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

- Eξώφυλλο: Y/B Πρωτεύς
- Oπισθόφυλλο: Φ/Γ Ψαρά

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 29/2/2012

επίκαιρα θέματα

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που απασχόλησαν την
ΕΑΑΝ. Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά γι’ αυτά και
για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α. Από 1 Ιανουαρίου ισχύει η μείωση του Μερίσματος του ΜΤΝ κατά 14% και του ΕΚΟΕΜΝ
κατά 4%. Η μείωση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου το μέρισμα και το ΕΚΟΕΜΝ να είναι
βιώσιμα τα προσεχή χρόνια και οφείλεται αφενός
μεν στη μείωση των εσόδων τους αφετέρου δε
στην αύξηση των εξόδων τους, λόγω πολλών
παραιτήσεων το 2011.
β. Την 18 Ιανουαρίου έγινε η τελετή κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΝ στο Πολεμικό
Μουσείο. Στην τελετή παρέστησαν ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κ. Χρηστίδης ΠΝ, ο ΔΔΜΝ, ο ΑΣ, ο
ΔΝΕ, επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΝ , ΑΣ, Πρόεδροι
Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο ΠΝ και
μεγάλος αριθμός Αποστράτων. Λεπτομέρειες
στη σελίδα 56.
γ. Την 31 Ιανουαρίου έγινε στο Πολεμικό Μουσείο ενημέρωση των Αποστράτων από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑΝ, όπως και από Επιτελείς
του ΓΕΝ για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν.
Η κίνηση αυτή έγινε για πρώτη φορά, διήρκεσε
4,5 ώρες και είχε μεγάλη επιτυχία. Λεπτομέρειες
στη σελίδα 54.
δ. Την 22 Φεβρουαρίου υπεγράφη στα Χανιιά
από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ το συμβόλαιο αγοράς
από την ΕΑΑΝ Γραφείων για τις ανάγκες του παραρτήματος Κρήτης στην οδό Μανουσογιαννάκηδων στα Χανιά 230 τ.μ. αξίας 490.500 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ. Έτσι ολοκληρώθηκε μετά από προ-

σπάθειες 3 ετών η αγορά αυτή, η οποία εκτός από
την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης αποτελεί μία πολύ καλή επένδυση.
ε. Την 17 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΝ
ενημέρωσε στην Πάτρα τα μέλη του παραρτήματος ΕΑΑΝ/ΝΔ Ελλάδος.
στ. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την υπ. Αριθ. 102-θέμα 1ο
από 16-02-12 απόφασή του ενέκρινε το νέο κανονισμό παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ), ο
οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ
και υπάρχει στο γραφείο παραθερισμού και τον
πίνακα ανακοινώσεων της ΕΑΑΝ και ισχύει από
τον παραθερισμό του 2012.
ζ. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την υπ. Αριθ. 103-θέμα 6ο
από 23-02-12 απόφασή του θεσμοθέτησε το θεσμό του τοπικού εκπροσώπου ΕΑΑΝ (ΤΕ/ΕΑΑΝ).
Λεπτομέρειες στη σελίδα 5.
η. Ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβαν
μέρος στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. Το πρωί της 8 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας
του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και το βράδυ στο χορό της
ΕΑΑΣ.
2. Την 11 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του ΓΕΝ.
3. Την 14 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του παραρτήματος ΕΑΑΝ Πόρου.
4. Την 15 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του ΣΑΣΜΥΝ.
5. Τ
 ην 20 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του ΔΔΜΝ
και του ΜΤΝ.
6. Την 21 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του παραρτήματος ΕΑΑΝ ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα).
7. Την 22 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνας.
8. Την 24 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας της Λέσχης
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Λιμενικού Σώματος.
9. Την 27 Ιανουαρίου στο χορό της Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών ΛΣ.
10. Την 28 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του παραρτήματος ΕΑΑΝ ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα),
όπου παρέστη ο αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος Θ. Γερούκης ΠΝ εα.
11. Την 29 Ιανουαρίου στην κοπή πίτας του Συλλόγου καρδιοπαθών Αποστράτων.
12. Την 31 Ιανουαρίου στην κατάθεση στεφάνου
προς τιμήν των τριών ηρώων των Ιμίων στο
μνημείο που βρίσκεται έξω από την ΛΑΕΔ
μαζί με τους Συλλόγους ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝΑΝΕΑΕΔ-ΚΕΘΑ.
13. Την 1 Φεβρουαρίου σε τελετή που οργάνωσε
το ΓΕΝ στη ΣΝΔ για τους Αξιωματικούς αποφοίτους της ΣΝΔ που αποστρατεύτηκαν το
2011.
14. Την 2 Φεβρουαρίου σε τελετή που οργάνωσε
το ΓΕΝ στη ΣΜΥΝ για τους Αξιωματικούς (Ε)
που αποστρατεύτηκαν μετά τη συμπλήρωση
πλήρους υπηρεσιακού βίου.
15. Την 4 Φεβρουαρίου στην κοπή πίτας του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΝΔ.
16. Την 16 Φεβρουαρίου στο χορό του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β.
17. Την 17 Φεβρουαρίου στο χορό του παραρτήματος ΕΑΑΝ ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα).
18. Την 25 Φεβρουαρίου στο χορό του παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνας.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
α. Την 24 Μαρτίου και ώρα 10.30 κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου από τις
Ενώσεις Αποστράτων.
β. Την ενημέρωση των μελών μας στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/
ΕΑΑΝ την Πέμπτη 5 Απριλίου και ώρα 12.00.
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γ. Επίσκεψη στο ΑΣ εντός του Μαΐου σε ημερομηνία που θα γνωσθεί με νεώτερο.
δ. Έναρξη των διαδικασιών παραθερισμού για
το 2012 από την 12 Μαρτίου.
ε. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ την 25-112012. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν με νεώτερο.
στ. Η ΕΑΑΝ προρέπει τα μέλη της που μένουν
σε απομακρυσμένες περιοχές και το επιθυμούν,
να επικοινωνήσουν με την ΕΑΑΝ για να αναλάβουν καθήκοντα Τοπικού Εκπροσώπου ΕΑΑΝ.
Τέλος η ΕΑΑΝ απευθύνει έκκληση σε όλα τα
μέλη της, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στην ΕΑΑΝ και να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν
ειδικές γνώσεις, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της ΕΑΑΝ. Ειδικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη
για θέση στο γραφείο Τύπου της ΕΑΑΝ και στη
γραμματεία.

Θεσμοθέτηση τοπικού εκπροσώπου ΕΑΑΝ (ΤΕ/ΕΑΑΝ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 23-2-2012
Υπ’ Αριθ. 103
ΘΕΜΑ 6ο
Θεσμοθέτηση τοπικού εκπροσώπου ΕΑΑΝ (ΤΕ/
ΕΑΑΝ).
ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) (ΦΕΚ 82Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 14 του Νόμου 1911/1990.
β. Π.Δ. 576/1978 (Περί κυρώσεως Κανονισμού
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού) (ΦΕΚ
124Α/1978).
1. Η ΕΑΑΝ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) δηλαδή Κρατική Οντότητα, στα πλαίσια
της αποστολής της, που συνοπτικά είναι:
α.-Σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητας.
β.-Διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία
συναδέλφων
γ.-Συμμετοχή στις Εθνικές και Τοπικές εορτές
δ.-Έκδοση περιοδικού
ε.-Προβολή του έργου της διά των Μ.Μ.Ε.
στ.-Μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της
κοινωνικής θέσης των Μελών της.
ζ.-Έκδοση ταυτοτήτων των Μελών της
η.-Παραθερισμός των Μελών της
θ.-Οικονομική ενίσχυση των εχόντων ανάγκη
Μελών της
αποφασίζει την καθιέρωση του θεσμού του Τοπικού Εκπροσώπου της ΕΑΑΝ (ΤΕ/ΕΑΑΝ), ο
οποίος θα εκπροσωπεί μόνιμα την ΕΑΑΝ σε απομακρυσμένες περιοχές.
2. Καθήκοντα ΤΕ/ΕΑΑΝ μπορούν να αναλάβουν Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές του Π.Ν. και του Λ.Σ. ε.α.

3. Οι ΤΕ/ΕΑΑΝ ορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΝ, μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει επιθυμία να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα με διετή θητεία, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί. Η επιθυμία αυτή διατυπώνεται εγγράφως (Τ/Χ, e-mail, FAX) ή προφορικά με απλό τηλεφώνημα. Τα Παραρτήματα
μπορούν να προτείνουν στην ΕΑΑΝ Μέλη για τις
περιοχές που ευρίσκονται στην δικαιοδοσία
τους.
4. Οι ΤΕ/ΕΑΑΝ αναφέρονται στην ΕΑΑΝ, εκτός
από αυτούς που υπάγονται στα Παραρτήματα, οι
οποίοι αναφέρονται στο αντίστοιχο Παράρτημα.
5. Οι ΤΕ/ΕΑΑΝ δεν έχουν νομική ή οικονομική
εξουσιοδότηση, εκτός εάν καθορισθεί αυτό κατά
περίπτωση από την ΕΑΑΝ.
6. Τα βασικά καθήκοντα των ΤΕ/ΕΑΑΝ είναι:
α. Εκπροσώπηση της ΕΑΑΝ στις Τοπικές Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές ως και την Τοπική
κοινωνία.
β. Συμμετοχή στις Τοπικές εκδηλώσεις.
γ. Ε
 νημέρωση της ΕΑΑΝ για τα Τοπικά προβλήματα στην επίλυση των οποίων θα μπορούσε
αυτή να συμβάλει.
δ. Σ υνεργασία με συναδέλφους που κατοικούν ή
επισκέπτονται τον τόπο.
ε. Συνεργασία με Μονάδες του Π.Ν. και του Λ.Σ., που
υπάρχουν μόνιμα ή επισκέπτονται τον τόπο.
στ. Επικοινωνία με ΕΑΑΝ για αλληλοενημέρωση.
7. Οι ΤΕ/ΕΑΑΝ είναι άμισθοι. Η ΕΑΑΝ θα μπορεί
να καλύπτει ορισμένα έξοδά τους κατόπιν συνεννοήσεως.
8. Με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΑΑΝ οι ΤΕ/ΕΑΑΝ λαμβάνουν τα απαιτούμενα για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους έγγραφα, κανονισμούς, νομοθεσία, πληροφοριακά έγγραφα, κλπ.
9. Ισχύς της παρούσας από 01-02-2012.
10. Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Υπαπαντή του Κυρίου

Συγκλονιστικό περιστατικό του Β’ ΠΠ

Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα
«Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών
εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον».
Λουκ. Β’ 34

K

άθε χρόνο 2 Φεβρουαρίου εορτάζουμε
την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού. Υπαπαντή σημαίνει έρχομαι
εις απάντησιν τινός.
Από την εορτήν των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου μέχρι την 2αν Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε την Υπαπαντήν του Κυρίου είναι (40) τεσσαράκοντα ημέρες. Σαραντισμός. Από τότε καθιερώθηκε και στην Εκκλησία μας να κάνουν σαραντισμό και οι γυναίκες όταν γεννούν τα παιδιά
τους. Με πολλή συγκίνηση ο δίκαιος Συμεών
κρατεί εις τας αγκάλας του το Θείον βρέφος.
Βλέποντας ευλαβικά τον ουρανόν είπε: «Νυν
απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα».
Τρισευτυχισμένος ο πρεσβύτης Συμεών στρέφεται προς την Παναγίαν διά να της είπει: «Ιδού
ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών
εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον». Ο
Ιησούς Χριστός έγινε σημείον αντιλεγόμενον.
Αφ’ ότου ήλθεν εις τον κόσμον ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού έγινε το σοβαρώτερον σημείον της αντιλογίας των ανθρώπων. Βρέφος ακόμη εγνώρισε την έχθραν και κακουργίαν. Αμφισβητείται υπό πολλών. Πολεμείται. Διαβάλλεται
η ιστορικότης του θεανδρικού προσώπου Του.
Βάλλεται το απολυτρωτικόν του έργον. Χαρακτηρίζεται η θρησκεία της αγάπης Του, η υψίστη
χριστιανική κοσμοθεωρία ως μία ανωφελής ουτοπία και χίμαιρα.
Έπεσον πολλοί και συνετρίβησαν.
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Έπεσον οι φοβεροί διώκται και πολέμιοι.
Η στρατιά των απίστων συνετρίβη κυριολεκτικώς. Οι αρνηταί και οι ειδωλολάτραι πάσης εποχής, έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι. Βεβαρημένοι
πολλοί από την αμαρτίαν, ανεζήτησαν και εύρον
Εκείνον, όστις είναι «ο αμνός του Θεού ο αίρων
την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. Α’ 29).
Ηκολούθησαν Αυτόν πιστώς. Εβάδισαν επακριβώς επί τα ίχνη Του. Ηγωνίσθησαν γενναίως
διά την πίστιν. Εθυσιάσθησαν διά το πάντιμον
όνομά Του. Είναι τιμή μας, να ανήκομεν εις τον
Κύριον.
Από τα βάθη της ψυχής μας ας παρακαλούμεν
πάντοτε τον Σωτήρα μας, να μας διαφυλάσση «εκ
της του διαβόλου παγίδος» (Β’ Τιμοθ. Β. 26). Και
είθε διά της πίστεως μας και της αρετής ημών,
έτοιμοι καθ’ όλα να υπαντήσωμεν τον Κύριον μας,
χαίροντες εν τη επουρανίω Βασιλεία Του, όταν θα
έλθη «Μετά των αγγέλων των αγίων».

Γράφει ο Υποναυάρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN

Ό

πως σε κάθε πόλεμο, έτσι και στο Β’ ΠΠ,
συνέβησαν συγκλονιστικά περιστατικά,
πολλά από τα οποία είτε παραβλέφτηκαν,
είτε γρήγορα ξεχάστηκαν. Ένα από αυτά, που δεν
είχε μέχρι τώρα γίνει γνωστό και αναδεικνύει την
απίστευτη σκληρότητα των ανθρώπων στον πόλεμο, περιγράφεται μεταξύ άλλων στο βιβλίο
που κυκλοφόρησε το 2011 από τον βρετανικό
εκδοτικό οίκο Coronet, με τίτλο Rogue Male. Το
βιβλίο αυτό αναφέρεται κυρίως στη δράση στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ιταλικής, Γερμανικής και Βουλγαρικής κατοχής της πατρίδας μας
στο Β’ ΠΠ, στρατιωτικών πρακτόρων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, ελεγχόμενων από περιφερειακό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Special
Operations Executive (SOE), που βρισκόταν στην
Αίγυπτο. Η SOE, με κύρια έδρα το Λονδίνο, είχε
συσταθεί κατόπιν εντολών του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill, για να διοργανώσει και ενισχύσει ένοπλες ανταρτικές ομάδες
στην κατεχόμενη Ευρώπη, προκειμένου αυτές να
παρενοχλούν τις δυνάμεις κατοχής του Άξονα με
δολιοφθορές και ένοπλη δράση.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας στο
Β’ ΠΠ, στο βουνό Γκιώνα, στην περιοχή του Νομού Φωκίδας, δρούσαν, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές της στερεάς Ελλάδας, κυρίως
αντάρτες του ΕΛΑΣ και στρατιωτικοί πράκτορες
της SOE, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με χρυσές
λίρες, οπλισμό και πυρομαχικά διάφορες ένοπλες ελληνικές ανταρτικές ομάδες και προσπαθούσαν να τις κατευθύνουν στα πλαίσια των
εντολών του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης
Ανατολής που βρισκόταν στην Αίγυπτο, σε στρα-

τιωτικές ενέργειες εναντίον των κατακτητών.
Στην ανωτέρω περιοχή, την άνοιξη του 1944,
μαζί με τους Έλληνες αντάρτες του ΕΛΑΣ και τους
στρατιωτικούς πράκτορες της βρετανικής κοινοπολιτείας της SOE, βρίσκονταν και Γερμανοί, καθώς και Ρώσοι, Πολωνοί και άλλοι στρατιωτικοί,
που είχαν αυτομολήσει από τα στρατεύματα κατοχής και συνέπρατταν με τους Έλληνες αντάρτες
και τους πράκτορες της SOE. Επικεφαλής των
πρακτότων της SOE στην προαναφερόμενη περιοχή, ήταν ο ήδη περιώνυμος από τη δράση του
στην Ελλάδα βρετανός Major Geoffrey GordonCreed, ο οποίος το 1943 ανέλαβε και έφερε επιτυχέστατα σε πέρας την ανατίναξη της γέφυρας
του Ασωπού, μαζί με λίγους εξαιρετικά τολμηρούς, ριψοκίνδυνους και έμπειρους δολιοφθορείς
της βρετανικής κοινοπολιτείας, χωρίς καμία βοήθεια από τους εκεί Έλληνες ένοπλους αντάρτες
του ΕΛΑΣ, διότι το KKE υπό τον πλήρη έλεγχο του
οποίου βρισκόταν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, δήλωσε
τελικά ότι δεν θεωρούσε την επιχείρηση επιτεύξιμη. Ας σημειωθεί ότι η ανατίναξη της γέφυρας
του Ασωπού ήταν πάρα πολύ πιο επικίνδυνη και
κατά πολύ δυσκολότερη επιχείρηση, από την προηγηθείσα το 1942 ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοπόταμου από πράκτορες της βρετανικής
κοινοπολιτείας με τη σύμπραξη Ελλήνων ενόπλων ανταρτών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ.
Η Γερμανία του Hitler διατηρούσε δύο ξεχωριστές και μη εν γένει συνεργαζόμενες, αλλά
μάλλον ανταγωνιζόμενες υπηρεσίες πληροφοριών, την Abwehr, υπό το Ναύαρχο Wilhelm
Canaris και την Sicherheitsdienst (SD) των SS,
υπό τον Reichsfuehrer, Heinrich Himmler. Περί
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το τέλος του Β’ ΠΠ η SD των SS, απορρόφησε την
Apwehr, ο Ναύαρχος Canaris μετατέθηκε, έπεσε
σε δυσμένεια και τελικά απαγχονίστηκε αρχές
Απριλίου του 1945, θεωρηθείς συμμέτοχος στην
τελευταία από τις 42 και σημαντικότερη ανεπιτυχή απόπειρα κατά της ζωής του Hitler, που έγινε
από Γερμανούς Αξιωματικούς με πρωτεργάτη
τον ανάπηρο του Β’ ΠΠ Colonel Claus Schenk
Graf von Stauffenberg τον Ιούλιο του 1944.
Γερμανοί πράκτορες της Abwehr και της SD
είχαν διεισδύσει σε ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις, είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους
παρουσιαζόμενοι ως αυτομολίσαντες αντιχιτλερικοί και αντλούσαν πληροφορίες, τις οποίες
μετέδιδαν στις γερμανικές αρχές κατοχής. Στα
βουνά του Νομού Φωκίδας δρούσαν το 1944
ένοπλες ανταρτικές ομάδες του ΕΛΑΣ και του
5/42 Συντάγματος του Συνταγματάρχη Ψαρρού.
Στην ομάδα του ΕΛΑΣ υπό τον αντάρτη καπετάν
Ορέστη (ψευδώνυμο) είχε εισδύσει ο Γερμανός
κατάσκοπος Helmut της SD, εις δε τους αντάρτες
του Συντάγματος 5/42 ο Γερμανός πράκτορας
Otto της Abwehr. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το 5/42 Σύνταγμα του Συνταγματάρχη Ψαρού διαλύθηκε από τον ΕΛΑΣ για τρίτη
φορά τον Απρίλιο του 1944 και ακολούθως δολοφονήθηκαν από τον ΕΛΑΣ ο Συνταγματάρχης
Ψαρρός και εκατοντάδες από τους συλληφθέντες από τον ΕΛΑΣ αντάρτες του.
Την αποκάλυψη των προαναφερόμενων Γερμανών κατασκόπων μεθόδευσε πολύ επιδέξια ο
δαιμόνιος Βρετανός Major Geoffrey GordonCreed, που δρούσε στην ίδια περιοχή με τα προαναφερόμενα τμήματα του ΕΛΑΣ και του Συντάγματος 5/42.
Αυτό το επέτυχε στρέφοντας τον Helmut, προς
τον οποίον προσποιήθηκε ότι του έχει πλήρη
εμπιστοσύνη, εναντίον του Otto, τον οποίο παρουσίασε ως ύποπτο για κατασκοπία και ανέθεσε
στον Helmut να τον ανακρίνει και να του αποσπά-
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σει μια ομολογία.
Εκείνο που δεν γνώριζε τότε ο Major Geoffrey
Gordon-Creed ήταν ότι οι Helmut και Otto ήταν
παιδικοί φίλοι και ο Otto ήταν κουμπάρος του
Helmut, το οποίο είχε παντρέψει το1942.
Παρά ταύτα και για να μην εγερθούν υποψίες
για τον εαυτό του, ο Helmut ανέκρινε με υπερβολική σκληρότητα τον Otto και στο τέλος του
έσπασε με κλοτσιά το σαγόνι, για να μην είναι σε
θέση να μιλήσει.
Ακολούθως πήρε μέρος και στο εκτελεστικό
απόσπασμα που σκότωσε τον Otto, κατ’ εντολή
του Major Geoffrey Gordon-Creed.
Αμέσως μετά ο Major Geoffrey Gordon-Creed
υποψιάστηκε ότι ο Helmut, ευρισκόμενος σε πολύ δύσκολη θέση και έχοντας συγκεντρώσει
πλήρεις πληροφορίες για τους Έλληνες αντάρτες στα βουνά του Νομού Φωκίδας, θα επιχειρούσε να διαφύγει προς τις γερμανικές δυνάμεις

κατοχής, του έστησε παγίδα και ο Helmut συνελήφθη από άνδρες του Major Geoffrey GordonCreed, έχοντας επάνω του σχέδια και κείμενα με
λεπτομέρειες για τις θέσεις και δυνατότητες των
Ελλήνων ανταρτών. Κατόπιν αυτού ο Major
Geoffrey Gordon-Creed συγκρότησε ένα εκτελεστικό απόσπασμα από Πολωνούς αντάρτες, που
είχαν αυτομολήσει από το Γερμανικό στρατό και
είχαν ενταχθεί στις ελληνικές ανταρτικές δυνάμεις και τους βρετανούς πράκτορες της SOE, για
την εκτέλεση του Helmut, τον οποίο προηγουμένως κατάφερε να τον κάνει να του μιλήσει για τη
στενή φιλική και συγγενική σχέση του με τον
Otto. Το πολωνικό εκτελεστικό απόσπασμα
αστόχησε, ο Helmut τους περιέπαιξε για την
αστοχία τους και ακολούθως οι Πολωνοί επιτέ-

θηκαν με μαχαίρια εναντίον του Helmut, τον
οποίο κατακρεούργησαν.
Τα προαναφερόμενα αποτελούν χαρακτηριστικά της διεξαγωγής του Β’ ΠΠ, που γενικά δεν
διαφέρουν από τη σκληρότητα και όχι σπάνια
αγριότητα που δείχνουν στους πολέμους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα αναμενόταν να κατέβουν σε
τέτοια χαμηλά επίπεδα. Από τα ανωτέρω γεγονότα διαφαίνεται επίσης η στενή συνεργασία των
Ελλήνων ανταρτών με πράκτορες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, από τους οποίους εφοδιάζονταν με όπλα και χρήματα. Παράλληλα καταφαίνεται και η βαθιά διείσδυση και αδυσώπητη
δράση Γερμανών κατασκόπων στις ελληνικές
και βρετανικές οργανώσεις που ενεργούσαν
στην κατεχόμενη Ελλάδα κατά τον Β’ ΠΠ.
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Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
Γράφει ο Υποπλοίαρχος εα Κ. Τσαπράζης ΠN

To

1912 ο Πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος εντάσσει την Ελλάδα στη Βαλκανική συμμαχία και συγκαλεί ναυτικό συμβούλιο στο Υπουργείο των ναυτικών
όπου εκτός του Υπουργού Ν. Στράτου παρίσταται
η τότε ηγεσία του Ναυτικού, Πλοίαρχοι Γκίνης
Βρατσάνος και Κουντουριώτης και οι Αντιπλοίαρχοι Δούσμανης και Ματθαιόπουλος. Στο εν
λόγω συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη
γνώμη των παρισταμένων για τις πιθανότητες
επιτυχίας του Ναυτικού Πολέμου κατά της Τουρκίας. Όλοι, πλην του Κουντουριώτη που σιωπούσε, θεωρούσαν ότι η επιτυχία ειναι αμφίβολη
λόγω της μεγαλύτερης ναυτικής ισχύος που
μπορούσε να προβάλει η Τουρκία. Η ισχύς της
αυτή αποτυπωνόταν τόσο σε αριθμό πλοίων όσο
και σε αριθμό πυροβόλων, διαμετρήματος αυτών
και πάχους θωράκισης πλοίων. Αντίθετα η αδυναμία της Ελλάδος αποτυπωνόταν στα λίγα πλοία
που διέθετε και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία
της περιόδου εκείνης που θα αναφερθούν παρακάτω (για παράδειγμα ο «Αβέρωφ» στερείτο
πλήρους φόρτου πυρομαχικών με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να εκτελέσει γυμνάσια πυρών). Ο
Πρωθυπουργός ακούγοντας αυτές τις απόψεις
ζήτησε τέλος κι από τον Κουντουριώτη να εκφράσει τη γνώμη του, η οποία ήταν:
«Θα νικήσουμε κύριε Πρωθυπουργέ! Διότι δεν
κερδίζονται οι μάχες μόνο με τα σίδερα και τα
μπαρούτια, κρίνονται και με την ψυχή. Την ψυχή
που έχουμε από τους προγόνους μας, τους ήρωες του 1821. Που νίκησαν πολύ πιο μεγάλους
στόλους Τουρκιάς και Αιγύπτου».
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Αυτή η απάντηση χαλύβδωσε το φρόνημα του
Πρωθυπουργού, ο οποίος πείστηκε ώστε αφενός
να συνεχίσει την πολιτική εμπλοκής της Ελλάδος
στον πόλεμο και αφετέρου να αναθέσει τη Διοίκηση του Στόλου του Αιγαίου στον Π. Κουντουριώτη, όταν αυτός θα ξεσπούσε. Απόδειξη της
επιρροής που άσκησε ο Κουντουριώτης στον Ε.
Βενιζέλο προκειμένου ο τελευταίος να οδηγήσει
τη χώρα στους Βαλκανικούς πολέμους είναι η
ακόλουθη επιστολή που έστειλε ο Βενιζέλος
στον Κουντουριώτη το 1933 η οποία και παρατί-

θεαι αυτούσια (Η υπογράμμιση έχει γίνει από τον
γράφοντα).
3 Δεκεμβρίου 1933
Φίλτατε Ναύαρχε,
Είκοσι ένα χρόνια κλείνουν σήμερα από την
ημέρα που με τη ναυμαχία της Έλλης εξησφάλισες την κατά θάλασσαν υπεροπλίαν της Ελλάδος
και των συμμάχων της και έτσι εξησφάλισες την
τελικήν νίκην των. Όλοι οι Έλληνες σου είμεθα
ευγνώμονες διά την νίκη σου αυτήν. Περισσότερον από όλους εκείνος, που γνωρίζει ότι χωρίς
την αδάμαστον αποφασιστικότητά Σου και την
πίστιν Σου εις την κατά θάλασσαν νίκη μας δεν
θα αποφασίζαμεν να λάβωμεν μέρος εις τον
πρώτον Βαλκανικόν πόλεμον, με αποτέλεσμα
ότι, αν μεν ενικούσαν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι,
τα όριά μας θα έμεναν οριστικώς εις την Μελούνα, ή το πολύ θα έφθαναν στον Αλιάκμονα, αν δε
ενικούσαν οι Τούρκοι, η ζωή των ομογενών της
Αυτοκρατορίας θα απέβαινε ανυπόφορος.
Με εξαίρετον τιμήν και αγάπην
Ελευθ. Κ. Βενιζέλος
Η δράση του Αρχηγού κατά τους Βαλκανικούς πολέμους
Ο Πλοίαρχος Π. Κουντουριώτης αναλαμβάνοντας
την αρχηγία του στόλου του Αιγαίου με έδρα το
«Γ. Αβέρωφ» σχηματίζει το επιτελείο του, αποτελούμενο από τον Αντιπλοίαρχο Σ. Δούσμανη
αρχιεπιστολέα και Κυβερνήτη του «Γ. Αβέρωφ»,
τον Πλωτάρχη Γ. Ζωχιό, τον Υποπλοίαρχο Ι. Θεοφανίδη ως υπασπιστή και τον ανθυποφροντιστή
Ι. Κριεζή ως γραμματέα. Η σύγκριση των αντιπάλων στόλων φαίνεται στον πίνακα στην επόμενη
σελίδα.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα 19
ελαφρά σκάφη του Ελληνικού στόλου μόνο τα
οκτώ Α/Τ τύπου Θυέλλης-Νίκης (εκτοπίσματος

350 τόνοι – ναυπηγήσεως 1884-85) προϋπήρχαν
από τον καιρό της ειρήνης. Δύο Α/Τ, το «Κεραυνός» και το «Νέα Γενεά» (εκτοπίσματος 560 τόνοι – ναυπηγήσεως 1912) μετά μεγάλης δυσκολίας και με περιπετειώδη τρόπο κατέστη δυνατό
να αποπλεύσουν από τα γερμανικά ναυπηγεία και
να παραληφθούν από ελληνικά πληρώματα στην
Ολλανδία, χωρίς να υποστούν δοκιμές παραλαβής. Με το στόλο ενώθηκαν μετά την κήρυξη του
πολέμου (5/10/1912). Άλλα τέσσερα Α/Τ, το
«Λέων», «Πάνθηρ», «Αετός» και «Ιέραξ» (εκτοπίσματος 1175 τόνοι-ναυπηγήσεως 1912) θα
αγοραστούν αιφνιδιαστικά από την Αγγλία ενώ
ναυπηγούνταν για λογαριασμό της Αργεντινής.
Απέπλευσαν με ξένα πληρώματα προκειμένου
να μην τα προλάβει η κήρυξη του πολέμου στην
Αγγλία και στην Αλγερία θα επιβούν τα ελληνικά
πληρώματα όπου μέσα σε 24 ώρες θα εξοικειωθούν με τη χρήση των καινούγιων συσκευών –
μηχανημάτων και θα τα οδηγήσουν στην Ελλάδα.
Μετά την κήρυξη του πολέμου το πρώτο, ο «Λέων», θα ενωθεί με το στόλο στις 18/10/1912.
Λόγω της βιαστικής αγοράς τους δεν κατέστη
δυνατόν να βρεθούν τορπίλες για τα 4 αυτά Α/Τ
γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκαν ως ανιχνευτικά.
Τέλος, υπήρχε και ένα Υ/Β στη δύναμη του ελληνικού στόλου, το «Δελφίν» (εκτοπίσματος
295/452 τόνοι-ναυπηγήσεως 1910) αλλά το
προσωπικό του εθεωρείτο όχι εντελώς εξασκημένο λόγω της βιαστικής αναχώρησης από τη
Γαλλία όπου συντελείται η σχετική εκπαίδευση.
Για τον «Αβερωφ» τέλος, έχει ήδη ειπωθεί το
μειονέκτημα της μη ύπαρξης αρκετών πυρομαχικών που είχε ως συνέπεια την μη εκτέλεση
πυρών γυμνασίων. Ενώ για τα αναχρονιστικά
θωρηκτά «Ύδρα» - «Σπέτσαι» - «Ψαρά» (εκτοπίσματος 4.800 τόνων-ναυπηγήσεως 1890) αξίζει
να σημειωθεί ότι το «Ύδρα» είχε μεταπέσει σε
κατάσταση παροπλισμού και την τελευταία στιγ-
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Σύνολο Εκτοπίσματος

Πυροβολικό για μάχη όταν τα πλοία
πολεμούν με τις πλευρές τους

Αριθμός πλοίων
Σύνολο Εκτοπίσματος

Πυροβολικό

Θωρηκτός στόλος
Ελληνικός
24.380 τόνοι
9 πυροβόλα των 270 χιλ.
4 ταχυβόλα των 234 χιλ.
4 ταχυβόλα των 190 χιλ.
9 πυροβόλα των 150 χιλ.
Ελαφρύς στόλος
Ελληνικός
19
8.300 τόνοι
16 των 100 χιλ.
4 των 88 χιλ.
16 των 76 χιλ.
32 των 57 χιλ.
5 των 37 χιλ.

μή επανενεργοποιήθηκε από το ΝΣ. Γενικά το
πυροβολικό τους ήταν τέτοιας τεχνολογίας που
μόνο για αποστάσεις από 4500 έως 8500 μέτρα
μπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσματικό. Δεν διέθετε επαρκές σκοπευτικό σύστημα, ούτε σύστημα διευθύνσεως βολής. Η θωράκισή τους ήταν
επίσης πολύ ασθενής ή ανύπαρκτη σε ευαίσθητα
σημεία του πλοίου (πυριτιδαποθήκες ανοικτές
προς τα πάνω), καθόσον δεν προβλεπόταν άμυνα
των πλοίων από καμπύλης τροχιάς βλήματα!
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Πλοίαρχος Π. Κουντουριώτης βεβαίωνε τον Πρωθυπουργό για την
επιτυχία στον κατά θάλασσα αγώνα κατά της
Τουρκίας. Την 5/10/1912 κηρύσσεται ο πόλεμος,
ο στόλος είναι συγκεντρωμένος στο Φάληρο και
σε μια σεμνή τελετή δίδονται διαδοχικά οι ευχές
του Υπουργού, του Πρωθυπουργού και του Βα-

Τουρκικός
34.140 τόνοι
12 πυροβόλα των 280 χιλ.
2 ταχυβόλα των 234 χιλ.
8 ταχυβόλα των 152 χιλ.
2 ταχυβόλα των 150 χιλ.
4 ταχυβόλα των 120 χιλ.
8 ταχυβόλα των 105 χιλ.
Τουρκικός
22
13.800 τόνοι
4 των 152 χιλ.
16 των 120 χιλ.
4 των 105 χιλ.
12 των 75 χιλ.
22 των 57 χιλ.
18 των 47 χιλ.
30 των 37 χιλ.

