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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (01-03-2012 μέχρι 
10-04-2012)

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

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

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

α.-Την 12-03-2012 O Πρόεδρος της Εααν 
ενημέρωσε στην Θεσσαλονίκη τα μέλη του Πα-
ραρτήματος Εααν/Β.ΕΛΛαΔΟΣ.

β.-Την 12-03-2012 ολοκληρώθηκε το περιβό-
ητο PSI στα αποθεματικά του μ.Τ.ν. και της Εααν 
που ήταν κατατεθειμένα υποχρεωτικά στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Οι επιπτώσεις του στο μ.Τ.ν. 
φαίνονται στην σελίδα 51. Οι επιπτώσεις του στην 
Εααν φαίνονται στις σελίδες 56-59.

γ.-Την 24-03-2012 ο Πρόεδρος της Εααν κα-
τέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου 
Στρατιώτη, στα πλαίσια του εορτασμού για την 
επανάσταση του 1821 και έλαβε μέρος στην εκ-
δήλωση που έγινε την ίδια μέρα από την ΕααΣ 
στο Πολεμικό μουσείο.

δ.-Την 26-03-2012 ο Πρόεδρος,ο αντιπρόε-
δρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του ΔΣ/
Εααν έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο 
μ.Τ.ν., μαζί με άλλους Συλλόγους νΠΙΔ που 
δραστηριοποιούνται στο ΠN και το ΛΣ-ΕΛΛ.ακΤ 
για τις επιπτώσεις του PSI στα μερίσματα, ΕκΟ-
Εμν, νΙν κ.λπ.

ε.-Την 27-03-2012 ο Πρόεδρος και ο αντιπρό-
εδρος της Εααν ενημέρωσαν τα μέλη της Εααν 
του Παραρτήματος Εααν/κρηΤηΣ στα νέα Γρα-
φεία στα Χανιά, που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία 
της Εααν.

στ.-Την 29-03-2012 η Εααν οργάνωσε στα 
Γραφεία της σύσκεψη για τις αντιδράσεις που 

έπρεπε να γίνουν προς αποκατάσταση των απω-
λειών από το PSI, στην οποία έλαβαν μέρος και 
συνυπέγραψαν το κείμενο που φαίνεται στις σε-
λίδες 56-59 οι Ενώσεις/Σύνδεσμοι/Σύλλογοι 
που δραστηριοποιούνται στο ΠN και το ΛΣ-ΕΛΛ.
ακΤ.

ζ.-Την 05-04-2012 ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
ΔΣ/Εααν ενημέρωσαν τα μέλη της Εααν, στο 
εντευκτήριο της Εααν, στα πλαίσια της τριμηνιαίας 
ενημέρωσης που έχει θεσπίσει η Εααν. Στα πλαί-
σια αυτά έγινε γνωστή η ανακοίνωση του Προέδρου 
της Εααν που φαίνεται στην σελίδα 48.

η.-Την 05-04-2012 το Συντονιστικό των τριών 
Ενώσεων (από πλευράς Εααν, ο Πρόεδρος, ο 
αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ) συ-
ναντήθηκαν στα Γραφεία της νέας Δημοκρατίας 
με τους υπευθύνους του Τομέα Άμυνας της ν.Δ., 
στα πλαίσια των επαφών με όλα τα κόμματα του 
Ελληνικού κοινοβουλίου. Τα αιτήματα της Εααν 
φαίνονται στην σελίδα 59. η συνάντηση έγινε σε 
θετικό κλίμα και ο Υπεύθυνος του Τομέα Άμυνας 
μας εγνώρισε ότι η ν.Δ. αντιμετωπίζει θετικά τα 
αιτήματά μας τα περισσότερα των οποίων θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα του κόμματος.

θ.-Την 09-04-2012 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόε-
δρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εααν συ-
ναντήθηκαν στα Γραφεία του Άρματος Πολιτών με 
τον Πρόεδρο κο Ι. Δημαρά και τον Υπεύθυνο του 
Τομέα αΆμυνας, στα πλαίσια των επαφών με όλα 
τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου. Τα αι-
τήματα της Εααν ήσαν τα ίδια ως ανωτέρω παρά-
γραφος 1η. η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλί-
μα και ο Πρόεδρος θα τα στηρίξει.

ι.-Την 09-04-2012 το Συντονιστικό των τριών 
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Ενώσεων (από πλευράς Εααν ο αντιπρόεδρος 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εααν ) συναντή-
θηκαν στα Γραφεία των ανεξαρτήτων Ελλήνων 
με τον Πρόεδρο κο Π. καμμένο και τους υπευθύ-
νους του Τομέα Άμυνας, στα πλαίσια των επαφών 
με όλα τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου. 
Τα αιτήματα της Εααν ήσαν τα ίδια ως ανωτέρω 
παράγραφος 1η. η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό 
κλίμα και ο Πρόεδρος θα τα στηρίξει.

ια.-Την 10-04-2012 αντιπροσωπεία του ΔΣ/
Εααν υπό τον Πρόεδρο της Εααν επισκέφθηκε 
το ν.ν.α., έδωσε συμβολικά δώρα σε νοσηλευ-
όμενους συναδέλφους και τους ευχήθηκε καΛΟ 
ΠαΣΧα και καλή ανάρρωση. 

μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α.-Την καταβολή του μερίσματος δεδουλευμέ-
νου πλέον, δηλαδή του μισού τον απρίλιο και 
Ιούνιο και κανονικά από τον αύγουστο.

β.-Τη μείωση των συντάξεων κατά 12% για το 
τμήμα άνω των 1300 ευρώ από τον μάιο 2012, 
με αναδρομική ισχύ από 01-01-2012.

γ.-Τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες η Εααν 
ως υπερκομματική δεν αναμειγνύεται, ούτε λαμ-
βάνει θέση, αλλά θα δημοσιεύσει στο site της τους 

συναδέλφους που θα κατέλθουν σε αυτές, μόνο 
προς ενημέρωση των μελών της. Όσοι συνάδελ-
φοι επιθυμούν τη δημοσίευση των ονομάτων τους 
να επικοινωνήσουν με την Εααν.

δ.-Την καθιερωμένη επίσκεψη στο αρχηγείο 
Στόλου, η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα 
γνωσθεί με ανακοίνωση στο site της Εααν και 
στον Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία της.

ε.-Την έναρξη του παραθερισμού στα παραθε-
ριστικά κέντρα του ΠN και στα ιδιωτικά ξενοδο-
χεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια μέσω προγράμμα-
τος της Εααν.

στ.-Την 20-05-2012 και ώρα 18.00 τα εγκαί-
νια των Γραφείων της Εααν στα ΧανΙα. Λεπτο-
μέρειες θα γνωσθούν μέσω του site της Εααν 
και του Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία της 
Εααν.

Τέλος, η Εααν απευθύνει έκκληση σε όλα τα 
μέλη της, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στην Εααν και να προσφέρουν στο γενικό σύνο-
λο και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν 
ειδικές γνώσεις, να επικοινωνήσουν με τον Πρό-
εδρο της Εααν. Ειδικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για θέση στο Γραφείο Τύπου της Εααν και στη 
Γραμματεία.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

X αρμόσυνα και πανηγυρικά σημαίνουν 
οι καμπάνες των εκκλησιών από τα 
μεσάνυχτα του Πάσχα και εφεξής.

Οι πιστοί με τις λαμπάδες φωτισμένες αλλη-
λοασπάζονται και με φωτεινά χαρούμενα πρό-
σωπα ανταλλάσσουν ευχές. Το χαρμόσυνο μή-
νυμα «Χριστός ανέστη» βρίσκεται στα χείλη 
όλων των Χριστιανών.
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Δικαιολογημένη η χαρά και ο ενθουσιασμός. Ο 
κύριος, με τη Σταυρική Του Θυσία, το θάνατό Του 
και την ανάστασή Του, κατέλυσε το θάνατο, άνοι-
ξε τον κλεισμένο Παράδεισο, απηλευθέρωσε τον 
άνθρωπο από τη δουλεία, από τη σκλαβιά του 
διαβόλου, διεβίβασε τον πεπτωκότα άνθρωπο 
από τον θάνατο εις τη ζωή!

Πραγματικά τρισευτυχισμένοι ζούσαν οι πρώ-
τοι άνθρωποι στον Παράδεισο, αλλά ο μισόκαλος 
διάβολος τους εφθόνησε και τους έριξε στην 
αμαρτία, και το αποτέλεσμα: Ήλθε ο θάνατος 
πνευματικός και σωματικός, ήλθε η φθορά, ήλθε 
η καταστροφή και όλα τα αποτελέσματα της 
αμαρτίας.

αλλά ο Θεός υπεσχέθη ότι δεν θα αφήσει αβο-
ήθητο το πλάσμα του. και πραγματικά ήλθε και 
το έσωσε και από τη γη, με την ανάστασή Του, το 
ανέβασε στον Ουρανό. Ο θάνατος, ο χειρότερος 
εχθρός του ανθρώπου κατηργήθη!!! μπορεί και 
τώρα να πεθαίνουμε, αλλά η αθάνατος ψυχή ανα-
μένει την ανάσταση του νεκρού σώματος, του 
άφθαρτου πλέον σώματος.

Χρειάζεται όμως μια προσοχή, όπως και τότε 
οι πρώτοι άνθρωποι δεν ετήρησαν τις εντολές 
του Θεού και έχασαν τον Παράδεισο, έτσι και τώ-

ρα οι ζώντες μέσα στην αμαρτία, στην αδικία, 
στην ασωτία, στη μνησικακία, στον εγωισμό θα 
αναστηθούν μεν άλλα για να αποδοκιμασθούν 
από το Θεό, να χάσουν τον Παράδεισο κληρονο-
μούντες την αιώνια αισχύνη της κολάσεως. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να ζούμε μέσα στο θέλημα του 
Θεού και τη μυστηριακή ζωή. με εξομολόγηση 
και Θεία κοινωνία να ετοιμαζώμεθα, ώστε, όταν 
θα έλθει ο αναστάς να μας αναστήσει και εμάς, 
να ακούσωμε το «δούλε αγαθέ είσελθε εις την 
χαράν του κυρίου σου»!!!

Πανηγυρίζομε το Άγιον Πάσχα, γιορτάζομε την 
ανάσταση και την κατάργηση του θανάτου.

Εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, ζώντες μέσα 
στο θέλημα του Θεού, μεταδίδουμε και στους 
άλλους αδελφούς τα σωτήρια μηνύματα, ώστε 
να αξιωθούν και αυτοί της Ουρανίου ζωής.

μακάρι να μην υπάρξει άνθρωπος που εν ημέ-
ρα κρίσεως θα μείνει εκτός Παραδείσου. μακά-
ρι όλοι να εισέλθωμε στη Βασιλεία των Ουρα-
νών. Τότε χαρούμενοι μαζί με τον αναστάντα 
κοντά στη χάρη του Τριαδικού Θεού πλησίον της 
Θεοτόκου και πάντων των αγίων θα γιορτάζωμε 
την αιώνιο ανάστση, εκεί, όπου καμία στενοχώ-
ρια και θλίψις δεν θα μας ταράζει πλέον.

ας είμεθα ευγνώμονες προς τον κύριο, που 
θυσιάστηκε για τη λύτρωσή μας και τη σωτηρία 
μας και ας μη χάνωμε το θάρρος μας.

Ο θάνατος, η αμαρτία και το κακό καταργήθη-
καν, «ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες», 
λέγει ο ιερός Χρυσόστομος.

νικηταί και Τροπαιοφόροι ας βαδίζουμε αισι-
όδοξοι προς την αιώνιο ζωή ψάλλοντες «Χριστός 
ανέστη...». 

Tο Άγιον Πάσχα
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος εα
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EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

Δ ιαπλέομεν χαλεπόν πέλαγος ως έθνος 
και κοινωνία με κλειστό τον ορίζοντα και 
απανωτά τα κτυπήματα του καιρού. η 

αντοχή του σκάφους συνεχώς μειώνεται και η 
ακριβής θέση του μέσα στο πέλαγος δεν έχει 
προσδιοριστεί. Tο πλήρωμα διαπιστώνει ζαλι-
σμένο κυβερνήτη (πολιτική ηγεσία) ο οποίος 
εξέπεμψε σήμα κινδύνου (χρεωκοπία). η σωτη-
ρία του πλοίου έχει αφεθεί σε εξωτερική βοή-
θεια. και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις 
προσυμφωνούνται τα σωστικά. αυτό σημαίνουν 
τα μνημόνια I και II μαζί με τις υποστηρικτικές 
αυτών συμφωνίες. Tα λύτρα καλείται να τα κα-
ταβάλει ο ελληνικός λαός.

με το κείμενό μου αυτό υποστηρίζω ότι η οι-
κονομική πλευρά της κρίσης είναι απότοκος της 
πνευματικής κρίσης, η οποία συνδέεται και με την 
κρίση της εθνικής ταυτότητας και εθνικής κυρι-
αρχίας.

Το στρατηγικό κέντρο βάρους της κρίσης είναι 
στο πνευματικό πεδίο (αρετή, ήθος, γνώση, φι-
λοπατρία, δικαιοσύνη, εγκράτεια, πολιτισμός) και 
εκεί πρέπει να προσανατολισθεί η κύρια προσπά-
θεια για την έξοδο από την κρίση.

η κρίση εθνικής κυριαρχίας είναι γεγονός του-
λάχιστον από την μεταπολίτευση και εντεύθεν. 
ανακηρύχτηκε ο ευδαιμονισμός ως κορυφαία επι-
δίωξη της ζωής μας, για την ικανοποίηση του 
οποίου προσφύγαμε σε αλόγιστο δανεισμό και 
καταναλώθηκαν ακόμη και εισερχόμενοι αναπτυ-

ξιακοί πόροι από την Ε.Ε. Οι επιδοτήσεις ξοδεύτη-
καν σε αγορά διαμερισμάτων, οχημάτων με την 
πλήρη ανοχή, αν όχι συναλλαγή, του κράτους.

Οι πολιτικοί μας εκλογίκευαν τις υποχωρήσεις 
στη μη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και με 
αναίδεια επεδόθησαν στη μεταφορά πολιτικών 
ευθυνών.

Οι εταίροι/σύμμαχοί μας υπήρξαν συναμαρτω-
λοί στη διαφθορά του ελληνικού συστήματος 
προμηθειών του ελληνικού κράτους.

Οι εντός κυκλωμάτων έδειξαν ανοχή στο 
έγκλημα, στην παρανομία. Φθάσαμε στην κρίση 
που βιώνει η Ελλάδα από την αμαρτωλότητα του 
πολιτικού κεφαλαίου απέναντι στο έθνος και τις 
αξίες καθώς και στη διαχείριση του εθνικού 
πλούτου.

Ερωτήματα
Πώς απαντάει στον πολίτη η πολιτική ηγεσία στα 
ερωτήματα:
- Γιατί υποφέρω;
- Γιατί ξενιτεύομαι;
- Γιατί χλευάζομαι και ταπεινώνομαι;
- Γιατί με κοροϊδέψατε με τις υποσχέσεις σας;
-  Γιατί δεν αισθάνομαι ασφαλής μέσα στη χώρα 

μου;

Η απάντηση 
Το «διότι όλοι μαζί τα φάγαμε» προκαλεί και δη-
λώνει έλλειψη γενναιότητας ανάληψης πολιτι-

H κρίση που διερχόμεθα είναι κυρίως 
πνευματική, εθνικής ταυτότητας και 
εθνικής κυριαρχίας

Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)
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κών ευθυνών. Πίσω από τη δοκιμασία και την 
παρακμή του ελληνικού λαού κρύβεται το πολι-
τικό σύστημα: «Οι άρχοντές μας απειθούσι, κοι-
νωνοί κλεπτών, αγαπώντες δώρα, διώκοντες 
ανταπόδομα» (Π.Διαθήκη, ησαΐας).

Για τη σημερινή εικόνα της χώρας ταιριάζουν 
οι λόγοι του Ιερεμία: «Τις δώσει κεφαλή μου 
ύδωρ και οφθαλμοίς μου πηγήν δακρύων και 
κλαύσομαι τον λαόν μου τούτον ημέρας και νυ-
κτός»; Συνάνθρωποι μας ψελλίζουν «ψωμί», 
«νερό», «σκεπάσματα», φωνές που συγκλονί-
ζουν την ψυχή μας. Οι δοκιμαζόμενοι είμαστε 
εμείς, εικόνες του ιδίου Θεού. η ελληνική κοι-
νωνία, με τα ίδια έργα αγάπης προς τον πλησίον, 
στέλνει ένα δυνατό μήνυμα πνευματικού πολιτι-
σμού και κοινωνικής αλληλεγγύης για το οποίο 
είμαστε υπερήφανοι. Ταυτόχρονα γίνεται αποδέ-
κτης του Θεϊκού λόγου: «Δεύτε οι ευλογημένοι 
του πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμέ-
νην υμίν βασιλείαν. Επείνασα γαρ και εδώκατε 
μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατε με, γυμνός 
ήμην και περιεβάλατέ με».

Αυτοκριτική
Tο να κοιταχθούμε στο εσωτερικό μας για να αξι-
ολογήσουμε τις επιλογές μας και εντοπίσουμε τα 
λάθη μας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση εξό-
δου από την κρίση. Tο φορτίο της αυτομεμψίας 
είναι ελαφρύτερο της προβολής δικαιολογιών 
και μετακύλισης ευθυνών σε άλλους. Είναι με- 
γάλο κατόρθωμα να γνωρίζουμε τις αδυναμίες 
μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το 
κοινό κακό.

η πολιτική μας ηγεσία δεν έχει δείξει τις αρε-
τές αυτές. Προσπάθησε με θεσμικά μπαλώματα 
και τη λειτουργία των εξεταστικών Επιτροπών 
να συγκαλύψει πολιτικά εγκλήματα. Δεν προείδε 
εγκαίρως τα επερχόμενα, δεν διαμορφώθηκε 
εθνικό σχέδιο χειρισμού της κρίσης, αγνοήθηκε 

ουσιαστικά η Βουλή. η εν πολλαίς αμαρτίαις πε-
ριπεσούσα πολιτική εξουσία είναι εκείνη που 
κομματικοποίησε το κράτος, που εξέθρεψε το 
λαϊκισμό, που διαστρέβλωσε τη λειτουργία του 
συνδικαλισμού, που προέβη σε διαπλοκή με τα 
μεγάλα συμφέροντα, που έδειξε εθελοδουλεία 
στους λογιζόμενους ως προστάτες. η ελληνική 
παιδεία έγινε τόπος προσωπικού πειραματισμού 
των εκάστοτε υπουργών και σήμερα ουδείς είναι 
υπερήφανος για την εικόνα της. Λείπει το εθνικό 
σχέδιο σε βάθος χρόνου, η παραπαιδεία πλούτισε 
τους επιτήδειους. Στο έθνος χρειάζεται μία άλλη 
ποιότητα ηγεσίας, αποφασισμένη να παραιτηθεί 
ταις του βίου πραγματείας. η αναπαλαίωση του 
υπάρχοντος πολιτικού κεφαλαίου δεν αποτελεί 
λύση.

Ο λαός οφείλει να καταδικάσει την πολιτική, 
ηθική, διανοητική ανεπάρκεια του παρελθόντος 
και να δώσει χώρο σε φιλοπάτριδες, έντιμους, 
ικανούς και συνετούς.

Ο ασύνετος άνθρωπος δεν υποφέρεται, είναι 
ανάξιος διαχειριστής εθνικών θεμάτων. «Άμμον 
και άλας και βώλον σιδήρου εύκοπον υπενεγκείν 
ή άνθρωπον ασύνετον» (Σοφ. Σειράχ).

Για την επιβίωσή μας ως κοινωνίας και έθνους 
δεν αρκεί να μην επαναληφθούν οι αμαρτίες του 
παρελθόντος, αλλά θα χρειαστεί προσωπική και 
συλλογική προσπάθεια για την επικράτηση της 
αρετής, της δικαιοσύνης και της λογικής του 
εθνικού συμφέροντος.

Η αμαρτωλότητα του δανεισμού
Ο δανεισμός με στόχο την παραγωγή πλούτου, 
τμήμα του οποίου θα προορίζεται στην εξυπηρέ-
τησή του, είναι μια θετική επιλογή. Όταν όμως 
γίνεται για συντήρηση ενός επιπέδου ζωής, 
υπερβαίνοντος τις δυνατότητες του δανειζόμε-
νου, τότε ο δανεισμός αποβαίνει καταστροφικός. 
Σε κρατικό επίπεδο αναλώθηκαν τα δάνεια (π.χ. 
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Ολυμπιακοί 2004, εξοπλισμοί) με τον πιο αμαρ-
τωλό τρόπο, εν μέσω διαφθοράς και αναστολής 
της πατριωτικής συνείδησης.

η πατερική σοφία λέει ότι ο εθελούσιος περι-
ορισμός των αναγκών είναι πλούτος. Ο ησίοδος 
το 750 π.Χ. συμβούλευε: «νήπιοι ουδέ ίσασιν 
όσο πλέον ήμισυ παντός» (οι ανόητοι δεν ξέρουν 
πόσο καλύτερο είναι το μισό από το όλο).

Εμείς χωρίς δικά μας χρήματα ξοδεύαμε τα 
δανεικά σε συμπόσια και τελετές και πτωχεύσα-
με. «μη γίνου πτωχός συμβολοσκοπών εκ δα-
νεισμού, και ουδέν σοι εστίν εν μαρσίππω» Σοφ. 
Σειράχ (μη γίνεσαι φτωχός, ετοιμάζων και παρα-
θέτων συμπόσια και τραπέζια με δανεικά χρήμα-
τα, όταν δεν υπάρχει τίποτα στο δερμάτινο βαλά-
ντιό σου). Ο οφειλέτης έχει δείξει η ιστορία, γί-
νεται δούλος του δανειστού. Ο Πλούταρχος στον 
λόγο του «περί του μη δει δανείζεσθαι» γράφει: 
«Οι οφειλέτες είναι όλοι δούλοι των δανειστών 
τους. Είναι δούλοι αναιδών, βαρβάρων, βάναυ-
σων. Οι δανειστές σπέρνουν χρέη τα οποία συ-
νοδεύουν πολλά βάσανα και πολλοί τόκοι που 
δύσκολα ξεριζώνονται και οι οποίοι εξασθενούν 
και τελικά πνίγουν τις πόλεις».

Το ελληνικό κράτος από συστάσεώς του το 
1827 υπήρξε θύμα επιβουλής των δανειστών 
τους (αγγλία, Γαλλία). μέσα από τον δανεισμό 

εξασφάλισαν πλήρη έλεγχο των ελληνικών εξε-
λίξεων. Tο επίβουλο σχέδιο των «προστάτιδων 
δυνάμεων», εντεταγμένο στη ρύθμιση του ανα-
τολικού Ζητήματος προέβλεπε αποκλεισμό ανα-
σύστασης της ρωμανίας ως διαδόχου της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας. Τίθεται το ερώτημα:

«μήπως οι γεωπολιτικοί τριγμοί στη μέση 
ανατολή και Βόρεια αφρική προμηνύουν νέα γε-
ωπολιτική εικόνα; με ποιο σχέδιο κινούμεθα;»
 
Τι προτείνει ο Πλούταρχος;
Φύγε για να απαλλαγείς από τον δανειστή εχθρό 
και τύραννό σου, που προσβάλλει την ελευθερία 
σου, διαπραγματεύεται/πουλάει την αξιοπρέπειά 
σου, και αν δεν του δίνεις σε ενοχλεί. αν πουλή-
σεις ρίχνει την τιμή, αν δεν πουλήσεις σε εξανα-
γκάζει. η περιγραφή της συμπεριφοράς του δα-
νειστού από τον Πλούταρχο αποδίδει με ακρίβεια 
τη σημερινή εικόνα της δανειολήπτριας Ελλάδας. 
Οι εταίροι μας κρατούν τα χαλινάρια και υπαγο-
ρεύουν τις κινήσεις μας. Οι πολιτικοί μας υπέκυ-
ψαν σε όλες τις απαιτήσεις των δανειστών μας.

Δανεισμός και εθνική ασφάλεια
Σοβαρή συνέπεια του δανεισμού πρέπει να θεω-
ρείται και η αποδυνάμωση της εθνικής ασφάλει-
ας, όπως και η αδυναμία άσκησης εθνικής πολι-
τικής. η εθνική ισχύς της χώρας (οικονομική, 
πολιτική, κοινωνική, στρατιωτική και διπλωμα-
τική) υποφέρει σε περιβάλλον και περίοδο που 
απαιτείται το αντίθετο.

Υπάρχει σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας 
όταν εκχωρείται μέρος της εθνικής κυριαρχίας 
σε άλλους, όταν αδυνατείς να ασκήσεις κυριαρ-
χικά σου δικαιώματα, όταν αδυνατείς να αξιο-
ποιήσεις και προστατεύσεις τον εθνικό σου 
πλούτο, όταν ο πολίτης αισθάνεται ανασφαλής 
μέσα στην χώρα του, όταν αδυνατείς να ελέγ-
ξεις τη λαθρομετανάστευση, όταν ο λαός έχει 
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περιπέσει σε ένδεια και όταν η πολιτική ηγεσία 
με λόγια και πράξεις της έχει περιθωριοποιήσει 
τις Ε.Δ. και τα Σ.α.

Είναι πολιτική μικρότητα και ανευθυνότητα να 
αποκαλούνται στελέχη των Ε.Δ. καραβανάδες, 
τραμπούκοι και αντιπαραγωγικοί.

Σε ανθρώπους που δεσμεύτηκαν με θυσία ζωής 
διά όρκου στην εκτέλεση του καθήκοντος οφείλε-
ται τιμή και σεβασμός. η γενική χρήση του όρου 
ένστολοι για τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.α., νέο 
αντίγραφο αμερικανικής κοπής, εισβάλλει απω-
θημένα και ουδέποτε ίσχυε στην ιστορία μας.

Προσδοκία πολιτικής αλληλεγγύης εταίρων 
στην εξισορρόπηση εξωτερικών απειλών
μου είναι δύσκολο να πιστέψω σε εταιρική (και 
συμμαχική) αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση εξω-
τερικών προκλήσεων ασφάλειας της χώρας. Τη 
δυσπιστία μου εδράζω σε τρεις λόγους:

Πρώτον – Στην υπερτριακονταετή περίοδο της 
τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας 
δεν λειτούργησαν στη βάση δικαίου αλλά με κα-
θαρά γεωπολιτικά κριτήρια. Περιορίστηκαν σε 
συμβουλές και πιέσεις προς την Ελλάδα.

Δεύτερον – Οι Ευρωπαίοι άφησαν τις ηΠα να 
έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο στο χειρισμό 
κρίσεων στη να Ευρώπη και α. μεσόγειο.

Τρίτον – η στάση των εταίρων στην τρέχουσα 
κρίση επιβεβαίωσε ότι απουσιάζει η στρατηγική 
αντίληψη και επικρατεί η λογιστική.

Είμαστε μακριά ακόμη από μια Ε.Ε. συγκροτη-
μένη σε ενιαία πολιτική οντότητα. Ο Βορράς δεν 
θέλει να μεριστεί τα προβλήματα της περιφέρειας 
και ως εκ τούτου μένει ανοικτό το ενδεχόμενο μη 
πραγμάτωσης της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας.

Είναι καιρός να επανεκτιμήσουμε στην αθήνα 
(όχι στις Βρυξέλλες) και τα περιθώρια αναζήτη-
σης εξωευρωπαϊκών στρατηγικών συνεργασι-
ών. Ως Έλληνας πολίτης αισθάνομαι τους εταί-

ρους να έχουν βυθίσει το ράμφος τους στον 
υπερχρεωμένο Έλληνα. Ταυτόχρονα όμως αι-
σθάνομαι ντροπή για την ελληνική πολιτική μας 
ηγεσία.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει με όρους γεωπολι-
τικής και γεωοικονομικής θα ανέμενε ο Ευρω-
παίος πολίτης να απασχολούν την ευρωπαϊκή 
πολιτική ηγεσία τα μακροπροβλήματα και να μην 
εγκλωβίζεται αυτή στα νομισματικά και μόνον.

Στο να αυτοθαυμάζονται οι Βορειοευρωπαίοι 
για τη δύναμή τους την οικονομική και να καυχώ-
νται με έπαρση και αλαζονεία, ενώ έχουν εναπο-
θέσει τη στρατηγική διόπτρα και παραβλέπουν το 
στρατηγικό χρόνο, αποτελεί ανοησία. Ο πλούτος 
μιας χώρας δεν είναι μόνον υλικός αλλά και 
πνευματικός. η εικόνα μιας χώρας δεν μετράται 
στον μικρόχρονο αλλά τον μακρόχρονο.

Οι ταπεινωτικές αναφορές για τους Έλληνες 
από βορειοευρωπαίους πολιτικούς και μμΕ να 
μην μας πτοούν αλλά να ενεργοποιούν το φιλό-
τιμο και τη σπουδή για την οικονομική απεξάρτη-
ση από τους δανειστές.

Είμεθα υπερήφανοι ως Έλληνες διότι σε ιστο-
ρικές στιγμές για την Ευρώπη και τον κόσμο στα 
διλήμματα: ελευθερία ή θάνατος, αξιοπρέπεια ή 
συμβιβασμός, αντίσταση ή βούτυρο, προτιμήσαμε 
τα πρώτα και περιφρονήσαμε τα δεύτερα.

η ταυτότητά μας, παρά την κρίση που διερχό-
μεθα, συνεχίζει να προσδιορίζεται από την αγάπη 
και τον πολιτισμό. αγαπήσαμε τον πολιτισμό, δη-
μιουργήσαμε πολιτισμό και ως κοινωνία (λαός + 
εκκλησία) δείχνουμε αγάπη στον πλησίον χωρίς 
διακρίσεις φυλής, θρησκεύματος.

Το αίτημα της δικαιοσύνης
Στην κοινωνία επικρατεί το αίσθημα της αδικίας, 
όπως αυτή εκδηλώνεται με τις προσωποληψίες, 
την παρανομία, την αναξιοκρατία κ.ά. Χρειάζεται 
να υπακούμε στο δίκαιο και να αντιστεκόμαστε 
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στην αδικία, διότι αυτό απαιτεί ο πολιτισμός μας 
και το εθνικό συμφέρον. η δικαιοσύνη έχει μεγα-
λύτερη δύναμη από την αυθαιρεσία. «Όσοι βγά-
ζουν σωστές αποφάσεις και δεν βγαίνουν έξω 
από το δίκαιο, τούτων η πόλις ευημερεί,και ευ-
τυχεί ο λαός που ζει σ΄αυτήν» (ησίοδος).

Οι Πατέρες της Εκκλησίας συνδέουν τα Πάθη 
της οικουμένης με τον χωρισμό του ανθρώπου 
από τον Θεό. η σημερινή κρίση είναι εμπαιγμός 
του ανθρώπου, η πνευματική χαλάρωση οδηγεί σε 
δοκιμασίες. Ο Θεός δεν εκδικείται, δεν μαστιγώνει 
τον άνθρωπο (λαό) αλλά μέσω των δοκιμασιών 
τον παιδαγωγεί. Θα πρέπει από τη δοκιμασία που 
διερχόμεθα ως κοινωνία να εξέλθουμε ωριμότε-
ροι, πνευματικώτεροι και συνετοί. «Ιδού εγώ επά-
γω επί τον λαόν τούτον τον καρπόν της αποστρο-
φής αυτών… Εγώ ψωμιώ αυτούς οδύνην και 
ποτιώ αυτούς ύδωρ πικρόν» (Ιερεμίας).

 Η νεολαία σε σύγχυση
«Το μεγαλύτερον απ’ όλα τα συμφέροντα της Πα-
τρίδος μας είναι η χριστιανική και εθνική εκπαί-
δευσις των Ελληνοπαίδων» (Ι. καποδίστριας  
1 Δεκ. 1827).

η πολιτική ανεπάρκεια, ο καιροσκοπισμός και 
η διαπλοκή με μεγαλοσυμφέροντα εξέθρεψαν 

την παραπαιδεία, αλλοίωσαν τον χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και έχουν οδηγήσει τη νεολαία σε 
σύγχυση, χωρίς ελπίδα.

Έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια από την 
μεταπολίτευση και κατέστη αδύνατον να συμφω-
νηθεί και πραγματωθεί ένα εθνικό σχέδιο μακράς 
πνοής.

η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τις ελπίδες δια-
κεκριμένης παρουσίας μέσα στον κόσμο, να πάρει 
τη θέση που της ανήκει, στον πλούτο της γνώσης 
και την αρετή. Παραμένει ανησυχητικό το φαινό-
μενο της ελλιπούς γνώσης από τους Ελληνόπαι-
δες της γλώσσας και της Ιστορίας. αποτελεί σύ-
μπτωμα πνευματικής άνοιας (αλτσχάιμερ) το πε-
ριορισμένο λεξιλόγιο της νεολαίας.

η αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος των 
θρησκευτικών με την επιχειρούμενη αλλοίωση 
της Ιστορίας και την αφαίρεση θρησκευτικών και 
εθνικών συμβόλων από δημόσια καταστήματα 
συντελούν στην έτι περαιτέρω αποδυνάμωση 
της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των 
νέων.

Όταν καλούμεθα να επιλέξουμε μεταξύ αθεϊ-
σμού και Ορθοδοξίας, και μεταξύ Βρυξελλών και 
αθηνών αδίστακτα επιλέγουμε Ορθοδοξία και 
αθήνα. Επί χρόνια, υπό το πρόσχημα της ελευθε-
ρίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλλι-
εργήθηκε η ανυποταξία, η αναρχία, η σύγχυση 
μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού και η απο-
στροφή από την Ελληνική και Ορθόδοξη Παρά-
δοση. η αποχή εκ των μαθημάτων, οι καταλήψεις 
Πνευματικών Ιδρυμάτων, η καταστροφή της εκ-
παιδευτικής υποδομής αποτελούν μορφές διεκ-
δίκησης. ασφαλώς και η νεολαία ως ζωντανό 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει δικαίωμα 
να βουλεύεται και εκφράζεται και να αγωνίζεται 
για την αναβάθμιση της παιδείας, αλλά αυτά με 
πολιτισμένο, νηφάλιο διάλογο και επιχειρήματα, 
όχι με καταστροφές που καλείται να αποκαταστή-
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σει ο Έλληνας πολίτης.
Χρειάζεται να αυξηθεί ο κόπος της γνώσης, να 

δείξουμε φιλοπατρία, να αποδεχθούμε θυσίες 
και να αγαπήσουμε την αρετή για να δουν τα μά-
τια της νεολαίας ένα χαμόγελο στο αύριο.

