την περίοδο.

Προετοιμασία του σπιτιού
ακολουθεί μια λίστα με τροποποιήσεις που θα 
κάνουν την αρχική διαβίωση στο σπίτι σας ευκο-
λότερη και ασφαλέστερη:
•  Χερούλια-μπάρες συγκράτησης στο μπάνιο σας
• Σταθερές κουπαστές στις σκάλες
•  μια πολυθρόνα με στερεή πλάτη και με ένα 

σκληρό μαξιλάρι που θα σας επιτρέπει να κά-
θεστε σε υψηλή θέση ώστε τα γόνατα να βρί-
σκονται σε χαμηλότερο σημείο από τα ισχία.

•  Ένα ανυψωτικό τουαλέτας
•  Ένα σταθερό κάθισμα για το μπάνιο σας
•  Ένα σφουγγάρι με μακριά χειρολαβή
•  Βοηθήματα για τοποθέτηση καλτσών και υπο-

δημάτων ώστε να μην σκύβετε υπερβολικά 
όταν τα φοράτε ή τα βγάζετε

•  Ένα ραβδί σύλληψης που θα σας επιτρέπει να 
πιάνετε αντικείμενα χωρίς υπερβολική κάμψη 
των ισχίων σας

•  Σκληρά μαξιλάρια για τις καρέκλες, τους κανα-
πέδες και το αυτοκίνητό σας που θα σας επι-
τρέπουν να κάθεστε με τα γόνατα σε χαμηλότε-
ρο επίπεδο από τα ισχία

•  αφαίρεση όλων των πιθανών εμποδίων όπως 
καλώδια ή μικρά χαλιά από την περιοχή που 
βαδίζετε στο σπίτι σας. 
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Το 2011 θα μείνει γνωστό ως τo έτος 
θέσπισης του σωματειακού χαρα-
κτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων 

(Ε.Δ.). η σχετική δικαστική απόφαση έχει δημιουρ-
γήσει ένα κλίμα αντιπαραθέσεων μέσα στις ίδιες 
τις τάξεις των Ε.Δ. «Θα καταστραφεί η πειθαρχία 
στις Ε.Δ. και θα βλαφθεί η εθνική ασφάλεια» ανη-
συχούν οι μεν, για «προστασία των στελεχών του 
Στρατεύματος και λύση των προβλημάτων τους» 
πανηγυρίζουν νικηφόρα οι δε. Πρώτο αποτέλε-
σμα: νέα ομαδοποίηση των στελεχών των Ε.Δ. 
αυτό σίγουρα είναι κακό. Έχει ήδη δεινοπαθήσει η 
ομοψυχία και η συνοχή των Ε.Δ. από τέτοιες κατα-
στάσεις. 

Βέβαια, κάθε νεωτερισμός ως κοινωνικό φαι-
νόμενο προκαλεί αναστάτωση, διότι ταράζει την 
υπάρχουσα ισορροπία. Συνήθως οι παλαιότεροι 
εναντιώνονται στην αλλαγή, ενώ την επιδιώκουν 
οι νεότεροι. Εάν όμως θέλουμε να σχολιάσουμε 
τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να ασχολη-
θούμε ιδιαίτερα. 

Τι λένε οι υποστηρικτές του συνδικαλισμού 
στις Ε.Δ. (θέσεις που κυκλοφορούν στο Δια-
δίκτυο:

1. Ο συνδικαλισμός στις Ε.Δ. αποτελεί αντι-
στάθμισμα στην εξουσία που ισχύει μέσα σ΄ αυ-
τές.

Σχόλιο: ασφαλώς κάποιες κακές συμπεριφο-
ρές και αποφάσεις της Διοίκησης δημιουργούν 
απογοητεύσεις και αδικίες. Τέτοιες συμπεριφορές 
οφείλονται κυρίως:

α. Σε λανθασμένες ( προσωπικές μάλλον) αντι-
λήψεις κάποιων Διοικήσεων ή

β. Στην υπάρχουσα δυστυχώς, χρόνια τώρα, δι-

άκριση κάποιων στελεχών των Ε.Δ., ανάλογα π.χ. 
με το ιδεολογικό πολιτικό φρόνιμα, ή

γ. Στην ομαδοποίηση στελεχών των Ε.Δ. σε στα-
σιαστές-αντιστασιακούς, κινηματίες- αντικινημα-
τίες, κ.λπ. κατηγοριοποιήσεις που αποτελούν 
σοβαρό πλήγμα στην ομοψυχία, την αξιοκρατία και 
τη αποτελεσματικότητα των Ε.Δ. 

2. Οι εκπρόσωποι των στελεχών του Στρατεύ-
ματος θα συνεργάζονται με τις φυσικές, αλλά και 
τις πολιτικές ηγεσίες.

Σχόλιο: Δηλαδή οι αξιωματικοί και υπαξιωμα-
τικοί των Ε.Δ. θα παρακάμπτουν τη φυσική τους 
ηγεσία, τη στρατιωτική, και θα συνεργάζονται, 
όποτε το θελήσουν, με την πολιτική. Θα παύσει να 
ισχύει ο θεσμός της μίας αρχής στις Ε.Δ. σε όλα 
τα επίπεδα και θα βλαφθεί η ιεραρχία.

3. Οι συνδικαλιστές θα συμμετέχουν σε υπη-
ρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές για θέματα 
σχετικά με το προσωπικό, για την προστασία των 
στελεχών.

Σχόλιο: με άλλα λόγια, οι συλλογικοί εκπρό-
σωποι των στρατιωτικών θα είναι μέλη των Συμ-
βουλίων προσωπικού των Επιτελείων (κρίσεων, 
προαγωγών, τοποθετήσεων;) και θα έχουν λόγο 
πάνω στις ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση 
των Ε.Δ. και την προστασία του προσωπικού. Άρα, 
αφού θα συναποφασίζουν, θα συνδιοικούν επίσης 
στον τομέα αυτό.

4. Προτείνουν την αναλογική εφαρμογή της 
σωματειακής δραστηριότητας των υπηρετού-
ντων στις Ε.Δ. με τα ισχύοντα στην Ελληνική 
Αστυνομία.

 Σχόλιο: κατ΄ αρχήν, η Ελληνική αστυνομία δεν 
έχει την ίδια αποστολή με τις Ε.Δ. Πέραν τούτου, 
οι δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοδόμημα της πει-

Οι Ένοπλες Δυνάμεις σωματείο;
Γράφει ο αντιναύαρχος εα Δημήτρης Λισμάνης ΠN
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θαρχίας που έχει ήδη επιφέρει ο συνδικαλισμός 
στην ΕΛαΣ, αποτελεί αρνητικό παράδειγμα, χωρίς 
καμία αμφιβολία. Οι αρνητικές δε συνέπειες στις 
Ε.Δ. θα είναι ακόμη σοβαρότερες. 

5. Οι συνδικαλιστές θα έρχονται σε επαφή και 
συνεργασία με διοικητικές αρχές, πολιτικούς και 
συνδικαλιστικούς φορείς, για την προώθηση και 
επίλυση των επαγγελματικών και συνδικαλιστι-
κών προβλημάτων των στρατιωτικών.

Σχόλιο: Επομένως, τα προβλήματα των στρατι-
ωτικών θα συζητούνται, θα σχολιάζονται και θα 
επιλύονται και με τη συνεργασία εξωυπηρεσια-
κών φορέων. Οπότε η φυσική στρατιωτική αρχή 
παύει να ελέγχει και να διοικεί αυτόνομα το στρα-
τιωτικό προσωπικό. Θα συναποφασίζουν όχι μόνο 
τα κατώτερα κλιμάκια των Ε.Δ., αλλά και εξωτε-
ρικοί θεσμικοί παράγοντες. η ρήξη στην ιεραρχία 
επιτείνεται. ακόμα, μια τέτοια ευρύτερη και πολυ-
μερής συνεργασία είναι αδύνατο να εγγυηθεί την 
ασφάλεια διαρροής στρατιωτικών πληροφοριών, 
έστω και ακουσίως.

6. Δηλώνουν ότι δεν θα κηρύσσουν και δεν θα 
συμμετέχουν σε απεργία, ούτε θα αναμειγνύο-
νται σε θέματα διοίκησης. 

Σχόλιο: αυτά ακούγονται θετικά, όμως οφεί-
λουμε να λάβουμε υπόψη σημερινές  και παλαιό-
τερες εμπειρίες. Είναι γνωστό π.χ. πώς δρουν οι 
συνδικαλιστικοί φορείς: Ότι αρχίζουν ήπια, με 
προβαλλόμενο σκοπό τη συναδελφική υποστήρι-
ξη των εργαζομένων. Γλήγορα όμως και με τον 
παρεμβατισμό ιδίως του κομματισμού κ.ά., εκτρέ-
πονται από το σκοπό τους, αποκτούν ανεξέλεγκτη 
δύναμη, εκβιάζουν, αυθαδιάζουν προς τη φυσική 
τους αρχή, ή την κρατούν υπό ομηρία (φυσική ή 
πολιτική), εν πολλοίς την υποκαθιστούν. ( Ήδη, το 
ύφος κάποιων ανακοινώσεων από τους υπερα-
σπιστές του συνδικαλισμού, ταιριάζει σε τέτοια 
νοοτροπία). Συνήθης καλυμμένος στόχος των 
συνδικαλιστών: η προσωπική τους προβολή και 

αναρρίχηση. Θεωρείται δε φυσικό αναμενόμενο 
ότι ο συνδικαλισμός στις Ε.Δ., αργά ή γρήγορα, θα 
ελεγχθεί κι αυτός από τα πολιτικά κόμματα. Δηλα-
δή θα κομματικοποιηθεί το Στράτευμα, επίσημα 
πλέον και με τη βούλα της πολιτείας. Τέτοιον 
Στρατό θέλουμε;

Ο Αντίλογος:
1. Οι Ε.Δ. αποτελούν θεσμό τελείως διαφορε-

τικό από όλους τους άλλους θεσμούς της χώρας. 
Εντελώς άλλον. Και αυτό είναι το βασικό στοι-
χείο.

Σχόλιο: η διαφορά οφείλεται στην αποστολή 
τους. η αποστολή του πρώτου θεσμού είναι ύψι-
στη και δεν συγκρίνεται, με κανένα τρόπο, με τις 
αποστολές και τους στόχους των άλλων. Στις Ε.Δ. 
έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία την υπεράσπιση του 
υπέρτατου αγαθού της ακεραιότητας και ανεξαρ-
τησίας της Πατρίδας. Οι άλλοι θεσμοί έχουν σοβα-
ρή μεν αποστολή - αλλά όχι ζωτική, κρίσιμη. αυτή 
τη βασική ιδιαιτερότητα οι υποστηρικτές του συν-
δικαλισμού στις Ε.Δ. δεν την αποδέχονται ή δεί-
χνουν ότι δεν την κατανοούν. Οι θέσεις τους, λοι-
πόν, στηρίζονται από την αρχή σε λανθασμένη 
βάση. 

2. Οι Ε.Δ. οφείλουν να βρίσκονται συνεχώς 
έτοιμες και ικανές να εκπληρώσουν αποτελε-
σματικά την υψηλή αποστολή τους. 

Σχόλιο: Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο 
όπως όλο το προσωπικό ευρίσκεται από τον καιρό 
της ειρήνης άριστα προπαρασκευασμένο (ακόμα 
και υπό αντίξοες και ασυνήθεις συνθήκες) και να 
διατηρείται συνεχώς σε αξιόμαχη κατάσταση: Δη-
λαδή, άρτια εξοπλισμένο, τέλεια εκπαιδευμένο και 
κυρίως με υψηλό ηθικό. Ιδιαίτερα η τελευταία κα-
τάσταση επιτυγχάνεται μόνο με υγιή ψυχολογία 
της ομάδας και με υψηλό φρόνημα, που πρέπει να 
μένουν απερίσπαστα και ανεπηρέαστα από κάθε 
είδους παρεμβατισμούς. Τα στελέχη των Ε.Δ. πρέ-
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πει να τα διακρίνει ενιαίο πνεύμα και να τα ενώνει 
και συναδελφώνει το κοινό καθήκον. Οποιαδήπο-
τε άλλη εσωτερική δράση μπορεί να ενεργήσει 
διασπαστικά, τελείως αρνητικά.

3. Για να εξασφαλισθούν οι παραπάνω πολύ-
τιμοι στόχοι, έχει θεσπισθεί η ιεραρχία στη δομή 
και την οργάνωση των Ε.Δ. και η πειθαρχία στη 
λειτουργία τους. 

Σχόλιο : Οι Ε.Δ. αποτελούν το θεσμό του Ενός 
Διοικούντος (της μίας αρχής) και των υπολοί-
πων ιεραρχικά κλιμακουμένων σε όλη τη Διοί-
κηση. Ένας συντονίζει, ο οποίος βέβαια λαμβάνει 
μηνύματα και από άλλα κλιμάκια, αλλά αυτός 
μόνος αποφασίζει και αυτός μόνος είναι ο υπεύ-
θυνος για όλα τα θέματα των Ε.Δ. (επιχειρησιακά, 
διοικητικής μέριμνας, εκπαιδευτικά, προσωπι-
κού, κ.λπ.). με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται καλύ-
τερα η κατανομή των ευθυνών, ενώ με την πει-
θαρχία εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη 
τήρηση των εντολών.

Εάν κάποια μέλη του Στρατεύματος κινηθούν 
ανεξάρτητα, είναι προφανές ότι θα προξενήσουν 
διάσπαση στην ιεραρχία και αποσυντονισμό στην 
ομαλή Διοίκηση. Συμμετέχοντας οι συνδικαλιστι-
κοί εκπρόσωποι των στρατιωτικών - όπως διακη-
ρύσσουν - σε επιτελικές επιτροπές και συμβούλια 
για θέματα προσωπικού, θα απαιτούν την ικανο-
ποίηση των δικών τους θέσεων, θα τις διαπραγ-
ματεύονται με τη Διοίκηση και η Διοίκηση, εκβια-
ζόμενη, θα ενδίδει για να επιτευχθεί συμβιβασμός. 
μπορεί να λειτουργήσει Διοίκηση με τέτοιο κα-
ταρρακωμένο κύρος; Επίσης θα δημιουργούνται 
δύο απέναντι ομάδες: οι εκπρόσωποι των στελε-
χών και η Διοίκηση, με συγκρουόμενους στόχους. 
Τέτοια κατάσταση ασφαλώς θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των Ε.Δ., 
την οποία οφείλουμε να προστατεύσουμε.

4. Ωστόσο είναι, ομολογουμένως, απαραίτητη 
ανάγκη να βελτιωθεί η μέριμνα για το στρατιω-

τικό προσωπικό και να παρακολουθηθεί επιστα-
μένως ο τρόπος άσκησης της εξουσίας από τη 
Διοίκηση.

Σχόλιο : Είναι γεγονός ότι το προσωπικό αποτε-
λεί τη σπονδυλική στήλη του Στρατεύματος, το 
βασικό πυλώνα των Ε.Δ. Γι'αυτό απαιτείται μία 
πραγματικά ικανή ηγεσία, η οποία:

με δημοκρατική ευαισθησία και ανθρωπισμό 
να σεβασθεί και να προστατεύσει τα ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα των στρατιωτικών στη 
σημερινή πραγματικότητα. με καθαρά αξιοκρα-
τικά κριτήρια να εξασφαλίσει την κατάρτιση και 
την επαγγελματική ανέλιξή τους. να επιβάλει τη 
χρηστή διοίκηση και να πατάσσει την κατάχρηση 
εξουσίας. 

Οι παραπάνω παράγοντες, άλλωστε, δεν απο-
τελούν μόνο αναφαίρετα δικαιώματα των στρατι-
ωτικών, αλλά και υποχρεώσεις της ηγεσίας για 
την παραγωγή αξιόμαχου Στρατεύματος (καταρτι-
σμένου, εξασκημένου και με υψηλό ηθικό). 

5. Η διοίκηση του προσωπικού ανήκει στην 
ίδια τη Διοίκηση.

Σχόλιο: η προστασία των στελεχών των Ε.Δ. 
και η λύση των προβλημάτων τους, που επιθυ-
μούν οι αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, αποτελεί 
καθήκον και υποχρέωση της φυσικής αρχής 
τους, της Διοίκησης, όχι άλλου οργάνου, για τους 
λόγους που διατυπώθηκαν πιο πάνω. η Διοίκηση 
έχει την εξουσία και την ευθύνη. και να μην ξε-
χνάμε ότι η Διοίκηση δεν είναι ανεξέλεγκτη, υπά-
γεται στη Στρατιωτική και Πολιτική αρχή. η κακή 
Διοίκηση ελέγχεται, υπόκειται σε κυρώσεις και 
αντικαθίσταται. Το έλλειμμα Διοίκησης, αποκα-
θίσταται με άλλη ικανή Διοίκηση, όχι με άλλο 
σύστημα Διοίκησης. 

Τελικά ας αποφασίσουμε τι θέλουμε, Ένοπλες 
Δυνάμεις ή ν.Π.Δ.Δ.; 

Σωστές Ε.Δ. ή άλλες Ε.Δ.; 
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Γνωρίζουμε, θυμόμαστε τη χώρα μας
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠT-ην) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ 

Αξιωματικοί ε.α. με τις οικογένειές μας 
πέραν των 45 ατόμων, μέλη της Εααν, 
στις 19 νοεμβρίου, μια ημέρα ηλιόλου-

στη, πραγματοποιήσαμε μια προγραμματισμένη 
εκδρομή στους αρχαιολογικούς χώρους της Επι-
δαύρου. η διαδρομή με τις φυσικές της καλονές 
δεν περιγράφεται. Τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης 
σε μαγεύουν, καθώς και όλη η διαδρομή. Ευχα-
ριστώ την ωραία Ελένη Γκούζου και το σύζυγό 
της που προσφέρθηκαν να μας κεράσουν στο 
σπιτικό τους που είναι στα Λουτρά της Ωραίας 
Ελένης. 
Πρώτη επίσκεψη στην ιερά μονή Ταξιαρχών.

Χώρος προσκυνήματος. Ευλάβεια. Όλοι οι 
χώροι της Ι.μ. έλαμπαν από κάθε άποψη. Οι 
αδελφές του μοναστηριού όλες νεότατες κοπέ-
λες, πανέμορφες ψυχή τε και σώματι. Βυθισμέ-
νες και προσηλωμένες κάτω από το μοναχικό 
μανδύα στη χριστιανική πίστη. Γλυκύτατες μας 
υποδέχτηκαν στην ιερά μονή. μας ξενάγησαν 
ιστορικά στους χώρους τους. μετά το προσκύ-
νημα μας οδήγησαν στο αρχονταρίκι και μας 
κέρασαν καλοσυνάτα. Στην ιερά μονή ταξιαρ-
χών δεν χόρταινες να μένεις. η προσευχή που 
κάναμε εκεί μας έδωσε δύναμη, ψυχική αγαλί-
αση για να ολοκληρώσουμε χαρούμενα την εκ-
δρομή μας. ακολούθως επισκεφθήκαμε τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου. Το αρ-
χαίο θέατρο θεωρείται το τελειότερο ελληνικό 
θέατρο από άποψη ακουστικής και αισθητικής. 
Χτίστηκε μεταξύ του 340 π.Χ. και του 330 π.Χ. 
από τον αργείο αρχιτέκτονα Πολύκλειτο το νε-
ότερο, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Έχει χωρη-
τικότητα 13.000 θεατών. ανακαλύφθηκε από 
τον αρχαιολόγο Π. καββαδία κατά το διάτσημα 

1870-1926. Το έτος 1938 ανέβηκε η πρώτη 
παράσταση που ήταν η τραγωδία ηλέκτρα του 
Σοφοκλή, με πρωταγωνιστές την κατίνα Παξι-
νού και την Ελένη Παπαδάκη. Στα πλαίσια του 
φεστιβάλ Επιδαύρου έχουν εμφανιστεί πολλοί 
από τους μεγαλύτερους Έλληνες και ξένους 
ηθοποιούς, καθώς και η διάσημη Ελληνίδα σο-
πράνο μαρία κάλλας.