σιλέα προς τον Αρχηγό και τα πληρώματα. Σε
κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης αναγιγνώσκεται η διαταγή με την οποία ο Κουντουριώτης
ονομάζεται Υποναύαρχος*. Στην αντιφώνησή του
ο Κουντουριώτης εμφανώς συγκινημένος είπε
μόνο «Κύριε Πρόεδρε, να είσθε βέβαιος ότι θ’
ακολουθήσουμε το παράδειγμα των προγόνων
μας του ’21».
Ο στόλος αποπλέει και κατευθύνεται στη Λήμνο όπου σκοπό έχει να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει ως ορμητήριο και προκεχωρημένη
βάση. Από την 6/10/1912 ξεκινάνε οι περιπολίες
των Α/Τ μπροστά από το στενό των Δαρδανελλίων προκειμένου να επιβάλλουν αποκλεισμό
στην Τουρκία αλλά και να ελέγχουν για τυχόν
έξοδο του Τουρκικού στόλου. Η κατάληψη της
Λήμνου ολοκληρώνεται την 9/10/1912 και απο-

* Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ο βαθμός του Αρχιπλοίαρχου στο Ναυτικό, ούτε του Ταξίαρχου στο
στρατό ξηράς, οπότε μετά το βαθμό του Πλοιάρχου ο επόμενος βαθμός ήταν αυτός του Υποναυάρχου και αντίστοιχα στο στρατό ξηράς.
Ο βαθμός Ταξιάρχου / Αρχιπλοιάρχου θα εμφανιστεί στο Β’ ΠΠ.
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τελεί την ιδανική βάση προκειμένου ο Ελληνικός
στόλος να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Για
την επιλογή της Λήμνου ως ορμητήριο έχουν
γραφεί πολλά από Αξιωματικούς που προσπάθησαν να αποδείξουν ότι αυτοί είχαν την πατρότητα
της ιδέας. Γεγονός είναι ότι και ο Κουντουριώτης
πίστευε σε αυτή την ιδέα τουάχιστον από το 1910
όπως έχουμε και σχετικές αποδείξεις δημοσιευμένες μεταγενέστερα (1931). Είναι γεγονός ότι
στους ναυτικούς κύκλους της Ελλάδος συζητείτο η ανωτέρω ιδέα ευρέως ενώ το 1907 την
βρίσκουμε δημοσιευμένη στο σύγγραμμα του Π.
Ι. Αργυρόπουλου, «Το ναυτικόν της Ελλάδος
πρόγραμμα». Εν τούτοις, κατά την άποψή μας,
μεγαλύτερη σημασία έχει το ποιος κατάφερε να
υλοποιήσει την εν λόγω ιδέα και όχι το ποιος την
σκέφθηκε. Εξάλλου και κατά τον ατυχή πόλεμο
του 1897 είχε εκδοθεί διαταγή από την τότε Εληνική Κυβέρνηση για την κατάληψη της Λήμνου η
οποία ποτέ δεν εκτελέστηκε, παρά την τότε ανυπαρξία του Τουρκικού Ναυτικού. Συνεπώς, η
επιτυχής εκτέλεση της ιδέας είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που σκέφτονταν αυτήν την
ιδέα ενέργειας για το Ελληνικό Ναυτικό και σε
αυτόν (Υποναύαρχος Π. Κουντουριώτης) που πήρε το θάρρος να την προτείνει και επιβάλει ως
ιδέα στρατιωτικής ενεργείας καταρχήν στην Κυβέρνηση και εν συνεχεία να την πραγματοποιήσει
παρά τις μεγάλες, όσον αφορά την Διοικητική
μέριμνα, δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.
Πράγματι, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ελληνικός στόλος ήταν προβλήματα
διοικητικής μέριμνας και αυτά αντιμετωπίστηκαν
χάρη στην ηρεμία, αποφασιστικότητα, ενεργητικότητα και αυστηρότητα του Αρχηγού. Το κύρος
του και η επιβολή του παρέλυσαν κάθε μεμψιμοιρία και υπερβολική απαίτηση από την πλευρά των
Κυβερνητών και των πληρωμάτων. Έδωσε σε

όλους να καταλάβουν ότι «κάνομε πόλεμο».
Επωφελούμενος της απουσίας του τουρκικού
στόλου απελευθέρωσε ο Ελληνικός στόλος, κατόπιν εντολών της κυβερνήσεως, τα νησιά Θάσο,
Ίμβρο, Σαμοθράκη, Άγιο Ευστράτιο την 18 και
19/10 χωρίς να συναντήσει ουσιαστική αντίσταση και την 22/10 απελευθερώνονται τα Ψαρά.
Την 24/10 με πρωτοβουλία του Αρχηγού απελευθερώνεται η Τένεδος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προχωρημένο ορμητήριο των περιπολούντων τα στενά Ελληνικών ελαφρών
σκαφών. Από το τηλεγραφείο της Τενέδου ο Αρχηγός του στόλου Π. Κουντουριώτης έστειλε το
ακόλουθο τηλεγράφημα στον Τούρκο Υπουργό
των Ναυτικών:
«Kατελάβομεν την Τένεδον και περιμένομεν
τον αντίπαλον στόλον, προσθέτων συνάμα ότι
εάν ο Στόλος των δεν έχει γαιάνθρακας είναι
προθυμότατος να τω παραχωρήσει τοιούτους».
Τόση ήταν η ορμή και η θέληση του Αρχηγού
να ναυμαχήσει τον Τουρκικό στόλο. Την 02/11
κατόπιν κατεπειγουσών διαταγών του Υπουργείου και άμεσων αντιδράσεων του Κουντουριώτη
θα απελευθερωθεί η Χερσόνησος του Άθω από
τον Ελληνικό στόλο προτού προλάβει να εισέλθει σε αυτή ο Βουλγαρικός στρατός και την 04/11
θα απελευθερωθεί η Ικαρία.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι την
20/10 το Υπουργείο των Ναυτικών διέταξε τον
Κουντουριώτη να εκτελέσει κατάληψη της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως με σκοπό την εκβίαση
των Δαρδανελλίων εντός της ερχόμενης εβδομάδας όπως επίσης και την κατάληψη των νησιών
Μυτιλήνης και Χίου. Ο Κουντουριώτης όμως, που
ήταν εντελώς απαράσκευος για μια τέτοιου είδους
επιχείρηση, ήξερε να «τολμά συνεπώς» και απήντησε στο Υπουργείο ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις φρουρές Καλλιπόλεως, Μυτιλήνης και
Χίου, και ότι για την επιχείρηση της Καλλίπολης θα
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απαιτηθούν τουλάχιστον 6.000 εξασκημένοι άνδρες ενώ δοθέντος ότι ο Τουρκικός στόλος είναι
άθικτος, η επιχείρηση στην Καλλίπολη θα είναι
πολύ επικίνδυνη. Την επομένη ημέρα ανεστάλη η
διαταγή περί Καλλιπόλεως από το Υπουργείο και
αναγγέλθηκε ότι θα προετοιμαστεί ολόκληρη μεραρχία για την επιχείρηση, μετά την κατάληψη της
Θεσσαλονίκης. Την 25/10 το Υπουργείο ανακοίνωσε στον Αρχηγό ότι η επιχείρηση εγκαταλείπεται οριστικά.
Την 8/11 εκτελέστηκε απόβαση στη Μυτιλήνη,
την 10/11 συμπληρώθηκαν, επιτέλους, τα πυρομαχικά του «Αβέρωφ» και την 11/11 εκτελέστηκε απόβαση στη Χίο κάτω από εχθρικά πυρά. Την
13/11 η Κυβέρνηση απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Κουντουριώτη για το μέχρι τώρα έργο του και εκείνος απήντησε: «Αρχηγός,
Κυβερνήται, Επιτελεία και πληρώματα υπ’ εμέ
στόλου εν επιγνώσει ότι μέχρι τούδε μικρά μόνον
επετέλεσαν υπέρ της δόξης της Πατρίδας και
έτοιμα πάντοτε εις την φωνήν και τα κελεύσματα

αυτής ευχαριστούσι την Κυβέρνησιν διά τα συγχαρητήρια επί της μέχρι τούδε δράσεως αυτών.
Κουντουριώτης».
(Η υπογράμμιση έγινε από τον γράφοντα).
Την 21/11 διατάχθηκε από το Υπουργείο η
εκτέλεση τορπιλικής επιθέσεως κατά του Τουρκικού στόλου που βρισκόταν αγκυροβολημένος
στα Δαρδανέλλια. Την 23/11 κοινοποιήθηκε η εν
λόγω διαταγή στο Διοικητή του στολίσκου των
Α/Τ από τον Κουντουριώτη με τις κατάλληλες
συντονιστικές οδηγίες και υπό την αίρεση νεωτέρας εκτελεστικής διαταγής. Ανεστάλη από το
Υπουργείο η εν λόγω διαταγή από τις 23 έως τις
27/11 και ακυρώθηκε οριστικά την 30/11. Αξίζει
εδώ να σημειωθεί ότι ο Κουντουριώτης εγκαίρως είχε προτείνει στην Ελληνική Κυβέρνηση να
ναρκοθετηθεί το στενό του Ελλησπόντου αλλά
προκειμένου να μη βλαφθούν τα εμπορικά συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, η πρότασή
του απορρίφτηκε.

Η απόβαση των συμμάχων στο Salerno
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρήστος Ιδ. Κούσουλας ΠN

K

αθώς αι Συμμαχικαί Δυνάμεις συνέχιζαν την κατάκτηση της Ευρώπης, ο
Αμερικανός Πρόεδρος Franklyn
Roosevelt και ο Άγγλος Πρωθυπουργός, Winston
Churchill, συνηντήθησαν μεταξύ 17 και 24 Αυγούστου 1943, εις το Quebec του Καναδά.
Μαζί τους οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων,
Αμερικανός στρατηγός G. Marshall και ο Άγγλος
στρατηγός A. Brook και πολυπληθείς αντιπροσωπείες διπλωματών, δημοσιογράφων, γραμματέων
κ.λπ. Σκοπός ήτο, η επιλογή: α) του τόπου της αποβάσεως στην Ευρώπη και την ημερομηνίαν της και
β) του προσώπου που θα ηγείτο του Εκστρατευτικού Σώματος. Πάντως, από ό,τι ο Πρόεδρος και ο
Πρωθυπουργός είχαν υποσχεθεί, ένας εκ των δύο
στρατηγών θα κατελάμβανε την θέση αυτή. Και

Aπόβαση Aμερικανών στρατιωτών στη Σικελία με στόχο
την ενδυνάμωση της 5ης στρατιάς κατά τη διάρκεια των
αποβάσεων στο Salerno
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αυτοί, παρά τις διαφορές απόψεων, ήσαν πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνην.
Η πορεία του πολέμου είχε αρχίσει να γέρνει
προς την πλευρά των συμμάχων, το έτος αυτό. Η
Σικελία απελευθερώνετο σιγά-σιγά, ο Μουσολίνι είχε ανατραπεί και είχε συλληφθεί από τους
Ιταλούς παρτιζάνους, η Ιταλία ήταν έτοιμη να
συνθηκολογήσει, στη Ρωσία οι Γερμανοί είχαν
υποχωρήσει και τα γερμανικά υποβρύχια είχαν
ηττηθεί στον Ατλαντικό. Θα ακολουθούσε η είδηση ότι στρατιωτική επιτροπή με επικεφαλής Ιταλό στρατηγό, μετέβη στο Αρχηγείο του
Eisenhower, με την πρόταση της παραδόσεως
του Ιταλικού Στρατού και προσχωρήσεως στη
συμμαχία. Ο στρατηγός Marshall συνεφώνησε, η
8η στρατιά του στρατηγού Montgomery να δια-

Aγγλικό καταδιωκτικό τύπου Spitfire που έχει
καταρριφθεί στην παραλία του Salerno τον
Σεπτέμβριο του 1943

IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2012

15

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

σχίσει τα στενά της Μεσσήνης και η νέα 5η στρατιά υπό τον Αμερικανό στρατηγό Clark, να αποβιβασθεί στο Salerno, με προορισμό τη Νάπολη.
Αργότερα, ήλθαν τα καλά νέα ότι η Σικελία είχε καταληφθεί, όμως, με απώλειες χιλιάδων
στρατιωτών και από τις δύο πλευρές και ότι, κατόπιν εισηγήσεων των στρατιωτικών που είχαν
σχεδιάσει την όλη επιχείρηση, οι δύο πολιτικοί
ηγέται συνεφώνησαν η απόβασις να γίνει στον
Κόλπο του Σηκουάνα, στη Νορμανδία την 1η Μαΐου 1944. Κατεστρώθη πρόγραμμα για την οργάνωση και εκτέλεση της κατά τον καλύτερο τρόπο
και σχέδιον παραπλανήσεως του Hitler, για να
μην αποστείλει ενισχύσεις στη Νορμανδία, κατά
τις πρώτες ώρες της αποβάσεως. Απεφασίσθη
επίσης η κατάληψη της Νάπολης, της Ρώμης, της
Κορσικής, Σαρδηνίας και Δωδεκανήσων και η
κατασκευή των τεχνητών λιμένων Mulberries.
Την 9η Σεπτεμβρίου 1943, όμως, ήλθε η καταστροφή της αμφιβίου αποβάσεως της 5ης Στρατιάς εις το Salerno, σαν μία προειδοποίηση για το
τι έμελλε να συμβεί την ημέρα αποβάσεως στη
Νορμανδία, D-DAY. Ήταν τη νύκτα της 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς η μεγάλη δύναμη έπλεε διασχίζοντας το Τυρρηνικόν πέλαγος –τμήμα της Δ. Μεσογείου θαλάσσης, μεταξύ Ιταλικής Χερσονήσου και
της Κορσικής και Σαρδηνίας– με τα πολεμικά, βοηθητικά και φορτηγά πλοία, όταν ένα σήμα έφθασε
στη ναυαρχίδα «USS ALCON», που ανέφερε ότι «η
Ιταλία παρεδόθη» και καθώς οι ζητωκραυγές των
πληρωμάτων μετεδίδοντο από πλοίον εις πλοίον,
έδωσαν μεγάλο ενθουσιασμό στα στρατεύματα
που θα απεβιβάζοντο το πρωί στις ακτές, στην
πρώτη αυτή απόβαση στην Ευρώπη. Ενόμιζαν, ότι
θα απεβιβάζοντο και θα τους υποδέχοντο με κλάδους ελαίας. Αντιθέτως, ως απεδείχθη παρά τις
προσπάθειες αποκρυβής της επιχειρήσεως, οι
Γερμανοί ήταν γνώσται αυτής.
Επί του αντιτορπιλικού «USS ALCON», ο στρα-
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τηγός Mark Clark διοικητής του 5ου Αμερικανικού Σώματος Στρατού, με ανυπομονησία περίμενε στο γραφείο επιχειρήσεων, την ώρα της απόβασης. Η στρατιά (ένα Αμερικανικό και ένα Αγγλικό σώμα) θα απεβιβάζετο στην ακτή, μεταξύ
Sorento και Paestum.
Τώρα, μέσα στη νύχτα τα στρατεύματα άρχισαν
να κατεβαίνουν στα δίχτυα για να επιβιβασθούν
στα σκάφη αποβάσεως, που οδηγούμενα από μικρά υποβρύχια με δέσμες φωτός, εφέροντο προς
την ακτή σε σχήμα V. Η απόβαση ελάμβανε χώραν
χωρίς καμία αντίσταση στο σκοτάδι, όταν ξαφνικά,
προβολείς εφώτισαν τα σκάφη και καταιγίδα οβίδων τα υπεδέχθη. Ο αιφνιδιασμός των Αμερικανών ήτο απόλυτος και χάος επικρατούσε, αφού
στην ακτή είχαν να αντιμετωπίσουν συγκεντρωμένες μεραρχίες τανκς και από τον ουρανό η Γερμανική αεροπορία έριχνε, της νέας κατασκευής,
περίφημες βόμβες FX1400. Ήταν οι δι’ ασυρμάτου-ελεγχόμενες πυραυλοκίνητες βόμβες, πολύ
μεγάλης ισχύος. Τα πρώτα που υπέστησαν ζημίες,
ήταν τα καταδρομικά Philadelphia και Savanah
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Επίσης, εβλήθη το Αγγλικό καταδρομικό HMS
Uganda και εβυθίσθησαν πέντε μεταγωγικά, ένα
νοσοκομειακό πλοίο και οκτώ αποβατικά. Το φημισμένο Αγγλικό θωρηκτό HMS Warspite εβλήθη με τρεις βόμβες και σχεδόν εβυθίσθη. Ταυτο-

Το φημισμένο Αγγλικό
θωρηκτό HMS Warspite

Όπισθεν του
προέδρου
Roosevelt και του
πρωθυπουργού
Churchill, οι
Marshall και Brook

χρόνως στην ξηρά μονάδες στρατού αντεπετέθησαν και έριξαν τους επιτιθεμένους στη θάλασσα και πάλιν. Κατόπιν τούτου, τα Αμερικανικά
στρατεύματα διετάχθησαν να αποβιβαστούν στον
Αγγλικό τομέα, που εκεί τα πράγματα ήσαν πιο
ήσυχα. Το Γερμανικόν μέτωπον υπεχώρησε στις
16 Σεπτεμβρίου και τότε μόνο οι Σύμμαχοι άρχισαν να εισχωρούν στο εσωτερικό της Ιταλίας.
Κανείς δεν ανέμενε ο αντίπαλος να ανθίσταντο
με τόση δύναμη. Και τούτο, γιατί οι Γερμανοί είχαν εξαπλώσει τις Μονάδες τους στις ακτές με
μεγάλη ταχύτητα ενώ ο επικεφαλής του Αμερικανικού Σώματος στρατηγός Dawley, εδίστασε
να προχωρήσει. Ο Διοικητής της Στρατιάς Clark,
αντικατέστησε τον Dawley.
Επίλογος
Πάντως, η όλη επιχείρηση απέδειξε, άλλη μια
φορά, τους κινδύνους του αμφιβίου πολέμου και
ότι όσες εκτιμήσεις και να γίνουν από πλευράς
συμμαχικής αντικατασκοπείας, ο Γερμανικός
στρατός ήτο, ακόμη, από τους πιο αποτελεσματικούς του κόσμου και όσον αφορά τα περίφημα
«μυστικά όπλα» του Χίτλερ, δεν θα πρέπει να θε-

ωρούνται, ως απλή προπαγάνδα.
Επίσης, το μάθημα και η εμπειρία που απεκόμισαν οι Σύμμαχοι για τη μελλοντική ημέρα αποβάσεως D-DAY ήταν: α) προσπάθεια αραίωσης
των Γερμανικών στρατευμάτων στα σημεία αποβάσεως, β) καθυστέρησης μεταφοράς (σιδηροδρομική, οδική) των εφεδρικών τμημάτων του
εχθρού προς τις ακτές, γ) αναγκαιότης μαζικού
ναυτικού και αεροπορικού βομβαρδισμού και δ)
άκρα μυστικότης και έκπληξις.
Κατά την απόβαση στο Salerno, οι απώλειες
των συμμάχων στρατιωτών ανήλθον σε 15.000.
Αυτό ανησύχησε πολύ το Γενικό Επιτελείο, καθόσον είχον υπολογισθεί ολιγότεραι.
Επιγραμματική και η δήλωση του Άγγλου
Πρωθυπουργού Winston Churchill: «Αν αυτό
ήταν η τιμή για μία μικρή επιχείρηση, πόσο πρέπει
να είναι για την D-DAY;».
Τώρα όσον αφορά το πρόσωπον που θα ηγείτο του Εκστρατευτικού Σώματος, η τελική επιλογή του θα εγένετο στη Διάσκεψη της Τεχεράνης, το Νοέμβριο του 1943 και θα ήτο ο στρατηγός Eisenhower, προς μεγάλην έκπληξην
πάντων.
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Οι ναυτικές επιχειρήσεις κατά τη μάχη της
Κρήτης
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Ζωϊδάκης Αντώνιος ΠN
A' μέρος

O

ρισμένες περιοχές του πλανήτη μας
έχουν το μοιραίο προνόμιο, να ευρίσκοντον σχεδόν πάντοτε στο προσκήνιο ιστορικών γεγονότων παγκόσμιας σημασίας.
Τέτοια περιοχή είναι και η Κρήτη.
Πολλά έχουν γραφεί για τη Μάχη της Κρήτης
που έγινε το Μάιο του 1941. Για την πιο παράδοξη μάχη που είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει την
πορεία του πολέμου. Για τη μάχη που πότισε τα
χώματα της Κρήτης με πολύ αίμα Ελλήνων και
Συμμάχων. Ακούγοντας για τη Μάχη της Κρήτης
το μυαλό μας ενστικτωδώς στρέφεται στις σκληρές μάχες που διεξήχθησαν στην ξηρά, ενώ το
ναυτικό μέρος δεν είναι καθόλου γνωστό. Πολύ
δε αμφιβάλλω, εάν στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην επέτειο της μάχης,
ο κόσμος που παρευρίσκεται εάν έχει συνειδητοποιήσει, ότι η θάλασσα αποτελεί τον τάφο χιλιάδων ηρώων που θυσιάστηκαν για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Οι μάχες που έδωσε τότε το Βρετανικό Ναυτικό ήταν αποκλειστικά συγκρούσεις μεταξύ πλοίων και αεροσκαφών. Ήταν μία σειρά από συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που παρόμοιους κανένα Ναυτικό στον κόσμο δεν είχε
προηγουμένως υποστεί. Μόνο οι αποστολές των
Ιαπώνων πιλότων (καμικάζι) στην Οκινάουα τέσσερα χρόνια αργότερα ξεπέρασε σε ένταση τη
δοκιμασία της Κρήτης.
Για πρώτη φορά στη Ναυτική Ιστορία, ένας
στόλος που είχε να ελέγξει μεγάλη θαλάσσια
περιοχή, επρόκειτο να συγκρουσθεί, με μια αεροπορική δύναμη 716 αεροσκαφών πρώτης
γραμμής.
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Kρήτες πατριώτες, 20 Mαΐου 1941.
Πηγή: Aρχείο Διεύθυνσης Iστορίας Στρατού

Η στρατηγική αξία της Μεγαλονήσου είναι
γνωστή. Η Κρήτη, κείται εις το μέσον της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και αποτελεί το
φυσικό τμήμα της προστατευτικής γραμμής Γιβραλτάρ – Μάλτα – Κύπρος – Συρία.
Συνεπώς ήτο εξόφθαλμος η κεφαλαιώδης σημασία της για τους Βρετανούς για τις ανάγκες των
στις διεξαγόμενες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και ΒΑ Αφρική. Πέραν αυτών, ελευθέρα Κρήτη,
είχε και πολιτική βαρύτητα για τον επηρεασμό των
περί των Ανατολικών Μεσόγειων κρατών προς
τήρηση φιλικής ή ουδετέρας γραμμής.
Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπήρξε και από γερμανικής πλευράς. Η κατάληψη της Κρήτης είχε σκοπό να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των γερ-

μανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στην ανατολική Μεσόγειο και επίσης να διασφαλισθεί το
νότιο πλευρό των γερμανικών μεραρχιών στις
μελλοντικές επιχειρήσεις στη Σοβιετική Ένωση.
Στις 25 Απριλίου, ο Χίτλερ με την υπ’ αριθμόν
28 Directiva, που πήρε τη συνθηματική ονομασία
Ερμής (Einsatz Merkur), διέταξε την κατάληψη
της Κρήτης, για να χρησιμοποιηθεί σαν βάση, για
τον αεροπορικό πόλεμο εναντίον της Βρετανίας
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το γερμανικό σχέδιο προέβλεπε ότι θα πέσουν
23.000 αλεξιπτωτιστές, μέσα σε τρεις ή τέσσερις
μέρες. Θα τους μετέφερε ένας στόλος από 500
μεταγωγικά αεροσκάφη Γιούγκερς 52, ενώ 716
μαχητικά θα αναλάμβαναν την υποστήριξή τους
και την εξουδετέρωση του Βρετανικού Στόλου.
Τα βαρύερα εφόδια και πυροβόλα καθώς και
η μεταφορά 5.000-7.000 αλπινιστών θα γινόταν
από τη θάλασσα.
Για το σκοπό αυτό ο Ναύαρχος Σύστερ, που
είχε ορισθεί αρχηγός των γερμανικών ναυτικών
δυνάμεων, επίταξε 63 καΐκια και 7 ατμόπλοια και
στη συνέχεια κατέλαβε τη Μήλο, προκειμένου να
τη χρησιμοποιήσει ως προκεχωρημένη ναυτική
βάση και σημείο συγκεντρώσεως και εκκίνησης
της νηοπομπής.
Το σχέδιο του προέβλεπε τη δημιουργία δύο
νηοπομπών. Η μία θα απέπλεε από τη Μήλο πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου και θα κατέπλεε απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας στο Μάλεμε.
Η δεύτερη θα απέπλεε 24 ώρες αργότερα με
προορισμό το Ηράκλειο.
Για την προστασία των νηοπομπών, οι Ιταλοί
διέθεσαν δυο μικρά Αντιτορπιλλικά, δώδεκα
τορπιλλακάτους, ένα αριθμό άλλων ακάτων, καθώς και μερικές ναρκοθέτιδες. Δεν υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ο Ιταλικός Στόλος, για
να υποστηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, γεγονός
που ήταν άγνωστο στους Bρετανούς. Το βρετα-

νικό ναυτικό, κατά την περίοδο που προηγείται
των επιχειρήσεων της μάχης της Κρήτης ήταν
πλήρως απασχολημένο.
Με την επιχείρηση «Lustre», είχε μεταφέρει
από την Αλεξάνδρεια στην Ελλάδα για την ενίσχυση του μετώπου 60.000 άνδρες.
Μετά τη γερμανική επίθεση στις 6 Απριλίου
1941 και την κατάρρευση του μετώπου, στις 24
Απριλίου αποφασίστηκε η εκκένωση του ελλαδικού χώρου από τα βρετανικά στρατεύματα.
Η επιχείρηση «Demon» όπως ονομάστηκε ξεκίνησε στις 25 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις
3 Μαΐου. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώθηκε
50.600 άνδρες είχαν απομακρυνθεί· από αυτούς
οι18.500 εστάλησαν στην Κρήτη ενώ οι υπόλοιποι εστάλησαν απευθείας στην Αίγυπτο. Στην
επιχείρηση αυτή ουσιαστικά έλαβε μέρος ολόκληρος ο στόλος της Μεσογείου, υπό τις διαταγές του Ναυάρχου Sir Andrew Cunningham. Ο
στόλος εδέχθη σφοδρότατες αεροπορικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να χάσει τέσσερα πλοία
μεταφοράς προσωπικού και δύο αντιτορπιλλικά
μαζί με τα πληρώματα και τα στρατεύματα που
μετέφεραν. Έχοντας ολοκληρώσει την εκκένωση του ελλαδικού χώρου, το βρετανικό ναυτικό
αμέσως ενεπλάκη σε συνοδεία νηοπομπών από
και προς την Κρήτη. Στις 20 Μαΐου και ώρα 08.00
η προβλεπόμενη από τους Γερμανούς επίθεση
στην Κρήτη άρχισε με βομβαρδισμούς ακολουθούμενους από μια μεγάλης κλίμακας επιδρομή
από αέρα με αλεξιπτωτιστές.
Αντικειμενικός σκοπός (ΑΝΣΚ) του βρετανικού
ναυτικού ήτο η παρεμβολή και καταστροφή των
αμφιβίων δυνάμεων για αποτροπή ενισχύσεως
των στρατευμάτων διά θαλάσσης.

συνεχίζεται
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H κατάληψη-καταστροφή της Σμύρνης
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠN

H

συγκέντρωση των Ελληνικών Δυνάμεων στα λιμάνια Πανόρμου, Κιζίκου και
στην χερσόνησο της Ερυθραίας, έτοιμες να επιβιβαστούν στα πλοία και να αναχωρήσουν για την Ελλάδα, έφερε πανικό στον άμαχο
Ελληνικό πληθυσμό ο οποίος συνέρρεε απροστάτευτος προς την Σμύρνη για να σωθεί, μη γνωρίζοντας ότι η Σμύρνη θα ήταν ο τόπος της τελευταίας τραγωδίας για δεκάδες χιλιάδες από αυτούς.
Όλα προδιαγράφονταν δυσοίωνα για τους Έλληνες κατοίκους της Μ. Ασίας. Ο Ελληνικός Στρατός που σ’ αυτόν στήριζαν την σωτηρία τους, τους
εγκατέλειψε, τους άφησε στα δόντια του γκρίζου
λύκου, ακόμη και η τότε κυβέρνηση των Αθηνών
με νόμο της που εξεδόθη την 28-7-1922 απαγόρευε την έξοδο του Ελληνικού πληθυσμού από
την Σμύρνη και σε περίπτωση σύλληψης πλοίων
που θα μετέφεραν προσφυγικό πληθυσμό, οι ποινές που θα επιβάλλοντο στους παραβάτες θα ήταν,
αυστηρές χρηματικές και πειθαρχικές. Συνεπώς,
θα έπρεπε η Ελληνική Κυβέρνηση να τους προστατέψει ως όφειλε, οχυρώνοντας την Σμύρνη,
καθώς χρόνος και μέσα υπήρχαν, ενώ συγχρόνως
θα μπορούσαν οι Ελληνικές Δυνάμεις να οχύρωναν την Πόλη, δίδοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο στους πανικόβλητους κατοίκους της να μεταφερθούν στα Ελληνικά νησιά του Β. Ανατολικού
Αιγαίου. Αντ’ αυτού αφέθηκαν στην σφαγή, στην
ατίμωση και την αιχμαλωσία. Γιατί;
Για την σφαγή, την ατίμωση και την αιχμαλωσία
δεκάδων χιλιάδων άμαχου πληθυσμού της Σμύρνης πέρα των άλλων που φέρουν ακέραια την
ευθύνη, μεγάλη ευθύνη φέρει και ο ύπατος αρμοστής στην Σμύρνη, Αριστείδης Στεργιάδης, για τον
οποίο ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πα-
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ντείου Πανεπιστημίου, Άλκης Ρήγος γράφει: «ο
ύπατος αρμοστής, δηλαδή ο Έλληνας υπουργός
της Ιωνίας, Αριστείδης Στεργιάδης, αφού μετέφερε στο αγγλικό αντιτορπιλικό Iron Duce και την
τελευταία καρέκλα του σπιτιού του αναχωρεί υπό
την προστασία βρετανικού αγήματος, που άνοιξε
βίαια δρόμο ανάμεσα στο έξαλλο πλήθος των
Σμυρνιών που τον καταρριότανε, για την Ρουμανία
και από εκεί για την Νίκαια της Γαλλίας όπου έζησε μισθοδοτούμενος από την Intelligence Service
μέχρι και τον θάνατό του στην περίοδο του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο μοιραίος αυτός άνθρωπος, που επιλέχθηκε προσωπικά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά έμεινε
στο πόστο του και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου
1920, μόνος αυτός ακλόνητος από όλο το Βενιζελικό κόσμο, είχε πράγματι εκπληρώσει στο ακέραιο την
αποστολή του. Εμπόδισε συνειδητά κάθε προσπάθεια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας να οργανωθούν οι ίδιοι αμυντικά. Τους έκρυψε μέχρι τέλος την
αλήθεια. Αρνήθηκε να τους δώσει
όπλα. Και ακόμη
περισσότερο, έκανε ό,τι περνούσε
από το χέρι του για
να μην φύγουν
έγκαιρα από την
Σμύρνη, λέγοντας με τον κυνισμό που τον διέκρινε
απερίφραστα στον νεαρό Γεώργιο Παπανδρέου: καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ γιατί αν πάνε στην Αθήνα, θα ανατρέψουν τα πάντα».
Γεννιώνται πολλά ερωτήματα γύρω από τον
μοιραίο αυτόν αρμοστή, ποιος ήταν ο σκοτεινός
ρόλος του, ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούσε,

γιατί δεν αναζητήθηκε/κλήθηκε για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, γιατί;
Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος σε
επιστολή του προς τον αυτοεξόριστο Ελευθέριο
Βενιζέλο γράφει για τον Αριστείδη Στεργιάδη:
«... πρώτον διότι αποστείλατε στην Μικρά Ασία
ως ύπατον αρμοστή ένα τούτο αυτό παράφρονα
και εγωιστήν φλύαρον απερροφημένον εν τω
αυτοθαυμασμώ και καταφρονούντα και υβρίζοντα και δέροντα και εξορίζοντα και φυλακίζοντα
όλα τα υγιή και σώφρονα στοιχεία του τόπου
διότι εν τω φρενοκομείω του βεβαίως δεν είχον
τόπον, και εις το τέλος αποδώσαντα αυτούς
τους αγλαούς καρπούς της τελείας του Μικρασιατικού λαού καταστροφής, τους οποίους νυν
θερίζομεν ...».
Στις 9 Σεπτεμβρίου 1922 τα τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στην Σμύρνη όπου άρχισε η
μεγάλη εκδίκηση και σφαγή του άμαχου Ελληνικού πληθυσμού που συγκεντρώθηκε στην
προκυμαία της για να σωθεί, μάταια όμως. Ο
Νουρεντίν Πασάς συνέλαβε την Δημογεροντία
και τον Μητροπολίτη της Σμύρνης Χρυσόστομο,
τους παρέδωσε στα λυσασμένα από μίσος χέρια των Ατάκτων (Τσέτες) οι οποίοι τους εθανάτωσαν αφού προηγουμένως τους εβασάνισταν φρικτά. Για τον μητροπολίτη Χρυσόστομο
Καλαφάτη, ο Ρενέ Πουό γράφει: «τον έσυραν
από το διοικητήριο έως την τουρκική αγορά και
στις συνοικίες των δυο τσεσμέδων και από εκεί
τον έφεραν αιμόφερτο στην πλατεία Τιρκλίκ. Τα
ράσα του σκισμένα, τα γένια ξεριζωμένα, τα
μάτια βγαλμένα. Η δεσποτική ράβδος του, λάφυρο του όχλου, ότι απέμεινε από το σώμα του
το κρέμασαν στην πλατεία» και όλα αυτά συνέβαιναν με την ανοχή και την απάνθρωπη αδιαφορία των πρώην χριστιανών συμμάχων μας.
Οι δολοφονίες και οι λεηλασίες κράτησαν αρκετές ημέρες όπου τα θύματα υπολογίζονται σε
δεκάδες χιλιάδες και ένας μεγάλος αριθμός

Ελλήνων ανδρών ηλικίας 17-45 ετών αιχμαλωτίσθηκε και στάλθηκε στα περιβόητα τάγματα εργασίας (τα Αμελέτ Ταμπουρού) στα βάθη της Μ.
Ασίας, όπου κατά το πλείστον
εξοντώθηκαν από τις κακουχίες, πείνα, επιδημίες κ.λπ.
Σύμφωνα με τον υπολογισμό
του Αμερικανού προξένου
στην Σμύρνη Τζώρτζ Χόρτον,
οι Έλληνες που εσφαγιάσθηκαν καθόλη την
διάρκεια των γεγονότων ανέρχονται σε ένα
εκατομμύριο. Για τις σφαγές στην Σμύρνη, ο
Γάλλος συγγραφέας Εντουάρ Ντριό γράφει:
«χιλιάδες από δυστυχείς υπάρξεις σωρευμένες
κατά μήκος της προκυμαίας ρίχτηκαν στην θάλασσα. Σε μεγάλο μήκος του λιμανιού, εκατοντάδες πτωμάτων είχαν γεμίσει την θάλασσα
ώστε να μπορεί κανείς να βαδίσει πάνω σε αυτά. Τους επιπλέοντες αποτελείωναν οι Τούρκοι
με σπαθιά και ξύλα. Αναρίθμητες υπάρξεις,
προπαντώς γυναίκες, παιδιά και γέροντες
εσφάγησαν μέσα σε αίσχιστες θηριωδίες».
Για την καταστροφή της Σμύρνης, ο Οκτάβιος
Μερλιέ γράφει: «άκουσα τον πιο σπαραχτικό θρήνο
για τον Ελληνισμό που είχε δολοφονηθεί, για την
προδοσία των μεγάλων δυνάμεων, για τον θάνατο
χιλιάδων ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί, κρεμαστεί, πολλοί μάλιστα είχαν ενταφιαστεί ζωντανοί,
για τις κατεστραμμένες πολιτείες, για το σβήσιμο
μέσα στο αίμα Πολιτισμού τριών χιλιάδων ετών, για
το απέραντο Βυζαντινό κράτος, που υπήρξε για αιώνες πιο ευρωπαϊκό από τα κράτη της Ευρώπης και
μονοκοντηλιάς, είχε εξαφανιστεί κάθε ανάμνησή
του από τον χάρτη της υφηλίου...».
Η γνωστή σε όλους μας Φιλιώ Χαϊδεμένου που
έζησε την καταστροφή θυμάται: «... βάλανε φωτιά
στην Σμύρνη – Σφαγή! Σφαγή! Παναγιά βοήθα! Σώστε μας! Προφτάστε! Τούρκοι, Τσέτες. Μας σφάζουνε. Έλεος! Αχ γκρέμισε ο κόσμος μας! Γκρέμισε η
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Σμύρνη μας! Γκρέμισε η ζωή μας! Έτσι η Σμύρνη
καταστράφηκε και οι Έλληνες σφάχτηκαν από τους
Τούρκους με την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων
της ΑΝΤΑΝΤ, των συμμάχων της Ελλάδας ... και οι
προστάτες μας με κινηματογραφικές μηχανές απαθανάτιζαν τις στιγμές του εξολοθρεμού μας. Μια
κανονιά. Μια μόνο κανονιά έφτανε για να σωθούμε.
Και η κανονιά δεν ρίχτηκε και η εντολή δεν δόθηκε...». Μα πώς ηταν δυνατόν να δοθεί η εντολή, όταν
οι εντολές των πρώην συμμαχικών κυβερνήσεων
ήταν ρητές: Καμιά ενέργεια που θα ενοχλούσε τους
Τούρκους. «Αυστηρά ουδετερότης». Ο Πρόξενος
των ΗΠΑ στην Σμύρνη γράφει. «Και όμως θα αρκούσε μια οβίδα στον βρόντο, πάνω από την τουρκική συνοικία για να συγκρατηθεί η θηριωδία των
Τούρκων».Τόσο μεγάλα ήταν τα συμφέροντά τους,
που μπούκωσαν τα κανόνια των πλοίων των, και
άφησαν τον άμαχο πληθυσμό, και κατά τις δικές
τους πάντα μαρτυρίες στην σφαγή, στους βιασμούς
και σε κάθε είδους φρικαλεότητες, στον θάνατο ή
τον πνιγμό στην θάλασσα της Σμύρνης. Αυτός ήταν
ο ανθρώπινος πολιτισμός τους, αυτή ήταν η χριστιανική τους συμπαράσταση σε χριστιανικό λαό που
σφαγιάζετο στην παραλία της Σμύρνης, και μάλιστα
κάτω από τα ψυχρά και αδιάφορα βλέμματά τους. Η
μη παροχή βοήθειας από τον συμμαχικό στόλο που
ήταν αγκυροβολημένος στο λιμάνι της Σμύρνης,
στον άμαχο Μικρασιατικό ελληνισμό που συγκεντρώθηκε στην παραλία της για να σωθεί από την
σφαγή, την ατίμωση και την αιχμαλωσία, είναι ενέργεια που χρακτηρίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο Πρόξενος των ΗΠΑ στην Σμύρνη
George Horton,για την θηριοδία και τις φρικαλεότητες των Τούρκων κατά του άμαχου και απροστάτευτου λαού στην παραλία της Σμύρνης είπε: «Ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο αυτό γένος».
Ευτυχώς η ανθρώπινη μεγαλοψυχία και αξιοπρέπεια βρέθηκε στα κατώτερα πληρώματα, σε ναύτες
και στρατιώτες, που με δική τους πρωτοβουλία συ-
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νέδραμαν στο έργο του μεγάλου ανθρωπιστή, προξένου των ΗΠΑ στην Σμύρνη Τζόρτζ Χόρτον για την
διάσωση, επιβίβαση του άμαχου πληθυσμού στα
πλοία και την διεκπεραίωσή των στα νησιά του Β.Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί
και η μεγάλη βοήθεια που προσέφερε ο Αμερικανός
Μεθοδιστής Asa Jennigs που με την δική του πρωτοβουλία διαπραγματεύτηκε με την Ελληνική κυβέρνηση, τους Αμερικανούς και Τούρκους και έσωσε χιλιάδες πρόσφυγες.
Η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της τα Ματωμένα
Χώματα, τελειώνει με την φράση: « ανάθεμα στους
υπέυθυνους».
Λίγες μέρες πριν από την είσοδο στη Σμύρνη
των Τουρκικών στρατευμάτων ο Μητροπολίτης
της, Χρυσόστομος, προείδε τον βέβαιο πλέον
θάνατό του και το κακό που θα ακολουθούσε και
έστειλε την τελευταία του επιστολή προς τον Ε.
Βενιζέλο όπου έγραφε. «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το Ελληνικό κράτος αλλά και σύμπαν
το Ελληνικό Έθνος, κατεβαίνει πλέον εις τον
Άδην, από τον οποίον καμία πλέον δύναμις δε θα
δυνηθεί να το αναβιβάσει και να το σώσει. Της
αφαντάστου ταύτης καταστροφής βεβαίως αίτιοι
είναι οι πολιτικοί και προσωπικοί σας εχθροί,
πλην και υμείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρος» και ενώ θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του
αν δεχόταν την πρόταση του Γάλλου προξένου να
τον φυγαδεύσει από τη Σμύρνη, ο Άγιος αυτός
Μητροπολίτης προτίμησε να παραμείνει με το
ποίμνιό του και να θυσιαστεί μαζί του.
Στρατιωτική επανάσταση του 1922
Η χερσόνησος της Ερυθραίας της Μ. Ασίας ήταν το
σημείο συγκέντρωσης σχεδόν του συνόλου του
ελληνικού εκστρατευτικού σώματος που κατέφυγε για να σωθεί και από εκεί να διεκπεραιωθεί στα
νησιά του βορειοανατολικόυ Αιγαίου ( ΜυτιλήνηΧίο), όσοι βέβαια από αυτούς είχαν γλυτώσει τον