 Έξοδος από την κρίση
Tις διαπιστώσεις και τα μοιρολόγια πρέπει να 
διαδεχθούν σχέδια κα ενέργειες εξόδου από την 

κρίση. να μην αφήσουμε την πατρίδα μας να ξε-
ψυχήσει υπό το κράτος της σκληρής δοκιμασίας 
που διέρχεται. να ζήσουμε τον χρόνο με τη διά-
σταση του μέλλοντος, να καλύψουμε το ερώτη-
μα: «Τι γαρ ουν ημείς ποιήσωμεν»;

Tις φλόγες που καίνε την ελληνική ψυχή, 
εμείς, με τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, τις 
ανάψαμε, και εμείς πρέπει να τις σβήσουμε για 
να αποφευχθεί η ερήμωση του τόπου. ακόμη πε-
ρισσότερο, να τις μετατρέψουμε σε δροσιά του 
αγώνα που οφείλουμε να κάνουμε. να εμπιστευ-
θούμε τις δυνάμεις μας, να ενεργήσουμε με αυ-
τοπεποίθηση στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
απαλλαγμένης από τις παθογένειες του παρελ-
θόντος. ας μη φοβηθούμε τον ονειδισμό ανθρώ-
πων και να μην ηττηθούμε, υποκύπτοντες στην 
αλαζονεία τους. ας μη μας φοβίζουν, ούτε να μας 
κάμπτουν, ο λοιδωρίες και ταπεινωτικές συμπε-
ριφορές ορισμένων ανιστόρητων άμα και αγε-
νών της βόρειας Ευρώπης.

καταθέτω σκέψεις, ως απάντηση του παραπά-
νω ερωτήματος, εκτός του πεδίου της οικονομί-
ας. Επιμένω στο πνευματικό (υπό την ευρεία 
έννοια) χαρακτήρα της δοκιμασίας. Στον τομέα 
αυτό διαθέτουμε ίδιον δυνατό φως, τον πολιτι-
σμό μας, την Ορθόδοξη Παράδοση και την Ιστορία 
μας. Δεν έχουμε ανάγκη τη Δύση. αυτό που χρει-
άζεται είναι να αποβάλουμε την αμαρτωλότητά 
μας που επιδείξαμε έναντι του Θεού, πατρίδας 
και συμπολιτών μας. καλοδεχούμενη είναι η με-
ταφορά από τους εταίρους τεχνογνωσίας σε ζη-
τήματα οργάνωσης - λειτουργίας, ελέγχου της 
Δημόσιας Διοίκησης. Στην κατάσταση που βρί-
σκεται η χώρα πρέπει να διακρίνουμε το σημα-
ντικό από το ασήμαντο, το ουσιαστικό από το 
επουσιώδες και να προταχθεί το συλλογικό από 
το ατομικό.

Ως πολίτες αυτής της χώρας, την ώρα αυτή η 
θέση μας δεν είναι στους θεατές του σε εξέλιξη 

«Το μεγαλύτερον απ’ 
όλα τα συμφέροντα της 
Πατρίδος μας είναι η 
χριστιανική και εθνική 
εκπαίδευσις των 
Ελληνοπαίδων» 
(Ι. καποδίστριας 1 Δεκ. 1827)
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του ευρισκομένου δράματος, αλλά στους συμμε-
τέχοντες στη λύση του δράματος. Είμεθα ένα 
καράβι τσακισμένο με αβαρίες μεσοπέλαγα. η 
αντοχή του συνεχώς μειώνεται, ο χρόνος πιέζει, 
ο κυβερνήτης είναι ζαλισμένος και ο λαός, στον 
ρόλο του εφοπλιστή, αφού ενημερωθεί για την 
πραγματική κατάσταση είναι υπεύθυνος να επι-
λέξει τόσο το λιμάνι προορισμού όσο και τον 
αξιόπιστο κυβερνήτη (πολιτική ηγεσία).

Τα μείζονα εθνικά μας θέματα, παιδεία, νεο-
λαία, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οργάνωση κρά-
τους, οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια κ.ά. θα 
πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό ενός εθνικού 
σχεδίου που θα διαμορφωθεί και αποφασιστεί 
στην αθήνα.

Είναι ώρα να μετρήσουμε ως πολίτες τις ευ-
θύνες μας με την τιμή και το συμφέρον της πα-
τρίδας. να πιστέψουμε ότι όταν η πόλη ευτυχεί 
τότε και ο πολίτης είναι ευτυχής.

καθοριστική στην πορεία της χώρας είναι η 
ποιότητα του πολιτικού της κεφαλαίου, και ως εκ 
τούτου στη δημοκρατία η συμμετοχή του πολίτη 
στην εκλογή της ηγεσίας του θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνη. Θα χρειαστούμε πραγματικούς ηγέτες 
ικανούς να διαχειριστούν τα εθνικά θέματα, πα-
ραιτούμενοι ταις του βίου πραγματείαις ίνα τω 
στρατολογήσαντι (έθνος) αρέσουν.

Ο ηγέτης απευθύνεται προς τον λαό με συνετό 
λόγο και τον εμπνέει με το παράδειγμά του. Έχει 
το θάρρος να του πει: «όψεσθε απ’εμού και ούτω 
ποιήσετε» (κριταί Ζ, 17).

Ο Ιωάννης καποδίστριας είναι ένα φωτεινό 
παράδειγμα πολιτικού ηγέτη με αίσθηση της απο-
στολής, με αγνότητα φιλοπατρίας, με ευγενή αι-
σθήματα, ελκόμενος από το πάθος της προσφο-

ράς προς την πατρίδα. Όχι μόνον παραιτήθηκε 
του δικαιώματος αποζημίωσης αλλά διέθεσε και 
όλες τις οικονομίες του (25.000 γαλλικά φρά-
γκα) για να στείλει στην Ελλάδα παξιμάδια και 
πυρομαχικά. Έγραφε σε επιστολή τον νοέμ-
βριο1827: «…Ύστερον από όλα αυτά δεν έχω 
τίποτε να δώσω επειδή δεν μένει πλέον τίποτε 
και το αδύνατον ουδείς πράττει».

Ο λαός έχει ευθύνη να επιλέξει ηγέτες συνε-
τούς, φιλοπάτριδες, φιλόθεους, οξύνοες, ρεαλι-
στές, με καταγεγραμμένα την εντιμότητα, τη λι-
τότητα χρήσης του δημοσίου πλούτου, την παραί-
τηση δικαιωμάτων, τον μη πλουτισμό κατά την 
άσκηση της εξουσίας. Οι αδοκίμαστοι, νέοι πολι-
τικοί, θα πρέπει να έχουν διέλθει της διαδικασίας 
«άξιος», πριν την υποψηφιότητά τους, από την 
τοπική κοινωνία που θα εκπροσωπήσουν. η δη-
μοκρατία θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα 
εφόσον οι Έλληνες πολίτες ενδιαφερθούν για τα 
κοινά και διεκδικήσουν απολογισμό από τους 
άρχοντες.

Επιτέλους, να υπάρξει άρωμα ήθους, αρετής 
και φιλοπατρίας στους πολιτικούς μας ηγέτες και 
ευρύτερα σε όσους ηγούνται κρατικών δραστη-
ριοτήτων.

Τούτο να γνωρίζουμε ότι, όσο πιο μακριά στα-
θούμε από το χρέος μας τόσο πιο κοντά θα βρί-
σκεται ο τάφος της Ελλάδας.

Πιστεύω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας 
έχουν την ευκαιρία να πρωτοστατήσουν ως υπό-
δειγμα στη μεταμόρφωση της δημόσιας λειτουρ-
γίας, στην οποία θα επικρατήσει η πειθαρχία, ο 
σχεδιασμός, ο έλεγχος/μέτρηση του αποτελέ-
σματος, η λιτότητα, η δικαιοσύνη, το συμφέρον 
τους έθνους. 

ΣHMEIΩΣH
 Ίδε εκτεταμένα στο βιβλίο μου “Ο ΔρΟμΟΣ ΤΩν ΣΤραΤΙΩΤΙκΩν” απρ. 2011 εκδόσεις "Εν πλω".
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Oι Έλληνες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
πολέμησαν το φασισμό, το ναζισμό 
και τον κομμουνισμό.

Ο Στρατάρχης κάιτελ, αρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Γερμανίας στο Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, δήλωσε στη Δίκη της νυρεμβέργης ότι: «η 
αναπάντεχη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων 
επιβράδυνε κατά δύο και πλέον ζωτικούς μήνες 
την επίθεσή μας κατά της ρωσίας. αν δεν είχαμε 
τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, άλλη θα ήταν η 
έκβαση του πολέμου στο ανατολικό μέτωπο και 
γενικά του Πολέμου και άλλοι θα ήταν σήμερα 
κατηγορούμενοι».

Ο Χίτλερ, σε συνομιλία του στις 30 μαρτίου 
1944, είπε στη γνωστή κινηματογραφίστρια φίλη 
του Leni Riefenstahl, ότι: «η επίθεση της Ιταλίας 
κατά της Ελλάδος υπήρξε καταστροφική για τη 
Γερμανία. αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην 
Ελλάδα και δεν χρειάζονταν τη βοήθειά μας, ο 
Πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετική τροπή. Θα 
είχαμε προλάβει να κατακτήσουμε το Λένιν-
γκραντ και τη μόσχα, πριν μας πιάσει το ρωσικό 
ψύχος» (από το βιβλίο της Riefenstahl). Τα ίδια 
επανέλαβε και στην Πολιτική του Διαθήκη που 
υπαγόρευσε προ του θανάτου του στις 
30.4.1945.

Ο Γάλλος Pierre Bourdan σε συνέντευξή του 
στο BBC το 1942 δήλωσε: «με την πάροδο του 
χρόνου θα φανεί ότι μετά την απόφαση της αγ-
γλίας του 1940, ήταν η ανδρεία του ελληνικού 
λαού, που συνέβαλε περισσότερο για να σωθεί ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο δημιουργημένος από 
τον ίδιο αυτό λαό πριν από 2.400 χρόνια. Πρέπει 
να το σκέπτονται αυτό όταν θα διαμορφώσουν 
την Ευρώπη. κάθε αχαριστία στην Ελλάδα θα 
ισοδυναμούσε με προδοσία προς την Ευρώπη».

Ο ρ/Σ της μόσχας το 1942, στην Επέτειο της 
Εισόδου των Γερμανών στην αθήνα, μετέδωσε 
«Άοπλοι πολεμήσατε πάνοπλους και νικήσατε. 
μικροί εναντίον μεγάλων και υπερισχύσατε. Δεν 
μπορούσε να γίνει αλλιώς διότι είστε Έλληνες. 
Οι ρώσοι κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε, 
χάριν στην αντίστασή σας. Σας ευχαριστούμε».

Οι σημερινοί δανειστές μας, ας μην ξεχνούν 
την Ελληνική προσφορά στον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και ας μην πιέζουν ασφυκτικά τον ελληνικό 
λαό για τα δανεικά τους, τα οποία γνωρίζουν ότι 
δεν θα χάσουν. 

Χίτλερ και στρατάρχης Κάιτελ 
ομολόγησαν ότι οι Έλληνες το 1940-41 
απέτρεψαν τη ναζιστική κυριαρχία στην 
Ευρώπη Γράφει ο Πρώην Υπουργός – 

Παλαίμαχος Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Nίκος Mάρτης
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Η ναυμαχία της Έλλης

T
ι ην 3/12/1912 ο Ελληνικός στόλος ήταν 
ήδη εν πλω, καθόσον ο κουντουριώτης 
πίστευε ότι η πρόσφατη δραστηριότητα 

Τουρκικών ελαφρών σκαφών στην είσοδο των 
Δαρδανελλίων θα ακολουθείτο από έξοδο ολο-
κλήρου του Τουρκικού στόλου και ως εκ τούτου 
είχε όλα τα πλοία σε περιπολία στην ευρύτερη 
περιοχή. Όντως την 08.20 π.μ. εντοπίζεται ο 
Τουρκικός στόλος εξερχόμενος από τα στενά. η 
πείσμων περιπολία του ναυάρχου δικαιώνεται, 
την 08.55 π.μ. καλεί τα α/Τ να συνταχθούν μαζί 
με τη θωρηκτή μοίρα, στην οποία πρωτόπλους 
είναι ο «αβέρωφ» και αφού κρεμάσει στο στήθος 
του το Σταυρό του Παναγίου Τάφου, εκπέμπει το 
ακόλουθο ιστορικό σήμα προς τα υπόλοιπα πλοία 
της δύναμής του.

«με τη βοήθειαν του Θεού και τας ευχάς του 
Βασιλέως μας, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και 
με πεποίθησιν προς την νίκην εναντίον του 
εχθρού του γένους. κουντουριώτης».

Πρόκειται για ένα εμπνευσμένο σήμα που θυ-
μίζει διατύπωση σηματολογίου του 1821. η ανά-
γνωσή του προκαλεί φρενίτιδα ενθουσιασμού.

Την 09.00 π.μ. οι δύο στόλοι κινούνται προς 
Βορρά με παράλληλες συγκλίνουσες πορείες 
σε γραμμή παραγωγής τα θωρηκτά, σε απόστα-
ση περίπου 17.000 μέτρων μεταξύ τους. Την 
09.22 π.μ. ξεκινάει το πυρ από την τουρκική 
ναυαρχίδα σε μια απόσταση περίπου 12.000 μέ-
τρων. Ο ελληνικός στόλος απαντάει την 09.23 
και μολονότι ο ήλιος τυφλώνει τους Έλληνες 
πυροβολητές εν τούτοις το πυρ των ελληνικών 
πλοίων φαίνεται ευστοχότερο του τουρκικού. 

Όταν η απόσταση φτάνει στα 9.500 μέτρα περί 
ώρας 09.35 π.μ. ο κουντουριώτης υψώνει το 
διεθνές σήμα Ζ που σημαίνει ότι καθιστά την 
κίνησή του ανεξάρτητη και αυξάνει ταχύτητα με 
πορεία προς τον εχθρό κατάλληλη ώστε να επι-
τύχει τη διασταύρωση τύπου «Τ» που πρωτο-
χρησιμοποιήθηκε από τον νέλσωνα, με τον 
εχθρικό στόλο. Ο ίδιος ο κουντουριώτης αργό-
τερα θα διηγηθεί στον Υπασπιστή του ναύαρχο 
Φωκά ότι: «Είδα εκείνη την ώρα σαν όραμα 
επάνω στους δύο κάβους των στενών τον πάπ-
πο μου και τον μιαούλη να μου κάμουν νόημα 
και να με καλούν».

Όλα τα Τουρκικά πλοία εκείνη την ώρα βάλ-
λουν κατά του «αβέρωφ» εν τούτοις αυτός προ-
χωρεί με ταχύτητα 20 κόμβων μέσα σε καπνούς 
και πίδακες νερού, η ψυχή του ναυάρχου έχει 
ενσωματωθεί στο πλοίο και το οδηγεί προς τη 
δόξα. με την συγκλίνουσα πορεία ο «αβέρωφ» 
φτάνει στα 4.600 μέτρα περί τις 09.55 π.μ. και ο 
εχθρός καμπτόμενος κυρίως ηθικά, αλλά έχο-
ντας δεχθεί και χτυπήματα στρέφει δεξιά και 
φεύγει προς τα στενά. Εκείνη την ώρα ο «αβέ-
ρωφ» στρέφει και αυτός δεξιά και καταδιώκει 
τον φεύγοντα τουρκικό στόλο. Τα 3 παλαιά Ελ-
ληνικά θωρηκτά διοικούμενα από το μοίραρχό 
τους Πλοίαρχο Π. Γκίνη εφόσον ο κουντουριώ-
της είχε υψώσει το Ζ στο χρονικό εκείνο σημείο 
(09.55 π.μ.) στρέφουν αριστερά με αποτέλεσμα 
να ανοίξει η απόσταση μεταξύ αυτών και του 
υποχωρούντος Τουρκικού στόλου. Ο ελιγμός 
αυτός του μοιράρχου θα επικριθεί από αρκετούς 
αξιωματικούς και θα αποτελέσει σημείο τριβής 
μεταξύ αυτού και του κουντουριώτη μεταπολε-

η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου 
Κουντουριώτη

Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ
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μικά. Ο «αβέρωφ» μόνος του ουσιαστικά συνε-
χίζει την καταδίωξη και φτάνει μέχρι αποστάσε-
ως 2.850 μέτρων από τα Τουρκικά πλοία παρότι 
παρουσιάζεται επανειλημμένα αφλογιστία στα 
πυροβόλα του και μειώνεται δραστικά η ταχυβο-
λία του και παρότι τώρα βάλλεται και από τα πυ-
ροβολεία της ξηράς. Περί τις 10.25 π.μ. ο κου-
ντουριώτης αποφασίζει να σταματήσει την κατα-
δίωξη, η ναυμαχία διακόπτεται και τα Τουρκικά 
πλοία εισέρχονται στα Δαρδανέλια. Οι απώλειες 
από Ελληνικής πλευράς είναι ασήμαντες (ένας 
νεκρός και τρεις τραυματίες εκ των οποίων ο 
ένας θα αποβιώσει εξαιτίας των τραυμάτων του). 
Οι Τουρκικές απώλειες θεωρούνται πολύ μεγα-
λύτερες αλλά όχι καθοριστικές.

κατά τη ναυμαχία της 3/12, που ονομάστηκε 
ναυμαχία της Έλλης, ασκήθηκε κριτική στον αρ-
χηγό διότι θεωρήθηκε ότι διακινδύνευσε υπέρ-
μετρα τον «αβέρωφ» θέτοντάς τον υπό το πυρ 
των επάκτιων πυροβολείων. Χαρακτηριστικό 
είναι το απόρρητο προσωπικό τηλεγράφημα που 
του απέστειλε ο Βασιλέας Γεώργιος το οποίο 
μεταξύ άλλων γράφει: «... Έχω καθήκον να σου 
συστήσω σύνεσιν και φρόνησιν. Προς Θεού σε 
παρακαλώ μην είσαι νευρικός… δεν επιτρέπεται 
εις τόσον άξιον αρχηγόν και ναύαρχον να εκθέτει 
πλέον του δέοντος την ζωήν του, των ανδρών 
του και την ύπαρξιν των πλοίων μας. Θέλεις λο-
γαριάζει δε τι θα γίνει η φιλτάτη Ελλάς εάν κα-
ταστραφούν τα πλοία... Ζήτω ο άξιος ναύαρχος 
του στόλου μας κουντουριώτης».

Σε απάντηση αυτών των επικρίσεων ο ναύαρ-
χος πολύ αργότερα θα γράψει: «Τα πολεμικά πλοία 
δεν είναι διά στολισμόν. η ιστορία διδάσκει ότι 
ουδέν έθνος δύναται να θαλασσοκρατεί, εφόσον 
δεν θεωρεί τα πολεμικά πλοία προορισμένα να 
κινδυνεύουν και εν ανάγκη να καταστραφούν».

Έτερη κριτική που ασκήθηκε στον αρχηγό 
αφορούσε τη μη επίτευξη καταβυθίσεως κά-

ποιου από τα εχθρικά πολεμικά, αλλά αν σκε-
φτούμε ότι η ναυμαχία διήρκησε συνολικά μια 
ώρα και σε αυτήν παρουσιάστηκαν φαινόμενα 
αφλογιστίας στα πυροβόλα του «αβέρωφ» ενώ 
η μοίρα των παλαιών θωρηκτών πέρα από τα 
δεδομένα προβλήματα βραδυβολίας δεν κατά-
φερε να βρεθεί σε πολύ κοντινές αποστάσεις, 
τότε εύκολα απαντάται η εν λόγω κριτική. Επί-
σης πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ δόθηκε η δι-
αταγή από τον αρχηγό στα αντιτορπιλικά να 
επιτεθούν με τις τορπίλες τους αυτά δεν επιτέ-
θηκαν. Πιθανότατα να μην έλαβαν το σήμα εν 
μέσω της μάχης αλλά και πάλι δεν επέδειξαν 
πρωτοβουλία να αναλάβουν από μόνα τους την 
επίθεση κατά ενός υποχωρούντος ατάκτως, 
εχθρού. Το επεισόδιο αυτό αποτέλεσε αφορμή 
να ψυχρανθούν οι σχέσεις του κουντουριώτη 
με το διοικητή των αντιτορπιλικών Πλοίαρχο Ι. 
Βρατσάνο, τον οποίο πρώτης δοθείσης ευκαιρί-
ας τον αντικατέστησε.

Η Ναυμαχία της Λήμνου
Την 1/1/1913 ο Τουρκικός στόλος εξέρχεται από 
τα στενά, ο Ελληνικός στόλος βγαίνει και αυτός 
από τον όρμο του μούδρου την 10.30 π.μ. Οι αντί-
παλοι στόλοι την 11.30 π.μ. βρίσκονται σε απόστα-
ση 8.800 μέτρα μεταξύ τους, πλέοντες προς νότο 
σε γραμμή παραγωγής τα θωρηκτά με συγκλίνου-
σες πορείες. Την 11.34 π.μ. ξεκινάει το εχθρικό 
πυρ και μετά ένα λεπτό απαντούν τα Ελληνικά 
πλοία. Πάλι τα τουρκικά πυρά αποδεικνύονται 
άστοχα εν αντιθέσει με τα ελληνικά. Στις 11.50 π.μ. 
η απόσταση έχει ελαττωθεί στα 6.700 μέτρα και ο 
Τουρκικός στόλος αρχίζει να δείχνει σημάδια κάμ-
ψης. Την 11.56 π.μ. ολόκληρος ο Τουρκικός στό-
λος έχει τραπεί σε φυγή στρέφοντας αριστερά και 
άτακτα προσπαθώντας με βορειοανατολική πο-
ρεία να επιστρέψει στα στενά. Ο Ελληνικός στόλος 
στρέφει και αυτός, με άποια καθυστέρηση, προς 
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καταδίωξη και περί ώρας 12.15 μ.μ. ο «αβέρωφ» 
αυξάνει ταχύτητα και κινείται μόνος προς καταδί-
ωξη των Τουρκικών πλοίων. Τα παλαιά θωρηκτά 
δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν λόγω μικρής 
ταχύτητας αλλά και εξαιτίας των όχι καταλλήλων 
πορειών σύγκλησης που έλαβε ο μοίραρχός τους. 
η φάση της καταδίωξης του «αβέρωφ» έληξε την 
14.34 μ.μ. οπότε έπαυσε το πυρ και ο Τουρκικός 
στόλος κατέφυγε στα Στενά. Σε αυτή τη φάση οι 
αποστάσεις του «αβέρωφ» από τον υποχωρούντα 
στόλο ποικίλλαν από 7.000 έως 9.900 μέτρα. η 
πορεία του «αβέρωφ» θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως μαιανδρική προκειμένου να μπορούν να 
βάλουν τα πυροβόλα και των δύο πλευρών του. 
από μακρά θεώμενη η φάση της καταδιώξεως 
ομοίαζε με τσοπάνη («αβέρωφ») που καθοδηγεί 
τα πρόβατα (Τουρκικά πλοία) προς το μαντρί (Στε-
νά Δαρδανελλίων). Οι απώλειες από ελληνικής 
πλευράς είναι εκ νέου ασήμαντες (ένας τραυματί-
ας). Οι τουρκικές απώλειες όμως τώρα θεωρού-
νται πολύ μεγαλύτερες και οι βλάβες που έχουν 
προξενηθεί θεωρούνται ουσιαστικά μη επισκευά-
σιμες, ως το τέλος του πολέμου.

η ναυμαχία της 5/01/1913, που ονομάστηκε 
ναυμαχία της Λήμνου, διήρκησε τρεις ώρες και 
σε αυτήν εξασφαλίστηκε ο έλεγχος του αιγαίου. 
η Τουρκική κυβέρνηση πείστηκε ότι δεν μπορεί 
να αναμένει τίποτε περισσότερο από το στόλο της 
(αν δεν ενισχυόταν με άλλα πλοία) και δεν απο-
τόλμησε άλλη ενέργεια στο αιγαίο, το οποίο έγι-
νε «ελληνική λίμνη». Πάλι εκφράστηκαν κριτικές 
γύρω από τη μη αξιοποίηση των αντιτορπιλικών 
για εκτέλεση τορπιλικής επίθεσης. Είναι γεγονός 
ότι δεν δόθηκε ειδική διαταγή στον καινούργιο 
διοικητή τους αντιπλοίαρχο Ι. ηπίτη κατά τη ναυ-
μαχία αυτή, αλλά και πάλι διαπιστώθηκε έλλειμ-
μα πρωτοβουλίας εφόσον ευκαιρία για δράση 
δόθηκε στα πλοία του.

η συνέχεια των Βαλκανικών πολέμων δεν 

έδωσε την ευκαιρία στον κουντουριώτη για μια 
Τρίτη ναυμαχία εν τούτοις ο στόλος, υπό την ηγε-
σία του, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και στο 
Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο κατά τον οποίο Ελ-
ληνικά πολεμικά πλοία, έγκαιρα και αιφνιδιαστικά 
απελευθέρωσαν την καβάλα. Οι Βαλκανικοί πό-
λεμοι τελείωσαν με τη συνθήκη του Βουκουρεστί-
ου και ο Ελληνικός στόλος επέστρεψε νικητής την 
05/08/1913 στο Φάληρο σε πανηγυρική ατμό-
σφαιρα ενώ ο κουντουριώτης προήχθη σε αντι-
ναύαρχο, όντας ο πρώτος Έλληνας μετά τον κων-
σταντίνο κανάρη που ελάμβανε αυτό το βαθμό.

Σχόλια – επικρίσεις επί της δράσεως του 
Αρχηγού
Συνολικά οι μελετητές του έργου του ναυάρχου 
κατά τους Βαλκανικούς πολέμους λίγα «μελανά» 
σημεία μπόρεσαν να του προσάψουν. Στους μετα-
γενέστερους χρόνους και αφού είχε επισυμβεί ο 
εθνικός διχασμός όπου τα πάθη είχαν ενταθεί βρέ-
θηκαν ορισμένοι παλαιοί συνεργάτες του και υφι-
στάμενοί του που αμφισβήτησαν κάποια από τα 
γεγονότα των ναυμαχιών και της εν γένει πολεμι-
κής του δράσεως. Σημαντικότερος από τους αμφι-
σβητίες υπήρξε ο αρχιεπιστολέας του και κυβερ-
νήτης του «αβέρωφ» αντιπλοίαρχος τότε Σ. Ι. Δού-
σμανης. Επί της κριτικής του Δούσμανη όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο βιβλίο του (Το ημερολόγιον του 
κυβερνήτου του «Γ. αβέρωφ» κατά τους Βαλκανι-
κούς πολέμους 1912-1913) που εξέδωσε μετά το 
θάνατο του κουντουριώτη, δεν απαιτείται να υπει-
σέλθουμε καθόσον εύστοχα και αποτελεσματικά 
την έχει αντιμετωπίσει ο ναύαρχος Φωκάς στο δι-
κό του έργο (Ο στόλος του αιγαίου 1912-1913 
Έργα και ημέραι). απαραίτητο εν τούτοις, κρίνουμε 
να αναφέρουμε απέναντι στην εικόνα του απλού 
επιβάτη την οποία μας παρουσιάζει ο Δούσμανης 
αναφερόμενος για τον αρχηγό του, Π. κουντουριώ-
τη, το ακόλουθο σχόλιο: «... κατά ψυχολογικόν φαι-
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νόμενον γνωστόν, η διάθεσις του αρχιστρατήγου 
(ναυάρχου), το ψυχικόν του σθένος και η απόφασις 
αυτού να νικήσει, ή αντιθέτως η έλλειψις ψυχραι-
μίας και ο δισταγμός, μεταδίδονται ακαριαία και 
μυστηριωδώς εις όλας τας βαθμίδας της ιεραρχίας. 
Δεν είναι δυνατόν να διαπραχθή μεγαλύτερον 
σφάλμα από του να νομίζηται ότι η ανικανότης ενός 
αρχιστρατήγου (ναυάρχου) είναι δυνατόν να ισορ-
ροπηθή διά της ικανότητος οιουδήποτε επιτελάρ-
χου και επιτελείου, αργά ή γρήγορα – γρήγορα ως 
επί το πολύ – το στράτευμα αντιλαμβάνεται αλαν-
θάστως ποιος το διοικεί και πώς».

μια άλλη κριτική που ασκήθηκε από ανώνυμο 
στην εφημερίδα Σκριπ σε σειρά άρθρων με τίτλο «Ο 
ναυτικός πόλεμος του 1912-1913» γίνεται αναφο-
ρά με αρνητική χροιά στη διοικητική τριχοτόμηση 
του Ελληνικού ελαφρού στόλου και στο στενό 
έλεγχο που ασκούσε σε αυτόν ο κουντουριώτης. 
Επί τούτου αρκούμαστε να πούμε ότι η ανομοιογέ-
νεια του Ελληνικού ελαφρού στόλου δικαιολογού-
σε την τριχοτόμησή του ενώ όσο για το στενό έλεγ-
χο, αυτός δικαιολογείτο από τις εμπειρίες του πα-
ρελθόντος οι οποίες δίδασκαν στον κουντουριώτη 
ότι Έλληνες αξιωματικοί και πληρώματα είχαν επι-
δείξει μια έφεση σε πρωτοβουλίες που δεν εξυπη-
ρετούσαν πάντοτε τον αντικειμενικό σκοπό.

Επίσης κατηγορήθηκε ο αρχηγός ότι συνέταξε 
αυστηρές εκθέσεις ικανότητας για τους υφιστα-
μένους του αξιωματικούς ενώ κατά την περίοδο 
εκείνη υπήρχε έντονη ναυτική προετοιμασία από 
την πλευρά της Τουρκίας. Ο ναύαρχος όμως δι-
ακρινόταν για το πνεύμα δικαιοσύνης του και 
σίγουρα θα του ήταν δύσκολο να θεωρήσει ότι 
θα πρέπει να χαριστεί σε αυτούς που δεν τον ικα-
νοποίησαν κατά τον καιρό του πολέμου με την 
ελπίδα ότι σε ενδεχόμενο νέο πόλεμο θα τον ικα-
νοποιήσουν. αντίθετα είναι πιθανότερο να επιθυ-
μούσε να «ξεκαθαρίσει» το Nαυτικό από αυτούς 
που θεωρούσε όχι ιδιαίτερα ικανούς προκειμέ-

νου να δώσει τη δυνατότητα σε νεότερους να 
προβιβαστούν και με δεδομένο ότι το Ελληνικό 
Nαυτικό είχε υποστεί ελάχιστες απώλειες στο 
ανθρώπινο δυναμικό του.

ακόμα κατηγορήθηκε για την πλημμελή οργάνω-
ση του ορμητηρίου του μούδρου και ειδικά για την 
ελλιπή προετοιμασία από τον καιρό της ειρήνης για 
την οργάνωσή του. αυτό όμως το καθήκον, ξέφευ-
γε των αρμοδιοτήτων του διότι ήταν περισσότερο 
ζήτημα Υπουργείου ναυτικών και διατεθειμένων 
πιστώσεων, όπου πάντοτε επικρατούσε το πνεύμα 
της λιτότητας, παρά το ζήτημα του κουντουριώτη. 
Τέλος κατηγορήθηκε ότι δεν πραγματοποίησε ναυ-
τικά γυμνάσια ιδιαίτερα κατά την αναμονή στο μού-
δρο της εξόδου του Τουρκικού στόλου μετά τη ναυ-
μαχία της Λήμνου. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
τα γυμνάσια συνήθως αναλώνουν πόρους (καύσιμα 
– ανταλλακτικά – πυρομαχικά) τα οποία ποτέ στην 
Ελλάδα δεν υπήρχαν σε αφθονία. Επίσης η αύξηση 
της πιθανότητας βλάβης ή ναυτικού ατυχήματος σα-
φώς δεν ήταν επιθυμητή καθόσον δεν μπορούσαν 
να γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσει ακόμα ο πόλεμος. 
ας ληφθεί ακόμη υπόψη ότι και χωρίς τα γυμνάσια 
συνέβησαν πολλές βλάβες ένεκα των οποίων πλοία 
έπρεπε να αποστέλλονται στο νΣ προς αποκατάστα-
ση ενώ δεν έλειψαν και τα ναυτικά ατυχήματα (προ-
σαράξεις των α/Τ «ασπίς», «Σφενδόνη», «Πάνθηρ», 
«Ιέραξ», «Λέων», «Τορπιλοβόλου 11» και Θ/κ 
«Ύδρα») δεδομένης της μη ακριβούς χαρτογράφη-
σης και των ελλιπών τεχνικών μέσων των πλοίων 
για τον προσδιορισμό στίγματος (δεν υπήρχαν ρ/Ε, 
ηχοβολιστικά ή GPS). ας σημειωθεί εδώ ότι κατά το 
μάρτιο του 1913, ο στόλος μειώνεται ένεκα του 
γεγονότος ότι το Θωρηκτό «Ύδρα» με τα α/Τ «κε-
ραυνός» - «Δόξα» - «Πάνθηρ» θα μεταβούν έξωθεν 
των αιγυπτιακών ακτών προκειμένου να αποκλεί-
σουν την έξοδο του «Χαμηδιέ» στη μεσόγειο, το 
οποίο εν τω μεταξύ έχει καταπλεύσει σε Τουρκικό 
λιμένα στην Ερυθρά Θάλασσα.  
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Προκήρυξις
με τη βοήθεια του Θεού με πίστιν εις τον τίμιον 
αγώνα μας, με τη συμπαράστασιν ολοκλήρου του 
Ελληνισμού και με τη βοήθεια των κυπρίων ανα-
λαμβάνομεν τον αγώνα διά την αποτίναξιν του 
αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο, το οποίον 
μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιερόν παρα-
καταθήκην «Ή ταν ή επί τας».

αδελφοί κύπριοι, 
από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι 
εκείνοι οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν 
Ιστορίαν, διά να διατηρήσουν την Ελευθερίαν 
των, οι μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι 
Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεότεροι του αλ-
βανικού Έπους. μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 
’21, οι οποίοι μας εδίδαξαν, ότι η απελευθέρωσις 
από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το 
αίμα. μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο ελληνισμός 
ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνίαν αλλά 
και με εθνικήν υπερηφάνειαν.