μετά την πολιτιστική αυτή επίσκεψη πήγαμε 
στην Παλαιά Επίδαυρο όπου είχαμε προγραμμα-
τίσει το χορευτικό γεύμα. μια εκδήλωση χαράς 
και φιλικής οικογενειακής αλληλεγγύης. η δια-
σκέδαση δεν είχε τελειωμό. μετά τη διασκέδαση 
χρειάζεται και ένας ναυπλιώτικος καφές. Δεν θα 
αναφερθώ στο γνωστό ιστορικό σε όλους όμορ-
φο ναύπλιο, για οικονομία χώρου. Περιληπτικά, 
έτσι πέρασε ευχάριστα η ημέρα αυτή. κατά τον 
ίδιο τρόπο προγραμματίζουμε κάθε μήνα ένα φι-
λικό, συναδελφικό, οικογενειακό χορευτικό γεύ-
μα στην επαρχία. 

Το πρώτο κράτος που συγκεντρώνει πολιτι-
στικό, αρχαιολογικό, γεωγραφικό, κλιματο-
λογικό και φιλόξενο ενδιαφέρον στον πλα-
νήτη Γη είναι η Ελλάδα.
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Πόσο σημαντική είναι η ηθική στη ζωή;
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Μάρκος Τσολέκας ΠΝ

Π ριν από τρία χρόνια έπεσε στα χέρια 
μου ένα βιβλίο με τις 50 σημαντικότε-
ρες φιλοσοφικές ιδέες που έχουν 

απασχολήσει την ανθρωπότητα από αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερα, γραμμένο από τον μπεν 
ντουμπρέ, έναν ειδικό στο είδος. η επιλογή των 
ιδεών είναι βέβαια του συγγραφέως αλλά αντι-
κατοπτρίζει τον προβληματισμό πολλών ανθρώ-
πων σήμερα.

Ένα από τα μέρη του βιβλίου διαπραγματεύεται 
το θέμα της ηθικής, αναφέροντας επιλεκτικά 
τους σταθμούς που δημιούργησαν τα μεγάλα 
πνεύματα της ανθρωπότητας και οι ιδρυτές των 
μεγάλων θρησκειών. Εδώ ο κόσμος χάνεται και 
θα ασχοληθούμε με φιλοσοφίες; Βρίσκω πολύ 
επίκαιρο το βιβλίο γιατί διαπίστωσα ότι τα ίδια 
θέματα επανέρχονται με ελαφρές παραλλαγές 
χωρις να έχουν βρεθεί λύσεις που να τα επιλύ-
ουν οριστικά.

Ειδικότερα ο συγγραφέας καταλήγει, αφού 
αναφερθεί στους φιλοσόφους Χιουμ, καντ, 
ράσσελ και καθώς και στους ιδρυτές των μεγά-
λων θρησκειών, στους αρχαίους Έλληνες φι-
λοσόφους και ειδικότερα στους Σωκράτη, Πλά-
τωνα και αριστοτέλη. Ειλικρινά αισθάνομαι 
πολύ περήφανος, που αυτοί που διαμορφώνουν 
την παγκόσμια σκέψη σήμερα δίνουν όχι μόνο 
βαρύτητα στην πρακτική φιλοσοφία (ηθική) των 
προγόνων μας αλλά την θεωρούν και ως επι-
κρατούσα μετά από εξέταση των μέχρι σήμερα 
διατυπωθεισών θέσεων και θεωριών από τους 
μεγάλους του πνεύματος. Δεν κατέχομαι από 
σύνδρομο του σωβινισμού, θα εξηγήσω τη θέση 
μου χωρίς υπεραπλουστεύσεις αλλά και χωρίς 
να κουράσω.

Σε ό,τι έχω διαβάσει μέχρι σήμερα περί πρα-
κτικής φιλοσοφίας οι σημαντικοί φιλόσοφοι στην 
ουσία είτε συμφωνούν και συμπληρώνουν τις 
φιλοσοφικές θέσεις των αρχαίων Ελλήνων είτε 
απαντούν διαφωνούντες με αυτές με τρόπο μη 
εποικοδομητικό θαρρείς και δεν θέλουν να απο-
δεχθούν την πραγματικότητα. Οι εμπειριστές του 
αγγλοσαξωνικού κόσμου αποτελούν τους συνε-
χιστές για να μην πω τους αντιγραφείς του αρι-
στοτέλη και του Πλάτωνα. η ντουλάπα κλεισμέ-
νοι μέσα στην οποία βλέπουμε τον κόσμο, που 
χρησιμοποιεί ο Λοκ πόσο απέχει από τη σπηλιά 
του Πλάτωνα; η αδυναμία να αποδείξουμε με 
σιγουριά πώς από το «είναι» οδηγούμεθα στο 
«πρέπει» του Χιουμ έχει διατυπωθεί από τον αρι-
στοτέλη (παρ. 5, κεφ. 7, ηθικά νικομάχεια μτφρ. 
α. Δαλέζιος, εκδ. Πάπυρος 1949).

αλλά και στους Γερμανούς ιδεαλιστές φιλο-
σόφους ουσιαστικά κάποιος διαπιστώνει ότι 
ασπάζονται κατά περίπτωση με διαφορετικές 
αποχρώσεις τις θέσεις των μεγάλων Ελλήνων 
φιλοσόφων. μελέτησα προσεκτικά την πρακτική 
φιλοσοφία του καντ και εξεπλάγην διότι ο μεγά-
λος φιλόσοφος ουσιαστικά διατυπώνει κανόνες 
για να αποδείξει τις θέσεις του αριστοτέλη λαμ-
βάνοντας υπόψη τη γνώμη των πολλών, το μέτρο 
και προπάντων τη λογική. Προσπαθεί να δώσει 
λογική εξήγηση γιατί το καθήκον, που ο καθένας 
θα βρει μόνος του εφαρμόζοντας τη μέθοδο που 
προτείνει, πρέπει να αποτελεί κόκκινη γραμμή 
για τον άνθρωπο που το θεωρεί σκοπό και όχι 
μέσο. Για να αναφερθώ και σ’ έναν υλιστή, ο νί-
τσε ουσιαστικά θεωρεί την αρχαία Ελλάδα ως 
την πηγή των θεωριών του.

αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποστηρικτές της 
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θεωρίας της χρησιμότητος (οφέλους), πολύ δια-
δεδομένης σήμερα με πολλές παραλλαγές, χρη-
σιμοποιούν μόνο το τμήμα της ευχαρίστησης και 
του πόνου (καθαροί αντιγραφείς), όπως αυτά 
έχουν αναλυθεί από τους αρχαίους φιλοσόφους 
και συνειδητά αποφεύγουν να αναφερθούν στις 
διαστάσεις που αφορούν την ευδαιμονία όπως 
την αντιλαμβάνονται οι Σωκράτης, Πλάτωνας, 
αριστοτέλης κ.ά. Το σφάλμα που προσάπτεται 
στους μεγάλους της αρχαιότητας είναι ότι ήταν 
οπαδοί ολιγαρχικών (αριστοκρατικών) πολιτευ-
μάτων. Βέβαια την εποχή του Πλάτωνα και του 
αριστοτέλη δεν υπήρχαν τα μέσα ούτως ώστε οι 
πολλοί να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να 
αποφασίσουν και αυτό ίσως δικαιολογεί την 
αντίδρασή τους στα δημοκρατικά πολιτεύματα.

Θα μου πείτε: τώρα μας έγινες και φιλόσοφος. 
Έχετε δίκιο σταματώ, αλλά θα σας μεταφέρω 
κάτι που διεπίστωσα στη μ. Βρετανία όπου υπη-
ρέτησα ως ακόλουθος αμύνης. Το κύριο ιδεολο-
γικό υπόβαθρο, η αρχή (στόχος) στην οποία στη-
ρίζεται η εκπαίδευση όλων των στρατιωτικών 
σχολών της μ. Βρετανίας είναι η διαμόρφωση 
στα στελέχη του ήθους, το ονομάζουν ethos. Εμ-
φανίζεται ως ο πρώτος στόχος της εκπαίδευσης 
που επιδιώκεται.

Τα παραπάνω δεν τα ανέφερα για να καυχηθώ 
για τους  Έλληνες αλλά με προσοχή για να δια-
τυπώσω μια εκτίμηση. Ο αριστοτέλης ήταν πε-
ρισσότερο από σαφής, οι πράξεις μετρούν και 
αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά πρέπει να εί-
ναι οι άριστοι. Ο αθλητής δεν παίρνει μετάλλιο 
καταθέτοντας τις επιδόσεις του στην επιτροπή 
αγώνων αλλά αγωνιζόμενος. η ευθύνη του 
εκλογικού σώματος (του λαού) που είναι και 
μορφωμένος και ικανός είναι μεγάλη. Πρέπει να 
γνωρίζει την ποιότητα αυτών που θα αποφασίσει 
να τον κυβερνήσουν. Τα κριτήρια είναι τα ίδια, το 
ήθος (οι αρετές του χαρακτήρα και κυρίως η 

εγκράτεια, η δικαιοσύνη, το θάρρος και η φρόνη-
ση) και η γνώση. η διαφορά με την αρχαιότητα και 
κυριολεκτώ, είναι πως σήμερα πολλοί περισσό-
τεροι (εκατομμύρια) μπορούμε να γνωρίζουμε 
πληροφορίες για τους υποψήφιους ηγήτορες 
όσο κι αν υπάρχουν κέντρα που για τους δικούς 
τους λόγους (ουσιαστικά συμφέροντος) προσπα-
θούν να απαγορεύσουν ή να διαστρεβλώσουν τις 
πληροφορίες. ας αναλογισθεί ο καθένας αν 
εφάρμοσε τις αρχές των Σωκράτη, Πλάτωνα και 
αριστοτέλη στην επιλογή της όποιας ηγεσίας σε 
κάθε περίπτωση που χρειάστηκε.

Τα συμπεράσματα είναι κι αυτά προσωπικά 
αλλά να συμφωνήσουμε ότι η παγκόσμια σκέψη, 
κυρίως των δυτικών χωρών, ως θεωρητικό 
υπόβαθρο αρχών, όσους κύκλους κι αν έκανε, 
κατέληξε σήμερα και πάλι στη θεωρία περί ηθι-
κής και αρετών που ο αριστοτέλης διετύπωσε. 
αν θέλετε τη δική μου γνώμη, νομίζουμε (γνώμη 
και όχι γνώση) ότι έχουμε κατανοήσει τη θεωρία. 
Σίγουρα δεν έχουμε πιστέψει σε αυτή παρά το 
γεγονός ότι οι θεωρούμενες προηγμένες δυτικές 
κοινωνίες φαίνεται ότι την έχουν διαβάσει, κατα-
νοήσει και αποδεχθεί. απόδειξη ότι την εφαρμό-
ζουν με επιτυχία, με τη βοήθεια επιστημονικών 
μεθόδων και της τεχνολογίας που ουσιαστικά 
είναι ουδέτερες από απόψεως ηθικής. 

Aριστοτέλης
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Ό πως στους ανάπηρους ο αμαθής, δεν 
μπορεί να φανεί ούτε ηθικός αλλά ούτε 
και ανήθικος, πάσχει από τη βαρύτατη 

ασθένεια «Το ακαταλόγιστο» (τουλάχιστον κατά 
τον Σωκράτη) έτσι για να θεραπευθεί του χρειά-
ζεται η ΓνΩΣη.

ναΙ, αλλά είναι μόνος; Όχι βέβαια, μια ομάδα 
ανθρώπων που απάρτιζαν κάποτε το λαοπρό-
βλητο κόμμα που εκτινάχθηκε στην περιοχή του 
ΣΕΛΛαΣ, τώρα με κομματικές ντιρεκτίβες και με 
το ένστικτο του καρχαρία, χωρίς ουσιαστικές δι-
απραγματεύσεις, λέγοντας πάντα ναΙ, σ’ αυτούς 
που κάποτε (ας μη θυμόμαστε τι) φέρνουν την 
απόγνωση στις ελληνικές οικογένειες και μας 
σπρώχνουν σ’ ένα ανεξέλεγκτο πεπρωμένο.

Το 1871 ιδρύθηκε το α’ ράιχ, τώρα εκκολάπτε-
ται το Δ’ με συνοδοιπόρους ποιους;

ρώτησε κάποτε στην αρχή της κατοχής της Πρά-
γας το 1940, ένας δημοσιογράφος, κάποιο αμερι-
κανό συνάδελφό του «πώς σου φαίνεται η μικρή 
μας πόλη;». «νεκρή», απάντησε. νεκρή εδώ αλλά 
και εδώ και έδειξε το κεφάλι και την καρδιά του 
και συνέχισε, κάποτε ήρθε στα γραφεία μας ένας 
τύπος. Τον είχαν έξι μήνες φυλακή, καταδικασμέ-
νο σε θάνατο και ύστερα τον άφησαν ελεύθερο 
γιατί ομολόγησε ο πραγματικός ένοχος. Ζούσε, και 
όμως φαινόταν νεκρός, καταλαβαίνεις τι θέλω να 
πω; Τα μάτια του και η έκφρασή του. Το ίδιο βλέ-
πω στο λαό της Πράγας.

Γιατί αυτή η ιστορία μου θυμίζει την αθήνα και 
τις παραρυφές των πόλεων στις εσχατιές του 
κράτους; Γιατί κυκλοφορούμε σαν θλιμμένα Ζό-
μπι χωρίς όνειρα κι ελπίδα; Οι Έλληνες, αυτός ο 
υπέροχος λαός, ο ατίθασος, ο λαός του αΕρα της 

Πίνδου δεν μπορεί να αφυπνιστεί; Τηρεί το δόγμα 
του μαχάτμα Γκάντι «της πολιτικής ανυπακοής 
και της μη βίας». αλήθεια ποια είναι η αύρα τους 
και το κοινωνικό τους εκτόπισμα; Γιατί όλοι στα 
μμΕ διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους γι’ αυτό το συμ-
βάν; Τώρα μετά το διεθνές φιάσκο του δημοψη-
φίσματος πάλι έβαζε τροχοπέδη στη δημιουργία 
κυβέρνησης, μα και η νέα θα αλλάξει κάτι στα 
χαμένα δικαιώματα με θυσίες;

Δεν είναι παλικαρισμοί αυτά που γράφω, είναι 
ρεαλιστική θεώρηση. η αδικία, τα χαράτσια, η 
ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών, ενώ νέα γραφεία 
υπουργών και νέες λιμουζίνες κοστίζουν εκα-
τομμύρια, όλα αυτά πληγώνουν το λαό. Θα αντέ-
ξει άραγε;

Όταν έχεις πληγωθεί τόσο, ο θυμός κάνει κα-
λό, αυτός σε βοηθάει να επιβιώσεις. Όσοι δεν 
οργίζονται με την αδικία είναι αδύνατοι μοιρολά-
τρες και αποτυγχάνουν. Τι θα κάνουμε εμείς; 
Ζούμε σ’ ένα αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο, 
έξω από οποιαδήποτε λογική. με καταρρακωμέ-
νη αξιοπρέπεια και απώλεια κεκτημένων με πολ-
λούς αγώνες.

ρεαλιστική θεώρηση της ελληνικής 
πραγματικότητας

Γράφει ο αντιπλοίαρχος (η/ν) εα Δημήτρης Θάνος ΠN
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Τελικά νηπιώδη λάθη; μα τόσα πολλά; Τόσο 
άστοχα; Υπάρχουν αποδείξεις και από τους ίδιους 
τους Ευρωπαίους ότι ΟΧΙ. Το μνημόνιο είχε απο-
φασιστεί δύο μήνες προ των εκλογών του 2009, 
οι εκβιασμοί για ψήφιση νομοσχεδίων άρχισαν 
για κατάρρευση των πληρωμών στις 15/10, μετά 
στις 15/11 και τώρα στις 15/12. Ποια είναι η αλή-
θεια; η σύσσωμη κατακραυγή της 28/10 δεν εί-
ναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά αρχή κακών.

Όλη αυτή η ομάδα που ακολουθεί πιστά και 
νομιμοποιεί νομοσχέδια της ντροπής και της έν-
δειας είναι μια φρικτή παρασπονδία των θεών. Ο 
Λάο Τσε έλεγε πως, «οι θρησκείες πολλές μα η 
λογική μία», το ίδιο συμβαίνει και με τις πολιτικές 
διακυβερνήσεις, μπορεί να τις κοιτάς από διάφο-
ρες οπτικές γωνίες αλλά η λογική τους και η 
δικαιοσύνη τους δεν διαφέρει παρασάγγας. Άρα-
γε, σε ποια λογική ανήκει το νέο μεταμορφωμέ-
νο κίνημα;

μα γιατί απορούμε, δεν είμαστε ο ίδιος λαός 
που θανατώσαμε το Σωκράτη για ασέβεια προς 
τα θεία τάχα μου, και κόψαμε λόγω του γεγονό-
τος αυτού τις πολιτικές φιλοδοξίες του Πλάτω-
να; Ποιου, του Πλάτωνα, του μεγαλύτερου στο-

χαστή που περπάτησε ποτέ στη γη; και τότε σιω-
πήσαμε, είμαστε ο ίδιος λαός.

Δεν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, παρά μια ηθική 
αδιαλλαξία μέσα στον κύκλο των χαμένων αξιών 
που ζούμε. Τα γράφω όλα αυτά, γιατί έχω συνει-
δησιακό πρόβλημα αν τα κρατήσω μέσα μου και 
είμαι θυμωμένος, βλέπω την αποθέωση του ατο-
μικισμού, για τελευταία σκέψη κράτησα τη δύναμη 
της θέλησης, δεν ξέρω τι θα την κάνω. 

Βιβλιογραφία
Πλάτων, ο άνθρωπος και το έργο του, α.Ε. Teylor.
Σωκράτης ο Προφήτης της αρχαιότητος, Χρίστου Ζαλοκώστα
μαχάτμα Γκάντι
Λάο Τσε
Paul Gallico

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

Σημ/ρος (ε) εα Aθανάσιος Στυλιανόπουλος  ΠN

Ποσό σε ευρώOνοματεπώνυμο Eις μνήμην

30,00Πλωτάρχη (ε) εα Γιάνναρου Πανα-
γιώτη
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Ό πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Εααν 
στα πλαίσια σύσφιξης σχέσεων καθώς 
και διασκεδάσεως των μελών της ορ-

γάνωσε και πραγματοποίησε στις 14 Δεκεμβρίου 
2011 μεγάλη χοροεσπερίδα στη Λέσχη αξιωμα-
τικών Eνόπλων Δυνάμεων (ΛαΕΔ). από νωρίς 
πριν την καθορισμένη ώρα άρχισαν να προσέρ-
χονται κατά μικρές και μεγάλες παρέες τα μέλη 
μας. η ΛαΕΔ είναι ένα κόσμημα.