θάνατον ή την αιχμαλωσία. Στα νησιά αυτά οι Αξιωματικοί συνειδητοποίησαν το μέγεθος της καταστροφής που συντελέστηκε εις βάρος της Ελλάδας και το απέδωσαν στα βασιλικά ανάκτορα τα
οποία πλέον θεωρούσαν ως κέντρο συνωμοσίας
και προδοσίας και υπεύθυνα για την Μικρασιατική
καταστροφή.
Για απόδοση ευθυνών και την αυστηρή τιμωρία
των υπευθύνων συστάθηκε επιτροπή Αξιωματικών
από τους Συνταγματάρχες ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΓΟΝΑΤΑ, πλοίαρχο ΑΛΕΞ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ,
Διοικητή του Στόλου και από τον Αντιπλοίαρχο Δ.
Φωκά. Γραμματέας της επαναστατικής επιτροπής
ορίστηκε ο Ταγματάρχης Ευριπίδης ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ.
Την 11η και 12η Σεπτεμβρίου 1922 έγιναν στην
Μυτιλήνη, οι συσκέψεις της Επαναστατικής Επιτροπής για λήψη σχετικών ενεργειών και αποφάσεων
και με την συμμετοχή των Συνταγματαρχών πάρθηκε η απόφαση όπως ο Στόλος συνοδεύσει τα μεταγωγικά προς τον Πειραιά και μετά την αποβίβαση
του στρατεύματος, ο στρατός να κατευθυνθεί προς
Αθήνα για να συλλάβουν τους άμεσα υπεύθυνους
της Μικρασιατικής καταστροφής για παραδειγματική τιμωρία. Οι αποφάσεις της Επαν. Επιτροπής διατυπώθηκαν σε προκήρυξη, υπογραφόμενη από
τον Συνταγματάρχη Στυλιανό Γονατά και κατόπιν
ρίχτηκε από αεροπλάνο στην Αθήνα η οποία ανέφερε τα παρακάτω:
«Ελληνικόν λαόν, Πρόεδρο Εθνοσυλεύσεως,

Βασιλέα, Διάδοχο, Πρόεδρο Κυβερνήσεως. Ο εν
Μυτιλήνη και Χίω στρατός και στόλος μοι ανέθεσαν αυθορμήτως την ηγεσίαν αυτών, όπως διατυπώσω επ’ ονόματί των τας κάτωθι αξιώσεις, εν τη
απολύτω πεποιθήσει ότι εις ταύτας είναι σύμφωνος και ο λοιπός στρατός, στόλος και ιδία ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός. Πλην ίσως ασημάντου
μειοψηφίας ουχί εξ ευγενών ελατηρίων αντιφρονούσης. Η σωτηρία της πατρίδος και μόνη επιβάλλει τας αξιώσεις μας.
1) Παραίτηση του Βασιλέως χάριν της πατρίδος
υπέρ του Διαδόχου.
2) Άμεσος διάλυσης της εθνοσυλεύσεως.
3) Σχηματισμός Κυβερνήσεως αχρόου και
εμπνεούσης εμπιστοσύνης εις την ΑΝΤΑΝΤ για
την ταχίστην και αμερόληπτον ενέργεια εκλογών
εθνοσυλεύσεως και την διαχείρισιν των εξωτερικών ζητημάτων μέχρις ού ο λαός αποφασίσει τελικώς δια των εκλογών περί της τύχης του.
4) Άμεσος ενίσχυσις του Θρακικού μετώπου.
Ας επικρατήσει και παρ’ υμίν ο αγνός πατριωτισμός προς αποσόβησιν αλληλοσπαραγμού και
ταχυτέραν έναρξιν του έργου της Εθνικής παλινορθώσεως, δι ης θα ανασταλή η πλήρης καταστροφή προς ην φερόμεθα και θα επιτευχθεί η
σωτηρία της πατρίδος.
Μυτιλήνη 11 Σεπτεμβρίου 1922
Στυλιανός Γονατάς
Συνταγματάρχης».
Η Προκήρυξη αυτή είχε γίνει γνωστή σε όλο τον
Ελληνικό Λαόν. Στην συνέχεια η Επαναστατική
Επιτροπή απαίτησε την άνευ όρων και άμεση αποχώρηση του Βασιλέα Κων/νου από τον θρόνο και
την φυγή του από την Ελλάδα. Ως φρούραρχος της
Αθήνας διορίστηκε ο Συντ/ρχης ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ από
την Επαν. Επιτροπή, η οποία τον διέταξε να συλλάβει τους υπεύθυνους της ήττας, πολιτικούς και
στρατιωτικούς. Σε εφαρμογή της εντολής της συ-
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νελήφθησαν οι Δ. Γούναρης Πρωθυπουργός, Νικ.
Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Μιχ. Γούδας,
Ξενοφών Στρατηγός, ο Στρατηγός Κωνσταντόπουλος κλπ.
Συνέπεια των όσων εξελίσσοντο, ο Κων/νος
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα να διατηρήσει τον θρόνο του και στις 14 Σεπτεμβρίου
1922 παραιτήθηκε, αναχωρώντας την ίδια ημέρα
για την Ιταλία και παραχωρώντας τον θρόνο στον
υιόν του Γεώργιο Β΄. Τον Δεκέμβριο του 1922 ο
Κων/νος πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Δίκη και εκτέλεση των υπυθύνων της Mικρασιατικής συμφοράς
Η Επαν. Επιτροπή είχε αποφασίσει να τιμωρήσει
αυστηρά και παραδειγματικά τους υπεύθυνους της
ήττας και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
αλλά συναντούσε ποικιλοτρόπως διάφορα εμπόδια τόσο εσωτερικά πολιτικά εμπόδια όσο και
επεμβάσεις από το εξωτερικό. Μπροστά όμως

στην λαϊκή πίεση για την άμεση απόδοση ευθυνών
στους υπαίτιους της μεγάλης καταστροφής η
Επαν. Επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου του 1922 δημοσίευσε την απόφασή της όπου καθόριζε ανακριτική επιτροπή στην οποίαν θα παραπέμπονταν οι
υπεύθυνοι της Μικρασιατικής καταστροφής. Η
ανακριτική επιτροπή αποτελείτο από τον Θ. Πάγκα-
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λο ως πρόεδρο και από τους Συνταγματάρχες Ι.
Καλογερά και Χρ. Λούφα.
Στις αρχές Οκτωβρίου άρχισε η ανάκριση των
υπευθύνων. Στις 24 Οκτωβρίου η ανακριτική επιτροπή έκδοσε το πόρισμά της που παρέπεμψε στο
έκτακτο Στρατοδικείο για να δικαστούν οι Δ. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Θεοτόκης, Γ. Μπαλνταντζής, Ξ. Στρατηγός, Μ. Γούδας
και ο Αντιστράτηγος Χατζηανέστης, ο τελευταίος
Διοικητής της Μικρασιατικής εκστρατείας με την
κατηγορία της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Καθήκοντα
προέδρου του έκτακτου Στρατοδικείου ανατέθηκαν στον Υποστράτηγο Αλεξ. Οθωναίο. Κατά την
διάρκεια της δίκης οι κατηγορούμενοι είχαν ευχέρεια του λόγου και της ελευθερίας να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Οι κατηγορίες των μαρτύρων
ήταν συντριπτικές για τους κατηγορουμένους και
ιδιαίτερα του πρώην Αρχιστρατήγου του Μικρασιατικού μετώπου Αναστάσιου Παπούλα, ο οποίος
αντικαταστάθηκε από τον έφεδρο στρατηγό Χατζηανέστη. Το παράδοξο σ’ αυτήν την
δίκη ήταν ότι ως βασικός μάρτυρας
κατηγορίας κλήθηκε ο μέχρι πριν
λίγο μηνών φιλοβασιλικός και αρχηγός της Στρατιάς της Μ. Ασίας Α.
Παπούλας. Η διάρκεια της δίκης
κράτησε 16 ημέρες.
Τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 1922 ανακοινώθηκε η απόφαση του έκτακτου Στρατοδικείου με την
οποία καταδικάζονταν σε θάνατο οι Δ.
Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Θεοτόκης, Γ. Μπαλταντζής, και ο Αντ/γος Χατζηανέστης, ενώ ο Ξ. Στρατηγός και Μ. Γούδας καταδικάστηκαν σε ισόβια. Η
εκτέλεση της απόφασης έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 1922.

συνεχίζεται

Περίεργη λήθη για τα θύματα των
Bούλγαρων της ανατολικής Mακεδονίας
κατά τα έτη 1916-1918
Γράφει ο Aντιστράτηγος εα Πέτρος Mαρκόπουλος ΠN
Mέλος ΔΣ Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας

«H

ιστορία πρέπει να ανακαλύπτεται και να επανανακαλύπτεται
διαρκώς από τις ζώσες γενεές».
O Καρλ Λεβίτ στο κλασσικό του σύγγραμμα «Το
νόημα της ιστορίας» έγραψε τα παραπάνω.
Μας κάνει καλό να θυμόμαστε σ΄ αυτούς τους
καιρούς της αβεβαιότητας ό,τι είναι ξεχασμένο
και να ανακαλύπτουμε τις αυθεντικές πηγές των
αποτελεσμάτων…
Στην Ελλάδα η διαμάχη μεταξύ του Βασιλιά
Κων/νου και του Βενιζέλου έφθανε στο αποκορύφωμα τα έτη πριν την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ένας υποστήριζε να τηρήσει η
Ελλάδα ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Αντάντ,
ο άλλος ήθελε με κάθε τρόπο να βγει η Ελλάδα
άνευ όρων στον πόλεμο υπέρ της Αντάντ. Τότε
είναι που ο Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσ/νίκη
την “Προσωρινή Κυβέρνηση”.
Τον Μάιο του 1917 οι δυνάμεις της Αντάντ είχαν αναγκάσει τον Κωνσταντίνο σε παραίτηση και
στις 7 Ιουνίου μετέφεραν τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με Γαλλικό
καταδρομικό. Πριν ορκιστεί η κυβέρνηση Βενιζέλου στις 13 Ιουνίου, οι Γάλλοι έστειλαν εξορία
στην Κορσική όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους (Μεταξά, Δούσμανη, Δραγούμη κ.λπ) ή τους
έθεσαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Στις 15 Ιουνίου 1917 η μόλις δύο ημερών κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου σπάει το
καθεστώς της ευμενούς ουδετερότητας και κηρύσσει τον πόλεμο στην Αυστροουγγαρία, την

Γερμανία, την Τουρκία και την Βουλγαρία.
Οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατείχαν την Ανατολική Μακεδονία από τον Αύγουστο του 1916 και
είχαν προβεί ήδη σε απίστευτα έκτροπα εναντίον
του Ελληνικού πληθυσμού, βάζουν σε εφαρμογή
το σχέδιο εξόντωσης όλου του ανδρικού πληθυσμού από 16 ως και 60 ετών.
Σκοπός τους ήταν να εκβουλγαρίσουν, να καταστρέψουν κάθε τι το ελληνικό, να ξεγυμνώσουν τις πόλεις και τα χωριά, και να εξοντώσουν
τους κατοίκους.
Σύμφωνα με τα σχέδιά τους, η Ανατολική Μακεδονία, έπρεπε με κάθε τρόπο να κατακτηθεί και
να αφελληνισθεί, γιατί, όταν θα κατόρθωναν να
εξαπλώσουν το βουλγάρικό τους οδοστρωτήρα
προς νότο, έχοντας δεξιά το Στρυμόνα και αριστερά το Νέστο, η Θράκη θα έπεφτε στα χέρια
τους σαν ώριμο σύκο.
Για το λόγο αυτό φρόντισαν το 1913, το 1916
και το 1941, με επιστημονικό σύστημα να εξοντώσουν και να εκβουλγαρίσουν αυτό το Ελληνικό τμήμα (Στρυμόνα-Νέστου) με κάθε σκληρό
και ανάλγητο μέσο.
Στην εκτέλεση αυτού του σχεδίου αποδείχθηκε
ότι οφείλονται οι σφαγές που έγιναν το 1913 στο
Σιδηρόκαστρο, στο Δοξάτο και το κάψιμο της πόλης των Σερρών, και το 1916 η σκόπιμη και συστηματική φρικτή πείνα του ερμητικά αποκλεισμένου Ελληνισμού της Ανατ. Μακεδονίας, με
πρόσθετο έγκλημα τους ομαδικούς θανάτους
βρεφών και παιδιών.
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Στο ίδιο σχέδιο οφείλονται οι βαριές αγγαρείες, οι βασανισμοί, οι δαρμοί και οι αγχόνες και
τέλος η εξοντωτική ομηρία του 1916-1918 «για
να καθαρίσει ο τόπος από αυτούς τους φανατικούς και ενοχλητικούς Έλληνες» όπως έλεγαν.
Με αναίσχυντο τρόπο και τα Βουλγαρικά φύλλα
έγραφαν τότε «Θέλουμε την Μακεδονία άδεια
από κατοίκους».
Ακριβώς τότε, με την ένταξη της Ελλάδας στο
πλευρό της Αντάντ και επομένως και της κήρυξης του πολέμου εναντίον της Βουλγαρίας, βρήκαν πρόφαση οι Βούλγαροι και έστειλαν στην
ομηρία 70.000 Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας «ως πολίτες εχθρικού κράτους».
Ήταν 23 Ιουνίου του 1917, ημέρα Παρασκευή,
που οι Βούλγαροι κατά το Βασιλικό τους Διάταγμα έστειλαν όλους τους άνδρες της Ανατολικής
Μακεδονίας ως ομήρους στη Βουλγαρία. Η περιοχή εκτόπισης εκτείνεται από το Κάρνομπατ, τη
Βάρνα και τη Σιλίστρα της Βουλγαρίας μέχρι το
Γκόστοβαρ και το Κίτσεβο των Σκοπίων. Από τις
21 Ιουνίου 1917 οι Βουλγαρικές αρχές αρχίζουν
και συγκεντρώνουν τους Έλληνες κατά τετράδες
στα προαύλια δημόσιων κτιρίων, τους καταγράφουν και τους οδηγούν, με την συνοδεία ισχυρών
στρατιωτικών δυνάμεων στα τρένα, όπου τους
στοιβάζουν μέσα σε άθλια βαγόνια και τους μεταφέρουν στην πόλη Σούμλα (Shumen) της ΒΑ.
Βουλγαρίας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1917 από
το «κέντρο διανομής και διαλογής» πέρασαν περισσότεροι από 40.000 Έλληνες, ενώ συνολικά
εκτοπίστηκαν 70.000 Έλληνες, από τους οποίους οι περισσότεροι βρήκαν φρικτό θάνατο στα
πρώτα κάτεργα που στήθηκαν στην Ευρώπη του
20ού αιώνα.
Οι σύγχρονοι αυτοί σκλάβοι και είλωτες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, όπως η περιβόητη σιδηροδρομική γραμμή Γκόστιβαρ - Κίτσεβου - Οχρίδας. Η θνησιμότητα στις τάξεις των Ελλήνων
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στην περιοχή αυτή είχε ξεπεράσει το 90%.
Σύμφωνα με την κατάθεση επιζήσαντος ομήρου,
σε μια διαδρομή 130 χιλιομέτρων εργάζονταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες18.000 όμηροι. Από
αυτούς δεν επέζησαν περισσότεροι από1.200 άτομα. Οι Βούλγαροι κράτησαν κατάλογο 58.000 εργασθέντων στην γραμμή αυτή, την οποία οι όμηροι
αποκαλούσαν «γραμμή αίματος».
Επρόκειτο για το πρώτο συστηματικό σχέδιο εξόντωσης αμάχων στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα και
υπήρξε προάγγελος των ναζιστικών στρατοπέδων
κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Από το Γκόστιβαρ και το Κίτσεβο επέστρεψαν
μόνο μερικά ανθρώπινα ράκη, που πέθαναν μέσα
στα επόμενα χρόνια λόγω των κακουχιών που
πέρασαν κατά την διάρκεια της ομηρίας τους.
Μόλις τον Οκτώβριο του 1918 άρχισαν, όσοι
επέζησαν, να επανέρχονται στην πατρίδα τους.
Αλλά σε ποια κατάσταση! Σκελετοί κατάξεροι,
κατακίτρινοι, καταξεσχισμένοι, καταψειριασμένοι
εντελώς, αγνώριστοι στους δικούς τους.
Όλοι ρωτούσαν να μάθουν για τους δικούς τους
από αυτούς που κατέφθαναν. Πολλές οικογένειες
περίμεναν τους προστάτες τους να γυρίσουν από
την ομηρία, με μια διαρκή ελπίδα που δεν έσβηνε,
αφού και τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και το
Μάρτιο, και μέχρι και το Πάσχα του 1919, επέστρεφαν ακόμα από την ομηρία άτομα μεμονωμένα με
σημαντική καθυστέρηση…
Η τύχη όμως και αυτών που έμειναν πίσω δεν
ήταν καλύτερη. Ένας προσχεδιασμένος από την
βουλγαρική κυβέρνηση λιμός και μία επιδημία
εξανθηματικού τύφου αποδεκάτισαν τους πληθυσμούς των Σερρών, της Δράμας και της Καβάλας, από τον Αύγουστο του 1916 ως και τον Σεπτέμβριο του 1918.
Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις που συνέταξαν η Επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η Διεθνής Ανακριτική Επιτροπή, ο τότε
νομάρχης Δράμας Νικόλαος Μπακόπουλος, δε-

Μνημείο
στην Πρώτη
Σερρών για
όσους χάθηκαν
ως όμηροιαιχμάλωτοι στα
Βουλγαρικά
Τάγματα
Εργασίας μεταξύ
1916-1918. Στη
φωτό ο Κώστας
Πραβίτας,
αιχμάλωτος
σε Βουλγαρικά
Τάγματα
Εργασίας
της Β΄ Περιόδου
(1941-1944).

κάδες επιφανείς και απλοί πολίτες καθώς και
σύμφωνα με τους ονομαστικούς καταλόγους
των ομήρων (θανόντων και παλιννοστησάντων
από τη Βουλγαρία) που απόκεινται στο ιστορικό
αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών, καταφαίνεται ότι η δεύτερη Βουλγαρική κατοχή είχε
πάνω από 45.000 θύματα. Ήταν δηλαδή πολύ
χειρότερη της πρώτης 1912-13 και της τρίτης
1941-44 για τα θύματα των οποίων καλώς τιμούμε τη μνήμη τους με μνημόσυνα και καταθέσεις στεφάνων κάθε χρόνο.
Γιατί όμως καμιά επίσημη τελετή δεν πραγματοποιείται μέχρι σήμερα για την τραγωδία του
1916 -18 και σε κανένα μνημείο δεν κατατίθενται
στεφάνια για τα χιλιάδες θύματα εκτός από τη
Χωριστή, που εδώ και λίγα χρόνια τιμά τέτοια
εποχή τους νεκρούς της; Γιατί η ελληνική ιστοριογραφία αλλά και η επίσημη πολιτεία αποσιωπούν τα γεγονότα που συνέβησαν τότε στην Ανατολική Μακεδονία; Γιατί καμία νύξη δεν γίνεται στα
σχολικά βιβλία;
Μήπως, άραγε, οι γεροντότεροι κάτοικοι της
Ανατολικής Μακεδονίας ήταν μυθομανείς όταν
διηγούνταν, ότι κατά το διάστημα της Βουλγαρί-

ας, όπως έλεγαν τότε, πέθαναν εκατοντάδες γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι από πείνα, κακουχίες, σκληρές αγγαρείες και αρρώστιες; Μήπως
ήταν υπερβολικοί όταν έλεγαν ότι οι περισσότεροι από τους ομήρους που οδηγήθηκαν στο καταραμένο Κίτσεβο της Σερβίας, πέθαναν κυρίως
από την πολύωρη και σκληρή εργασία, το ελάχιστο φαγητό, τον εξανθηματικό τύφο, την παντελή
έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την έλλειψη ενδυμασίας και
στέγης και τις συχνές, μέχρι θανάτου, βιαιοπραγίες από μέρους των απάνθρωπων φρουρών του
στρατοπέδου;
Δυστυχώς, όχι μόνο δεν ήταν μυθομανείς οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών αλλά, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, έλεγαν πολύ λιγότερα
από αυτά που έπαθαν.
Όλες οι πόλεις και τα χωριά της Ανατ. Μακεδονίας υπέστησαν δεινές καταστροφές και μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηρωικό χωριό
Χωριστή Δράμας που έχασε το ένα τέταρτο (1/4)
του πληθυσμού του.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον εκπαιδευτικό, λαμπρό συγγραφέα και ιστοριογράφο κ.
Δημήτρη Α. Πασχαλίδη, από την Χωριστή Δράμας,
που μεταξύ του εν γένει αξιόλογου έργου του
ασχολήθηκε σημαντικά και για τα θύματα της
Βουλγαρικής κατοχής 1916-1918. Ύστερα από
κοπιαστικές έρευνες στα αρχεία του Υπουργείου
των Εξωτερικών στην Αθήνα, κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλες τις ονομαστικές καταστάσεις
των ομήρων, οι οποίες στάλθηκαν μετά την ανακωχή από τη Δράμα και τους οικισμούς της στο
Υπουργείο όπου και διασώζονται στα αρχεία του.
Έτσι είχε τη δυνατότητα να συγκρίνει τα δεδομένα της Χωριστής με τα δεδομένα των άλλων
οικισμών.
Θα είναι μια προσφορά σε Δράμα, Δοξάτο, Αδριανή, Ξηροπόταμο, Πετρούσα, Προσοτσάνη, Πύρ-
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γους, Βώλακα, Νευροκόπι, Περιθώρι, Αευκόγεια,
Παγονέρι, Μικρόπολη, Καλή Βρύση, Καλλιθέα,
Αργυρούπολη, Καλαμπόκι και σε άλλους οικισμούς, για να γνωρίσουν, όπως γνώρισε η Χωριστή, τους ομήρους προγόνους τους ονομαστικά,
που είτε πέθαναν στα κάτεργα της Βουλγαρίας
είτε επέστρεψαν στην πατρίδα τους σακατεμένοι.
Μεγάλη και καθοριστική προσφορά, για την
ανάδειξη και περαιτέρω προβολή του ιστορικού
γεγονότος των θυμάτων της Βουλγαρικής κατοχής στην Ανατ. Μακεδονία1916-18, καταλαμβάνει
δικαίως και ο κ. Θωμάς Πέτρου Πέννας, Πρόεδρος
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Σερρών
- Μελενίκου (με έδρα την Αθήνα), που αφορούν
στις περιοχές Δράμας, Καβάλας, Σερρών.
Πολύ μεγαλύτερη, βέβαια, προσφορά είναι το τρίτομο έργο «Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής, Ανατολική Μακεδονία 1916-18» που επιμελήθηκε της
έκδοσης ο κ. Νικόλαος Ρουδομέτωφ, Πρόεδρος του
Ιστορικού Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας.
Το έργο αυτό είναι μετάφραση από τα γαλλικά
στα ελληνικά της έκθεσης που συνέταξε η διεθνής
ανακριτική επιτροπή, η οποία στις αρχές του 1919
H Kαβάλα το 1917
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περιόδευσε στις πόλεις και τα χωριά της Ανατ. Μακεδονίας και περιέγραψε τα εγκλήματα, που διέπραξαν τότε τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής.
Τυπώθηκε το 1919 στη Γαλλία. Αντίτυπο αυτού
του βιβλίου έλαβε και η τότε ελληνική κυβέρνηση
του Βενιζέλου, η οποία όφειλε να το μεταφράσει
στην ελληνική γλώσσα, να το εκδώσει και να το
στείλει σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας και στις
τότε νομαρχίες της Ανατ. Μακεδονίας Δράμας,
Καβάλας και Σερρών, ώστε να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τις βουλγαρικές ωμότητες. Τελικά όχι
μόνο δεν μεταφράστηκε και δεν εκδόθηκε αλλά
καταχωνιάστηκε στα κρατικά αρχεία με τη μορφή
που στάλθηκε από τη Γαλλία.
Οι όμηροι που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία
οργανώθηκαν σε συλλόγους και συνδέσμους. Ο
κ. Χρήστος Τζιρίτης λόγω επαγγελματικών απασχολήσεων πήγε πολλές φορές στο Κίτσεβο που
έχει χαρακτηριστεί «μέγα νεκροταφείο του Ελληνισμού της Ανατολ. Μακεδονίας» και εντόπισε
την περιοχή όπου χάθηκαν 12.000 Έλληνες.
Μακάρι να βρεθούν σύντομα εκπρόσωποι
όλων των συλλόγων της Αν. Μακεδονίας στο
σημερινό Κίτσεβο των Σκοπίων για ένα προσκύνημα στους προγόνους μας, που θάφτηκαν εκεί
και αλλού «ακήδευτοι, αστόλιστοι, αφίλητοι».
Μας περιμένουν εδώ και ενενήντα τρία χρόνια να
τους ανάψουμε ένα κερί. Η διατήρηση της μνήμης
και η απόδοση τιμής στα θύματα της μεγάλης αυτής τραγωδίας ήταν και είναι χρέος μας ιερό.
Χρέος μας όμως είναι και να γνωρίσουμε την
αλήθεια και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας
απαραμόρφωτη.
Μόνο πάνω στην αλήθεια, μπορούμε να στηρίξουμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη βία του
διχασμού και των παθών, από την αδυναμία του
μίσους και της προκατάληψης.
Είναι βέβαιο ότι αυτό ακριβώς θα μας συμβούλευαν και οι νεκροί μας μάρτυρες από το ύψος
της αιωνιότητάς τους. Αιωνία τους η μνήμη.

Παροπλισμός υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης ΠN

To

υποβρύχιο «ΓΛΑΥΚΟΣ» που καθελκύστηκε στα ναυπηγεία της HDW
στο Κίελο τη 19η Σεπτεμβρίου 1970
και ήταν το πρώτο παγκοσμίως υποβρύχιο τύπου
209/1100 πάνω στο οποίο «έμαθαν» από το Ελληνικό πλήρωμά του ακόμα και οι κατασκευαστές
για την 40χρονη ιστορική του πορεία. Παρόντες
στην τελετή παροπλισμού ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Ευσταθίου με τους επιτελείς του, σύσσωμη η Διοίκηση Υποβρυχίων με
επικεφαλής το Διοικητή Πλοίαρχο Αθανάσιο Καρατζά, αρκετοί προσκεκλημένοι διατελέσαντες
Διοικηταί – Κυβερνήτες – Αοι Μηχανικοί και πληρώματα καθώς και πλείστοι των μελών του πληρώματος παραλαβής που αποτελείτο από τους:
Πλωτάρχη Πετρόπουλο Eυστάθιο Κυβερνήτη,
Υποπλοίαρχο Παναγιωτόπουλο Ιωάννη Ύπαρχο,
+Υποπλοίαρχο (Μ) Χαϊδεμένο Κωνσταντίνο Αο
Μηχανικό, Υποπλοίαρχο Περβαινά Σπυρίδωνα,
+Ανθυποπλοίαρχο Ραγουζή Γεώργιο, +Ανθυποπλοίαρχο (Μ) Πετρόγγονα Δημήτριο, Σημαιοφόρο
Κοντούλη Κωνσταντίνο, Ανθυπασπιστή (Τηλ.)
Ανυφαντή Ανδρέα, +Ανθυπασπιστή (Α/Υ) Αρμενιάκο Σπυρίδωνα, Ανθυπασπιστή (Η/Ν) Κουρελά
Απόστολο, Ανθυπασπιστή (Η/Λ) Γκιώνη Πέτρο,
Ανθυπασπιστή (Μηχ.) Λινάρδο Δημήτριο, Αρχικελευστή (Αρμ.) Καραθανάση Φίλιππο, Αρχικελευστή (Τ/Τ) Πισπιρίγκο Βασίλειο, Αρχικελευστή
(Τορπ.) Ζήση Κωνσταντίνο, Αρχικελευστή (Ρ/Ε)
Πρεντουλή Αιμίλιο, Αρχικελευστή (Η/Λ) Κοκκινίδη
Αβραάμ, Αρχικελευστή (Μηχ.) Τσούμαρη Αθανάσιο, Επικελευστή (Αρμ.) Κυριαζή Δημήτριο, Επικελευστή (Τορπ.) Κουτεντάκη Νικόλαο, Επικελευστή
(Τηλ.) Μαυρίκο Γεώργιο, Επικελευστή (Α/Υ) Ζόμπολα Αναστάσιο, Επικελευστή (Η/Λ) Αλαμάνο

Μιχαήλ, Επικελευστή (Η/Λ) Καλογερόπουλο Χρήστο, Επικελευστή (Η/Λ) Μπεκιάρη Κωνσταντίνο,
Επικελευστή (Η/Λ) Καμπεζά Νεοκλή, Επικελευστή
(Η/Λ) Γυρέλη Νικόλαο, Επικελευστή (Μηχ.) Φραγκή Δημήτριο, Επικελευστή (Μηχ.) Δάγκλη Σπυρίδωνα, Επικελευστή (Μηχ.) Ελένη Δημήτριο, Κελευστή (Α/Υ) Φράγκου Βασίλειο, Κελευστή (Η/Ν)
Κοφινά Αριστείδη, Κελευστή (Η/Ν) Καρατζίκο Ιωάννη, +Κελευστή (Μηχ.) Καραπέτρο Βασίλειο, Κελευστή (Μηχ.) Χειμαριό Πέτρο, Ναύτη (Τηλ.) Κανελλόπουλο Σ., Ναύτη (Εσχ.) Μοσχοβή Κ.
Απαραίτητη σημείωση: Για λόγους οι οποίοι δεν
άπτονται του παρόντος και τους οποίους θα κρίνει
η ιστορία (κάποτε πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια),
και ενώ εκτελούνταν εν πλω δοκιμές αποδοχής
του πλοίου, αντικαταστάθηκε ο Κυβερνήτης (ο
οποίος φυλακίστηκε και εξεδιώχθη των τάξεων
του ΠΝ), ο Ύπαρχος και ο Αος Μηχανικός και καθήκοντα Κυβερνήτη ανέλαβε ο Πλωτάρχης Γεώργιος Πουλοπάτης, Υπάρχου ο Βασίλειος Κηρύκος
και Αου μηχανικού ο Βλάσιος Μεντζέλος.
Ιστορικό γεγονός αποτελεί πλέον και η τελευταία διαταγή του κυβερνήτη Πλωτάρχη Α. Ξανθουλέα ΠΝ με αριθμό 35/2011 που έχει ως εξής:
1. Σε εκτέλεση σχετικών διαταγών, σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, το Υποβρύχιο Γλαύκος υποστέλλει τη σημαία του, λαμβάνοντας επάξια τη θέση
του στην Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Ολοκληρώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο σαράντα (40) έτη
ενεργούς υπηρεσίας και αδιάλειπτης παρουσίας
του, τόσο στα εθνικά όσο και στα διεθνή ύδατα, διανύοντας συνολικά 212.254 ναυτικά μίλια.
2. Το Υ/Β Γλαύκος αποτελεί το τρίτο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού με αυτό το όνομα. Το πρώτο πλοίο
ήταν η θαλαμηγός Γλαύκος, εκτοπίσματος 70 τόνων,
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που ναυπηγήθηκε το 1834 στο Ναύσταθμο του Πόρου
και παροπλίσθηκε το 1871 λόγω παλαιότητας. Το
δεύτερο πλοίο ήταν το Υ/Β Γλαύκος (Υ-6), που ναυπηγήθηκε το 1930 στη Γαλλία και το οποίο εκτέλεσε δύο
(2) πολεμικές περιπολίες κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ
με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βασίλη Αρσλάνογλου
ΒΝ και βυθίστηκε τελικά στις 4 Απριλίου 1942, εντός
του λιμένα της Μάλτας όπου βρισκόταν για εργασίες
επισκευής, κατόπιν σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών από γερμανικά Α/Φ.
3. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το Πολεμικό Ναυτικό στα πλαίσια της αέναης πρωτοπορίας του, ανέθεσε στη γερμανική εταιρεία HDW
τη ναυπήγηση τεσσάρων (4) Υ/Β τύπου 209/1100.
Το Υ/Β Γλαύκος ως πρωτοναυπηγηθέν είναι το
πρώτο παγκοσμίως συμβατικό Υ/Β αυτού του
τύπου, δίνοντας ταυτόχρονα το όνομά του στην
κλάση αυτή. Συνολικά από τότε έχουν ναυπηγηθεί 60 Υ/Β τ. 209 για 13 διαφορετικές χώρες.
4. Το Υ/Β Γλαύκος ύψωσε τη σημαία του στο Κίελο
της Γερμανίας στις 6 Σεπτεμβρίου 1971, οπότε και
αναλήφθηκε η διακυβέρνησή του από τον Πλωτάρχη
Γεώργιο Πουλοπάτη ΠΝ. Από τότε μέχρι και σήμερα,
το Υ/Β συμμετείχε σε πληθώρα, τόσο εθνικών όσο και
συμμαχικών ασκήσεων και αποστολλών, τις οποίες
και έφερε εις πέρας στο ακέραιο.
5. Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι τέσσερις (4) πολεμικές περιπολίες που εκτέλεσε το Υ/Β, με κυβερνήτη τον αείμνηστο Πλωτάρχη Βασίλειο Γαβριήλ
ΠΝ, στα πλαίσια της κρίσης του 1974 και της αποβατικής ενέργειας των τουρκικών δυνάμεων στην
Κύπρο. Επιπλέον, το Υ/Β εκτέλεσε μια (1) ακόμα
πολεμική περιπολία το 1987, με κυβερνήτη τον
Υποπλοίαρχο Σωκράτη Μαυρίδη ΠΝ, στα πλαίσια
της «κρίσης του Μαρτίου του 1987», όταν το τουρκικό πλοίο ερευνών «Sismic» επιχείρησε να εκτελέσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο.
6. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο
του 1998 το Υ/Β εκτέλεσε Εκσυγχρονισμό Μέσης

Ζωής (γνωστός και ως πρόγραμμα «Neptune I»)
με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών
χαρακτηριστικών του, ώστε να αντεπεξέλθει στις
αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου κατά θάλασσα πολέμου.
7. Σήμερα στα πλαίσια υποστολής σημαίας του
πλοίου μας και ταυτόχρονα περάτωσης της διακυβέρνησής μου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού που με
εμπιστεύτηκε και με αξίωσε να υπηρετήσω για τρία
(3) συναπτά έτη ως κυβερνήτης του Υ/Β Γλαύκος.
8. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το πλήρωμά
μου, που εργάσθηκε άοκνα, με επαγγελματισμό, με
φιλοτιμία και με αίσθημα ευθύνης έτσι ώστε το Υ/Β
Γλαύκος να καταφέρει να φέρει σε πέρας επιτυχώς,
όλες τις αποστολές που του ανατέθηκαν.
9. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους
διατελέσαντες κυβερνήτες που τιμούν την σημερινή τελετή με την παρουσία τους όσο και τα πληρώματά τους για την άριστη κατάσταση που διατήρησαν το Υ/Β και το αξιόμαχο αυτού, πάντοτε
στην πρώτη γραμμή διά μέσου των ετών με την
αμέριστη συνδρομή του Αρχηγείου Στόλου, της
Διοίκησης Υποβρυχίων και των Ναυστάθμων
Σαλαμίνος και Κρήτης.
10. Πλήρωμα του Υ/Β Γλαύκος, σας προτρέπω να
συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και να κάνετε υπερήφανους τους νέους σας κυβερνήτες, όπως κάνατε και
εμένα, μεταλαμπαδεύοντας στα νέα σας Υ/Β το μαχητικό πνεύμα του Γλαύκου του οποίου είστε κοινωνοί, γιατί τα πλοία έχουν ψυχή και χαρακτήρα.
11. Τελειώνοντας, εύχομαι στο Υ/Β Γλαύκος
που μέχρι πρόσφατα επιχειρούσε στις ελληνικές
θάλασσες, αφού υποστείλει τη σημαία του, να
βρει γαλήνη και ηρεμία κατά τον τελευταίο του
ελλιμενισμό, έχοντας εκπληρώσει στο ακέραιο
το χρέος του προς την πατρίδα.
12. Η παρούσα αποτελεί την τελευταία διαταγή
κυβερνήτου του Υ/Β Γλαύκος.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία και διαδικασίες της ηγεσίας, το Υ/Β Γλαύκος προορίζεται να γίνει
το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα
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Πολιτικοί και E.Δ.
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Γρ. Δεμέστιχας ΠN
Eπίτιμος Aρχηγός Στόλου

E

δώ και αρκετά χρόνια ο λαός παρακολουθεί και δυσανασχετεί με τις κυβερνητικές επιλογές σε όλους σχεδόν
τους τομείς. Νόμοι ψηφίζονται και στη συνέχεα
δεν εφαρμόζονται είτε διότι είναι πρόχειροι και
ανεφάρμοστοι, είτε διότι διαπιστώνεται ότι έχουν
μεγάλο πολιτικό κόστος το οποίο έχει μπει μέσα
στην ψυχή των πολιτικών. Το πολιτικό συμφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο του εθνικού συμφέροντος στην χώρα μας, κατά τους περισσότερους πολιτικούς.
Πολλοί από τους συμπατριώτες μας που επιλέγονται και προωθούνται στα βουλευτικά έδρανα είναι νέοι μεν αλλά άπειροι δε και μεγάλο
ποσοστό από αυτούς τους ανεπάγγελτους λαμβάνει καθήκοντα και στην εκτελεστική εξουσία.
Ηλικιακός ρατσισμός ή ανασφάλεια των πρωθυπουργών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με
καταξιωμένους συνεργάτες που δεν θα συμφωνούν για αποφάσεις ως πρόβατα;
Σε αθλητικούς αγώνες μετέχουν νέοι και νέες
με σωματικό σφρίγος προκειμένου να επιτύχουν
νίκες και να καταξιωθούν οι ίδιοι ή η ομάδα στην
οποία ανήκουν. Στην πολιτική απαιτείται πολιτικό
σφρίγος δηλαδή πείρα, γνώση, γενικά και ειδικά
προσόντα που πρέπει να έχει ο κάθε αρμόδιος,
που μετέχει στην κυβερνητική μηχανή, για να φέρει σε πέρας το έργο του και να συμβάλλει στη
συλλογική προσπάθεια της κυβερνήσεως προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει υποσχεθεί στον λαό. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση
είναι επιθυμητή από όλους σχεδόν τους ασχολούμενους με την πολιτική, αλλά η άσκηση της
εξουσίας είναι δύσκολη και απαιτεί προσόντα και