ας απαντήσωμεν με έργα, ότι θα γίνωμεν 
«πολλώ κάρρονες τούτων» είναι καιρός να δεί-
ξωμεν εις τον κόσμον, ότι, εάν η διεθνής διπλω-
ματία άδικος και εν πολλοίς άνανδρος, η κυπρι-
ακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας, δεν 
θέλουν να αποδώσουν τη Λευτεριά μας, μπορού-
μεν να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια 
και με το αίμα μας.

ας δείξωμεν εις τον κόσμον ακόμη μίαν φοράν 
ότι και του σημερινού Έλληνος, «ο τράχυλος ζυ-
γόν δεν υπομένει». Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο 
δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν. ημείς 
διαθέτομεν την ψυχήν. Έχομεν και το δίκαιον με 
το μέρος μας. Γι’ αυτό και θα νικήσωμεν.

Διεθνείς Διπλωμάται, 
ατενίσατε το έργο σας, είναι αίσχος εν εικοστώ 
αιώνα οι λαοί να χύνουν το αίμα των, για να απο-
κτήσουν τη λευτεριά των, το θείον αυτό δώρον, 
για το οποίον και εμείς επολεμήσαμεν παρά τω 
πλευρώ των λαών σας, και για το οποίον σεις, 
τουλάχιστον, διατείνεσθε, ότι πολεμήσατε ενα-
ντίον του ναζισμού και του φασισμού.

Έλληνες, 
όπου κι αν ευρίσκεστε ακούσατε τη φωνή μας. 
Εμπρός, όλοι μαζί για τη λευτεριά της κύπρου μας...

ΕΟΚΑ
Ο Αρχηγός Διγενής

αυτά μεταξύ άλλων πρόβαλε και αξίωνε ο ελ-
ληνισμός της κύπρου με την πρώτη προκήρυξη 
της ΕΟκα, όταν το πρωί της 1ης απριλίου του 

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας των κυπρίων 
1955-59

Γράφει ο αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δ.Γ. Δέδης ΠΝ

Κάτω από την ηγεσία του Εθνάρχη Μακαρίου και του 
Διγενή, οι Έλληνες της Κύπρου έγραψαν ηρωικές 
σελίδες στην ιστορία του Ελληνισμού
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1955 ξεκινούσε τον απελευθερωτικό αγώνα του. 
Στόχος του αγώνα υπήρξε η αποτίναξη του αγ-
γλικού αποικιακού ζυγού και η πραγματοποίηση 
του καθολικού αιτήματος του Ελληνικού κυπρι-
ακού λαού για ένωση με την Ελλάδα.

Στο ιστορικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρί-
ου 1950, με το οποίο ο Ελληνισμός της κύπρου 
εξέφραζε τους μύριους πόθους του 97% του κυ-
πριακού Ελληνισμού που αξίωνε την ένωση με 
την Ελλάδα. η αξίωση για ένωση με την Ελλάδα 
είναι όμως πολύ παλαιότερη. η κύπρος αναπό-
στατο τμήμα του Ελληνισμού, είχε παραμείνει έξω 
από τα όρια του Ελληνικού κράτους και συνεπώς 
το αίτημα του λαού της για ενσωμάτωση στον 
εθνικό κορμό στάθηκε απόλυτα φυσιολογικό.

Όμως η αποικιοκρατική πολιτική της αγγλίας δεν 
αφήνει περιθώριο ελπίδας. κι η πρώτη δυναμική 
αντίδραση στην αποικιοκρατική δουλεία υπήρξε το 
κίνημα του 1931. Τα οκτωβριανά, όπως καθιερώ-
θηκε να ονομάζονται, σημαδεύουν και ορίζουν την 
πρώτη δυναμική αιματηρή αναμέτρηση του Ελλη-
νισμού της κύπρου με την αποικιοκρατία.

Την αποτυχία του κινήματος ακολουθεί μια 
εποχή τρομοκρατίας, κατάπνιξης του εθνικού 
φρονήματος και συστηματικής φίμωσης του λα-
ού. απαγορεύεται η ανάρτηση της ελληνικής ση-
μαίας και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

αυτό το κλίμα καταγράφει ο ποιητής Γιώργος 
Σεφέρης όταν το 1953 ταξιδεύει στην κύπρο. Γι’ 
αυτό και απευθύνεται στους Άγγλους για να τους 

υπενθυμίζει πως:
«η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον 

ώμο και να φύγουν. (...) και τούτα τα κορμιά, Πλα-
σμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν, Έχουν ψυ-
χές, μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν, Δεν 
θα μπορέσουν, μόνο θα τις ξεκάνουν, αν ξεγίνου-
νται οι ψυχές» («Σαλαμίνα της κύπρου»).

Συγχρόνως καταγράφει στο ημερολόγιό του 
όλη την αγωνία του Ελληνισμού της κύπρου για 
εθνική αποκατάσταση και διασώζει μέσα από το 
φωτογραφικό υλικό της επίσκεψής του στην κύ-
προ το κυρίαρχο σύνθημα «την Ελλάδα θέλο-
μεν κι ας τρώγωμεν πέτρες».

η 1η απριλίου 1955 μέρα κατά την οποία ξεκί-
νησε ο επικός αγώνας του 1955-59 για  Ένωση 
της κύπρου με την Ελλάδα, αποτελεί μέρα εθνικής 
περηφάνειας και αναβάπτισης για όλο τον ελλη-
νισμό. Το πάθος και η αγάπη για την ελευθερία και 
την Ελλάδα, η άρνηση της αποικιοκρατικής κατα-
πίεσης και δουλείας, το αγωνιστικό πείσμα και η 
θέληση για αξιοπρέπεια και τιμή, οδηγούν τελικά 
σ’ έναν αιματηρό και τιτάνιο αγώνα. Έναν αγώνα 
που τον συνόδεψαν θυσίες ηρώων και ολοκαυ-
τώματα, ο αγώνας της ΕΟκα είναι πρωτίστως 
αγώνας των νέων. Οι νέοι της ΕΟκα κλείστηκαν 
στα κρατητήρια και τα στρατόπεδα συγκεντρώσε-
ως. Έλιωσαν στα βασανιστήρια, σκοτώθηκαν μα-
χόμενοι ηρωικά σε ενέδρες, ανέβηκαν στις αγχό-
νες ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο, κάηκαν στα κρη-
σφύγετα αρνούμενοι να παραδοθούν. 

Aπό αριστερά: Φυλακισμένα 
μνήματα. 13 παλληκκάρια του 
αγώνα τάφηκαν εδώ κρυφά από 
τους Άγγλους, για να αποφευχθούν 
οι λαϊκές διαδηλώσεις.

Με το ολοκαύτωμά του ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου άνοιξε το δρόμο. 
της εθνικής αξιοπρέπειας και τιμής

Ο σημαιοφόρος μαθητής Πετράκης 
Γιάλλουρος, πρώτος πάντοτε στις 
μαχητικές διαδηλώσεις.



MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2012              21

Tα μικρασιατικά γεγονότα προκα-
λούσαν πάντα μια αμφιθυμία 
στους Έλληνες. η υποβάθμιση 

της σημασίας τους, η απόκρυψη του αριθμού των 
θυμάτων (τουλάχιστον 800.000 σύμφωνα με την 
εκτίμηση των ιστορικών κιτρομηλίδη - αλεξαν-
δρή), η απενοχοποίηση του τουρκικού εθνικι-
σμού, ακόμα και η αιτιολόγηση της γενοκτονίας 
των χριστιανικών πληθυσμών, υπήρξαν κοινός 
τόπος στη μετά το '22 Ελλάδα. η νεοελληνική 
ιδεολογία, όπως διαμορφώθηκε από το κυρίαρ-
χο σύστημα εξουσίας -και την αριστερά- δεν συ-
μπεριέλαβε την ιστορική εμπειρία του ελληνι-
σμού της ανατολής. η άρνηση της Ιστορίας κα-
θόρισε τις προτεραιότητες της ιστορικής επιστή-
μης, της λογοτεχνίας και της τέχνης. Για επτά 
ολόκληρες δεκαετίες η μικρασιατική τραγωδία, 
η ερμηνεία της και τα συμπεράσματα που προέ-
κυπταν απ' αυτήν, προκαλούσε τα αρνητικά αντα-
νακλαστικά μεγάλου μέρους, τόσο των κρατικών 
λειτουργών, όσο και των πολιτικών ιθυνόντων 
και καθοδηγητών. Το "σόκ του '22" οδήγησε σε 
μια ιδεολογική περιχαράκωση γύρω από τα στε-
νά όρια των συμφερόντων του κράτους. Εκτός 
από τα γεγονότα στη μικρά ασία και άλλα φαινό-
μενα που σχετίζονταν με τον εξωελλαδικό ελλη-
νισμό, όπως η Διασπορά, οι Έλληνες στη Σοβιε-
τική Ένωση κ.ά. τέθηκαν στο περιθώριο του νε-
οελληνικού ενδιαφέροντος. η κατάσταση αυτή 
άλλαξε άρδην τη δεκαετία του '90. 

η ωρίμανση και ο εκδημοκρατισμός της ελληνι-
κής κοινωνίας, μαζί με την ανάπτυξη της κοινωνίας 
των πολιτών επέβαλαν μια διαφορετική θεώρηση 

της Ιστορίας. Το πρώτο επίσημο βήμα για την ενσω-
μάτωση στην εθνική μνήμη των μικρασιατικών 
γεγονότων, έγινε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος το 1992 με την αγιοποίηση του 
μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου με βασικό κρι-
τήριο τη δολοφονία του από τους κεμαλικούς:  
"…το μαρτύριό του είναι εκείνο που βαρύνει απο-
φασιστικά την αγιοκατάταξή του και επί πλέον, ο 
τελευταίος επίσκοπος των Σμυρναίων ήταν άγιος 
στις συνειδήσεις των Ελλήνων προτού η ποιμαί-
νουσα Εκκλησία τον αγιοποιήσει."

η συνέχεια δόθηκε το 1993 με μια επίσημη 
ανακοίνωση του τότε υφυπουργού Εξωτερικών 
Βύρωνα Πολύδωρα για τη μνήμη των θυμάτων 
της γενοκτονίας στον Πόντο. ακολούθως, η Βου-
λή των Ελλήνων αναγνώρισε ομοφώνως τη 
γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό χώρο 
και θέσπισε δύο επίσημες εθνικές επετείους. με 
την απόφαση του 1994 αναγνωρίστηκε η γενο-
κτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό Πόντο και 
ορίστηκε ως ημέρα μνήμης η 19η μαΐου -ημέρα 
κατά την οποία το 1919 ο μουσταφά κεμάλ απο-
βιβάστηκε στη Σαμψούντα για να αρχίσει την εκ-
στρατεία του κατά του ελληνικού στρατού που 
είχε ήδη αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Το 1998 η 
Βουλή αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων 
στο σύνολο του μικρασιατικού εδάφους. Όρισε 
ως ημέρα εθνικής μνήμης τη 14η Σεπτεμβρίου 
- ημέρα κατά την οποία τα κεμαλικά στρατεύματα 
πυρπόλησαν τη Σμύρνη το 1922. 

 
Γνώση και αλλοτρίωση
η απουσία ενδιαφέροντος για τα μικρασιατικά, 

Mικρασιατική καταστροφή και 
νεοελληνική ιδεολογία

Γράφει ο Διδάκτωρ Σύγχρονης Iστορίας Bλάσης Aγτζίδης
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υπήρξε καταλυτική. Ο ελληνισμός της ανατολής 
και η καταστροφή του, δεν αποτέλεσαν μέρος 
των επιστημονικών προτεραιοτήτων. Ελάχιστοι 
υπήρξαν οι ιστορικοί που επέλεξαν να μελετή-
σουν τα γεγονότα. απόπειρες έγιναν από τους 
ίδιους τους πρόσφυγες και τις οργανώσεις τους, 
καθώς και από ευαίσθητους ιδιώτες όπως το 
ζεύγος μερλιέ. 

η παραγνώριση της ιστορίας των Ελλήνων της 
μικράς ασίας δεν έμεινε απαρατήρητη σε σημα-
ντικούς ξένους ελληνιστές. Ο ιστορικός Richard 
Clogg, καθηγητής στην Οξφόρδη, διαπιστώνει: 
"Όχι μόνο έχει υπάρξει η τάση παραμέλησης της 
ιστορίας της ελληνικής διασποράς μέχρι πρόσφα-
τα, αλλά παρόμοια τάση έχει υπάρξει και σε σχέση 
με την ιστορία της ελληνικής ανατολής. Υπήρχαν 
πολύ μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί εκτός των 
περιοχών που απαρτίζουν σήμερα το ελληνικό 
κράτος, στα Βαλκάνια, στην κωνσταντινούπολη, 
στη μικρά ασία και ειδικά στις δυτικές ακτές, στα 
παράλια της Θάλασσας του μαρμαρά και στη μαύ-
ρη Θάλασσα, στην καππαδοκία και τον Πόντο… 
αυτός ο κόσμος με είχε συνεπάρει ήδη από το κα-
λοκαίρι του 1960, όταν είχα μείνει για δύο μήνες 
στην Τραπεζούντα του Πόντου… Εκεί, τα τεκμήρια 
της ελληνικής παρουσίας, που είχε σβήσει μόλις 
40 χρόνια πιο πριν, ήταν αναρίθμητα… Ένας ολό-
κληρος ελληνικός κόσμος είχε χαθεί μόλις πρό-
σφατα. Υπήρξε κάτι που με συνεπήρε από τότε, 
ειδικά επειδή μέχρι τότε δεν είχα ακούσει τίποτα 
γι' αυτό τον κόσμο."

η προσπάθεια προσέγγισης των αιτιών αυτής 
της "μεγάλης σιωπής" αποτελεί και σήμερα ένα 
"επικίνδυνο" εγχείρημα. 

κατ' αρχάς, θεωρείται ότι είναι κανόνας η προ-
σπάθεια ενός συνόλου να αποβάλει από τη μνήμη 
του τα έντονα τραυματικά γεγονότα. Ο κανόνας 
αυτός έχει περιγραφεί ιδιαιτέρως εύστοχα από 
τον Goscinny, συγγραφέα του αστερίξ, στο τεύ-

χος "η ασπίδα της αρβέρνης". με μια ευρηματική 
προσέγγιση ο Goscinny περιγράφει την προσπά-
θεια των Γαλατών να ξεχάσουν ολοκληρωτικά 
την τελική τους ήττα από τα ρωμαϊκά στρατεύμα-
τα. Όμως, στην περίπτωση των Εβραίων και του 
Ολοκαυτώματος φάνηκε ότι αυτός ο θεωρούμε-
νος κανόνας ούτε καθολικός ήταν, ούτε ιδιαιτέ-
ρως αποτελεσματικός. Άρα για την αποσιώπηση 
και την απόκρυψη τραγικών στιγμών της Ιστορί-
ας πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι παράγο-
ντες.  

 
Από τον Ίωνα Δραγούμη στον Αριστείδη 
Στεργιάδη
Στο μεγάλο εθνικό διχασμό εντοπίζεται ένα ση-
μαντικό μέρος της ευθύνης για τη δημιουργία 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Δεδομένο 
είναι ότι ο διχασμός δεν αφορούσε μόνο την κο-
ρυφή της πολιτικής ηγεσίας, αλλά έτεμνε όλο το 
εθνικό σώμα των Ελλήνων, διασπώντας το σε 
αλληλομισούμενα κοινωνικά και εθνοτοπικά σύ-
νολα.

Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του Ίωνα 
Δραγούμη -του πλέον φωτισμένου εκπροσώπου 
του ιδιότυπου εθνικισμού του βαλκανικού ελλη-
νισμού- το 1919, τη στιγμή που οι Έλληνες έδι-
ναν τη μάχη στο μικρασιατικό μέτωπο. Ο Δραγού-
μης θεωρούσε ως το μέγιστο πραγματικό εχθρό 
της Ελλάδας τον Βενιζέλο, καθώς και τους υπο-
στηρικτές του μικρασιάτες και κρητικούς. Σε 
καμιά μορφή του αντιβενιζελικού χώρου δε θα 
συναντήσουμε διαφορετική προσέγγιση. Τα συν-
θήματα "μικρά πλην έντιμος Ελλάς" και "Οίκαδε", 
αντανακλούν με τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο 
την πραγματικότητα αυτή. η μικρά ασία δεν πε-
ριλαμβανόταν στην αντίληψή του για την "Ελλά-
δα". Ίσως αυτή να είναι η πραγματική αιτία άσκη-
σης μιας εξαιρετικά ανορθολογικής -σε πολιτικό 
και στρατιωτικό επίπεδο- διαχείρισης της κρίσης 
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μετά το νοέμβριο του '20, όταν οι φιλομοναρχι-
κοί αναρριχήθηκαν στην εξουσία. Στην ίδια γραμ-
μή βρέθηκε και το νεαρό ελλαδικό κομμουνιστι-
κό κίνημα, το οποίο αντιτάχθηκε πλήρως στη 
μικρασιατική εκστρατεία και υποστήριξε την ακε-
ραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. η φι-
λοτουρκική εξωτερική πολιτική της τότε νεαρής 
Σοβιετικής Ένωσης, μετατράπηκε σε ιδεολογικό 
δόγμα. η ενίσχυση του εθνικιστικού κεμαλικού 
κινήματος, έγινε υποχρέωση και για τους ελλα-
δικούς καθοδηγητές. Σε κανένα από τα επίσημα 
κείμενα εκείνης της εποχής δεν αναφερόταν ότι 
στη μικρά ασία εκτός από τα "αγγλικά συμφέρο-
ντα και την ιμπεριαλιστική πολιτική της Ελλάδας" 
υπήρχαν και ελληνικοί πληθυσμοί. 

Όμως και ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος 
υπήρξε ο μόνος πολιτικός της νεότερης Ελλάδας 
που εξέφρασε την τάση για εθνική ολοκλήρωση, 
άρχισε να αποστασιοποιείται από την άνοιξη του 
΄21. αρνήθηκε να δεχτεί την ηγεσία της οργάνω-
σης μικρασιατική Άμυνα και παρέπεμψε τους μι-
κρασιάτες ηγέτες στον αρμοστή της Σμύρνης αρ. 
Στεργιάδη. Λίγο αργότερα, ως πρωθυπουργός της 
Ελλάδας και πάλι, θα επιβάλλει την ακατανόητη 
έως σήμερα παραχώρηση της ανατολικής Θράκης 

στους κεμαλικούς τον Οκτώβριο του '22. 
η αρνητική αντιμετώπιση του μικρασιατικού 

ελληνισμού εκφράστηκε και νομοθετικά με την 
απαγόρευση εξόδου από την Ιωνία, τη στιγμή που 
είχε αρχίσει να συζητείται σοβαρά στα ανώτερα 
κυβερνητικά και στρατιωτικά κλιμάκια η απαγγί-
στρωση από τη μικρά ασία. Στις 28 Ιουνίου 1922 
η κυβέρνηση θέσπισε το νόμο 2670/22 με τον 
οποίο απαγορεύτηκε η έξοδος του ελληνικού 
πληθυσμού από τη μικρά ασία. η απαγόρευση 
αυτή ολοκληρώθηκε αμέσως μετά την κατάρ-
ρευση του μετώπου, όταν ο ελληνικός πληθυ-
σμός της Ιωνίας εγκαταλείφθηκε κυριολεκτικά 
στο έλεος των κεμαλικών στρατευμάτων. απο-
καλυπτικό της πολιτικής που ασκήθηκε εις βάρος 
του μικρασιατικού πληθυσμού είναι το περιστα-
τικό που αναφέρει ο ιστορικός Γρηγόρης Δαφνής 
στο έργο του "η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέ-
μων": Ενώ είχε σπάσει το μέτωπο και ο τουρκι-
κός στρατός προέλαυνε ανεμπόδιστος προς τη 
Σμύρνη, ο νεαρός τότε πολιτικός Γεώργιος Πα-
πανδρέου, που βρισκόταν στο γραφείο του αρμο-
στή Στεργιάδη, ρωτά τον επίσημο εκπρόσωπο 
της Ελλάδας "Γιατί δεν ειδοποιείτε τον κόσμο να 
φύγει;" για να λάβει την παρακάτω απάντηση από 
τον Στεργιάδη, τον επίσημο εκπρόσωπο της Ελ-
λάδας στην Ιωνία: "καλύτερα να μείνουν εδώ να 
τους σφάξει ο κεμάλ, γιατί αν πάνε στην αθήνα 
θα ανατρέψουν τα πάντα".

Μετά την Καταστροφή
η μεσολάβηση του Ιταλού δικτάτορα μουσολίνι 
μεταξύ αθήνας και Άγκυρας δρομολόγησε την 
οριστική επίλυση των διαφορών για την εδραίω-
ση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. η ελληνική 
πλευρά είχε αποδεχτεί την πρόθεση των Ιταλών 
να δημιουργήσουν έναν άξονα ρώμης-αθήνας-
Άγκυρας και ένα σύστημα τριμερούς συνεργασίας 
και θα είχε ως βάση ένα σύνολο διμερών συμφω-

 Οι τελευταίες στιγμές των Ελλήνων στη Σμύρνη 
κατά την Έξοδο του 1922. Η πόλη καίγεται και τα 

πλήθη περιμένουν εναγωνίως το πλοίο. Πηγή: Kέντρο 
Mικρασιατικών Σπουδών
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νιών. αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής υπήρξε η 
ελληνοτουρκική Συμφωνία της Άγκυρας του 
1930, με την οποία αντιμετωπίζονταν όλες οι εκ-
κρεμότητες μεταξύ των δύο χωρών και παραχω-
ρούνταν οριστικά οι περιουσίες των προσφύγων 
στο νέο τουρκικό κράτος. η συμφωνία αυτή, μαζί 
με την υποβολή πρότασης του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας Ελ. Βενιζέλου προς την Επιτροπή του 
νόμπελ για την βράβευση του μουσταφά κεμάλ 
Πασά -που είχε ήδη λάβει το προσωνύμιο ατα-
τούρκ (Πατέρας των Τούρκων)- με το νόμπελ 
Ειρήνης, εγκαινίασαν μια νέα εποχή. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το κείμενο που στάλθηκε στην Επι-
τροπή (μεταξύ Δεκεμβρίου 1930 και Ιανουαρίου 
1931), στο οποίο ο κεμάλ χαρακτηριζόταν ως: 
"πραγματικός στυλοβάτης της ειρήνης". Εφεξής, ο 
φιλοκεμαλισμός θα ήταν το κοινό συναίσθημα που 
θα μοιραζόταν οι άνθρωποι της συμπολίτευσης 
και της εκάστοτε αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβα-
νομένης και της πλέον ακραίας εκδοχής της.

Έτσι, η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ο 
αμοιβαίος σεβασμός γίνονταν βασικοί όροι της 
νέας εξωτερικής πολιτικής. κατά συνέπεια, η 
πρόσφατη ιστορία, που σχετιζόταν με τη μικρα-
σιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των ελ-
ληνικών και των άλλων χριστιανικών πληθυ-
σμών, μεταβαλλόταν σε μια άμεση απειλή για τη 
νέα τάξη πραγμάτων. η ιδεολογική πολιτική που 
θα έπρεπε να ασκήσει το κράτος δεν μπορούσε 
παρά να είναι συμβατή με τις όποιες επιλογές 
του. η αναγκαιότητα αυτή ερμηνεύει τις δυσερ-
μήνευτες σήμερα για νεότερους ερευνητές συ-
μπεριφορές. μεταξύ αυτών και  το γεγονός ότι 
απο τα σχολικά βιβλία απουσίαζε για δεκαετίες 
οποιαδήποτε αναφορά στα τραγικά γεγονότα, 
ενώ αντιθέτως υπήρχαν κολακευτικές επισημάν-
σεις για το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα και την 
πολιτική του. 

η διάχυση των καινοφανών προσεγγίσεων 

στην ευρύτερη κοινωνία και η μετατροπή τους σε 
μια περίεργη ιδεολογία, έγινε με κύριο όχημα την 
αριστερά. η αυθαίρετη κατασκευή ιστορικών 
σχημάτων αποτυπώνεται με ακρίβεια στη θέση 
που διατύπωσε στις 12 Ιουλίου 1935 σε άρθρο 
του στην εφημερίδα «ριζοσπάστης» ο ηγέτης του 
κομμουνιστικού κόμματος νίκος Ζαχαριάδης: «η 
μικρασιατική Εκστρατεία δεν χτυπούσε μόνο τη 
νέα Τουρκία, μα στρεφότανε και ενάντια στα ζω-
τικότατα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γι’ 
αυτό και μεις, όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την 
αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη μικρά ασία μα και 
την επιδιώξαμε.»

Ο φιλοκεμαλισμός της αριστεράς υπήρξε 
εντονότερος απ' αυτόν των άλλων πολιτικών 
δυνάμεων, εξαιτίας της παλιάς αναγνώρισης του 
κεμάλ Πασά από τον Λένιν ως προοδευτικού και 
επαναστάτη. η μόνη κριτική στο στερεότυπο αυτό 
ήρθε από έναν αιρετικό ιστορικό της αριστεράς, 
τον νίκο Ψυρούκη, που απέδειξε ότι το κεμαλικό 
κίνημα ανήκε στην κατηγορία των ολοκληρωτι-
κών κινημάτων του μεσοπολέμου και συγγένευε 
ιδεολογικά και κοινωνικά με το ναζισμό.

Πάντως, το σύνολο του πολιτικού κόσμου θέ-
λησε να απεκδυθεί από κάθε ευθύνη για τη μι-
κρασιατική εμπλοκή και να αποδείξει στον τουρ-
κικό παράγοντα ότι η Ελλάδα παρασύρθηκε σε 
έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ιδιαιτέρως αποκα-
λυπτικά είναι τα όσα είπε το 1957 από το επίσημο 
βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟηΕ ο Ευάγ-
γελος αβέρωφ, τότε υπουργός Εξωτερικών: "..Ο 
πόλεμος αυτός (σ.τ.σ. ο μικρασιατικός) έγινε δι-
ότι προσεκλήθημεν όπως συμμετάσχομεν εις 
αυτόν υπό της αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιτα-
λίας, αι οποίαι δυνάμει της Συνθήκης των Σε-
βρών, εισέβαλον εις την μικράν ασίαν και εκά-
λεσαν την Ελλάδα εις την ακτήν, την οποία όντως 
κατέλαβαν… Πρέπει να αναγνωρίσομεν ότι η 
Τουρκία απήντησε με μίαν υπερηφάνειαν και μία 
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γενναιότητα, η οποία της έδωσε την εθνική της 
ανεξαρτησίαν. αλλά πρέπει να υπάρξει προσοχή 
προτού αναφερθεί ο πόλεμος αυτός ως πόλεμος 
ελληνικής κατακτήσεως. Ήτο πόλεμος συμμαχι-
κής κατακτήσεως, εις την οποίαν η Ελλάς εκλή-
θη να λάβει μέρος, αλλά βεβαίως δεν ήτο ελλη-
νικός πόλεμος…".

Την ίδια περίοδο, ο ίδιος πολιτικός από την ίδια 
θέση -όπως και ο Παναγιώτης Πιπινέλης- είχε 
ζητήσει επισήμως από τον αυστριακό υπουργό 
Εξωτερικών να εμποδίσει τον Έλληνα ιστορικό 
Πολυχρόνη Ενεπεκίδη να έχει πρόσβαση στα κρα-
τικά αρχεία της Βιέννης. Οι δύο Έλληνες πολιτικοί 
επιζητούσαν να μην έρθουν στο φως τα έγγραφα 
των Γερμανών και των αυστριακών διπλωματών 
της περιόδου 1909-1918, μέσα από τα οποία πρό-
βαλε ανάγλυφα όλο το σχέδιο του νεοτουρκικού 
κομιτάτου για εξόντωση των χριστιανικών ομά-
δων. Επί πλέον, μέσα από τις μαρτυρίες των συμ-
μάχων της εθνικιστικής Τουρκίας, αποδεικνυόταν 

το γεγονός ότι διαπράχτηκε γενοκτονία κατά των 
ελληνικών πληθυσμών της μικράς ασίας. Το επι-
χείρημα των αβέρωφ και Πιπινέλη ήταν ότι η δη-
μοσίευση του αρχειακού υλικού θα έβλαπτε τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ανοχή και συγκάλυψη
Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια συνείδηση ανοχής 
και αιτιολόγησης των εγκλημάτων που διέπραξε 
ο τουρκικός εθνικισμός. Είναι εντυπωσιακή η 
ανυπαρξία οποιασδήποτε αναφοράς στις σφαγές 
των Ελλήνων, ακόμα και από τα θεωρούμενα ως 
εθνικιστικά και αντικομμουνιστικά καθεστώτα 
των δύο δικτατοριών. Οι απριλιανοί είχαν απα-
γορεύσει ακόμα και τη χρήση της λέξης "Τούρ-
κος" κατά τους σχολικούς εορτασμούς της επε-
τείου της 25ης μαρτίου, αντικαθιστώντας την με 
τη λέξη "εχθρός". Θύμα αυτής της νοοτροπίας 
υπήρξαν και οι πολυάριθμοι Έλληνες της Σοβιε-
τικής Ένωσης, οι οποίοι στην πλειονότητά τους 
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ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες και υπήγοντο στη 
Συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών του 1923. 
η απόλυτη έλλειψη ενδιαφέροντος, οδήγησε 
στην παραγνώριση των μεγάλων διώξεων και 
εξοριών που υπέστησαν από το σταλινισμό. 
Έπρεπε να καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση και 
να έλθει στην Ελλάδα το κύμα των 150.000 ομο-
γενών από την περιοχή αυτή για να γνωρίσει ο 
Έλληνας πολίτης την ύπαρξη σημαντικών παρευ-
ξείνιων ελληνικών μειονοτήτων. 

η νοοτροπία που οδηγούσε στην ιστορική αμνη-
σία, καθώς και οι μηχανισμοί που είχαν επιφορτιστεί 
με τη στήριξη της πολιτικής της λήθης, δραστηριο-
ποιήθηκαν όταν γυρίστηκε η ταινία "1922" του σκη-
νοθέτη νίκου κούνδουρου, βασισμένη στα αυτοβι-
ογραφικά κείμενα του ηλία Βενέζη. η ταινία αυτή 
γυρίστηκε το 1977-1978 με τη χρηματοδότηση του 
κρατικού Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου 
(Εκκ), που υπαγόταν στο υπουργείο Βιομηχανίας. 
μετά από τουρκικές παραστάσεις το τότε υπουρ-
γείο Προεδρίας αρνήθηκε να δώσει άδεια προβο-
λής στην ταινία, ενώ το Εκκ -ως ιδιοκτήτης της 
παραγωγής- δέσμευσε την ταινία. Ένα αντίγραφο, 
που παρανόμως κατάφερε να εξασφαλίσει ο κούν-
δουρος προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 
αποσπώντας 9 βραβεία. To υπουργείο Προεδρίας 
δεν τόλμησε να απαγορεύσει την προβολή. η λα-
θραία κόπια στάλθηκε το 1982 (οκτώ χρόνια από 
την τουρκική εισβολή στην κύπρο) στο Διεθνές Φε-
στιβάλ Βουδαπέστης. μισή ώρα πριν την προβολή 
της, κατέφθασε από το ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών εντολή προς τον Έλληνα πρέσβη να εμπο-
δίσει την προβολή της ταινίας. Ο Έλληνας πρέσβης 
ζήτησε με τη σειρά του από το ουγγρικό υπουργείο 
Εξωτερικών να εμποδίσει την προβολή της ταινίας. 

Πράγμα που έγινε! 

Σήμερα
η κληρονομιά οκτώ δεκαετιών δεν είναι δυνατόν 
να υποχωρήσει μέσα σε μικρό διάστημα. απόδει-
ξη αυτού του γεγονότος είναι ότι η μικρασιατική 
καταστροφή δεν αναδείχτηκε όπως θα έπρεπε 
στους απολογισμούς που έγιναν κατά το πέρα-
σμα στο νέο αιώνα. Πολύ μικρότερης σημασίας 
γεγονότα κατέλαβαν πολύ περισσότερο χώρο και 
ενδιαφέρον. Ούτε η επιστημονική κοινότητα έχει 
μεταβάλλει πολύ τις προτεραιότητές της. κείμε-
να και μεθοδεύσεις που παραπέμπουν στα αρνη-
τικά ιδεολογήματα του παρελθόντος συνεχίζουν 
να υπάρχουν. με τη διαφορά ότι σήμερα ακούγο-
νται ως αιρετικές φωνές και όχι ως κυρίαρχες 
ιδεολογικά, όπως ήταν όλη την προηγούμενη 
περίοδο. 

Σαφέστατα το κλίμα έχει αλλάξει. Σε επίσημο 
επίπεδο, η γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρα-
σιατικό χώρο τιμάται με δύο εθνικές επετείους. 
Σε επίπεδο κοινωνίας, η θετική διάθεση διαρκώς 
αυξάνει και σχετίζεται με την υποχώρηση των 
παραδοσιακών στερεοτύπων που κυριάρχησαν 
μετά το '22. Στις περιοχές όπου είχαν εγκαταστα-
θεί οι πρόσφυγες πραγματοποιούνται ολοένα και 
περισσότερες εκδηλώσεις από συλλόγους και 
την τοπική αυτοδιοίκηση. η ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευτικών έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων, ενώ ομά-
δες ευαίσθητων πολιτών διοργανώνουν εκδη-
λώσεις για την κατάκτηση της αποσιωπημένης 
γνώσης και της κατανόησης των συνθηκών που 
οδήγησαν στην οριστική διαμόρφωση του σημε-
ρινού μας κόσμου. 