Τα τραπέζια στολισμένα με ωραίες ανθοδέ-
σμες από γαρίφαλα όπου συμπληρώθηκε το στό-
λισμα από τα ωραία τριαντάφυλλα, τις ωραίες 
κυρίες που κάθησαν σε αυτά. από νωρίς συμπλη-
ρώθηκε η αίθουσα. η μουσική είχε την τιμητική 
της. Ο πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. 
Περβαινάς Πν καθώς και τα μέλη της επιτροπής 
της χοροεσπερίδας υποδέχονταν χαρούμενοι και 
ευτυχισμένοι τους καλεσμένους τους. Στη ζεστή 
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην αίθουσα τα 
μέλη μας χαρούμενα αντάλλαξαν ευχές για τις 

ερχόμενες μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης. 
Δεν άργησε να σερβίρεται το εξαιρετικό πλήρες 
φαγητό με τα άφθονα και απεριόριστα αναψυκτι-
κά και κρασιά που προσέφερε το κέτερινγκ Ελα-
φοκυνηγός ν. αντωνόπουλος. Ο πρόεδρος ως 
είθιστεαι σε τέτοιες εκδηλώσεις ενημερώνει τα 
μέλη περιληπτικά για θέματα που τους απασχο-
λούν. Προσκεκλημένοι μας πολλοί, όπως ο αρ-
χηγός του ΓΕν τίμησε με την παρουσία του την 
εκδήλωση και απηύθυνε χαιρετισμό. Το γλέντι 
γρήγορα άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη την αί-
θουσα μέχρι αργά και μετά τα μεσάνυχτα. Σε 
όλους η βραδιά αυτή θα μείνει αξέχαστη. Ευχό-
μαστε στην επόμενη χοροεσπερίδα να μπορέσουν 
να την πλαισιώσουν περισσότερα μέλη μας. Ο 
πρόεδρος και το ΔΣ της Εααν εξέφρασαν τα συγ-
χαρητήριά τους στην επιτροπή της χοροεσπερί-
δας αρχιπλοίαρχο εα Ι. αγγελόπουλο Πν, πλοί-
αρχο εα Χ. αϊδίνη Πν, αντιπλοίαρχο εα Γρ. Γεωρ-
γακόπουλο Πν, αντιπλοίαρχο εα Γ. Τζικάκη Πν.

Μεγάλη χοροεσπερίδα μελών ΕΑΑΝ  
14 Δεκεμβρίου στη ΛαΕΔ

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
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Ή ταν ένα  από τα συνήθη  συμβούλια του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφοίτων της 
Σχολής ναυτικών Δοκίμων (Σα/ΣνΔ) 

τον περασμένο Σεπτέμβριο που στο τραπέζι της 
συζήτησης ρίχθηκε η ιδέα της βοήθειας και συ-
μπαράστασης στους θαλασσινούς ακρίτες του 
καστελλόριζου.

«μη μας ξεχνάτε. Υπάρχουμε…» ήταν μία πα-
λαιότερη έκκληση που έκρυβε συνάμα και παρά-
πονο των καστελλοριζίων προς την Πολιτεία  από 
τις στήλες του περιοδικού  «ναυτική  Ελλάς».

Οι πέντε ναύαρχοι του Δ.Σ. του Σα/ΣνΔ εκπρο-
σωπούντες όλους τους αποφοίτους του Συνδέ-
σμου, με την έμφυτη αγάπη που τρέφουν για τους 
μακρινούς συμπατριώτες τους, ανθρώπους της 
θάλασσας και του μόχθου, που …«αρμενίζουν» 
πάνω στην πλωτή πατρίδα τους, ομόφωνα απο-
φάσισαν να δώσουν μία χείρα βοηθείας. αμ’ έπος, 
αμ’ έργον.

η απόφαση ήταν η δωρεά: στους 11, συνολικά, 

μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου από ένα η/Υ 
(Laptop)  τελευταίας τεχνολογίας και, επιπλέον, 
άλλο ένα στο σχολείο, για κάλυψη των γραμμα-
τειακών αναγκών και του νέου τρόπου εκπαιδευ-
τικής διδασκαλίας μέσω διαδραστικού πίνακα 
που και αυτός είναι δωρεά. μερικές μπάλες πο-
δοσφαίρου και βόλεϋ για τα παιδιά του Δημοτι-
κού και του Γυμνασίου - Λυκείου, συμπλήρωναν 
την προσφορά. Επίσης ο Σύνδεσμος ανέλαβε να 
καλύψει τις ανάγκες του νηπιαγωγείου σε εκπαι-
δευτικά παιχνίδια και πίνακες.

Ο αρχιπλοίαρχος (εα) Λ. μπάσμπας Πν, μέλος 
του Συνδέσμου μας, γνωστός για τα φιλεύσπλα-
χνα αισθήματά του, μόλις πληροφορήθηκε την 
απόφασή μας, συμμετείχε μ’ ένα σεβαστό ποσό.

η τελετή παράδοσης των δώρων έλαβε χώρα 
την Πέμπτη 10 νοεμβρίου 2011 σε κατάλληλη 
αίθουσα του Δήμου μεγίστης στην οποίαν πα-
ρευρέθηκαν οι τοπικές αρχές: ο ιερέας, Πρωτο-
πρεσβύτερος Γεώργιος μαλτέζος, ο πρόεδρος 

ματιά αγάπης στο Καστελλόριζο των 
αποφοίτων της ΣΝΔ

Γράφει ο Aντιναύαρχος (εα) Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠN
Πρόεδρος Σα/ΣνΔ
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του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στράτος αμύγδα-
λος, ο Στρατιωτικός Διοικητής ταγματάρχης Λ. 
Τριαντάφυλλος, οι προϊστάμενοι της αστυνομίας 
(ανθυπαστυνόμος ν. Παναγιωτόπουλος) και Λι-
μεναρχείου (αρχικελευστής Σ. Λιάσκος), η Διευ-
θύντρια του Γυμνασίου - Λυκείου κα μπέτυ μού-
ζακ με την οποίαν, εξ αρχής, έγιναν οι συνεννο-
ήσεις και ρυθμίσθηκαν όλες οι λεπτομέρειες. 
Παρόντες ήταν οι γονείς των μαθητών και άλλοι 
κάτοικοι του νησιού.  Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκε και το μέλος του Συνδέσμου μας αντιναύ-
αρχος (εα) κ. Βάλλας Πν, ο οποίος ταξίδεψε στο 
νησί προς τούτο.

Την ίδια ημέρα κατέπλευσε, όπως είχε γίνει 
προσυνεννόηση του Συνδέσμου με το ΓΕν, η πυ-
ραυλάκατος «Πεζόπουλος» και στην τελετή πα-
ραβρέθηκε ο κυβερνήτης, πλωτάρχης  ράπτης 

Πν και πενταμελής αντιπροσωπεία του πλοίου. 
μετά την τελετή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
των μαθητών και κατοίκων στο πλοίο.

η παράδοση των δώρων έγινε από τον ΄Εφο-
ρο Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου, υποναύ-
αρχο (εα) α. αναστασάκη Πν, μέσα σε επιφωνή-
ματα χαράς από τους μαθητές και χειροκροτήμα-
τα από τους γονείς.

Ο Σα/ΣνΔ με τη χειρονομία του αυτή θέλησε 
να δείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι, φορείς αν 
θέλετε, που δεν ξεχνούν την ανατολική καστρό-
πορτα της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Δεν 
ξεχνούν το καστελλόριζο, το ταμπούρι και κά-
στρο του αιγαίου, που χιλιάδες τώρα χρόνια 
ταξιδεύει πάνω στο κύμα το αδούλωτο φρόνη-
μα της φυλής μας, βωμός και θυσιαστήριο 
Ελευθερίας.

«Μη μας ξεχνάτε. Υπάρχουμε…»

Aπέναντι σελίδα: Ο κ. Αντ. Αναστασάκης με την κ. Μπ. Μούζακ.    
Eπάνω, από αριστερά:  • Οι μικροί μαθητές με τους καθηγητές τους μπροστά στην ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

•  Από την παράδοση των φορητών υπολογιστών στους μαθητές από τον Υποναύαρχο 
Αντ. Αναστασάκη, εκπρόσωπο του ΣΑ/ΣΝΔ.  Διακρίνονται ακόμη: Η Διευθύντρια του 
Γυμνασίου–Λυκείου Καστελλορίζου κ. Μπέττη Μούζακ, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμ-
βουλίου Μεγίστης κ. Στράτος Αμύγδαλος. Καθήμενοι ο Αντιναύαρχος Κ. Βάλλας και 
δεξιά ο Κυβερνήτης της ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, Πλωτάρχης Βασ. Ράπτης ΠΝ.
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Μια λαμπρή εκδήλωση

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 1961 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ν/ΠΑΙΔΩΝ ΓIΟΡΤΑΣΑΝ 
ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
Ώρες ευχάριστες, ώρες τιμής και μνήμης μας χάρι-
σαν οι μαθητές μας της Σχολής ναυτοπαίδων του 
Πόρου απόστρατοι σήμερα αξιωματικοί,της Τάξε-
ως 1961. Στο κατάστρωμα του ιστορικού θωρη-
κτού αΒΕρΩΦ, με μια λαμπρή εκδήλωση γιόρτασαν 
τα 50 χρόνια από την κατάταξή τους στη Σχολή.

Στο επετειακό προσκλητήριο ανταποκρίθηκαν 
όλοι σχεδόν οι συμμαθητές, οι περισσότεροι από 
τους οποίους διέσχισαν μακρινές αποστάσεις, για 
να έλθουν στην κοινή αυτή συνάντηση, κατά την 
οποία είχαν τόσα πολλά να πουν και άλλα τόσα να 
θυμηθούν, από τη ζωή τους στη Σχολή, αλλά και 
από τη μακρά σταδιοδρομία τους στο Π.ν. 

και ήταν πραγματικά συγκινητικές οι στιγμές 
της συνάντησης, μετά από μακροχρόνιο χωρισμό, 
αλλά και δυσχερής η μεταξύ τους αναγνώριση, σε 
κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες η πορεία του 
χρόνου φρόντισε να αποτυπώσει τα σημάδια της.

Πρώτη φροντίδα τους η επικοινωνία με τους 
12 συναδέλφους τους, που δεν βρίσκονται πια 
στη ζωή, στη μνήμη των οποίων τελέστηκε μνη-
μόσυνο στο μικρό εκκλησάκι τ’ Άι-νικόλα στην 
πρύμνη του θωρηκτού, με τη συγκίνηση να ξε-
περνά το κόκκινο, την ώρα που όλοι μαζί έψαλ-
λαν το «αιωνία η μνήμη».

η εκδήλωση συνεχίστηκε με χαιρετιστήρια 
προσφώνηση του αρχηγού της Σχολής και υπεύ-
θυνου της εκδήλωσης Παναγιώτη αρφάνη, ο 
οποίος αναφέρθηκε στις συνθήκες διαβίωσης 
στη Σχολή, σε εμπειρίες από την πορεία αργότε-
ρα ως ενεργών στελεχών στο Π.ν. ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση της εκ-
δήλωσης αλλά και όλους όσοι την τίμησαν με την 

παρουσία τους.
Παρόντες στην εκδήλωση εκτός από τον κυ-

βερνήτη του πλοίου, ο Υποναύαρχος - εκπρόσω-
πος του α/ΓΕν, ο τότε Διοικητής της Σχολής και 
σήμερα αντιναύαρχος Θεόδ. μανωλόπουλος, ο 
Υποδιοικητής Υποναύαρχος Τίτος αλικαμπιώτης, 
ενώ δεν παρέλειψαν να προσκαλέσουν και τους 
δασκάλους τους, αρχιπλοιάρχους Γιάννη Χαρτο-
φύλη και Σπύρο κονταρίνη. 

Όλους τους υποδέχτηκαν με θερμές εκδηλώ-
σεις αγάπης, σεβασμού και τιμής, ως τους αν-
θρώπους, που όπως οι ίδιοι δήλωναν, βρέθηκαν 
δίπλα τους σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζω-
ής τους, συμμερίστηκαν τα προβλήματά τους και 
τους καθοδήγησαν στο να χαράξουν σωστή πο-
ρεία στη ζωή τους. 

Σε χαιρετισμό, που απηύθυνε ο κ. μανωλό-
πουλος, εξέφρασε τη χαρά του γιατί βρέθηκε σ’ 
αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση, ευχαρίστησε 
για την πρόσκληση και συνεχάρη τους παλαιούς 
μαθητές και σήμερα συναδέλφους για την επιτυ-
χημένη πορεία τους και την πολύτιμη προσφορά 
τους στο Πολεμικό ναυτικό, ενώ δεν παρέλειψε, 
με το γνωστό του χιούμορ, να αναφερθεί σε ευ-
τράπελα στιγμιότυπα από την περίοδο της Διοί-
κησής του στη Σχολή.

ΓιαΝΝηΣ ΧαρΤοΦυΛηΣ αρχιπλοίαρχος (δ) Π.Ν. ε.α.
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Μια επετειακή εκδήλωση

Εκ μέρους των αξιωματικών Δασκάλων την εκ-
δήλωση χαιρέτισεν ο υπογράφων, ο οποίος εξέ-
φρασε τη χαρά του γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε αν-
θρώπους τους οποίους πρωτοσυνάντησε αμούστα-
κα ακόμα παιδιά, σε άλλες εποχές, σε άλλους χώ-
ρους και για άλλο σκοπό, τότε που οι συνθήκες της 
ζωής τους οδήγησαν στα δεκατρία τους μόλις χρό-
νια να ακολουθήσουν τη στρατιωτική ζωή. αναφέρ-
θηκε ακόμα στη δυσκολία της αποστολής των ιδί-
ων, ως δασκάλων αφού εκτός από τη συμπλήρω-
ση των γνώσεων και την ανύψωση του μορφωτι-
κού επιπέδου των μαθητών τους, είχαν επωμιστεί 
και την ευθύνη να εντάξουν μέσα στα πλαίσια της 
στρατιωτικής πειθαρχίας, τη νεανική ζωντάνια, τη 
δράση αλλά και την εφηβική αντίδραση αυτών των 
παιδιών, που λίγες μέρες πριν απολάμβαναν τις 
χαρές και τις απολαύσεις της ελεύθερης ζωής. και 
ξαφνικά, απ’ τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν σ’ ένα 
νέο περιβάλλον με περιορισμούς και απαγορεύ-

σεις, και γεμάτο από πολλά μη και όχι.
η εκδήλωση ήταν τέλεια οργανωμένη και γι’ αυ-

τό αξίζουν συγχαρητήρια και πολλά μπράβο σ’ αυ-
τούς που τη φρόντισαν. Έκαμαν το χρόνο να γυρίσει 
50 χρόνια πίσω και να φέρει στη σκέψη μας τα 
όμορφα χρόνια της Σχολής, με τη βοήθεια και μιας 
γιγαντοοθόνης, στην οποία προβάλλονταν σκηνές 
από εκείνη την εποχή. Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στους καλεσμέ-
νους και ακολούθησε πλούσια δεξίωση.

Τόσο ο υπογράφων όσο και ο συνάδελφος Σπύ-
ρος κονταρίνης θέλομε να εκφράσομε τις θερμές 
ευχαριστίες μας προς τους οργανωτές της εκδή-
λωσης, πρώτα- πρώτα για την τιμητική τους πρό-
σκληση, αλλά και για το ότι μας έδωσαν την ευκαι-
ρία να καμαρώσουμε, άνδρες σήμερα, τους παλιούς 
μαθητές μας και να νιώσουμε για μια ακόμα φορά 
ικανοποίηση και χαρά για την επιτυχημένη επαγγελ-
ματική και οικογενειακή τους εξέλιξη.

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 οι συμμαθητές της τάξης 
1961 της Σχολής ναυτοπαίδων έκαναν τη συγκέ-
ντρωση - εορτή για τα 50 χρόνια από την κατάταξή 
τους στο Πολεμικό ναυτικό στο ιστορικό μνημείο 
της πατρίδας μας, στο Θωρηκτό αβέρωφ. Ετίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Υποναύαρχος Πανα-
γόπουλος αθανάσιος ως εκπρόσωπος του αρχη-
γού ΓΕν Δημητρίου Ελευσινιώτη. Ο αντιναύαρχος 
ε.α. Θεόδωρος μανωλόπουλος, Διοικητής τους 
τότε ο Υποναύαρχος ε.α. Τίτος αλικαμπιώτης Υπο-
διοικητής τους, οι δάσκαλοί τους αρχιπλοίαρχοι 
ε.α. Χαρτοφύλλης Ιωάννης και κονταρίνης Σπυρί-
δων και ο κυβερνήτης του αβέρωφ Πλοίαρχος 
Χαραλαμπόπουλος Σωτήριος.

Έγινε μνημόσυνο των 12 συμμαθητών τους 
που έφυγαν από τη ζωή στο παρεκκλήσιο του 
αγίου νικολάου επί του Θ/κ αβέρωφ από τον 

ιερέα αντιπλοίαρχο Ιουστίνο.
Έγιναν ομιλίες από τον αρχηγό της τάξης Πα-

ναγιώτη αρφάνη, από τον αντιναύαρχο ε.α. Θ. 
μανωλόπουλο του αρχιπλοιάρχου ε.α. Χαρτο-
φύλλλη Ιωάννη και τον κυβερνήτη πλοίαρχο Χα-
ραλαμπόπουλο. Στη συνέχεια έγινε προβολή ει-
κόνων από φωτογραφίες που είχαν έγκαιρα 
αποστείλει όλοι οι συμμαθητές. Δόθηκαν οι ονο-
μαστικοί θυρεοί στους παρευρισκόμενους συμ-
μαθητές και έγινε μια ωραία δεξίωση αναπολώ-
ντας τα παλιά. η ημέρα τελείωσε με την ξενάγη-
ση στους χώρους του Θ/κ αβέρωφ από τον κυ-
βερνήτη. Έφυγαν όλοι συγκινημένοι και τρισευ-
τυχισμένοι.

Συντονιστική Επιτροπή της τάξεως 1961 
Σχολής Nαυτοπαίδων
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ουδέν μορ-
φώνει όσο το 

παράδειγμα
Ο Διογένης ο κυνικός 

ο οποίος έζησε βίον λιτό 
και διέμεινε σε ένα πιθάρι για να 

δείξει στους συμπολίτες του ότι η εποχή του 
μπήκε σε παρακμή και ότι έπρεπε να βρουν 
άξιους άρχοντες, βγήκε μέρα μεσημέρι με ένα 
φανάρι και γύριζε τις οδούς και ρωτούσε ψά-
χνοντας για «άνδρα» και εννοούσε άνδρα να 
τους κυβερνήσει. Και δεν είχε άδικο διότι με-
τά από λίγο κατέβηκε ο «Αλέξανδρος» ο Μα-
κεδόνας και ανέλαβε τη διοίκηση όλων των 
Ελλήνων.

Τα μίντια
Όλοι οι Έλληνες βρίσκονται σε πραγματική 
παραζάλη διότι καθημερινά τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι 
το βράδυ με τα μέτρα του χρέους της χώρας, 
το κούρεμα, τα χαράτσια και όχι μόνο παρά 
και τις συμφορές που θα έλθουν από αυτά. 
Οπότε δικαιολογημένα το μικρό παιδάκι ρω-
τάει τη μαμά του, γιατί μαμά θα μας κουρέ-
ψουνε, τώρα είναι χειμώνας, εγώ δεν θέλω να 
κόψω τα μαλλιά μου! Μακάρι όλοι οι Έλληνες 
να το βλέπαμε έτσι το θέμα.

Αντί μάννα – χολή
Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Με-
σούντ Γιλμάζ δήλωσε ότι εμείς οι Τούρκοι 
καίγαμε τα ελληνικά δάση, γιατί; Ενώ αντίθε-
τα εμείς οι Έλληνες πηγαίναμε στην Πόλη 
Σμύρνη και αλλού, ψωνίζοντας, πιστεύοντας 
ότι έτσι βοηθάμε τους γείτονές μας για να 
ανακάμψουν οικονομικά, που βρίσκονταν σε 
κακά χάλια. Γιατί τόση κακία, ενώ εμείς τους 
αγαπάμε και όταν είχαν ανάγκη με το ευρώ 
εμείς σταθήκαμε δίπλα τους και έτσι ανακάμ-
ψανε οικονομικά;

Στρώσε το στρώμα σου για δυο
Επληροφορήθην ότι τους τελευταίους μήνες οι 
Έλληνες απέσυραν από τις ελληνικές τράπεζες 
25 δισ. εκατομμύρια ευρώ και τα έκρυψαν στα 
στρώματά τους. Άρα οι έλληνες κοιμούνται πά-
νω σε εκατομμύρια ευρώ και έτσι μπορούμε να 
κοιμόμαστε ήσυχοι και να συμφωνήσουμε με το 
λαϊκό άσμα που λέει «Στρώσε το στρώμα σου 
για δυο κ.λπ.».