γνώσεις που δεν διαθέτουν όλοι.
Ένα πέρασμα, από τους προθαλάμους Υπουργών και Υφυπουργών και των διαφόρων προϊσταμένων που διορίζονται στους οργανισμούς,
είναι αρκετό για να διαπιστώσει κανείς ότι τα
γραφεία τους έχουν κατακλεισθεί από φίλους
τους και ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειας. Είναι αμφίβολη η επάρκεια των γνώσεων
αυτών των πολυαρίθμων επιτελών (ή μάλλον
παρατρεχάμενων ατόμων), το έργο το οποίο μπορούν να κάνουν και η δυνατότητά των να προωθήσουν ουσιαστικό κυβερνητικό έργο.
Σε κάθε κυβερνητική (ή και εσωκομματική
ακόμα) αλλαγή ο συνωστισμός στους προθαλάμους του κόμματος, των Υπουργών και των Υφυπουργών είναι ασφυκτικός. Συνωστίζονται αυτοί
που θέλουν να «βολευτούν» και πιθανόν να «τακτοποιηθούν» διά βίου, ανεξάρτητα των προσόντων που έχουν.
Οι καταξιωμένοι συμπολίτες μας είναι κατά
κανόνα παραμερισμένοι. Στελέχη που θα μπορούσαν να αναλάβουν θέσεις και να ασκήσουν
υπεύθυνα και εποικοδομητικά τα καθήκοντά τους
από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αλλά οι άξιοι δεν
παρακαλούν για κάποια θέση. Οι άξιοι περιμένουν να κληθούν, να δοκιμασθούν και πράγματι
να προσφέρουν.
Το λυπηρό ή μάλλον εξοργιστικό είναι ότι ούτε αυτή την περίοδο, που η χώρα μας ευρίσκεται
στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και τα
αδιέξοδα είναι πολλά, οι πολιτικοί και κυρίως οι
πολιτικές ηγεσίες δεν αντέδρασαν υπεύθυνα. Με
την πτώχευση να επικρέμεται είδαν και έπαθαν
να συμφωνήσουν (τα δύο κυρίως κόμματα εξου-
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σίας) στη συγκρότηση μεταβατικής κυβερνήσεως, με τεχνοκράτη Πρωθυπουργό. Και αντί να
συμφωνήσουν να επιλεγούν τεχνοκράτες στην
εκτελεστική εξουσία που θα έβγαζαν την χώρα
από τα αδιέξοδα που την έφεραν οι πολιτικοί,
απεφάσισαν τη διόγκωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που στηρίζουν την παρούσα
κυβέρνηση, στο οποίο μετέχουν μέλη και από τα
τρία κόμματα, μεταφέροντας τις διενέξεις της
νομοθετικής εξουσίας και στην εκτελεστική. Οι
Ιταλοί πολιτικοί απεφάσισαν την ανάθεση της
διακυβερνήσεως της χώρας σε ένα ολιγάριθμο
σχήμα τεχνοκρατών. Εμείς οι... πλούσιοι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε
την πλέον πολυμελή κυβέρνηση στην Ευρώπη.
Πέραν των όποιων αλλαγών έχουν αρχίσει να
συζητούνται για το Σύνταγμα, εκτιμάται ότι πρέπει τώρα να συζητηθεί και να αποφασισθεί ότι η
επόμενη Βουλή πρέπει να είναι συντακτική και
τότε κατά προτεραιότητα να αποφασισθεί ο πλήρης διαχωρισμός Εκτελεστικής και Νομοθετικής
Εξουσίας. Να απαλλαγούν οι Υπουργοί (που θα
είναι τεχνοκράτες) από το πολιτικό κόστος.
Όλοι γνωρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων και
των πολιτικών, ότι την παρούσα περίοδο έχουμε
απωλέσει τμήμα της οικονομικής κυριαρχίας της
χώρας. Η οικονομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις,
αποτελούν τις βασικότερες συνιστώσες της
Εθνικής Ισχύος. Η οικονομία ελπίζουμε ότι κάποτε θα ανορθωθεί και ο λαός θα ανακτήσει μέρος της ευημερίας του που προς το παρόν έχει
απωλεσθεί. Εάν όμως χαθεί τμήμα της Εθνικής
κυριαρχίας αυτό δύσκολα επανακτάται. Η Τουρκία καιροφυλακτεί. Σε κάθε πολιτική αστάθεια
που είχε η Ελλάδα λειτούργησε επεξεργασμένα
σενάρια και επέβαλλε/προώθησε τα συμφέροντά
της, όσο και αν αυτά είναι ενάντια στο Διεθνές
Δίκαιο (Κύπρος το 1974, Ίμια το 1996).
Μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία υπέρ-
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τατο καθήκον είναι να διαφυλλάξουμε την Εθνική κυριαρχία και να διατηρήσουμε αξιόμαχες τις
ΕΔ, δείχνοντας συγχρόνως την αποφασιστικότητα μας για να αντιμετωπισθεί οιαδήποτε κατάσταση δημιουργηθεί.
Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια παριστάμεθα στην απαξίωση των ΕΔ από τις πολιτικές εξουσίες, εν αντιθέσει με τον ελληνικό
λαό που, στις σφυγμομετρήσεις, δείχνει να έχει
μεγάλη εμπιστοσύνη προς αυτές. Όλοι πρέπει να
γνωρίζουν ότι οι ΕΔ χρειάζονται για να προασπίζουν την εδαφική ακεραιότητα και την αποτροπή,
να αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ενώ συγχρόνως
προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο μέσα
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή κάλυψη του
έργου των Ε.Δ. είναι:
• Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο.
• Ορθολογιστική Δομή.
• Απαραίτητο προσωπικό (δηλαδή αναγκαία οροφή), εκπαιδευμένο και με υψηλό ηθικό.
• Απαραίτητο υλικό (δηλαδή η σωστή επιλογή για
το νέο υλικό και λειτουργία του υπάρχοντος).
Μία σύντομη αναδρομή στο έργο των πολιτικών προϊσταμένων του ΥΕΘΑ, των τελευταίων
ετών αποδεικνύει ότι αυτοί έδρασαν και ανεύθυνα και αναποτελεσματικά. Ο ΥΕΘΑ (των Ιμίων)
πήρε πανεπιστημιακούς συμβούλους και με τη
δοτή στρατιωτική ηγεσία (ανακλιθέντες ανώτατοι αξιωματικοί), μετέβαλε το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των Ε.Δ. Δημιουργήθηκε ένα υπερτροφικό επιτελείο Υπουργού, αφηρέθησαν αρμοδιότητες από τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων των ΕΔ και το ΣΑΓΕ, ενώ οι προμήθειες
κυρίου υλικού ανελήφθησαν από τους Υπουργούς και το περιβάλλον τους. Έκτοτε η Δομή
των ΕΔ αλλάζει συνεχώς. Σχηματισμοί καταργούνται και μετά επαναφέρονται και στρατόπεδα

ανοιγοκλείνουν και όλα αυτά για να εξυπηρετούν, απ' ό,τι φαίνεται, πολιτικές σκοπιμότητες,
αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ερωτηθεί
η στρατιωτική ηγεσία.
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, ανεύθυνα οι πολιτικές ηγεσίες απεφάσισαν τη μείωση της θητείας, κάνοντας διπλό κακό: Πρώτον εμειώθη η
οροφή με αποτέλεσμα να μην επανδρώνονται
ικανοποιητικά οι Μονάδες και δεύτερον να μην
εκπαιδεύεται ανάλογα το στρατεύσιμο προσωπικό. Συγχρόνως οι πολιτικές ηγεσίες απαξιώνουν
το στρατιωτικό προσωπικό και επεμβαίνουν σε
θέματα λειτουργίας και του ηθικού των ΕΔ και
μάλιστα σε πυλώνες που αν διαταραχθούν θα
πέσει το όλο οικοδόμημα. Σαν παραδείγματα
αναφέρουμε τις επεμβάσεις: στη λειτουργία των
Στρατιωτικών Σχολών, στους κανόνες της ιεραρχίας και πειθαρχίας με την λειτουργία ειδικού
γραφείου του ΥΕΘΑ για την απευθείας υποβολή
παραπόνων και αιτημάτων (που πρόσφατα ευτυχώς κατηργήθη), στη λειτουργία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, στην προσπάθεια αποκοπής
των αποστράτων στελεχών από τα εν ενεργεία,
στην άμεση παρέμβαση στις προαγωγές και μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, ενώ
δεν υπήρξε αντίδραση στη δημιουργία συνδικαλιστικού οργάνου μονίμων στελεχών των ΕΔ
που αποτελεί καίριο πλήγμα σε θέματα ιεραρχίας
και πειθαρχίας.
Με τη σημερινή οικονομική κρίση που μας μαστίζει δεν προβλέπεται να γίνουν σημαντικές
νέες προμήθειες κυρίου υλικού. Όμως είναι απαραίτητο να ληφθούν ορισμένα αναγκαία μέτρα
χαμηλού κόστους που θα αναβαθμίσουν το αξιόμαχο των ΕΔ ως η αύξηση της θητείας των στρατευσίμων, η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων
για τη λειτουργία του υπάρχοντος υλικού. Αυτές
και παρόμοιες κινήσεις θα δείξουν προς κάθε
κατεύθυνση την αποφασιστικότητά μας και ότι
δεν διαπραγματευόμεθα τα Εθνικά μας κυριαρ-

χικά συμφέροντα.
Ασφαλώς δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα
από την Δημοκρατία. Αλλά η Δημοκρατία πρέπει
να λειτουργεί με κανόνες:
• Να είναι σεβαστοί από όλους οι Θεσμοί και οι
Νόμοι.
• Να επιλέγονται οι πλέον άξιοι είτε ως πολιτικοί
είτε ως λειτουργοί της κρατικής μηχανής.
• Να γίνουν αντιληπτά από όλους τα Εθνικά Συμφέροντα τα οποία να προασπίζονται έναντι οιουδήποτε κόστους.
• Το κράτος να έχει συνέχεια και συνέπεια τόσο
στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό.
• Να εξαφανισθούν τα ειδικά προνόμια των πολιτικών και κάθε πολίτης ή κοινωνική ομάδα
να απολαμβάνει αναλόγως της προσφοράς της,
με δικαία κατανομή του εθνικού πλούτου, και
τέλος
• Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να ελέγχονται
ανεξάρτητα θέσεως ή αξιώματος.
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IATPIKA ΘEMATA
Mεταμόσχευση μαλλιών
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 προϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέρια 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 προσωπικό 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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MEΛETH: Πλωτάρχης (YI) Kαραλέξης Aπόστολος
Δερματολόγος Nαυτικού Nοσοκομείου Aθηνών,
Mετεκπαιδευθείς εις H.Π.A.

ΠN,

ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Tο

τριχωτό της κεφαλής ανέκαθεν
αποτελούσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισης και της προσωπικότητας του ατόμου. Τα μαλλιά συνηθίζεται να
σχετίζονται με τη νεότητα, το σεξ απήλ, την υγεία
και τη δύναμη.
		
Τι προκαλεί την τριχόπτωση;
Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο καθένας μας χάνει
περίπου έως 100 τρίχες την ημέρα. Αυτές οι χαμένες τρίχες αντικαθίστανται από νέες οι οποίες
προέρχονται από τον ίδιο τριχικό θύλακο με αυτές που απωλέσθησαν. Συμβαίνει όμως μερικές
φορές οι χαμένες αυτές να μην αντικαθίστανται
από καινούργιες και έτσι να αρχίζει η απώλεια
των μαλλιών. Τα πιο συνηθισμένα αίτια της μόνιμης ή παροδικής απώλειας μαλλιών είναι: η
κληρονομικότητα, οποιαδήποτε βαριά οξεία ή
χρόνια ασθένεια, το στρες, τα φάρμακα, ο τραυματισμός, ο πυρετός, η διατροφική ανεπάρκεια,
οι ορμονικές διαταραχές και οι διάφορες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου όπως η
χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Παρόλα αυτά
η πλειονότητα των περιπτώσεων της απώλειας
των μαλλιών που οδηγεί σε φαλάκρα στους

άντρες και σε έντονη αραίωση στις γυναίκες,
αναφέρεται ως ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
και η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η κληρονομικότητα. Αν η αδύναμη τρίχα είναι παράδοση στην
οικογένεια σας δεν είναι καθόλου απίθανο να το
αποκτήσετε και εσείς.
Υπάρχουν κάποιες λύσεις;
Ο Δερματοχειρουργός με τη μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να δημιουργήσει μια αισθητικά αποδεκτή επανέκφυση τριχών σε περιοχή με έντονη
αραίωση. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα έχουν
ανακαλυφθεί νέες τεχνικές οι οποίες έχουν κάνει
τη μεταμόσχευση των μαλλιών ασφαλέστερη και
ευκολότερη για τους ασθενείς και μάλιστα με
καλύτερα αποτελέσματα.
Είναι κατάλληλη η μεταμόσχευση και για
γυναίκες;
Ναι, η υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή μας δίνει
τέλεια αποτελέσματα και στις γυναίκες.
Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται η μεταμόσχευση μαλλιών;
Ο ιδανικότερος υποψήφιος για να υποβληθεί
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Κάποια γλωσσικά στοιχεία για τον ορθό
μας λόγο...
Γράφει ο Aξιωματικός εα Πάνος Παπαφράγκου ΠN

στην επέμβαση είναι αυτός που έχει φυσιολογική
τριχοφυΐα – πυκνότητα τριχών στο πίσω μέρος
και στα πλαϊνά του κεφαλιού. Οι περιοχές αυτές
λέγονται δότριες χώρες. Επίσης ασθενείς με σαφή όρια φαλάκρας, αδύνατες τρίχες και ασθενείς
με περιορισμένη φαλάκρα που οφείλεται σε
τραυματισμό του κεφαλιού ή σε εγκαύματα είναι
καλοί υποψήφιοι για μεταμόσχευση.

χωρίς έτσι να απαιτείται η λήψη «λωρίδας» μοσχευμάτων. Κατόπιν γίνεται η τοποθέτηση της
τρίχας αυτής(μοσχεύματος) στην περιοχή της
υπάρχουσας αραίωσης με τον ίδιο τρόπο όπως
και με την πρώτη τεχνική. Με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο μπορεί να γίνει η λήψη τριχών και από άλλα σημεία του σώματος όπως το στήθος ή τα
πόδια όταν ο ασθενής είναι εντελώς φαλακρός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1)Tεχνική με λήψη λωρίδας (Stripe)
Η τεχνική της μεταμόσχευσης μαλλιών βασίζεται
στην αρχή που θέλει να επιβιώνουν οι τρίχες
στην πίσω επιφάνεια και στα πλάγια του κεφαλιού μέχρι τα βαθιά γεράματα στους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι λαμβάνεται μία ενιαία
λεπτή ¨λωρίδα¨ μοσχευμάτων απ’ τα σημεία αυτά που ονομάζονται δότριες χώρες και χωρίζεται
πολύ προσεκτικά σε μικρότερα μοσχευματάκια.
Τα μοσχεύματα χρειάζονται επεξεργασία για αρκετή ώρα και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
ασθενούς χωρίζονται σε διάφορα μεγέθη. Τέλος
τα μοσχεύματα εισέρχονται με πολύ προσεκτική
τοποθέτηση ώστε να μην καταστραφούν, εντός
των πολύ μικρών υποδοχών που ανοίγονται στη
φαλακρή δέκτρια περιοχή.  

Πονά καθόλου η όλη επέμβαση;
Η μεταμόσχευση γίνεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τοπική αναισθησία, ενώ πριν
την επέμβαση δίνεται συνδυασμός αναλγητικού
και αγχολυτικού χαπιού. Έτσι ο ασθενής δεν πονά καθόλου.

2) Τεχνική με Fue (τρίχα-τρίχα)
Με ένα ειδικό εργαλείο αφαιρείται μία μία τρίχα(μόσχευμα) από το πίσω μέρος του κεφαλιού
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Τι γίνεται μετά την επέμβαση;
Οι επίδεσμοι αφαιρούνται την επόμενη ημέρα
από την επέμβαση, λούζονται τα μαλλιά και ο
ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του
ασχολίες.
Τι αποτελέσματα αναμένονται;
Μετά 2 περίπου μήνες τα μαλλιά αρχίζουν να
«φυτρώνουν» και να μεγαλώνουν με φυσιολογικό ρυθμό. Περίπου 6 μήνες μετά την επέμβαση οι μεταμοσχευμένες τρίχες αρχίζουν να αποκτούν την φυσιολογική τους εμφάνιση, ενώ
μέχρι και ένα χρόνο μετά συνεχίζει η πύκνωση
των μαλλιών.

Ό

πως ξέρουμε, τα ουσιαστικά της γλώσσας μας διακρίνονται σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα. Την ίδια διάκριση
έχουν και τα άρθρα (ο, η, το) με τα οποία εισάγονται αυτά στο λόγο μας.
Ξέρουμε, επίσης, ότι τόσο τα ουσιαστικά (τα
ονόματά τους) όσο και τα άρθρα τους, κατά την
προφορά και τη γραφή τους «κλίνονται» και
έχουν ορισμένες «πτώσεις» ώστε το νόημα που
μεταφέρουν να γίνεται εύκολα αντιληπτό με πλήρη σαφήνεια και δίχως χασμωδίες που βλάπτουν
την ομορφιά του λόγου μας, την καλλιέπεια.
Σπουδαίος ρόλος γι’ αυτά τα θέματα έχει ανατεθεί στο δέκατο – τρίτο γράμμα του αλφαβήτου
μας, στο συμπαθητικό μας νι (Ν, ν).
Το γράμμα αυτό, εκτός της κοινής χρήσης του
στο λόγο όπως όλα τα υπόλοιπα, καλύπτει και
δύο πρόσθετες ανάγκες: τη διάκριση του γένους
μεταξύ αρσενικών και ουδετέρων (τον, το) και
την «ευφωνία» όπως λέμε, δηλαδή την αποφυγή
της χασμωδίας (π.χ. όχι «τη ώρα», αλλά «την
ώρα», όχι «το Γιώργο», αλλά «τον Γιώργο», όχι
«πολύ ύπνο» αλλά «πολύν ύπνο», όχι «πολύ χώρο» αλλά «πολύν χώρο» κ.λπ.). Να ξεχωρίζουν
τα αρσενικά από τα ουδέτερα.
Εκείνο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, χωρίς
άλλα παραδείγματα και λεπτομέρειες, είναι το
γεγονός ότι στον σύγχρονο λόγο μας, γραπτόν
και προφορικόν, συνήθως αφαιρούμε από
πολλές καίριες θέσεις το αναγκαίο γράμμα «ν»
με αποτέλεσμα η γλώσσα μας να χάνει τη
στρωτή ροή της και τη γλαφυρότητα. Επιπλέον,
να μας προκαλούνται – ιδίως στον γραπτό λό-

γο – στιγμιαία εγκεφαλικά προσκόμματα άμεσης αντίληψης του νοήματος όταν, καθώς διαβάζουμε, το μάτι μας συναντά ένα ουδέτερο
άρθρο (το) να εισάγει ένα όνομα αρσενικό (το
Γιώργο). Εκεί ο εγκέφαλος, έστω και απειροελάχιστα «ξαφνιάζεται», αλλά σχεδόν ακαριαία
ξεπερνάει την ενόχληση και προχωρεί «κανονικά» στο διάβασμα.
Όμως, έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι, περιέργως, ο εγκέφαλος δεν ενοχλείται καθόλου
από τέτοια προβλήματα όταν προσλαμβάνει το
λόγο μέσω της ακουστικής οδού. Αντίθετα δηλαδή με ό,τι του συμβαίνει μέσω της οπτικής (προφανώς και της απτικής) οδού.
Κατά τη γνώμη μου, η ακουστική οδός κατορθώνει, ίσως με μεγαλύτερη ταχύτητα από την
οπτική, να εισαγάγει στον εγκέφαλο το μήνυμά
της, ώστε οι λεπτομέρειες που λείπουν να ...εξυπακούονται και να μη δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Προφανώς, τόσο η οπτική όσο
και η απτική (μπράιγ) οδός δεν έχουν δυνατότητα
για πράγματα που δεν βλέπονται ή δεν ψιλαφούνται, να τα κάνουν να ...εξυποβλέπονται ή να
...εξυποψιλαφούνται.
Γενικά, αλλά κυρίως από την καθιέρωση της Δημοτικής ως επίσημης γλώσσας μας, συναντά κανείς
στο λόγο μας σημεία και τέρατα. Καθένας, ακόμα
και οι ανώτατης μόρφωσης, γράφει και λέει απίστευτα «μαργαριτάρια», ων ουκ έστιν αριθμός. Δεν
σκοπεύω να αναλωθώ σε αυτά, θα αναφέρω μόνο
ένα καινούργιο που ακούω τώρα τελευταία, τη λέξη «εξεπλάγην» ως τρίτο ενικό πρόσωπο (π.χ. «...
την είδε ξαφνικά και εξεπλάγην»!).
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Η καθιέρωση της Δημοτικής, ως επίσημης
γλώσσας μας, έλαβε και ένα είδος πολιτικής
χροιάς γιατί οι θιασώτες της ήσαν κυρίως της
προοδευτικής (αριστερής) λεγόμενης παράταξης,
οι οποίοι αφαίρεσαν μετά μανίας πολλά από τα
«ν» που είχε στις λέξεις της η «καθαρεύουσα»
της συντηρητικής παράταξης. Πολλοί, μάλιστα,
είτε από υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από φόβο μήπως τους αποδοθούν πολιτικές κατηγορίες διαμόρφωσαν στη γλώσσα και στο λόγο ένα κλίμα
υστερικής «νι» - φοβίας. Αποτέλεσμά της, μεταξύ των άλλων, και των αρσενικών η ...ουδετεροποίηση!
Για τη «νομιμοποίηση» της νέας, πρωτόγνωρης,
αυτής κατάστασης έγιναν κάποιοι νεόκοποι κανόνες της Γραμματικής, οι οποίοι δίνουν την εντύπωση ότι οι εμπνευστές τους είχαν –ή έχουν- στόχο να
γράφεται η γλώσσα μας όπως ακριβώς ακούγεται,
δηλαδή να γράφεται πανομοιότυπα με τον τρόπο
που τη χρησιμοποιούμε και στην ομιλία μας.
Φοβάμαι ότι διαρκώς προς τα εκεί πηγαίνουμε
οπότε, πέρα από την καταστροφή που γίνεται πυ-
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ρετωδώς μέσω των «νεο(ξενο) λογισμών» που
έχουν εισρεύσει και εισρέουν κάθε μέρα άφθονοι, αλλά και με τα βάρβαρα τελείως Greeglish
του διαδικτύου, κινδυνεύουμε αντί «ευχαριστώ»
να γράφουμε «φχαρστώ» (μου θυμίζει το
Hrvatsca = Κροατία) και πλείστα όσα αλλα τέτοια
όμοια, της υψηλής λογοτεχνίας τερψιφθόγγια...
Τέλος, το συμπέρασμα είναι κύριοι, αρμόδιοι
και μη, ότι στον γραπτό μας λόγο πρέπει να εξασφαλίζουμε με κάθε σχολαστικότητα κάθε απαραίτητο στοιχείο, όπως π.χ. το «ν», ώστε πρώτον
τα αρσενικά να μην ...χάνουν τις ορμόνες τους(!)
και δεύτερον –το απολύτως ουσιώδες βέβαια–
να παραμένει η ροή του λόγου μας απαρεμπόδιστη, χωρίς προσκόμματα στον αναγνώστη,
αλλά και να διατηρεί η γλώσσα μας την παραδοσιακή της γλαφυρότητα, τη συνοχή και τη σαφήνειά της μα πριν και πάνω απ’ όλα, την ελληνικότητά της.

Ο σπουδαίος Γάλλος
συγγραφέας Ζακ
Λακαρριέρ είχε δηλώσει:
«Στην Ελληνική
υπάρχει ένας ίλιγγος
λέξεων, διότι µόνο αυτή
εξερεύνησε, κατέγραψε
και ανέλυσε τις ενδότατες
διαδικασίες της οµιλίας
και της γλώσσης, όσο
καµία άλλη γλώσσα».

Est Deus in Nobis1 (O Θεός μεθ’ημών)
Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) Δημ. Ε. Κομνηνός ΠΝ

Α

πό τον Αρίσταρχο μέχρι τον Βολταίρο κι
από τον Γαλιλαίο μέχρι τον Καζαντζάκη,
ο ελεύθερος στοχασμός πάνω στην ανθρώπινη μοίρα κυνηγήθηκε, στιγματίστηκε και,
ενίοτε, δόθηκε στο αιώνιο ανάθεμα και στην ιερή
πυρά, από ένα ιδεολογικό Μεσαίωνα φανατισμού
και ανοησίας.
Ολόκληρη η γήινη ιστορία, αυτή η αποκρουστική καταγραφή βίας και αίματος ανά τους αιώνες
δεν είναι ασφαλώς αποκλειστικότητα των έλλογων όντων αυτού του πλανήτη. Παντού, σ’ ολόκληρη τη γη, στο έδαφος, τη θάλασσα και τον
αέρα, κάθε μορφή ζωής βρίσκεται σε θανάσιμη
αντιπαλότητα με όλες τις άλλες – ένας ανελέητος πόλεμος κυριαρχίας και καθυπόταξης που
συνοψίζεται στον προαιώνιο νόμο «ή θα φας ή
θα φαγωθείς», διατρέχει την επιφάνεια μιας κοσμικής πέτρας που συνεχίζει την αέναη κι άσκοπη περιπλάνησή της στο χάος.
Ο άνθρωπος, αυτό το μοναδικό μέσο που επινόησε η δημιουργία «για να γνωρίσει το σύμπαν
τον εαυτό του», από τις απαρχές της εμφάνισής
του στη σκηνή της ιστορίας, έστρεψε το βλέμμα
του ψηλά στον αχανή ουράνιο θόλο αναζητώντας
την απάντηση στα μεγάλα μυστήρια που καθόριζαν το πεπρωμένο του. Με την πάροδο των αιώνων και ξεπερνώντας τους αρχαίους φόβους η
κυρίαρχη της εξελικτικής διαδικασίας ζωική
μορφή, κατέληξε στην αποδοχή της ιδέας για την
ύπαρξη ενός δημιουργού υπεύθυνου για την παγκόσμια γένεση και αρμονία.
Όμως, το λάθος που έκανε η δυτική διανόηση
ν’ αποδεχθεί την ύπαρξη – πολλών αρχικά, και
τελικά ενός – ανθρωποκεντρικού Θεού, οδηγεί
τη λογική σκέψη σε δυσαπάντητα ερωτήματα.

Διότι, πόσο λογικό είναι να υποθέσουμε ότι
από τα σαράντα περίπου εξάκις εκατομμύρια
ηλιακά συστήματα, που η επιστήμη έχει κατά
προσέγγιση μέχρι στιγμής πιθανολογήσει, ο δημιουργός επέλεξε ένα ασήμαντο μόριο σκόνης
στη σκοτεινή άβυσσο του χωροχρόνου για να
πειραματιστεί με τη ζωή στις διάφορες εκφάνσεις της;
Αλλ’ ακόμη κι έτσι, γιατί θα πρέπει ένας τέτοιος
Θεός, να είναι «ελεήμων και φιλάνθρωπος»
προς ένα και μόνο από τα δημιουργήματά του;
Μήπως το ταπεινό σαλιγκάρι δεν είναι και αυτό
αποτέλεσμα της άπειρης σοφίας του; Γιατί ο ειδεχθής δολοφόνος, να έχει στη συνείδηση του
Θεού αξία ανώτερη από το άκακο πρόβατο που
χαίρεται τον ήλιο, ανυποψίαστο για τη δυσοίωνη
μοίρα που του επιφυλάσσει η δίποδη «κορωνίδα
της δημιουργίας»; Γιατί η ζωή να βρίσκεται σε
απηνή καταδίωξη, με τον δημιουργό να παρακολουθεί αμέτοχος το λουτρό αίματος, πάνω σ’
αυτό τον πλανήτη της φρίκης (Όποιος έχει αμφιβολίες γι’ αυτό, δεν έχει παρά να επισκεφθεί ένα
σφαγείο «σε ώρα εργασίας», για να δει από κοντά
τα δημιουργήματα της σοφίας του ανθρωποκεντρικού Θεού, την ώρα που, ανίσχυρα να αντιδράσουν, τρέμουν σύγκορμα περιμένοντας τη σειρά
τους στο μακελειό που, «Dei gratia»2, διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια τους...)
Aβίαστα λοιπόν, ανακύπτει το αμείλικτο ερώτημα: μήπως αντίθετα από το κήρυγμα του φλογερού κατηχητή, είναι ο άνθρωπος εκείνος που
έπλασε κατ’ εικόνα και ομοίωση δική του, το
δικό του Θεό; Η ανθρώπινη παρουσία στη γη μετά βίας καλύπτει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
χρόνια. Τι θα είχε συμβεί, αλήθεια, αν στη διάρ-
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κεια των 150 και πλέον εκατομμυρίων ετών της
κυριαρχίας τους, οι δεινόσαυροι είχαν καταφέρει
να αναπτύξουν λογική σκέψη; Ένας υποθετικός
«T-Rex sapiens», για παράδειγμα, θα είχε επίσης
καταλήξει στην ανθρωποκεντρική αντίληψη περί
Θεού;
Η ανθρώπινη –κι όχι απαραίτητα θρησκευτική–
σκέψη, υποβάλλει την ιδέα του Θεού ως την «ενσυνείδητη δημιουργική Δύναμη» στο σύμπαν. Σ’
αυτό, κατά πιο ελεύθερο τρόπο, συνηγορεί και η
προχριστιανική φιλοσοφία:

ελευθερίας, απέναντι στην θρησκευτική προκατάληψη και τη μοναρχική αυθαιρεσία, δεν στάθηκαν ικανά να προάγουν ούτε κατ’ ελάχιστο τη
λύση του πανάρχαιου γρίφου. Η επιστήμη, που
πήρε δυναμικά τη σκυτάλη από τη φιλοσοφία με
την εισβολή του εικοστού αιώνα, έχει κάνει άλματα στη διερεύνηση του «πώς» –συχνά με πειστικές αποδείξεις– αλλά στάθηκε ανίσχυρη και,
εν ταυτώ, απρόθυμη να καταπιαστεί με το «γιατί»
της κοσμικής μοίρας.
Φιλοσοφία, θρησκεία κι επιστήμη δεν μπόρε-

Ορφική Θεολογία:	Εις Θεός, αυτογενής, δημιουργήσας τα σύμπαντα διά μόνου του Λόγου
(σ.σ. λογικής) αυτού
Στωικοί:	Νόμος του κόσμου ο Θεός, ασώματος, τέλειος, παγκρατής
Αναξίμανδρος:	Αγέννητος, άναρχος, ατελεύτητος
Εμπεδοκλής:	Απρόσιτος άπειρος, απεριόριστος
Ξενοφάνης (Κολοφ.): Άμορφος, ασύλληπτος, απερινόητος
Αναξαγόρας:	Νους εν εκάστω ημών ο Θεός
Επίκουρος:
Άφθαρτος, αιώνιος, απόλυτος
Σενέκας:	Μεθ’ ημών και εν ημίν ο Θεός
Πλούταρχος:
Άυλος άχρονος, παντογνώστης
Σωκράτης:	Αυτόζωος, ανείδωλος ανεικόνιστος
Πλάτων:
Δημιουργός και πατήρ πάντων
Αριστοτέλης:	Ένυπάρχων εν τω σύμπαντι και εν τη ανθρωπίνη ψυχή, η δε σχέσις
αυτού προς τα δημιουργήματά του ήπερ πατρός και υιού.
Τι απομένει αλήθεια στην Ιουδαϊκή θεολογία
για να προσθέσει στην αρχαία σοφία; Ένα και μόνο πράγμα: την προνομιακή σύνδεση του Υπέρτατου Όντος με τον αυστραλοπίθηκο, το Νεαντερντάλιο και, τελικά, με τον Έμφρονα (κατά τη
δική του μετριόφρονα εκτίμηση) άνθρωπο. Και
δεν αποτελεί αυτό, υπέρτατη Ύβρι και αλαζονεία
προς την άπειρη ουσία του Θεού;
Δυστυχώς, τα φιλοσοφικά ρεύματα που διέτρεχαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού τον 18° αιώνα, παρότι απέδωσαν στην
ανθρωπότητα μεγάλο μέρος της πνευματικής της
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σαν, μέχρι στιγμής, να υποβάλλουν μια πειστική
εξήγηση για το θαύμα αυτού του υπέροχου και
συνάμα αδυσώπητου κόσμου.
Τι κι αν ο μεγάλος υιός της Ναζαρέτ κήρυξε
την επανάσταση της νόησης ενάντια στη χυδαιότητα της ύλης αποτολμώντας το: «πνεύμα ο Θεός
και εν πνεύματι και αλήθεια δει προσκυνείν»; Το
σύστημα που εκμεταλλεύεται τον παγκόσμιο πανικό, του επεφύλαξε τη μοίρα που είχαν όλα τα
αληθινά παιδιά του Θεού.
Ο Ρενάν έγραψε τον πραγματικό ύμνο του Ιησού, που ανώτερο του δύσκολα θα βρει κανείς

στην παγκόσμια διανόηση, αλλά το σύστημα δεν
τον άντεξε και τον αφόρισε. Την ίδια μοίρα επεφύλαξε σ’ όλα τα ελεύθερα κι ανήσυχα πνεύματα,
που πάσχισαν να διακρίνουν μέσα στην ερημιά
του σύμπαντος το πρόσωπο του Θεού.
Ο Γαλιλαίος, ήρεμα, γεμάτος αμφιβολίες υποβάλλει με αποδείξεις μια διαφορετική προσέγγιση στο έργο του Δημιουργού. Ο ραββίνος ο χότζας
ο ιεροκήρυκας απόλυτα βέβαιοι χωρίς αποδείξεις, αλλ’ έμφορτοι ιερού ζήλου, αγωνίζονται με
σχοινοτενείς πνευματικές ακροβασίες, να πείσουν
για το μοναδικό δρόμο που μόνοι αυτοί, θεία
εμπνεύσει, γνωρίζουν και αποκαλύπτουν.
Η «εξ αποκαλύψεως» σοφία, θα απορρίψει
οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τη δική της απόλυτη – και ιδιοτελή... – αλήθεια. Άλλοτε με ευλογίες και υποσχέσεις για ονειρικούς παραδείσους,
κι άλλοτε με απειλές για αιώνιο ανάθεμα και κολασμό, στρατολογεί τους πιστούς της στη Χίμαιρα. Η ουράνια σκούπα, που οδηγεί στη λύτρωση
και την αθανασία χάνεται μέσα στα σύννεφα, αλλ’
η ανθρωπότητα πρόθυμα την ανεβαίνει, γνωρίζοντας ότι η μοναδική της άλλη επιλογή είναι η
ελεύθερη περιδίνηση στο χάος.
Ο ίλιγγος της καταβύθισης στη μαύρη τρύπα
της απόλυτης ανυπαρξίας, συνωστίζει τα «έλλογα» (;) όντα αυτού του πλανήτη στις κλίμακες της
μοναδικής αλήθειας, που η ίδια η ανθρωπότητα
έχει για δικό της λογαριασμό καθιερώσει κι επιβάλλει, είτε αυτή βρίσκεται μέσα στις ιερές Βέδες, στο Κοράνι, την Τορά ή το Ευαγγέλιο, σε μια
απελπισμένη ανάβαση προς την Ουτοπία.
H αντήχηση της κραυγής του Τερτυλλιανού —
«credo quia absurdum » (!)3 μέσα από τους αιώ-

νες, μόνο τη συμπόνια επισύρει στο τρομαγμένο
δίποδο που απελπισμένα αναζητεί σταθερό σημείο αναφοράς, σ’ ένα παγωμένο κι αδιάφορο
σύμπαν. Συνηθισμένος σε ταπεινές δοσοληψίες,
ο προνομιακός συνομιλητής του δημιουργού,
εμπλέκει την αγνή ιδέα του Μεγάλου Θεού σε μια
αισχρή συναλλαγή:
«Θα είμαι ενάρετος γα να κατοχυρώσεις την
ατομική μου συνείδηση στην αιωνιότητα».
Πόσο, αλήθεια, αντέχει σε σοβαρή θεώρηση ο
ισχυρισμός ότι ο Θεός, αυτή η ενσυνείδητη (αν
όντως είναι τέτοια) γενεσιουργός αιτία των 200
δισ. γαλαξιών (!), ενδιαφέρεται αν ο κάθε άνθρωπος χωριστά, ή και η ανθρωπότητα στο σύνολο
της, πιστεύει στην ύπαρξή Του;
Αυτό θα ήταν εξίσου μωρία, με το να θεωρήσουμε ότι η εξίσωση “Έ=m.c2”, προσβάλλεται αν

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 «Υπάρχει Θεός μέσα μας» (Οβίδιος 43 π.Χ.)
2 «Με τη χάρη του Θεού»
3 «Πιστεύω γιατί είναι παράλογο» (Τερτυλλιανός 150 μ.Χ.)
4 Οι ανωτέρω σκέψεις σε καμία περίπτωση δεν απηχούν τις απόψεις οποιασδήποτε θρησκευτικής ή φιλοσοφικής
αίρεσης ή οργάνωσης προς τις οποίες ο υπογραφόμενος ουδεμία απολύτως σχέσιν έχει.
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αμφισβητήσουμε την αλήθεια της. Όμως, η εξίσωση είναι εκεί – υπάρχει. Kαι δεν είναι δυσσεβείς ούτε αμαρτωλοί όσοι δεν τη δέχονται – απλά,
αποστερούν τον εαυτό τους από τη συμμετοχή σε
μια παγκόσμια αλήθεια.
Όμοια, η θεϊκή συνείδηση είναι εκεί, παντού –
και μέσα μας και γύρω – μακάρια, ανενδεής,
ανώλεθρη. Το να αμφισβητούμε την ύπαρξή της,
όπως και το να επικαλούμαστε τη χάρη της για
ταπεινά προσωπικά ωφελήματα, αφήνουν εντελώς αδιάφορο τον Δημιουργό.
Η με ελεύθερη βούληση ανιδιοτελής συμπόρευση με τη δύναμη, ο απόλυτος σεβασμός κάθε έμβιου όντος, η ταπεινή προσέγγιση κάθε –
ακόμη κι άψυχου – αιτιατού της θεϊκής σοφίας,
που πάσχισε μέσα από ατέλειωτες και βίαιες

ωδίνες αιώνων, να δημιουργήσει εκ του μη όντος
αυτό το αλλόκοτο θαύμα του «είναι», – να η
υπέρτατη αξία της ζωής.
Αντίθετα, η απόρριψη από τους ανθρώπους,
της χωρίς ελπίδα ανταπόδοσης αρετής, της ήρεμης αποδοχής του τέλους της ατομικής συνείδησης, δικαιώνει τον ισχυρισμό ότι η φύση απέτυχε
να δημιουργήσει σκεπτόμενο ον σ’ αυτό τον πλανήτη.
Ίσως, κάποια μέρα, όταν οι άνθρωποι λυτρωθούν από τις αυταπάτες και τις ψευδαισθήσεις
μιας εγωιστικής και παράλογης ατομικής διαιώνισης, όταν καταφέρουν ν’ αποτινάξουν την καταθλιπτική ελπίδα μιας δεύτερης, «επέκεινα»
ζωής, να ροδίσει η ανατολή ενός δικαιότερου κι
αληθινότερου κόσμου4.