 Ο Βλάσης αγτζίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας. μελέτησε τις σοβιετικές ελληνικές κοινότητες κατά την περίοδο του μεσο-
πολέμου, τόσο την άνθισή τους όσο και τις σταλινικές διώξεις που ακολούθησαν. μελέτησε επίσης τις διαδικασίες μετάβασης από 
την πολυεθνική ισλαμική Οθωμανική αυτοκρατορία στα έθνη-κράτη και τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών που χαρακτήρισαν 
αυτή τη μετάβαση. Βραβεύτηκε από την ακαδημία αθηνών για τη συγγραφή της ιστορίας των παρευξείνιων ελληνικών κοινοτήτων. 
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H Υπόθεση Πατσίφικο ήταν μια διπλω-
ματική και πολιτική κρίση μεταξύ Ελ-
λάδας και αγγλίας το 1849-1850 που 

ανέκυψε με αφορμή την επίθεση το Πάσχα του 
1849 του αθηναϊκού όχλου κατά της οικίας του 
βρετανικής υπηκοότητας Εβραίου Δον Πατσίφι-
κο, προξένου της Πορτογαλίας, ο οποίος τότε 
διέμενε επί της οδού καραϊσκάκη, της συνοικίας 
Ψυρρή, στην αθήνα. η κυβέρνηση είχε απαγο-
ρεύσει τη χρονιά εκείνη για πρώτη φορά το «κά-
ψιμο του Εβραίου», πασχαλινό έθιμο, κατά το 
οποίο έκαιγαν αχυρένιο ομοίωμα του Ιούδα. με-
τά από αντεγκλίσεις ο όχλος επιτέθηκε στον 
Εβραίο Δον Πατσίφικο, εισέβαλε στο σπίτι του 
και προξένησε ζημιές. Ο Πατσίφικο ζήτησε υπέ-
ρογκο ποσό ως αποζημίωση από το ελληνικό 
κράτος, αλλά δεν ικανοποιήθηκε και τότε στρά-
φηκε στην αγγλική κυβέρνηση. 

Ο Δαυίδ, ή νταβίντ Πατσίφικο, ήταν ισπανοεβραί-
ος ή πορτογαλοεβραίος (Γιβραλτάρ 1784- Λονδίνο 
1854), που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1836 
ως Πρόξενος της Πορτογαλίας στην αθήνα μέχρι 
το 1842, οπότε και παύθηκε συνεπεία καταχρήσε-
ων. Στη συνέχεια προσκολλήθηκε στον κύκλο της 
Δούκισσας της Πλακεντίας και έζησε για ένα διά-
στημα με βοηθήματά της. ακολούθως επιδόθηκε 
στην τοκογλυφία, με άγνωστους πόρους. μετά το 
τέλος της υπόθεσης εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα το έτος εκείνο (1849) πρωτοαπα-
γορεύθηκε το πασχαλινό έθιμο του καψίματος αχυ-
ρένιου ομοιόματος του Ιούδα μετά την εκφορά του 
επιταφίου, τουλάχιστον στην αθήνα, λόγω της 
έκτακτης τότε επίσημης επίσκεψης του Γάλλου 
Εβραίου μεγαλοτραπεζίτη ρότσιλντ. Έτσι ο αθηνα-
ϊκός λαός ανέβαλε την τέλεση του εθίμου αυτού για 
τη Δευτέρα του Πάσχα, στη πλατεία ηρώων, στου 

Ψυρρή. Όταν όμως επενέβη η αστυνομία και ακο-
λούθησαν ταραχές, διερχόμενο το πλήθος προ της 
οικίας του Πατσίφικο, είτε προκαλούμενο απ΄ τον 
ίδιο, είτε θεωρώντας αυτόν ως υπαίτιο της απαγό-
ρευσης, επιτέθηκε στην οικία του, προκαλώντας 
μερικές καταστροφές. Ο ίδιος διασώθηκε από τη 
μανία του πλήθους και κατέφυγε στην αγγλική 
Πρεσβεία, της οποίας την υπηκοότητα είχε αποκτή-
σει πρόσφατα. Ιδιαίτερα άξιο προσοχής είναι ότι το 
πρωί της επομένης του συμβάντος, ο τότε Άγγλος 
Πρεσβευτής Σερ Έντμοντ Λάιονς, προέβη σε διά-
βημα στο Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, 
για την καταβολή αποζημίωσης στον θιγέντα, με το 
αστρονομικό για τα τότε δεδομένα ποσό των 
886.736 δραχμών και 57 λεπτών. η Ελληνική κυ-
βέρνηση βεβαίως αρνήθηκε, θεωρώντας ότι το 
θέμα ανήκει στη Δικαιοσύνη.

η υπέρμετρη αντίδραση της Βρετανίας, για την 
υποστήριξη του Πατσίφικο, κορυφώθηκε με τον 
ναυτικό αποκλεισμό της χώρας από το Βρετανικό 
ναυτικό το 1850 και την κατάσχεση ελληνικών 
πλοίων στο αιγαίο, ώστε να αναγκαστεί η Ελλάδα 
να καταβάλει την αποζημίωση. αυτή η αγγλική πα-
ρέμβαση αποτελεί πρωτοφανή στην ιστορία των 
διεθνών σχέσεων αναίτια επίδειξη ισχύος και αμ-
φισβήτηση της κυριαρχίας κυρίαρχου κράτους και 
έχει παραμείνει κλασικό παράδειγμα στρατηγικής 
καταναγκασμού μέσω της "διπλωματίας της κανο-
νιοφόρου". η κρίση έληξε ύστερα από παρέμβαση 
των άλλων δύο προστάτιδων δυνάμεων του νεο-
σύστατου ελληνικού κράτους, της Γαλλίας και της 
ρωσίας και αφού η Ελλάδα δέχτηκε ισχυρό οικο-
νομικό πλήγμα. Ο ναυτικός αποκλεισμός ήρθη στις 
15 απριλίου του 1850 και το ζήτημα της αποζημί-
ωσης του Πατσίφικο παραπέμφθηκε σε διεθνή δι-
αιτησία. 

Υπόθεση Πατσίφικο
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ
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Ορίσθηκε επιτροπή διαιτησίας, η οποία εξακρί-
βωσε πως οι ζημίες, που τελικά είχε υποστεί ο Πα-
τσίφικο ήταν αξίας μόλις 3.750 δραχμών, με αρκε-
τές αμφιβολίες, αφού και ο ίδιος δεν μπόρεσε να 
αποδείξει τον τρόπο απόκτησης των καταλογιζο-
μένων ειδών. Έτσι αφενός η Ελληνική κυβέρνηση 
κατέβαλε στον Πατσίφικο το ποσόν των 3.750 
δραχμών και αφετέρου επεστράφη σε αυτήν το 
υπόλοιπο ποσό εκ 330.000 δραχμών που είχε εν 
τω μεταξύ καταθέσει στην αγγλία, ως εγγύηση, για 
την άρση τουλάχιστον του αποκλεισμού. 

Ο αγγλικός ναυτικός αποκλεισμός δεν αφορού-
σε μόνο την υπόθεση Πατσίφικο. Είχε ακόμη και 
εδαφικές διεκδικήσεις στο όνομα του κράτους 
των Ιονίων νησιών που κηδεμόνευε παράνομα η 
αγγλία, η οποία διεκδικούσε από την Ελλάδα τα 
νησιά Σαπιέντζα και Ελαφόνησο και επίσης απαι-
τούσε αποζημίωση για έξι πλοιάρια που ληστεύ-
θηκαν, ικανοποίηση για καθύβριση της αγγλικής 
σημαίας και ασέβεια προς τον Άγγλο πρόξενο 
μπουντ, αποζημίωση για δυο κακοποιημένους 
Επτανήσιους στον Πύργο και αποζημίωση για τον 
αγρό του Φίνλεϊ, που περιλήφθηκε χωρίς αποζη-
μίωση στον τότε Βασιλικό κήπο και τώρα Εθνικό 
κήπο.

Ο αγγλικός ναυτικός αυτός αποκλεισμός, έμεινε 
στην ιστορία ως Παρκερικά, από το όνομα του Βρε-
τανού Nαυάρχου Parker, ο οποίος τον διενήργησε 
κατόπιν εντολών του Άγγλου Υπουργού Εξωτερι-
κών Palmerston, ώστε να αναγκαστεί η Ελλάδα να 
καταβάλει την εξαιρετικά υπέρογκη αποζημίωση, 
που ζήτησε η αγγλία. Γεγονός όμως υπήρξε ότι 
έναντι των μέτρων εκείνων, οι Έλληνες, από του 
Βασιλέως μέχρι και του τελευταίου, επέδειξαν γεν-
ναία ψυχραιμία και οι πληγέντες από τα μέτρα αυτά, 
κυρίως έμποροι και ναυτιλλόμενοι στον Πειραιά, 
τάχθηκαν όλοι στο πλευρό της Ελληνικής κυβέρ-
νησης, επιδοκιμάζοντας τη στάση της. 

Ο οικονομικός λόγος της αγγλικής επέμβασης 
ήταν πως η αγγλία άρχισε να νοιώθει τον ισχυρό 
ανταγωνισμό του Ελληνικού Εμπορικού ναυτι-

κού, που ήδη είχε γίνει πρώτη σημαία στη Δουνά-
βια ναυσιπλοΐα, η οποία τότε ήταν σημαντική 
εμπορική οδός. 

αξίζει να αναφερθεί η μνεία του μακρυγιάννη 
στα γεγονότα αυτά, που αποδίδει το λαϊκό αίσθημα 
και τον σοβαρό τους αντίκτυπο: "...και ένας μεγάλος 
στόλος των σκύλων μας έχουν μπλόκον οπούναι 
περίπου από τρεις μήνες και μας πήραν όλα τα κα-
ράβια και μας κατακερμάτισαν όλο το εμπόριο και 
τζαλαπάτησαν την σημαίαν μας και πεθαίνουν της 
πείνας οι ανθρώποι των νησιών και εκείνοι οπού-
χουν τα καράβια τους γκιζερούν εις τους δρόμους 
και κλαίνε με μαύρα δάκρυα..." και αλλού γράφει: 
"....ήρθε ο Πάκερ [Πάρκερ] (sic) με όλο το στόλο του, 
ο ναύαρχος της αγγλίας, και μας μπλοκάρισαν κά-
μποσον καιρόν. Τότε με διόρισαν αρχηγό κι ενώθη-
κα με όλους τους αθηναίους και πήγα και μίλησα 
του αξιοσέβαστου Γκενεράλ Τζούρτζη και τον πα-
ρακάλεσα με δάκρυα να πάη να μιλήσει του Πάκερ. 
Τότε ο Γκενεράλης πήγε και μίλησε. Ο Βασιλέας 
και η κυβέρνηση μου έστειλαν τον Γαρδικιώτη και 
μου είπαν να βαρέσω ντουφέκι. Τους είπα, ντου-
φέκι δεν βαρώ, ότι όσα κανόνια έχει ο Πάκερ, δεν 
έχομε ντουφέκια εμείς...".

Στην αγγλία το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή 
των Λόρδων, όπου καταδικάστηκε η ενέργεια του 
Υπουργού Εξωτερικών, ενώ η Βουλή των κοινο-
τήτων αναίρεσε την απόφαση. Ο Πάλμερστον υπε-
ρασπίστηκε τις ενέργειές του, με μια ομιλία πέντε 
ωρών γνωστή ως Civis Romanus sum (Είμαι ρω-
μαίος πολίτης), όχι μόνο για τη συγκεκριμένη υπό-
θεση, αλλά για την γενικότερη εξωτερική πολιτική 
του, που υιοθετούσε την υπεράσπιση οποιουδή-
ποτε Βρετανού πολίτη με όλα τα μέσα. η Βασίλισ-
σα Βικτωρία της αγγλίας απέστειλε σχετικό έγ-
γραφο στον Πρωθυπουργό θεωρώντας τον εν 
λόγω Υπουργό ως κύριο υπαίτιο της εις βάρος της 
αγγλίας αποδιδόμενης διεθνούς δυσφορίας αλλά 
και κοινοποιώντας την απαγόρευση πλέον οποιασ-
δήποτε ενέργειας επί εξωτερικών σχέσεων χωρίς 
την προηγούμενη έγκρισή της. 
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N ύχτα κατασκότεινη! Ουρανός φορτω-
μένος με βαριά σύννεφα, δεν αφήνει 
ίχνος φεγγαριού να φανεί.

 Ολόγυρα σιωπή. μόνο παφλασμός ακούγεται 
απ’ τα κύματα της πλώρης. Θεσπέσια μουσική 
των κυμάτων, συντονισμένη με τις συχνότητες 
των λεπτών συριγμών, που το αεράκι δημιουργεί 
χαϊδεύοντας την υπερκατασκευή του σιδερένιου 
μαύρου όγκου, που κινείται αργά, σταθερά, έτοι-
μο θαρρείς να κινηθεί ξαφνικά μέσ’ τη νύχτα σαν 
φοβερό θαλάσσιο αρπαχτικό.

Τρεις η ώρα του Φθινοπωρινού πρωινού… η 
μαύρη σιλουέτα γλιστράει ήσυχα στα νερά του 
Ιονίου, διαγράφοντας πελώρια οχτάρια πάνω στη 
λιπαρή γαληνεμένη θάλασσα, χωρίς κανένα φως 
ν’ανάβει, ούτε ακόμα αυτά της ναυσιπλοΐας, το 
πράσινο στα δεξιά, το κόκκινο στα αριστερά!

 Στη γέφυρα, όπως πάντα δυο σκιές, δίπλα-
δίπλα, μικρή, στενόχωρη γέφυρα βλέπεις… H μια 
με τα κιάλια καρφωμένα στο πρόσωπο γυρεύει 
το στόχο μέσ’ το σκοτάδι, κι η άλλη στο κάθισμα, 
περιδιαβαίνει το βλέμμα ολόγυρα, γυρεύοντας 
το έπαθλο, να δει πρώτος την εχθρική κίνηση.

ξαφνικά, ο Σωτηράκης, ο οπτήρας, φωνάζει 
«…στόχος κινείται ταχέως, πράσινο δέκα μοί-
ρες!...». Ο αξιωματικός αναπηδάει απ’ το κάθισμα 
και αρπάζει τα κιάλια από το μπροστινό ενθέμιο. 
…Επαληθεύει το όραμα του οπτήρα και ουρλιάζει 
στο χειριστή του ραντάρ κρατώντας το μικρόφω-
νο της γέφυρας κοντά στο στόμα του: «…Aναφο-
ρά στόχου προς δέκα πράσινο…ταχέως…».

αν δεν είσαι μυημένος στις κινήσεις του Υπο-
βρυχίου (Υ/Β), όπως ο επιβαίνων καταδρομέας 
του στρατού Ταγματάρχης Σκαμπαρδώνης, όλα 

σου φαίνονται παράξενα. Ήτανε βλέπεις η πρώτη 
του επιβίβαση σε Υ/Β, η πρώτη του κατάδυση! Δεν 
έτυχε πρωτύτερα να αποκτήσει παρόμοια πείρα. 
αντικρίζεις να αναστατώνεται το σύμπαν μέσα στο 
Υ/Β κι εσύ ο άσχετος με το κλίμα αυτό, αναστατώ-
νεσαι περισσότερο. ανησυχεί ότι κάτι παράξενο…
και επικίνδυνο ίσως συμβαίνει! Προσπαθεί να ρω-
τήσει με μισόλογα, κανένας όμως δεν του δίνει 
σημασία.. Όλοι τρέχουν μέσα στο στενό πλοίο, χω-
ρίς κουβέντες, λες και παίρνουν θέσεις… σε σκα-
κιέρα… ξέρουν, αρχίζει το παιχνίδι!

Στο άκουσμα της εντολής του αξιωματικού της 
γέφυρας προς το χειριστή του ραντάρ, ο κυβερ-
νήτης, Πλωτάρχης Θεότιμος Σουράμας, ψημένος 
χρόνια υποβρυχιατζής απ’ τα άξια στελέχη του 
Στολίσκου Υ/Β, σκαρφαλώνει αμέσως στην κά-
θετη σκάλα και φθάνοντας με γοργές κινήσεις 
στη γέφυρα αναλαμβάνει τον έλεγχο. Την ίδια 
στιγμή η αναφορά του χειριστού ραντάρ κοφτή, 
με καθαρή άρθρωση που υπογραμμίζει τη σοβα-
ρότητα αυτού που αναφέρει, ακούγεται στο μι-
κρόφωνο ψύχραιμα και δυνατά: «…Στόχος προς 
080 μοίρες, κινείται με ταχύτητα 30 κόμβους, 
απόσταση 7.000 γιάρδες, πορεία του 280…πλη-
σιάζει ταχέως…».

 Ο Θεότιμος δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να 
κάνει εκτίμηση κατάστασης. Πρέπει νάναι Πυ-
ραυλάκατος…την έστειλε εκείνο το αναθεματι-
σμένο το Ελικόπτερο, που πέρασε βιαστικά από 
πάνω τους κατά το λιόγερμα! η φωνή του σχίζει 
την ήσυχη νύχτα: «…Όλοι κάτω,…όλοι κάτω!...» 
και στη συνέχεια «καΤαΔΥΣη, καΤαΔΥΣη», 
ακούγεται η φωνή του απ’ τα μικρόφωνα σ’ όλο 
το πλοίο, ενώ ο Ύπαρχος σημαίνει την μπουρού 

Zωή στα υποβρύχια: η πρώτη κατάδυση
Γράφει ο Aξιωματικός εα Δρ Πάνος Στάμου ΠΝ

Tου Λιβάδειου
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της κατάδυσης, συνεχείς συριγμοί δεν αφήνουν 
σε κανέναν να κάνει δεύτερη σκέψη. 

Ο Σκαμπαρδώνης, που καθόταν στο διαμέρισμα 
Διευθύνσεως κι είχε στήσει ψιλή κουβέντα με τον 
αξιωματικό ναυτιλίας (τον είχε γεμίσει ερωτή-
σεις… «…και πώς κατεβαίνει το Υ/β, πώς αναπνέ-
ετε εν καταδύσει, για πόσες ώρες κατάδυση έχετε 
μπαταρία…» και ένα σωρό άλλα), μοιάζει να τάχει 
εντελώς χαμένα. Πρόσεξε ότι με τη βιαστική άνο-
δο του κυβερνήτη στη γέφυρα ο Ύπαρχος εμφανί-
στηκε αμέσως στο Διευθύνσεως πιάνοντας το 
περισκόπιο σε τρελή περιστροφή. Είδε τον α’ μη-
χανικό να ορμάει από το διαμέρισμα αξιωματικών 
και να κινείται βιαστικά προς το κέντρο καταδύ-
σεως. με την πρώτη εντολή του κυβερνήτη, ο 
Σκαμπαρδώνης βλέπει να γλιστράνε από τη γέφυ-
ρα δυό σώματα, χωρίς καλά-καλά να αγγίζουν 
σκαλοπάτια, το φορητό μικρόφωνο της γέφυρας 
να πέφτει στο κεφάλι του δεύτερου απ’ αυτά την 
ώρα που κατεβαίνει, και τον κυβερνήτη μισοχω-
μένο στη σκάλα να κατεβάζει από πάνω του ένα 
πελώριο χαλύβδινο καπάκι. Τον Σκαμπαρδώνη 
συνεφέρνει η φωνή του κυβερνήτη: « Άνω πώμα 
κλειστό…!» κι ακούει όλο το πλήρωμα να επανα-
λαμβάνει «…Άνω πώμα κλειστό».

Ο Σκαμπαρδώνης, ψημένος κι αυτός, πάντοτε 
ψύχραιμος κι από τη φύση του, πολύπειρος Έλ-
ληνας καταδρομέας, αφού συνήλθε από το αρχι-
κό ξάφνιασμα, τώρα δεν ξέρει τι να πρωτοθαυ-
μάσει. Τον συντονισμό των κινήσεων, την ταχύ-
τητα με την οποία το πλήρωμα πήρε τις θέσεις 
του, την ακρίβεια των κινήσεων… και ταυτόχρο-
να σκεφτόταν πόση εκπαίδευση απαιτείται για να 
φθάσει κανείς να συμμετέχει σαν ένα κομμάτι 
στην άψογη λειτουργία ενός τέτοιου μεγάλου 
καλο-κουρδισμένου ρολογιού!!!

Στη διάρκεια βέβαια της κουβέντας του με τον 
αξιωματικό ναυτιλίας ο Σκαμπαρδώνης είχε μά-
θει μερικά μυστικά των Υ/Β: η υπηρεσία στα Υ/Β 

είναι εθελοντική, πρέπει να το λέει η καρδούλα 
σου. Όλοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Υ/Β, ο κα-
θένας στο επίπεδό του, στην ειδικότητά του και 
στο βαθμό του. Για παράδειγμα οι αξιωματικοί, ο 
α’ μηχανικός έβγαλε τη Σχολή αξιωματικών μη-
χανικών Υ/Β. Ο Ύπαρχος τη Σχολή μαχίμων και 
στη συνέχεια πήρε πτυχίο Υπάρχου κι ο κυβερ-
νήτης, μετά το πτυχίο Υπάρχου, πήρε και το πτυχίο 
κυβερνήτου Υ/Β! Άκουσε επίσης, ότι όλα τα μέλη 
του πληρώματος είναι μόνιμοι Υπαξιωματικοί, 
εκτός από τον μάγειρα, που είναι ναύτης, αλλά 
κι αυτός πτυχιούχος Σχολής Υ/Β. Ο καθένας μέσα 
στο Υ/Β έχει συγκεκριμένα καθήκοντα κατά την 
εν πλώ βάρδια του και ειδικότερα καθήκοντα «εν 
καταδύσει», κι όλοι έχουν έναν αριθμό της θέσε-
ως των καθηκόντων τους. 

Ο Θεότιμος τώρα όρθιος στο διαμέρισμα Διευ-
θύνσεως, έχει στα χέρια του το μικρόφωνο του 
πλοίου και δίνει συνεχώς εντολές. κοφτές, μία-
μία οι λέξεις εκφωνούνται με σταθερή φωνή, που 
δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας γι’ αυτό που 
διατάζει. η φωνή του κυβερνήτου ακούγεται σ’ 
όλο το πλοίο, και τα διαμερίσματα «απαντάνε» με 
τις αναφορές των επικεφαλής των, καθώς ολο-
κληρώνεται η εκτέλεση της εντολής που είχαν 
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λάβει... «…κράτει οι μηχανές…» διατάζει ο κυβερ-
νήτης, «…Οι μηχανές είναι κράτει…» απαντά ο α’ 
μηχανικός, ο Υποπλοίαρχος Πάνος μούστας, από 
το μικρόφωνο του κέντρου καταδύσεως, ενώ 
παρακολουθεί τους ανθρώπους του να κλείνουν 
με τη σειρά τις μεγάλες βαλβίδες εξαγωγής καυ-
σαερίων και τις μικρότερες ψύξεως θαλάσσης 
των μηχανών. Το Υ/Β τώρα είναι στεγανό!

«…ανοίξατε Εξαεριστικά 1,2 και 3…», συνεχίζει 
ο Θεότιμος, «…Πρωραία πηδάλια 10 μοίρες κά-
τω…πηδάλια Βάθους μηδέν, πηδάλιο Διευθύνσε-
ως σταθερή πορεία …, ταχύτητα 90 στροφές…». Ο 
Ύπαρχος επιβλέπει τον αξιωματικό ναυτιλίας να 
«καρφώνει» στον Πορειογράφο το τελευταίο 
στίγμα επιφανείας, μια που από εδώ και πέρα το 
στίγμα θα γίνεται με τον Πορειογράφο, την αναμέ-
τρηση με ταχύτητα και τις ισοβαθείς στον χάρτη 
της περιοχής.

Το Υ/Β καθώς στρέφει προς το βυθό, κατεβαί-
νει αργά γέρνοντας από το ένα μέρος μέχρι που 
ο κυβερνήτης διατάζει «…ανοίξατε Εξαεριστικό 
νο 4…», έχει βεβαιωθεί έτσι ότι ο υπολογισμός 
ζυγίσεως που έκανε το πρωί ο Ύπαρχος, ο Υπο-
πλοίαρχος Τάκης καβοτσάς, ήταν σωστός και το 
Υ/β μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την κατά-
δυσή του, στο κυνήγι του Περισκοπικού του Βά-
θους. Το Υ/Β συνεχίζει τώρα την κάθοδό του 
χωρίς να γέρνει και ο κυβερνήτης συνεχίζει 
«Ταχύτητα 60, Βάθος Περισκοπικό…Ζύγιση….».

Το κέντρο καταδύσεως αναλαμβάνει να εκτε-
λέσει τις εντολές του κυβερνήτη και ο αξιωμα-
τικός καταδύσεως, ο α’ μηχανικός, δίνει συνε-
χώς τις κατάλληλες εντολές στους πηδαλιού-
χους, που έχουν πάρει τις θέσεις τους μπροστά 
του. Σε λίγο ο α’ μηχανικός δίνει εντολή στον 
Υπόλογο του κινητήρα «Στροφές 30» και συνε-
χίζει «Πρωραία Πηδάλια πέντε κάτω, Πηδάλια 
Βάθους πέντε άνω...»… και σε λίγο, καθώς το 
Υ/Β πλησιάζει το Περισκοπικό Βάθος στα 12 μέ-

τρα, συνεχίζει «…κράτει ο κινητήρ, πληρώσατε 
δεξαμενές αντισταθμίσεως, νο 8 μεταφορά 50 
λίτρα από πρύμα - πλώρα… Πρωραία Πηδάλια 
μηδέν, Πηδάλια Βάθους μηδέν…Τηρήσατε Πε-
ρισκοπικό Βάθος». Το Υ/Β σιγά-σιγά έχει έλθει 
στο Περισκοπικό και ο α’ μηχανικός ικανοποιη-
μένος αναφέρει στον κυβερνήτη «…Βάθος Πε-
ρισκοπικό, Ζύγιση ικανοποιητική…».

Ο Σκαμπαρδώνης έχει μείνει άφωνος από τον 
θαυμασμό και την έκπληξη για το πόσο γρήγορα 
το Υ/Β καταδύθηκε, πόσες κινήσεις είδε, πόσες 
εντολές εκτελέστηκαν με ακρίβεια σε τόσο λίγο 
χρόνο! Όμως, ταράζεται ξανά καθώς ακούει τον 
Θεότιμο να διατάζει «…αναφορά στεγανότητος…
αναφορά στεγανότητος…» και αμέσως « Όλοι 
Πλώρα…». Εδώ είναι που ο Σκαμπαρδώνεις σα-
στίζει βλέποντας το πλήρωμα όλο, εκτός από 
μερικές θέσεις που δεν εγκαταλείπονται, να τρέ-
χει και να στριμώχνεται στο ακραίο μπροστινό 
μέρος, ανάμεσα στους Τορπιλοσωλήνες, μέχρι 
που ακούγεται η εντολή από το μικρόφωνο του 
κυβερνήτη «…Όλοι πρύμα…». Επόμενη εντολή 
από το μικρόφωνο του κυβερνήτη «…κλείσατε 
και ασφαλίσατε τα Εξαεριστικά….».

ακούγοντας τα χαχανιτά μερικών από τους 
"δρομείς προς τα Πρύμα" ο Σκαμπαρδώνης ανα-
θάρρησε, καταλαβαίνοντας ότι το τρέξιμο είναι 
μέρος της διαδικασίας καταδύσεως. Όπως του 
εξήγησε αργότερα ο αξιωματικός ναυτιλίας, γί-
νεται για να πάρει τις αντίστοιχες κλίσεις το Υ/β 
και να αδειάσουν από τον αέρα εντελώς τα ψη-
λότερα σημεία στα Θαλασσέρματα. Του εξήγησαν 
δε, ότι τα Θαλασσέρματα είναι οι δεξαμενές με 
τις οποίες γεμίζοντάς τες με θάλασσα ανοίγοντας 
τα Εξαεριστικά τους, καταδύεται το Υ/Β. Όταν, 
αντίθετα εκδιώκεται το θαλασσινό νερό με αέρα 
από τα Θαλασσέρματα το Υ/Β αναδύεται!

Έχουν αναφέρει στο μεταξύ όλα τα "διαμερί-
σματα" στο Διαμέρισμα Διευθύνσεως «στεγανό-
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τητα ικανοποιητική». Στο Υ/β επικρατεί σιγή και 
ο κυβερνήτης, αφού κάνει μια πλήρη περιστροφή 
με το περισκόπιο Περιπολίας, το μπροστινό - δη-
λαδή το πρωραίο, βεβαιώνεται για το πώς θα 
αποφύγει τον στόχο που επιτίθεται και διατάσσει 
« Βάθος ασφαλείας…Πηδάλιο Διευθύνσεως όλο 
δεξιά μέχρι πορείας 180…». Ο αξιωματικός κα-
ταδύσεως, με τις κατάλληλες εντολές για ταχύ-
τητα και γωνίες πηδαλίων βάθους οδηγεί το Υ/Β 
στο Βάθος ασφαλείας των 45 μέτρων και ανα-
φέρει «Βάθος ασφαλείας…πορεία 180…». 

Ο Σκαμπαρδώνης παρακολουθεί εκστατικός 
την κίνηση των ανδρών στο Διαμέρισμα Διευ-
θύνσεως, όπου επικεφαλής είναι πλέον ο Ύπαρ-
χος. Ο κυβερνήτης έχει καθίσει δίπλα στον χει-
ριστή ανθυποβρυχιακής (α/Υ) συσκευής και πα-
ρακολουθεί στην οθόνη την πορεία του στόχου. 
Τον ακούει να λέει στον Τάκη «…όχι θα μας εντό-

πιζες κορόιδο…όση ταχύτητα κι αν έχεις εμείς 
είμαστε γρήγοροι και αθόρυβοι….».

Ο Έλληνας καταδρομέας σωριάστηκε σ’ ένα 
κάθισμα δίπλα στον κυβερνήτη, ακούγοντας από 
το ηχείο της α/Υ συσκευής την προπέλα του στό-
χου και τον χειριστή α/Υ να αναφέρει «…Ο Στόχος 
απομακρύνεται…».

η καλλίτερη όμως εντύπωση του Σκαμπαρδώ-
νη δημιουργήθηκε όταν καθισμένος στο στενό-
χωρο καρρέ των αξιωματικών απολάμβανε τη 
μακαρονάδα, που είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος ο 
Ύπαρχος πρωτύτερα, ο μαέστρος της γεύσης, ο 
Υποπλοίαρχος Τάκης καβοτσάς Πν.

αυτή η άσκηση σίγουρα θα έμεινε αξέχαστη 
στο φίλο μας τον Έλληνα καταδρομέα Ταγματάρ-
χη Σκαμπαρδώνη…! 

Για την αντιγραφή, ο αυτόπτης μάρτυρας
 «Ένας αμετανόητος Υποβρυχιατζής» 

O Ο ναύαρχος Cunningham διέθετε 2 θω-
ρηκτά, 8 καταδρομικά και 17 αντιτορ-
πιλλικά εν πλω εκείνο το πρωινό στη 

θαλάσσια περιοχή της κρήτης, καθώς και ένα 
επιπλέον καταδρομικό που αναχωρούσε απότην 
αλεξάνδρεια. Τα πλοία αυτά εχωρίστηκαν σε 5 
μοίρες, διασκορπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία 
και εφόσον έλαβαν την πληροφορία της γερμα-
νικής επίθεσης, διατάχτηκαν από το ναύαρχο να 
πλησιάσουν την ακτογραμμή διατηρούμενα όμως 
μακριά από την οπτική επαφή με αυτήν.

με τον ερχομό του σκότους παρότι οι πληρο-
φορίες του ναυάρχου Cunningham ήταν συγκε-
χυμένες η κατάσταση στην ξηρά ήτο υπό έλεγχο, 

όμως γερμανικά σκάφη είχαν επισημανθεί έξω 
από το ηράκλειο. μία ναυτική μοίρα του βορείου 
τομέα απεστάλη να διερευνήσει την αναφορά, 
αλλά δεν αντελήφθη κάτι. Υπήρξε πρόθεση όλα 
τα βρετανιά πλοία να μεταφερθούν νότια νωρίς 
το πρωί, έτσι ώστε να μην βρίσκονται στην εμβέ-
λεια των γερμανικών αεροσκαφών κατά την 
ημέρα, αλλά αυτό κατέστη αδύνατον.

κατά τη διάρκεια της 21ης μαΐου όλα τα πλοία 
δέχθησαν πολύωρες επιθέσεις από αέρα και ευ-
τυχώς μόνο το αντιτορπιλλικό «Juno» βυθίστηκε 
μετά από τετράωρο βομβαρδισμό από αέρα. με-
γάλη κατανάλωση αντιαεροπορικού υλικού απα-
σχόλησε το στόλο. Έχοντας τη μεγαλύτερη συμ-

Οι ναυτικές επιχειρήσεις κατά τη μάχη της 
Κρήτης

Γράφει ο αντιναύαρχος εα Ζωϊδάκης Αντώνιος ΠN
B' μέρος
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μετοχή του βρετανικού στόλου της μεσογείου 
γύρω από την κρήτη, ο ναύαρχος Cunningham 
ήλπιζε ότι ίσως παρασύρει τον ιταλικό στόλο σε 
ναυμαχία. Ο εχθρός παρότι γνώριζε τις θέσεις 
των βρετανικών πλοίων που δέχοντο σκληρές 
αεροπορικές επιθέσεις, δεν αντέδρασε, ακόμη 
και μετά τις γερμανικές πιέσεις να εξέλθει για 
ναυμαχία.

Το πρωί της 21ης μαΐου η πρώτη γερμανική 
αποβατική δύναμη, απέπλευσε από τη μήλο απο-
τελούμενη από 25 καΐκια και συνοδεία του μικρού 
ιταλικού αντιτορπιλλικού Lupo. Τη νύκτα τα βρε-
τανικά πλοία διατάχθησαν και πάλι να αναπτύξουν 
2 μοίρες στο κρητικό Πέλαγος για να εντοπίσουν 
τυχόν γερμανικές αποβατικές δυνάμεις.

με το RDF (όπως αποκαλείτο τότε το ραντάρ) 
εντοπίστηκε η γερμανική δύναμη, από τη βρετα-
νική μοίρα που αποτελείτο από 3 καταδρομικά 
και 3 αντιτορπιλλικά. Ο κυβερνήτης του Lupo 
βλέποντας τα εχθρικά πλοία και παρά την υπερο-
χή δύναμης των, άπλωσε προπέτασμα καπνού 
για να αποκρύψει τη γερμανική δύναμη και επι-
τέθηκε στο πλησιέστερο βρετανικό πλοίο. Την 
υπόλοιπη ώρα ο ιταλός κυβερνήτης πολέμησε 
θαραλλέα σε κοντινές αποστάσεις, πριν τεθεί το 
πλοίο του εκτός μάχης από τις τουλάχιστον 18 
εύστοχες βολές. κατόπιν τα βρετανικά πλοία 
ανέλαβαν τον άχαρο ρόλο της καταβύθισης των 
γερμανικών πλοιαρίων με το ανθρώπινο περιε-
χόμενό τους. η πλειονότητα όμως των Γερμανών 
αργότερα διεσώθη ως εκ θαύματος. αν και ο 
στόλος δέχθηκε πολυάριθμες αεροπορικές επι-
θέσεις κατά την 21η μαΐου, αυτό επιτελέσθηκε 
από μια μόνο μοίρα γερμανικών αεροσκαφών, 
ενώ η κύρια προσπάθεια της γερμανικής αερο-
πορίας είχε επικεντρωθεί στην υποστήριξη των 
χερσαίων δυνάμεων. Εν τούτοις την 22α μαΐου 
όλη η γερμανική αεροπορική δύναμη επέπεσε 
στο βρετανικό στόλο.