Παραλληλισμός χρέους – προβά-
του
Ακούσαμε ότι μας το κουρέψανε κατά 50%. Δεν 
μπορώ να το εξηγήσω. Εμείς το πρόβατο πρώ-
τα το κωλοκουρίζαμε κατά μήνα Μάρτιο. Μετά 
το μήνα Απρίλιο το κουρεύαμε γύρω γύρω στα 
πλάγια (πλευρές) και τελικά το καλοκαίρι το 
κουρεύαμε ολόκληρο για να πάρει αέρα και να 
είναι εύκολο και ελκυστικό για την αναπαρα-
γωγή. Εδώ στην αρχή είπανε θα μας το κουρεύ-
ανε κατά 21% και μετά 50%. Δηλαδή θα μας 
κουρέψουνε το μισό χρέος... Ε δεν το κουρεύ-
ουνε ολόκληρο ...θα'ρθει και καλοκαίρι...

Λάθη...
Ακούμε υψηλά ιστάμενους να λένε ότι κάναμε 
και λάθη... Εμείς όταν κάναμε λάθη στο σχολείο 
δεν προχωρούσαμε στις σπουδές και πηγαίνα-
με και γινόμαστε βοσκοί. Όταν ο γιατρός κάνει 
λάθος σκοτώνει έναν άνθρωπο... Εσείς που 
ομολογείτε ότι κάνατε λάθη στην οικονομία – 
υγεία... σκοτώσατε έναν ελληνικό λαό... γιατί 
επιμένετε στα λάθη σας;

Δεν έχει τέλος...
Ακούω από το ραδιόφωνο ότι παρουσιάστηκε 
μια νέα μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό 7 
δις. Ε αυτές οι μαύρες τρύπες δεν έχουν τελει-
ωμό. Καιρός είναι να ασχοληθούμε με τις ξαν-
θιές... τρύπες μήπως και τελειώσουνε καμιά 
φορά...
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

επίσκεψη α/ΓεεΘα στην εααΝ
Την 16 -12 - 2011 o A/ΓΕΕΘα, Στρατηγός μ. κω-
σταράκος επισκέφθηκε τις τρεις Ενώσεις απο-
στράτων αξιωματικών. Στα πλαίσια αυτά επισκέ-
φθηκε και την Εααν, επίσκεψη που είναι η πρώτη 
από α/ΓΕΕΘα στην Εααν. Το ΔΣ/Εααν, τον ενη-
μέρωσε για τα θέματα που απασχολούν τους από-
στρατους και επακολούθησε συζήτηση επ’ αυτών, 
στη συνέχεια ο α/ΓΕΕΘα ενεχείρισε στον Πρόεδρο 
της Εααν τη συνημμένη επιστολή (βλ. σελ. 57), για 
την οποία το ΔΣ/Εααν τον ευχαρίστησε. αφού 
έγινε ανταλλαγή θυρεών, ο α/ΓΕΕΘα απεχώρησε 
δίδοντας την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται προσω-
πικά για τα θέματα των αποστράτων.

ανακοίνωση EAAN
υΠουρΓειο εΘΝιΚηΣ αμυΝαΣ
ΓεΝιΚο εΠιΤεΛειο ΝαυΤιΚου
εΝΩΣη αΠοΣΤραΤΩΝ αΞιΩμαΤιΚΩΝ ΝαυΤιΚου
ΝΠΔΔ
ημερ.: 23 Νοεμβρίου 2011

Το Συντονιστικό Συμβούλιιο των τριών Ενώ-
σεων αποστράτων συναντήθηκε την 22α νοεμ-
βρίου 2011 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κον 
Δ. αβραμόπουλο, κατόπιν προσκλήσεως που 
απηύθυνε ο κος Υπουργός, άμα τη αναλήψει των 
καθηκόντων του. Το Συντονιστικό υπεδέχθησαν 
στην είσοδο του Υπουργείου ο α/ΓΕΕΘα Στρατη-
γός μ. κωσταράκος και ο α/ΓΕν αντιναύαρχος 
κ. Χρηστίδης Πν, τους οποίους το Συντονιστικό 

ευχαριστεί θερμά γι’ αυτήν την τιμή.
Στη συνάντηση, πέραν του κου Υπουργού, πα-

ρέστησαν ο αναπληρωτής ΥΠΕΘα κος Γ. Γεωρ-
γίου και ο Υφυπουργός ΥΠΕΘα κος Σπηλιόπου-
λος, απουσίαζε δε ο έτερος αναπληρωτής ΥΠΕ-
Θα κος ραγκούσης, λόγω οικογενειακού προ-
βλήματος. Στον κο ΥΠΕΘα επιδώσαμε την κατω-
τέρω επιστολή:

αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1. Επί τη αναλήψει των καθηκόντων του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο των τριών Ενώσεων αποστράτων αξιω-
ματικών Στρατού (ΕααΣ), ναυτικού (Εααν) και 
αεροπορίας (Εααα) σας συγχαίρει και σας εύχε-
ται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο 
αναλαμβάνετε την κρίσιμη στιγμή αυτή για την 
Πατρίδα μας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε 
ότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχετε την 
συνεργασία μας, όπως αυτής έτυχαν όλοι οι προ-
ηγούμενοι Υπουργοί.

Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε για 
την τιμή που αποδίδετε προς τους αποστράτους, 
τους Βετεράνους και τις ορφανικές οικογένειες 
ηρώων που προσέφεραν την ζωή τους για την 
Πατρίδα, τους οποίους εκπροσωπούν οι Ενώσεις 
μας, με την πρόσκληση για συνάντηση που μας 
απευθήνατε αμέσως μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας.

2. Την δύσκολη αυτή περίοδο οι απόστρατοι 
έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στις αποδο-
χές τους που κυμαίνονται περί το 50%, αλλά δεν 
θέλουμε τώρα να θίξουμε αυτό το θέμα, λόγω 
της μεταβατικής μορφής που έχει η κυβέρνηση 
στην οποία μετέχετε, εκτός εάν εν τω μεταξύ 
προκύψουν νέες επιβαρύνσεις , οπότε θα επικοι-
νωνήσουμε εκ νέου μαζί σας.

3. Επιθυμούμε, όμως, να σας θίξουμε ορισμέ-
να θεσμικά κυρίως θέματα, τα οποία φρονούμε 
ότι με το κύρος και την ευθυκρισία που διαθέτε-



54              NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2011

ANAKOINΩΣEIΣ

τε, μπορείτε να επιλύσετε.
4. Τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
α. η μη μετατροπή των τριών Ενώσεων απο-

στράτων αξιωματικών από νΠΔΔ σε νΠΙΔ.
β. η μη υπαγωγή των μετοχικών Ταμείων στο 

Υπουργείο Εργασίας και η εξασφάλιση της βιω-
σιμότητάς τους.

γ. η εξαίρεση των μετοχικών Ταμείων από την 
παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιού-
χων Επικουρικής ασφάλισης.

δ. η μη περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχομένης 
νοσηλείας στους αποστράτους και τα μέλη των οι-
κογενειών τους από τα Στρατιωτικά νοσοκομεία.

ε. η διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης 
που γίνεται εις βάρος τεσσάρων αποστράτων 
που εισήλθαν στον προαύλιο χώρο του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας κατά τη συγκέντρωση της 
30-9-11.

στ. Διάφορα άλλα θέματα που θα προκύψουν 
κατά τη συζήτηση μαζί σας.

5. κατωτέρω αναλύονται τα ανωτέρω θέματα 
συνοπτικά, ενώ όπου χρειάζεται παρέχονται  και 
συνοδευτικά έγγραφα.

α. μη μετατροπή των τριών Ενώσεων απο-
στράτων αξιωματικών από νΠΔΔ σε νΠΙΔ.

(1) Οι τρεις Ενώσεις αποστράτων αξιωματικών, 
που εκπροσωπούν 100.000 αποστράτους των 
Ε.Δ., της ΕΛ.αΣ. και του Λιμενικού Σώματος, όπως 
και τις ορφανικές οικογένειες αυτών λειτουργούν 
επί 39 έτη χωρίς μέχρι πρόσφατα να αμφισβητηθεί 
το καθεστώς λειτουργίας τους ως νΠΔΔ.

(2) Ο προηγούμενος ΥΠΕΘα με το έγγραφό του 
ΓΔΟΣΥ Φ 950/193/135359 από 22-09-11, γνω-
στοποιεί ότι απεφάσισε την μετατροπή των τριών 
Ενώσεων από νΠΔΔ σε νΠΙΔ και δίνει εντολή 
στον ΥΦΕΘα να προβεί στην προετοιμασία σχε-
δίου νόμου για την ολοκλήρωσή της. Οι ενέργει-
ες οι οποίες επηκολούθησαν είναι η αποστολή 
από το Συνονιστικό των τριών Ενώσεων επιστο-

λής προς τον τότε Πρωθυπουργό η οποία επισυ-
νάπτεται συνημμένα, δεδομένου ότι αυτή έχει 
δημοσιοποιηθεί και η συνάντηση του Συντονιστι-
κού με τον κο ΥΠΕΘα την 18-10-11, κατά την 
οποία εφάνη ότι εκάμφθη αυτή η εμμονή του.

(3) η διάλυση αυτή των τριών Ενώσεων διά 
της μετατροπής τους σε νΠΙΔ είναι ζωτικής ση-
μασίας για τους αποστράτους, γιατί μέσω της 
μαζικότητας και της κρατικής οντότητας που αυ-
τές τώρα έχουν, μπορούν να υποστηρίξουν τα 
συμφέροντα του συνόλου των αποστράτων. η 
μετατροπή των Ενώσεων αυτών από νΠΔΔ σε 
νΠΙΔ δεν δικαιολογείται, γιατί δεν επιβαρύνουν 
τον κρατικό Π/Υ ούτε κατά 1 ευρώ, ως αυτοχρη-
ματοδοτούμενες, δεν έχουν δημοσίους υπαλλή-
λους, άρα δεν επιβαρύνουν το κράτος με προσω-
πικό και τέλος δεν είναι νΠΔΔ “σφραγίδες“. 
Τουναντίον στα 39 χρόνια της ύπαρξής τους ως 
νΠΔΔ έχουν εκπληρώσει πλήρως τον σκοπό για 
τον οποίον ιδρύθηκαν. Ούτε μπορεί αυτή να θε-
ωρηθεί ως μεταρρύθμιση ή μικρότερο κράτος.

(4) αιτούμεθα κε Υπουργέ να ακυρωθεί το έγ-
γραφο που αναφέρεται στην ανωτέρω υποπαρά-
γραφο 5 α (2) και να σταματήσει από τις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου σας η περαιτέρω συνέχιση των 
ενεργειών που άπτονται αυτής της απόφασης.

β. μη υπαγωγή των μετοχικών Ταμείων στο 
Υπουργείο Εργασίας και η εξασφάλιση της βιω-
σιμότητάς τους.

(1) Τα μετοχικά Ταμεία θα πρέπει να παραμεί-
νουν στο ΥΠΕΘα, θέση που όπως μας ανακοίνω-
σε ο προηγούμενος ΥΠΕΘα ασπάζεται και εκεί-
νος και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 
βιωσιμότητά τους.

(2) Ο δικαιότερος τρόπος για να εξασφαλισθεί 
η βιωσιμότητά τους είναι η ενίσχυσή τους με 
ολόκληρο ή μέρος της Ε.α.Σ. (Ειδική Εισφορά 
Συνταξιούχων-πρώην ΛαΦκα) που ήδη πληρώ-
νουν οι απόστρατοι στο κράτος για άλλα Ταμεία. 
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Ήδη έχει γίνει αντίστοιχη κίνηση για τους εν ενερ-
γεία διά της ενίσχυσης των μετοχικών Ταμείων 
με το 1% από το 3% που πληρώνουν στο Ταμείο 
ενίσχυσης του Ο.α.Ε.Δ. με βάση τον ν 
3986/2011.

(3) μετά την εξυγίανση του μ.Τ.Σ., την εξασφά-
λιση της βιωσιμότητας και των τριών μετοχικών 
Ταμείων και υπό προϋποθέσεις τις οποίες μπο-
ρούμε να σας εκθέσουμε, μπορεί να γίνει η ενο-
ποίηση των τριών μετοχικών σε ένα.

γ. η εξαίρεση των μετοχικών Ταμείων από την 
παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιού-
χων Επικουρικής ασφάλισης.

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 
παρ. 13 του ν. 3986/2011 (ΦΕκ α΄ 152) θεσπί-
ζεται από 1-09-2011 Ειδική Εισφορά Συνταξιού-
χων Επικουρικής ασφάλισης η οποία τηρείται σε 
λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέ-
λεια στο ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης 
Γενεών (ακαΓΕ).

(2) Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την σύσταση, 
δομή και λειτουργία των μετοχικών Ταμείων και 
των ΕκΟΕμ κατά την κρίση μας, τις εξαιρεί αυτο-
δικαίως από την εισφορά αυτή, γιατί ο νόμος προ-
βλέπει αυτή την εισφορά από τους φορείς επικου-
ρικής ασφάλισης, ενώ τα μετοχικά Ταμεία και τα 
ΕκΟΕμ δεν χαρακτηρίζονται ως επικουρικά τα-
μεία και ούτε παρέχουν επικουρικές συντάξεις.

(3) με το έγγραφο ΥΠΕΘα/ΓΔΟΣΥ Φ 
951/18/136653 από 31-10-2011 διαβιβάζεται 
στα Γενικά Επιτελεία απόφαση του τότε ΥΠΕΘα 
προκειμένου να διαμορφωθεί ενιαία θέση του 
ΥΠΕΘα με στάθμιση της επιβάρυνσης των μερι-
σματούχων από την επιβολή της εν λόγω εισφο-
ράς και του μελλοντικού δικαιώματος των με-
τοχικών Ταμείων και των ΕκΟΕμ για την κάλυψη 
των ελλειμμάτων τους από τον εν λόγω λογα-
ριασμό, το οποίο επισυνάπτουμε.

(4) αιτούμεθα θέση του ΥΠΕΘα να είναι ότι τα 

μετοχικά Ταμεία και τα ΕκΟΕμ πρέπει να εξαι-
ρεθούν από αυτήν την εισφορά, για τους ανωτέ-
ρω λόγους και γιατί την στιγμή που τα μετοχικά 
Ταμεία καταρρέουν και γίνονται σημαντικές μει-
ώσεις στα μερίσματα, είναι ανορθόδοξο αυτά να 
επιδοτούν άλλα Ταμεία.

δ. η μη περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχομένης 
νοσηλείας στους αποστράτους και τα μέλη των οι-
κογενειών τους από τα Στρατιωτικά νοσοκομεία.

(1) με τις παρεμβάσεις των ηγεσιών του ΥΠΕ-
Θα τα τελευταία δύο χρόνια, τα Στρατιωτικά νο-
σοκομεία δέχονται μέσω του ΕκαΒ πολίτες για 
νοσηλεία. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτόν τον 
τρόπο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση των εν ενερ-
γεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ.-ΕΛ.αΣ-
Λ.Σ., που είναι οι κύριοι δικαιούχοι, όπως και των 
μελών των οικογενειών τους, κυρίως λόγω οι-
κονομικής ανεπάρκειας των Στρατιωτικών νο-
σοκομείων γιατί το κράτος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του προς αυτά που απορρέουν από 
την νοσηλεία των πολιτών και λόγω πληρότητας 
των Στρατιωτικών νοσοκομείων.

(2) Τα Ταμεία ΟΠαΔ-ΟΓα-Ικα κ.λπ. δεν έχουν 
αποδώσει στα Στρατιωτικά νοσοκομεία τα νοσή-
λια που αντιστοιχούν στην νοσηλεία αποστράτων 
και άλλων ομάδων νοσηλευθέντων, με αποτέ-
λεσμα τα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα στην περίθαλψη των αποστράτων και των 
οικογενειών τους.

(3) Θα πρέπει η περαιτέρω επέκταση της νοση-
λείας τρίτων να σταματήσει και ο νέος Οργανι-
σμός Περίθαλψης ασφαλισμένων να αποδώσει 
τα οφειλόμενα. 

ε. η διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης που 
γίνεται εις βάρος τεσσάρων αποστράτων που ει-
σήλθαν στον προαύλιο χώρο  του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας κατά την συγκέντρωση της 30-09-11.

(1) με παρέμβαση του τότε ΥΠΕΘα ξεκίνησε η 
διαδικασία δίωξής τους. Επειδή οι εν λόγω ό,τι 
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έπραξαν, το έπραξαν υπό το κράτος της απελπισίας 
για την άδικη περικοπή των συντάξεών τους κατά 
40%, ενώ είχαν αποστρατευθεί με άλλους όρους, 
θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν με επι-
είκεια και παρακαλούμε να σταματήσει με δική σας 
παρέμβαση, η διαδικασία που έχει ξεκινήσει. 

κύριε Υπουργέ, 
Ελπίζουμε να ενσκύψετε στα προβλήματα που 
απασχολούν τους αποστράτους και προσδοκού-
με ότι η συνεργασία μαζί σας θα είναι συνεχής.

με τιμή
 Τα μέλη του Συντονιστικού

εααΣ αντιστράτηγος εα Π. μαυροδόπουλος  
(Πρόεδρος)
 αντιστράτηγος εα Π. Κόρμας  
(Διευθ. Σύμβουλος)
εααΝ  αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ 
(Πρόεδρος)
αντιπλοίαρχος (ε) εα Γ. Τζικάκης ΠΝ  
(Διευθύνων Σύμβουλος)
εααα αντιπτέραρχος (ι) εα Β. Κατσιαντώ-
νης-επίτιμος α/αΤα(Πρόεδρος)
επισμηναγός (ι) εα Γ. Κασσαβέτης  
(Διευθύνων Σύμβουλος)

αναφορικά με τα θέματα της επιστολής προέ-
κυψαν τα ακόλουθα:

α. Στην παράγρ. 5α παγώνουν όλες οι ενέργει-
ες για μετατροπή των τριών Ενώσεων από νΠΔΔ 
σε νΠΙΔ. Το Συντονιστικό θα εκπονήσει σχέδιο 
νόμου σε αντικατάσταση του νΔ 1171/72 και 
άλλων συναφών διατάξεων, που θα είναι σύγ-
χρονο, θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανά-
γκες και θα περιλαμβάνει ενιαίες διατάξεις και 
για τις τρεις Ενώσεις.

β. Τα θέματα των παραγρ. 5β, 5γ και 5δ, ο κος 
ΥΠΕΘα τα αντιμετωπίζει θετικά.

γ. Το θέμα της παραγρ. 5ε θα το εξετάσει, αφού 
ενημερωθεί σχετικά.

Τέλος το Συντονιστικό ευχαρίστησε τον κο 
ΥΠΕΘα για το ενδιαφέρον που έδειξε για τα θέ-
ματα που απασχολούν τους αποστράτους.

αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος εααΝ

Συνάντηση εααΝ με το νέο α/ΓεΝ
Την 12η Δεκεμβρίου ολιγομελές κλιμάκιο του ΔΣ/
Εααν (Πρόεδρος αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς 
Πν, αντιπρόεδρος αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης 
Πν, Υποναύαρχος εα Β. Πατέλης Πν και Διευθύ-
νων Σύμβουλος αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Τζικάκης 
Πν) συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επι-
τελείου ναυτικού αντιναύαρχο κ. Χρηστίδη στο 
Γραφείο του α/ΓΕν.
      Τα θέματα που συζητήθηκαν ήσαν:
α. Παραμονή Εααν ως νΠΔΔ, β. μερίσματα μΤν, 
γ. ννα, δ. Διάθεση γραφείων από το Πν στο Πα-
ράρτημα της Εααν στον Πόρο, στο κΕ/ΠΟρΟΣ,  
ε. Θαν, στ. Στελέχωση Εααν, ζ. Διάφορα άλλα 
θέματα, μεταξύ των οποίων και η άμεση επαναχο-
ρήγηση μερίσματος και ΕκΟΕμν από το μΤν 
στους πρόσφατα απολυθέντες εφέδρους, δεδο-
μένου ότι η σύνταξη καθυστερεί πέραν των 6 μη-
νών να επανεκδοθεί.
      η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο α/ΓΕν 
επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα θέματα που του ανα-
λύσαμε. Παράλληλα το ΔΣ/Εααν θα συναντηθεί και 
με τον Υ/ΓΕν για επίλυση διοικητικών θεμάτων.
      Συμφωνήθηκε επίσης όπως περί το τέλος Ια-
νουαρίου 2012 γίνει στο Πολεμικό μουσείο ενη-
μέρωση αποστράτων από επιτελείς του ΓΕν, με 
οργανωτή την Εααν σε συνεννόηση με το ΓΕν. 
Τέλος το ΔΣ/Εααν ευχαρίστησε τον α/ΓΕν για την 
συνάντηση και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει 
για τους απόστρατους.

 αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος εααΝ
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Πρόεδρο Ενώσεως αποστράτων
αξιωματικών Πολεμικού ναυτικού
αντιναύαρχο ε.α.
κύριο
Σπυρίδωνα Περβαινά Πν

κύριε ναύαρχε,
με την επιστολή αυτή επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις 
ηθικές αμοιβές οι οποίες σας απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας στις 
Ένοπλες Δυνάμεις.

αποτελεί πεποίθηση του κ. ΥΕΘα και σ’ αυτό συμφωνεί και η λοιπή στρατιωτική και 
πολιτική ηγεσία –και πιστεύω ότι και εσείς έχετε την ίδια άποψη– ότι οι ηθικές αμοιβές 
έχουν διαχρονική αξία, η οποία συνοδεύει τον φέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. 
η ολοκλήρωση της σταδιοδρομίας ενός αξιωματικού δεν σημαίνει την ακύρωση ή άρση 
των ηθικών αμοιβών και διακρίσεων με τις οποίες έχει τιμηθεί.

κατόπιν αυτού, σας προτείνω να ενημερωθούν οι απόστρατοι αξιωματικοί να φέρουν 
τα παράσημα και τα μετάλλιά τους με πολιτική ενδυμασία στις διάφορες εκδηλώσεις, 
όταν αυτά φέρονται από τους εν ενεργεία αξιωματικούς.

Επιπλέον, θεωρώ ότι το εν λόγω μέτρο, εφόσον εφαρμοσθεί, θα έχει ισχυρό συμβο-
λικό χαρακτήρα και θα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση του άρρηκτου δεσμού μεταξύ των 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών.

Είμαι σίγουρος ότι η πρότασή μου θα τύχει ανάλογης ανταπόκρισης και αποδοχής από 
μέρους σας.

Παρακαλώ δεχθείτε τις εγκάρδιες και ειλικρινείς μου ευχές για υγεία και ευτυχία, προ-
σωπική και οικογενειακή, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς.

Στρατηγός μιχαήλ κωσταράκος
αρχηγός

αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΓENIKO EΠITEΛEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ
APXHΓOΣ
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛαμΒανΟμΕνΩν ΠΟΣΩν Εκ ΤΟΥ ΓΛκ μηνΩν 
ΟκΤΩΒρΙΟΥ – νΟΕμΒρΙΟΥ – ΔΕκΕμΒρΙΟΥ 2011

Γράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος Εααν, αντιπλοίαρχος (Ε) εα  
Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠN

1. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου ελάβαμε όλοι οι συ-
νταξιούχοι το ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού 
Λογιστηρίου του κράτους για τους μήνες Οκτώβριο, 
νοέμβριο και Δεκέμβριο συμπεριλαμβανομένου 
και του Δώρου των Χριστουγέννων, όσοι το δικαι-
ούνται (οι κάτω των 2.500,00 € και άνω των 60 
ετών). Στο παρόν ενημερωτικό (πίνακας 2), που εί-
ναι σύνταξη αρχιπλοιάρχου – Πλοιάρχου 2/3 με 35 
συντάξιμα και χρονοεπίδομα 60%, θα γίνει μια ανά-
λυση των αναφερομένων ακαθάριστων ποσών και 
κρατήσεων.

2. Επίσης δημοσιεύεται και ο πίνακας 1 (1/10/2008) 
Συντάξεων των τότε βασικών μισθών των ε.ε. εκ 
των οποίων υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι συντά-

ξεις. μετά την εφαρμογή αυτού του πίνακα 
(1/10/2008) δεν επήλθε αύξηση, αλλά απεναντίας 
επήλθε μείωση κατά 20% (12% + 8%) στο επίδομα 
υψηλής ευθύνης των ανωτάτων στους βαθμούς από 
αρχιπλοίαρχο και άνω, οι οποίοι εφέροντο εν ενερ-
γεία από τους συνταξιούχους (στήλη γ) και στις πα-
ρακάτω κρατήσεις. BΛEΠE ΠINAKA 1.

3. η επεξήγηση θα αρχίσει από τον πίνακα 1 συ-
ντάξεων (1/10/2008) επειδή η ακαθάριστη σύνταξη 
εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, εφόσον αφαιρε-
θεί, όπως προαναφέρθηκε, το 20% του επιδόματος 
υψηλής ευθύνης των ανωτάτων (στήλη γ). Τα λοιπά 
επιδόματα των 176,00 € (100%) στήλη γ και των ει-
δικών συνθηκών 71,92 € (100%) στήλη δ, παραμέ-

Κατσώνεια 2011
Οι εκδηλώσεις για την βύθιση του Υ/Β καΤΣΩνηΣ 
έλαβαν χώρα στο νησί της Σκιάθου με πρωτοβου-
λία του Δήμου, όπως κάθε χρόνο, το δεύτερο 
10ήμερο το Σεπτεμβρίου και περιελάμβαναν:

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου δοξολογία στην 
Ι.μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθώς και ανα-
παράσταση υψώσεως της 1ης Ελληνικής σημαί-
ας και παράδοσής της στους αρχηγούς της επα-
νάστασης (μεταξύ αυτών και ο Θ. κολοκοτρώνης) 
από τον τότε ηγούμενο της μονής.

Την κυριακή 18 Σεπτεμβρίου  έγινε η Δοξολο-
γία στον Ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου 
όπου εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας 
από τον Διοικητή Υποβρυχίων Πλοίαρχο αθανά-

σιο καρατζά και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέ-
ηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσό-
ντων του Υ/Β καΤΣΩνηΣ.

Στις εκδηλώσεις τον Ελληνικό Σύνδεσμο Υπο-
βρυχίων εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. μιχά-
λης Πρωιμάκης.
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νουν αμετάβλητα. Συνεπώς στην προκειμένη περί-
πτωση του δημοσιευόμενου ενημερωτικού σημειώ-
ματος του μήνα Δεκεμβρίου έχουμε ακαθάριστη 
σύνταξη 2.038,98 € που είναι ίδια με αυτή του πίνα-
κα συντάξεων (1/10/2008) α/α 8 αρχ/χου πλοιάρχου 
2/3 και στα 800/1000 κάθετη στήλη στ-1 που λαμ-
βάνει ο συγκεκριμένος συνταξιούχος. Το δώρο των 
400,00 € (4) ακαθάριστο δεν υπολογίζεται στις πε-
ραιτέρω κρατήσεις. Επανερχόμενοι στον πίνακα 2 
του ενημερωτικού σημειώματος του Γ.Λ.κ. από το 
ποσό των 2.038,98 € στο (1) αφαιρούμε την εισφορά 
αλληλεγγύης συνταξιούχων τα 142,72 € (3)στη συ-
νέχεια το 20% ή το 40% για τους συνταξιούχους κάτω 
των 55 ετών και για το ποσό της σύνταξης άνω των 
1.000€ (βλ. παράγραγο 1β του πίνακα 2) του υπολοί-
που ποσού άνω των 1.200,00€ (2.038,98 - 1.200,00 
= 696,26 x 20% = 139,25€) που είναι τα 139,25 € (2) 
με τα οποία μειώνεται το ακαθάριστο ποσό της σύ-
νταξης (Δεν συμπεριλαμβάνεται το δώρο). Ο συγκε-
κριμένος συνταξιούχος λαμβάνει πάνω από 

1.400,00€ σύνταξη, άρα το αρχικό ποσόν 2.038,98 € 
επιβαρύνεται με 7% (2.038,98 x 7% = 142,72 €), άρα 
με 142,72 € (το 3). BΛEΠE ΠINAKA 2.

4. Στις ΟΔηΓΙΕΣ του ενημερωτικού σημειώματος 
του Γ.Λ.κ. στην παράγραφο 2 «η επιπλέον εισφορά» 
της παραγράφου 14α του άρθρου 2 του ν. 4002/11 
εδώ ΔΕν εφαρμόζεται, καθόσον ο συνταξιούχος δεν 
εμπίπτει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες προβλέ-
πουν ο συνταξιούχος να είναι μικρότερος των 60 
ετών και να μην έχει κριθεί ανίκανος ούτε να έχει 
αποστρατευθεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.

5. Το αφορολόγητο ποσό του άρθρου 38 δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕκ α’ 226-27-10-11 και έγινε ο 
νόμος 4024/11, ο οποίος δημοσιεύθηκε στους 
προηγούμενους Θ.α. (υπ’ αρ. 105 Οκτωβρίου – νο-
εμβρίου 2011), ορίζεται στις 9.000,00€, εφόσον το 
ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000,00€, συ-
ναφώς για όλους τους στρατιωτικούς συνταξιού-
χους ισχύει το αφορολόγητο μόνο 5.000€, αντί των 
9.000 ή 12.000,00€ της φορολογικής κλίμακας. 

6. Για το νέο έτος 2012 θα υπάρξουν: νέο μισθο-
λόγιο των στρατιωτικών, επιπλέον μείωση των 
συντάξεων και περισσότερες μειώσεις – κρατή-
σεις, επειδή δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της τρό-
ικα και πιθανότατα θα ακολουθήσει και νέο μνημό-
νιο με νέους δυσβάσταχτους όρους. 

7. από 1/1/2012 το μέρισμα του μΤν θα μειωθεί 
κατά 14% και το ΕκΟΕμν θα μειωθεί κατά 4%, 

όπως έχει αναρτηθεί από τον Πρόεδρο Εααν Aντι-
ναύαρχο Σπ. Περβαινά ΠN στην ιστοσελίδα Εααν.

8. Οι κρατήσεις θα γίνονται από: 
α. τους λογαριασμούς ΔΕη
β. την φορολογική δήλωση και
γ. από ανεξάρτητα σημειώματα (όπως τα τέλη 

κυκλοφορίας)
καλό κουράγιο σε όλους μας.

κλιμάκιο εισοδή-
ματος (ευρώ)

Φορολογικός Συ-
ντελεστής %

Φόρος κλιμακίου 
(ευρώ)

Σύνολο Εισοδή-
ματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των 100.000 45

Oι πίνακες, στην επόμενη σελίδα
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ΠINAKAΣ 1
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ΠINAKAΣ 2

(1
)

(1
)

(2
)

(3
)

(2
)

(4
)

(3
)
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ανακοίνωση
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί 
να ενημερώσει τα μέλη του ότι η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας προγραμματίστηκε για την 
κΥρΙακη 22 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10.00 στο 
ναυτικό μουσείο Ελλάδας όπου θα μας δοθεί η 
ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά την έκθεση 
ζωγραφικής για τα 100 χρόνια πρόσκτησης του 
Θωρηκτού αβέρωφ. 

ανακοίνωση/ενημέρωση
Φέρεται εις γνώση των μελών, συναδέλφων και 
φίλων του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων 
ότι η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου προ-
γραμματίστηκε για την Πέμπτη (τσικνοπέμπτη) 
της 16ης Φεβρουαρίου 2012. Περισσότερες λε-
πτομέρειες θα γίνουν γνωστές στις εκδηλώσεις 
για το μνημόσυνο και την κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας καθώς και με νεώτερη ανακοίνωση.

εξωτερικά ιατρεία ΝΝΣ
1. Γνωρίζεται, ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των 
εξωτερικών ιατρείων ννΣ, στο εξωτερικό γα-
στρεντερολογικό ιατρείο διενεργείται ανίχνευση 
του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, το οποίο 
είναι πολύ συχνό στο γενικό πληθυσμό και ευθύ-
νεται για πολλά νοσήματα του στομάχου. η ανί-
χνευση γίνεται αιματολογικά, με νυγμό (τρύπημα) 
του ακροδάχτυλου και το αποτέλεσμα δίνεται 
εντός τριάντα (30) λεπτών.
2. Παρακαλείσθε για ενημέρωση των μελών σας, 
οι οποίοι επιθυμούν να υποβληθούν στην ανω-
τέρω ιατρική εξέταση.
3. Διά οποιαδήποτε πληροφορία / διευκρίνιση επικοι-
νωνήστε με το τηλ. 210 4649424 (ννΣ ραντεβού).

ανακοίνωση εααΝ
ανακοινούται ότι η κοπή πίττας Εααν για το έτος 

2012 θα τελεσθεί στις 18 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 
16.00 (4 μ.μ.) στο Πολεμικό μουσείο αθηνών. Συ-
ναφώς γνωρίζεται ότι οι τελετές κοπής πίτας των 
παραρτημάτων θα τελεσθούν ως κάτωθι:
1)  Παρ. Σαλαμίνας: Στις 22/1 ημέρα κυριακή και 

ώρα 11.00 στο Δημοτικό μέγαρο Σαλαμίνας.
2)  Παρ. Πόρου: Στις 14/1 ημέρα Σάββατο, ώρα 

11.00 στην αίθουσα Συγγρού Πόρου.
3)  Παρ. Πάτρας: Στις 21/1 ημέρα Σάββατο, ώρα 

18.00 στη Λέσχη αξιωματικών Φρουράς Πα-
τρών.

4)  Παρ. Θεσ/νίκης: Στις 13/1 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11.00 στη ναυτική Διοίκηση Βορείου 
Ελλάδος.

5)  Παρ. κρήτης: Περί τα τέλη Ιανουαρίου. ακριβής 
ημερομηνία θα προσδιορισθεί.

6)  Παρ. κέρκυρας: Περί τα τέλη Ιανουαρίου. ακρι-
βής ημερομηνία θα προσδιορισθεί.

Πρόσκληση
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου καρδιοπαθών αξιωματικών εα Πν και 
ΛΣ και Φίλων, σας προσκαλούν στην κοπή πίτας 
κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:00 στη 
Λέσχη αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Σαρό-
γλειο), οδός ρηγίλλης 1 (Στάση μετρό Ευαγγε-
λισμός), τηλ.: 2107244372

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Μακρής Κωνσταντίνος  

Αξιωματικός εα ΠΝ

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, 
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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

Βιβλιοπαρουσίαση
Eπιμέλεια Yποναύαρχος (ο) εα  

N. Tσαπράζης NΠ
η Σχολή Δοκίμων
Εξεδόθη εφέτος ένας κομ-
ψός τόμος με μορφή λευ-
κώματος από τον εα υπο-
ναύαρχο Πν κ. μάρκο Γ. 
μάστρακα, αφιερωμένος 
στη νεότερη πορεία της 
Σχολής ναυτικών Δοκίμων 
υπό τον τίτλο: Ιστορία της 

Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και συναφών γεγονό-
των, 1971-2010 (ιδιωτ. έκδ., σελ. 328, ευρώ 20, 
διάθ. τηλ. 201-8018 552). η έκδοση πραγματοποιή-
θηκε χωρίς τη συνδρομή φορέων του Πολεμικού 
ναυτικού, πέρα της διευκολύνσεως της ερεύνης του 
συγγραφέως και χωρίς τη μεσολάβηση εκδότου, 
υπεβλήθη δε στην ακαδημία αθηνών προς βράβευ-
ση διά του Ευταξιοπουλείου Επάθλου. Ο συγγρα-

φεύς είναι της τάξεως 1958 της Σχολής Δοκίμων 
και καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του μέχρι του βαθμού 
του υποναυάρχου διετέλεσε κυβερνήτης διαφόρων 
τύπων πλοίων, κατέλαβε δε και θέσεις διοικητικές 
και οργανωτικές στην ιεραρχία του Πολεμικού ναυ-
τικού. μετά την αποστρατεία του έχει ασχοληθεί με 
τη συγγραφή μελετών σχετικών με το ναυτικό και 
ιδιατέρους τομείς της ναυτικής τέχνης.

Το παρόν βιβλίο του αναφέρεται στην ιστορική 
πορεία της Σχολής ναυτικών Δοκίμων κατά την 
περίοδο 1971-2010 και έρχεται να αποτελέσει συ-
μπλήρωμα του κλασικού μελετήματος του αειμνή-
στου υποναυάρχου Ιωάννου Φακίδη που είχε εκ-
δοθεί κατά το 1975 και σήμερα είναι ανεύρετο 
εκτός βιβλιοθηκών. Ο συγγραφεύς εστιάζει την 
προσοχή του στην καταγραφή των δραστηριοτήτων 
της Σχολής (εκπαίδευση, αθλητικές επιδόσεις, εκ-
παιδευτικοί πλόες, διεθνείς σχέσεις) κατά την τεσ-
σαρακονταετία που μελετά. η καταγραφή κατ’ ανά-
γκην είναι ελλειπτική σε ορισμένα σημεία, καθώς 
δεν παρατίθενται ονόματα προσώπων πλην των 
διοικητικών στελεχών, για να μη δημιουργηθούν 
παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Εν προκει-
μένω, ας μας επιτραπεί να σημειώσουμε ότι με τη 
δαμόκλειο σπάθη των προσωπικών δεδομένων 
υπάρχει έντονος κίνδυνος απωλείας ιστορικών 
πληροφοριών που σε άλλες περιόδους δεν απε-
κρύπτοντο, έστω και αν εγράφοντο ζώντων των 
μετασχόντων σε γεγονότα και επεισόδια.

Στο κομψό λεύκωμα παρέχονται και γενικότερες 
πληροφορίες για τις πολιτικές και διπλωματικές 
εξελίξεις στον τόπο μας, τα «θερμά επεισόδια» με 
την Τουρκία στο αιγαίο, αλλά και τα γεγονότα της 
συρράξεως στην κύπρο το 1974 και στα Ίμια το 
1996, και οι επιτυχίες των Δοκίμων μας σε διαφό-
ρους τομείς της εκπαιδεύσεώς των. Χρονολογία 
κομβική για την πορεία της Σχολής ναυτικών Δο-
κίμων πρέπει να θεωρηθεί το έτος 2006, κατά το 
οποίο έγινε η πρώτη ορκωμοσία γυναικών Σημαι-
οφόρων μαχίμων και μηχανικών και η τοποθετή-
σεις των σε μάχιμες μονάδες του Στόλου! Για πρώ-
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τη φορά από την εποχή της μπουμπουλίνας…
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το βιβλίο είναι 

πλουσιότατα εικονογραφημένο και το κείμενο συ-
νοδεύεται από παραρτήματα, χρονολόγιο και πίνακες 
που διευκολύνουν το χρήστη του για τη διευκρίνιση 
συγκεκριμένων γεγονότων, καθώς και από το απα-
ραίτητο αλφαβητικό ευρετήριο.