Παιδίον νέον
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
Α’ μέρος

Σ

την αρχή μετρούσε τις μέρες. Όμως στη
φυλακή οι μέρες περνάνε πολύ αργά. Κι
έπειτα, δεν έχει ημερολόγιο και τις
μπερδεύει. Μια δυο φορές ρώτησε τον άλλο που
μοιράζονται το κελί. Δεν ήξερε να του πει. Είναι
πιο μικρός. Ύστερα απ’ αυτά, μετρούσε τις βδομάδες. Μ’ αυτές είναι που αργούν πιο πολύ. Στο
τέλος, άφησε τον καιρό να περνάει μόνος του.
Αργά βέβαια, δε γίνεται αλλιώς. Το ίδιο και τ’
άλλα παιδιά, όσα είναι εκεί μέσα. Τα λένε πότε
πότε μεταξύ τους. Αυτός βολεύτηκε σ’ ένα μικρό
κελί με κάποιον άλλο, το κρεβάτι το ’χει τραβήξει
κάτω από το παράθυρο, για ν’ ανεβαίνει, να βλέπει έξω. Όμως τίποτα.
Αυτή η τρύπα δε σ’ αφήνει να δεις τίποτε. «Να
πάρει ο διάολος πώς δεν πέθανα ακόμα μέσα σ’
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αυτή τη χελιδονοφωλιά» συλλογίζεται με παράπονο. Ωστόσο στο παράθυρο μπορεί κι αναπνέει
ελεύθερα. Κι έπειτα, βλέπει από κει κι ένα κομμάτι δρόμο. Όχι το μεγάλο δρόμο, που ’ναι στην
πρόσοψη, όχι. Εδώ είναι ένας χωματόδρομος,
που οδηγεί σε κάποια φτωχογειτονιά, αν κρίνει
κανείς από τους ανθρώπους που περνάνε. Πρωί
πρωί, οι εργάτες. Με το κασκέτο χαμηλά στο μέτωπο. Περπατάνε βιαστικά μ’ ένα κατσαρολάκι
στο χέρι. Δεν κοιτάνε ποτέ ψηλά, κατά τα κελιά.
Απ’ τη βιασύνη· μπορεί κι από φόβο. Από δω περνάνε και τα παιδιά. Αμέριμνα σα σπουργιτάκια. Με
μια σάκα στον ώμο, χαζεύοντας. Καμιά φορά,
στέκεται κανένα και κοιτάζει τα μικρά παράθυρα
με τα σίδερα. Ποιος ξέρει τι σκέπτονται τα παιδιά
για τη φυλακή… Θα φοβούνται σίγουρα τους φυ-

λακισμένους. Και θα τους λυπούνται. Ωστόσο
δυο απ’ αυτά τα σκολιαρόπουλα, στάθηκαν εχτές
και κοίταζαν κατά δω. Είναι, βέβαια, πολύ ψηλά,
για να τον είδαν που τους χαμογελούσε, πάντως
εκείνα του έβγαζαν τη γλώσσα. Αχ παλιόπαιδα!
Θύμωσε μαζί τους.
Ύστερα πέρασαν δυο κοπέλες. Πιασμένες
μπράτσο, μιλούσαν και γελούσαν αδιάκοπα. Κι ο
αέρας τους έπαιρνε πίσω τις φαρδιές φούστες.
Τι χαρούμενες που ήταν κι αυτές! Όλοι, όλοι είναι
χαρούμενοι, εκεί έξω, μόνο αυτός, που ’ναι στη
φυλακή, μόνο αυτός, που για έναν ανόητο θυμό,
κατάντησε εδώ μέσα, για χρόνια.
Έπαιζε τάβλι, πρωί-πρωί, μ’ ένα φίλο του στον
καφενέ.
Ο Γιάννης της Τρισεύγενης μπήκε μέσα, και
τον προκαλούσε. Πήγε, ξεπίτηδες και κάθισε
απέναντι και τον κοίταζε κοροϊδευτικά. Έκανε
πως πρόσεχε τα ζάρια, τα πούλια, ο Κωστής, μ’
άκουγε τον άλλον.
– Όλα κι όλα, εγώ κουβέντες πολλές δεν έχω.
Τους είπα να μαζέψουν το ζωντανό. Όχι θα τ’
άφηνα να μου ρημάξει το μποστάνι. Ας πάει τώρα
να το καμαρώσει το ψοφίμι…
– Τι είπες μωρέ; Πετάχτηκε αυτός και το αίμα
φούσκωσε στις φλέβες του…

– Αυτό που άκουσες… Ας το μάζευες…
Τι; Κι αυτόν δεν τον λογάριαζε καθόλου;
Ύστερα, δεν θυμάται πολλά πράγματα. Κάτι
γυαλιά έσπασαν, κάτι καρέκλες αναποδογύρισαν
κι ήρθαν στα χέρια. Όχι πως έβγαλε αυτός πρώτος το μαχαίρι. Ο άλλος σήκωσε το δικό του ψηλά. Μα ο Κωστής πρόφτασε και τον χτύπησε στο
στήθος, στην κοιλιά, δεν θυμάται Θεέ μου, πώς
έσβησε μονομιάς ο θυμός του.
Ύστερα ήρθαν οι αστυνομικοί. Του πέρασαν τις
χειροπέδες και τον πήραν μαζί τους.
Από την πρώτη στιγμή, μόλις η βαριά πόρτα του
κελιού έκλεισε πίσω του, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν η ημερομηνία της απόλυσής του.
«Φυλάκισις πέντε ετών», θυμήθηκε την απόφαση του δικαστηρίου και φυλακές ανηλίκων.
Στη φυλακή δεν ερχόταν κανείς να τον δει. Ποιος
να ’ρθει; Οι δικοί του; Τα Καλύβια, ένας μικρός οικισμός, ούτε χωριό καλά-καλά. Στη διπλανή πόλη
φτάνει κανείς με λεωφορείο, όμως από δω κι
εμπρός χρειάζονται λεφτά. Στη μεγάλη πόλη δε
γνωρίζουν κανένα. Πού να ’ρθουν οι γυναίκες… Θα
πεις, είναι κι ο πατέρας. Καλά στέκει, πολύ καλά.
Αυτός μπορεί. Αλλιώς είναι ο άντρας. Μπορεί να
ξενυχτίσει με την κάπα του μόνο, κάτω από ’να δέντρο. Όμως δεν ήρθε. Δε θέλησε να ’ρθει ούτε στη

IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2012

43

EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

δίκη, ούτε στη φυλακή. Έτσι είναι οι γέροι εκεί πάνω. Σκληροί, λιγόλογοι, δεν συγχωρούν εύκολα. Ο
δικός του κιόλας, μ’ όλο του το δίκιο. Ο Κωστής,
ακριβογιός, κανακάρης, μα δε βγήκε σόι. Ρέμπελος,
όλη μέρα στον καφενέ. Και στο σπίτι τύραννος. Χτυπάει τις αδερφές του για το παραμικρό. Ποτίζει χολή τη μάνα κι από τότε που ο γέρος έπαψε να του
δίνει, όλο γλώσσα κι αναίδεια. Το ’χε πάρει κι απάνω του πως είναι λεβέντης και ομορφονιός. Από
δω και τα όνειρά του. Να πουλήσει τα χτήματα –ας
είναι κι η προίκα των κοριτσιών– για να ζήσει σαν
άνθρωπος, στην πόλη. Γιατί βέβαια, δε γινόταν λόγος για καμιά χωριανή. Η γυναίκα του θα ήταν απ’
την πρωτεύουσα και μοντέρνα σαν αυτές που δείχνει η τηλεόραση. Τι κέρδισε που ήταν έτσι αράθυμος και καυχησιάρης; Μετάνιωσε τώρα… Στην
αρχή, γιατί σκεφτόταν τι είχε και τι έχασε. Ύστερα,
όταν είχε περάσει πιο πολύ από χρόνος, ήρθε το
γράμμα. Απ’ το χωριό του, όμως δεν ήταν απ’ τους
δικούς του. Όχι πως δεν έγραφαν κι εκείνοι. Η μια
απ’ τις αδερφές του, η μικρή, πάει Λύκειο και του
γράφει πότε πότε. Αλλά κάτι γράμματα, μούσκεμα
στα δάκρυά της: «Αχ! Κωστή μ’ γιατί μας το ’κανες
αυτό; Έκλεισε το σπίτι μας, σαν να ’χουμε πένθος…».
Κι άλλα, κι άλλα.
– Σμάρω, Σμαρούλα, τι καλή που είσαι!...
Όμως το γράμμα τούτο, το καινούριο, ήταν απ’ τον
παπαναστάση. Το δικό τους τον παπά, εκεί στον Κάμπο. Παράξενο. Ένα γράμμα απ’ τον παπά σ’ αυτόν…
τον Κωστή, που έκανε πως δεν βλέπει, όταν περνούσε ο δέσποτας, για να σηκωθεί κι αυτός από
σέβας, όπως έκαναν οι άλλοι. Και το άλλο, πού το
πας; Που τον σταμάτησε στο δρόμο ο παπάς. Ήθελε
να του πει ένα λόγο γι’ αυτό που δε φέρεται καλά
στην οικογένειά του και για τα άλλα.
– «Τι είν’ αυτά Κωστή; Εγώ στο λέω σαν προεστός, και πνευματικός που σε ξέρω από μικρό.
Δε θα σου βγει σε καλό η κραιπάλη».
– «Κήρυγμα θα μου κάνεις τώρα, παπαναστάση, μες στο δρόμο, σε κοτζάμ άντρα δεκαεφτά
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χρονών;» του είχε απαντήσει αυτός.
Θυμάται και μονολογεί ενώ ξεδιπλώνει το
γράμμα: «Δεν σου τα ’λεγα Κωστή;». Τέτοια θα
γράφει πάλι, ο παπάς, τι άλλο; παπάς είναι. Όμως
όχι! Γράφει μόνο για τον πατέρα του, που λύγισε
και θα κατέβει στην Πάτρα να τον δει. «Εσύ, παιδί μου, να φερθείς σεβαστικά και υπάκουα, γιατί
πολύ ’ναι πικραμένος με το κακό που σας βρήκε.
Κι η μάνα σου, την τρώει σαράκι, ο καημός».
Σταματάει για λίγο το διάβασμα. Το ξαναπιάνει.
«Κοίταξε, παιδί μου, Κωστή, να μετανιώσεις αληθινά. Μια ζωή ανθρώπου, δεν είναι μικρό πράγμα,
όμως ο Θεός είναι μεγάλος· αν το θελήσεις πολύ,
θα σε συγχωρέσει…». Εννοεί αν μετανοήσει για το
φόνο. Να κάνει μόνο υπομονή και πως τον περιμένουν στον χωριό. «Σε ασπάζομαι – ιερεύς Αναστάσιος Κ.». Τίποτ’ άλλο· τον ασπάζεται! Αυτόν που δεν
πάταγε χρόνια τώρα στην εκκλησία, δηλαδή απ’ τα
δώδεκα κι ύστερα γιατί ως τότε κάθε Κυριακή, ντυμένος παπαδάκι, κράταγε την λαμπάδα, όσο έλεγε
ο παπάς το Ευαγγέλιο και τον βοήθαγε στα «λειτουργικά», μέσα στο Ιερό. «Σε ασπάζομαι». Είδες;
Τίποτα δε γράφει γι’ αυτό που του έλεγε, «δε θα σου
βγει σε καλό η κραιπάλη». Τίποτα, κι αυτά που γράφει για τον πατέρα του, που λύγισε και θα ’ρθει να
τον δει και τον καημό της μάνας του; Κάτι μέσα του
αναδεύει για τον παπά, ώστε τον αγαπάει ακόμα,
δεν τον θεωρεί άσωτο. Και τ’ άλλα παρακάτω, για
τους δικούς του; Δίκιο έχει ο παπάς, μόνο που τώρα
είναι αργά για όλα, πολύ αργά. Και ούτε λόγος πως
θα γυρίσει στο χωριό ε, όχι παπαναστάση, δε γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πλησιάζει το παράθυρο, και ρίχνει τα μάτια του
μακριά. Δεν βλέπει τίποτα. Τα σπίτια εδώ πέρα στο
βάθος είναι ψηλά και κρύβουν και τον ουρανό. Το
μόνο που είδε, ήταν η στριφτή σιδερένια σκάλα
του αντικρινού σπιτιού, κι η μικρή υπηρέτρια που
τινάζει χαλιά και τραγουδάει φάλτσα.
συνεχίζεται

Πάσχα
Γράφει ο Υποναυάρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN

To

Πάσχα είναι γιορτή των εβραίων
και των χριστιανών. Για τους
εβραίους δηλώνει την επέτειο της
απελευθερώσεώς τους από τους Αιγυπτίους και
τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ για τους
χριστιανούς την ανάσταση του Χριστού και τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Το χριστιανικό
Πάσχα ονομάζεται και «Πάσχα το Καινόν», ενώ
το εβραϊκό λέγεται «Νομικό Πάσχα».
Το Πάσχα προϋπήρχε ως έθιμο στην αρχαία Αίγυπτο, όπου γιόρταζαν την άνοιξη το Πισάχ, δηλαδή η διάβαση του Ήλιου από τον Ισημερινό (με
άλλα λόγια η εαρινή ισημερία). Από τους Αιγύπτιους πήραν διάφορα εθιμικά στοιχεία οι Εβραίοι και
μαζί με αυτά και το έθιμο του Πάσχα.
Το χριστιανικό Πάσχα διαφέρει από το εβραϊκό.
Ενώ αρχικά ο εορτασμός του ήταν κοινός, διαφοροποιήθηκε ωστόσο από τους Αποστόλους το
51 μ.Χ. Χριστιανοί και Εβραίοι διαχωρίστηκαν
απόλυτα σε σχέση με τη γιορτή του Πάσχα, μετά
την Α’ Οικουμενική σύνοδο. Η σύνοδος αυτή επέμενε να γιορτάζουν όλοι οι χριστιανοί μαζί (Δύσης και Ανατολής) και μάλιστα να γιορτάζουν
χρονολογικά μετά το εβραϊκό Πάσχα. Τέλος, με
την αλλαγή του ημερολογίου από τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ’, τον Οκτώβριο του 1582, επικράτησε
ασυμφωνία όχι μόνο μεταξύ Εβραίων και χριστιανών, αλλά και μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών (ρωμαιοκαθολικών, προτεσταντών και
ορθοδόξων).
Εβραϊκό Πάσχα
Στοιχεία για τον εορτασμό του Πάσχα από τους
Ιουδαίους υπάρχουν στο Δευτερονόμιο, όπου
ερμηνεύεται η αιτία του τρόπου του εορτασμού.

Η εαρινή ισημερία για τους Εβραίους είναι η 1η
Νισάν. Σύμφωνα με την Έξοδο κάθε αρχηγός οικογένειας έπαιρνε στις 10 Νισάν ένα πρόβατο αρσενικό, το οποίο θυσίαζε στις 14 Νισάν στο ναό των
Ιεροσολύμων. Όσοι έμεναν έξω από την πόλη, στην
επαρχία, δεν ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν
αυτό το έθιμο της θυσίας του αρνιού και μπορούσαν
να αντικαταστήσουν με άλλα φαγητά.
Το αρνί που θυσιαζόταν, το έψηναν αργότερα,
προκειμένου να το φάνε ολόκληρο μέχρι το ίδιο
βράδυ. Απαγορευόταν να περισσέψει από το ψημένο αρνί για την επόμενη ημέρα. Κατά τη γιορτή,
οι Εβραίοι άπλωναν το βράδυ στο τραπέζι όλα τα
φαγητά, δηλαδή το αρνί, τις πικρίδες (είδος πικρών χόρτων), τα άζυμα και το βάμμα. Από όλα
αυτά έτρωγαν πρώτα τις πικρίδες και προσεύχονταν. Στη συνέχεια, οι πιο ηλικιωμένοι της οικογένειας διηγούνταν όλη την ιστορία της δουλείας
και της απελευθέρωσης από την αιγυπτιακή
σκλαβιά και εξηγούσαν το συμβολισμό κάθε είδους φαγητού που βρισκόταν στο τραπέζι. Έτσι,
τα άζυμα συμβόλιζαν τη βιαστική φυγή των
Εβραίων, τόσο βιαστική ώστε δεν πρόλαβαν να
ζυμώσουν. Επίσης οι πικρίδες συμβόλιζαν την
πικρία της σκλαβιάς. Σε όλη τη διάρκεια του εορτασμού υπήρχε ρητή απαγόρευση να φάνε ζυμωμένο ψωμί για εφτά μέρες, ενώ όλοι οι Εβραίοι
φορούσαν παπούτσια οδοιπορίας, θέλοντας να
συμβολίσουν τη φυγή.
Εκτός από την απελευθέρωση από την αιγυπτιακή σκλαβιά και το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, οι Εβραίοι γιόρταζαν με το Πάσχα την
ανοιξιάτικη συγκομιδή. Γι’ αυτό όλοι οι αρχηγοί
των οικογενειών έφερναν ως τάμα στο ναό των
Ιεροσολύμων και ένα δεμάτι κριθαριού. Έτσι κή-
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ρυσσαν και τη γιορτή της συγκομιδής και τότε
μόνον επιτρεπόταν να φάνε ζυμωμένο ψωμί.
Κατά το Πάσχα, επίσης, έδιναν χάρη σε έναν
κατάδικο, συνήθεια που μάλλον εισήγαγαν οι
Ρωμαίοι.
Χριστιανικό Πάσχα
Το χριστιανικό Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Ο
εορτασμός του Πάσχα για τους χριστιανούς γίνεται την Κυριακή μετά την πανσέληνο του Μαρτίου. Έτσι οι χριστιανοί, ξεχωριστά και αντίθετα
από τους Εβραίους, γιορτάζουν τη σταύρωση και
ανάσταση του Χριστού και το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Το Πάσχα διαρκεί δύο εβδομάδες:
από την Κυριακή των Βαΐων (συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα) ως την Κυριακή του Θωμά.
Η πρώτη εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών, αρχίζει με την
Κυριακή των Βαΐων και λήγει το Μεγάλο Σάββατο. Όλη τη Μεγαλοβδομάδα υπάρχει συνήθεια να
νηστεύουν οι χριστιανοί και να παρακολουθούν
τακτικά τις εκκλησιαστικές λειτουργίες. Η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Εβδομάδα
του Πάσχα ή Λαμπροβδομάδα ή Λαμπρή και αρχίζει με την Κυριακή του Πάσχα. Όλες οι ημέρες
που ακολουθούν θεωρούνται ημέρες χαράς και
διασκέδασης.
Αστρονομικός προσδιορισμός
Ο προσδιορισμός της Κυριακής του Πάσχα αποτέλεσε περίπλοκο πρόβλημα για τις Εκκλησίες
και προκάλεσε σφοδρές έριδες.
Η Α’ Οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας (325)
όρισε ως μέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή
μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή
ισημερία της 21ης Μαρτίου. Καθόρισε επίσης ότι,
εφόσον η πανσέληνος είναι Κυριακή, το Πάσχα
θα γιορτάζεται την αμέσως επόμενη Κυριακή.
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Επειδή η πρώτη μέρα της Σελήνης τοποθετείται
μεταξύ 8ης Μαρτίου και 5ης Απριλίου, το Πάσχα
μπορεί να πέσει στο διάστημα μεταξύ 22ας Μαρτίου και 25ης Απριλίου. Οι ημερομηνίες αυτές
υπολογίζονται με το παλαιό ημερολόγιο (Γρηγοριανό), γιατί με αυτό καθορίζεται η εαρινή ισημερία. Για να βρούμε τα όρια μέσα στα οποία γιορτάζεται το Πάσχα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, προσθέτουμε 13 μέρες. Έτσι βρίσκουμε ότι
οι ημερομηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυμαίνονται από τις 4 Απριλίου ως τις 8 Μαΐου. Επειδή
για τον καθορισμό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ισημερία υπολογίζεται με βάση το παλαιό ημερολόγιο, οι παλαιοημερολογίτες και οι νεοημερολογίτες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια μέρα.
Αντίθετα, οι ρωμαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες καθορίζουν την εαρινή ισημερία με βάση το
νέο ημερολόγιο και γι’ αυτό γιορτάζουν συνήθως
το Πάσχα μια εβδομάδα νωρίτερα από τους ορθόδοξους. Το Πάσχα συμβαίνει να γιορτάζεται
ταυτόχρονα από τις Δυτικές εκκλησίες και την
Ορθόδοξη, όταν η πρώτη πανσέληνος μετά την
εαρινή ισημερία πέφτει μετά τις 28 Μαρτίου. Τελευταία, οι δυο Εκκλησίες έκαναν ορισμένες
ενέργειες, για να γιορτάζουν μαζί το Πάσχα, χωρίς μέχρι τώρα να συμφωνήσουν.
Το ιουδαϊκό Πάσχα εορτάζεται σήμερα κατά την
πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, δηλαδή μεταξύ
30 Μαρτίου και 27 Απριλίου. Παλιότερα το ιουδαϊκό Πάσχα γιορταζόταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό
νόμο μεταξύ 3ης Απριλίου και 1ης Μαΐου.

Ποικίλα και αληθινά
Παράλληλες εποχές, τότε και τώρα
Mια άποψη

Έ

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

χουμε ακούσει, λιγότερο διαβάσει, για
διάφορες εποχές που σημάδεψαν τη
ζωή και άφησαν σημάδια ανεξίτηλα αρνητικά για την αγαπημένη μας πατρίδα. Θα αρχίσω από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922.
Τότε, κάποιοι ιθύνοντες της πολιτείας κρίθηκαν υπεύθυνοι για την καταστροφή αυτή και η
πολιτεία τους εξετέλεσε σε μια περιοχή, χωράφια τότε, σπίτια σήμερα, που λέγεται Γουδή. Το
κακό της τότε μικρασιατικής καταστροφής το
πλήρωσε η πατρίδα μας ακριβά. Επίσης στο Β’ ΠΠ
έγιναν παραλείψεις διάφορες και οι υπεύθυνοι
πλήρωσαν βαριά το τίμημα της παραληψεώς
τους με βαριές ποινές ήτοι εκτελέσεις, φυλακίσεις. Στον εμφύλιο την τελευταία πενταετία του
1940 τα ίδια συνέβησαν ό,τι και στο Β’ ΠΠ.
Το 1974-75 πάλι τότε έγινε στο προάστιο Κορυδαλός ένα δικαστήριο. Το προάστιο αυτό φιλοξενεί και φυλακές, ακουστά σχεδόν σε όλους
εμάς ως φυλακές Κορυδαλλού. Το δικαστήριο
που έγινε το 1974-75 στο εν λόγω προάστιο καταδίκασε σε θάνατο κάποιους ανθρώπους και
από την αίθουσα του δικαστηρίου, πήγανε στα
παρακείμενα κελιά. Τυχεροί άνθρωποι στεγάστηκαν δίπλα από την αίθουσα του δικαστηρίου
και δεν έτρεχαν από χωρίου εις χωρίον να βρούνε χώρο στέγασης. Τότε εν έτει 1975 μετά την εις
θάνατο καταδίκη των παραπάνω βγήκε ο ιθύνων
του τόπου και μετέτρεψε την εις θάνατο καταδίκη
εις ισόβια δεσμά. Είπε δε τη φράση, λέγοντας
ισόβια εννοούμε ισόβια και πράγματι αυτό έγινε.
Είχανε και λόγο οι ιθύνοντες τότε. Τέλη του 1970,
αρχές της πενταετίας του 1980 μπήκαμε και επί-

σημα στην ΕΟΚ τότε, σημερινή ΕΕ. Ήμασταν μια
χώρα που οικονομικά βρίσκετο στην ανόρθωση.
Η ΕΟΚ μας έδινε χρήματα για εκσυγχρονισμό του
κράτους, βελτίωση της γεωργίας και γενικά τη
βελτίωση της χώρας μας, ήταν τα περίφημα πακέτα Nτελόρ και άλλα. Οι χειριστές και πολλοί
άλλοι τότε, κάνανε άριστη χρήση των πακέτων
αυτών. Θυμόμαστε ότι πολλοί χειριστές που διορίστηκαν για να φτιάξουν τη χώρα μας, έβγαιναν
ως σωτήρες στην τηλεόραση και φορούσαν κάτι
σακάκια με κοντά μανίκια ή τα μανίκια ήταν κοντά
ή τα χέρια τους μακριά. Στην τηλεόραση δεν είχαν
καθόλου φωτοπαρουσίαση αυτά τα ρούχα. Και
αυτοί οι σωτήρες αγόρασαν αργότερα κοστούμια
και είχαν ωραία φωτοπαρουσίαση. Τέλη της δεκαετίας του 1980 μετά από το σώσιμο που μας
έκαναν οι ιθύνοντες, μάλλον χάθηκαν κάποια
χρήματα και έγινε ένα ειδικό δικαστήριο και
αθωώθηκαν πολλοί από το δικαστήριο αυτό με
ψήφους 7 έναντι 6. Μάλιστα στο δικαστήριο δεν
έδωσαν και όλοι την παρουσία τους. Από τότε
συνέβησαν πολλά γεγονότα. Μας είπαν να βάλουμε τα χρήματά μας στο χρηματιστήριο. Εδώ
ταιριάζει και η παροιμία «βοηθάτε μας φτωχοί να
μην σας μοιάσουμε». Συνέβησαν και άλλα όπως
Ίμια, Ολυμπιακοί αγώνες, άσυλο στα πανεπιστήμια, πυρκαγιές στην Ηλεία, αγωγοί πετρελαίου,
άφιξη παράνομων μεταναστών και πάρα πολλά
ακόμη και ο χορός καλά κρατούσε.
Ήρθε και το σωτήριο έτος 2009. Τι ευτυχία για
τη χώρα. Ακούσαμε ότι θα πάρουμε αυξήσεις
στους μισθούς και στις συντάξεις ύστερα από
πάγωμα περίπου 2 ετών. Λεφτά ακούγαμε ότι
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υπάρχουν, γλυκύτατα προσωπάκια στην τηλεόραση
μας έλεγαν ότι θα γίνει η
χώρα πλούσια και τόσα
άλλα...
Τη διακυβέρνηση της
χώρας ανέλαβαν δημοκρατικά βέβαια οι άριστοι της
χώρας. Άρχισαν διορισμοί
«υμετέρων», τα προεκλογικά χρήματα που υπήρχαν
γέμισαν τα ταμεία του κράτους. Δισ. από εδώ, δισ.
από εκεί, χαράς ευτυχίας για όλους μας. Μια ημέρα του 2009 ακούμε από όμορφες γριές παρουσιάστριες με ωραία νεανικά προσωπάκια ότι ιθύνων
του τόπου είπε δεν υπάρχει σάλιο στα ταμεία.
Ωραία λέξη σάλιο. Σάλιο βγάζει και ο γυμνοσιάλαγκας. Ακούμε και άλλο ωραίο. Ο πρώτος μεγάλος
διοικητής σε μεγάλο οργανισμό του πλανήτη είπε:
μου είπε Έλληνας πρωθυπουργός ότι κυβερνά μια
χώρα διεφθαρμένων. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις,
μεγαλόσχημονες, σοβαροί άνθρωπο του τόπου
έψαχναν να βρουν τον πρωθυπουργό. Τον εντόπιζαν μεταξύ 2009 και 2000. Εξαιρείτο ο πρωθυπουργός των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέρα νύχτα
μας εντόπιζαν τον εν λόγω Πρωθυπουργό, και
ούτε λίγο ούτε πολύ τον έστελναν προς το Γουδή.
Μια μέρα βγαίνει ο Διοικητής του πλανήτη και λέει, μην κουράζεστε μου το είπε ο σημερινός Πρωθυπουργός. Βουβαμάρα έπεσε στην πληροφόρηση. Κάποιοι είπαν δειλά ότι το είπε υπό άλλο πνεύμα και παρεξηγήθηκε η δήλωση. Το 2010 και
2011 υπέστημεν στο πετσί μας πολλά. Ακούσαμε
πολλά, είδαμε πολλά. Η χώρα διεθνώς διασύρθηκε, συνάνθρωποί μας φτώχυναν πολύ. Το κράτος
όπως μας λένε οι σωτήρες μας πάει για φτώχεια.
Ακούμε από οικονομολόγους ότι τις τελευταίες
δεκαετίες έγινε ένα οικονομικό έγκλημα. Επίσης
ακούσαμε από μεγάλο ιθύνοντα για μακελειό...
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Πρόνοια EAAN Συνοπτικά πεπραγμένα του
14ου έτους λειτουργίας του Γραφείου μας
(το 2011) στο ΝΝΑ
Γράφουν οι Aρχιπλοίαρχοι (εα) I. Π. Kατσαλούλης ΠN

Zωή Tαχματζοπούλου ΠN

Bιβλία στα σχολεία τη δεκαετία του 1940,
1950 δεν υπήρχαν. Tο έτος 2011-2012 επίσης
δεν υπάρχουν βιβλία στα σχολεία. Όπως τότε, και
τώρα… παράλληλες εποχές.
Επεξήγηση όρων από διάφορα λεξικά,
εγκυκλοπαίδειες.
• Έγκλημα = Παν αδίκημα καθ’ ου η πολιτεία διά
νόμου προέβλεψε την επιβολή ποινής κατά
διαστολών προς τα καλούμενα αστικά αδικήματα
• Γουδή = Πεδίον προς Α των Αθηνών, ένθα το
1909 εκηρύχθη η στρατιωτική επανάσταση και
το 1922 έγινε ο τυφεκισμός των 5 πολιτικών
και του αρχιστράτηγου Χατζανέστη.
• Κορυδαλλός = Το τελευταίο Α, άκρον του αττικιού
όρους Αιγάλεω προς το στενό της Σαλαμίνας.
• Μακελειό = Το μέρος όπου σφάζουν τα ζώα.
Το σφαγείο. Μεταφορικά, μεγάλη σφαγή ανθρώπων. Έγινε μεγάλο μακελειό.
Σε αυτό το οικονομικό έγκλημα υπάρχουν
υπεύθυνοι; Πιστεύω όχι. Η κάθε ομάδα που
συνετέλεσε στην οικονομική εξαθλίωση της
χώρας βγάζει τον εαυτό της λάδι και λέει φταίνε οι προηγούμενοι. Το σύστημα έχει φροντίσει να απαλλάσσονται όλοι οι υπεύθυνοι και να
παραγράφονται όλα τα αδικήματα. Ο σοφός
λαός μας λέει ότι «κόρακας κοράκου μάτι δεν
βγάζει».

1. Σύνολο εργασθέντων – εθελοντών μελών του
γραφείου βάσει μηνιαίου πίνακα εργασίας,
άτομα 17.
2.Σύνολο ημερών εθελοντικής εργασίας (9001300) ημέρες 206.
3.Σύνολο νοσηλευθέντων Αξ/κών εα (ΠΝ-ΛΣ)
και προστατευομένων μελών τους, τους οποίους επισκεφθήκαμε επί κλίνης, άτομα 1311.
4.Σύνολο εξυπηρετηθέντων μη νοσηλευομένων
προσώπων, των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου 3 περίπου άτομα 1850.
5. Αιμοδοσία: Όλα τα θέματα αιμοδοσίας, τα
οποία αφορούν εις τους Αξ/κούς εα του ΠΝ και
εις τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών
τους (Αιμοδότες – χορήγηση – αποθέματα φιαλών αίματος κ.λπ.) χειρίζεται αποκλειστικά
και υπεύθυνα το τμήμα αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ τις φιάλες
αίματος του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα
τούτου, διαχειρίζεται και διακινεί το Δρακοπούλειο Ίδρυμα, χωρίς καμία ανάμειξη του
ΠΝ.
6. Οι εθελοντικές εργασίες – υπηρεσίες που
προσφερθήκανε εις τα διακινηθέντα είτε το
πλείστον μέσα στο χώρο του νοσοκομείου
(ΝΝΑ), είτε εκτός τούτου (τηλεφωνικώς) παραπάνω πρόσωπα (παραγράφων 3 και 4) αφορούν σε πληροφόρηση, εξυπηρετήσεις, επισκέψεις ασθενών (επί κλίνης) και τακτοποίηση

προνοιακών θεμάτων τους εις τα πλαίσια των
δυνατοτήτων και της αρμοδιότητας των εργαζομένων μελών της Πρόνοιας.
7.Γενική διαπίστωση και γεγονός είναι ότι το
γραφείο πρόνοιας συνεχίζει να λειτουργεί ικανοποιητικά και αποδοτικά, τηρώντας τον κανονισμό του ναυτικού νοσοκομείου, υπαγόμενο
εις τον διευθυντή του, προβλεπόμενο από διάταξη σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της ΕΑΑΝ,
οργανωμένο με οδηγίες λειτουργίας και σε
συνεργασία με τους κατά περίπτωση εμπλεκομένους αρμόδιους εντός και εκτός του καθιδρύματος.
8. Τέλος, τονίζεται ότι το προσφερόμενο πολλαπλό θετικό έργο από τα εθελοντικά μέλη του
γραφείου Πρόνοιας (μοναδικού εις τον Ελλαδικό Στρατιωτικό χώρο) το πλείστο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών είναι δεκτικό παραπέρα βελτίωσης κυρίως με τη συμπαράσταση
των εμπλεκομένων υπηρεσιών και προσώπων και συμμετοχή νέων εθελοντικών μελών
από τις τάξεις των αποστράτων συναδέλφων
(ΠΝ-ΛΣ) και προστατευομένων μελών των
οικογενειών τους.
Οι συνυπεύθυνοι του γραφείου Πρόνοιας /
στο ΝΝΑ Aρχιπλοίαρχοι ΠΝ εα
Ι. Π. Κατσαλούλης
Ζωή Ταχματζοπούλου
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Kοπή πίτας Συνδέσμου Aποφοίτων ΣMYN
Bράβευση Aριστούχων μαθητών ΣMYN
Στις 15 Ιανουαρίου στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ο
ΣΑ/ΣΜΥΝ έκοψε την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα
και βράβευσε, όπως έχει καθιερώσει εδώ και
εννέα χρόνια τους: Αρχηγό Σχολής ΣΜΥΝ, Υπαρχηγό και Αρχηγό Α' Τάξεως.
Μετά τον χαιρετισμό της Προέδρου του Ν.Μ.Ε. κ.
Α. Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη η οποία τόνισε
την «συγγενική σχέση» των αποφοίτων ΣΜΥΝ με
το Ν.Μ.Ε., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελ. Σφακτός
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της βράβευσης, διότι είναι παραδεκτό ότι, κάθε προσπάθεια κι επιτυχία πρέπει να επαινείται και να ενθαρρύνεται.
Ακολούθησε απαγγελία τριών ποιημάτων των Κ.
Καβάφη, Νικ. Βρεττάκου και Οδ. Ελύτη, τα οποία
αποδίδουν παραστατικά την πορεία της Ελλάδος
στο χρόνο. Την απόδοση έκανε ο συνάδελφος Ι.
Ψυρίδης, ερασιτέχνης ηθοποιός. Το νεανικό χορωδιακό σύνολο της Έλενας Καντάρη-Κούκου αποτελούμενο από 55 παιδικές φωνές, γοήτευσε με τα
τραγούδια του. Έκπληξη που προκάλεσε μεγάλο
ενθουσιασμό ήταν το τραγούδι «Ζήτω ο Αβέρως»
(κατά την νησιώτικη προφορά) που είχε γραφτεί από
τους κατοίκους της Μυτιλήνης προς τιμή του «Αβέρωφ» όταν τους απελευθέρωσε το 1912. Το τρα-
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γούδι επανελήφθη στο τέλος μετά από απαίτηση
των παρευρισκομένων (μπιζάρισμα).
Συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση της βετεράνου νοσοκόμας κ. Πίτσας Ανδρώνη, η οποία
ακολούθησε τον στόλο στην Μέση Ανατολή προκειμένου να προσφέρει νοσηλευτική υπηρεσία
στον μαχόμενο στόλο. Εν συνεχεία για πολλά
χρόνια υπηρέτησε στο ΝΝΑ. Την επίδοση της τιμητικής πλακέτας (θυρεός του ΣΑ/ΣΜΥΝ) έκανε
ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΝ Υποναύαρχος (ΥΙ) Απόστ.
Μαντίδης. Ο δε χαιρετισμός που η κ. Ανδρώνη
απηύθυνε στο ακροατήριο συγκλόνισε. Τα δύο

αυτά στιγμιότυπα, το ΓΕΝ τα έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του (hellenicnavy.gr).
Η επίδοση των επαίνων (ΒΖ) στους αριστούχους
μαθητές έγινε από τους: Πρόεδρο ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο ε.α. Σπ. Περβαινά (βράβευσε την Αρχηγό Σχολής, Δόκιμο Υπαξ/κό Δημ. Μπουνιά), Πρόεδρο
Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ Αντιναύαρχο ε.α. Ξεν.
Μαυρογιάννη (βράβευσε τον Υπαρχηγό Σχολής,
Δόκιμο Υπαξ/κό Δημ. Ψημάδη) και Πρόεδρο Εταιρείας Μελέτης Έργου Ι. Καποδίστρια Ταξίαρχο ε.α.
Ανδρ. Κούκο, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με
το ΠΝ (βράβευσε τον αρχηγό Α' Τάξεως Δόκιμο
Υπαξ/κό Ευάγ. Πατμανίδη).
Στην τελετή παρέστησαν οι: Αρχηγός ΓΕΝ ο

οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Αρχηγός
Στόλου, ο Διοικητής ΣΝΔ και ΔΝΕ, ο Διευθυντής
ΔΥΓ/ΓΕΝ, ο Διοικητής ΣΜΥΝ, ο Α/Ε ΔΝΕ, εκπρόσωπος ΔΔΜΝ, ο Δ/ντής ΤΕΣ, ο Πρόεδρος ΜΤΝ, ο
Πρόεδρος ΕΑΑΝ Πόρου, αντιπροσωπεία μαθητών
ΣΜΥΝ, Βετεράνοι Β' Π.Π., Πρόεδροι-εκπρόσωποι
Συλλόγων-Συνδέσμων Υ/Β, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, Καρδιοπαθών, ΑΝΕΑΕΔ, ΣΑΣΥΔΑ, πρώην Διοικητές
ΣΜΥΝ, ανώτατοι και ανώτεροι Αξ/κοί και πάρα
πολλά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου μας, πάρα
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Μία ωραία τελετή που τελείωσε με μία ευχή.
Καλή χρονιά, υγεία για όλους, και καλή τύχη στην
πατρίδα μας.