Στις 220900 μαΐου οι βρετανικές ναυτικές 
δυνάμεις έπλεαν βόρεια της κρήτης, σε δυο σχη-
ματισμούς. Ο πρώτος σχηματισμός αποτελείτο 
από 3 θωρηκτά, 4 καταδρομικά και 12 αντιτορ-
πιλλικά και ο δεύτερος από 4 καταδρομικά και 4 
αντιτορπιλλικά.

Στις 220930 μαΐου ο βόρειος σχηματισμός, ετό-
πισε τη δεύτερη αποβατική δύναμη που τη συνόδευε 
το μικρό ιταλικό αντιτορπιλλικό Sagitario. αμέσως 
επετέθη κατά της δυνάμεως αυτής, παρά το γεγονός 
ότι ο ουρανός έβριθε από γερμανικά αεροσκάφη. Ο 
κυβερνήτης του ιταλικού αντιτορπιλλικού αμέσως 
προέταξε προπέτασμα καπνού, απομάκρυνε τη νηο-
πομπή και επιτέθηκε στα βρετανικά πλοία. η βρετα-
νική θέση ήτο δύσκολη. κάτω από συνεχείς αεροπο-
ρικές επιθέσεις και εξάντληση των αντιαεροπορικών 
πυρομαχικών σε μεγάλο βαθμό, η προβολή της οπι-
σθοχωρούσης γερμανικής αποβατικής δύναμης 
εγκαταλείφθηκε από τους βρετανούς και τα πλοία 
αποχώρησαν από την περιοχή.
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Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια απόβασης των 
γερμανών ματαιώθηκε.

η γερμανική αεροπορική προσπάθεια ήτο ου-
σιαστικά συνεχής. Τα αεροσκάφη που περάτωναν 
τις αποστολές τους επέστρεφαν στις βάσεις τους, 
ανεφοδιάζοντο αμέσως με καύσιμα και πυρομα-
χικά και αποστέλλοντο άμεσα για επιθέσεις στα 
βρετανικά σκάφη. Το κόστος του βρετανικού στό-
λου εκείνη την ημέρα ήτο 2 καταδρομικά και ένα 
καταδρομικό βυθισμένα, ενώ 2 θωρηκτά μαζί με 
2 καταδρομικά υπέστησαν ζημιές.

Πριν ο στόλος αναζητήσει ασφάλεια στην αλε-
ξάνδρεια άλλη μια ημέρα γεμάτη από αεροπορι-
κές επιθέσεις αναμένετο το συμβάν. Δύο αντι-
τορπιλλικά βυθίστηκαν και δύο έπαθαν βλάβες 
στις 23 μαΐου, ένα εκ των οποίων ήτο το HMS 
Kelly που περιελάμβανε και νεοζηλανδούς στο 
πλήρωμά του.

Πέραν αυτών των απωλειών 5 τορπιλλάκατοι 
της 10ης MTB Flottila που ελιμενίζοντο στη Σού-
δα βυθίστηκαν από γερμανικά αεροσκάφη.

Τη 240800 μαΐου μία μοίρα που απτελείτο από 
2 αντιτορπιλλικά και 2 καταδρομικά απέπλευσε 
από την αλεξάνδρεια και εκτέλεσε περιπολία 
βορείως της κρήτης χωρίς να επισημάνει κάτι 
σχετικό. Επιπλέον της μοίρας αυτής 3 αντιτορ-
πιλλικά απέπλευσαν την 240930 μαΐου με σκο-
πό να αποβιβάσουν σώμα ειδικών δυνάμεων 
στην κρήτη κατά τη διάρκεια της νύκτας, πράγμα 
που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν 
κατέστη δυνατόν.

Στην ξηρά η κατάσταση χειροτέρευε. Στις 25 
μαΐου μια μοίρα με το αεροπλανοφόρο Formi-
dable απέπλευσε από την αλεξάνδρεια και με τα 
αεροσκάφη του προσέλαβε το αεροδρόμιο της 
καρπάθου.

Στις 251300 μαΐου μια μοίρα αεροσκαφών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων της Βορείου 
αφρικής, τυχαία εντόπισε τη δύναμη, επέπεσε επ’ 

αυτής και επέφερε σοβαρές ζημιές στο 
Formidable που το έθεσε εκτός για 6 μήνες.

η στρατιωτική κατάσταση στην κρήτη είχε χειρο-
τερεύσει ακόμη περισσότερο και στις 271500 μαΐου 
ελήφθη απόφαση εκκένωσης της νήσου από τα συμ-
μαχικά στρατεύματα, που υπολογίζετο ότι ανερχό-
ντουσαν σε περίπου 22.000 άνδρες. Το σχέδιο ενερ-
γοποιήθηκε άμεσα με τη μεγαλύτερη προσπάθεια να 
επικεντρώνεται κατά τη νύχτα 28 προς 29 μαΐου και 
η RAF (βρετανική πολεμική αεροπορία) ανέλαβε να 
παράξει μερική προστασία για τα πλοία.

Τρία καταδρομικά και 6 αντιτορπιλλικά απέ-
πλευσαν από την αλεξάνδρεια την 280600 μαΐ-
ου με προορισμό το λιμένα του ηρακλείου. Στις 
281700 μαΐου και ενώ η μοίρα ευρίσκετο 90 ν.μ. 
από την κάρπαθο εδέχθη την πρώτη από δέκα 
γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις που έλαβαν 
χώρα μέχρι το λυκόφως. Το αντιτορπιλλικό Ajax 
εδέχθη το σοβαρότερο πλήγμα και διετάχθη να 
επαναπλεύσει στην αλεξάνδρεια.

η μοίρα κατέπλευσε στο ηράκλειο από όπου 
φορτώθηκε όλη η συμμαχική δυναμη του ηρα-
κλείου, με παραδειγματική τάξη, αποτελούμενη 
από 4.000 άνδρες. Στις 290320 μαΐου η μοίρα 
απέπλευσε. κατά τον πλου το αντιτορπιλλικό 
Imperial έπαθε βλάβη πηδαλίου, που δεν μπορού-
σε να αποκατασταθεί. Πλήρωμα και στρατιώτες 
παρελήφθησαν από άλλο αντιτορπιλλικό και στη 
συνέχεια τορπιλλίστηκε και βυθίστηκε. κατά τον 
πλου το αντιτορπιλλικό Hereward εβλήθηκε σο-
βαρά από αεροσκάφη, με αποτέλεσμα ο κυβερνή-
της του να το προσαράξει στην ανατολική ακτή της 
κρήτης και στη συνέχεια μόνο του ανατινάχθηκε. 
Το ίδιο βράδυ τέσσερα αντιτορπιλλικά παρέλαβαν 
από τα Σφακιά 744 άνδρες. Το επόμενο βράδυ της 
29ης προς 30ή μαΐου μια νέα δύναμη από 4 κατα-
δρομικά και 3 αντιτορπιλλικά διασώζει από τα 
Σφακιά 6.029 άνδρες. Στις 30 μαΐου 2 αντιτορπιλ-
λικά παίρνουν πάλι από τα Σφακιά 1.510 άνδρες.
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η τελευταία παραλαβή ανδρών, έγινε τη νύκτα 
της 31ης μαΐου πάλι από τα Σφακιά, από ένα κατα-
δρομικό και 4 αντιτορπιλλικά που πήραν συνολικά 
3.710 άνδρες. η εκκένωση έκλεισε με τη βύθιση 
του καταδρομικού Calcuta, που μαζί με το Coventry 
είχαν σταλεί για παροχή αντιαεροπορικής προστα-
σίας στα πλοία που έκαναν τις μεταφορές.

με το επεισόδιο αυτό, η τόσο μακρόχρονη ναυ-
τική μάχη για την κρήτη, με την πλούσια γενναι-
ότητα και το θαυμαστό θάρρος είχε τελειώσει.

Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό δεν έλαβε μέ-
ρος στις επιχειρήσεις. Ο τότε αρχηγός του στόλου 
Επαμεινώνδας καββαδίας ζήτησε να λάβουν μέ-
ρος και τα ελληνικά πλοία που είχαν καταπλεύσει 
στην αλεξάνδρεια, όσα γλίτωσαν από τους γερ-
μανικούς βομβαρδισμούς του απριλίου. Ο ναύ-
αρχος Cuningham αρνήθηκε. Δεν ήθελε να επι-
βαρυνθεί με ολίγα επιπλέον ανομοιογενή αντι-
τορπιλλικά και όχι σε τόσο καλή κατάσταση, με 
ασθενές α/α πυροβολικό και άνευ προστασίας 

κατά μαγνητικών ναρκών.
Οι Βρετανοί έχασαν την κρήτη και ένα αρκετά 

σημαντικό μέρος του στόλου της μεσογείου. Συ-
νολικά από τα 54 πολεμικά πλοία που έλαβαν 
μέρος στις επιχειρήσεις, μόνο 20 δεν έπαθαν ζη-
μιές. Τα συνολικά θύματα ήταν 1.032 νεκροί, 
1.244 αγνοούμενοι και 488 τραυματίες.

από γερμανικής πλευράς ήταν μια σημαντική 
νίκη της Luftwaffe, γιατί ποτέ προηγουμένως, 
ένα νησί δεν κατακτήθηκε από τον αέρα. Ήταν 
επίσης και ένα σημαντικό ορόσημο της κυριαρχί-
ας της αεροπορικής δύναμης στη θάλασσα.

η μεγάλη αυτή ναυτική καταστροφή, απέδειξε 
με δραματικό τρόπο, πόσο τρωτά είναι τα πολε-
μικά πλοία χωρίς αεροπορική υποστήριξη.

κλείνοντας, θέλω σαν συμπέρασμα να υπεν-
θυμίσω τα λόγια του ενδόξου ναυάρχου Παύλου 
κουντουριώτη «ουδέν έθνος δύναται να θαλασ-
σοκρατεί, εφόσον δεν θεωρεί τα πλοία προορι-
σμένα να κινδυνεύσουν». 

Tο 1912 περί τον μήνα Οκτώβριο ξε-
κίνησε η μεγάλη πολεμική περιπέ-
τεια των Βαλκανικών Πολέμων, 

όταν τέσσερα Χριστιανικά Βασίλεια (Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σερβία, μαυροβούνιο) πήραν την 
απόφαση να στραφούν εναντίον της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας προκειμένου να αλλάξουν τον 
χάρτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Συμπληρώ-
νονταν πέντε αιώνες από την εισβολή των Οθω-
μανών Τούρκων σε ευρωπαϊκό έδαφος και όλοι 
πίστευαν πως έφτασε η ώρα των υπόδουλων 
λαών της περιοχής να αναπνεύσουν τον αέρα της 
ελευθερίας.

Δεν πήρε καιρό στα ελληνικά στρατεύματα να 
απελευθερώσουν το μεγαλύτερο μέρος της 
μακεδονίας, ενώ ο Ελληνικός Στόλος με ναυ-
αρχίδα το Θωρηκτό αΒΕρΩΦ (προσφορά του 
ομώνυμου ηπειρώτη ευεργέτη) κάνει ελεύθερα 
τα νησιά του Βόρειου αιγαίου κατατροπώνοντας 
τον τούρκικο στόλο στις ναυμαχίες της Έλλης 
και της Λήμνου.

Άμεσος στόχος και επιδίωξη του ελληνικού 
στρατού ήταν πλέον η απελευθέρωση της ηπεί-
ρου. Τα Ιωάννινα «πρώτα στα γρόσια και στα 
γράμματα» πόλη που συγκέντρωνε ως οικονο-
μικό κέντρο τον Ελληνισμό της ηπείρου και όχι 

Απελευθέρωση των Ιωαννίνων  
(21η Φεβρουαρίου 1913)

Γράφει ο Aξιωματικός εα Δρ Πάνος Στάμου ΠΝ
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μόνο, ήσαν οχυρωμένα από τους Τούρκους κυ-
ρίως στην περιοχή του μπιζανίου, πλευρά στην 
οποία δρούσε ο στρατηγός Σαπουντζάκης. Στις 
19 Ιανουαρίου 1913 ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
αναθέτει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του 
μετώπου της ηπείρου στον απελευθερωτή της 
Θεσσαλονίκης τον αρχιστράτηγο και διάδοχο του 
θρόνου κωνσταντίνο, πλαισιωμένο από το επι-
τελείο που είχε διευθύνει τις νικηφόρες επιχει-
ρήσεις στη μακεδονία. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Γ.Ε.Σ. η στρατιά ηπείρου διέθετε δύναμη 762 
αξιωματικών και 40.647 οπλιτών με 48 πολυ-
βόλα και 93 πυροβόλα, έναντι της τουρκικής που 
αποτελούνταν από 4 μεραρχίες.

Στο χάνι Εμίν-αγά, νοτίως των Ιωαννίνων, λί-
γο πιο μπροστά από το απόρθητο μπιζάνι σχεδι-
άστηκε μια αριστοτεχνική παραπλανητική επίθε-
ση εναντίον του μπιζανίου και ταυτόχρονα παρά-
καμψη από άλλες δυνάμεις με αποτέλεσμα την 
είσοδο στην πρωτεύουσα της ηπείρου. Επικεφα-
λής του 9ου τάγματος Ευζώνων ήταν ο Ιωάννης 
Βελισσαρίου (καταγόμενος από την κύμη Ευβοί-
ας) ο επονομαζόμενος «μαύρος καβαλάρης» που 
εισέρχεται νύχτα στην πόλη των Ιωαννίνων και 
γίνεται ο απελευθερωτής ήρωας του Ελληνι-
σμού της ηπείρου. Οι Τούρκοι ευρισκόμενοι προ 

αδιεξόδου αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν 
και παραδίδονται στον διάδοχο κωνσταντίνο την 
21η Φεβρουαρίου 1913. η πόλη των θρύλων και 
των παραδόσεων (όπως είναι το επίσημο σύνθη-
μα που συναντά ο σημερινός επισκέπτης της πό-
λης των Ιωαννίνων) ξαναγίνεται ελληνική. 

Πολλά τραγούδια αναφέρονται στην ελληνική 
νίκη του μπιζανίου μεταξύ των οποίων και το 
παρακάτω:

Εψές ήμουν στα Γιάννενα κι αντίκρια στο μπι-
ζάνι, κι ακού ντουφέκια πόπεφταν κανόνια που 
βροντάνε. μήδε σε γάμο πέφτουνε μηδέ σε πα-
νήγυρι, παρά είν’ ο Ελληνικός στρατός και πολε-
μάει τους Τούρκους.

Εσάτ Πασάς εφώναξε του κωνσταντίνου λέει
πάψε κώστα μ’ τον πόλεμο πάψε και το ντουφέ-
κι, δικά σ’ είναι τα Γιάννενα δικό σ’ και το μπιζά-
νι, δική σου και η Πρέβεζα με τους χρυσούς μπα-
ξέδες, και το δικό μου το σπαθί στα χέρια σου το 
δίνω….

Στις μάχες συμμετείχαν εκατοντάδες ηλείοι 
πολεμιστές και κρήτες εθελοντές, πολλοί από 
τους οποίους άφησαν την τελευταία τους πνοή 
στον αγώνα για την λευτεριά της ηπείρου. Σχετι-
κό τραγούδι αναφέρει:

«κρήτης παιδί ψυχομαχεί στου μπιζανιού την 
ράχη δεν έχει μάνα να τον κλαίει κύρη να τον λυ-
πάται ούτε αδελφό ούτ’ αδελφή να τον ψυχοπο-
νάται μόνο τον δεκανέαν του κι εκείνος τον λυ-
πάται. Σηκώσου στρατιώτη μου κι αντρείο παλη-
κάρι να πάρεις το τουφέκι σου να πάμεν-ε στην 
μάχη τσι Τούρκους να νικήσουμε κι ύστερα να 
ποθάνεις για να ‘χω ώρα πλειότερη το μνήμα σου 
να σκάψω και σαν αντρείο κρητικό να κάτσω να 
σε κλάψω.

Παρακαλώ σας βρε παιδιά κι αντρεία παληκά-
ρια το μνήμα μου να σκάψετε στο μπλιό ψηλό 
χαράκι για να θωρώ τις κανονιές που ‘ρχονται απ’ 
το μπιζάνι να βλέπω και στα Γιάννενα τη λίμνη 

O Aρχιστράτηγος Kωνσταντίνος παρακολουθεί τη 
βολή τοπομαχικών πυροβόλων κατά του φρουριακού 
συγκροτήματος Mπιζανίου
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την μεγάλη. κι αν πάτε και στον τόπο μου να πεί-
τε τση μαμάς μου τση μπλιά καλής ξαδέλφης μου 
και τσ’ αγαπητικιάς μου πέτε τσης πήρα πεθερά 
τη μαύρη γης γυναίκα και τα σφαιρίδια κανονιού 
αδέλφια κι αξαδέλφια κι όντας ασπρίσ’ ο κόρα-
κας και γίνει περιστέρι τότε κι εμείς θα σμίξομε 
φίλοι μου μπιστεμένοι….

Στη συνεδρίαση του πρώτου 7μελούς Δημοτι-
κού Συμβουλίου προεξέχοντος του Δημάρχου 
της πόλης των Ιωαννίνων Γιάγια Βέη, που έγινε 
την 23η Φεβρουαρίου 1913, δυο μόλις μέρες 
μετά την απελευθέρωση, οι αποφάσεις του ήσαν 
απλές όπως καταδεικνύουν τα πρακτικά που 
ακολουθούν:

«Συνεδρία 1η του Δημοτικού Συμβουλίου Ιω-
αννίνων της 23ης Φεβρουαρίου 1913.

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Γιάγια Βέης
μέλη οι κ. Σιέχη Φραζής, ματαθιούλης Λέβης, 

Δημήτριος κούτζικος, αθανάσιος Στούπης, Χαίμ 
Λεβή, νικόλαος καζαντζής και Περικλής κίγκος.

αποφασίζεται η αποστολή τηλεγραφήματος 
προς την α.μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων εις 
Θεσσαλονίκην, ως εξής:

«α.μ. τον βασιλέα των Ελλήνων Θεσσαλονίκην.
Πόλις Ιωαννίνων αγαλλόμενη επί απελευθερώ-
σει αυτής υπό γενναίου Ελληνικού στρατού διοι-
κούμενου παρά του ενδόξου Στρατηλάτου και 
ευκλεούς βλαστού υμετέρας μεγαλειότητος 

υποβάλλει ευλαβώς ένθερμα συγχαρητήρια ευ-
χομένη όπως ο Ύψιστος κρατύνη υμετέραν βασι-
λείαν επ’ αγαθώ Ελληνικού Έθνους.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίων Γιαγιάς».

Επίσης η αποστολή τηλεγραφήματος προς τον 
πρόεδρον της κυβερνήσεως κ. Ελευθέριον Βε-
νιζέλον ως εξής:

«α.Ε. Πρόεδρον της κυβερνήσεως κ. Ελευθέ-
ριον Βενιζέλον αθήνας.

Εν ονόματι πόλεως Ιωαννίνων εν αγαλιάσει 
επί ελευθερώσει αυτής υπό νικηφόρου Ελληνι-
κού στρατού υποβάλλω ένθερμα συγχαρητήρια.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Γιαγιάς».

 Πέραν των συγχαρητηρίων ο Δήμος Ιωαννί-
νων ζητάει από το ελληνικό κράτος και τον Γενι-
κό Διοικητή Ιωαννίνων να καταβληθεί ως ενί-
σχυση της πόλης το ποσό των 10.000 φράγκων, 
οχήματα για τον καθαρισμό καθώς και πετρέλαιο 
για να φωταγωγηθεί η πόλη.

 Ο επισκέπτης της περιοχής των Ιωαννίνων 
μπορεί να δει το χάνι του Εμίν-αγά, το μπιζάνι 
και τα σχετικά μνημεία που θυμίζουν τις μεγάλες 
μάχες και τη νίκη του ελληνικού στρατού τον Φε-
βρουάριο 1913. η περιοχή της ηπείρου έχει ξε-
χωριστή θέση τόσο στην ιστορία των Βαλκανι-
κών πολέμων όσο και στο έπος του 1940. 

O Kωνσταντίνος με το επιτελείο 
του μπροστά στο φρούριο των 
Iωαννίνων σε φωτογραφία των 
πρώτων ημερών μετά την είσοδο 
του ελληνικού στρατού στα 
Iωάννινα, στις 22 Φεβρουαρίου 
του 1923 (Aθήνα, Eθνικό 
Iστορικό Mουσείο)
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I A T P I K A  Θ E M A T A

ΠΑρΟυΣIΑΣη-EΠιμEΛΕιΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
MEΛETH: Aντιπλοίαρχος (YI) Γ. KATΣIMAΓKΛHΣ ΠN,  

Aναπληρωτής Διευθυντής A΄ Kαρδιολογικής Kλινικής NNA
Yπεύθυνος Aιμοδυναμικού Eργαστηρίου NNA

Aνθυποπλοίαρχος (YI) A. MAΣTPOKΩΣTOΠOYΛOΣ ΠN
Eιδικευόμενος A' Kαρδιολογικής Kλινικής NNA

Τι εννοούμε με τον όρο «συγγενείς καρδιο-
πάθειες;»
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες περιλαμβάνουν 
όλες τις ανωμαλίες που μπορούν να συμβούν σε 
ανατομικές δομές της καρδιάς ή των αγγείων 
πριν από τη γέννηση. Οι αλλαγές αυτές συμβαί-
νουν όταν το έμβρυο μεγαλώνει μέσα στη μήτρα. 
κλασικά διακρίνονται σε κυανωτικές και σε μη 
κυανωτικές, ανάλογα εάν εμφανίζουν κυάνωση 
κατά την ηρεμία ή την προσπάθεια.

Τι εννοούμε με τον όρο «συγγενείς καρδιο-
πάθειες ενηλίκων»;
Είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες που, είτε δια-
λάθουν της προσοχής και εμφανίζονται στην ενή-
λικη ζωή συνήθως σαν τυχαία ευρήματα κατά την 
κλινική ή εργαστηριακή εξέταση είτε παρουσιά-
ζουν συμπτώματα στην ενήλικη ζωή, όπως εμ-
φάνιση δύσπνοιας, εύκολη κόπωση ή κακή ανο-
χή στην κόπωση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
και οι ασθενείς που υπέστησαν διορθωτική επέμ-
βαση και έφθασαν στο στάδιο της ενηλικίωσης.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές;
Πρώτη σε συχνότητα είναι η δίπτυχη αορτική 
βαλβίδα (50%) και ακολουθούν σε συχνότητα η 
μεσοκολπική επικοινωνία (30%), ο παραμένων 
ανοικτός βοτάλειος πόρος, η στένωση της πνευ-
μονικής αρτηρίας και η ισθμική στένωση της 
αορτής. Τις συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούμε 
να τις διακρίνουμε:
α) με επικοινωνία:
ανοικτό ωοειδές τμήμα

Εικ. 1: (αορτική βαλβίδα) στο πάνω μέρος τρίπτυχη 
βαλβίδα (φυσιολογική), στο κάτω μέρος η δίπτυχη 
αορτική βαλβίδα
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ανοικτός βοτάλειος πόρος
μεσοκολπική ή μεσοκοιλιακή επικοινωνία
ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών
β) αποφρακτικές ανωμαλίες:
Στένωση πνευμονική αρτηρίας
Στένωση αορτής
Στένωση ισθού αορτής
γ) ασυνήθεις:
Σύνδρομο Marfan
μετάθεση μεγάλων αγγείων
Τετραλογία Fallot
ανωμαλία Ebstein.

Ποια είναι η αιτιολογία των συγγενών καρ-
διοπαθειών;
Είναι πολυπαραγοντική. Γονιδιακές μεταλλάξεις 
και χρωμοσωματικές ανωμαλίες έχουν θεωρη-
θεί υπεύθυνες όπως και μερικοί ιοί, ιδιαίτερα 
όταν προσβάλλουν τη μητέρα κατά το πρώτο τρί-
μηνο της εγκυμοσύνης, που είναι και το στάδιο 
της οργανογέννησης του εμβρύου.

Πώς διαγιγνώσκεται μια συγγενής καρδιο-
πάθεια;
Συνήθως η παρουσία ενός φυσήματος κατά την 
κλινική εξέταση εγείρει υποψίες, ενώ διαγνω-
στικές εξετάσεις, όπως η ακτινογραφία θώρα-
κος, η ηχοκαρδιογραφική μελέτη (διαθωρακική 

ή διοισοφάγεια), ο καρδιακός καθετηριασμός και 
η μαγνητική τομογραφία καρδιάς θέτουν την τε-
λική διάγνωση.

Τι είναι το ανοικτό ωοειδές τρήμα;
κατά την εμβρυική ηλικία, όταν το αίμα φτάνει στο 
δεξιό κόλπο από τον πλακούντα μέσω του ωοει-
δούς τρήματος, εκτρέπεται στον αριστερό κόλπο, 
για να κυκλοφορήσει το αίμα στο έμβρυο, λόγω του 
ότι οι πνεύμονες δεν έχουν ακόμη εκπτυχθεί και δεν 
λειτουργούν. η παραμονή του δεν αποτελεί καθε-
αυτή συγγενή ανωμαλία, αλλά παραλλαγή. Τα άτο-
μα είναι τελείως ασυμπτωματικά, η παραμονή όμως 
ανοικτού ωοειδούς τρήματος είναι δυνατόν να προ-
ακαλέσει εμβολικά επεισόδια στην περιφέρεια με 
το μηχανισμό της παράδοξης εμβολής.

Τι ακριβώς είναι ο ανοικτός βοτάλειος πόρος;
Ο βοτάλειος πόρος συνδέει την αορτή με το κύ-
ριο στέλεχος της πνευμονικής αρτηρίας. Ο πό-
ρος αυτός συγκλείεται αυτόματα τη στιγμή της 
γέννησης. Υπάρχει, όμως, πιθανότητα να παρα-
μείνει ανοικτός και γίνεται αντιληπτό από το 
συνεχές έντονο φύσημα που ακούγεται κατά την 
κλινική εξέταση. Ο παραμένων ανοικτός βοτά-
λειος πόρος μεγάλου μεγέθους μπορεί να προ-
καλέσει καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονική 
υπέρταση.

Εικ. 2: Ανοικτό ωοειδές τρήμα (επικοινωνία ανάμεσα σε δεξιό και αριστερό κόλπο). Εικ. 3: Σχημ. παράσταση 
διαδερμικής σύγκλεισης ανοικτού ωοειδούς τρήματος (κλείνει έτσι η επικοινωνία από τον δεξιό κόλπο). Εικ. 
4: Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (αριστερά φυσιολογικά – δεξιά μεσοκοιλιακή επικοινωνία). Eικ. 5: Μεσοκολπική 
επικοινωνία.

Εικ. 2 Εικ. 4Εικ. 3 Εικ. 5
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Τι είναι η μεσοκολπική και τι η μεσοκοιλια-
κή επικοινωνία;
η μεσοκολπική επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της 
παρουσίας ελλείμματος στο μεσοκολπικό διάφραγ-
μα, που έχει σαν αποτέλεσμα την επικοινωνία ανά-
μεσα στους δύο κύλπους. η επικοινωνία αυτή είναι 
από αριστερά προς τα δεξιά λόγω της μεγαλύτερης 
πίεσης που υπάρχει φυσιολογικά στον (αρ) κόλπο. 
Εάν το έλλειμα είναι μεγάλο, υπάρχει λειτουργικά 
ένας κόλπος και υπάρχει εξίσωση των πιέσεων 
ανάμεσα στους δύο κόλπους. Συνήθως δεν αναφέ-
ρονται συμπτώματα, ενώ τα παιδιά αναφέρουν μι-
κρότερη αντοχή κατά την άσκηση. η αντιμετώπιση 
χειρουργική ή επεμβατική εξαρτάται από την κλινι-
κή εικόνα και τον τύπο του ελλείμματος.

η μεσοκοιλιακή επικοινωνία είναι η παρουσία 
ελλείμματος στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα που 
έχει αποτέλεσμα την επικοινωνία ανάμεσα στις 
δύο κοιλίες. και αυτή η επικοινωνία είναι από αρι-
στερά προς τα δεξιά λόγω διαφοράς πίεσης. Εάν 
το έλλειμμα είναι μικρό οι ασθενείς είναι ασυ-
μπτωματικοί, μεγάλο έλλειμμα όμως μπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονική 
υπέρταση, βρογχίτιδα, ανορεξία, καθυστέρηση της 
ανάπτυξης και πνευμονική υπέρταση. και πάλι η 
αντιμετώπιση, χειρουργική ή επεμβατική, εξαρτά-
ται από την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Ποια είναι η πιο συνήθης αποφρακτική 
συγγενής καρδιοπάθεια;
η συνηθέστερη μορφή συγγενούς καρδιοπάθει-

ας είναι η δίπτυχη αορτική βαλβίδα που συναντά-
ται περισσότερο στους άντρες (3–4:1). Λόγω της 
επιβάρυνσης που υφίσταται η βαλβίδα από τη ροή 
αίματος παχύνεται, συρρικνώνεται και ασβεστο-
ποιείται. Σε άτομα με στένωση αορτής πρέπει να 
αποφεύγεται η έντονη σωματική άσκηση και τα 
ανταγωνιστικά αθλήματα.

Τι προκαλεί η στένωση του ισθμού της αορτής;
η στένωση του ισθμού της αορτής εντοπίζεται 
στην αρχή της κατιούσης αορτής, αμέσως μετά την 
έκφυση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας.

Διαπιστώνεται από την αύξηση της αρτηριακής 
πιέσεως στα μέρη του σώματος πριν από τη στένω-
ση (άνω άκρα, εγκέφαλος) και την άπω ελάττωση 
του αρτηριακού σφυγμού και της αρτηριακής πιέ-
σεως μετά τη στένωση. Συνήθως είναι ασυμπτω-
ματική νόσος, ενώ σε σοβαρού βαθμού στένωση η 
θεραπεία είναι, είτε επεμβατική είτε χειρουργική.

Ποια είναι η δική σας εμπειρία όσον αφορά 
στη διαδερμική σύγκλιση των συγγενών 
καρδιαοπαθειών των ενηλίκων;
Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του ναυτικού νο-
σοκομείου αθηνών τα τελευταία δύο χρόνια 
έχουν γίνει επιτυχώς 10 διαδερμικές συγκλεί-
σεις ανοικτών ωοειδών τρημάτων με συσκευή 
Amplatzer και 6 διαδερμικές συγκλείσεις μεσο-
κολπικών ελλειμμάτων χωρίς επιπλοκές. Οι 
ασθενείς αυτοί παρακολουθούνται στο Εξωτερι-
κό καρδιολογικό Ιατρείο. 

Εικ. 6: Συσκευές σύγκλεισης 
Aνοικτού Ωοειδούς 
τρήματος και μεσοκολπικής 
επικοινωνίας
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Ποικίλα και αληθινά 
η φτώχεια, η αγρότισα του πολέμου, η πατριώτισα μάνα 

της τότε παλιάς εποχής. η προσφορά  
στην οικογένειά της και στην πατρίδα της 

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

Mητέρα είπε ο Χριστός την Παναγία. 
μητέρα φωνάζαμε κι εμείς εσένα. 
μάνα φτωχιά υπερήφανη της τότε 

εποχής. Θυμήσου ήταν τότε που εκτός από τα παι-
διά σου βύζαινες και ορφανά του χωριού. Έλεγες 
ψυχή έχουν και αυτά τα κακόμοιρα, πρέπει όλες 
οι μικρομάνες πότε η μια και πότε οι άλλες να 
πηγαίνουμε να τα βυζαίνουμε. η μάνα τους πέθα-
νε από την πείνα, ο πατέρας τους είχε χτικιό και 
τον είχαν πάει στη ρεματιά για να μην κολλήσει 
και όλους τους άλλους. μας εξιστορούσες και 
θυμόμαστε, οι καμπάνες του πολέμου του 1940 
χτυπήσανε ένα πρωινό. Εκεί που ήσουνα εσύ δεν 
υπήρχαν σειρήνες. Για τα μαντάτα τα καλά και τα 
κακά χτύπαγε η καμπάνα του χωριού και η καρα-
μούζα του ταχυδρόμου. Άρχισε ο πόλεμος, το 
μουλάρι σου το επίταξε ο ελληνικός στρατός. Το 
έδωσες με χαρά. Τα παιδιά του χωριού, συγγε-
νείς και όχι μόνο, τραγουδώντας φεύγανε για τον 
πόλεμο. Τραγουδούσαν: βοήθα μας Παναγιά μου 
για να νικήσουμε και όσα καντίλια έχεις Παναγιά 
μου θα στα ασημώσουμε. Εσείς οι μανάδες κλαί-
γατε για τον αποχωρισμό και ίσως ήταν και το 
τελευταίο σας φιλί στο γιόκα σας, το καμάρι σας, 
τους λέγατε με τη νίκη!!!

Τα παλικάρια πήγαιναν ξυπόλητα ή φορούσαν 
γουρνοτσάρουχα ή παλιοπάπουτσα τρύπια. Οι μα-
νάδες των παιδιών αυτών τους έδιναν να πάρουν 

μαζί τους κάνα αυγό, κάνα κομμάτι τυρί και ψωμά-
κι που είχαν ζυμώσει με τα ροζιασμένα χέρια τους. 
η φρίκη του πολέμου άρχισε, όπως μέχρι πριν φύ-
γεις από τον κόσμο αυτό έλεγες, ο χειμώνας του 
1940, 41 ήταν ο πιο σκληρός χειμώνας που γνώ-
ρισες τις δεκαετίες του 1900. Συνοδευότανε από 
όλες τις κακουχίες. Πείνα, κρύο, ξυπολισιά, αρρώ-
στιες, χτικιό, πνευμονίες και κακουχίες ων ουκ 
έστι αριθμός. Τα χιόνια κάλυπταν τα βουνά, τις ρε-
ματιές, τα χειμαδιά και τα λαγκάδια. Τα ζωντανά 
ψοφάγανε, οι άνθρωποι εξαθλιώνονταν κάθε μέ-
ρα και περισσότερο, πεθαίνανε από πνευμονία και 
άλλες ασθένειες. Έτρωγαν βελάνι, λάχανα χωρίς 
λάδι και ό,τι άλλο έβρισκαν για να ζήσουν. Φρίκη 
παντού στα μέρη αυτά. Όλα τα παραπάνω τα βλέ-
πουμε, χιόνια, κρυοπαγήματα, στις εικόνες που 
μας παρουσίαζαν στην τηλεόραση για την επέτειο 
του 1940.