η Τάξη του 1961 Σχολής Τεχνιτών 
του Πολεμικού Ναυτικού ξανά μαζί 
μετά από μισό αιώνα

Στις 9 του Οκτώβρη του 2011 η τάξη του 1961 της 
Σχολής Τεχνιτών του Πολεμικού ναυτικού πήρε 
την πρωτοβουλία να βρεθούν ξανά, μισό αιώνα 
μετά, σε μια απόπειρα να ξαναφέρουν στην επιφά-
νεια μνήμες, πρόσωπα και εμπειρίες.
Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύνο-
λο των συμμαθητών και συναδέλφων μετά των 
οικογενειών τους αποδίδοντας συγχρόνως ένα 
φόρο τιμής στους εκλιπόντες συναδέλφους που 
τόσο αδρά είναι χαραγμένοι στο θυμικό μας.

η συμβολική αυτή συνάντηση έλαβε χώρα στον 
ιστορικό χώρο του κτιρίου της ΛαΕΔ όπου και φι-
λοξένησε την όλη αυτή προσπάθειά μας στους πο-
λυτελείς χώρους δεξιώσεων όπου και μας παρα-
χώρησε με απόλυτη εγκαρδιότητα.

Το όλο αυτό εγχείρημα, επίτευγμα τολμώ να 

πω, δεν θα έπαιρνε σάρκα και οστά δίχως την 
επιμονή, την αφοσίωση και τη φιλότιμη μεθοδι-
κότητα της οργανωτικής μας επιτροπής ΠΛαΤα-
νΙα Χ., ΖηΖΟ Π., καρακΩΣΤα Θ., ΣΕΦΕρΛη α. 
και ΠαΥΛΙΔη κ. που χρήζει άξια συγχαρητηρίων 
τιμώντας παρόντες και εκλιπόντες καθώς και 
όσους βοήθησαν με το δικό τους τρόπο στη τέ-
λεση αυτού του ανταμώματος με την παρουσία 
τους, προσφέροντάς μας απλόχερα και ανιδιοτε-
λώς μια νέα μνήμη, άξια να την επικαλεστούμε, 
μέσα από αυτό το συμπόσιο χαράς, δύναμης και 
αξιοπρέπειας.

η έναρξη της εκδήλωσης σηματοδοτήθηκε από 
ένα σύντομο χαιρετισμό του μέλους της οργανωτι-
κής επιτροπής ΠΛαΤανΙα Χ. Aφού καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους, προ-
χώρησε σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Σχο-
λής από την δημιουργία της ως σήμερα. Στη συνέχεια 
έγινε απονομή τιμητικής πλακέτας στον Διοικητή της 
ΛαΕΔ ευχαριστώντας τον για τις προσφερόμενες 
διευκολύνσεις. κατόπιν απονεμήθηκαν αναμνηστι-
κές πλακέτες για τα 50 χρόνια που έφεραν το σήμα 
της Σχολής Τεχνιτών του Πολεμικού ναυτικού σε 
όλους τους παρευρισκόμενους συναδέλφους και 
στους συγγενείς των εκλιπόντων.

ακολούθησε πλούσιος μπουφές ενώ η μέθεξη 
από τον χορό και το κρασί έδωσε σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους παρευρισκόμενους ένα μήνυμα ελπί-
δας και αξιοπρέπειας με μια υπόσχεση ότι αύριο 
μας περιμένει μια καινούργια μέρα, πιο φωτεινή, 
ικανή να θρέψει και τις πιο αναιμικές συνειδήσεις. 
Σε αυτό το σύντομο αντάμωμα όλοι εκφράσαμε 
έναν κοινό πόθο... Aν δεν μας χωρίσει ο Χάρος να 
μας ενώσει ο Ύμνος του μεγάλου νόστου. Ως το 
επόμενο αντάμωμα (να μην φύγει κανείς).

Με εκτίμηση Πλατανιάς Χ.

Γράμμα χωρίς διεύθυνση
Πήρα ένα γράμμα που δεν είχε αποστολέα. Το 
γράμμα δεν ήταν υβριστικό, ήταν συμβουλευ-
τικό, παρακλητικό. Οι αποστολείς να έρθετε 



NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2011            65

μια ημέρα στα γραφεία της Εααν προκειμένου 
να συζητήσουμε τα θέματα της επιστολής και 
πιστεύω και με τις προτάσεις σας και τη συμ-
βολή όλων μας να βρεθεί η λύση. Εγώ ήδη 
εργάζομαι και έχω και κατά το παρελθόν ασχο-
ληθεί με το θέμα αυτό. Ελπίζω στη βελτίωση 
ή και στη λύση του θέματος. Σας περιμένω για 
ανταλλαγή απόψων και δυναμική στήριξη του 
όλου θέματος.

Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα 
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

επίσκεψη μελών ΔΣ/εααΝ και 
Πρόνοιας εααΝ στους ασθενείς 
του ΝΝα τις ημέρες των Χριστου-
γέννων
Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 έγινε από μέλη του ΔΣ/
Εααν και της Πρόνοιας Εααν επίσκεψη στους 
ασθενείς του ννα που είναι μέλη μας και διανεμή-
θηκαν συμβολικά μικρά δώρα. Την όλη κίνηση, όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος οργάνωσε η Πρόνοια/
Εααν. η ακούραστη Πρόνοιά μας μερίμνησε για την 
αγορά των δώρων των ασθενών, για τη διάθεση της 
χορωδίας από τα Λύκεια της περιοχής. η χορωδία 
των μαθητών του Λυκείου έψαλλε τα κάλαντα σε 
όλους τους ορόφους και διαδρόμους του ννα απα-
λύνοντας έτσι τον πόνο των ασθενών. Θα ήθελα να 

τονίσω ότι η Πρόνοια προσφέρει πολύ καλές υπη-
ρεσίες ολόγυρα το χρόνο στα μέλη μας. αναλυτικά 
για τις φροντίδες της Πρόνοιας θα αναφέρω σε επό-
μενο άρθρο μου. η διεύθυνση του ννα καλοσυνάτα 
συμμετείχε σε όλες τις κινήσεις της εκδήλωσης αυ-
τής. η Εααν συμπαρίσταται ολόγυρα το χρόνο στους 
νοσηλευόμενους στο ννα και προσπαθεί στα πλαί-
σια των αρμοδιοτήτων της για κάθε βελτίωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών από το ννα.

Αντιπλοίαρχος ΠΤ-ΗN εα 
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Πληροφόρηση εααΝ
Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης 
για τα 50 χρόνια της τάξεως ναυτοπαίδων του 
1961, που έγινε πρόσφατα επί του θωρηκτού “Γ. 
αβέρωφ’’, οι παλαιοί συμμαθητές προσέφεραν το 
ποσό των 513 ευρώ για την αγιογράφηση μιας 
αγιογραφίας (τοιχογραφίας) στον Ιερό ναό αγίου 
νικολάου της Σχολής ναυτικών Δοκίμων, ως έκ-
φραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον 
Άγιο που τους συντρόφευσε και τους προστάτευε 
όλα αυτά τα χρόνια στα ταξίδια της θάλασσας και 
της ζωής.

η πανέμορφη αυτή Εκκλησία του θαλασσινού 
αγίου νικολάου βρίσκεται δίπλα ακριβώς στα κύ-
ματα του Σαρωνικού, και αποτελεί κόσμημα της 
πειραϊκής ακτογραμμής, βρίσκεται μάλιστα κάθε 
χρόνο στο επίκεντρο του επίσημου εορτασμού του 
Προστάτη αγίου του Πολεμικού μας ναυτικού. Σε 
τακτική βάση λειτουργεί όλο το χρόνο ως κέντρο 
πνευματικής τροφοδοσίας για τους μαθητές της 
Σχολής ναυτικών Δοκίμων, αυριανούς αξιωματι-
κούς του Πολεμικού μας ναυτικού και του Λιμενι-
κού Σώματος.

Ο ιερέας της Σχολής
Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Δ. Μαρμαρινός

Δ/ντής Γρ. Θρησκευτικού ΓΕΝ
Αντισυνταγματάρχης (ΣΙ)
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EΠIΣTOΛEΣ

Π ιστεύοντας ότι ακόμα και ο μεγαλύτερος 
φαντασιόπληκτος δεν θα μπορούσε να 
διανοηθεί το ενδεχόμενο στρατιωτικού 

πραξικοπήματος στην Ελλάδα του σήμερα, αδυνα-
τώ να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους η 
πολιτική ηγεσία επέτρεψε, αν δεν διοχέτευσε, τη 
διασπορά φημών τόσο για πραξικόπημα όσο και για 
εμπλοκή της ηγεσίας των Ε.Δ. σε κυκλώματα εκ-
μετάλλευσης εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όταν 
δε οι φήμες συνοδεύονται από την εσπευσμένη 
αποστρατεία του συνόλου της ανώτατης στρατιω-
τικής ηγεσίας, είναι προφανές ότι ο αντίκτυπος τό-
σο στις Ε.Δ. όσο και στην κοινωνία είναι καταλυτι-
κός της αξιοπρέπειας και του ηθικού τους.

Στην Ελλάδα του σήμερα δεν υπάρχουν μηχανι-
σμοί κατάλυσης της Δημοκρατίας ανάλογοι με αυ-
τούς του ‘50 και του ‘60. μηχανισμοί που δεν περι-
λάμβαναν μόνο στρατιωτικούς αλλά και Δικαστι-
κούς, άλλους Δημόσιους λειτουργούς και εξωτε-
ρικούς «συμβούλους». Τα στελέχη των Ε.Δ. κατα-
τάσσονται σήμερα με διαφανείς διαδικασίες, γα-
λουχούνται και σταδιοδρομούν με αρχές και ιδανι-
κά, απόλυτα πιστοί στο Δημοκρατικό πολίτευμα.

κατά την τεσσαρακονταετή ενεργό μου υπηρεσία 
στο Π.ν. αλλά και κατά την εικοσιπενταετή και πλέ-
ον αποστρατεία μου διατηρώ στενές σχέσεις με 
τους εν ενεργεία συναδέλφους με αμοιβαίο σεβα-
σμό και αγάπη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω 
ρητά και κατηγορηματικά ότι μόνο κάποιος ο οποίος 
έχει ανάγκη ειδικού ιατρού, θα μπορούσε να τους 
αποδώσει τέτοια κατηγορία.

ακόμα και στην απίθανη περίπτωση μιας τέτοιας 
σκέψης, η εκδήλωση πραξικοπήματος είναι και 
πρακτικά ανέφικτη αφού η διάταξη των Ε.Δ. δεν 
αφήνει περιθώρια επέμβασής τους στα αστικά κέ-
ντρα. και όλοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα 

σήμαινε όχι μόνο την αυτόματη αποβολή μας από 
την Ε.Ε. αλλά και τη διεθνή απομόνωσή μας. Οι ση-
μερινοί ένστολοι πολίτες διατηρούν νωπές ακόμη 
τις συνέπειες της επτάχρονης δικτατορίας στα εθνι-
κά μας θέματα και στη διχοτόμηση της κύπρου, που 
αποκλείουν οποιαδήποτε παρόμοια σκέψη.

Γιατί όμως κυκλοφόρησαν οι φήμες αυτές;
Ειλικρινά, δεν ξέρω τι και πώς να απαντήσω.
Εύλογα όμως δημιουργούνται σοβαρές υπόνοι-

ες ότι η αιφνίδια αποπομπή του συνόλου της προη-
γούμενης άξιας ηγεσίας των Ε.Δ. οφείλεται σε 
σθεναρές διαφωνίες της απέναντι σε ψηφοθηρικές 
επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, που είχαν να κά-
νουν με τη δομή και την εκμετάλλευση καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και 
με τη ρήση «διαμερίσαντο τα ιμάτιά μου εν αυτώ και 
επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον».

η χώρα μας εν μέσω της οξείας οικονομικής κρί-
σης και ένεκα αυτής αντιμετωπίζει σοβαρότατους 
εξωτερικούς κινδύνους με την εθνική της κυριαρ-
χία να υποσκάπτεται συστηματικά. Τα σημαντικά 
αυτά προβλήματα επιβάλλουν τη σύμπραξη ηγετών 
και πολιτών για να βγούμε αλώβητοι από το τέλμα 
με ενισχυμένη Δημοκρατία και ανέπαφη την εθνική 
μας κυριαρχία.

Οι πολίτες της χώρας, ένστολοι και μη, αυτό 
απαιτούν. και είναι καιρός να καταλάβουν ορισμέ-
νοι ότι ο μικροπολιτικός κομματισμός δεν περνάει 
πλέον. Ούτε η χρησιμοποίηση των Ε.Δ. ως «μπα-
μπούλα» για τη Δημοκρατία. ας αναλογιστούν τη 
ζημιά που προκαλούν μ’ αυτόν στην κοινωνία και 
στην Πατρίδα.

Ναύαρχος Νίκος Παππάς Π.Ν.
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού

Διαδόσεις περί πραξικοπήματος εν έτει 2011 
υποσκάπτουν τις Ε.Δ.
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ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια 
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
•  Ο ιατρός χειρουργός ορθοπεδικός-τραυματολόγος 

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

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

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

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

Διάφορα
•  Ο μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός 

μηχανικός, γιος αξιωματικού του Πν Εα αναλαμ-
βάνει τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων, υπο-
γείων, σοφίτων κ.λπ. ως επίσης αναγνωρίσεις / 
νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων εντός και 
εκτός σχεδίου. Τιμές πολύ καλές για στελέχη του 
Πν και ΛΣ, ΕΕ και Εα.

Τηλέφωνο: 210 2830215/6970883598
•  Ο γιος του συναδέλφου Λάμπρου κικίδη (ΠΥ-μηΧ) 

Βασίλης Κικίδης Διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός 
διατηρεί στα Χανιά οδός αποκορώνου 172 Τεχνι-

κή Εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 
2821027368.

•  Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξιωματικού (Εα) 
διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρί-
ων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσω-
τερικού. Άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση κατ’ οίκον. 
Τηλ.: 210-7750480.

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

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

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

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

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

•  Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, 
χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χα-
ϊδελβέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματο-
λογία, αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική 
ακτινογραφία. Π. νιρβάνα 9. ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-
6771040.

•  Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, αρχιπλοίαρ-

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.
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χος Πν ε.α., δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες 
συναδέλφων στο ιατρείο του, ρέππα 34, Παπάγου. 
Τηλ.: 210-6526829.

•  Ο Σωτήρης αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί 
κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συ-
σκευών. Έκθεση: Δεκελείας 169, ν. Φιλαδέλφεια. 
Τηλ.: 210-2514062, κιν.: 6932-257175.

•  Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβου-
λάρη, νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 
210-6549208, κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές 
για την οικογένεια Πν.

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

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

•  Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου ε.α. καθηγη-
τής γαλλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε χαμηλές 
τιμές. Τηλ.: 6985914011.

• Ο Παναγιώτης αλευράς γιος απόστρατου αξιωματικού 
ε.α. διαθέτει κατάστημα ειδών κιγκαλερίας. Εκπτώσεις σε 
συναδέλφους και εν ενεργεία. Ευξείνου Πόντου 103, Άνω 
ν. Σμύρνη, τηλ.: 9356438, κιν.: 6945704777.
•  INTERAMERICAN αρχιπλοίαρχος εα ΖΩΪΔαΚηΣ ΦιΛιΠ-

ΠοΣ ασφαλιστικός Σύμβουλος. 3ης Σεπτεμβρίου 56 2ος 
όροφος, Τ.κ. 104 33 αθήνα Τηλ. Γραφείου: 210 8834101. 
Fax: 2108834990 Τηλ. Οικίας: 210 6527089

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό 
οΣμαΝ – αγ. ιωάννη ευβοίας
•  Πωλείται οικόπεδο ΟΣμαν στο αλιβέρι προνομι-

ακό, πρώτη σειρά 173-12. Επικοινωνία 11-1 και 
5-8, τηλ.: 210 6392409.

•  Οικόπεδο 680 τ.μ. 233/4, Τηλ.: 6973749396
•  Ο.Τ. 187 οικ. 3 αμφιθεατρικό, τιμή: 30.000 ευρώ.  

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

ραλίας. Τηλ.: 210-4640151, κιν.: 6943-486436.
•  Οικόπεδο ν-2 Ο.Τ.182 κινητό τηλέφωνο 

6932491590 κ. καβούκης
•  ΟΤ 223, οικ. 9 Τηλ.: 22960 83006,  

κιν.: 6936172105
•  OT 195/2, 676τμ. Tηλ.: 2109413036. Kιν.: 

6973803603

 ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέ-

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

•  Ενοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσα-
λονίκη, πλησίον γηπέδου ΠαΟκ 45 μ2. Γωνιακά 
– άμεση πρόσβαση στο κέντρο, πανεπιστήμιο. κα-
τάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες: 210 8055615 
– 6945667969 – 6944857171.

•  Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε 
να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα 
στον ξενώνα «αναστασία» στα οποία παρέχεται έκ-
πτωση 15% στο δίκλινο στις τιμές τιμοκαταλόγου 
για τους συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλ./fax: 28210 46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. 
νικολουδάκης).

•  Στον τόπο των θρύλων στο πανέμορφο Φραγκο-
κάστελλο δίπλα στη θάλασσα μπορείτε να βρείτε 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα. 
Στους συναδέλφους παρέχεται έκπτωση έως 30% 
στις τιμές καταλόγου. Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 28210 90529 ή 6973329577 (κ. Ει-
ρήνη Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου). 
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Μια πραγματική ιστορία από το μακρινό 
1959, μας θυμίζει την τραγικότητα της 
λησμονιάς και της εγκατάλειψης κάποιων 

ακριτικών περιοχών της χώρας μας, που η μοίρα και 
η ιστορία έταξε οι λιγοστοί ακρίτες που τις κατοικούν 
να φυλάνε με νύχια και με δόντια Θερμοπύλες. αυτή 
η ιστορία που ακολουθεί όμως, αποδεικνύεται τρομε-
ρά επίκαιρη και μπορεί να συνοδεύσει την έναρξη της 
φετινής σχολικής χρο νιάς. η ιστορία τελικά επαναλαμ-
βάνεται; αν ναι, τότε το ερώτημα είναι: γιατί; αντιγρά-
φουμε από την εφημερίδα «καθημερινή» της 9ης 
Ιουνίου 1996 την επιστολή του Στυλ. Ι. Χαρατσή 
υποπλοί αρχου Ε.α. του αντιτορπιλικού «Λέων», που 
δημοσίευσε στην στήλη του ο δη μοσιογράφος Στ. Ζού-
λας. «Πρέπει να ήταν μερικές μέρες πριν από τα Χρι-
στούγεννα του 1959. Εκείνο το α πόγευμα ήμουν με 
τον κυβερνήτη σε έ να κινηματογράφο στα Χανιά, όταν 
ένας μοτοσικλετιστής ήλθε και μας ειδοποίη σε να γυ-
ρίσουμε επειγόντως στο πλοίο για κάποια αποστολή. 
Δεν πολυανησυχήσαμε γιατί τα επιτελεία των ’’θηρί-
ων’’ ήταν συνηθισμένα και προετοιμασμένα για όλα. 
Γυρίσαμε στο καράβι όπου μας περίμενε η διαταγή να 
φύγουμε αμέσως για τη Γαύδο, το νοτιότερο νησάκι 
της Ελλάδας, 25 μίλια κάτω από την κρήτη, απομο-
νωμένο μέσα στους καιρούς της νότιας πλευράς της 
μεγαλονήσου. Στη Γαύδο λοιπόν που πρέπει να 
απαριθμού σε γύρω στις 200 ψυχές, είχε συμβεί ένα 
ατύχημα. Ο 10χρονος γιος του μοναδικού στο νησί 
αγροφύλακα είχε τραυματιστει με κυνηγετικό όπλο 
σοβαρά στο χέρι.