Eορτή κοπής βασιλόπιτας ΕΑΑΝ /
Παραρτήματος Σαλαμίνος
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (εα) Περδικούρης Ανάργυρος ΠN
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το χώρο για να κόψουμε τη βασιλόπιτα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού Παραρτήματος Σαλαμίνος.
Ένα έθιμο που κατά τη χριστιανική παράδοση
έχει τις καταβολές του από την Καισάρεια της Καππαδοκίας, 1500 χρόνια πριν όταν δεσπότης εκεί
ήταν ο Μέγας Βασίλειος κατά τη Βυζαντινή Περίοδο. Η Καισάρεια κινδύνευσε να πολιορκηθεί από
κάποιο στρατηγό τύραννο της περιοχής εάν δεν
του δίνονταν όλοι οι θησαυροί της πόλης.
Οι κάτοικοι της πόλης μάζεψαν όλα τα χρυσαφικά τους και τα παρέδωσαν στον Μέγα Βασίλειο
προκειμένου να τα δώσει στο σκληρό στρατηγό.
Τη στιγμή που ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το
σεντούκι με τα χρυσαφικά έγινε ένα θαύμα, καθώς είδαν μια λάμψη και ένα λαμπρό καβαλάρη

να ορμάει με το στρατό του και να κατατροπώνει
το σκληρό στρατηγό και τους στρατιώτες του. Ο
λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος
και οι στρατιώτες του οι άγγελοι. Έτσι σώθηκε η
πόλη της Καισαρείας. Τότε ο Μέγας Βασίλειος
για να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους
της πόλης σκέφτηκε να ζυμώσουν οι διάκονοι
ψωμάκια όπου θα έβαζαν μέσα λίγα χρυσαφικά
και τα μοίρασε με την ευλογία του σε αυτούς.
Κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμάκι αυτό και έβρισκε τα χρυσαφικά της.
Το ξεχωριστό αυτό ψωμάκι είναι η σημερινή
βασιλόπιτα καθώς την φτιάχνουμε την πρώτη
μέρα του χρόνου του Αγίου Βασιλείου και φέρνει
σε όλους τους ανθρώπους χαρά και ευλογία.
Έτσι κι εμείς σας ευχόμαστε ολόψυχα ο νέος
χρόνος να φέρει σε όλους εσάς χαρά και ευλογία.
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠY) εα X. Aϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Λόγια της Πλώρης
Παγωμένο πρωινό των τελευταίων ημερών του Γενάρη,
στο ταμείο της ΔΕΗ γεμάτο από
κόσμο και η ουρά να σχηματίζει ένα «Γ» μήκος
άνω των 50 μέτρων, για να πληρώσουν το «χαράτσι». Μια κυρία τελευταία στην ουρά ρωτά
και απορεί, όλοι αυτοί για πληρωμή και παίρνει
την απάντηση, όχι για εγγραφή στο συσσίτιο.

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Η ελληνική πραγματικότητα

ήξεραν δεν ρώταγαν.

Σχολικά βιβλία... τότε και τώρα
Tότε που είμαστε εμείς μαθητές 1945-55 δεν
είχαμε βιβλία και γράφαμε τα μαθήματα καθ’
υπαγόρευση στα τετράδια. Σήμερα μετά 60
χρόνια οι μαθητές διαβάζουν από φωτοτυπίες...
Κεφαλήν επί πίνακι δεν είδαμε... Θαυμάστε διοίκηση και υψηλά ιστάμενους.

Οι ποντικοί... και το πλοίο....

Όλοι ρωτάμε πώς φθάσαμε εδώ να γινόμαστε
περίγελως των δανειστών μας. Φθάσαμε εδώ
γιατί η Διοίκησή μας δεν ήταν χρηστή, μαϊμού
τυφλοί, που οδηγούσαν οχήματα, μαϊμού συντάξεις 140.000 (επίσημα), ανύπαρκτα άτομα
έπαιρναν συντάξεις. Παράνομα επιδόματα των
αλλοδαπών του ΟΑΕΔ, φακελάκια και άλλα
πολλά. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι οι πολίτες ευτυχούν όταν το κράτος έχει χρηστή Διοίκηση.

Όταν το πλοίο βουλιάζει τα ποντίκια προσπαθούν να πηδήξουν από το πλοίο. Ακούμε από
υψηλά ιστάμενους ότι ταπεινώσανε τη χώρα
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό... Το μνημόνιο
δεν απέδωσε... Εμείς δεν συμφωνούσαμε, αλλά
δεν μιλάγαμε (γιατί είχαν τα υπουργεία). Τώρα
αυτοί είναι όλοι αθώοι και φταίει ο αρχηγός...
Η ντροπή περισσεύει.

Σκόπια

Ακούσαμε από την ανεξάρτητη ενημέρωση ότι
υπάρχουν ακόμη συνταξιούχοι (πεθαμένοι) που
παίρνουν συντάξεις. Καλό μου κράτος όταν σε
μια στάνη ψοφίσουν 30 γιδοπρόβατα ο τσοπάνης δεν βάζει στο παχνί σανό γι’ αυτά. Αμέσως
τα αφαιρεί από το σύνολο, εσύ δεν μπορείς να
βρεις τους πεθαμένους που παίρνουν συντάξεις; Α, ξέχασα δεν έχεις ούτε 800.000 υπαλλήλους να ξεκαθαρίσουν τα μητρώα.

Η συμπεριφορά του Γκρουέφσκι, κατήντησε ανέκδοτο. Από τη μια ζητά βοήθεια από την Ελλάδα, με
επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο Δημοκρατίας,
για την εισδοχή του στην ΕΕ και ΝΑΤΟ και από την
άλλη δεν αλλάζει θέση στο όνομα του κράτους του,
επιμένει να πλαστογραφεί την ιστορία.

Η σημερινή μάστιγα της ελληνικής
κοινωνίας
Μασκαρεμένοι ληστές λόγω απόκρεων έπιασαν
αιχμάλωτη μια 68χρονη συνταξιούχο οδοντίατρο,
μέσα στο ίδιο της το σπίτι, και της αφαίρεσαν τα
πάντα. Τι θα έλεγε αν ζούσε ο μακαρίτης ηθοποιός
Βασίλης Αυλωνίτης; Βρε πού πάμε; Να βουλιάζουν τα καράβια και να πλέουν οι βαρκούλες.

Μνημόνιο
Υπεύθυνοι δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο... δεν
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Ο τσοπάνης και η στάνη

Αναπηρικές συντάξεις
Ακούσαμε ότι σε πολλά χωριά και πόλεις έπαιρναν και παίρνουν ακόμη σχεδόν όλοι αναπηρικές συντάξεις. Δεν φτάνει μόνο να κοπούν αλλά
να δώσουμε ως κράτος συγχαρητήρια σε αυτούς που τις χορήγησαν... Αυτό λέγεται αλληλεγγύη... με το αζημείωτο βέβαια των ιθυνόντων...

Απόφαση του Eurogroup της 21-2-2012
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Δημ. Aποστολάκης ΠN
Συμφωνία – σταθμός
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνία για ένα δεύτερο πακέτο
διάσωσης της Ελλάδας, ύψους 130 δις. ευρώ, με
στόχο να καταστήσουν βιώσιμο το χρέος της χώρας
έως το 2020. Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες ομολογιούχοι συνέβαλαν όλοι με επιπλέον χρηματοδότηση για να
βοηθήσουν να περικοπεί το χρέος της Ελλάδας στο
120,5% του ΑΕΠ της το 2020, αντί για 160%.
Παρακάτω ακολουθούν τα κύρια στοιχεία της
συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε μετά από 13
ώρες διαπραγματεύσεων.
• Ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων δέχτηκαν
μεγαλύτερη περικοπή στην ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου τους – ύψους 53,5% σε σχέση με το 50%
που είχαν προβλεφθεί στην αρχική συμφωνία του
Οκτωβρίου. Το ελληνικό χρέος που ανήκει σε ιδιώτες θα μειωθεί έτσι κατά 107 δις. ευρώ.
• Οι ιδιώτες αποδέχτηκαν επίσης και διαφορετικό
κουπόνι, από ό,τι συζητιόταν αρχικά, στα 30ετή ομόλογα που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα ομόλογα. Το κουπόνι στα νέα ομόλογα θα είναι
κυμαινόμενο, της τάξης του 2% από το Φεβρουάριου
του 2015, για να αυξηθεί μετά στο 3% για τα επόμενα
πέτε χρόνια και στο 4,3% από το Φεβρουάριο του
2020 έως το Φεβρουάριο του 2042.
• Το μεσοσταθμικό κουπόνι στα ομόλογα, σε όλη
τη 30ετή διάρκειά τους, ανέρχεται στο 3,65%.

• Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης, οι οποίες
παρέχουν διμερή δάνεια στην Ελλάδα στα πλαίσια
του πρώτου πακέτου διάσωσης από το Μάιο του
2010, συμφώνησαν να μειώσουν το επιτοκιακό
περιθώριο των δανείων αυτών στις 150 μονάδες
βάσης. Αυτό θα ελαφρύνει το χρέος της χώρας
κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της.
• Κυβερνήσεις των κρατών της ευρωζώνης,
οι κεντρικές τράπεζες των οποίων διακρατούν
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών τους, συμφώνησαν να μεταβιβάζουν στην Ελλάδα έως το 2020 ποσό ίσο με
τα μελλοντικά κέρδη που θα αποκομίζουν οι εν
λόγω τράπεζες από το χαρτοφυλάκιο αυτό. Αυτό
θα ελαφρύνει το ελληνικό χρέος κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2020.
• Για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτήν
τη συμφωνία, η Αθήνα θα καταβάλει απευθείας σε
ειδικό, κλειστό λογαριασμό, ποσό που θα αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση του χρέους της για κάθε τρίμηνο του έτους. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε ακόμα να
υιοθετήσει ενός των επόμενων δύο μηνών νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει ταμειακή προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους της.
• Εκπρόσωποι της τρόικας θα έχουν «μόνιμη
παρουσία» στην Αθήνα για να διασφαλίσουν την
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στη δανειακή σύμβαση.

Mε τη συμπλήρωση 9 μηνών από τον θάνατο του Yποπλοιάρχου Iωάννη Σκουζάκη, αντί μνημοσύνου,
οι φίλοι του προσέφεραν αίμα για τους απόστρατους στην τράπεζα της EAAN. Tόσο η αιμοδοσία αυτή
όσο και η παραχώρηση οργάνων από τους οικείους του ας γίνουν φάρος φωτεινός προς μίμηση.
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Aνακοίνωση ΕΑΑΝ
Eπιμέλεια Αντιπλοίαρχος (E) εα Γ. Tζικάκης ΠN
Διευθύνων Σύμβουλος EAAN
Την 31-1-2012 στις 16:00 ημέρα Τρίτη διεξήχθη
η συγκέντρωση των αποστράτων στο Πολεμικό
Μουσείο όπως είχε ανακοινωθεί για την ενημέρωσή των από επιτελείς που διέθεσε ο κ. Α/ΓΕΝ.
Παρέστησαν αρκετοί απόστρατοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ. Δυστυχώς ο άσχημος
καιρός απέτρεψε τη μαζική προσέλευσή των.
Μετά το χαιρετισμό και την εισαγωγή του Προέδρου της ΕΑΑΝ, στο βήμα ανήλθε ο Υποναύαρχος (ΥΙ) Απ. Μαντίδης ΠΝ, διευθυντής της ΔΥΓ του
ΓΕΝ ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας και τις
επακόλουθες ερωτήσεις των αποστράτων είχε
και την επικουρία του διευθυντού του ΝΝΑ.
Στα θέματα που ανεπτύχθησαν, ως κύρια πρόβληματα λειτουργίας του ΝΝΑ ανεδείχθησαν:
α) Το χρέος που οφείλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και κυρίως ο πρώην ΟΠΑΔ (στον οποίον είχαν ασφαλισθεί οι απόστρατοι) και ο διάδοχος αυτού, ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει τους ασφαλισμένους
του δημοσίου, του ΙΚΑ, και λοιπών ταμείων.
β) Οι υπέρογκες οφειλές του ΝΝΑ προς τους
προμηθευτές αυτού (περίπου 98 εκατ. ευρώ) εξαιτίας κυρίως του χρέους των ταμείων των οποίων
οι ασφαλισμένοι νοσηλεύονται στο ΝΝΑ.
Στο ΝΝΑ υπάρχουν δύο διαχειρίσεις: α) Των ΕΕ
και των μελών των οικογενειών των που υπάγεται
στο ΓΕΝ και είναι ταμειακώς εντάξει, και β) των
λοιπών ασφαλιστικών ταμείων τα οποία χρεωστούν μεγάλα ποσά, σε αυτά συμπεριλαμβάνεται
και ο πρώην ΟΠΑΔ στον οποίον ασφαλίζονταν, και
νυν ΕΟΠΥΥ, στον οποίο ασφαλίζονται οι ΕΑ και οι
οικογένειές των, ο οποίος χρεωστά το μεγαλύτερο
μέρος του παραπάνω ποσού.
Συνταγογραφήσεις και ιατρικές εξετάσεις
Οι απόστρατοι και τα προστατευόμενα μέλη των οι-
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κογενειών των, υπάγονται πλέον στο νέο οργανισμό
περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (τα συνταγολόγια που είχαμε δεν ισχύουν πλέον). Η συνταγογράφηση στο
Ν.Ν.Α. γίνεται από το θεράποντα ιατρό κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) σε συνταγολόγια που διαθέτει το Ν.Ν.Α. και τα φάρμακα χορηγούνται από το
φαρμακείο του Ν.Ν.Α και στα ιδιωτικά φαρμακεία.
Γίνονται ενέργειες ώστε να δύναται και το φαρμακείο του ΝΝΑ να χορηγεί φάρμακα με Η/Ν συνταγογράφηση. Οι απόστρατοι πρέπει να γνωρίσουν
τους γιατρούς της περιοχής τους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω Internet
είτε από το ΚΕΠ της περιοχής τους και θα εξυπηρετούνται χωρίς καμιά επιβάρυνση.
Επίσης δύνανται να τηλεφωνούν στο 184 και
να γνωρίζουν πού μπορούν να πάνε ανάλογα με
την ειδικότητα του γιατρού που θέλουν.
Το φαρμακείο του ΝΝΑ δε δύναται να χορηγήσει φάρμακα σε ηλεκτρονική συνταγή. Αυτό μπορεί να γίνει στο φαρμακείο ΝΙΜΤΣ.
Ο ΕΟΠΥΥ εδώ και τρεις μήνες αρνείται να παραχωρήσει δυνατότητες συνταγογράφησης
στους στρατιωτικούς ιατρούς.
Η ΗΔΙΚΑ αναγνωρίζει ένα και μόνο στρατ.
φαρμακείο, το ΝΙΜΤΣ (υπάγεται στο ΓΕΣ), και έχει
παραχωρήσει ΑΦΜ μόνο σε αυτό ενώ τα υπόλοιπα στρατιωτικά φαρμακεία (ΝΝΑ) λειτουργούν
ως παραρτήματα αυτού.
Πρόκειται προσεχώς όλες οι οδοντιατρικές
μονάδες (ΝΝΑ και ΜΤΝ) να στεγασθούν σε ενιαίο
χώρο στο κέντρο της Αθήνας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασθενών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπλοίαρχος
Μπακαλάκος ΠΝ του ΓΕΝ αρμόδιος για τον παραθερισμό, ο οποίος εξήγησε ότι η μοριοδότηση

του παραθερισμού του 2012 θα γίνει σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση (σημειωτέον ότι η
ΕΑΑΝ εργάζεται επί της ανωτέρω και συντάσσει
νέο κανονισμό παραθερισμού ΕΑΑΝ).
Η απόφαση του υπουργού Εθν. Αμύνης υπ.αρ.
Φ.400/32/82424/Σ.343 που έχει δημοσιευτεί
στο ΦΕΚ Β΄1139/3-6-2011 αλλάζει ριζικά τα
μέχρι πρότινος ισχύοντα στους ΕΑ και εστιάζεται
κυρίως στους ΕΕ, στις πολυμελείς οικογένειες
και στις οικογένειες με ανάπηρα άτομα.
Όσον αφορά την ΕΑΑΝ, θα της παραχωρηθούν
οικήματα και δωμάτια στο ΘΑΝ και ένας φάρος
(στην Αρκίτσα Φθιώτιδος) ενώ στον ΝΑΣΚΕ επιπλέον δωμάτια στις δευτερεύουσες περιόδους.
Μετά το λόγο έλαβε η οικονομική ομάδα αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΜΤΝ Αντιναύαρχο ε.α. Μ. Κανάρη ΠΝ, το Γενικό Διευθυντή αυτού
Αρχιπλοίαρχο (Ο) Δ. Μποϊλέ ΠΝ και τον Διευθυντή
του Ε’ κλάδου του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Ο) Δ. Μπαλόπουλο ΠΝ ο οποίος εξήγησε την πολιτική του
ΓΕΝ ως προς την ενοποίηση των μετοχικών τα-

μείων η οποία για να γίνει θα πρέπει πρώτα να
εξυγιανθεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Τα ταμεία
δεν επιθυμούν να ονομασθούν επικουρικά και να
υπαχθούν στο Υπουργείο Απασχόλησης. Επ’ αυτού
έχουν συμφωνήσει και τα τρία ταμεία.
Ο Πρόεδρος του ΜΤΝ έδωσε μια γενική εικόνα
του ταμείου, ο δε Γενικός Διευθυντής ανέλυσε πλήρως και με προβολή γραφημάτων την κατάσταση
του ταμείου, τόνισε ιδιαίτερα το πόσο επιβεβλημένη ήτο η μείωση των μερισμάτων για να υπάρξει
βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου ώστε να έχουν προοπτική λήψης μερισμάτων και οι επερχόμενες γενεές λαμβανομένης υπόψη της δραστικής μείωσης
των κοινωνικών πόρων, της αθρόας αποστρατείας,
της οικονομικής συγκυρίας που έχει αρνητική επίπτωση στην εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, και το σημαντικότερο όλων, της αναλογίας
ενεργών μελών προς μερισματούχους.
Παρακάτω δημοσιεύονται γραφήματα για την
παραστατικοτέρα αντίληψη της διαχρονικής κατάστασης του ταμείου.
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Kοπή πίτας EAAN 2012
Στις 18 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη τελέσθηκε σε ζεστό περιβάλλον η κοπή πίτας της ΕΑΑΝ στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών παρουσία
του Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου Κ. Χρηστίδη ΠΝ, του ΔΔΜΝ
Αντιναυάρχου Π. Ελληνιάδη ΠΝ, του Α/Σ Υποναυάρχου Κ. Μαζαράκη-Αινιάν ΠΝ, του ΔΝΕ-ΣΝΔ Υποναυάρχου Α. Κάτσαρη ΠΝ, του Προέδρου του ΜΤΝ Αντιναυάρχου εα Μ. Κανάρη ΠΝ και του Γενικού Διευθυντή αυτού, Αρχιπ/χου (Ο) Δ. Μποϊλέ ΠΝ.
Εκ των αποστράτων, μεταξύ πλείστων ανωτάτων και ανωτέρων, παρέστησαν: Ο Ναύαρχος Χ.
Λυμπέρης ΠΝ, επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι Ναύαρχοι Λ. Βασιλικόπουλος ΠΝ και Ι. Στάγκας ΠΝ,
επίτιμοι Α/ΓΕΝ, οι Αντιναύαρχοι Γ. Μόραλης ΠΝ,
Ι. Θεοφιλόπουλος ΠΝ, Τ. Μασούρας ΠΝ, επίτιμοι
Αρχηγοί Στόλου, οι πρόεδροι των ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΣΥ,
ΕΣΝΑ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ΣΑ/ΣΜΥΝ καθώς και οι
βραβευθέντες φοιτητές και μαθητές.
Ο κύριος Α/ΓΕΝ απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό με
ευχές για το νέο έτος 2012. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ έκανε
σύντομη ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν
τους αποστράτους (μερίσματα ΜΤΝ, αγορά ακινήτου
στα Χανιά της Κρήτης για το εκεί παράρτημα, κ.λπ.).
Η τελετή άρχισε με τις βραβεύσεις, αρχής γενομέΒαθμός
Ναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Υποναύαρχος εα
Υποναύαρχος (ΥΙ) εα
Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος εα
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Ονοματεπώνυμο
Χ. Λυμπέρης ΠΝ
Θ. Μανωλόπουλος ΠΝ
Τ. Μασούρας ΠΝ
Δ. Λισμάνης ΠΝ
Ι. Παλούμπης ΠΝ
Θ. Κατωπόδης ΠΝ
Α. Δημητρακόπουλος ΠΝ
Κ. Κατάγας ΠΝ
Μ. Μάστρακας ΠΝ
Ι. Πολυχρονίδης ΠΝ
Δ. Μπατσιούλας ΠΝ
Ι. Θεοφιλόπουλος ΠΝ
Κ. Βάλλας ΠΝ
Κ. Καναβαριώτης ΠΝ
Η. Καβούκης ΠΝ
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νης από αυτούς που διακρίθηκαν για το πνευματικό και
συγγραφικό έργο τους. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι
επίτιμοι πρόεδροι και μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ, οι Πρόεδροι Συνδέσμων Συλλόγων και οι διακριθέντες στην
εκπαίδευση, στον αθλητισμό και σε άλλους τομείς,
απόστρατοι. Τελευταίοι, αλλά όχι έσχατοι, στη σειρά
βράβευσης, οι αριστεύσαντες από τη νέα γενιά, τέκνα
αποστράτων.
Μετά τις βραβεύσεις η υπομονή των μελών μας
ανταμείφθηκε με τα εξαιρετικά τραγούδια της χορωδίας του Δήμου Αμαρουσίου υπό τον εξαίρετο
μαέστρο Αιμίλιο Γιαννακόπουλο. Μετά το πέρας
εγένετο δέηση και ακολούθησε η κοπή της πίτας.
Το αναμνηστικό νόμισμα (φλουρί) βρέθηκε στο
κομμάτι των βετεράνων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το οποίο παρέλαβε ο αρχαιότερος παρών,
Αντιναύαρχος εα Γ. Μόραλης ΠΝ, επίτιμος Α/Σ.
Μετά την τελετή ακολούθησαν τα ζεστά εδέσματα που συνοδεύονταν με μελωδίες από τμήμα ελαφράς μουσικής του ΠΝ.
Τις ευχαριστίες μας στο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ για τη συνδρομή του στην παρουσία του ιερέως και στην τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της τελετής.
Ακολουθεί ονομαστικός πίνακας των βραβευθέντων κατά σειρά απονομής.

Λόγοι βράβευσης
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τη διάκρισή του στον πολιτικό βίο (πνευματικό και συγγραφικό έργο)
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ

Πλωτάρχης (Ε) εα
Υποναύαρχος εα
Πλοίαρχος (Ο) εα
Αντιναύαρχος εα
Αντιναύαρχος (Ο) εα
Υποναύαρχος ΛΣ εα
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα
Σημαιοφόρος εα
Σημαιοφόρος εα
Ανθυπασπιστής εα
Επικελευστής εα

Α. Ταμπάκης ΠΝ
Δ. Καλιέρος ΠΝ
Β. Κολοβός ΠΝ
Ξ. Μαυρογιάννης ΠΝ
Μ. Ζαμπετούλας ΠΝ
Ν. Φορτούνας
Φ. Δεληγιάννης ΠΝ
Ν. Βασιλείου ΠΝ
Θ. Χαζίρογλου ΠΝ
Α. Στυλιανόπουλος ΠΝ
Τρ. Τσόγκας ΠΝ
Ε. Σφακτός ΠΝ

Βραβευόμενοι
Νικολέττα Παπανικολάου του Ευσταθίου
Κάββουρα Μαρία του Θεοδώρου
Γεωργούλης Παντελής του Δημητρίου
Γεωργούλη Μαριάννα του Δημητρίου
Νησιώτη Ελεάνα του Νικολάου
Κοζάκης Σταμάτιος του Δημητρίου
Αγγελή Ειρήνη του Κωνσταντίνου

Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως διευθύνων σύμβουλος στην ΕΑΑΝ
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως σύμβουλος της ΕΑΑΝ
Για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως σύμβουλος της ΕΑΑΝ
Για την προσφορά του ως πρόεδρος της ΕΘΕ και του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ
Για την εθελοντική προσφορά του στο έργο της ΕΑΑΝ
Για την εκλογή του ως δήμαρχος του Κάτω Πηλίου
Για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο ως ιατρός
Για την προσφορά του ως πρόεδρος του ΠM/ΣAΣY/ΠN
Διατελών πρόξενος της Μαλαισίας στην Ελλάδα από το 1983
Για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο (εκπαίδευση)
Για την προσφορά του στον αθλητισμό (Κωπηλασία)
Για την προσφορά του ως πρόεδρος του ΣΑ/ΣΜΥΝ

Αριστείο
Για τη διάκριση ως αριστεύσασα εκ του Καποδ. Πανεπ. Αθηνών ως παιδαγωγός
Για τη διάκριση ως αριστεύσασα απόφοιτος Λυκείου
Για τη διάκριση ως αριστεύσας απόφοιτος Λυκείου
Για τη διάκριση ως αριστεύσασα απόφοιτος Λυκείου
Για τη διάκριση ως προαχθείσα με άριστα από τη Β' Λυκείου
Για τη διάκριση ως αριστεύσας απόφοιτος Λυκείου
Για τη διάκριση ως αριστεύσασα απόφοιτος Λυκείου

O Πρόεδρος της EAAN Aντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Ενημέρωση Αποστράτων επί των συντάξεων κατόπιν του Νόμου
«Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»
Την 28/2/2012 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων ο νόμος (δεν έχει ακόμη λάβει ΦΕΚ) περί:
«Αναπροσαρμογής συντάξεων του Δημοσίου και
των ΝΠΔΔ» ο οποίος είναι συνέχεια του Μνημονίου ΙΙ που συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των δανειστών εταίρων μας.
Οι συντάξεις του Δημοσίου στις οποίες ως γνωστό συμπεριλαμβάνονται και αυτές των αποστράτων αναπροσαρμόζονται – μειώνονται, από το ποσό
που λαμβάναμε τη 31/12/11, κατά 12%, για το ποσό
της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
Αυτή η μείωση είναι επιπλέον των μειώσεων που
επεβλήθησαν πριν από την 31/12/2011.
Κατωτέρω αναφέρονται οι παράγραφοι του άρθρου
1 που μας αφορούν:
α) Από 1/1/2012 για τους συνταξιούχους του
Δημοσίου αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12%
το ποσό της μηνιαίας κυρίας σύνταξης που υπερ-

βαίνει τα 1.300 ευρώ (1α).
β) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης
της προηγούμενης περίπτωσης λαμβάνοντας υπόψη το μηνιαίο ποσό της κυρίας σύνταξης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/12/11. Τα ανωτέρω
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την ημερομηνία αυτή (1β).
γ) Η κράτηση θα αρχίσει από την σύνταξη μηνός
Μαΐου 2012 τα δε οφειλόμενα ποσά για το χρονικό
διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/4/12 θα παρακρατηθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
αρχής γενομένης από την σύνταξη μηνός Μαΐου
2012. (1γ).
δ) Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄ όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του
π.δ. 169/2007 (Α210) ή των άρθρων 100 και 104
του π.δ. 168/2007 (Α 209), ή συνταξιοδοτούνται με
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βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α120)
και 1977/1991 (Α’ 185) καθώς και οι συνταξιούχοι
που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε
ποσοστό 80% και άνω. Επίσης εξαιρούνται της
ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου
γενικά οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε
βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80%

και άνω.
η) Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης Δ΄εξαιρούνται και από τη μείωση της
περίπτωσης α΄της παραγράφου 10 του άρθρου 1
του ν. 4024/2011.
2γ) Μειώνονται κατά 43 εκατομμύρια τα επιδόματα πολυτέκνων (ΚΑΕ 2731).

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. ΤZΙΚΑΚΗΣ ΠΝ, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Aνακοίνωση τύπου ΓEN
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται
ότι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό πολέμου και ειρήνης
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Μετά το πέρας
της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων.
Στην τελετή παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γεώργιος Στ. Γεωργίου, ο
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ,

τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, Επίτιμοι Αρχηγοί, Βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού
Ναυτικού, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, αντιπροσωπείες Ναυτικών Δοκίμων
και Δοκίμων Υπαξιωματικών καθώς και συγγενείς
των πεσόντων σε καιρό πολέμου και ειρήνης κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος.
Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Η ΕΑΑΝ ΒΔ Ελλάδας τιμά τους Βετεράνους
Το ιστορικό μέλος του, Σπύρο Κολοβό, τίμησε το
Παράρτημα ΒΔ Ελλάδος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος, σε μια σεμνή τελετή, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
(21-11-11).
Ο Σπύρος Κολοβός είναι απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, βετεράνος του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου, μέλος του πληρώματος
του Καταδρομικού ΕΛΛΗ κατά τον τορπιλισμό του
στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο του 1940.
Ως μέλος του πληρώματος του Αντιτορπιλικού
ΠΑΝΘΗΡ έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις του συμμα-

χικού ναυτικού στη
Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Β' Π.Π. μαζί
με τα υπόλοιπα πλοία
του Ελληνικού Στόλου.
Ο Σπύρος Κολοβός
στα 93 του χρόνια σήμερα αποτελεί κομμάτι της ζωντανής ιστορίας
του Πολεμικού Ναυτικού και της πατρίδας μας
και οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος της Κέρκυρας, με την παρουσία τους έδειξαν ότι πραγματικά αναγνωρίζουν την προσφορά του.

Eυχαριστήριο

ΑΝ που μου συμπαραστάθηκαν εμπράκτως στα
σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω.
Πλωτάρχης (Ε) εα Γ. Λέτσιος ΠΝ

Κύριε Πρόεδρε,
Για την τιμητική διάκριση στο πρόσωπό μου από
την Ένωση Αποστράτων Αξ/κών ΠΝ παρακαλώ
δεχθείτε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου τόσο εσείς
προσωπικά όσο και το ΔΣ της Ένωσης. Τέτοιες
πολιτιστικές εκδηλώσεις τιμούν την Ένωση και τα
στελέχη που την διοικούν.
Με εκτίμηση, Ελ. Σφακτός
Επστης εα, Πρόεδρος ΣΑ/ΣΜΥΝ

Eυχαριστήριο
Χειρουργήθηκα στο ΝΝΑ στις 20/1/2012 από τον
χειρουργοό Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Ι. Κυριαζάνο και θα
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον
παραπάνω ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό
του νοσοκομείου.
Σημ/ρος (Μ) εα Α. Στεργίου ΠΝ

Eυχαριστήριο
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΕΑ-
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Eυχαριστήριο
Θερμά ευχαριστώ τον ορθοπεδικό χειρουργό της
A΄ Oρθοπεδικής Kλινικής NNA Πλωτάρχη (YI)
Kοντολάτη Iωάννη και τους συνεργάτες του ιατρούς για το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας μου στο NNA. Eπίσης ευχαριστώ την
Προϊσταμένη Aντιπλοίαρχο (N) Ψαροπούλου Mαρία καθώς και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή φροντίδας.
Γκότσης Xρήστος, Πλοίαρχος εα

Aνακοίνωση
H εταιρεία OIKANO EΠE δραστηριοποιείται στον τομέα
της απόσυρσης/ανακύκλωσης οχημάτων. H προτίμησή της λειτουργεί επ΄όφελεία των εε & εα στελεχών
των EΔ & ΣA, δεδομένου των ευνοϊκών τιμών σε
ανταλλακτικά. Tηλ.: 210- 5584525
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EΠIΣTOΛEΣ

Oυδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα
Ναύαρχος Νίκος Παππάς ΠN
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Τους Προέδρους των Ελληνικών πολιτικών κομμάτων
Τους 300 βουλευτές
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι των Κομμάτων,
Αξιότιμοι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού,
Στο θαλασσινό πολιτισμό που βίωσα σε όλη τη
διάρκεια των 82 μου χρόνων, το πρώτο αξίωμα
που ενστερνιστήκαμε ήταν αυτό του «ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα». Και το υπηρετήσαμε
με ήθος και ανιδιοτέλεια στα οποία μας γαλούχησαν άξιοι γονείς και ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί δάσκαλοι.
Η σημερινή κρίση της πατρίδας μας, πέρα από
οικονομική, χαρακτηρίζεται και από την κοινωνική αποσύνθεση, κατάσταση που οδηγεί, αν και
σφόδρα απεύχομαι, σε τραγικά αδιέξοδα και
εθνική καταστροφή.
Κύριος παράγοντας στην επικίνδυνη αυτή φάση του ελληνισμού είναι και η διαχείριση της
ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία μας έχει
ανάγκη ηγετών-ινδαλμάτων, που να δείχνουν
στην πράξη ότι συμμερίζονται και συμμετέχουν
έμπρακτα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο
λαός του οποίου ηγούνται.
Η ασυλία και η ατιμωρησία των ηγητόρων
που ενήργησαν ιδιοτελώς, η διατήρηση προνομίων, απολαβών και προκλητικών περιου-
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Είναι καιρός να ενστερνιστείτε κι εσείς το
«ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα». Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την παραίτησή
του από την Προεδρική αποζημίωση ας είναι
φωτεινό παράδειγμα για όλους σας. Πάρτε
σκληρά μέτρα και για εσάς. Εφαρμόστε άμεσα
τη δυνατότητα που σας δίνει το Σύνταγμα
ώστε η επόμενη Βουλή να έχει 200 μόνο Βουλευτές. Μειώστε τις υπουργικές και βουλευτικές αποζημιώσεις σας στον μέσο όρο μισθοδοσίας του Δημοσίου. Καταργείστε τις
βουλευτικές συντάξεις και θεωρείστε τον
βουλευτικό χρόνο αντίστοιχο του επαγγέλματος ενός εκάστου Βουλευτή με τις ανάλογες
κρατήσεις για την επαγγελματική και μόνο
σύνταξή του. Περιορίστε τους υπουργούς σε
15. Είναι τραγικός εμπαιγμός να κόβετε τις
συντάξεις των πολιτών και να διατηρείτε 4
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας! Περιορίστε τις
στρατιές των αυλικών, συμβούλων και φυλά-

κων σας. Καταργείστε επιτέλους τους Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές και Διοικητές
που διορίζονται στις θέσεις αυτές με μόνο
κριτήριο την αποτυχία τους να εκλεγούν βουλευτές και διορίστε Μόνιμους Γενικούς Γραμματείς με αξιοκρατικά κριτήρια και ευρεία
κοινοβουλευτική στήριξη.
Μόνο από αυτά τα μέτρα θα εξοικονομούσατε
περισσότερα από τα 300 εκατομμύρια που ψάχνετε ευτελίζοντάς μας στην παγκόσμια κοινότητα.
Τιμωρείστε επιτέλους τους ανάμεσά σας ευρισκόμενους ιδιοτελείς εκμεταλλευτές του δημόσιου χρήματος.
Μόνον έτσι έχετε ελπίδα να καταστείτε ηγήτορες που θα εμπνέουν το θαυμασμό και την αγάπη,
κυρίως δε την εμπιστοσύνη των πολιτών που
σας ακολουθούν.

Ναύαρχος Νίκος Παππάς
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ

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

σιών, εξοργίζουν τους πολίτες, που βλέπουν
τις δικές τους περιουσίες να εξαϋλώνονται
και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη προς τους
ηγέτες, οδηγώντας τους μαζικά, ιδίως τους
νέους χωρίς μέλλον, προς την αναρχία και την
αυτοδικία.

Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Σημ/ρος (ε) εα Aθανάσιος Στυλιανόπουλος ΠN

Πλωτάρχη (ε) εα Γιάνναρου
Δημήτρη

30,00

Aρχιπλοίαρχος εα Λ. Mπάσμπας ΠN

Πλοιάρχου Σπυρομήλιου Πύρρου ΠN
Yποναυάρχου Σαρρή N. ΠN
Yποναυάρχου Παπαχρήστου Π. ΠN
Aντιναυάρχου Aριστ. Γιαννόπουλου ΠN

400,00

Σημείωση: H σύνταξη του περιοδικού Θ.A. ευχαριστεί τον Aρχιπλοίαρχο (M)
εα Λέανδρο Mπάσμπα ΠN για την γενναία προσφορά υπέρ πρόνοιας EAAN.
Παρακαλούμε και προτρέπουμε τους δυνάμενους να τον μιμηθούν διότι οι καιροί
ου μενετοί. Yπάρχουν πολλές ανάγκες σε δοκιμαζόμενους συναδέλφους. Kαι πάλι
ευχαριστούμε τον κ. Λ. Mπάσμπα.
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι
οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.
Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια
Λόγω αναδιάταξης των Xρήσιμων
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
•Πληροφοριών,
Ο ιατρός χειρουργόςπαρακαλούμε
ορθοπεδικός-τραυματολόγος
οι κ.κ.
Δημήτριος Γεωρ. Δανομάρας, γιος συναδέλφου,
δέχεται ασφαλισμένους
του Δημοσίου στο ιατρείο του,
συνάδελφοι
που ενδιαφέρονται
Μαυρομιχάλη 21, Αγ. Ανάργυροι. Τηλ.: 210-2625695.
Κιν.:δημοσιεύσουν
6976245918.
να
το αίτημά τους,
• Ο Θεόδωρος Γρίβας Aρχιπλοίαρχος (YI) Π.N. ε.α.
ορθοπεδικός
δέχεται
συναδέλφους
να
στείλουνχειρουργός,
εκ νέου τη
σχετική
ε.α. και τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσίπληροφορία.
ου. 09:00-12:00,Διαφορετικά,
κατόπιν ραντεβού στην κλινική Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.
θεωρείται
ότι οι μέχρι τούδε
Tηλ.: 6944585252
• Ο ιατρός ακτινολόγος Δ. Kουτσιμπάνης α.π./χ.ο.ς. ε.α.
υπάρχουσες
χρήσιμες
πληροφορίες
ΠN δέχεται με ραντεβού
ασφαλισμένους
του Δημοσίου, IKA κλπ για εξετάσεις υπερήχων, τρίπλεξ, οστεοέχουνε
και από το210-72.35.034
επόμενο
πόρωσης.λήξει
Tηλ.: 210-72.34.050,
• Ο ιατρός Παναγιώτης Κ. Νικολόπουλος (γιος αξ/κού),
περιοδικό
δεν θα επιμελητής
δημοσιεύονται.
χειρουργός ουρολόγος,
Ουρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, δέχεται με ΒΥΠ κατόπιν ραντεβού,
Xρήσιμες
πληροφορίες με
στο ιατρείο του, Παπαδιαμαντοπούλου 3. Τηλ.: 2107218107, Κιν.: 6944-290501.
περισσότερες
από εικοσιτρείς
• Aντιπλοίαρχος εα MΠIMΠΛHΣ IΩANNHΣ ΠN Παθολόγος-Διαβητολόγος.
Kουντουριώτου 196, Πειραιάς.
λέξεις
δεν θα δημοσιεύονται.
Tηλ.: 210-4532260. Δέχεται κάθε μέρα 11-2 π.μ. Δέχεται με βιβλιάριο.
Διάφορα
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός, γιος αξιωματικού του ΠΝ ΕΑ αναλαμβάνει
τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, 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 συναδέλφου Βασίλης Κικίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διατηρεί στα Χανιά οδός Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, τηλ.: 2821027368.
• Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξιωματικού (ΕΑ)
διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων
(αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσωτερικού.
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Παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 210-7750480.
•Ο
 γιος συναδέλφου Σοφράς Γεώργιος φοιτητής φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού
και γυμνασίου. Τηλ.: 6978868890.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξιωματικού ΠΝ ε.α., με πείρα στην εκπαίδευση
και εξειδίκευση στο International Baccalaureate (IB),
παραδίδει μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Η ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξιωματικού ε.α. φιλόλογος με πείρα παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με λογικές τιμές.
Τηλ.: 9351901 κινητό: 6944317281.
• «ΠΑΝΔΩΡΑ» ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ. Δώρα δημοσίων
σχέσεων. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6Α ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΚ 183 45.
Τηλ.: 2104826916. Tηλ./Fax: 210-4826901 /
6936077131. e-mail: pandoranavy@otenet.gr
• Νομιμοποίηση: Ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,
ισογείων, πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ και αυθαιρέτων
οικιών, Μακρή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 210-6560015 Κιν.:
6976-005555
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία,
πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9. Ν. Ψυχικό.
Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχ/ρχος ΠΝ ε.α.,
δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες συναδέλφων στο
ιατρείο του, Ρέππα 34, Παπάγου. Τηλ.: 210-6526829.
• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών.
Έκθεση: Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 2102514062, Κιν.: 6932-257175.
• Ο γιος συναδέλφου Ταβουλάρης Nικ. διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208, Κιν.: 6972-416761.
Τιμές χαμηλές για την οικογένεια ΠΝ.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης Μηχανολόγος Μηχανικός,
αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φυσικού
αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.: 6932-339224.
• ΠOΛINA MAPOY. Kόρη συναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική Oδοντιατρική - Eμφυτευμα-

τολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. Tηλ.: 2109944454.
Kιν.: 6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια, παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση
στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα
131 22. Τηλ.: 210-2612900, 210-2634967, 2102629969.
• Η Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Γερμανικών,
κόρη συναδέλφου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στις
περιοχές των βορείων προαστίων. Τηλ. επικοινωνίας:
6944-525970.
• O συνάδελφος Πουλάκης Iωάννης διατηρεί εμπορία
αυτοκινήτων Citroen και ενόψει της απόσυρσης κάνει
προνομιακές τιμές για όλους τους συναδέλφους ΠNΛΣ. Tηλ.: 210-5321000. Kινητό: 6936-111730
• O Kατσάνης Aλέξανδρος (γιος συναδέλφου) είναι
πτυχιούχος μηχανικός μουσικής τεχνολογίας και
ακουστικής και διατηρεί στούντιο ηχογραφήσεων και
παραγωγών. Tηλ.: 6941-441553, 6934-012212, 6986191664. www.rms-studio.net
• Ο Γ. Μπιλάς, πολιτικός μηχανικός(γιος συναδέλφου)
παρέχει στα μέλη της ΕΑΑΝ έκπτωση 25% επί της νόμιμης αμοιβής μηχανικού, για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.Κωστή Παλαμά 10, Χανιά. Τηλ.: 28210 28201
• Ο Παναγιώτης Λεύρας, γιος αξιωματικού εα, διαθέτει
κατάστημα διακοσμητικών υλικών οικίας, κουρτίνες,
υφάσματα ταπετσαρίας επίπλων, στόρια, ρόλερ, ρόμαν,
είδη σκίασης, ταπετσαρίες τοίχου, φωτοταπετσαρίες σε
πολλά σχέδια και χρώματα, κουρτινόβεργες, αξεσουάρ
τζακιού, μπάνιου κ.λπ. Ευξείνου Πόντου 103 Άνω Ν.
Σμύρνη. Τηλ.: 210 9356438. Κιν.: 6945704777
• Ο Γεώργιος Ιωαννίδης (γιος συναδέλφου) ηλεκτρονικός τοποθετεί και εμπορεύεται συστήματα ασφαλείας, κάμερες, δορυφορικά, κεραίες, αλεξικέραυνα,
έκπτωση 15%. Σωκράτους 95, Καλλιθέα
6945790417.
• Οικονόμου Θεοδοσία, κόρη συναδέλφου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο στίβο αναλαμβάνει την προετοιμασία υποψηφίων για στρατιωτικές
σχολές, σώματα ασφαλείας και γυμναστική ακαδημία.
Τηλ.: 6946525983.
• Πρακτορείο ασφαλειών ΛAMΠPOΠOYΛOΣ & ΣYNEPΓATEΣ. Eιδικές τιμές για το προσωπικό ΠN. Δωδεκανήσου 99 A, Περιστέρι. Tηλ.: 210-5777433. Fax: 2105777434. E-mail: lambropoulos.asfa@gmail.com
Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ.
Ιωάννη Ευβοίας
• O.T. 233/4 Tηλ.: 6973749396
• Ο.Τ. 187/3, τιμή: 30.000 €. Τηλ.: 6973-809309.
• Ο.Τ. 193/6. Τηλ.: 210-4640151, Κιν.: 6943-486436.

•Ο
 .Τ. 230 Ν. Γενοβέλης. Τηλ.: 6944-508100.
•Ο
 .Τ. 223/9. Τηλ.: 22960 83006, Κιν.: 6936172105
•O
 .T. 195/2. Tηλ.: 2109413036. Kιν.: 6973803603
•Ο
 .Τ. 221/7. Tιμή 30.000€. Τηλ.:210-3239521,
Κιν.: 6972886616.
• Ο.Τ. 263/7. Tηλ.: 2108611486. Kινητό: 6944844886
• Ο.Τ. 203/11. Κιν.: 6974-005173.
• Ο.Τ. 252/6. Κιν.: 6974097215
• Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 233/1. Tιμή: 32.000 €. Τηλ.: 210-6894771, Κιν.:
6936-613231.
• Ο.Τ. 215/10. Tιμή: 40.000€. Τηλ.: 210-9493703, Κιν.:
6932-270747.
• Ο.Τ. 183/4. Τηλ.: 6973-380858.
• Ο.Τ. 267/2. Tιμή: 45.000€. Τηλ.: 6973-244343,
κ. Θωμάς Αραπκιλής.
• Ο.Τ. 175/9. Τηλ.: 210-6217380. Κιν.: 6972232210.
• Ο.Τ. 230/7 . Tιμή 27.500€. Τηλ.: 210-9627942.
• Ο.Τ. 259/1. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 210-6208620. Κιν.:
6977598910.
• Ο.Τ. 252/18. Κιν.: 6936745553. Tιμή ευκαιρίας.
Ενοικιάζονται δωμάτια
• Στην Κέρκυρα, δύο μέχρι έξι ατόμων εξοπλισμένα, τιμές
σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΑΑΝ. Πληρ.: Ανδρέας
Μαζαράκης. Τηλ.: 210-6721558, Κιν.: 6944-820055.
• Στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας από Μάιο έως Σεπτέμβριο
με έκπτωση 40% για συναδέλφους ΠN Τηλ.: Σοφράς
Αθανάσιος Π/χης ε.α. Τηλ.: 6947721561.
• Διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη, πλησίον γηπέδου ΠΑΟΚ 45 μ2. Κατάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες: 210 8055615 – 6945667969 – 6944857171.
• Στα Χανιά (Τοπανάς) δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα «Αναστασία». Έκπτωση 15% στο δίκλινο για τους
συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax:
28210 46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. Νικολουδάκης).
• Στο Φραγκοκάστελλο δίπλα στη θάλασσα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα. Στους συναδέλφους έκπτωση έως 30%. Tηλέφωνο 28210 90529 ή
6973329577 (κ. Ειρήνη Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου).
Πωλείται
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ. εντός σχετίου άρτιο
και οικοδομήσιμο στη Νυφίδα Πολιχνίτου.
• Αγροτεμάχιο 3,5 στρέμματα με ελαιόδενδρα στα Δροκοπιά Πολιχνίτου. Τηλ.: 210 9525458. Κιν.:
6939160425. Σαπφώ Σπυρέλλη
•M
 ερίδιο συνιδιοκτησίας προγράμματος ΟΣΜΑΝ, περιοχής ΒΓΕΘΙ Κερατέας. Πχος Χ. Δίπλας ΠΝ. Τηλ.:
210 5057467. Κιν.: 6943486105. E-mail:c-diplas@
otenet.gr
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Λίγο πριν, λίγο μετά… Ένας ναυτόπαις
θυμάται

Γράφει ο Πχης (ΠY) THΛ Kώστας Tσιλφίδης ΠN

A

κριβώς πενήντα χρόνια, μισός αιώνας
δηλαδή, πέρασε από τότε, από το καλοκαίρι του 1961, στο ΚΕ/ΠΑΛ, στο Σκαραμαγκά. Κοντά τρεις χιλιάδες παιδιά απ’ όλη την
Ελλάδα μαζευτήκαμε εκεί, κουβαλώντας μέσα
μας από τη μια τα όνειρα και την ελπίδα για το
αύριο και απ’ την άλλη την αγωνία για το άγνωστο. Απ’ αυτά τα παιδιά και ύστερα από κάποιες
δοκιμασίες διαδικαστικού χαρακτήρα, τα 2.500
πήραν το δρόμο της επιστροφής για τα σπίτια
τους. Γι’ αυτά το όνειρο είχε τελειώσει πριν καν
αρχίσει.
Αν κύριε ναύαρχε, αγαπητέ μας διοικητά της Σχολής, κύριε Μανωλόπουλε, μπορούσα να γυρίσω το
χρόνο πίσω για να πάμε στην κεντρική πλατεία της
Σχολής, θα αναφερόμουν ως εξής: “Ευπειθώς αναφέρω, προσελθόντες 3.000, απορριφθέντες 2.500,
εισαχθέντες 200, αποφοιτήσαντες 142”.
Αυτά… λίγο πριν, γιατί… λίγο μετά, στις 14
Οκτωβρίου του 2011 μόνο 61 απ’ αυτά τα “αγοράκια” όπως μας αποκάλεσε ο κ. Μανωλόπουλος
κατά την ομιλία του, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών1 και έδωσαν το «παρών»
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πάνω
στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ. Οι υπόλοιποι 81 που απουσιάζαμε, μακάρι να ήμασταν όλοι “αδικαιολογήτως”
απόντες, όμως, δυστυχώς, υπήρχαν και κάποιοι
δικαιολογημένοι. Ήταν σπουδαία η εκδήλωση
και διοργανώθηκε με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει στο θρύλο του Πολεμικού μας
Ναυτικού. Η τιμή, λένε, ανήκει στους τιμώμενους2, μα ενίοτε και στους τιμώντες.
Αξίζουν, έπαινος στους διοργανωτές και ευχαριστίες προς την τότε ηγεσία του ΠΝ3 που πα-
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ραχώρησε για πρώτη φορά το ΑΒΕΡΩΦ για τέτοιου είδους εκδήλωση.
Μία εικόνα χίλιες λέξεις λέει μια παροιμία και
άντε τώρα εγώ, ένας ερασιτέχνης της πένας να
βρω λόγια για να ντύσω τις χιλιάδες εικόνες από
την εκδήλωση. Πώς να περιγράψει κανείς την
ομορφιά, τη συγκίνηση, τα συναισθήματα;
Αυτό όμως που μπορώ σίγουρα να κάνω είναι
να θυμάμαι. Να θυμάμαι… αυτά που ζήσαμε…
αυτά που πονέσαμε… αυτά που αγαπήσαμε4.
Πώς μπορώ να ξεχάσω το Πάσχα του 1963; Το
βράδυ της Ανάστασης είχα βάρδια σκοπού στην
κεντρική πύλη. Μετά το Χριστός Ανέστη ήρθε η
γυναίκα του διοικητού μας, του κ. Μανωλόπουλου, μια όμορφη γλυκιά κυρία, με είδε έτσι μικρούλη ζωσμένο με τα σπαθόλουρα και τις γκέτες και, μάνα κι αυτή, ποιος ξέρει, με λυπήθηκε,
μου έδωσε ένα κόκκινο αυγό και μου είπε να πάω
να κάνω Ανάσταση με τα άλλα παιδιά. Πράγμα
που έκανα. Όταν όμως ύστερα από λίγο πήγε στη
πύλη ο διοικητής, προφανώς για να ευχηθεί κι ο

ίδιος και έμαθε τα καθέκαστα…. “Βάλε, της λέει
τώρα εσύ τις γκέτες και άντε να κάνεις βάρδια”.
Είχε μια “γλυκιά τρέλα” ο διοικητής. Κάποια
φορά πήγαν και τον βρήκαν μερικοί κάτοικοι του
Πόρου και του παραπονέθηκαν πως οι ναυτόπαιδες όταν βγαίνουν εξόδου πειράζουν τα κορίτσια
τους. Ακούστε, τους είπε, χαμογελώντας, εγώ τα
σκυλιά μου τα έχω όλη τη βδομάδα δεμένα και
μια Κυριακή τα αφήνω ελεύθερα. Ε, τις Κυριακές
να φροντίζετε να δένετε τις σκυλίτσες σας.
Βλέπω και ξαναβλέπω τα DVD, πότε με τις
φωτογραφίες όπου πραγματικά ήμασταν αγοράκια και ύστερα όπως ήμαστε σήμερα. Ο χρόνος
είναι αμείλικτος και αφήνει πίσω του σημάδια.
Προσπαθώ να γυρίσω πίσω σ’ αυτόν μόνο μέσα
από τις θύμησες μου. Θυμάμαι τα παιδικά μου
χρόνια στη Σχολή μα θυμάμαι και τ ‘ άλλα ενταγμένος στον κορμό του ναυτικού. Χρόνια άλλοτε
με εντάσεις, με αγωνία, με χαρές και με λύπες κι
άλλες φορές με τις μέρες να είναι πληκτικές,
ανιαρές, μέρες ρουτίνας.
Τα συναισθήματα εναλλάσσονται. Στην αρχή
να δημιουργήσεις, να κάνεις τα όνειρα σου πράξη, και ύστερα να προσπαθήσεις να μην υποταχθείς στο κατεστημένο, μα αλλοίμονο, να αισθάνεσαι τόσο μικρός! Τι στα αλήθεια ξεκίνησες να
κάνεις και τι μπόρεσες;
Για να έχεις σωστή πατρίδα μας έλεγαν στη
Σχολή, πρέπει πρώτα να φτιάξεις σωστή οικογένεια. Έτσι και εμείς βάλαμε το χθες στο πιο καλό
σημείο της καρδιάς μα τελεία δε βάλαμε. Κόμμα

βάλαμε και χαράξαμε πορεία για άλλες πολιτείες
εξίσου ενδιαφέρουσες. Να βοηθάμε τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας.
Πολλές φορές βυθίζομαι στις σκέψεις μου και
αναπολώ το παρελθόν. Αισθάνομαι πως κάτι ψάχνω, μα δε μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω από
το να θυμάμαι. Και τι περίεργο. Παρόλο που οι
αναμνήσεις από αυτά που έζησα δεν είναι και οι
καλύτερες εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένος. Γιατί,
για να ξαναγίνω ναυτόπαις δε γίνεται. Κανένας
δε ξανάγινε παιδί. Όμως αυτά τα χρόνια ήταν τα
δικά μου χρόνια, οι δικές μου στιγμές. Με φαντάζομαι με άλλους εφτά στην οχτάκωπο να πλευρίζουμε στα βράχια απέναντι στο Νεώριο ψάχνοντας για πεταλίδες και τις Κυριακές όταν είχαμε
εξόδου, να δίνουμε στους βαρκάρηδες του Πόρου από μια δραχμή για ναύλο, για να μας μεταφέρουν απέναντι στο λεμονοδάσος, στο κτήμα
του ναυτικού για να κοροϊδέψουμε την πείνα μας
τρώγοντας πορτοκάλια και μανταρίνια.
Αυτά τα “αγοράκια” κύριε Μανωλόπουλε με τη
δική σας φροντίδα απέκτησαν στη Σχολή τα σωστά εφόδια, ανδρώθηκαν και άνοιξαν τα φτερά
τους για να υπηρετήσουν το ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΑΣ με
αγάπη και αφοσίωση. Μα και αυτό μας αγάπησε
“Με αυτήν την επιστολή”, μας είπε το ΓΕΝ, “η Πατρίδα και ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό αισθάνεται την υποχρέωση να σας ευχαριστήσει για τις
πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρατε”.
Ένα ταξίδι που άρχισε το 1961 μόλις έχει τελειώσει.

1. Την όλη οργάνωση ανέλαβε ο Παναγιώτης Αρφάνης βοηθούμενος από τους Πέτρο Χειμαριό, Δημήτρη Τάτση, Σωτήρη Κατσαρό και
Χρήστο Καπετάνιο ο οποίος συνόδεψε το διοικητή στις μετακινήσεις του.
2. Τιμώμενα πρόσωπα ήταν οι διοικητής και υποδ/της της Σχολής κ.κ. Μανωλόπουλος και Αλικαμπιώτης, οι δάσκαλοι κ.κ. Χαρτοφύλης
και Κονταρίνης, ο εκπρόσωπος του ΓΕΝ υποναύαρχος κ. Παναγόπουλος και ο κυβερνήτης του ΑΒΕΡΩΦ πλοίαρχος κ. Χαραλαμπόπουλος.
3. Ευχαριστίες στους: Πρώην Α/ΓΕΝ ναύαρχο Ελευσινιώτη και πλωτάρχη (ο) Χρήστο Αρφάνη, επειδή ο δεύτερος πρότεινε και ο πρώτος
απεδέχθη την πρόταση για τη διάθεση του ΑΒΕΡΩΦ.
4. Από το βιβλίο-λεύκωμα του κ. Ε. Σφακτου που αναφέρεται από το 1946-2000 στη Σχολή ναυτοπαίδων-ΣΔΥΝ-ΣΜΥΝ. Συνιστώ σε
όποιον συνάδελφο δεν το έχει να το προμηθευτεί, νομίζω διατίθεται από τον Π.Ο.Ν, είναι υπέροχο.
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Mουσικό τμήμα της Σχολής Ναυτοπαίδων
Πώς και πότε ιδρύθηκε το πρώτο μουσικό τμήμα της Σχολής Ναυτοπαίδων,
η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και οι επιδείξεις της Σχολής στο
Παναθηναϊκό Στάδιο
Γράφει ο Υποπλοίαρχος (ΠΥ-ΜΟΥΣ) εα Aντώνιος Zερβός ΠN
Πρώην Αρχιμουσικός ΠN

M

ετά την ανεξαρτησία της πατρίδος
και αφού είχε συγκροτηθεί το Πολεμικό Ναυτικό δεν δημιουργήθηκε
αμέσως σ’ αυτό μουσικό τμήμα, δημιουργήθηκε
όμως για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας
και ειδικότερα για την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων ναυτών στις πεζικές ασκήσεις, όσο και
για τις παρελάσεις των αγημάτων του ΠΝ γενικότερα το έτος 1875 τμήμα Τυμπανιστών και
Σαλπιγκτών, οι Τυμπανοσαλπιγκταί.
Ως προς την ίδρυση του πρώτου μουσικού τμήματος (μπάντας) στο ΠΝ δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία που να αναφέρουν την ακριβή
χρονολογία της ιδρύσεως του.
Όμως, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα διάφορα γεγονότα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε Εφημερίδες
της Κυβερνήσεως αλλά και στον ημερήσιο τύπο
της τότε εποχής, όπως και η κατάταξη κατόπιν διαγωνισμού του πρώτου διπλωματούχου μουσικού με το βαθμό του Αρχικελευστού το 1881, την
προμήθεια νέων μουσικών οργάνων το 1884 από
το εξωτερικό, τη συμμετοχή της μπάντας του ΠΝ
τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1884 σε εορταστικές
εκδηλώσεις και τελετές επιβαίνουσα του «Μιαούλη» στην Τήνο-Σύρο-Σκιάθο-ΘεσσαλονίκηΣμύρνη και επειδή στην μπάντα αυτή προ της συμμετοχής της στις παραπάνω εκδηλώσεις και τελετές θα έπρεπε να είχε καταταγεί το απαιτούμενο
προσωπικό, να είχε οργανωθεί, εκπαιδευθεί και
προετοιμασθεί κατάλληλα αρκετό διάστημα προ
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της δημόσιας εμφάνισής της, εκτιμάται πως το
πρώτο μουσικό τμήμα του ΠΝ (μπάντα) θα πρέπει
να ιδρύθηκε περί το τέλος του 1882 με αρχές του
1883, όπου τότε περίπου κατετάγησαν και οι πρώτοι 22 εθελοντές μουσικοί (μητρώο Σχολής Μουσικών άνευ χρονολογίας).
Από τότε στο ΠΝ εκτός του πρώτου τμήματος
των Τυμπανοσαλπιγκτών, κατά καιρούς δημι-

ουργήθηκαν διάφορα μουσικά τμήματα όπως
αυτό του Στόλου, του Ναυστάθμου, το τμήμα
Α.Κ.Ι.Π. και στη συνέχεια Δ.Δ.Ν.Κ. σήμερα ΝΑΣΚΡΗ, καθώς και το πρώτο ιδιόμορφο μουσικό
τμήμα της Σχολής Ναυτοπαίδων, το οποίο μετά
μία δεκαετία περίπου καταργήθηκε και δημιουργήθηκε ξανά με την αρχική του μορφή μετά την
επανασύσταση της Σχολής το 1946 μέχρι το
1958, με πρώτο Αρχιμουσικό τον τότε Αρχικελευστή Νικόλαο Φαραώ. Από το 1958 μέχρι το
1990 όπου τότε καταργήθηκε, το τμήμα είχε μετατραπεί σε σχήμα μπαντίνας, με πρώτο Αρχιμουσικό τον Κελευστή Δημήτριο Σελάκη, μετέπειτα
Πλωτάρχη Αρχιμουσικό ΠΝ.
Για τη σύσταση του πρώτου μουσικού τμήματος της τότε Σχολής Ναυτοπαίδων, με πρωτοβουλία του Διοικητού της Σχολής Πλοιάρχου Ι.
Χαλκιοπούλου, το έτος 1923 δημιουργήθηκε ειδικό Σχολείο Μουσικής. Η εκπαίδευση των μαθητών στη μουσική αλλά και εν συνεχεία η διεύθυνση του τμήματος αυτού, είχε ανατεθεί στον
τότε Κελευστή και μετέπειτα Υποπλοίαρχο Μουσικό, Ιωάννη Κουρούκλη.
Τα ιστορικά κείμενα σχετικά με τη δημιουργία
του τμήματος αυτού έτσι όπως τα περιγράφει τα
μεταπολεμικά χρόνια ο Ι. Κουρούκλης, συμπεριλαμβάνονται στο «ΜΟΤΣΕΝΙΓΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (Σπύρου
Μοτσενίγου), το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και έχουν ως εξής:
Περίληψις ιδρύσεως εν έτει 1923 Φιλαρμονικής από πίφερα και κρουστά εν Σχολή
Ναυτοπαίδων εν Πόρω.
Κατά το έτος 1923 Ο/βριου, επί Διοικητή Σχολής
Ναυτοπαίδων Πλοιάρχου Ι. Χαλκιοπούλου, Υποδιοικητού Αραβαντινού Πλωτάρχου και Διευθυντού Κριεμάδη Υπο/ρχου, εκλήθην όπως κατά το
πρότυπον των Σκοτζέζων δημιουργήσω σχολήν

Μουσικής με αντικειμενικόν σκοπόν την σύστασιν
μονίμου Φιλαρμονικής διά την ψυχαγωγίαν τόσον
των μαθητών όσον και διά τας πολλαπλάς εμφανίσεις της Σχολής εις τε το εσωτερικόν όσον και
εις το εξωτερικόν όπου υποχρεωτικώς εξετέλουν
εκπαιδευτικούς πλώας.
Οι ως άνω Αξιωματικοί εμπνεόμενοι από παραδόσεις εθνικάς και ρηξικέλευθοι παρακάμπτοντες τας πολυσχιδείς κωλυσιεργίας του πολυδαιδάλου κρατικού συστήματος κατώρθωσαν
μέσω ενός αντιπροσώπου γερμανικού Οίκου
ονόματι Γ. Σκλαβανιώτη να εφοδιάσουν την Σχολήν αναλογίαν Ottavinon Mib – Reb και Flutes
Reb και Do, εν τω συνόλω 24-28 με 8 τύμπανα
μικρά και μίαν Γκραν-κάσσα. Ωσαύτως δε είχαμε
και 12 σάλπιγγας Mib με ένα κλειδί. Διάφορα
εμβατήρια εκ Γερμανίας συνδιασμένα εις κατάλληλον τόσον απέδιδον θαυμάσιον σύνολον και
επροξένουν μίαν θαυμασίαν καλήν εντύπωσιν
εις πάντας, τόσον διά την πρωτοτυπίαν όσον και
διά τους μικροσκοπικούς παίκτας, δεδομένου ότι
οι της ως άνω Σχολής Ναυτοπαίδων μαθηταί κατετάσσοντο την εποχήν εκείνην 12-15 ετών.
Η Σχολή αύτη είχε σκοπόν να τροφοδοτή ανέκαθεν το Πολ. Ναυτικόν με φυτώρια Υπαξιωματικών μονίμων με συνειδητήν πειθαρχίαν και με
υγιείς και ηθικάς βάσεις.
Εις την εκμάθησιν των οργάνων αυτών ουδεμίαν δυσκολίαν εύρον πάντοτε πρόθυμοι και με
αγάπην παρηκολούθουν τα μαθήματα, επειδή δε
και ο υποφαινόμενος ήμην εις νεαράν ηλικίαν και
είχον αποφασίσει να παραμείνω εις τας τάξεις
του Ναυτικού κατέβαλον πείσμονα επιμονήν και
υπομονήν και είμαι ευτυχής όπου εύρον απήχησιν οι καταβληθέντες μόχθοι μου και εύρον πλήρη κατανόησιν εκ μέρους των ευγενέστατων
εκείνων Αξιωματικών (νυν εν αποστρατεία).
Η πρώτη εμφάνισις του λιλιπουτίου εκείνου
στρατού εγένετο αν δεν απατώμαι κατά Ιούλιον
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ΔIAΦOPA
1924 εις μίαν εμφάνισιν εν τω Σταδίω
H μπάντα του ΠN σήμερα
του Αβέρωφ. Από 2 ημέρας ενωρίτερον
όλαι αι τάξεις εις τεσσάρας διμοιρίας εξ
20-24 ανδρών εκάστη κατελήφθησαν
υπό οργασμό προετοιμασίας, άλλοι καθάριζαν τα μικροσκοπικά κανονάκια
τους, άλλοι τα βλητοφόρα (εννοείται
άσφαιρα), άλλοι καθάριζαν τα μικροσκοπικά τους πραγματικά όπλα, και εν γένει
τας διαφόρους εξαρτήσεις των, οι δε
τρομεροί τροβαδούροι μου ελάδωναν
και καθάριζαν τα μουσικά των όργανα
βέβαιοι όντες ότι με τους οξυτάτους
ήχους των έστω και από στήθη πολλών
Δαβίδ προερχομένων, θα κατέρριπτον
αυτά τα τείχη της Ιεριχούς. Ήλθεν η στιγματιοφορείς, νοσοκόμους, σκεύη και τα 4 μικρομή της αναχωρήσεώς μας εκ Πόρου διά να ευρι- σκοπικά κανονάκια τους συντεταγμένα με πουσκόμεθα εις το Στάδιον διά την επίδειξιν.
ριτανικήν ακαμψίαν και με αγέρωχον, δεύτερος
Θόρυβοι, φωνές, αντάρα, γέλια και τραγούδια εκκωφαντικός θόρυβος από χειροκροτήματα και
κατά την επιβίβασιν (στο μακαρίαν λήξαν πολεμ. ζητωκραυγάς, καπέλλα επετούσαν ψηλά στον
Κανονιοφόρον Αμβρακίαν).
αέρα, ομπρέλες, λουλούδια κλπ. Ιδίως έφθασαν
Εφθάσαμεν εις Πειραιά και εν γραμμή με τις στο ζενίθ αι ζητωκραυγαί όταν μετά ωρισμένης
σάλπιγγες και τύμπανα επεβιβάσθημεν του Ηλε- ασκήσεως μάχης, τα 4 κανονάκια της διετάχθηκτρικού και εφθάσαμεν εις την Ομόνοιαν. Οπότε σαν και έβαλον ανά δύο βολάς (εννοείται άσφαιδιασχίσαντες την οδόν Σταδίου εφθάσαμεν εις το ρους) είναι απερίγραπτος ο ενθουσιασμός του
Στάδιον και την ωριασμένην ώραν της επιδείξε- κοινού και πολλοί απ' αυτούς έκλαιον από συγκίως εδόθη το σύνθημα της εκκινήσεως. Όλος νησιν διότι όλοι σχεδόν οι μαθηταί ήσαν άλλοι
αυτός ο λιλιπούτιος στρατός ευρίσκετο ενωρίς ορφανοί ενός των γονέων των και άλλοι έρημοι
εντός της σύραγγος των αποδυτηρίων και κατ’ παντός προστάτου μετά την θύελλαν της Μικραεντολήν του Αγηματάρχου κ. Κριεμάδη ήρχισεν η σιατικής καταστροφής, γιατί ήσαν όλα προσφυπρωτότυπος αυτή μπάντα να παιανίζη.
γόπουλα θύματα της βαρβαρότητος της ΜικραΗ ηχώ της σύραγγος εκατονταπλασίαζε τους σιατικής καταστροφής.
ήχους όλων αυτών των οξυαύλων, αι δε χιλιάΑλλά και εις το Εξωτερικόν αρίστας εντυπώσεις
δες του λαού που ευρίσκοντο εις το Στάδιον δι- απεκόμησεν η ως άνω Σχόλη, οσάκις ενεφανίζετο
ερωτώντο τι άραγε να ήτο αυτός ο εκκωφαντικός εις επιδείξεις ή κατά την υποστολήν της Σημαίας ή
αρμονικός ήχος, καθότι ουδέποτε εν τω κοινώ την καθαίρεσιν και ανάρτησιν των λέμβων του εκείχεν παρουσιασθή μία τοιαύτη Μπάντα ούτως παιδευτικού πλοίου του Β. Ν. ΑΡΗΣ, εις το οποίον
ειπείν. Μόλις ήνοιξαν αι πύλαι της σύραγγος και πάντοτε επέβαινον (το οποίο εύρεν άδοξον τέλος
ήρχισεν να παρουσιάζεται το μικροσκοπικόν εκ- επί Γερμανών), γιατί αυταί αι κινήσεις εγένοντο πάστρατευτικόν άγημα με την μουσικήν του, τραυ- ντοτε δι' ειδικών εμβατηρίων των οξυαύλων.
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Έκτοτε η Σχολή ήρχισε ν’ αποδίδη φυτώρια διά
την ως άνω Μπάνταν μέχρι και του 1931-32 οπότε άγνωστον διατί είχον πληροφορηθή ότι ήρχισεν
να παρακμάζη μόλις δε τώρα τελευταίως ήρχισεν
πάλιν, ως πληροφορούμαι ν’ ανασυνιστάται, τα
αίτια τα αγνοώ, μάλλον το αποδίδω εις το άμουσον των μετέπειτα διοικητών της εν λόγω Σχολής.
Θα ήμην δε ευτυχής να ήρχετο η ημέρα εκείνη
όπου θα εχειροκρότουν μίαν επίδειξιν ως ανωτέρω εξέθηκα, θα έλθη όμως; ευχηθώμεν.
Πλείστοι των τότε μαθητών μου εις την μου-

σικήν διέπρεψαν είτε ως Αεροπόροι είτε μετέπειτα ως Αξ/κοί Πληρωμάτων. Πόσον δε θα νοσταλγούν την ευτυχισμένην εκείνην εποχήν όπου
στο Νεώρειον (εξοχικήν τοποθεσίαν του Πόρου),
εδιδάσκοντο το ντο-ρε-μι, τους φθόγγους της
μουσικής κλίμακος, ήτο μία εποχή που εύχομαι
στην χειμαζόμενή μας Πατρίδα να ξαναέλθη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στη μεταγραφή με εξαίρεση το μονοτονικό, τηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου.