η φτώχεια κάθε μέρα έμπαινε όλο και περισ-
σότερο σε κάθε σπίτι. Εξαθλίωνε τις οικογένειες. 
Οι ψείρες, οι ψύλοι, οι κοριοί, οι κονίδες, η ψώρα, 
η πείνα μάστιζαν τα νοικοκυριά.

με το πικρό από τις γαλατσίδες που έτρωγες για 
να επιβιώσεις, γάλα σου, και αποσταμένο βύζαινες 
τα παιδιά σου. Ωστόσο ήσουν και φιλεύσπλαχνη. 
Στη μπινιατούλα σου έπηζες γιαούρτι και για τη 
φτωχιά και έρημη της γειτονιάς γειτόνισα.

Έλεγες και παραπονιόσουνα γιατί να προσφέ-
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ρω τόσα πολλά στη ζωή και απαντούσες μόνη 
σου, προσέφερα πολλά από μικρό παιδί 4-5 χρο-
νών πήγαινα στο βουνό τσοπάνα και βοηθούσα 
τη μάνα μου που ανέθρεψε 6 παιδιά, γιατί ο πα-
τέρας μου έκανε 9 χρόνια σταδιακά στρατιώτης. 
Ενώ σήμερα πολλοί απαλλάσσονται και δεν πά-
νε καθόλου να υπηρετήσουν. Έβλεπες στην τη-
λεόραση που ορκιζότανε οι μητέρες και πατέρες 
του έθνους και ντρεπόντουσαν να κάνουν το 
σταυρό τους, έλεγες για κοίτα παιδάκι μου αυτή/
ός ντρέπεται να κάνει το σταυρό της, αυτή θα κυ-
βερνήσει τη χώρα των χριστιανών, εμάς. Γιατί 
δεν βάζουν ένα χριστιανό, θα μας διαλύσουν τη 
θρησκεία, θα μας καταστρέψουν. αυτή ήσουν 
εσύ! Εμείς δεν ντραπήκαμε που ήσουν μάνα μας 
αλλά τουναντίον είμαστε υπερήφανοι. Όλα αυτά 
τα λέγαμε ή τα λέμε βεβαίως, είναι δύσκολο να 
γίνουν πιστευτά. μάζευες 5-10 ζευγάρια αυγά 
στο κοφινάκι σου και τα πήγαινες στο παζάρι να 
τα πουλήσεις για να πάρεις πενταροδεκάρες για 
να έχεις ν’ ανάψεις ένα κεράκι στην εκκλησία και 
να ψωνίζεις και για τα παιδιά σου κατιτί όπως 

έλεγες. Ήσουν άξια θαυμασμού. Υπερήφανη χρι-
στιανή μάνα της εποχής εκείνης. Έλεγες για την 
ΟΥνρα τα κλέψανε και δεν μας έδωσαν ρούχα 
να κρύψουμε τα κρέατά μας.

Δούλευες μέρα νύχτα για το σπίτι σου, ύφαινες, 
μπάλωνες, έκανες τόσες πολλές δουλειές και όταν 
σου έμενε καιρός προσέφερες και βοήθεια στους 
ανήμπορους συνάνθρωπούς σου.  Έσπερνες το 
χωράφι του ανήμπορου συγχωριανού σου. Πολλοί 
και ιδιαίτερα πολλές ντρέπονταν να σε βλέπουν με 
το μαντίλι στο κεφάλι. Όλα τα κατάπινες γιατί είχες 
αξίες. Έτσι έβγαλες (πέρασες) έναν πόλεμο τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο προσφέροντας πολλά στην οι-
κογένεια, στη θρησκεία και στην πατρίδα σου. ας 
έχουν υπόψη τους κάποια από τα παραπάνω οι ση-
μερινές κυρίες. Σε όλα όσα γίνονταν τότε τα στήρι-
ζε ο στυλοβάτης της κοινωνίας, ο πατέρας.

Oι παππούδες και οι γιαγιάδες ας πουν όλα όσα 
γνωρίζουν για τις εποχές εκείνες, στα παιδιά και 
εγγόνια τους, πώς πέρασαν οι άνθρωποι τότε, τι 
προσέφεραν στην πατρίδα μας για τη διατήρηση 
της σημερινής κοινωνίας. 
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Ο Ελληνικός Σύνδεσμος υποβρυχίων έκοψε την 
καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο 
ναυτικό μουσείο Ελλάδας την κυριακή 22 Ια-
νουαρίου 2012 την οποία τίμησαν με την παρου-
σία τους, εκπρόσωπος του α/ΓΕν, εκπρόσωπος 
του α.Σ, ο Διοικητής υποβρυχίων με επιτελείς και 
κυβερνήτες υποβρυχίων, το προεδρείο της 
Ε.α.α.ν., εκπρόσωπος του συλλόγου αποφοίτων 
Σ.ν.Δ.,  ο πρόεδρος του Σ.α/Σ.μ.Υ.ν.,  εκπρόσω-
πος του Π.μ/Σ.α.Σ.Υ/Π.ν., εκπρόσωπος της 
αν.Ε.α.Ε.Δ.,  ο πρόεδρος της Ελληνικής Θαλάσ-
σιας Ένωσης και πλήθος συναδέλφων.

Την ενημέρωση των παρευρισκόμενων έκανε 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου ναπολέων Γενοβέ-
λης σε θέματα που άπτονται των ενεργειών του 
συνδέσμου και αφορούν:

(α).- Την εκδήλωση 30 χρόνων από την ίδρυση 
του συνδέσμου μέσα στο 2012 με επετειακές 
εκδηλώσεις σε περιοχή ελέγχου του Πολεμικού 
ναυτικού και ειδικότερα της περιοχής των Υπο-
βρυχίων.

(β).- Την ίδρυση μουσείου Υποβρυχίων σε συ-
ζήτηση με την ηγεσία του Πολεμικού ναυτικού 
επ’ ευκαιρία παροπλισμού του Υ/Β ΓΛαΥκΟΣ.

(γ).- Τη συμμετοχή του συνδέσμου στο 49ο Πα-
γκόσμιο συνέδριο των Υποβρυχίων στην Ουκρανία, 
καθώς και συμμετοχή μελών στην εθνική συνάντη-
ση του Γερμανικού Συνδέσμου Υποβρυχίων στο 
κίελο της Γερμανίας περί τον μήνα μάιο.

(δ).- Την ετήσια εκδήλωση συνεύρεσης σε συνά-
ντηση την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012.

(ε).- Τις ενέργειες του συνδέσμου σχετικά με την 
αναπαλαίωση της σημαίας του Υ/Β ΠαΠανΙκΟΛηΣ 
που εκτίθεται στο ναυτικό μουσείο Ελλάδας.

Στην πορεία τον λόγο πήρε η πρόεδρος του 
ναυτικού μουσείου κυρία αναστασία αναγνω-
στοπούλου-Παλούμπη η οποία στον χαιρετισμό 

της αναφέρθηκε και τα εξής:
«κυρίες και κύριοι.
Το ναυτικό μουσείο της Ελλάδος σας καλω-

σορίζει για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασι-
λόπιτας του Συνδέσμου σας και αισθάνεται ιδιαί-
τερη χαρά για τη φιλοξενία της εκδήλωσής σας.

Όπως όλοι γνωρίζετε, σκοπός του ναυτικού 
μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και 
προβολή των εθνικών κειμηλίων που αναδει-
κνύουν και καθιστούν ψηλαφητή τη ναυτική μας 
ιστορία. μ’ αυτή την έννοια το μουσείο αισθάνε-
ται συγγενική σχέση με το Σύνδεσμό σας. και 
πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά 
για ένα μουσείο που χρησιμοποιεί ως καταφανές 
προσδιοριστικό του σημείο τη γέφυρα του Παπα-
νικολή, που η καλή τύχη το ανέδειξε ως το ενδο-
ξότερο Υ/Β του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στα 
εκθέματά του περιλαμβάνονται το περισκόπιο 
του Δελφίνος, του ελληνικού Υ/Β που εξετέλεσε 
την πρώτη στην παγκόσμια ιστορία τορπιλική επί-
θεση.

Στο μουσείο εκτίθενται επίσης και κειμήλια από 
τα ιερά σκηνώματα του Πρωτέως, του Γλαύκου, 
του κατσώνη, του Τρίτωνος, δίπλα στα αντίστοιχα 
των πλοίων επιφανείας του ΠN και των 2.500 πε-
ρίπου νεκρών της Εμπορικής ναυτιλίας.

Είναι αυτό ακριβώς που ξεχωρίζει ετούτο το 
μουσείο από τις διάφορες συλλογές ναυτιλια-
κών αντικειμένων οσοδήποτε πλούσιες, ή τα 
αφειδώς επιχορηγούμενα μουσεία των πολυτε-
λών κτιρίων και των αστραφτερών πωλητηρίων. 
Στο δικό μας μουσείο στεγάζεται η ναυτική ιστο-
ρία των εθνικών μας αγώνων κι είναι αυτό που 
μας κρατάει όρθιους στην εθελοντική προσπά-
θεια να διατηρήσουμε ανοιχτό το μουσείο, σε 
πείσμα των δίσεκτων καιρών που ζούμε.

Σ’ αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε δίπλα 

Kοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
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μας αρωγούς και συμπαραστάτες. Γνωρίζουμε 
πως δεν είναι στις δυνατότητές σας η υλική υπο-
στήριξη του μουσείου, αλλά έχουμε απόλυτη 
ανάγκη από την ηθική σας ενίσχυση και από την 
ιδέα πως είστε γνώστες του αγώνα που διεξάγε-
ται σ’ αυτή την ιστορική γωνιά του Πειραιά, των 
νεωσοίκων και των τριήρεων της Σαλαμίνας.

Πριν κλείσω θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι 
το ναυτικό μουσείο της Ελλάδος για μια ακόμα 
φορά αναγνωρίσθηκε και τιμήθηκε στα πρόσωπα 
των ναυάρχων Τιμόθεου μασούρα και Θωμά 
κατωπόδη, το βιβλίο των οποίων «Τα ελληνικά 
Υποβρύχια» απέσπασε έπαινο της ακαδημίας 
αθηνών. Ευχαριστούμε και επισήμως τους ναυ-
άρχους για την τιμητική διάκριση που αντανακλά-
ται και στο νμΕ.

Εκλεκτά μέλη του συνδέσμου των υποβρυχί-
ων, σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία σας 
να ξεκινήσετε το 2012 από το ναυτικό μουσείο, 
το σπίτι σας. μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε 
τη δύσκολη πορεία μας.

Χαιρετίζουμε τη χαρούμενη εκδήλωσή σας και 
ευχόμαστε Ευτυχισμένο και παραγωγικό νέο 
Χρόνο.

Σε ότι αφορά την δωρεά συνδέσμου για τη συ-
ντήρηση της σημαίας του υποβρυχίου «Παπανι-
κολής» η κυρία Πρόεδρος ανέφερε:

Ένα από τα παλαιότερα και πολυτιμότερα κει-
μήλια της συλλογής του ναυτικού μουσείο της 
Ελλάδος είναι η σημαία του θρυλικού «Παπανικο-
λή», του υποβρυχίου που έγραψε μία από τις εν-
δοξότερες σελίδες της ιστορίας τους Πολεμικού 
ναυτικού κατά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

η σημαία της συλλογής του μουσείου είναι 
εκείνη που έφερε το υποβρύχιο κατά τη δράση 
του στην αδριατική Θάλασσα.

Στο πλαίσιο λοιπόν της διαφύλαξης και αρτιό-
τερης επανέκθεσης της σημαίας του ηρωικού 
Παπανικολή, επιδίωξε και έλαβε ομολογουμέ-

νως πολύ πρόθυμα, την οικονομική αρωγή του 
Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την ουσια-
στική βοήθεια, η οποία εν τέλει βάζει ένα λιθα-
ράκι στο ευγενές και υψηλό έργο της διατήρησης 
της ναυτικής μας κληρονομιάς.

η δωρεά σας, προκειμένου για την συντήρηση 
της σημαίας θα καταχωρηθεί και θα δημοσιευθεί 
στο περιοδικό του μουσείου «Περίπλους».

Aναφερόμενη στο ιστορικό του Υ/Β ΠαΠανΙ-
κΟΛηΣ) σημείωσε:

Το υποβρύχιο Παπανικολής ναυπηγήθηκε στη 
Γαλλία μεταξύ 1926-27. από την έναρξη του Ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου μέχρι την κατάληψη της 
Ελλάδος πραγματοποίησε 4 περιπολίες με κυβερ-
νήτη τον πλωτάρχη μ. Ιατρίδη και βύθισε το ιταλι-
κό οπλιταγωγό Firenze. μετά την κατάληψη της 
Ελλάδος κατέπλευσε στην αλεξάνδρεια, από όπου 
πραγματοποίησε δέκα ακόμη περιπολίες. κατά τη 
διάρκεια αυτών με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο 
ρουσσέν βύθισε ένα μεγάλο γερμανικό φορτηγό 
έξω από τη νήσιδα αλίμνια της Δωδεκανήσου και 
ένα σημαντικό αριθμό γερμανικών και ιταλικών 
ιστιοφόρων ενώ αιχμαλώτισε ένα από αυτά. μετά 
από την απελευθέρωση επέστρεψε στην Ελλάδα 
και το 1945 τέθηκε σε παροπλισμό. Ο πυργίσκος 
του διατηρήθηκε αρχικά στη βάση υποβρυχίων και 
στη συνέχεια τοποθετήθηκε έξω από το ν.μ.Ε., 
όπου βρίσκεται ως σήμερα». 

Δευτερολογώντας ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Συνδέσμου Υποβρυχίων είπε: «Ο σύνδεσμός μας 
αισθάνεται περίσσια περηφάνια που η πλειοψη-
φία των μελών του στάθηκε αρωγός προσφέρο-
ντας άφθονο υλικό για την πληρέστερη δημιουρ-
γία και ολοκλήρωση του δίτομου αυτού βιβλίου. 
Είναι αλήθεια πως ένα κομμάτι της εργασίας 
ανήκει και στον σύλλογό μας».

ακολούθως, τιμήθηκαν οι συνάδελφοι Βασί-
λειος Γερμενής με την τιμητική διάκριση του 
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επιτίμου αντιπροέδρου και αθανάσιος καραχλά-
νης με την τιμητική διάκριση του επιτίμου ταμία 
του Ελληνικού Συνδέσμου Yποβρυχίων.

Ο κ. Βασίλειος Γερμενής συγκινημένος από την 
απόφαση του Δ.Σ. στο σύντομο λόγο του ανέφερε: 

«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ. για την απόφαση να μου απονεμηθεί η 
τιμητική διάκριση του Επιτίμου αντιπροέδρου 
του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β.

Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τα μέ-
λη του Συνδέσμου που επί 29 συνεχή έτη με τι-
μούσαν με την ψήφο τους στην ανάδειξή μου στις 
θέσεις του Γενικού Γραμματέα και αντιπροέδρου 
του συνδέσμου.

Εύχομαι στο Δ.Σ. κάθε επιτυχία στο έργο του 
και προπάντων στη μεγάλη προσπάθεια για την 
καλύτερη διοργάνωση του Παγκόσμιου συνεδρί-
ου υποβρυχίων που έχει προγραμματιστεί να 
γίνει στην πατρίδα μας το 2014.

με τη σημερινή συγκυρία, παρακαλώ την κυ-

ρία πρόεδρο του ναυτικού μουσείου Ελλάδος, 
να δεχθεί και να περιλάβει στα εκθέματα του 
μουσείου μας, τη σφυρίχτρα αυτή, το γνωστό σε 
όλους μας «σφυριχτράκι», η οποία αποτελεί 
ιστορική κληρονομιά του ναύκληρου του παλαι-
ού Υ/Β νηρΕΥΣ Εμμανουήλ Χιώτη προς τον γιό 
του Στέφανο ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας. 
Για την ιστορία και μόνο το σφυριχτράκι αυτό εί-
χε επιδοθεί στον Ελληνικό Σύνδεσμο Yποβρυχί-
ων πριν 25 χρόνια». 

η πρόεδρος του ναυτικού μουσείου ευχαρί-
στησε για την προσφορά και υποσχέθηκε πως το 
κειμήλιο αυτό θα πάρει την θέση που του αξίζει 
κοσμώντας στο εξής τις προθήκες του μουσείου 
που αναφέρεται στην ιστορία του Υ/Β νηρΕΥΣ.

Το «τυχερό» φλουρί της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας έπεσε στον Π.μ/Σ.α.Σ.Υ/Π.ν και το αναμνη-
στικό υποβρύχιο παρελήφθη από τον εκπρόσωπό 
του Σπύρο καβαδία.

Χαράλαμπος Γιακουβάκης

με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η απόφαση του 
Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων να τελέσει 
για πρώτη φορά τον ετήσιο χορό του το βράδυ 
της Τσικνοπέμπτης στο κέντρο ΠρΟΠΟΔΕΣ που 
βρίσκεται στην περιοχή του καρΕα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Επιστολέας Δ.Υ., κυβερνήτες υποβρυχίων, ο 
Πρόεδρος της Ε.α.α.ν. Σπυρίδων Περβαινάς, ο 
πρόεδρος του Σα/ΣμΥν Ελευθέριος Σφακτός, ο 

πρόεδρος της Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης 
Τιμόθεος μασούρας και πλήθος συναδέλφων 
που γλέντησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο πρόεδρος ναπολέων Γενοβέλης καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους ευχήθηκε σε όλους 
καλή σαρακοστή και αναφέρθηκε στις σκέψεις/
αποφάσεις του Δ.Σ. για τις επικείμενες εκδηλώ-
σεις του συνδέσμου.

Χαράλαμπος Γιακουβάκης

Eτήσια χοροεσπερίδα του Eλληνικού 
Συνδέσμου Yποβρυχίων

•
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Στις 10 απριλίου 2012 ο πρόεδρος της Εααν αντι-
ναύαρχος ε.α. Σπύρος Περβαίνας Πν, μέλη του ΔΣ/
Εααν, η προϊσταμένη της Πρόνοιας Εααν αρχιπλοί-
αρχος (ν) ε.α. Ζωή Ταχματζοπούλου Πν, ο συνιδρυ-
τής και ειδικός σύμβουλος της Πρόνοιας αρχιπλοί-
αρχος (Ο) ε.α. Ι. κατσαλούλης Πν και μέλη της Πρό-
νοιας επισκεφθήκαμε τους ασθενείς στο ννα για 
πασχαλινές ευχές και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Τη μικρή λιτή τελετή οργάνωσαν όπως κάθε 
Πάσχα, τα μέλη της Πρόνοιάς μας, που εθελοντικά, 
ακούραστα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθη-

μερινά στο ννα και όπου αλλού χρειάζεται.
Στους ασθενείς μας προσφέραμε συμβολικά μι-

κρά πασχαλινά δώρα. Ο Διευθυντής του ννα, οι 
αξιωματικοί (ΥΙ), οι αξιωματικοί, νοσηλεύτριες, οι 
αξιωματικοί (Ε) και γενικά όλο το προσωπικό του 
νοσοκομείου, χάρη στην ενεργό παρουσία τους 
επεπετεύχθησαν όλα τα παραπάνω. H Πρόνοιά μας 
είναι εμπλουτισμένη με νέα μέλη και ευελπιστού-
με η προσφορά τους θα είναι έτι περισσότερο δυ-
ναμική στους ασθενείς-μέλη μας. Aξίζει στα μέλη 
της Πρόνοιας ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Πρόνοια ΕΑΑΝ 
Επίσκεψη στους ασθενείς στο ννA

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

Δεινοκράτους 70, T.K. 115 21 Aθήνα. Tηλεφωνικό κέντρο: 210-7261000. Για να κλείσετε ή να τροποποιή-
σετε ραντεβού καλέστε από Δευτέρα-Παρασκευή από 08:30-13.30 στα τηλέφωνα 210-7261888,  
210-7261613-5, 210-7261606 ή επισκευθείτε το γραφείο ραντεβού στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.

Για την Πρόνοια EAAN χρήματα κατατίθενται στην Eθνική Tράπεζα  
Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27 TΣAΠPAZHΣ N. - ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Πενία τέχνας 
κατεργάζεται

Οι Έλληνες πάντοτε 
πρωτοτυπούν σε όλες 

τις πράξεις τους και ιδιαίτε-
ρα στις σήμερον ημέρες όπου η πενία γίνεται σύ-
ντροφος της Ελλάδος. Δύο ληστές τραπεζών, 
προκειμένου να εισέλθουν στην Αγροτική Τράπε-
ζα χωρίς να αντιληφθεί κανείς τίποτα, προσποιή-
θηκαν τους ανάπηρους και έτσι με αναπηρικό 
καροτσάκι προσήλθαν στην είσοδο της τράπεζας. 
Ο υπάλληλος προκειμένου να βοηθήσει τον ανά-
πηρο, άνοιξε την πλαϊνή πόρτα και έτσι άνετα 
διέπραξαν τη ληστεία τους. Το μόνο που τους 
έλειπε ήταν η μπάντα του δήμου.

Η οικονομική κρίση επηρέασε και 
το φακελάκι
Το κοινώς λεγόμενο φακελάκι όπως γράφεται 
στον Τύπο, έχει ζημειωθεί και έχει φθάσει τα εκα-
τό ευρώ. Να λοιπόν που η οικονομική κρίση έκα-
νε και σε κάποιο τομέα της κοινωνικής ζωής ένα 
καλό, ουδέν κακό.

Απίστευτο και όμως ελληνικό
Πώς είναι δυνατόν να συνέλθει το αδηφάγο ελλη-
νικό κράτος και να μπει στην πορεία της οικονο-
μικής ανάπτυξης όταν η κτηματική εταιρεία του 
Δημοσίου, κάτοχος 70.000 ακινήτων του δημο-
σίου δεν της αρέσει κανένα να στεγάσει τις υπη-
ρεσίες της, παρά να μισθώνει ιδιωτικά κτήρια. 
Πιθανόν να ήταν πιο καινούρια. Με αυτή τη λογι-
κή πώς θα μειωθεί το έλλειμμα; Αν αυτή την πρα-
κτική έκανε ένας ιδιώτης, τι θα λέγαμε γι’ αυτόν; 
Δεν θα κάνω κρίσεις! Κρύβε λόγια.

Ουδέν μορφώνει όσον το παρά-
δειγμα και ουδέν επιβάλλει όσον η 
ευπρέπεια
Οι νεοέλληνες επί 30 χρόνια ζούσαν ένα πανηγύ-
ρι, βρίσκονταν σε μια κραιπάλη χωρίς να γνωρί-
ζουν πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, ενώ στην ουσία 
ήταν δανεικά. Σήμερα λοπόν, για να διορθωθούν 
τα πράγματα, πρέπει οι λαγοί της Ελλάδας να δεί-

ξουν πρώτοι το παράδειγμα και όχι να κρύβονται 
πίσω από το δάκτυλό τους. Ο Διογένης ο Λαέρτι-
ος όταν έβγαινε στους δρόμους της Αθήνας μέρα 
μεσημέρι με ένα φανάρι, ψάχνοντας δεν ήταν τρε-
λός, απλά ήθελε να δείξει στους Αθηναίους ότι 
παρ’ ότι είναι μέρα δεν βλέπουν να εκλέξουν τους 
κατάλληλους άνδρες να τους διοικήσουν.

Στραβά… και ανάποδα
Ιθύνων από την τηλεόραση μας είπε: Ταπεινώσα-
με τη χώρα στο εσωτερικό και εξωτερικό, φτωχύ-
ναμε τη χώρα… Kαι ο ίδιος είχε γι’ αυτό μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης, ως δήλωσε για την πράξη του 
αυτή πήρε προαγωγή και συνέχιζε να διοικεί τη 
χώρα…

Πρόοδος… ντροπής
Ακούμε ότι δεκάδες τροπολογίες βάζουν οι διοι-
κούντες στα διάφορα νομοσχέδια προς ψήφιση 
στη βουλή εν όψει εκλογών. Βεβαίως, για το καλό 
των πολιτών μας, τουτέστιν ρουσφετολογικές… 
Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ντροπή!

Όταν η αρκούδα χορεύει στου γεί-
τονα την αυλή καρτέρα τη και στη 
δική σου
Κατηγορία εργαζομένων θα απήργησε τη Μ. Πέ-
μπτη για να επαναπροσληφθούν συνάδελφοί 
τους που απελύθησαν σε καταχρεοκοπημένο ορ-
γανισμό και υψηλόμισθων. Η ταλαιπωρία του 
κόσμου θα είναι μεγάλη, δεν θα ταξιδέψει για τα 
χωριά του, κ.λπ. Μην ανησυχείτε, έρχεται σύντο-
μα και δικαιολογημένα η σειρά σας.

Ατολμιών… συνέχεια
Το καλό μας κράτος θα μπορέσει να βάλει κάποτε 
μια τάξη στους υπηκόους του; ΟΧΙ! διότι χρειά-
ζεται να βρεθούν οι δυναμικοί ιθύνοντες μικροί 
και μεγάλοι. Ίσως… και βρεθεί ο απήγανος.

Όχι λάθη… αλλά εγκλήματα 
Yψηλός παράγων είπε: Τα τελευταία χρόνια αυτά 
που έγιναν δεν ήταν «λάθη ήταν εγκλήματα». Το 
Γουδί βρίσκεται Α. του νομού Αττικής.
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1.-με αφορμή διάφορα κακόβουλα σχόλια και 
ανακοινώσεις, τα οποία στρέφονται προσωπικά 
εναντίον μου, αλλά και καλόβουλες απορίες των 
μελών μας, σχετικά με τη στάση των δύο μελών 
του ΔΣ/Εααν που μετέχουν στο 7μελές ΔΣ/μΤν, 
κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του, θα ήθελα 
να ενημερώσω τα μέλη της Εααν για τα ακό-
λουθα:

α.-Είμαι εκείνος ο οποίος έδωσε μάχη για να 
συμμετέχουν στο ΔΣ/μΤν εκπρόσωποι εκ του 
ΔΣ/Εααν, όπως δεν συνέβαινε τα τελευταία χρό-
νια και επομένως ο τελευταίος ο οποίος θα υπα-
γόρευε ή θα δεχόταν ψήφο που θα ήταν ενάντια 
στα συμφέροντα των αποστράτων.

β.-Έχω συνηθίσει να μην κρύβομαι πίσω από 
το δάκτυλό μου και να μην αντιμετωπίζω τα προ-
βλήματα επιφανειακά και επικοινωνιακά, αλλά 
να λέω πάντα την αλήθεια και να μάχομαι για το 
δίκαιο.

γ.-Ως Πρόεδρος της Εααν, η οποία είναι υπερ-
κομματική, λαμβάνω τις αποφάσεις μου όχι με 
κομματικά ή πολιτικά κριτήρια, αλλά μόνο με 
γνώμωνα το συμφέρον των μελών της Εααν.

δ.-Είμαι υπεύθυνος και αναλαμβάνω τις ευθύ-
νες μου ως Πρόεδρος της Εααν για την εύρυθμη 
και σωστή λειτουργία της, όπως και των Οργά-
νων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των με-
λών του ΔΣ/Εααν στο ΔΣ/μΤν.

ε.-Ειδικά για το μΤν λαμβάνω πάντα υπόψη 
μου και τα συμφέροντα των εν ενεργεία.

στ.-Δεν είμαι οικονομολόγος και δεν έχω 
έγκριτη πληροφόρηση, πέραν αυτής που έχει ο 
κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να είναι ενήμε-
ρος, για να κρίνω εάν τα διλήμματα που ετέθησαν 
ήσαν πραγματικά ή ψεύτικα.

2.-αναφορικά, τώρα, με την συνεδρίαση του ΔΣ/
μΤν της 06-03-12 κατά την οποία συνεζητήθη 
σύμφωνα με την εισήγηση του μΤν, το κούρεμα 
των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που 
κατείχε το μΤν και όχι το σύνολο των αποθεμα-
τικών του:

α.-Το σύνολο των ομολόγων ονομαστικής 
αξίας 6.000.000 ευρώ και λήξεως από 20-03-
12 μέχρι 20-08-2015, η οποία ήταν το 5,45% 
του συνολικού αποθεματικού του μΤν σε ομό-
λογα, που ανερχόταν στα 110.175.000 ευρώ, 
είχαν τρέχουσα τιμή με αποτίμηση της 28-02-
2012 1.777.000 ευρώ.

β.-Τα ομόλογα αυτά, σε αντίθεση με το υπόλοι-
πο αποθεματικό του μΤν το οποίο ευρίσκετο 
υποχρεωτικά κατατεθειμένο στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (ΤτΕ) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, 
είχαν αγορασθεί από το μΤν το 2009 και αρχές 
του 2010, όταν δεν υπήρχε η κρίση, για επενδυ-
τικούς σκοπούς.

γ.-Τα ερωτήματα τα οποία έθετε ο νόμος για το 
PSI ήταν τα εξής τρία:

(1).-Υπέρ της τροποποίησης των όρων των 
ομολόγων και εθελοντική προσφορά των κατε-
χομένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα).

(2).-Υπέρ της τροποποίησης των όρων των 
ομολόγων αλλά μη εθελοντική προσφορά των 
κατεχομένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα ).

(3).-κατά της τροποποίησης των όρων των 
ομολόγων και κατά της προσφοράς των κατεχο-
μένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα).

 δ.-Εάν δεν γινόταν το PSI, τα ομόλογα της πα-
ραγράφου 2α θα είχαν μηδενική αξία, ενώ με το 
PSI θα έχαναν το 53,5% της ονομαστικής τους 
αξίας και έτσι θα απέμενε το 47,5% ήτοι 2.850.000 

Aνακοίνωση Προέδρου EAAN

ENΩΣH AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIΩN NAYTIKOY (E.A.A.N.)
Hμερ.: 04-04-2012
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ευρώ. Επομένως το δίλημμα ήταν μεταξύ του 0 
και των 2.850.000 ευρώ.

ε.-Το ΔΣ/μΤν συμπεριλαμβανομένων και των 
2 μελών του ΔΣ/Εααν ομόφωνα ψήφισε σύμ-
φωνα με την εισήγηση “να μην προσφερθούν τα 
ομόλογα για ανταλλαγή και να καταστούν τα υπό-
ψη ομόλογα ανταλλάξιμα στα πλαίσια του προ-
γράμματος, μόνον εφόσον τούτο καταστεί πραγ-
ματικά αναπόφευκτο από την ελληνική πολιτεία 
στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που κα-
ταβάλλει για την αποφυγή της επαπειλουμένης 
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής χρεοκο-
πίας. Επίσης αποφασίζει τη δεύτερη επιλογή, 
ψήφος υπέρ.”

στ.-αποό τη συνεκτίμηση των παραμέτρων 
προκύπτει ότι η ψήφος καΤα ως παράγραφος 
2γ(3) των μελών του ΔΣ/Εααν, αλλά και του ΔΣ/
μΤν δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, γιατί το κού-
ρεμα εάν δεν γινόταν εθελοντικά θα γινόταν με 
την ενεργοποίηση των CACs ή εάν δεν ολοκλη-
ρώνετο το PSI, τα ομόλογα δεν θα επληρώνοντο. 
Επομένως ψήφος καΤα ουδεμίαν αξίαν θα είχε, 
απλώς επικοινωνιακά, οότι πήγαμε κόντρα στο 
σύστημα.

ζ.-Βάσει των ανωτέρω, η απόφαση που ελή-
φθη ήταν η καλύτερη από τις τρεις που υπήρχαν 
και επιβεβλημένη, γιατί ως απόστρατοι που είχα-
με και συνεχίζουμε να έχουμε θέσει τους εαυ-
τούς μας στην υπηρεσία της Πατρίδας δεν μπο-
ρούσαμε να αγνοήσουμε την επίκληση της σω-
τηρίας της. 
3.-αναφορικά με τη συνεδρίαση του ΔΣ/μΤν της 
28-03-2012, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφά-

σεις, ως πρώτο μέτρο της έλλειψης ρευστότητος 
του μΤν συνεπεία του κουρέματος:

α.-Επ'αόριστον αναστολή της χορήγησης δα-
νείων στους μετόχους και μερισματούχους του 
Ταμείου, εξαιρουμένων αυτών που αιτούνται 
αποδεδειγμένα για έκτακτους σοβαρούς λόγους 
υγείας. Εκκρεμείς αιτήσεις πλην αυτών που ανα-
φέρονται σε έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας, 
τίθενται στο αρχείο.

β.-μετάθεση του χρόνου καταβολής των με-
ρισμάτων, ούτως ώστε να μην πληρώνονται 
προκαταβολικά αλλά απολογιστικά ως εξής:

(1).-καταβολή του μερίσματος διμήνου μαΐου 
–Ιουνίου 2012 εξ ημισείας στο τέλος μηνός 
απριλίου 2012 και στο τέλος μηνός Ιουνίου 2012 
αντίστοιχα.

 (3).-καταβολή του μερίσματος αρχής γενομέ-
νης από το μέρισμα Ιουλίου-αυγούστου 2012 και 
στο εξής στο τέλος κάθε διμήνου.

γ.-καθορισμός από 01/04/2012 του βοηθήμα-
τος πρώτων εξόδων πένθους (βοήθημα θανάτου) 
στο ύψος των 1500 ευρώ.

4.-Συμφωνήσαμε στις προτάσεις της ανωτέ-
ρω παραγράφου 3 και ειδικά της παραγράφου 
3β, γιατί το μΤν σε επίμονες ερωτήσεις μας, 
απήντησε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
εναπομείναντα μετά το κούρεμα διαθέσιμα (της 
ονομαστικής αξίας του ενεργητικού της 12-03-
2012 που ήταν 27.915.499,87 ευρώ), επομένως 
ή θα επελέγετο η λύση που προτάθηκε ή θα γινό-
ταν άμεση μείωση του μερίσματος και του ΕκΟ-
Εμν. Προτιμήσαμε τη λύση που προτάθηκε γιατί 
είχε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α.-Δεν επέβαλλε μόνιμη μείωση των μερι-
σμάτων.