με έναν μικρό χειροκίνητο ασύρματο ει-
δοποίησαν, που ορισμένες φορές κατά φερνε να 
ακουστεί στη νότια ακτή της κρήτης, και που ήταν 
το μοναδικό μέσο επικοινωνίας αυτών των ξεχα-

σμένων από όλους ανθρώπων. Έλα όμως που 
α γριεμένες οι νότιες θάλασσες, μέσα στο βαρύ με-
σοχείμωνο, με τις δεκεμβριανές θύελλες του Λιβυ-
κού όπου απερίσπα στος ο σιρόκος οργίαζε, δεν 
άφηναν ούτε καν σκέψη για το καΐκι, που μια φορά 
την εβδομάδα, τους πήγαινε τρό φιμα και ταχυδρο-
μείο από την κρήτη. Όσο για ελικόπτερο, η 115 
Σμηναρχία μάχης στο ακρωτήρι, σήκωσε τα χέρια 
ψηλά. Τη λύση θα την έδινε ακόμη μια φορά ένα 
’’θηρίο’’. ακόμα μια φορά το ναυτικό.

Ήσυχα, ήρεμα, με μηχανικές αλλά ακρι βείς κινή-
σεις, χιλιογνώριμες από συνή θεια, αφήσαμε τα 
προστατευμένα νερά της Σούδας και μέσα στο σκο-
τάδι ανοί ξαμε όλες τις στροφές προς τα δυτικά για 
να περιπλεύσουμε το δυτικό άκρο της κρήτης. Πρέ-
πει να είχε πολύ καιρό που μάλιστα χειροτέρεψε 
πολύ μόλις στρίψαμε μετά προς τα νοτιοανατολικά, 
αλλά ούτε που το θυμάμαι. η αλήθεια είναι ότι οι 
αξιωματικοί των αντιτορπιλι κών παύουν πολύ γρή-
γορα να εντυπω σιάζονται από τα πολλά μποφόρ. η 
σκέ ψη μας ήταν να φτάσουμε έγκαιρα και η προσο-
χή όλων μας στραμμένη στο να ισορροπήσουμε 
κάποια ταχύτητα τέτοια που να προχωράμε χωρίς 
πολύ αργοπο ρία αλλά και να αποφεύγουμε πιθανή 
βλάβη με τόσο σκληρό καιρό κόντρα. Όταν φτάσαμε 
στη Γαύδο, ο καιρός είχε πέσει. Το πρωινό φως, 
κρυστάλλινο φώ τιζε μια μικρή προβλήτα όπου πη-
γαινοέρχονταν άνθρωποι. Φουριόζα και η πετρε-
λαιάκατος του «Λέοντος» έκανε αρ κετές φορές τη 
διαδρομή ανάμεσα στο καράβι και στο μώλο. Δεν 
είχαμε αγκυ ροβολήσει γιατί τα νερά κοφτά με το 
μαχαίρι γύρω από το νησάκι, κατέβαιναν άπατα, 
σκοτεινά μη προσφέροντας βυ θό για αγκυροβολιά. 
κρατιόμασταν α παλά με τις μηχανές στη θέση μας. 

Ο ξεχασμένος δάσκαλος της Γαύδου. Το 
Αναγνωστικό της Δ’ Δημοτικού του 1959
Πρόλογος και επιμέλεια Aρχιπλοιάρχου (Δδ) εα I. Aγγελόπουλου ΠN
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με την ευκαιρία που προσφερόταν, γιατί ποιος ξέ-
ρει πόσα χρόνια είχε να πα τήσει πολεμικό πλοίο στο 
νησάκι, ώσπου να ετοιμάσουν τον μικρό τραυ ματία 
και να τον μεταφέρουν στον ’’Λέοντα’’, μερικοί Γαυ-
διώτες είχαν έλθει με βαρκούλες και είχαν ανέβει 
στο αντι τορπιλικό όπου περιεργάζονταν με ευ-
λάβεια τα πάντα. ακουμπισμένος στα ρέλια αριστε-
ρά. απορροφημένος από τα διαδραματιζόμενα με-
ταξύ του νεαρού γιατρού μας και των ντόπιων στον 
μώ λο, δεν πρόσεξα αμέσως την παρουσία δίπλα 
μου. μόνο όταν επανέλαβε αυτό που με ρωτούσε 
γύρισα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 25, παλληκαράκι, 
στο μπόι μου, συνομήλικός μου, με μάτια ορθά-
νοιχτα που με κοιτούσαν ερωτηματικά. 

– μήπως σας βρίσκεται ένα μολύβι μπικ; μηχα-
νικά σήκωσα το χέρι μου και έβγα λα ένα μπικ που 
είχα στο τσεπάκι του σακακιού.

– μπορώ σας παρακαλώ να το κρατήσω; και 
μήπως σας βρίσκεται ακόμη ένα; αλλά μόνο αν δεν 
το χρειάζεστε. κάτι στον τόνο της φωνής, κάτι από 
την άρθρωση που πρόδινε κάποιες σχέσεις με βι-
βλία και κάτι περισσότερο από ψα ρά ή απλό χωριά-
τη, με έκανε να τον κοι τάξω καλύτερα.

– Για έλα μέσα... Στράφηκα και μπήκα από τον 
εγκάρσιο διάδρομο στο Γραφείο μηχανής. με ακο-
λούθησε διστακτικά ως το κατώφλι και η ματιά του 
στάθηκε σε ένα σημειωματάριο μπλοκ και στη ντά-
να χαρτιών που είχα πάνω στο γραφείο. με κοίταξε 
περίεργα και σαν να μου φάνη κε, λίγο ικετευτικά κι 
αυτό μου άνοιξε την περιέργεια. Για να τον βγάλω 
από την αμηχανία χαμογέλασα. 

– Έλα πες μου αν θες άλλο μπικ... άνοιξα το συρτά-
ρι του γραφείου όπου φάνηκαν καμιά δεκαριά πολύ-
χρωμα μπικ, γομολάστιχες, χαρτιά. Δεν είναι τίποτα 
σπου δαίο... αλλά είμαι περίεργος... τι τα θέ λεις;  Ήμουν 
έτοιμος ο ανόητος να του πω τι τα θέλεις, είναι τόσο 
φτηνά αυτά, εμείς ούτε τα λογαριάζουμε... όταν η φω-
νή του σιγανή αλλά καθαρή, κι εκείνο το α στραφτερό 
βλέμμα με κάρφωσε ακίνη το.

– Είμαι ο δάσκαλος... είπε διστακτικά...  Έμεινα να 
τον κοιτάω αμίλητος. Ο δά σκαλος! !! και είχε έλθει το 
σωτήριο έτος 1959, που η Ελλάδα ξεκίναγε να φτάσει 
τις ευρωπαϊκές προηγμένες χώρες, να τριπλασιάσει 
το κατά κεφαλή εισόδημα, να κάνει τα αναπτυξιακά 
έργα που θα την ανέβαζαν στην επόμενη δεκαετία στο 
σημείο που η φτώχεια, η ανέχεια, η αδιαφορία και η 
κακομοιριά θα ήταν ανάμνηση μόνο, είχε έλθει αυτό 
το παλ ληκαράκι να ζητιανέψει δύο μολύβια για να 
δώσει γνώση στα παιδόπουλά του, χαμένος ξεχασμέ-
νος από τους μανδαρί νους κι από τους πολυπράγμο-
νες, μέσα στη μοναξιά του βράχου του. ακόμα και 
τώρα που το θυμάμαι, τα μά τια μου βουρκώνουν για 
το νεαρό δά σκαλο της Γαύδου. Έμεινα ακίνητος κι η 
οργή που με συνεπήρε με βοήθησε να αποτινάξω το 
βουητό που είχε πλημμυ ρίσει τ’ αυτιά μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα και το πρόσωπο 
εκείνου του παιδιού, όταν σε κάμποση ώρα είδε να 
κατεβάζουμε στην πετρελαιάκατο, δεν θυμάμαι πό-
σα τσουβάλια και σάκκους, γεμάτα από ό,τι εί χαμε. 
Όλη η καντίνα, παρά το δύσπιστο ύφος του καντι-
νιέρη που του είπαμε ότι οι αξιωματικοί θα μοιρα-
στούμε το κό στος από ό,τι είχε και δεν είχε μέσα. 
μολύβια, ξυραφάκια, σοκολάτες, μπι σκότα, μπλοκ, 
σημειωματάρια, κορδόνια παπουτσιών, καραμέλες, 
τσιγάρα, σπίρ τα, δεκάδες χρήσιμα και άχρηστα κα-
λά. κι ύστερα ένα γύρο στα δωμάτια των α ξιωματ-
ικών και σε σάκκο πάλι τα ασήμα ντα δωράκια που 
προόριζαν για τα σπί τια τους και μαζί μ’ αυτά ό,τι 
κατέβαινε του καθενός, να βοηθήσει το νεαρό α κρ-
ίτα, ταγμένο στις πύλες του θέματος του Λιβυκού.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό του που έλαμπε 
σαν να του χάριζαν τον κό σμο όλο, ίσως και από την 
προσμονή για τα απρόσμενα, φανταστικά 
Χριστούγεν να που έρχονταν». από το 1959 ως το 
2011 έχει περάσει κάτι παραπάνω από μισός αιώ-
νας. Ωστό σο τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα πα-
ραμένουν λες και η Ελλάδα είναι μια φτωχική Γαύ-
δος του 1959, που ετοιμά ζεται να μπει στην οικο-
γένεια της Ευρώ πης. Τραγικό! 
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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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Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακό-
πουλος ΠN, Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙαΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2012

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 συγκεκρι-
μένη περίοδο, να δηλώσουν μία προτίμηση.

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.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Κων/νος ΧΟΥΜΑΔΑΚΗΣ 31-10-2011 1944
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Αντώνιος ΣΤΕΦΑΣ 24-10-2011 1934
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ιωάννης ΜΑΖΙΩΤΗΣ 31-10-2011 1931
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π. Γεώργιος ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 4-11-2011 1922

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π. Σωτήριος ΜΑΛΑΚΗΣ 15-11-2011 1920

Υποπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Αναστάσιος ΚΟΝΤΟΣ 19-11-2011 1934
Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. ΠΝ Λουκάς ΖΟΥΡΝΗΣ 14-12-11 1938

Σημαιοφόρος ε.α. ΠΝ Επαμεινώνδας ΠΑΠΑΔΑ-
ΚΗΣ 2-12-2011 1935

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 13-12-2011 1941
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Νικόλαος ΑΝΔΡΕΟΥ 23-12-2011 1937
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Σοφοκλής ΤΡΙΔΗΜΑΣ 28-12-2011 1945

 

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν…
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NEKPOΛOΓIEΣ

7 νοεμβρίου 2011
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτή την 
εκκλησία, για να τιμήσουμε και να αποχαιρετί-
σουμε το φίλο και συμμαθητή μας, το συνάδελ-
φο στο Πολεμικό ναυτικό, τον Γεώργιο Ζαλο-
κώστα.

Είναι μια θλιβερή υποχρέωση για όλους μας 
και για μένα ένα πρόσθετο θλιβερό καθήκον.

αγαπητέ μας Γιώργο,
Γνωριστήκαμε τον Ιούλιο 1940 όταν δώσαμε 

εξετάσεις στη Σχολή ναυτικών Δοκίμων, και 
ξαναβρεθήκαμε στις 2 Οκτωβρίου 1940 ως 
πρωτοετείς πια Δόκιμοι.

από το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας μας, ζή-
σαμε μαζί μεγάλα ιστορικά γεγονότα.

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαφυγή στην 
αλεξάνδρεια (αιγύπτου), επιστροφή στην Ελλά-
δα του εμφυλίου, και όλη τη μεταγενέστερη 
δύσκολη περίοδο ανάπτυξης της πατρίδας μας, 
με όλο τον ενθουσιασμό αξιωματικών που ήθε-
λαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πο-
λεμικό ναυτικό και την πατρίδα.

Πάντα πατριώτης, αγαπούσες το ναυτικό και 
τις παραδόσεις του.

Ήσουν από τους αξιωματικούς που υπηρέτη-
σαν το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας 
τους στα πλοία.

με ευσυνειδησία και επιτυχία εκτελούσες τα 
καθήκοντά σου από όλες τις θέσεις που υπηρέ-
τησες στο Στόλο, Ύπαρχος, κυβερνήτης, και αρ-
γότερα Διοικητής.

μαζί, με όλους τους συναδέλφους σου που 
είμαστε εδώ σήμερα, αφιερώσαμε ένα μεγάλο 
κομμάτι της ζωής μας, για να υπηρετήσουμε το 

Πολεμικό ναυτικό, όπου δημιουργήθηκαν δε-
σμοί αμοιβαίας αγάπης, φιλίας και εκτίμησης.

Ήσουν ένας ακούραστος μαχητής. η σκέψη 
και η ψυχική σου διάθεση δεν έλειψαν ποτέ. 
Ήσουν πάντα σεμνός, αξιοπρεπής και γεμάτος 
καλοσύνη. απολάμβανες της αγάπης και της 
εκτιμήσεως των συναδέλφων σου, ανωτέρων 
και κατωτέρων. Ποτέ δεν είπες κακό λόγο για 
κανένα, ούτε ακόμα και γι’ αυτούς που ίσως σε 
έβλαψαν.

Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας ανήκε στους άρχο-
ντες, σε αυτούς που δεν τους αναδεικνύουν οι 
βαθμοί και οι τίτλοι. Είναι ίσως ο τελευταίος 
ευπατρίδης και αριστοκράτης του Πολεμικού 
ναυτικού.

μετά την αποστρατεία μας, συνεχίσαμε τη φι-
λία μας και βλεπόμασταν τακτικά στο εβδομα-
διαίο ραντεβού μας.

Θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά η συγκί-
νηση και η φόρτιση της στιγμής δεν το επιτρέ-
πουν.

αγαπητέ μας Γιώργο, σου απευθύνω με οδύ-
νη, από μέρους των συμμαθητών σου της Σχο-
λής ναυτικών Δοκίμων της τάξης 1940, των 
αξιωματικών συναδέλφων και φίλων σου, που 
όλους αγάπησες και όλοι σε αγάπησαν, τον 
ύστατο χαιρετισμό γι’ αυτό το μεγάλο ταξίδι της 
αιώνιας γαλήνης.

Θα σε θυμόμαστε, όσο ζούμε, με αγάπη. Δεν 
θα πάψεις να βρίσκεσαι ανάμεσά μας.

η τάξη των συμμαθητών έγινε σήμερα φτω-
χότερη με την απώλειά σου.

καλό ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σε σκεπάσει...

επικήδειος για το συμμαθητή μου αρχιπλοίαρχο Π.Ν. (ε.α.) 
Γεώργιο ΖαΛοΚΩΣΤα 
Εκφωνηθείς από τον Αντιναύαρχο Π.Ν. (ε.α.) Βασίλειο ΜΗΤΣΑΚΟ
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Γιώργο, ήταν ο μήνας της Εθνικής μας επετείου 
Οκτώβριος. Το ημερολόγιο έγραφε 31 Οκτωβρί-
ου 2011, ημέρα που έφυγες από τον πλανήτη Γη 
για τους κήπους της χριστιανοσύνης. Επίσης μια 
άλλη ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1957 ήταν τότε 
που νεαρό παιδί, πήρες το δρόμο για το Πν. Δύ-
σκολες εποχές για τη χώρα μας τότε. Γιώργο 
έφυγες από κοντά μας, την αγαπημένη οικογέ-
νειά σου, τους φίλους και συμμαθητές σου στο 
Πν που τόσα χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές 
του Γιώργου στο Πν, φίλοι, ο Γιώργος έφυγε για 
το μεγάλο ταξίδι, δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. 
Γιώργο υπηρέτησες στο Πν πολλά χρόνια. Ήσουν 
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Ήσουν 
εξαίρετος συνάδελφος, νοικοκύρης στη δουλειά 
σου. Σε γνώρισα το 1963 και έκτοτε είμαστε φί-
λοι, συνεργάτες προσωπικά και οικογενειακά. Σε 
διέκρινε ο σεβασμός. Στο Πν έγραψες τη δική 
σου ιστορία. Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώ-
των συναδέλφων σου. Παστρικός στη δουλειά 

σου. η απόδοσή σου και προσφορά σου στο Πν 
ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο 
σου Πν. Στην οικογένειά σου έδωσες τα πάντα 
τη φιλοσοφία της ζωής. η οικογένειά σου είναι 
παράδειγμα για την κοινωνία μας. η εγγονή σου 
είπε: Τόσα νοσοκομεία υπάρχουν δεν μπορέσανε 
να κάνουν καλά τον παππού μου... Για το αγαπη-
μένο σου χωριό Βούρμπιανη έδινες τα πάντα. 
Λάτρευες τη μανούλα σου, που έφυγε από κοντά 
σου περί το μάιο του 2011. Έτρεχες να φτιάξεις 
καμπάνα για το χωριό σου, όπου ήταν η πρώτη 
και η τελευταία σου κατοικία.
Συμμαθητές και φίλοι του Γιώργου, ο Γιώργος 
έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλλους 
κόσμους, για άλλα μέρη, για τους κήπους του 
παραδείσου. Συνάδελφοι από το Πν ας ευχηθού-
με δύναμη και κουράγιο στη σύζυγο του Γιώρ-
γου, αλεξάνδρα και στην οικογένειά του. Όλοι 
μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι 
στο συμμαθητή και φίλο Γεώργιο Γκιώκα.

επικήδειος για τον αντιπλοίαρχο εα Γεώργιο Γκιώκα ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

ΣTAΔIOΔPOMIKA ΣTOIXEIA
Επώνυμο Γκιώκας Όνομα Γεώργιος Όνομα Πατέρα Δημήτριος τόπος γεννήσεως Βούρμπιανη – Ιωαννίνων 

Χρονολογία γεννήσεως 1940 τρόπος κατατάξεως ναύτης μαθητής τεχνίτης

Μεταβολές
Την 31η Οκτωβρίου 1957 κατατάχθηκε στο Πολεμικό ναυτικό ως ναύτης μαθητής τεχνίτης. Την 7η Δεκεμβρίου 
1957 ορκίστηκε. Την 10η Οκτωβρίου 1960 κατατάχθηκε ως δίοπος η/ν σύμφωνα με τη Διαταγή ΓΕν 21451/60/3-
10-60. με την υπ’ αριθ. 20148/43/62/17-12-62 απόφαση ΓΕΘα. ΟΕκ 13/14-1-63 π.γ., προήχθη σε Υποκελευστή Β’ 
η/ν. με την υπ’ αριθ. 20147/6/68/11-3-68 απόφαση ΓΕν. ΦΕκ 123/68 τ.γ’, προήχθη σύμφωνα με τον αν 268/68 σε 
Επικελευστή η/ν από 31 Ιανουαρίου 1968. με την υπ’ αριθ. 20447/5/70/6-7-70 απόφαση ΤΕΘα.ΦΕκ 244/11-7-70 
τ.γ., προήχθη σε αρχικελευστή η/ν από 31 Ιανουαρίου 1969. με την υπ’ αριθ. 408.44/4/75/31-1-75 απόφαση αν, 
ΦΕκ 42/7-2-75 τ.γ., προήχθη σε ανθυπασπιστή η/ν. με Π. Διάταγμα από 30-6-81. ΦΕκ 189/8-7-81 τ.γ., προήχθη σε 
Σημαιοφόρο (ΠΤ-ην). με Π. Διάταγμα από 17-7-84 τ.γ., προήχθη σε ανθυποπλοίαρχο. με Π. Διάταγμα από 31-7-87, 
ΦΕκ 159/18-8-87 τ.γ., προήχθη σε Υποπλοίαρχο. με Π. Διάταγμα από 31-12-87, ΦΕκ 274/31-12-87 τ.γ., προήχθη 
σε Πλωτάρχη κατ’ εκλογή. με Π. Διάταγμα από 5-5-92, ΦΕκ 84/18-5-92 τ.γ., προήχθη σε αντιπλοίαρχο και στις τα-
κτικές κρίσεις του έτους 1992-93 κρίθηκε Ευδοκίμως Τερματίσας τη Σταδιοδρομία του. με Π. Διάταγμα από 8-6-92 
ΦΕκ 110/19-6-92 τ.γ., τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρει. Γράφεται στα στελέχη της εφε-
δρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νΔ 1400/73.
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Σάββατο βράδυ 19 νοεμβρίου 2011, ο αντιπλοίαρ-
χος φίλος Τάσος κοντός άφησε την τελευταία του 
πνοή. μας αποχαιρέτισε απρόσμενα χωρίς κανείς 
μας να το περιμένει, χωρίς κανείς μας να το διαι-
σθάνεται.