Μερικές σκέψεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος εα I.Π. Σταθόπουλος ΠN
Πρώην βουλευτής Λακωνίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Tο

τελευταίο διάστημα σημειώνονται
διάφορα γεγονότα που αφορούν
τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας
μας, τα οποία εκτιμώ ότι επηρεάζουν το ηθικό
των στελεχών. Ο προηγούμενος υπουργός μπορεί να παρέμεινε λίγο διάστημα στη θέση αυτή,
αλλά η θητεία του σημαδεύτηκε από πολλά πρωτόγνωρα στοιχεία.
Μπορεί η ταυτόχρονη αποστρατεία και των
τεσσάρων αρχηγών των Επιτελείων να είχε ένα
προηγούμενο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει
να επαναλαμβάνεται, και μάλιστα από μια καταρρέουσα κυβέρνηση.
Ασφαλώς, η κακή οικονομική κατάσταση της
χώρας επηρεάζει και τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και τους αποστράτους, η απόγνωση
των οποίων τους ανάγκασε σε ενέργεια (εισβολή
στο Πεντάγωνο) ακραία, αλλά η αντίδραση της
πολιτικής ηγεσίας, η οποία από το βήμα της Βουλής απείλησε ότι θα αποκόψει τον ομφάλιο λώρο μεταξύ των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
στελεχών, αποτελεί προσβολή προς ένα τμήμα

της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο απαιτεί σεβασμό λόγω της πολύτιμης προσφοράς υπηρεσιών
δοθεισών ανέκαθεν προς το Έθνος!
Αλλά και ο υφυπουργός, συναγωνιζόμενος
τον υπουργό, επετέθη δημοσίως σε ανώτατο αξιωματικό, πράγμα πρωτοφανές στα χρονικά! Θα
έπρεπε να γνωρίζει ότι ο αξιωματικός αυτός είναι διοικητής της πολυτιμότερης μονάδας του
ελληνικού στρατού, τυγχάνει δε αναγνωρίσεως
τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος! Οι θέσεις
αυτές συναγωνίζονται τις προ μηνών εκφρασθείσες από τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως!
Συγχορδία, δηλαδή!
• Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη
αποτελούν ενιαίο σύνολο, άρρηκτα συνδεδεμένο. Ουδεμία δε ενέργεια ή ασχημία είναι ικανή
να το διαρρήξει, οποθενδήποτε προερχόμενη!
Αλλά και η βόμβα περί κυκλωμάτων διαφόρων
σχετικών ή ασχέτων προσώπων (αρμοδίων και
μη) για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορούν έναν πολύ ευαίσθητο τομέα
του Δημοσίου, δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύεται
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Φωτο iconpress, Nίκος Παλαιολόγος

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο εα Aπόστολο
Bαρδακαστάνη ΠΝ
Από τον Aρχιπλοίαρχο (O) εα I. Π. Kατσαλούλη

χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλιώς κάθε μέλος επιτροπής προμηθειών θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο; Ίσως είναι ευκαιρία, επειδή στην
παρούσα κυβέρνηση συμμετέχουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, να συμφωνήσουν να λυθούν
μερικά χρονίζοντα θέματα.
• Επιτέλους, οι κρίσεις και οι προαγωγές να
είναι αξιοκρατικές, διότι άλλως επηρεάζουν το
ηθικό των στελεχών. Έχουν διαπιστωθεί πολλές
αδικίες στο παρελθόν για αποστρατείες άξιων
αξιωματικών, που είχαν αποτέλεσμα η πατρίδα
να στερηθεί των υπηρεσιών ικανών στελεχών,
που ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του έχει
επενδύσει μεγάλα ποσά για να τους εκπαιδεύσει
και να τους εξασκήσει, αλλά όταν φθάνουν στο
απόγειο της αποδόσεώς τους αποστρατεύονται
μόνο και μόνο για κομματικούς λόγους.
Μια άλλη επίπτωση της σημερινής οικονομικής καταστάσεως είναι η μείωση των πιστώσεων για εξοπλισμούς. Να μη δαπανώνται πιστώσεις, όπως δυστυχώς μερικές στο παρελθόν, για
προμήθεια άχρηστου υλικού, αλλά το κυριότερο
να μην περικόπτονται πιστώσεις που επηρεάζουν
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την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας...
• Επιτέλους, ας αποφασιστεί και η αύξηση της
θητείας διότι η ισχύουσα εννιάμηνη είναι παντελώς
ανεπαρκής. Εκτιμάται ότι η κατά 6 μήνες αύξηση,
ένεκα της συνεχούς μειώσεως των επερχόμενων
κληρουχιών, είναι όλως αναγκαία, και δη συντόμως. Ως προς το θέμα των παρελάσεων, κακώς δεν
πραγματοποιήθηκε παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη, παρά μόνον των Στρατιωτικών
Σχολών, με πρωτοβουλία των μαθητών τους. Η
έλλειψη ψυχραιμίας των ιθυνόντων εστέρησε από
τον ελληνικό λαό την ευκαιρία να καμαρώσει παρελαύνοντα τα στρατευμένα παιδιά του. Γι’ αυτό
προσέρχεται κάθε φορά συν γυναιξί και τέκνοις να
τα χειροκροτήσει. Οι στρατιωτικές παρελάσεις δεν
είναι επιδείξεις μοντέλων, αλλά προβολή των αμυντικών δυνατοτήτων μιας χώρας και τόνωση του
ηθικού του στρατού και του λαού, κάτι απολύτως
απαραίτητο για τη χώρα μας.
Και μια σύσταση προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία: Επαναφέρατε την ηρεμία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όσον γίνεται πιο γρήγορα με σωστές αποφάσεις.

Φίλτατε Απόστολε,
Συμπληρώνονται 60 χρόνια (από το 1952) αφότου κατετάγης στο Πολεμικό Ναυτικό και τοποθετήθηκες στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ως Μόνιμος Σημαιοφόρος χημικός, προερχόμενος από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχιούχος).
Από τα πρώτα χρόνια συνυπηρεσίας, δημιουργήθηκε μεταξύ μας μία μεγάλη αδελφική φιλία,
η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της
ενεργού υπηρεσίας μας στο Πολεμικό Ναυτικό
και της αποστρατείας μας και επεκτάθηκε στις
οικογένειές μας, με επισφράγιση να γίνεις ο
πνευματικός πατέρας της μοναχοκόρης μας Μαρίνας.
- Στον οικογενειακό τομέα: Υπήρξες, κατ’ αρχήν, ο προστάτης – συμπαραστάτης της χήρας
μητέρας και των 3 αδελφών σου, στη συνέχεια
δημιούργησες μια ωραία οικογένεια, απεκατέστησες τις 3 κόρες σου, καμαρώνοντας τα 6 εγγόνια, υπέστης το σκληρό πλήγμα του άκαιρου
θανάτου της αγαπημένης – άξιας γυναίκας σου
και κατέστης ο ευρύτερος συνετός οικογενειάρχης, ο bonus pater familias, γενικής κοινωνικής
αποδοχής.
- Στον υπηρεσιακό τομέα: Καθ’ όλη τη διάρκεια
της ενεργού υπηρεσίας, ήσουν το υπόδειγμα του
άξιου δημιουργικού Αξιωματικού, υπηρετήσας
το πλείστον και στα 3 χημεία του Ναυτικού, ιδίως
ως διευθυντής του Χημείου του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, επιτελής στις διευθύνσεις: Τεχνικής και
Ναυτικών Όπλων του ιδίου Ναυστάθμου και
εμπειρογνώμονας σε πολλές επιτροπές, έχαιρες
της εκτιμήσεως των προϊσταμένων, υφιστάμενων και συνεργατών στους υπηρεσιακούς κύκλους, εντός και εκτός του Ναυτικού, προήχθης

επάξια σε όλους τους βαθμούς και αποστρατεύθηκες ως Ανώτατος Αξιωματικός, με πλήρη δικαιώματα.
- Στο Επιστημονικό πεδίο: Μετά το πέρας των
σπουδών σου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
εφοίτησες στην τότε ΑΣΟΕΕ (Ανωτάτη Εμπορική)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και εκπαιδεύτηκες 3 φορές στις HΠA (Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος –
πετρέλαια, λιπαντικά, μη καταστροφικός έλεγχος
μετάλλων).
Στον ιδιωτικό τομέα: Εργάστηκες, προ του
Ναυτικού στα λιπάσματα (Δραπετσώνα) και μετά
την αποστρατεία, ως τεχνικός σύμβουλος εις τις
εταιρείες: Ναυτιλιακών χρωμάτων (Κασελάκη)
και Χαλύβων (Μπήτρου) και συνέβαλες στην
ίδρυση – οργάνωση ιδιωτικού Χημείου στον Πειραιά (Έλεγχος καυσίμων και δεξαμενών επισκευαζομένων πλοίων της περιοχής), ενώ μέχρι
τον αδόκητο θάνατό σου, συνέχιζες τη μελέτη
επιστημονικών τεχνικών πονημάτων, ωφελίμων
βιβλίων και εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Σεβαστοί Πατέρες,
Απευθύνοντας τον ύστατο χαιρετισμό προς τον
χαλκέντερο εργάτη του Πνεύματος και της γραφίδος Ευπατρίδη και επιστήθιο φίλο μου συλλυπούμαι θερμά τους οικείους της ευρύτερης οικογένειας, επικαλούμενος την άνωθεν παραμυθία
και συμπροσευχόμενος όπως ο Παντοδύναμος
Θεός δεχθεί την ψυχή του στο ουράνιο στερέωμα, κοντά στις ψυχές των προσφιλών του προσώπων (συζύγου, γονέων, αδελφών και συγγενών).
Καλό σου ταξίδι, πανφίλτατε Απόστολε. Να
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης. Αιωνία
σου η μνήμη, ανεξίτηλη στις καρδιές μας...
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Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Ανδρέα
Αντωνακόπουλο ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλο ΠΝ
Ανδρέα, τα χρόνια πέρασαν από τότε που είμαστε
συμμαθητές στο Γυμνάσιο Διαβολιτσίου, εσύ σε
μικρότερη τάξη λόγω ηλικίας. Ήταν άνοιξη του
1956 όταν περάσαμε, σε διαφορετικούς μήνες
εγώ Μάρτιο, εσύ Απρίλιο το Φ1 στο ΚΕ/ΠΑΛ και
συναντηθήκαμε στη Σχολή Η-Η/Τ του ΚΕΚΑΝ.
Άφησες το ωραίο σου Διαβολίτσι και κατατάχθηκες στο ΠΝ. Πάντα μιλούσες για το Διαβολίτσι και
το επισκεπτόσουνα συχνά. Δύσκολες οι εποχές
τότε για τη χώρα μας. Πέρασαν πολλά χρόνια και
άξαφνα μάθαμε ένα πρωινό ότι έφυγες από τον
κόσμο μας, για τους κήπους της Χριστιανοσύνης.
Κατά γενική ομολογία των συμμαθητών και φίλων σου στο ΠΝ ήσουν ένας χριστιανός και καλός πατριώτης. Ήσουν νοικοκύρης και αξιαγάπητος άνθρωπος και καλός φίλος – συμμαθητής
παράδειγμα προς μίμηση. Προσέφερες πολλά
στο αγαπημένο σου ΠΝ. Η πατρίδα μας σε τίμησε

και σε προήγαγε στον ανώτερο βαθμό της εξέλιξής σου, στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Δημιούργησες οικογένεια που είναι θετικό παράδειγμα
για την κοινωνία μας. Στο ΠΝ έγραψες τη δική
σου ιστορία καθώς διακρίθηκες και στην μετέπειτα πολιτική σου ζωή ως Αξιωματικός εα.
Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. Μιλούσες με αγάπη για το ΠΝ και τις
παραδόσεις του.
Συμμαθητές και φίλοι στο ΠΝ του Ανδρέα, ο Ανδρέας δεν είναι πια μεταξύ μας, έφυγε για άλλους κόσμους για άλλα μέρη για την αιωνιότητα,
τους κήπους του παραδείσου. Συνάδελφοι και
φίλοι του Ανδρέα από το ΠΝ, ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στην αγαπημένη του σύζυγο
και στα παιδιά του. Όλοι μαζί από βάθους καρδιάς
ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο
συμμαθητή και φίλο Ανδρέα Αντωνακόπουλο.

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ε. Νικολαΐδη
Εκφωνήθηκε από τον Υποναύαρχο (Ο) Ν. Γκόγκο
Αγαπητέ Βαγγέλη, Φίλε, Συμμαθητή, Αρχιπλοίαρχε Νικολαΐδη, σαράντα δυόμισι χρόνια πέρασαν από τότε που για πρώτη φορά αντάμωσαν οι
δρόμοι μας στη ΣΝΔ, ως υποψήφιοι Αξιωματικοί
του Οικονομικού Σώματος του Πολεμικού Ναυτικού.
Ξεχώριζες για τις γνώσεις σου και τη σιγουριά
για την επιτυχία. Το έδειξε και η σειρά κατάταξής
σου στη Σχολή. Πρώτος και αρχηγός της τάξης.
Μετά, ως αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος, διακρίθηκες για τα προτερήματά σου, την
απέραντη καλοσύνη και ευγένεια, τη διάθεση για
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προσφορά, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα χαρίσματα που διέθετες.
Ευτύχισες να γνωρίσεις τη σύζυγό σου Ιφιγένεια και να αποκτήσετε δυο λαμπρά παιδιά, τον
Αποστόλη και το Χρυσοβαλάντη. Ήσουν πολύ
υπερήφανος για τα παιδιά σου. Μηχανολόγος
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου ο Αποστόλης, Αξιωματικός Μάχιμος
του Πολεμικού Ναυτικού ο Χρυσοβαλάντης. Καμάρωνες και... δικαιολογημένα.
Η κακή μοίρα ζήλεψε τη χαρά και ευτυχία σου
και έστειλε το χάρο πρόωρα κοντά σου, τρίτο στη

σειρά από την τάξη μας μετά τον Στέφανο και τον
Γιώργο. Πάλεψες παλικαρίσια μαζί του. Θυμάμαι
που στο Ναυτικό Νοσοκομείο μου είπες: Εφόσον
γεννηθήκαμε, θα πεθάνουμε. Σε μένα έρχεται
νωρίς. Θα παλέψω όμως διότι θέλω ένα πράγμα
ακόμη στη ζωή μου. Να κρατήσω στην αγκαλιά
μου εγγονάκια από τα παιδιά μου. Ο αγώνας
όμως ήταν άνισος. Σου στέρησε αυτή τη χαρά.
Στέρησε επίσης από την οικογένειά σου τον τέλειο σύζυγο, τον καλό και στοργικό πατέρα, τον
άριστο οικογενειάρχη. Δυσβάσταχτος ο πόνος και
απέραντη η θλίψη όλων μας.
Αρχιπλοίαρχε Νικολαΐδη, αγαπητέ Βαγγέλη, η
οικογένειά σου, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι παλαι-

οί συνάδελφοι, το Πολεμικό Ναυτικό και οι συμμαθητές σου από τη ΣΝΔ, είμαστε τριγύρω σου
και θρηνούμε το χαμό σου. Θέλουμε εμείς όλοι
μαζί, να προσευχηθούμε στον Πανάγαθο Θεό, να
απαλύνει τον πόνο της αγαπημένης συζύγου σου,
των λατρεμένων παιδιών σου, της αδελφής σου
Ουρανίας και να αναπαύσει την ψυχούλα σου.
Θέλουμε ακόμη να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ
το χώμα της ιστορικής Σαλαμίνας που θα σε σκεπάσει σε λίγο.
Γεια σου φίλε και συμμαθητή Βαγγέλη.
Γεια σου Αρχιπλοίαρχε Νικολαΐδη. Αιωνία η
μνήμη σου.

Επικήδειος για τον Πλωτάρχη (Ε) Σοφοκλή Τριδύμα ΠΝ
Από τον ΣHM/PO συμμαθητή του ΤHΛ. Αθαν. Στυλιανόπουλο
Αγαπητέ συμμαθητέ, φίλε και αδελφέ μας Σοφοκλή, με την είδηση του θανάτου σου μεγάλη θλίψη γέμισε τις καρδιές της οικογένειάς σου, συγγενείς σου, φίλους σου και συμμαθητές σου της
σειράς καλοκαίρι 1959 Υπαξ/κών του Πολεμικού
μας Ναυτικού στη Σχολή Ναυτοπαίδων Πόρου.
Έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο μικρός στην ηλικία, από κοντά μας.
Σοφοκλή μου, ενθυμούμαι το καλοκαίρι του
1959 παιδάκια 13, 14 και 15 χρονών με κοντά
παντελονάκια, η σειρά μας πήγε να παρουσιαστεί
στο ΚΕΠΑΛ και από εκεί με την Κορβέτα μεταφοράς προσωπικού ΠΝ μας μετέφεραν στο όμορφο
νησί του Πόρου στη σχολή.
Πέρασες και περάσαμε πράγματι δυο δύσκολα
χρόνια, διότι η διοίκηση της σχολής είχε δώσει
υπερβολικές δικαιοδοσίες στην διοικούσα Τρίτη
τάξη στο όνομα της πειθαρχίας και μας κάνανε
πράγματα που ξεπερνούσαν τη νομιμότητα και
άντεξες και αντέξαμε μα πολλοί συμμαθητές μας
φύγανε από τη σχολή διότι δεν τα μπορούσαν

αυτά που μας έκαναν.
Το 1962 αποφοίτησες δίοπος από τη σχολή,
όπως και όλοι οι συμμαθητές σου και πήγαμε στο
ΚΕΠΑΛ και άλλοι στο ΚΕ/ΚΑΝ. Δύσκολα χρσόνια,
αλλά εσύ ήσουν πάντοτε σεμνός, αξιοπρεπής και
γεμάτος καλοσύνη σε όλη την ζωή σου στο ΠΝ
στους συναδέλφους σου, συμμαθητές σου και
φίλους σου. Έφτασες έως το βαθμό του Πλωτάρχου πάντοτε με την αξία σου. Στο τέλος έγινες και
καπετάνιος στα εμπορικά πλοία και στα τουριστικά κότερα.
Δούλευες έως τον Οκτώβριο 2011, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας όπου και παρέδωσες το
κότερο και πήγες να μεταφέρεις την οικογένειά
σου από το Αλεποχώρι στο Περιστέρι. Εκεί στο
εξοχικό σου ήρθαν οι πρώτοι πόνοι, σε μεταφέρανε στο ΝΝΑ και μέσα σε δυο μήνες, παρά τη μάχη
των γιατρών μας, έφυγες για πάντα από κοντά μας
τόσο ξαφνικά και αναπάντεχα διότι Σοφοκλή μου
ήσουν υγιής, δυνατός και ψηλός σαν κυπαρίσι και
κανένας από τους δικούς σου και συμμαθητές σου
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δεν πίστευαν στα αυτιά τους ότι έφυγες για το μακρινό χωρίς γυρισμό τελευταίο σου ταξίδι, όπου
σε συνόδευσαν η οικογένειά σου, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές σου στο νεκροταφείο του Περιστερίου.
Εύχομαι αδελφέ, συμμαθητή μου ο Θεός να σε
αναπαύσει ανάμεσα στους Αγγέλους και Αγίους,

διότι ήσουν ένας εξαίρετος άνθρωπος, καλός
συνάδελφος και άριστος οικογενειάρχης. Εύχομαι επίσης μακροζωία στα παιδιά σου, γυναίκα
σου, αδέλφια σου και συμμαθητές σου έως τα
βαθιά γεράματα, ώστε να σε ενθυμούνται πάντοτε εσένα Σοφοκλή μου, συμμαθητή μας που έφυγες τόσο γρήγορα και ξαφνικά από κοντά μας.

Επικήδειος για τον Υποναύαρχο ΛΣ Γεώργιο Βούρλια
Από τον Υποναύαρχο ΛΣ Δημ. Παπαζαφείρη (εα)
Την 29η Φεβρουαρίου στο κοιμητήριο του Βύρωνα – Αττικής κηδεύθηκε ο συνάδελφος Γεώργιος Κων. Βούρλιας. Ήταν της τάξεως 19601961 της Σχολής Λιμενικών Δοκίμων της ΣΝΔ.
Τους επικηδείους εκφώνησαν, αφενός ο συμμαθητής και κουμπάρος του Υποναύαρχος ΛΣ Ηλίας
Πιεράκος (εα) αφετέρου ο Πρόεδρος της Λέσχης ΛΣ
Αντιναύαρχος ΛΣ Πελοπίδας Αγγελόπουλος (εα).
Στο προαύλιο του ναού συναντήσαμε συναδέλφους
μας από όλη την Ελλάδα. Προσήλθαν ναύαρχοι ΛΣ
(εα) καθώς και απόστρατοι αξιωματικοί που υπηρέτησαν κάποτε κοντά στον Γιώργο. Διότι σε όλη τη
σταδιοδρομία του ο Γιώργος υπήρξε αγαπητός, ξεχώριζε για την ηρεμία του, τη στωικότητά του και
τις ιδιαίτερες νομικές γνώσεις του. Όλους τους
συμβούλευε με αγάπη στις υπηρεσιακές και τις
προσωπικές τους ενέργειες.
Είχα την τύχη να γνωρισθώ μαζί του στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης αρχές της
δεκαετίας του ’70. Υπήρξε προϊστάμενός μου στη
Λιμενική Αστυνομία και διδάχθηκα πολλά κοντά
του!!! Εκτίμησα τη διάθεσή του για την προσφορά
του στο Λιμενικό Σώμα, επωφελεία της εμπορικής ναυτιλίας και των προβλημάτων των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού.
Ο Γιώργος είχε πείσμα στη ζωή του για τη μόρφωση και εκπλήρωσε τα όνειρά του. Τελείωσε
τη Νομική Σχολή – έγινε ασκούμενος και μετά
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την αποστρατεία του δικηγόρησε...
Είχε πολλά χαρίσματα, ήταν ευγενής – πράος
– ανιδιοτελής – έντιμος.
Όταν έφθασε η ώρα του γάμου μου, δέχθηκε
με την αγαπημένη του σύζυγο Καίτη, να μας παντρέψουν και αργότερα να βαφτίσουν τον πρώτο
γιο μας Σπύρο. Ήσουν πάντα ο καλός κουμπάρος
μας και πατριώτης μας. Γι’ αυτό:
Είναι δυσβάσταχτος ο πόνος όλων μας. Η θλίψη θα μας συνοδεύει: Θυμάμαι που σε επισκέφθηκα στο Ναυτικό Νοσοκομείο και μου είπες:
«Είμαστε φθαρτοί και θα ’ρθει η ώρα να φύγουμε
από την ζωή. Αλλά αισθάνομαι ακόμα γερός και
θα το παλέψω».
Είχες όμως ένα αγώνα απρόβλεπτο... Δεν το
περίμενες και δεν το περιμέναμε, τόσο ανεπάντεχα. Και είχε σαν αποτέλεσμα η άδικη φυγή σου,
να σου στερήσει τη χαρά να αγκαλιάσεις το εγγονάκι σου που ερχόταν!!!
Όλοι μας, προσευχόμεθα στον Παντοδύναμο,
να απαλύνει τον πόνο της αγαπημένης σου συζύγου και των παιδιών σου Κώστα (που ευδόκησες
να τον καμαρώσεις Πλωτάρχη του Λιμενικού
Σώματος και της θυγατέρας σου Άννας).
Όλοι μας ας ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής που σε σκέπασε. Να σε θυμόμαστε
για πάντα. Καλό ταξίδι υποναύαρχε Γιώργο
Βούρλια.

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο Νικόλαο Ανδρέου ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ
Ήταν ημέρα παραμονής της μεγάλης γιορτής των
Χριστιανών 23-12-2012 που έφυγες από τον
κόσμο μας για τους κήπους της χριστιανοσύνης.
Συμμαθητές στο ΠΝ στη Σχολή Η-Η/Τ του ΚΕΚΑΝ
φίλοι του Νίκου, ο Νίκος έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι, δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας.
Νίκο υπηρέτησες στο ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουν
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Ήσουν
εξαίρετος Αξιωματικός, νοικοκύρης στη δουλειά
σου, έγραψες τη δική σου ιστορία. Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. Νοικοκύρης στη ζωή σου, παστρικός στη δουλειά σου.
Η προσφορά σου στο ΠΝ ήταν άριστη. Πάντα αγαπούσες το Ναυτικό και τις παραδόσεις του. Ήσουν
πάντα καλοσυνάτος. Πάντα προσηλωμένος στις
αρχές της Χριστιανοσύνης και της οικογένειας.
Πολλά προσέφερες σε όλους εμάς για τη διεκδίκηση των οικονομικών απαιτήσεών μας το 1976.
Απολάμβανες της αγάπης των συναδέλφων σου.
Η πατρίδα που τόσο πολύ αγάπησες, σε τίμησε και

σε προήγαγε στον ανώτερο βαθμό της κατηγορίας
σου, στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Η οικογένειά
σου είναι θετικό παράδειγμα για την κοινωνία μας.
Συμμαθητές και φίλοι του Νίκου, ο Νίκος έφυγε,
δεν είναι πια μεταξύ μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα μέρη την αιωνιότητα τους κήπους
του παραδείσου. Συνάδελφοι από το ΠΝ ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στην αδελφή του Αγγελική και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο Νικόλαο Ανδρέου.

Aυτοί που έφυγαν…
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ε.α.
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π.

Αντρέας Γιαπιτζάκης
Γεώργιος Τουρκολιάς
Ανάργυρος Δημητριάδης
Νικολαΐδης Ευάγγελος
Βασίλειος Αβραμόπουλος
Ανδρέας Αντωνακόπουλος
Γεώργιος Βουρλιάς
Kαλακώνης Γεώργιος

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος ΛΣ ε.α.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

25-1-2012
31-1-2012
11-2-2012
13-2-2012

1934
1922
1953
1946

14-2-2012

1918

23-2-2012

1937

26-2-2012
Nοέμ. 2008

1943
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Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο ΠΤ/ΗΝ ΕΑ
Ιωάννη Γεωρ. Αναστασόπουλο ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ/ΗΝ) εα Ιωάννη Κορκοφίγκα ΠΝ
Φίλοι και συνάδελφοι του 11ου σχολείου Διόπων Η/Ν μάθετε ότι τη 13η Δεκεμβρίου 2011
έφυγε από τη ζωή ο εν αποστρατεία Γιάννης Γεωρ. Αναστασόπουλος.
Ο Γιάννης Αναστασόπουλος γεννήθηκε στο
Βασιλικό Μεσσηνίας το 1941.
Κατατάχτηκε στο ΠΝ στις 14/11/1958 ως δίοπος Η/Ν στο ΚΕ/ΚΑΝ, κατόπιν διετούς δοκιμασίας
ονομάσθηκε Υποκελευστής Β το 1961. Ο Γιάννης
αφοσιώθηκε ψυχή τε και σώματι στο Nαυτικό και
πέρασε τα πιο πολλά χρόνια στα Υποβρύχια. Στη
συνέχεια ακολούθησε το στάδιο της εξέλιξης και
έφθασε στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Μετά την
αποστρατεία του ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, παράλληλα με την αφοσίωσή του στην αγαπημένη
του οικογένεια, συνέχισε να ασχολείται με την
καλλιέργεια της κτηματικής γης και ως ψάλτης
στην εκκλησία της γενέτειράς του.

Αλησμόνητε συνάδελφε και εκλεκτέ φίλε, ο
απρόσμενος χαμός σου μας γέμισε όλους μεγάλη λύπη.
Έκανες μια υπέροχη οικογένεια. Έδωσες τα
πάντα, στη φιλοσοφία της ζωής. Η οικογένειά
σου, η υπέροχη Αντωνία, τα παιδιά σου Γιώργος
και Αλεξάνδρα, τα εγγόνια σου Αντωνία και Ξενοφώντας, όλοι υπόδειγμα ηθικής και χαρακτήρα
για την κοινωνία μας.
Θα λείψεις σε μας τους συναδέλφους σου,
στους συγχωριανούς σου, στην οικογένειά σου.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στην οικογένειά
σου, ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη και
κουράγιο να αντέξουν τη θλίψη από το κενό που
προκάλεσε η απώλειά σου.
Ευχόμεθα να είναι ευλογημένη η πορεία σου
στην αιώνια ζωή και ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκεπάζει.

Επικήδειος για τον Πλωτάρχη Δημήτριο Γιάνναρο ΠΝ
Από τον Σημαιοφόρο εα Aθανάσιο Στυλιανόπουλο ΠN
Αγαπητέ και σεβαστέ μου Πλωτάρχα Δημήτρη
Γιάνναρε,
Έμαθα ότι έφυγες για το ταξίδι χωρίς γυρισμό στις 24/11/2011 σε βαθιά γεράματα 94
χρονών.
Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια
του προϊσταμένου, φίλου, συγχωριανού και του
ανθρώπου που με βοήθησε πάρα πολύ να τελειώσω το νυκτερινό γυμνάσιο στα έτη 19621969, όταν 18 χρονών άρχισα την πρώτη τάξη
γυμνασίου στην Ιωνίδειο σχολή του Πειραιά και
μπόρεσες να με κρατήσεις στα πολεμικά πλοία
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του στόλου στη Σαλαμίνα.
Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζες για
τη σεμνότητά σου, το ήθος, τις αρχές και αξίες
στις οποίες πίστευες.
Διακρίθηκες ως Υπαξ/κός και Αξ/κός του ΠΝ
και η υπηρεσία σε τοποθέτησε υπό πολλών χρόνων υποδιευθυντή των Σηματωρών στη σχολή
συνεννοήσεως στο ΚΕΠΑΛ.
Εκεί διοπάκι εγώ σε γνώρισα το 1962 όταν
αποφοίτησα από τη σχολή Υπαξ/κών του ΠΝ
(σχολή Ναυτοπαίδων) στον Πόρο και ήρθα στη
σχολή του ΚΕΠΑΛ να μάθω την τέχνη του τηλε-

γραφητού. Μου είπες ότι ήσουν συμμαθητής και
φίλος του πατέρα μου, ενώ η αδελφή σου είχε
βαπτίσει τον αδελφό μου Γιώργο συνταξιούχο
τώρα του λιμενικού και ό,τι μπορούσες θα το κάνεις να με βοηθήσεις.
Εγώ σου εμπιστεύτηκα ότι είχα αρχίσει το γυμνάσιο από την Α’ γυμνασίου και ήθελα να με
κρατήσεις στη Σαλαμίνα ώστε να μπορέσω να
συνεχίσω το επτατάξιο γυμνάσιο να μορφωθώ
και να γίνω καλύτερος Υπαξ/κός και Αξ/κός για
το ΠΝ. Πράγματι κράτησες την υπόσχεσή σου, δεν
πήρα μετάθεση για τη Σούδα και μπόρεσα με πολλές θυσίες, αγώνες και προβλήματα να τελειώσω το 1969 το γυμνάσιο και εν συνεχεία να πάω
στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το χρωστώ σε σένα αεί-

μνηστε Δημήτρη Γιάνναρε!!!
Στις 26 Νοεμβρίου 2011 ήρθα στο χωριό Σαλμώνη να μαζέψω τις ελιές μου κι εκεί είδα σ’ ένα
χαρτί την αναγγελία του θανάτου σου, είχες πεθάνει
πριν δύο μέρες. Η θλίψη μου είναι μεγάλη διότι δεν
με ειδοποίησε κανένας να παραβρεθώ στην κηδεία
σου και να σου ειπώ το τελευταίο μου αντίο.
Αείμνηστε Δημήτρη Γιάνναρε, εύχομαι από το
βάθος της καρδιάς μου, το άγιο χώμα της Σαλμώνης να αναπαύσει το σώμα σου και η ψυχή σου
να μεταβεί στον ουρανό μεταξύ των Αγγέλων
διότι το αξίζεις.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά
σου και συγγενείς σου.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Καλό σου ταξίδι.

Επικήδειος για τον Υποναύαρχο (Μ) Β. Αβραμόπουλο ΠΝ
Από τον υιό του
Σας ευχαριστώ φίλοι και συνάδελφοι που μας
τιμάτε και ήρθατε στον αποχαιρετισμό του πατέρα
μου υποναύαρχο του ΠΝ Βασίλη Αβραμόπουλο,
βετεράνο του β’ παγκοσμίου πολέμου. Ανήκε στη
γενιά που γρήγορα πια μας αφήνει. Ήταν η γενιά
που έζησε στα νιάτα της τον όλεθρο 10 χρόνων
πολέμου. Ωστόσο για όσους μείναν, στη συνέχεια
και στη διάρκεια της ζωής τους, μπόρεσαν να
δουν ότι οι θυσίες των νιάτων τους βελτίωσαν
τη ζωή των παιδιών τους.
Ο πατέρας μου ήταν 22 χρονών, φρέσκος σημαιοφόρος του Β τότε Ν, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Έζησε μέχρι το μεδούλι όλα τα πρόσωπα του
πολέμου. Με το Ύδρα, το αντιτορπιλικό τους, πολέμισε, βούλιαξε όταν βομβαρδίστηκαν, τραυματίστηκε, μετά συνελήφθη, βασανίστηκε, φυλακίστηκε, το ’σκασε στη Μέση Ανατολή και συνέχισε
από εκεί. Ο πατέρας μου είχε ιδιαίτερο χάρισμα
στο να λέει ιστορίες. Περνούσαν μπρος στα μάτια

σου ολοζώντανες οι εικόνες που είχε ζήσει. Όλες
του τις ιστορίες τις είχα ακούσει από μικρό παιδί
πολλές φορές και ακόμη και μέχρι τώρα έτσι τις
άκουγα. Ευτυχώς ένας συνάδελφός του ο αντιναύαρχος κ. Δημητρακόπουλος επιμελήθηκε τη
συλλογή και τελικά την έκδοση τέτοιων ιστοριών
από τους εν ζωή βετεράνους του πολέμου, έτσι
αν μου επιτρέπετε θα σας μεταφέρω από εκεί ένα
μικρό απόσπασμα. Μιλά για αντρειωσύνη, αντοχή
και κυρίως αλληλεγγύη που έδειξαν μεταξύ τους
οι Έλληνες που πολέμησαν τότε για να επιζήσουν
και να νικήσουν. Σας διαβάζω αυτό το απόσπαμα
βλέποντας την αναλογία μεταξύ της εξαιρετικά
δυσοίωνης θέσης της χώρας μας πριν τον πόλεμο τότε και φαινομενικά χωρίς ελπίδα θέση της
χώρας μας τώρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα
νιάτα κλήθηκαν τότε και καλούνται τώρα να σηκώσουν το βάρος φαινομενικά χωρίς λογική
ελπίδας. Παρόμοια με την ιστορία αυτή του πατέ-

IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2012

77

NEKPOΛOΓIEΣ
ρα μου πολλοί από σας ζήσατε, αλλά θα ’θελα να
την ακούσουν κυρίως τα νιάτα που έχω κοντά
μου, τους φοιτητές μου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Μετσόβιου που βλέπω ότι ήρθαν. Την ιστορία
αυτή δεν την ξέρουν, αλλά ξέρουν να μην το βάζουν κάτω.
Ο πατέρας μου έχει πια συλληφθεί απο τους
Ιταλούς στη Λαμία με τη κατηγορία του κομμουνιστή, και με ένα φίλο του ανθυπολοχαγό του αλβανικού, Οδυσσέα Τσιλιόπουλο, έχουν κλειστεί στο
στρατόπεδο στη Λάρισα στο θάλαμο των κομμουνιστών. Περιγράφει με λεπτομέρεια τη δραματική
ζωή για τους φυλακισμένους και λέει:
«Μέχρι που μια μέρα οι Ιταλοί διαπίστωσαν ότι
είχε δραπετεύσει ένας από τους 3 Άγγλους αξιωματικούς τους οποίους κρατούσαν ως ομήρους.
Την άλλη μέρα έγινε χαμός στο στρατόπεδο. Ο
στρατοπεδάρχης, ένας λοχαγός καραμπινιέρος,
διέταξε τους βοηθούς του να μας βάλουν σε παράταξη έξω απο τους θαλάμους μας, ενώ αυτός
σαν γάλλος, κτυπούσε το στρατιωτικό μαστίγιο
στη μπότα του και καμάρωνε. Άρχιζε να μας βρίζει
στα ιταλικά. Σταμάτησε σε ένα κρατούμενο, Κολιόπουλο τον έλεγαν, συνεχίζοντας το υβρεολόγιο
επί αρκετή ώρα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε τι του
έλεγε. Ξαφνικά ο Κολιόπουλος άρχισε να μιλά σε
άπταιστα ιταλικά, με ύφος οργισμένο. Ο λοχαγός
έβγαλε το πιστόλι του, το ακούμπησε στον κρόταφό του και τον απείλησε να του τινάξει τα μυαλά
στον αέρα, πράγμα για το οποίο δεν θα έδινε λογαριασμό σε κανένα. «Κάνε το οπότε εγώ θα γίνω
ήρωας» ήταν η απάντηση του Κολιόπουλου, ο
οποίος συνέχισε: «και να ξέρεις ότι δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά τροτσκιστής».
Ο Ιταλός φρίαξε. Έδωσε εντολή να μαστιγωθεί
το 1/3 των κρατουμένων του θαλάμου και ένας
καραμπινέρος άρχισε να περνά τις γραμμές και να
διαλέγει με το δάκτυλό του. Καθένας στον οποίο
έλεγε fuori έβγαινε μπροστά. Λέγω στον Τσιλιό-
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πουλο, που στεκόταν δίπλα μου: «Οδυσσέα, σκέπτομαι να βγω μόνος μου». «Το ίδιο σκέπτομαι και
εγώ» μου απάντησε. Πράγματι πριν φτάσει ο καραμπινιέρος σε εμάς, βγήκαμε από μόνοι μας
μπροστά. Σηκώσαμε όλοι μας τα ρούχα μας πάνω
από το κεφάλι, σκύψαμε και φέραμε τη πλάτη μας
οριζόντια. Ήλθε ο παλικαράς, μας έδωσε αρκετές
βουρδουλιές με το τρίκλωνο μαστίγιο και στη συνέχεια προχώρησε στον επόμενο.
Όταν τελείωσαν, μας διέταξαν να επιστρέψουμε στο θάλαμο. Με το που μπήκαμε, ήλθε στο
Τσιλίοπουλο και σ’ εμένα από ένας συγκρατούμενος και μας μίλησαν για να μας παρηγορήσουν.
Ε, τι να γίνει, ασφαλώς πονώ λίγο. Και εσύ να
ήσουν θα πόναγες, του είπα. Έφυγε, γύρισε σε
λίγο με μία αλοιφή, μας ξάπλωσε και μας άλεψε
τη πλάτη. Ίσως ήταν γλυκερίνη. Πάντως ανακουφιστήκαμε. Μετά ήλθε άλλος με μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Τον ευχαρίστησα λέγοντάς του να
τους δώσει σε άλλους. Όχι επέμεινε. Είναι εντολή της επιτροπής. Έμειναν συνεχώς δίπλα μας να
μας περιποιούνται μέχρι που επουλώθηκαν οι
πληγές μας. Γι’ αυτό είπα ότι στάθηκα τυχερός
που με έβαλαν στο θάλαμο των κομμουνιστών.
Οι άλλοι, που τους έπιασαν μαζί μας, πέρασαν
πάρα πολύ άσχημα στους άλλους θαλάμους. Μερικοί δεν επέζησαν».
Οι λεπτομέρειες της ιστορίας έχουν μικρή σημασία: μας μιλά για αλληλεγγύη που έχουμε ανάγκη και σήμερα.

Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή των Μελών του Παραρτήματoς στη Σαλαμίνα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2012
και περί ώρα 11:00, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στην αίθουσα «Μπόγρη» του Δημαρχιακού μεγάρου, παρουσία του
Προεδρείου της ΕΑΑΝ, του Δημάρχου Σαλαμίνας μετά του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, Αντιδημάρχων & Δημ. Συμβούλων,
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΝ & ΛΣ, του Διοικητού ΝΣ και λοιπών προσκεκλημένων.
Το φλουρί της πίτας ήταν στο κομμάτι του Δ/ΝΣ, ενώ απ’ τα κομμάτια που δόθηκαν στα λοιπά Μέλη, στη σύζυγο του Ναυάρχου
εα Ι. Μπεγνή. Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά σε όλους.

Οι αξιωματικοί ε.α. της 5ης σειράς σχολής Ναυτοπαίδων 1950.
Από την πρόσφατη συνεστίασή τους
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