β.-Δεν μείωνε τις υπόλοιπες παροχές που συ-
ναρτώνται με το ύψος του μερίσματος.

γ.-Βοηθούσε το μΤν στις περιπτώσεις αναζή-
τησης οφειλών που δημιουργούνται προς το Τα-
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μείο λόγω της προκαταβολής του μερίσματος.
δ.-Λόγω των περικοπών αυτών θα επέρχο-

ντο μειώσεις στα έξοδα του Ταμείου και πιθα-
νόν να αποφεύγετο η περαιτέρω μείωση των 
μερισμάτων. 

στ-Άφηνε περιθώρια καλυτέρευσης της κα-
τάστασης.
5.-Πέραν των ανωτέρω, η Εααν με την από 29-
03-2012 επιστολή της προς τον κο ΥΠΕΘα, η 
οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της, 

προτείνει τρόπους αποκατάστασης της ζημίας 
που έχει υποστεί το μΤν και η Εααν συνεπεία 
του PSI.
6.-Ζητώ συγγνώμην για το προσωπικό ύφος, 
αλλά είμαι υποχρεωμένος να το τηρήσω, γιατί 
έχω υποστεί προσωπικές επιθέσεις και πρέπει 
να απαντήσω.

 Αντιναύαρχος εα Σπ.Περβαινάς ΠN 
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

1. αθήνα σήμερα Πέμπτη 7 μαρτίου 2012 ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αντιναυάρχου εα Σ. Περβαινά Πν, 
έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Εααν 
στην οδό Π.Π. Γερμανού – αθήνα, προς συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε απαρ-
τία. απουσίαζε ο Υποναύαρχος ΛΣ εα Δ. Παπαζα-
φείρης.

3. μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, αντι-
ναύαρχος εα Σ. Περβαινάς Πν, προέβη στη συζή-
τηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, 
που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη 24 ώρες ενωρί-
τερα της ημερομηνίας συγκλίσεως του Δ. Συμ-
βουλίου.

4. μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν 
οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 8ο
Ορισμός της 25/11/12 ως ημερομηνίας αρ-

χαιρεσιών – εκλογής μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου ΕΑΑΝ
Σχετ: ΝΔ 1171/72 20-5-72 άρθρο 5 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1911/90 
ΦΕΚ 166Α

1. με το σχετικό έχει καθιερωθεί τριετής η θη-
τεία του εκάστοτε ΔΣ της Εααν. η τριετία του 
παρόντος λήγει την 1/3/2013. η θητεία του ΔΣ 
που θα εκλεγεί αρχίζει την 1/3/2013 και λήγει 
την 1/3/2016.

2. κατόπιν αυτού ορίζεται η 25/11/12 ημέρα 
κυριακή ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών του 
νέου ΔΣ Εααν.

3. Ως τόπος διεξαγωγής των ορίζονται οι χώ-
ροι της έδρας της Εααν στην αθήνα και επί της 
οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στην πλατεία 
κλαυθμώνος και οι χώροι στις έδρες των πα-
ραρτημάτων Εααν.

4. με νεωτέρα απόφαση θα ανακοινωθούν 
λεπτομέρειες διεξαγωγής των.

5. Το ΔΣ/Εααν αποφασίζει και εγκρίνει ομό-
φωνα.

Πρακτικά Συνεδριάσεως του ΔΣ/Εααν  
της 7-3-2012. Υπ’ αριθ. 105

•
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Θέμα: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Χρέους και Επιπτώσεις στο ΜτΝ

1. Το μετοχικό Ταμείο ναυτικού, ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του για τα κατω-
τέρω:
α. Σύμφωνα με τους νόμους αν 1611/50, ν. 2296/94 και ν. 2469/97, τα διαθέσιμα των νΠΔΔ υπο-
χρεωτικώς κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και συνιστούν το «κοινό κεφάλαιο των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών» το ενεργητικό του οποίου 
τοποθετείται άμεσα και αποκλειστικά με ευθύνη της ΤτΕ σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου 
(ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου).
β. κατόπιν ενημέρωσής μας από την ΤτΕ, το σύνολο των κεφαλαίων του μΤν και των Ειδικών Λο-
γαριασμών του (Ε.Λ.) τα οποία μέχρι την 9/3/2012 είχαν ενταχθεί στο κοινό κεφάλαιο καθώς και οι 
αξίες αυτών την 12/3/2012, μετά την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου (PSI) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, έχουν ως εξής:

2. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι συνολικές απώλειες που καταγράφονται στα δια-
θέσιμα του μΤν και των Ε.Λ./μΤν σε τρέχουσες αξίες ανέρχονται σε 72,6 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η 
οποία έχει όπως είναι προφανές, άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα του Ταμείου περιορίζο-
ντας τις δυνατότητες κάλυψης των υποχρεώσεών του.
3. Προκειμένου κατ’ αρχήν να αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα ρευστότητας που ανακύπτει για το 
μΤν, το ΔΣ/μΤν στη συνεδρίαση της 28ης μαρτίου 2012 αποφάσισε τα ακόλουθα:
α. Την επ’ αόριστο αναστολή χορήγησης δανείων στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου, 
εξαιρουμένων αυτών που αιτούνται αποδεδειγμένα για έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας. Εκκρε-
μείς αιτήσεις πλην αυτών που αναφέρονται σε έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας, τίθενται στο 

ANAKOINΩΣH

Φορέας
Διαθέσιμα στην ΤτΕ
την 9/3/2012  
κεφάλαια)

αξία ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου
που αντιστοιχεί στη μερίδα μΤν/Ε.Λ. μΤν  
την 12/3/2012

Ονομαστική αξία Τρέχουσα αξία

μΤν 30.689.800,99 17.549.856,44 9.385.139,01
νΙν 9.103.642,87 5.205.886,66 2.783.952,68
ΕκΟΕμν 60.595.062,44 34.651.076,66 18.530.360,78
ΕΛΠν 1.998,006,92 1.142.553,34 611.003,40
ΕΛΟαν 162.124,54 92.710,36 49.587,73
ΕΛΧαΟΣ 13.171,66 7.532,17 4.027,98
ΕΛΧαΟΙα 2.058.797,04 1.177.315,96 629.593,41

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY
Aθήνα 4 Aπριλίου 2012
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αρχείο.
β. μετάθεση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων μΤν, ούτως ώστε να μην πληρώνονται προ-
καταβολικά αλλά απολογιστικά, ως εξής:
(1) καταβολή του μερίσματος διμήνου μαΐου – Ιουνίου 2012 εξ ημισείας στο τέλος μηνός απριλίου 
2012 και στο τέλος μηνός Ιουνίου 2012, αντίστοιχα.
(2) καταβολή του μερίσματος, αρχής γενομένης από το μέρισμα Ιουλίου – αυγούστου 2012 και στο 
εξής, στο τέλος κάθε διμήνου.
γ. Τον καθορισμό από 1-4-2012 του βοηθήματος των πρώτων εξόδων πένθους (βοήθημα θανάτου) 
στο ύψος των 1.500 ευρώ.
4. Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχουν αναφερθεί 
στην εποπτεύουσα αρχή μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις για την εκδήλωση ενεργειών με σκοπό 
την αναπλήρωση των απωλειών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου.

Αντιναύαρχος εα Μ. Κανάρης ΠΝ
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Αθήνα, 1 μαρτίου 2012
Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ
Σχετ.: α. Έγγραφο ΕΑΑΝ Αρ. Πρωτ. 942 από 
16-02-2012
β. υ.Α. υΕΘΑ Φ. 400/32/82424/Σ.343/27 μια. 
11 (ΦΕΚ 1139 τεύχος Β')
γ. Φ. 409.8/52/10/Σ.25857/1-6-10/ΓΕΝ Β3-
IV

1. Σε συνέχεια σχετικού (α) με το οποίο διαβι-
βάστηκε προς ΓΕν ο νέος κανονισμός παραθε-
ρισμού της Εααν, σας γνωρίζονται τα κάτωθι:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 6 σχετ. (β), καθορίζο-
νται τα θέματα παραθερισμού στα κέντρα των ΕΔ, 
για όλους τους δικαιούμενους παραθερισμού ως 
αυτοί αναγράφονται στην παρ. 1 ανωτέρω άρ-
θρου.

β. Το ΓΕν θα καθορίζει τα ποσοστά και το χρό-
νο παραθερισμού κατά κατηγορία προσωπικού, 
βάσει των υπαρχόντων διατιθέμενων οικημά-

των, ως παρ. 3 άρθρου 6 σχετ. (β) η δε εκλογή 
γίνεται μερίμνη σας και όπως ενημερωθήκατε 
προφορικώς από αρμόδιο επιτελή Β' κλάδου 
κατά την πρόσφατη ενημέρωση Εααν από προ-
σωπικό ΓΕν.

γ. Σύμφωνα με το σχετ. (γ) έγγραφο μ.Φ. ΓΕν, 
δόθηκε από το θέρος του 2011 η δυνατότητα πα-
ραθερισμού ως δικαούμενους, μέσω της Εααν, 
στους Βετεράνους αξιωματικούς με συχνότητα 
παραθερισμού μια (1) οικογένεια ανά παραθερι-
στική περίοδο και όχι δύο (2) ανά παραθεριστική 
περίοδο, ως αναγράφεται στο άρθρο 1 παρ. Δ 
(12) (β) σχετ. (α) εγγράφου σας.

δ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας απο-
σταλεί ο νέος κανονισμός Λειτουργίας του Θαν, 
ο οποίος είναι εναρμονισμένος με την Υα σχετ. 
(β) και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη από 
εσάς οι επιμέρους διορθώσεις/τροποποιήσεις 
που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν.

Αρχιπλοίαρχος Σ. Κανάρης ΠΝ
Διευθυντής Κλάδου Β'
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Aνακοίνωση από ΓΕΝ
Θέμα: Δικαιούχοι νοσηλείας στα ναυτικά νο-
σοκομεία
Σχετ. ΚυΑ Φ. 700/Αδ218421/Σ.560(ΦΕΚ 1337 
Τεύχος Β/01-09/2010).
1. από λήψεως του παρόντος και μέχρι της έκδο-
σης νέου Π.Δ. που θα καθορίζει τους δικαιούχους 
περίθαλψης στα ναυτικά νοσοκομεία τα μέλη των 
οικογενειών του Ε.Ε. και Ε.α. στρατιωτικού προ-
σωπικού ΠN και ΛΣ δικαιούνται πλήρους ενδονο-
σοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 
στα ναυτικά νοσοκομεία όπως αυτό καθορίζεται 
στο σχετικό που αφορά την περίθαλψη των μ.Π.Υ. 
και των μελών των οικογενειών τους.

Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ
Το ΔΣ αποφάσισε όπως, επειδή ως γνωστόν, ο 
μήνας Δεκέμβριος, είναι βεβαρημένος με αργίες 
και εορταστικές περιόδους και επειδή η νομοθε-
σία παρέχει τη σχετική ευχέρεια, η διενέργεια 
των επόμενων αρχαιρεσιών, να πραγματοποιη-
θεί την κυριακή 25 νοεμβρίου 2012.

αν και ο χρόνος δημοσίευσης της παρούσας 
ανακοίνωσης θεωρείται πρώιμος, εντούτοις κρί-
θηκε σκόπιμη η έγκαιρη ενημέρωση των συνα-
δέλφων, για τους ακόλουθους λόγους:

• να δοθεί επαρκής χρόνος για την άψογη προ-
ετοιμασία της οργάνωσης των αρχαιρεσιών.

• να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη προσέλευση 
ψηφοφόρων.

• να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, 
ώστε ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των τακτι-
κών μελών της Εααν, να αποφασίσει έγκαιρα 
ως προς την υποβολή υποψηφιότητάς τους για 
να εκλεγούν στο νέο ΔΣ (Πρόεδρος – αντιπρόε-
δρος, μέλη).

η ευρεία συμμετοχή παρέχει τη δυνατότητα 
στο εκλογικό σώμα των αποστράτων, της επιλο-

γής των πλέον κατάλληλων –μεταξύ των καλυ-
τέρων– συναδέλφων, για το υπεύθυνο έργο που 
θα αναλάβουν, εκπροσωπώντας όλους τους συ-
ναδέλφους.

• να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, οι 
οποίοι επιθυμούν να συγκροτήσουν / επανδρώ-
σουν τις εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες θα 
αναλάβουν το υπεύθυνο έργο της διενέργειας 
αδιάβλητων και χωρίς ταλαιπωρία των μελών, 
αρχαιρεσιών.

Το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις επόμενες 
αρχαιρεσίες, πρέπει αφενός να αποτελείται από 
ικανά, δυναμικά και με απεριόριστη διάθεση ερ-
γασίας μέλη, αφετέρου να εκπροσωπεί σε μεγά-
λο ποσοστό τα μέλη της Εααν, ώστε οι λαμβα-
νόμενες αποφάσεις να είναι αποδεκτές από 
όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα προελεύ-
σεως και βαθμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η δομή 
του ΔΣ θα είναι:

α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι ανώ-

τατοι αξιωματικοί του Πν, ανεξαρτήτως ειδικό-
τητας, βαθμού αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και 
σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος απ’ 
αυτούς, βαθμού αρχιπλοιάρχου.

(2) από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου δύο (2) προέρχονται από τους μαχίμους – 
Δασκάλους, ένα (1) από τους μηχανικούς – Χημι-
κούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από 
τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους ιατρούς και τρία 
(3) από τους αξιωματικούς ειδικοτήτων.

(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.

Λεπτομέρειες περί των διαδικασιών των αρχαι-
ρεσιών για την εκλογή νέων μελών ΔΣ Εααν θα 
ανακοινωθούν σε επόμενο τεύχος των «Θα».

Το ΔΣ/ΕΑΑΝ
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Aνακοίνωση του Eλληνικού Συν-
δέσμου Yποβρυχίων
ΕΛΛηνΙκΟΣ ΣΥνΔΕΣμΟΣ ΥΠΟΒρΥΧΙΩν
1982 - 2012. ΕκΔηΛΩΣη ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΙΔρΥΣηΣ 
30 ΕΤΩν. καΛΕΣμα

αξιότιμοι και αγαπητοί συνάδελφοι απόφοιτοι 
της Σχολής Υποβρυχίων, o Πρόεδρος και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου 
Υποβρύχιων με την ευγενική συνδρομή του Γε-
νικού Επιτελείου ναυτικού, της Διοίκησης Υπο-
βρυχίων και του ναυστάθμου Σαλαμίνας, με την 
συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του 
συνδέσμου, προσκαλούν τους υπηρετήσαντες 
στα υποβρύχια στην τελετή που θα λάβει χώρα 
στη Βάση Υποβρυχίων την Πέμπτη 17 μαΐου 
2012, και ώρα 10.30.

Διευκρινίζεται πως η είσοδος στην περιοχή του 
ναυστάθμου θα γίνει με ατομικές προσκλήσεις τις 
οποίες θα προμηθευτείτε από τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου μέχρι την 10η μαΐου 2012.

η τιμή της πρόσκλησης ορίστηκε στα 10 ευρώ 
για κάλυψη αναγκών (αναμνηστικό και παράθεση 
μπουφέ) και συμπεριλαμβάνει και ένα συνοδευ-
όμενο άτομο. 

Χαράλαμπος Γιακουβάκης

Eυχαριστήρια επιστολή
με αυτή την επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τις 
θερμές μου ευχαριστίες, προσωπικά στον Πρόεδρο 
της Ε.α.α.ν., αντιναύαρχο εα κ. Περβαινά Σπυρίδωνα 
καθώς και σε όλο το Δ.Σ. για τις ενέργειες και το εν-
διαφέρον που επέδειξαν στην αντιμετώπιση του 
προβλήματός μου, όσον αφορά την αποκατάσταση 
υγείας του οφθαλμού μου. Επιπλέον, εκφράζω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια για την απόφαση διευθέ-
τησης για την αντιμετώπιση παρομοίων προβλημά-
των υγείας όλων των συναδέλφων!

Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ιατρό και Δι-
ευθυντή της Οφθαλμολογικής κλινικής του 
ν.ν.α. Πλοίαρχο κ. Παπαευθυμίου και τους βοη-
θούς αυτού, για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματός μου καθώς και 
το προσωπικό του ν.ν.α. για τις άριστες υπηρε-
σίες που μου παρείχαν.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύ-
ουμε τέτοιες ενέργειες αποτελούν τους φάρους 
αισιοδοξίας και ελπίδας που χρειαζόμαστε για να 
αντεπεξέλθουμε στα σοβαρά κοινωνικά, προσωπι-
κά και οικογενειακά προβλήματα που βιώνουμε ! 

Χρήστος Μαριδάκης, Αξιωματικός Π.Ν εα

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. ΕΑΑΝ και η Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού «Θαλασσινοί 
Απόηχοι» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για τη γενναιόδωρη 
προσφορά των έξι χιλιάδων ευρώ, υπέρ πρόνοιας ΕΑΑΝ, στον κύριο ηρακλή 
Αβραμόπουλο, καθηγητή Πολυτεχνείου και υιό του αείμνηστου υποναυάρχου 
(μ) ε.α. Βασίλειου Αβραμόπουλου βετεράνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο 
οποίος εξεδήμησε πρόσφατα.

Θερμώς ευχαριστούμε και ευχόμεθα όπως ο κ. ηρακλής Αβραμόπουλος, 
έχει υγείαν για να θυμάται τον κατά πάντα άξιον πατέρα του.
Το χρηματικό αυτό ποσό θα ανακουφίσει πολλούς έχοντες ανάγκη 
συναδέλφους.



Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση 
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437. 
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr. 
Site: www.pon-hn.gr

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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ENΩΣH AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN NAYTIKOY
Αθήνα 29-03-2012

ΠρΟΣ :υπουργό Εθνικής Αμύνης κο Δ. Αβραμόπουλο

ΚΟιΝ : Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κ. κο Ε. Βενιζέλο
  Πρόεδρο Ν.Δ. κο Α. Σαμαρά
  Γενική Γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. κα Α. Παπαρήγα
  Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. κο Γ. Καρατζαφέρη
  Πρόεδρο της Κ.Ο. του Συ.ρι.ΖΑ κο Α.Τσίπρα
  Πρόεδρο της Δημ.Αρ κο Φ. Κουβέλη
  Πρόεδρο της Δη.Συ κα Ν. μπακογιάννη
  Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων κο Π. Καμμένο
  Πρόεδρο Κοινωνικής Συμμαχίας κα Λ. Κατσέλη
  Πρόεδρο Άρματος Πολιτών κο ι. Δημαρά
  υπουργό Οικονομικών κο Φ. Σαχινίδη
  Αναπληρωτή υΠΕΘΑ κο ι. ραγκούση
  Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό μ. Κωσταράκο
  Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη Π.Ν.
  Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Κ. Σούλη ΛΣ
  Λοιπούς Κομματικούς Σχηματισμούς
  μ.Τ.Ν.-Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Α.
  μ.μ.Ε.

ΘΕμΑ : Επιπτώσεις από το P.S.I.

αξιότιμε κε Υπουργέ
1.-με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του P.S.I. στα αποθεματικά 

του μετοχικού Ταμείου ναυτικού ( μ.Τ.ν.) και της Ενώσεως αποστράτων αξιωματικών ναυτικού  
(Ε.α.α.ν.) που αφορούν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού ναυτικού και του ΛΣ-ΕΛ.
ακΤ όσον αφορά το μ.Τ.ν. και τους αποστράτους αξιωματικούς του ΠN και του ΛΣ-ΕΛ.ακΤ. όσον 
αφορά την Ε.α.α.ν.

2.-Συγκεκριμένα, τα αποθεματικά των ως άνω Ταμείων διαμορφώθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα 
με τα επίσημα έγγραφα που τους έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ ):

α.-Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των κεφαλαίων των ως άνω Ταμείων ανερχόταν στα 
ακόλουθα ποσά :

(1).-μέρισμα μ.Τ.ν. 30.689.800,99 ευρώ
(2).-Ε.κ.Ο.Ε.μ.ν. του μ.Τ.ν. 60.595.062,44 ευρώ
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(3).-νοσηλευτικό Ιδρυμα ναυτικού (ν.Ι.ν.) 9.103.642,87 ευρώ
(4).-Ε.α.α.ν.  4.330.058,40 ευρώ
β.-Την 12-03-2012, μετά την ολοκλήρωση του P.S.I. η ονομαστική αξία του ενεργητικού των ως άνω 

Ταμείων διεμορφώθη στα ακόλουθα ποσά :
(1).-μέρισμα μ.Τ.ν. 17.549.856,44 ευρώ (μείωση 42,81%)
(2).-Ε.κ.Ο.Ε.μ.ν. του μ.Τ.ν. 34.651.076,66 ευρώ (μείωση 42,81%)
(3).-νοσηλευτικό Ιδρυμα ναυτικού (ν.Ι.ν.) 5.205.886,66 ευρώ (μείωση 42,81%)
(4).-Ε.α.α.ν. 2.476.128,90 ευρώ (μείωση 42,81%) 
γ.-Την 12-03-2012 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού των αποθεματικών των ως άνω Ταμείων ήταν:
(1).-μέρισμα του μ.Τ.ν. 9.385.139,09 ευρώ (μείωση 69,42%)
(2).-Ε.κ.Ο.Ε.μ.ν. του μ.Τ.ν. 18.530.360,78 ευρώ (μείωση 69,42%)
(3).-νοσηλευτικό Ιδρυμα ναυτικού (ν.Ι.ν.) 2.783.952,68 ευρώ (μείωση 69,42%)
(4).-Ε.α.α.ν. 1.324.159,79 ευρώ (μείωση 69,42%)
δ.-Διευκρινίζεται οτι το Ε.κ.Ο.Ε.μ.ν. είναι ειδικός διανεμητικός λογαριασμός ενισχυτικός του μερί-

σματος, ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και διανέμει κυρίως τις εισφορές των μετεχόντων σε αυτό (εν 
ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του ΠN και του ΛΣ-ΕΛ.ακΤ), χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ. 
Επίσης ότι η εισφορά του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του ΠNκαι του ΛΣ-ΕΛ.ακΤ υπέρ 
του ν.Ι.ν. που είναι τα αποκλειστικά έσοδά του, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ, αφορά την κατα-
σκευή/συντήρηση/εξοπλισμό του ναυτικού νοσοκομείου αθηνών (ν.ν.α.) και παρακρατείται ανελλι-
πώς από το έτος 1947.

3.-από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ονομαστική αξία των αποθεματικών η οποία όμως ανάγεται σε 
βάθος χρόνου, λόγω της εκ νέου επένδυσης τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ευρίσκεται στο 
57,19% της αρχικής τους αξίας, ενώ η τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν το οποίο 
μπορεί να εκταμιευθεί στο εγγύς μέλλον ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.

4.-η αγανάκτησή μας πηγάζει κυρίως εκ του γεγονότος ότι τα Ταμεία μας τα οποία είχαν χρηστή δι-
αχείριση και φρόντιζαν αντί να μοιράζουν χρήματα να τα φυλλάττουν για τις επερχόμενες γενεές, υπέ-
στησαν τη μεγαλύτερη ζημιά.  Έτσι, για άλλη μία φορά τιμωρούνται οι συνεπείς. 

5.-Τα χρήματα τα οποία η ΤτΕ επένδυσε εν πλήρη αγνοία μας δεν είναι χρήματα του Δημοσίου, αλλά 
χρήματα που προέρχονται από τις εισφορές των μελών των Ταμείων αυτών. 

6.-κατόπιν των ανωτέρω και με βάση αφενός μεν των δεσμεύσεων του πρώην Υπουργού Οικονο-
μικών στην κυβέρνηση στην οποίαν μετέχετε και εσείς, κου Ε. Βενιζέλου, αλλά και των κανόνων της 
ηθικής που πρέπει να διέπουν ένα ευνομούμενο κράτος, ζητάμε την αναπλήρωση των απωλεσθέντων 
κεφαλαίων μας με τους ακολούθους τρόπους, εκ των οποίων ορισμένοι είναι άμεσης απόδοσης και 
ορισμένοι θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου:

α.-αναπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επίμονα ζητούν και άλλα Ταμεία και ν.Π.Δ.Δ., τα 
οποία έχασαν χρήματα των μελών τους ή χρήματα του κρατικού Π/Υ που ήταν κατατεθειμένα στην ΤτΕ.

β.-Εξαίρεση των Ταμείων από την υποχρέωση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το τρέχον και 
το επόμενο έτος, γιατί με την απομείωση των κεφαλαίων τους τα Ταμεία χάνουν έσοδα από τόκους.

γ-απόδοση του 2% των αποδοχών που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργείας, στο μ.Τ.ν, 
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γιατί οι εν ενεργεία ουδεμίαν ωφέλεια έχουν από το εν λόγω μέτρο.
δ.-απόδοση του συνόλου ή ενός μεγάλου ποσοστού της κράτησης υπέρ της Εισφοράς αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (Ε.α.Σ.) που πληρώνουν οι απόστρατοι, στο μ.Τ.ν.
ε.-απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος από το μ.Τ.ν. (είναι περίπου 800.000,00 ευρώ 

το έτος ) και την Ε.α.α.ν. (είναι περίπου 15.000,00 ευρώ το έτος), μέχρι την ολοκλήρωση του συμψη-
φισμού με τα απωλεσθέντα κεφάλαια.

στ.-αναβολή της δημιουργίας του ενιαίου για τους τρεις κλάδους των Ε.Δ. Ταμείου στο οποίο θα 
εισρέουν όλα τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους, το οποίο είναι υπό εξέταση και συνέχιση του 
σημερινού καθεστώτος της κατανομής των εσόδων του κάθε κλάδου σε κάθε κλάδο, γιατί τα Ταμεία 
ενδιαφέροντος ΠN έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά έναντι των άλλων δύο κλάδων των Ε.Δ.

ζ.-αποδέσμευση των Ταμείων μας από την υποχρέωση κατάθεσης των εισπράξεών τους στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, γιατί ουδεμία πλέον εμπιστοσύνη έχουμε στη διαχείριση των δικών μας χρημάτων 
από την ΤτΕ.

η.-Πώληση στα Ταμεία μας χωρίς καταβολή του τιμήματος, ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, 
ναυτικού κατ'αρχήν ενδιαφέροντος και ιστορίας, μέχρι του ποσού που έχει απωλεσθεί, ώστε αυτά να 
αξιοποιηθούν επ'ωφελεία των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του ΠN και του Λ.Σ-ΕΛ.ακΤ. Ως 
παράδειγμα θα μπορούσαν να προταθούν τα κτίρια του κ.Ε./ΠΟρΟΣ, της ν.Δ.Β.Ε., της Δ.Δ.μ.ν. στην 
Πλατεία κλαυθμώνος και της Σ.ν.Δ., τα οποία εποφθαλμιούν με πολλές πιθανότητες να τα αποκτήσουν 
άνευ τιμήματος διάφοροι Δήμοι.

θ.-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα του ΠN χωρίς την καταβολή των 
ειδικών τελών, φόρων κ.λ.π., των οποίων τα έσοδα θα οδεύουν στο μ.Τ.ν.

7.-από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα, τα των παραγράφων 6η και 6θ που είναι αρμοδιότητος ΠN, 
τίθενται υπό την αίρεση εγκρίσεώς τους από το Γ.Ε.ν.

8.-Επειδή η εύκολη και κυβερνητικά κατευθυνόμενη λύση είναι η μείωση των μερισμάτων που δίνει 
το μ.Τ.ν. και αφορά τώρα τους αποστράτους, αλλά και νομοτελειακά και τους εν ενεργεία, σας γνωρί-
ζουμε ότι οι απόστρατοι έχουν ήδη απώλειες των αποδοχών τους που κυμαίνονται περί το 50%, στις 
οποίες περιλαμβάνεται και η μείωση του μερίσματος του μ.Τ.ν. κατά 8% το 2011 και 14% το 2012 και 
δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν και άλλα από πράξεις και αμέλειες της ΤτΕ, του Υπουργείου Οικονο-
μικών και παντός υπευθύνου για την κατάσταση που βιώνουν τώρα. η μέχρι τώρα “ευγενική “ αντίδρα-
σή των αποστράτων δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή απώλεια μνήμης ιδίως εν όψει των 
επερχομένων βουλευτικών εκλογών.

αξιότιμε κε Υπουργέ
Οι Ενώσεις/Ομοσπονδίες/Σύνδεσμοι/Σύλλογοι που προσυπογράφουμε την παρούσα δεν μπορούμε 

να δεχθούμε τη “λεηλασία“ των Ταμείων μας, που όπως προείπαμε έγινε στα δικά μας χρήματα και σας 
ζητάμε οι ενέργειές σας στην αναπλήρωση των απωλεσθέντων να είναι άμεσες. 

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα της κατάθεσης αγωγής κατά της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, διεκδικούντες την επιστροφή των κακώς και εν πλήρη αγνοία μας επενδυθέντων και απωλε-
σθέντων αποθεματικών των Ταμείων μας.
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Προς τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου και αυτά τα οποία προτίθενται να διεκδικήσουν την 
ψήφο του Ελληνικού Λαού στις προσεχείς εκλογές απευθύνουμε ωσαύτως την παρούσα επιστολή και 
τα καλούμε να λάβουν θέση στα αιτήματά μας.

αυτονόητο είναι ότι στο παρόν κείμενο οι φορείς που εκπροσωπούν τους εν ενεργεία προσυπογρά-
φουν ό,τι αναφέρεται και αφορά τους εν ενεργεία.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.
Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.
Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Ε.Σφακτός

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.
Για την Ε.Α.ΛΣ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ Καλαρώνης ΛΣ

Για την ΠΕΑΛΣ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος Σ.Πασσάκος ΛΣ

Για την ακρίβεια 
Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

κύριε Παναγιωτόπουλε

Σας ευχαριστούμε προσωπικά, αλλά και το 
κόμμα της νέας Δημοκρατίας που μας καλέσατε 
για να ακούσετε τα προβλήματά μας.

Οι απόστρατοι έχουν υποστεί τα τελευταία χρό-
νια μείωση περί το 50% των αποδοχών τους και 
οι περισσότεροι ευρίσκονται σε απόγνωση και στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Γιατί πέραν των μειώ-
σεων των αποδοχών τους, ως γνήσιοι εκπρόσω-
ποι της αστικής τάξεως έχουν επιβαρυνθεί με 
πολλαπλά και αβάσταχτα πλέον φορολογικά βάρη, 
γιατί κάποτε με αυτά που περίσσευαν από το μισθό 
τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι.

Είναι λυπηρό άνθρωποι που πολέμησαν για 
την Πατρίδα ή την υπηρέτησαν επί πολλά έτη με 
προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές θυ-
σίες, άνθρωποι που υπήρξαν ηγέτες του στρα-
τεύματος ή εντάχθησαν στις Ε.Δ. από την παιδική 
τους ηλικία, άνθρωποι που υπήρξαν συνεπείς 
στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις να αντιμε-
τωπίζονται ως απλοί αριθμοί και να τίθενται στην 
κατηγορία των οριζοντίων περικοπών και τελικά 
να πληρώνουν για τα σφάλματα και τις παραλή-
ψεις του πολιτικού και όχι μόνο συστήματος.

Σας τα λέμε αυτά, γιατί είναι τώρα ευκαιρία, 
εσείς που εκπροσωπείτε, έστω και δημοσκοπικά, 

ENΩΣH AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN NAYTIKOY
Hμερ.: 05-04-2012

ΠρΟΣ: κο Παναγιωτόπουλο
   Τομεάρχη Άμυνας Ν.Δ.
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τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Χώρας να 
εξοβελίσετε το παλαιοκομματικό, διεφθαρμένο 
πολιτικό σύστημα και να δημιουργήσετε ελπίδα 
στον Ελληνικό Λαό, ότι οι κόποι του δεν θα πάνε 
χαμένοι και ότι δεν πληρώνουν μόνον οι συνεπείς, 
αλλά όλοι, ο καθένας ανάλογα με τις πραγματικές 
δυνατότητές του και όχι με τις εικονικές.

αυτά είναι ο πρόλογος για τα προβλήματα που θα 
σας θέσουμε και για την αντιμετώπιση του νέου μι-
σθολογίου των στρατιωτικών, που κατά πάσαν πιθα-
νότητα θα κληθεί να διαχειρισθεί το κόμμα σας.

Τα προβλήματα που απασχολούν τους αποστρά-
τους, πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων είναι:

-Οι επιπτώσεις του PSI στο μετοχικό Ταμείο 
ναυτικού (μΤν) και στην Ενωση αποστράτων 
αξιωματικών ναυτικού (Εααν). Σας επισυνά-
πτουμε έγγραφό μας προς τον κο ΥΠΕΘα με προ-
τάσεις για την αναπλήρωση των απωλειών. 

-η υποβάθμιση της παρεχομένης περίθαλψης 

από το ναυτικό νοσοκομείο αθηνών (ννα) λό-
γω μη απόδοσης από τον πρώην ΟΠαΔ και νυν 
ΕΟΠΥΥ των χρεών του προς το ννα ύψους περί 
τα 60.000.000 ευρώ. Επίσης θα πρέπει να εγκα-
ταληφθεί κάθε σκέψη για επί πλέον “ανοιγμα “ 
του ννα στο Λαό. Σας επισυνάπτουμε έγγραφό 
μας προς τον κο ΥΠΕΘα για το θέμα αυτό.

-η διατήρηση του καθεστώτος των νΠΔΔ για τις 
Ενώσεις αποστράτων. Σας επισυνάπτουμε έγγραφο 
μας προς τον κο Πρωθυπουργό και τον κο ΥΠΕΘα.

Τα ανωτέρω βασικά θέματα που μας απασχο-
λούν τα έχουμε θέσει και στον ΥΠΕΘα κο αβρα-
μόπουλο, ο οποίος τα αντιμετώπισε θετικά. Σας 
επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του Συντονι-
στικού των τριών Ενώσεων αποστράτων.
         

 Με εκτίμηση
 Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

 Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

Αντικανονική Προσαρμογή Συντά-
ξεων
Αντιναύαρχος εα ι. ιωάννου ΠΝ
ΤΘ 570, 19009, Πικέρι
Τηλ. 210-6038872, Fax: 210-6886215, 
e-mail: yan_ioa@yahoo.gr

Αθήνα, 21.2.2012

Προς: ΕΑΑΣ (Fax: 210-3621410)
ΕΑΑΝ (Fax: 210-3310429)
ΕΑΑΑ (Fax: 210-3825393)

(υπόψη Προέδρων)

Θέμα: Αντικανονική Προσαρμογή Συντάξεων
Σχετ.: Ν 4024/2011  

αγαπητοί κ.κ. συνάδελφοι,
1. καθώς σας είναι γνωστό σύμφωνα με το ως 

άνω σχετικό εγένετο μείωση άνω των 1.200 ευ-
ρώ ακαθάριστων συντάξεων κατά 20%.