Σε πονά πολύ να γράφεις για κάποιον που έφυγε 
απρόσμενα, και σε πονά ακόμα περισσότερο όταν 
τον έχεις αγαπήσει σαν συνάδελφο, σαν φίλο, σαν 
ενεργό μέλος του μουσείου μας. Δεν θα ήθελα να 
γράψω και να πω δυο τυπικά λόγια για κάτι που με 
αγγίζει βαθύτερα, γιατί με τον Τάσο από την ημέρα 
που γνωριστήκαμε στο ναυτικό μουσείο μας ζή-
σαμε μαζί αρκετές σημαντικές στιγμές που εμένα 
προσωπικά αλλά και τον Τάσο μας ένωσαν για τον 
κοινό σκοπό. Παρά τις όποιες δυσκολίες που συνα-
ντήσαμε, παρά τις αρχικές διαφορές απόψεων και 
θέσεων, παρά την οικειοθελή αποχώρησή του από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αυτοσκοπός μας ήταν 
ΕναΣ μεστός και ακέραιος όπως και ο χαρακτήρας 
του. η αγάπη, η μεγάλη μας αγάπη για το καλό του 
ναυτικού μουσείου. Το ναυτικό μουσείο που τόσο 
πιστά υπηρέτησε για πάνω από δύο (2) δεκαετίες.

ξεκίνησε από την πατρίδα του, τη γενέτειρά του 
Τιθορέα και όπως όλα τα επαρχιόπαιδα, για να κα-
τακτήσει τη ζωή, διαλέγοντας να γίνει στέλεχος 
μόνιμο στο Πολεμικό ναυτικό.

Ο Τάσος αφοσιώθηκε ψυχή τε και σώματι στο 
ναυτικό, το οποίο αγάπησε και υπηρέτησε ευόρκως 
φθάνοντας στο μέγιστο της βαθμίδας. Πιστός στο 
καθήκον του, εργατικός και δίκαιος, αξιοπρεπής, 
ωραίος και προπαντός ευθύς. Τη γνώμη του την 
έλεγε με παρρησία έστω και αν στεναχωρούσε 

γνωστούς και φίλους. Στο δύσκολο ανηφορικό 
δρόμο της ζωής στο ναυτικό, οι συνάδελφοι και τα 
πληρώματά του, έβρισκαν στο πρόσωπό του έναν 
καλό και ειλικρινή φίλο και συμπαραστάτη.

Συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα στην εκ-
κλησία του Πέτρου και Παύλου της πόλης μας για 
να εκτελέσουμε το ελάχιστο χρέος μας απέναντί 
σου φίλε Τάσο, στα Χανιά μας, την πόλη που σε 
αγκάλιασε και σε κράτησε κοντά της, δημιουργώ-
ντας την οικογένειά σου, και να, είμαστε όλοι εδώ 
κι εμείς ξεχωριστά από την οικογένεια του Πολεμι-
κού ναυτικού και του ναυτικού μουσείου μας για 
να τιμήσουμε τη μνήμη σου, την προσωπικότητά 
σου και να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της 
ψυχής σου.

Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να 
δεχθούμε πως δεν θα είσαι πια μαζί μας, δεν θα 
ρωτάς πώς πάει ο αγαπημένος σου χώρος, το μου-
σείο μας. και να, είμαστε όλοι εδώ βουβοί, σκυ-
θρωποί και βαθιά συγκινημένοι. Θλιμμένοι και ο 
θρήνος και ο βαθύς πόνος για την απουσία σου είναι 
ζωγραφισμένος στα πρόσωπα όλων μας.

Στην οικογένειά σου φίλε Τάσο, ευχόμαστε ο 
χρόνος να γιάνει και το δικό τους πόνο γιατί είμαστε 
βέβαιοι πως μέσα τους θα ζεις πάντοτε, όπως θα 
ζεις μέσα και σε εμάς που σε ζήσαμε, δεχθήκαμε 
και αγαπήσαμε.

Σε αποχαιρετούμε με πολύ αγάπη και ίσως ποιος 
ξέρει, μπορεί κάπου να ξαναβρεθούμε. κάπου...
καλό σου ταξίδι και να ξέρεις πως θα μας λείψεις.

Χανιά 20-11-2011

Τελευταίο αντίο στον επίτιμο Γενικό Γραμματέα του 
Ναυτικού μουσείου Κρήτης
αντιπλοίαρχο αναστάσιο Κοντό (ε) εα ΠΝ
Από τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) εα Μανώλη Πετράκη ΠΝ, Πρόεδρο Ν.Μ. Κρήτης
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Φίλοι και συνάδελφοι του 11ου σχολείου η/ν 
μάθετε ότι προ ημερών έφυγε από την ζωή ο εν 
αποστρατεία κώστας Σαλιβέστρος. Όταν πριν 2 
χρόνια είχες πρόβλημα με την υγεία σου στο ννα 
μου είπες: «Γιάννη, θέλω και για μένα κάτι να 
γράψεις όταν θα αναχωρήσω για το μεγάλο τα-
ξίδι».

Τηρώντας την υπόσχεση αυτή, αγαπητέ κώστα 
θα προσπαθήσω να πω δυο λόγια αντί μνημόσυ-
νου, ως κατευόδιο στην τελευταία κατοικία σου, 
αλλά και ως βάλσαμο παρηγοριάς στην εκλεκτή 
οκογένειά σου.

Έκανες μία υπέροχη οικογένεια. η υπέροχη 
Άννα με τα τρία σου παιδιά την Ελένη, τον νίκο 
και τον Βασίλη.

Ο κώστας Σαλιβέστρος γεννήθηκε στη Στυλί-
δα Φθιώτιδας το 1941. κατατάχτηκε στο Πν στις 
14-11-1958 ως δίοπος η/ν, κατόπιν διετούς 
Δοκιμασίας ονομάσθηκε Υποκελευστής Β’ το 
1961. Στη συνέχεια ακολούθησε το στάδιο της 
εξέλιξής του και έφθασε στο βαθμό του αντι-

πλοιάρχου. από κατατάξεως αφιέρωσε τη ζωή 
του και την εμπειρία του ώστε τα πλοία του ναυ-
τικού μας να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα σε κά-
ποια δύσκολα χρόνια της εποχής εκείνης. Ήταν 
ευσυνείδητος και σωστός στο δρόμο που μας 
χάραξε το Πν που τόσσο αγάπησε.

Πριν τρία χρόνια δηλαδή ένα χρόνο πριν από 
το πρόβλημα της υγείας σου συναντηθήκαμε 
στην αρκίτσα στο σπίτι του συναδέλφου και φί-
λου Βαγγέλη Γλάβα με τον Γιάννη ανδριανό και 
τον Δημήτρη Παλαιολόγο (που και αυτός είναι 
στην αιώνια ζωή). αγαπητέ κώστα στις 16-7-
2011 έφυγε για την αιώνια ζωή ένας άλλος συμ-
μαθητής μας, ο αθανάσιος κατσιφής.

κώστα εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά σου, ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει 
δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τη θλίψη από 
το κενό που προκάλεσε η απώλειά σου.

Θα μας λείψεις, ευχόμεθα να είναι ευλογημένη η 
πορεία σου στην αιώνια ζωή που πήγες και ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου.

επικήδειος για τον αντιπλοίαρχο εα Κώστα Σαλιβέστρο ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ/ΗΝ) εα ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΚΟΦΙΓΚΑ ΠΝ

αγαπητέ Ιφικράτη,
Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω για λόγους 

ανωτέρας βίας να έλθω να σε αποχαιρετίσω. 
Τον αγαπητό Συνάδελφο και Συνεργάτη στην 
παραλαβή του αΤ/ΒΕΛΟΣ Φ. Ζωιδακη τον πα-
ρακάλεσα να σου πει δυο λόγια από μένα για το 
μακρινό σου ταξίδι. Σε γνώρισα νέο ανθυπο-

πλοίαρχο Β’ μηχανικό στο αΤ/ΒΕΛΟΣ, είχαμε 
μαζί αρίστη συνεργασία, έπαιξες μεγάλο ρόλο 
στην αρίστη παραλαβή του αΤ/ΒΕΛΟΣ. Θα πω 
απλά ήσουν «ο μάστορας» στην επιστασία μη-
χανών του αΤ/ΒΕΛΟΣ. Θα σε θυμάμαι πάντα με 
αγάπη και εκτίμηση. 

καλό ταξίδι αγαπητέ Ιφικράτη.

αποχαιρετιστήριος Λόγος για τον υποπλοίαρχο  
ι. ελευθερίου Π.Ν. 
Aπό τον Γ. Μόραλη,  Αντιναύαρχο εα, Επίτιμο Διοικητή Στόλου, Πρώτο Κυβερνήτη 

ΑΤ/ΒΕΛΟΣ
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αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Τάσο
Συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό σου, ήλθα-

με εδώ σήμερα, όλοι, για να προσθέσουμε την αγάπη 
μας και τις δικές μας ευχές, στις ευχές και στις δεή-
σεις της εκκλησίας μας, για να σε κατευοδώσουμε 
στο τελευταίο σου ταξίδι της ζωής ως αγωνιστή της 
κοινωνίας μας, της οικογενείας σου.

Σε μένα έτυχε το πικρό ποτήρι να σε αποχαιρε-
τήσω εκ μέρους του Προέδρου και των μελών της 
Ενώσεως αποστράτων αξιωματικών ναυτικού 
παράρτημα κρήτης, που όλοι σε αγαπήσαμε και σε 
εκτιμήσαμε, βαθιά, μέσα από την καρδιά μας.

Πριν από 77 χρόνια ήρθες στον κόσμο αυτό, 
έζησες τα δύσκολα χρόνια της παιδικής σου ζω-
ής, αγωνίστηκες τίμια, ευσυνείδητα, χριστιανικά 
και με τη σύντροφο της ζωής σου δημιουργήσα-
τε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Στην πορεία της στρατιωτικής σου θητείας, 
ήσουν υπόδειγμα άξιου αξιωματικού, με σεβα-
σμό στην Πατρίδα και στο Έθνος, με σεβασμό στο 
καθήκον και στις υποχρεώσεις, με σεβασμό στη 
στρατιωτική κοινωνία, στους ανωτέρους και κα-
τωτέρους. Πρωτοπόρος και ακλόνητος αγωνι-
στής του καλού και του αγαθού.

η Πατρίδα σε τίμησε με ηθικές αμοιβές και δι-
καίως σου απένειμε την τιμή να ανέβεις τις βαθ-
μίδες στις τάξεις του Πολεμικού ναυτικού και να 
φτάσεις στο βαθμό του αντιπλοίαρχου, τίμησε 
την αξία σου, τίμησε την αγάπη και την αφοσίωσή 
σου στη στρατιωτική ιδέα για την πατρίδα.

Έθεσες τον εαυτό σου στο καθήκον και στην 
προσήλωση στην εργασία σου. Εκτιμήθηκες και 
τιμήθηκες.

μετά την αποστρατεία σου, παράλληλα με την 
αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου οικογένεια, 

συνέχισες για πολλά χρόνια ως μέλος του ΔΣ του 
παραρτήματός μας και ειδικότερα έφερες εις πέ-
ρας τα καθήκοντα του αντιπρόεδρου. Επίσης ως 
Γενικός Γραμματέας του ναυτικού μουσείου 
κρήτης για πολλά χρόνια κατά τρόπον άριστο, 
όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου επί 
μια 12ετία με το αξίωμα του ταμία.

Για την ανιδιοτελή προσφορά σου στο ναυτικό 
μουσείο κρήτης, με ομόφωνη απόφαση του ση-
μερινού Δ.Σ. με πρόεδρο τον αρχιπλοίαρχο ε.α. 
Πν κ. μανώλη Πετράκη σου απένειμαν τον τίτλο 
του επιτίμου Γενικού Γραμματέα.

αλησμόνητε συνάδελφε και εκλεκτέ φίλε, δεν 
ξεχνώ την συνυπηρεσία μας τη δεκαετία του ’60 
στο ναυτικό Σταθμό κρήτης όπου πράγματι με 
περιέβαλλες με συναδελφική αγάπη και άντλησα 
παρά πολλά από τις γνώσεις σου.

Ο απροσδόκητος χαμός σου μας γέμισε όλους 
μας μεγάλη λύπη και αυτό γιατί στις εκδηλώσεις 
για τα 100 χρόνια του θωρηκτού αΒΕρΩΦ ήσουν 
παρών όπου τιμήθηκες από το Δ.Σ. του ν.μ.κ. για 
την προσφορά σου.

Στην αγαπημένη σου οικογένεια ευχόμαστε ο 
Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο να 
αντέξουν τη θλίψη από το κενό που προκάλεσε η 
απώλειά σου και θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή 
τους για ό,τι χρειαστεί.

Τάσο θα μας λείψεις, ευχόμαστε να είναι ευλο-
γημένη η πορεία σου στην αιώνια ζωή που πηγαί-
νεις σήμερα, κοντά στον Άγιο Θεό μας, θα σε θυ-
μόμαστε. η μνήμη σου θα είναι στις καρδιές μας. 

καΛΟ ΤαξΙΔΙ

ΧανΙα 20-11-2011

επικήδειος αντιπλοιάρχου (ε) ε.α. αναστασίου Κοντού Π.Ν. 
Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Παναγιώτη Δούκα ΠΝ
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NEKPOΛOΓIEΣ

Σπύρο, ήταν απρίλιος του 1959 που σε γνώρισα στο 
Bainbridge Md στις ηΠα. Τότε περάσαμε περί τους 
15 μήνες στις ηΠα, όπου ως προϊστάμενος μας 
έδειξες όλες τις αρετές σου. Το ημερολόγιο έγρα-
φε 4 νοεμβρίου 1949 όταν πήρες το δρόμο από τον 
αγ. Ιωάννη κέρκυρας και πέρασες το Φ1 στο κΕ-
ΠαΛ και εντάχτηκες στις τάξεις του Πν στη Σχολή 
η-η/Τ του κΕ/καν. Δύσκολες εποχές για τη χώρα 
μας τότε. από το 1949 πέρασαν πολλές δεκαετίες 
και έφτασε η 18-11-2011 που ξαφνικά έφυγες από 
τον πλανήτη Γη, για τους κήπους της Χριστιανοσύ-
νης. Έφυγες από κοντά μας, την αγαπημένη οικογέ-
νειά σου, τους φίλους και συμμαθητές σου στο Πν 
που τόσα χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές του Πν 
φίλοι του Σπύρου, ο Σπύρος έφυγε για το μεγάλο 
ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. Σπύρο υπηρέ-
τησες στο αγαπημένο σου Πν πολλά χρόνια. Ήσουν 
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Οι συμβου-

λές και το παράδειγμά σου σε όλους εμάς καθορι-
στικές για την εξέλιξή μας. Ήσουν εξαίρετος αξιω-
ματικός, νοικοκύρης στη δουλειά σου. Έγραψες τη 
δική σου ιστορία στο Πν και στη μετέπειτα πολιτική 
ζωή σου. Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων 
συναδέλφων σου. Παστρικός στη δουλειά σου. η 
απόδοσή σου, η προσφορά σου στο Πν ήταν άριστη. 
Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου Πν. Στην 
αγαπημένη σου οικογένεια έδωσες τα πάντα, τη 
φιλοσοφία της ζωής. η οικογένειά σου είναι παρά-
δειγμα στην κοινωνία μας. Συμμαθητές και φίλοι 
του Σπύρου, ο Σπύρος έφυγε δεν είναι πια μαζί μας. 
Έφυγε για άλλους κόσμους για άλλα μέρη για τους 
κήπους του παραδείσου. Συνάδελφοι από το Πν ας 
ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στη σύζυγο Θά-
λεια και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευχόμαστε 
αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο συμμαθητή και 
φίλο Σπύρο Γραμμένο.

επικήδειος για τον αντιπλοίαρχο εα Σπύρο Γραμμένο ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

ΣTAΔIOΔPOMIKA ΣTOIXEIA
Επώνυμο: Γραμμένος
Όνομα: Σπυρίδων
Όνομα Πατρός: Γεώργιος
τόπος γεννήσεως: Άγ. Ιωάννης κερκύρας
Χρονολ. γεννήσεως: το έτος 1930
τρόπος κατατάξεως: δίοπος εθελοντής τεχνίτης

Μεταβολές
Την 4η νοεμβρίου 1949 κτετάγη εν Σκαραμαγκά ως δίοπος εθελοντής τεχνίτης ΟΟ και ΔΒ. Διά Β.Δ/τος από 13 
Οκτωβρίου 1951, προήχθη εις Υποκελευστήν Β./ τεχνίτην ΟΟ και ΔΒ. Την 31 Ιουλίου 1954 προήχθη εις Υποκελευ-
στήν α’ τεχν. ΟΟ και ΔΒ. Την 31-7-1959 προήχθη εις κελευστήν τεχν. ΟΟ και ΔΒ. Διά της υπ’ αριθμ. 
20147/17/64/25-8-1964 δ/γης ΥΕα/ΓΕν προήχθη εις αρχικελευστήν τεχν. ΟΟ και ΔΒ. Διά Β.Δ/τος από 29-6-1970, 
ΦΕκ 229/29-6-70 τ.γ. προήχθη εις Σημαιοφόρον τεχν. η/ν-ΔΒ. Διά Β.Δ/τος από 30-1-1971, προήχθη εις ανθυπο-
πλοίαρχον πληρωμάτων στόλου τεχνών η/ν-ΔΒ. Διά Π.Δ/τος από 30-9-1974 προήχθη εις Υποπλοίαρχον (ΠΤ). Διά 
Π.Δ/τος από 29-8-1979, ΦΕκ 241/4-9-1979 τ.γ. προήχθη εις Πλωτάρχην (ΠΤ). Mε Π. Διάταγμα από 16-4-84, ΦEK 
I39/26-4-84 τ.γ. προήχθει στο βαθμό του Aντιπλοιάρχου ΠT.
με Π. Διάταγμα από 5-5-84 ΦΕκ 157/15-5-84 τ.γ. τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρει και 
γράφτηκε στα στελέχη της εφεδρείας.



NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2011              79

Από τη 2ήμερη εκδρομή με πούλμαν στο Καρπενήσι στη Μονή 
Προυσού του παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνας

Aριστερά: Xορωδία 
2ου Πειραματικού 
Γυμνάσιου Αθήνας 
με την καθηγήτριά 
τους στη μουσική  
κ. Mαρία 
Kοκολάκη.

Kάτω: Από την 
επίσκεψη  
ΔΣ/EAAN και 
Πρόνοιας EAAN 
στους ασθενείς  
του NNA.

Ιερά Μονή Ταξιαρχών Επιδαύρου. Εκδρομείς, μέλη ΕΑΑΝ

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ
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