2. Το ενημερωτικό σημείωμα που έλαβα για το 
μήνα Δεκέμβριο 2011 από το Γ.Λ.κ. παραπέμπει 
στις εξής μαθηματικές πράξεις:

α. από την αρχική ακαθάριστη σύνταξη αφαι-
ρείται η εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με τους 
θεσπιθέντες συντελεστές.

β. από το εναπομείναν ποσό αφού αφαιρεθούν 
τα 1.200 ευρώ επί του υπολοίπου γίνεται μείωση 
κατά 20% και διαμορφώνεται η νέα ακαθάριστη 
σύνταξη αφαιρουμένου βέβαια και του 2,55% σε 
ό,τι αφορά την «υγ.» περίθαλψη.

3. η ετυμολογία της λέξεως μείωση σύνταξης 
παραπέμπει στη μείωση της αρχικής ακαθάριστης 
σύνταξης, δηλαδή από την αρχική σύνταξη αφού 
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αφαιρεθούν τα 1.200 ευρώ να γίνει η μείωση κα-
τά 20%, να διαμορφωθεί η νέα ακαθάριστη σύ-
νταξη και επ’ αυτής να υπολογισθεί η εισφορά 
αλληλεγγύης με μικρότερο βέβαια συντελεστή.

4. Οι παροικούντες όμως στο ΥΠΟΙκ διαπίστω-
σαν ότι ο τρόπος υπολογισμού σύμφωνα με την 
ανωτέρω παρ. 2 προσδίδει στο Δημόσιο ένα κέρ-
δος κατά 1% περίπου από τον ορθό τρόπο υπολο-
γισμού της ανωτέρω παραγράφου 3 επικαλούμε-
νοι βεβαίως το κατά τον καραγκιόζη δίκαιο (και τα 
δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου).

5. Λαμβανομένου υπόψη ότι, κάτι ανάλογο θα 
συμβεί και με τη νέα μείωση για τις άνω των 
1.300 ευρώ συντάξεις πιστεύω ότι σε συνδυασμό 
και με τις λοιπές ενώσεις συνταξιούχων θα πρέ-
πει να προσβάλλετε τον ακολουθούμενο τρόπο 
υπολογισμού προκειμένου να περιορισθεί η προ-
φανής αναλγησία ενός κουτοπόνηρου κρατικού 
μηχανισμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αντιναύαρχος ε.α. Ι. Ιωάννου Π.Ν.

Σχολιασμός Εααν
η Εααν ήλθε σε επαφή με το ΓΛκ το οποίο εγνώ-
ρισε ότι οι κρατήσεις έγιναν σύμφωνα με τις επι-
ταγές του νόμου.

Παρακράτηση αχρεωστήτως κατα-
βληθείσης σύνταξης
υπουργείο Οικονομικών
Γενική γραμματεία δημοσιονομικής πολιτικής
Γενικό λογιστήριο του κράτους
Γενική διεύθυνση συντάξεων
Διεύθυνση: 46
Τμήμα: Β
Κάνιγγος 29
Αθήνα 101 10 (Τ.Θ. 1116)
Γλυφάδα 07.02.2012
υπόψιν: κ. Κ. Αναστασίου / Διευθυντού

Θέμα: Παρακράτηση αχρεωστήτως κατα-
βληθείσης σύνταξης

κύριοι,
Είμαι Στρατιωτικός Συνταξιούχος με α.μ. 

1201245350015 και με έκπληξή μου έλαβα την 
από 24/01/2012 επιστολή σας με την οποία το 
Υπουργείο Οικονομικών μου περικόπτει τη σύ-
νταξή μου κατά 84,39 ευρώ πληρωτέα σε 6 μη-
νιαίες δόσεις...!!! Γιατί αυτή η περικοπή; Είναι 
τόσο μεγάλη η σύνταξή μου, μετά από 30 χρόνια 
υπηρεσίας στο Πολεμικό ναυτικό, που το κράτος 
θα λύσει το οικονομικό του πρόβλημα περικόπτο-
ντας τη σύνταξή μου κατά 84,39 ευρώ; μία λέξη 
μπορώ να βρω για να εκφράσω την αγανάκτησή 
μου. ντροπή...!!!

Πρέπει ο Υπουργός Οικονομικών που έδωσε 
αυτή την εντολή της περικοπής της σύνταξής μου 
να αισθάνεται πολύ περήφανος για το κατόρθω-
μά του, αφού έτσι συμβάλλει στη λύση του δημο-
σιονομικού προβλήματος της χώρας. ντροπή και 
πάλι ντροπή...!!!

Θα έπρεπε να βρεθούν άλλοι τρόποι για τη λύση 
του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, που 
το δημιούργησαν οι πολιτικοί, αντί να περικόπτο-
νται οι συντάξεις ανθρώπων που δούλεψαν ευσυ-
νείδητα 30 και πλέον χρόνια, για να έχουν στα 
γεράματά τους τα απαραίτητα προς το ζην.

Βέβαια, είναι δύσκολο έργο η είσπραξη αυτών 
που οφείλουν στο Δημόσιο τεράστια ποσά μέσω 
offshore εταιρειών κ.λπ., και έτσι η εύκολη και 
απλή λύση είναι η περικοπή των συντάξεων!!! 
Γιατί, αλήθεια, δεν περικόπτουν και οι πολιτικοί, 
ένα μέρος των παχυλών απολαβών και αμοιβών 
τους, για να βοηθήσουν το δημοσιονομικό πρό-
βλημα της χώρας; Έτσι... σαν χειρονομία καλής 
θελήσεως...!

αλήθεια, τι σημαίνει ο όρος «αχρεωστήτως 
καταβληθείσα σύνταξη»; μήπως σημαίνει ότι το 
κράτος μου κατέβαλε 84,39 ευρώ περισσότερα 
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απ’ ό,τι θα έπρεπε να μου καταβάλλει για τα χρό-
νια που συνταξιοδοτήθηκα και τώρα τα ζητάει 
πίσω άτοκα; αν αυτή είναι η έννοια του «αχρεω-
στήτως», τότε το μόνο που μπορώ να πω είναι για 
άλλη μια φορά ντροπή...!!!

Όχι, κύριοι, δεν θα υποβάλω ένσταση για να 
ικανοποιηθώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε 
ένα (1) χρόνο από την κοινοποίησή της...!!! Ούτε 
θα υποβληθώ σε δικηγορικά έξοδα για την εν 
λόγω ένσταση για να μου επιστραφούν τα 84,39 
ευρώ της περικοπής της σύνταξής μου.

η ένστασή μου για τη μικροπρεπή και μικρόψυ-
χη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών θα 
εκφρασθεί στην κάλπη τις προσεχείς εκλογές...

Με εκτίμηση
Άγγελος Διγενής, Πλοίαρχος ΠΝ εα

Σοφοκλέους 31, Γλυφάδα 166 74
Αττική

Eπιστολή προς EAAN  
I. Πετριτσόπουλου
Aγ. Eλεούσης 43, 15126 Mαρούσι, 2.1.2012
αγαπητέ Πρόεδρε της Εααν,

Είναι γνωστό πως οι αξ/κοί του Πν όταν τοπο-
θετούνται σε νέα θέση, μετά από ένα μικρό χρο-
νικό διάστημα περίπου δύο μηνών συντάσσουν 
«αναφορά καταστάσεως». με αυτήν η προϊστα-
μένη του αρχή έχει μια εικόνα της μονάδος. Ίσως 
την αναφορά αυτή θα έπρεπε να είχα γράψει με-
ρικούς μήνες μετά την αποστρατεία μου. Όμως η 
κατάσταση ενός απόστρατου την εποχή εκείνη 
δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή. Τώρα δυ-
στυχώς για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας, η κατάσταση νομίζω πως δεν 
πάει άλλο!!!

Έτσι, σας γράφω, υπό τύπον αναφοράς (έστω 
και εκπροθέσμου) μήπως μπορέσουμε να δούμε 

μια «καλύτερη ημέρα»!
απευθύνομαι προς τους σεβαστούς ναυάρ-

χους (τους νυν, τους πρώην και κυρίως τους μελ-
λοντικούς).

κύριοι, έχετε κάποιο κΥρΟΣ και ο λόγος σας 
μετράει, όσο σας επιτρέπουν, μα και όσο δεν απο-
τελείτε μόνο διακοσμητικά στοιχεία ενός κάδρου 
ή τελετής!!! Στην ιστορία του Πν υπάρχουν αρκε-
τά παραδείγματα αξ/κών όπου επέστρεψαν επω-
μίδες, παράσημα και «καρέκλες» όταν το ΆΔΙκΟ 
προσπαθούσε να θριαμβεύσει!

η αναφορά μου λοιπόν έχει ως ακολούθως:
1. Ονοματεπώνυμο: Πετριτσόπουλος Ιωάννης 

του Γεωργίου. 
Βαθμός αποστρατείας: Πλοίαρχος Πν
Συντάξιμα έτη: Τριάκοντα οκτώ (38 έτη, 2 μή-

νες και 22 ημέρες). Τόσα αναφέρονται στην πρά-
ξη απονομής συντάξεως.

2. Τρέχοντα προβλήματα:
α) Υγεία: Σοβαρά καρδιολογικά, κυκλοφοριακό 

κάτω άκρων, πρεσβιωπία (έτος γεννήσεως 
1936).

β) Οικονομικό πρόβλημα: Το πρόβλημα αυτό 
επιμερίζεται στους ακόλουθους επί μέρους κλά-
δους:

Ι. Προδιαγραφές διαβίωσης εγγάμου με τέκνα 
και εγγόνια.

ΙΙ. Προδιαγραφές διαβίωσης απόστρατου (και 
μάλιστα μάχιμου) ετών 75.

3. ας εξετάσουμε τα προβλήματα αναλυτικά:
α) Προβλήματα υγείας:
κάποτε, όχι πολύ παλιά είχαμε ένα ναυτικό 

νοσοκομείο αθηνών ννα. και λέω «Είχαμε» 
γιατί τόσο εγώ όσο και αρκετοί συνάδελφοι, δεν 
είμαστε βέβαιοι ότι εξακολουθούμε να το «έχου-
με» (διαβάζοντας τα παρακάτω νομίζω πως θα 
κατανοήσετε τη χρήση «παρελθόντος χρόνου»).

ας αρχίσουμε με τα «ραντεβού» πριν δύο χρό-
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νια ο χρόνος αναμονής ήταν περίπου 2 εβδομά-
δες. Σήμερα... το μέλλον αόρατον!

Για να μην μιλήσουμε για επεμβάσεις!!!
Γυναίκα συναδέλφου, εγχειρίστηκε στον Ερυ-

θρό Σταυρό γιατί το ννα δεν είχε σύντομη δυνα-
τότητα! Όταν την ειδοποίησαν ότι ήρθε η σειρά 
της, μετά από αρκετές εβδομάδες, είχε ήδη εγχει-
ριστεί στον Ερυθρό!!!

Έχω και προσωπική εμπειρία! Περί το μάιο 
2010 εγχειρίστηκα εκτάκτως για «ανεύρισμα μη-
ριαίας αρτηρίας διαμέτρου 11cm καλή τη μοίρα 
επιτυχώς! ας είναι καλά ο αγγειοχειρουργός Π. 
Βακαλόπουλος!!! Όμως λόγω του βεβαρυμένου 
καρδιολογικού ιστορικού μου και της μεγάλης δι-
άρκειας της επέμβασης, αυτή διεκόπη για να μην 
καταπονηθεί η ήδη κουρασμένη καρδιά μου!

Περί τον αύγουστο 2010 ερώτησα για το χρό-
νο ολοκλήρωσης της διακοπείσης επεμβάσεως. 
η απάντηση ήταν ότι λόγω ολοκλήρωσης της 
«περικοπής των δαπανών» από το ΥΕΘα, το ποσό 
που αντιστοιχούσε για το αγγειοχειρουργικό τμή-
μα του ννα δεν «επαρκούσε» για τη συνέχιση της 
επέμβασης!!! Έτσι, κατέληξα στο αγγειοχειρουρ-
γικό του «αττικού» νοσοκομείου.

Όμως παρετηρήθη μια αναβλητικότητα στο 
χρόνο της επέμβασης. Επενέβη ο μεγάλος μου 
γιος και η επέμβαση έγινε σε δύο ημέρες. Δόξα 
τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Δυστυχώς δεν έγινε στο 
φυσικό μου χώρο για τον οποίο επί τόσα χρόνια 
συνεισφέρω οικονομικά και θα συνεισφέρω μέ-
χρι τέλους της ζωής μου όπως όλοι μας!!!

αντίθετα άτομα που δεν είναι άμεσα συνδεδε-
μένα με το Πν, ούτε συνεισφέρουν κάθε μήνα 
έτυχαν νοσηλείας στο ννα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, ο κατά τα άλλα συμπαθής «Τόλης Βο-
σκόπουλος»!!!

(αυτά για την υγεία, ας μη μακρηγορήσω). Είναι 
αλήθεια πως γενικά το σύστημα υγείας παρουσι-
άζει κενά γι’ αυτό και προσπαθούν να τα καλύ-

ψουν εκμεταλλευόμενοι τα στρατιωτικά νοσοκο-
μεία χωρίς να δίνουν το «κάτι τι τους»! Δηλαδή: 
με ξένα κόλυβα μνημόνευαν! Τελευταίο νέο, 
πως από 1.1.2012 συμμετέχουν και οι άμεσα 
ασφαλισμένοι (κι ας πληρώνουν επί τόσα χρόνια!) 
με ένα 10% στα φάρμακα και με 15% για τις ιατρι-
κές εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα. κατά τα 
άλλα «ΔΩρΕαν ΥΓΕΙα». αυτά για την υγεία, θέμα 
χωρίς τέλος, ας μη μακρυγορήσω.

ας έλθουμε τώρα στο θέμα 2βΙ «Προδιαγρα-
φές διαβίωσης εγγάμου με τέκνα και εγγόνια»:

Προ των διαφόρων «περικοπών» είχαμε απλά τη 
δυνατότητα να πάρουμε μια «σοκολάτα» στα εγγό-
νια μας. Τώρα μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας, 
φτάσαμε στο σημείο να μετράμε τις «δεκάρες».

μα θα μας πούνε: «Όλη η χώρα υποφέρει»! 
Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική! Δεν 
είναι λίγοι αυτοί που είναι «πιο ίσιοι από τους άλ-
λους»! ας μη το αναλύσουμε.

από τον καιρό που κάποιος παντρεύεται δικαι-
ούται «επίδομα συζύγου». Τακτοποιώντας τα διά-
φορα προσωπικά χαρτιά μου βρήκα πως το επίδο-
μα αυτό (35 ευρώ / μήνα) είναι σταθερό διαχρονι-
κά, ανεξάρτητα των εν τω μεταξύ αυξήσεων!

Ποιος αδικεί τις γυναίκες μας; μήπως είναι 
δίκαιη η αναπροσαρμογή του προς τα πάνω; Φτά-
σαμε δυστυχώς στο σημείο να ονειρευόμαστε το 
«μάζευε κι ας είναι ρόγες!!!».

Τα προβλήματα της περιπτώσεως 2βΙΙ έχουν 
ως εξής: Ο μάχιμος συνταξιούχος και μάλιστα 75 
ετών με προβλήματα υγείας πώς μπορεί να ενι-
σχύσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό;

Ο μάχιμος συνταξιούχος έχει ελάχιστες δυνα-
τότητες να αναπτύξει «παράπλευρες» οικονομι-
κές δραστηριότητες για την ενίσχυση του οικογε-
νειακού εισοδήματος. Για τους τεχνικούς, τους 
γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και πολλούς ακό-
μη υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Υπάρχει λύση; νομί-



64         MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2012

EΠIΣTOΛEΣ

ζω ναΙ!!! Τρώει πεπόνι όποιος κρατάει μαχαίρι! 
νομίζω πως κρατάμε και μάλιστα πολύ αποτελε-
σματικό, ικανό να ακυρώσει τις όποιες στρεψο-
δικίες των εκάστοτε κυβερνώντων!

«Πόσα "ψηφαλάκια" αντιπροσωπεύουν οι από-
στρατοι ένστολοι και οι οικογένειές των;». Θα 
διακινδυνεύσω ένα νούμερο: Πάνω ίσως και από 
1.500.000 "ψηφαλάκια" νούμερο υπολογίσιμο 
από κάθε πολιτικό!!!

αρκεί το άνοιγμα ενός «πρωτοκόλλου τιμής» σε 
κάθε ένωση αποστράτων που θα λέει απλά: «Θα 
αντιμετωπίσουμε τους πολιτικούς με τον ίδιο τρόπο 
που μας αντιμετωπίζουν» ΟΕΔ (Όπερ έδει δείξαι).

Ένας «νεόπτωχος» πλην τίμιος συνάδελφος
(μας το έλεγαν και οι επιτηρητές μας στη ΣΝΔ 

Λάμπουσα Πενία!!!)
(Σούδα Πάσχα 1967 Γ. Κρέμμος)

Eυχαριστήρια επιστολή
με αυτή την επιστολή μου θα ήθελα να εκ-
φράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Διευ-
θυντή α' Χειρουργικής κλινικής του ννα 
αντιπλοίαρχο (Ι) κ. νίκο Γεωργόπουλο για την 
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προβλήματος υγείας της κόρης μου μίνας Σα-
ραντοπούλου και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
επέδειξε.

Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους βοηθούς του 
και το νοσηλευτικό προσωπικό του ννα για τις 
άριστες υπηρεσίες που προσέφεραν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νοσηλείας της.

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

Διάφορα
•  Αλέξανδρος Βασ. μόσχος, Κηπουρός. Ο αλέξαν-

δρος, γιος συναδέλφου, αναλαμβάνει κατασκευές, 
συντηρήσεις, αυτόματο πότισμα κήπων κ.λπ. σε πολύ 
λογικές τιμές. Τηλ.: 6943932038

•  Ο Βασίλης Γουναρίδης αξιωματικός (πτυχιούχος 
εκπαιδευτής) (Ε) εα δραστηριοποιείται στην Πλάκα 
νάξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, δω-
μάτια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.  
Τηλ.: 6945722404

•  Πρακτορείο Ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνερ-
γάτες. Ειδικές τιμές για προσωπικό Πν. Δωδεκανήσου 
99α Περιστέρι 151 35. Τηλ.: 210 5777433 Fax: 210 
5777434 E-mail: lambropoulos.asfa@gmail.com

•  νομιμοποίηση αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελ-
λάδα, υπόγεια, πυλωτές, σοφίτες... εντός και εκτός 
σχεδίου.μακρή μαριάννα. Αρχιτέκτων μηχανικός. 
Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 
6560015

•  Ταπητοκαθαριστήρια GLS. καθαρίζονται χαλιά, σαλό-
νια, παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους 
στρατιωτικούς 20%. αράχθου 20, Ίλιον, αθήνα 131 22. 

Τηλ.: 210-2612900, 210-2634967, 210-2629969.
•  Πωλείται οικόπεδο στο αλιβέρι Ευβοίας ΟΤ 178  

Οικ. 8. Τηλ.: 6942797752.

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.

Διάφορα
•  Ο μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός 

μηχανικός, γιος αξιωματικού του Πν Εα αναλαμβά-
νει τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, 
σοφίτων κ.λπ. ως επίσης αναγνωρίσεις / νομιμοποι-
ήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων εντός και εκτός σχεδί-
ου. Τιμές πολύ καλές για στελέχη του Πν και ΛΣ, ΕΕ 
και Εα. Τηλέφωνο: 210 2830215/6970883598

•  Ο γιος του συναδέλφου Λάμπρου κικίδη (ΠΥ-μηΧ) 
Βασίλης Κικίδης Διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός 

Λόγω αναδιάταξης των Xρήσιμων 
Πληροφοριών, παρακαλούμε οι κ.κ. 
συνάδελφοι που ενδιαφέρονται  
να δημοσιεύσουν το αίτημά τους,  
να στείλουν εκ νέου τη σχετική 
πληροφορία. Διαφορετικά, 
θεωρείται ότι οι μέχρι τούδε 
υπάρχουσες χρήσιμες πληροφορίες 
έχουνε λήξει και από το επόμενο 
περιοδικό δεν θα δημοσιεύονται. 
Xρήσιμες πληροφορίες με 
περισσότερες από εικοσιτρείς 
λέξεις δεν θα δημοσιεύονται.
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διατηρεί στα Χανιά οδός αποκορώνου 172 Τεχνι-
κή Εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 
2821027368.

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

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

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

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

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

•  Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χει-
ρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελ-
βέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, 
αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογρα-
φία. Π. νιρβάνα 9. ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.

•  Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, αρχιπλοίαρ-
χος Πν ε.α., δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες 
συναδέλφων στο ιατρείο του, ρέππα 34, Παπάγου. 
Τηλ.: 210-6526829.

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

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

•  Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, μηχανο-

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

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

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

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

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

 Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέ-

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

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

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

•  Στον τόπο των θρύλων στο πανέμορφο Φραγκο-
κάστελλο δίπλα στη θάλασσα μπορείτε να βρείτε 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα. 
Στους συναδέλφους παρέχεται έκπτωση έως 30% 
στις τιμές καταλόγου. Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 28210 90529 ή 6973329577 (κ. Ει-
ρήνη Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου). 
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N οέμβριος του 1957 όταν το πλοίο «Β.Π. 
νίκη» με κυβερνήτη τον πλοίαρχον 
μαργαρίτη και ύπαρχο τον υποπλοίαρ-

χον ρουσσέν, πήρε τη διαταγή από το ΓΕν να 
αποπλεύσει από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας 
προς το λιμάνι Τουλών της Γαλλίας για την πα-
ραλαβή της σορού του Πρίγκιπα Γεωργίου.

Ύπατος αρμοστής της κρητικής Πολιτείας από 
το 1898-1906. Βασιλική διαταγή και όλα έπρεπε 
να γίνουν τέλεια.

Το «Β.Π. νίκη» είχε τελειώσει τον δεξαμενι-
σμό και την επιθεώρηση της μηχανής. Δεν είχε 
ακόμη συμπληρώσει το πλήρωμα σε όλες τις 
θέσεις προς απόπλου. αφού λοιπόν το «Β.Π. ΔΟ-
ξα» θα έπεφτε για επισκευή φύγαμε πολλά άτο-
μα απ’ αυτό και πήγαμε με μετάθεση στο «Β.Π. 
νΙκη». μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς ήμουν 
κι εγώ, Δίοπος ηλεκτρολόγος.

Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα προετοιμάζα-
με το πλοίο για ασφαλές ταξίδι. Ο ναύκληρος 
ετοίμασε τους κάβους, τα βίτζι τα αρμίδια και γε-
νικά ό,τι ήταν προς χρήση. Ο Πυράρχης τα πυρο-
βόλα και όλες οι ειδικότητες ετοίμασαν υλικά και 
συσκευές για το μεγάλο ταξίδι.

Ο οπλονόμος, ένας χαρισματικός κελευστής κ. 
ηλιάκης είχε την περισσότερη δουλειά απ’ όλους! 
η αδυναμία του; να παίζει «Τάβλι» με τον ναύ-
κληρο κελευστή κ. Τζάνο που ήταν και της ίδιας 
τάξης, από το πρωί έως το βράδυ. Ο ένας πείρα-
ζε με διάφορα αστεία τον άλλον σε τέτοιο βαθμό, 
που όταν τους άκουγες, νόμιζες ότι από στιγμή 
σε στιγμή θα αρπαχτούν στις μπουνιές. αυτοί 

όμως αμέσως ηρεμούσαν και ξεκαρδίζονταν στα 
γέλια. Ο αριστοτέλης είχε παρατηρήσει ότι χωρίς 
φίλους δεν θα ήθελε να ζει κανείς και αν ακόμη 
είχε όλα τα άλλα αγαθά.

Ο ναύκληρος που πάντα ήθελε να πειράζει τον 
οπλονόμο έπαιρνε το «Τάβλι» κάτω από την αμα-
σχάλη του και πέρναγε από μπροστά του χωρίς 
να του μιλάει. Ο άλλος τον έβλεπε και άφριζε από 
το κακό του, γιατί αυτό γινότανε όταν βρισκόταν 
δίπλα από τον αξιωματικό υπηρεσίας! Πήραμε 
τρόφιμα και ξένα τσιγάρα! Το συνάλλαγμα εν 
πλω. Όλα τελείωσαν. Βάλαμε τα καζάνια και στα 
δύο λεβιτοστάσια. Σηκώσαμε ατμό, ξεκίνησαν οι 
δύο γεννήτριες. μαζέψαμε το καλώδιο της πα-
ροχής ρεύματος από την ξηρά. ξεκίνησαν τις κύ-
ριες μηχανές της προώσεως. Λύσαμε τους κά-
βους και με εντολή κυβερνήτου πήγαμε όλοι στις 
θέσεις απόπλου. Οι μηχανές στην αρχή σιγά σιγά 
λόγω επισκευής με κεκορεσμένο και αργότερα 
με υπέρθερμο για να αναπτύξουν την επιθυμητή 
ταχύτητα.

Ο καιρός καλός και η θάλασσα μπαμπέσα. Το 
προσωπικό της μηχανής με εντολή α’ μηχανικού 
Γεωργουσόπουλου αρχίσαμε εξαωρίες. Όλα έγι-
ναν τέλεια και φτάσαμε τη δεύτερη ημέρα. Εκεί 
οι γαλλικές αρχές μας υποδέχτηκαν με σεβασμό 
και μεγαλοπρέπεια. Τις απογευματινές ώρες με 
διαταγή κυβερνήτου βγήκαμε εξόδου για λίγες 
ώρες να δούμε την όμορφη πόλη της νότιας Γαλ-
λίας. Την άλλη μέρα ένα τιμητικό άγημα και μία 
πολυτελεστάτη νεκροφόρα, μας έφεραν την σο-
ρό του Πρίγκιπα Γεωργίου που απεβίωσε στην 

O Πρίγκιπας Γεώργιος. Δευτερότοκος 
υιός του Γεωργίου α’, Πρ. της Ελλάδος και 
Γαλλίας

Γράφει ο Εκ ναυτοπαίδων σειρά 1953 Δημ. Αναστ. Σταματέλλος
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πόλη αυτή.
η μουσική της στρατιωτικής πάντας έπαιζε τη 

συμφωνία του λυπημένου μπαχ και όλοι Έλλη-
νες και Γάλλοι νιώθαμε μια θλίψη στην καρδιά 
μας. Πήραμε κοντά μας μερικούς ιερωμένους 
καθολικούς. Εν αντιθέσει των συναισθημάτων 
μας ο καιρός άλλαζε προς το χειρότερο. Το βα-
ρόμετρο κατέβαινε και ο αέρας προειδοποιούσε 
για τον κακόν καιρό που θα βρούμε. Το ρόιτερ 
αλλά και το Λιβόρνο της Ιταλίας ανακοινώνανε 
ότι ο καιρός ακατάλληλος για ταξίδι. Όμως ο σχε-
διασμός του αρχηγείου διαφορετικός. Το πλοίο 
έπρεπε την κυριακή το πρωί να έχει περάσει τον 
Ισθμό της κορίνθου. Εκεί θα επιβιβαστεί για να 
έρθει μαζί μας στο λιμάνι του Πειραιά. Όμως 
ποιος είδε τον χάρο (το χάρο και όχι το Θεό όπως 
λένε) στην αδριατική και δεν τον φοβήθηκε. Όταν 
αισίως περάσαμε τα στενά της μεσίνας και βγή-
καμε στην αδριατική το πλοίο αντί να πηγαίνει με 
την πλώρη πήγαινε με την πάντα. η φουρτουνια-
σμένη θάλασσα λυσσομανούσε. Τα κύματα έφτα-
ναν μέχρι τον κατευθυντήρα. Τα πυροβόλα κου-
νιόντουσαν σαν τεράστια πεύκα. Ένας, ένας αρ-
χίσαμε να ζαλιζόμαστε, αλλά κανείς δεν το έβαζε 
κάτω. Προσέχαμε περισσότερο κι ένας έδινε 
κουράγιο στον άλλο. Οι αξιωματικοί επί ποδός. 
Υπαξιωματικοί, ναύτες ο ένας κοντά στον άλλο. 
Ένα σήμα από τον κυβερνήτη του πλοίου προς το 
ΓΕν έλεγε:

«μου είναι αδύνατον να ταξιδέψω με αυτή την 
ταχύτητα λόγω καταιγίδας! αδυνατώ να είμαι την 
ώρα που μου ορίσατε στον Ισθμό της κορίνθου. 
αιτία μεγάλων καταστροφών. η απάντηση στεγνή. 
"αδιαφόρησε για τις ζημιές. Το πλοίο πρέπει να 
βρίσκεται την ώρα του στον Ισθμό". μέσα σε αυτή 
τη θεομηνία, μέσα σε αυτό το χαμό με τις κάνες 
των πυροβόλων σε ύφεση και τη σημαία μεσίστια 
ο ναύκληρος τρέχει στο κρεβάτι του οπλονόμου 
που είχε ξαπλώσει για λόγους ναυτίας. Τον σκου-

ντάει με τα δύο χέρια και του φωνάζει.
- ρε! Οπλονόμε σήκω. Φόρεσε το σωσίβιό σου. 

Ο καπετάνιος έδωσε εντολή! «Εγκατάλειψη 
πλοίου». Τρέξε να βοηθήσεις τους Γάλλους πα-
πάδες. Είναι στην τραπεζαρία αξιωματικών και 
δεν ξέρουν τι να κάνουν!!! μάλλον διαρροή στα 
στεγανά συγκρούσεως. Έφυγε αμέσως τρέχο-
ντας μ’ ένα σωσίβιο στο χέρι. αμέσως σηκώθηκε 
τρομαγμένος και πήγε μέσω ενός διαδρόμου 
εσωτερικού στην τραπεζαρία των αξιωματικών. 
Βρήκε πράγματι έναν ιερέα να κάνει εμετό. αρχί-
ζει να του λέει στα ελληνογαλλικά.

- Ε! μεσιέ! νο, μπον Βουαγιάζ. μπλουμ! 
μπλουμ κάπτεν, ντριν...-ντριν SOS μπλουμ. Του 
δίνει ένα σωσίβιο στο χέρι και έφυγε. Εκείνη την 
κακιά στιγμή η σειρήνα κτύπησε και όλοι άρχισαν 
να τρέχουν!!! Ο οπλονόμος πάει προς τα μαγει-
ρεία που ήταν έξω από το καρέ των αξιωματι-
κών. Εκεί συνάντησε τον υπόλογο του ασυρμά-
του και τον ρωτάει με αγωνία:

- ρε! Υπόλογε κτύπησε εγκατάλειψη πλοίου;
- Όχι, του απαντάει με γέλια.
αμέσως ο οπλονόμος τάχασε. Τρέχει πάλι 

προς τα πίσω να προλάβει τον ιερέα, φωνάζο-
ντας: ατασιόν, ατασιόν! αλλά ποιος να τον ακού-

O Πρίγκιπας 
Γεώργιος  

της Eλλάδος
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σει; Δεν τον έβρισκε πουθενά και τρελάθηκε. 
Πήγαινε πάνω, πήγαινε κάτω στην τραπεζαρία 
του πληρώματος να βρει τον ιερέα φωνάζοντας 
ατασιόν, ατασιόν!!!

Το πλοίο χόρευε και χανότανε. η αγωνία του 
έφτασε κοντά στην τρέλα. ξαφνικά βρέθηκε έξω 
από το συνεργείο των ηλεκτρολόγων που εγώ 
έκανα βάρδια η/Υ. με ρώτησε, άγρια και θυμω-
μένα, λες και έφταιγα εγώ.

- ρε! Δίοπε είδες κανά παπά εδώ;
- ναι! Τον έχω μέσα στο συνεργείο. Είναι και 

ο υπόλογος «η» μέσα στο συνεργείο.
αμέσως μου δίνει μια εντολή.
- Πρόσεχέ τον! μην τον αφήσεις καθόλου από 

τα μάτια σου.
- μάλιστα κύριε οπλονόμε. ξέρω καλά αγγλι-

κά και συνεννοήθηκα μαζί του. Φεύγει σαν σί-
φουνας να συναντηθεί με τον ναύκληρο. Ένα 
κύμα όμως τον έριξε κάτω στο κατάστρωμα και 
άρχιζε να βλαστιμάει. Τη μόνη φράση που άκου-
σα ήταν: «Δεν τον ξαναπαίζω “Τάβλι" μέχρι να 
πεθάνω τον άτιμο!». Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε 
στο μυαλό μου η σκέψη του Σωκράτη. «ακόμη και 
όταν αδικείται κανείς δεν πρέπει να ανταποδίδει 
την αδικία».

Το πλοίο έφτασε στον προορισμό του και όλα 
έγιναν όπως είχε διατάξει το αρχηγείο. με μία 
μικρή καθυστέρηση από την αρχική ώρα.  

K ύριε Διευθυντά, θα ήθελα να αναφερ-
θώ στο άρθρο του έγκριτου δημοσιο-
γράφου κ. Π. καρβουνόπουλου με 

θέμα «Εδώ καράβια χάνονται, φρεγάτες αρμενί-
ζουν», το οποίο δημοσιεύθηκε στη «Real News» 
της περασμένης κυριακής, με το οποίο διαφω-
νώ, διότι περιέχει ανακρίβειες και επιτείνει ακό-
μη περισσότερο το πνεύμα που καλλιεργείται 
συστηματικά στην κοινή γνώμη περί των «περιτ-
τών στρατιωτικών εξοπλισμών», που έχουν φέ-
ρει τις ένοπλες δυνάμεις (ΕΔ) στη σημερινή τους 
κατάντια.

κατ’ αρχήν η δομή των ΕΔ συναρτάται άμεσα 
με τους εθνικούς σκοπούς τους οποίους θέτει 
εκάστοτε η πολιτική βούληση. μεταξύ άλλων, ο 
πολιτικός χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως στρα-
τιωτικής απειλής, η σαφής πολιτική εντολή δια-
φυλάξεως της εθνικής κυριαρχίας καθώς και της 
ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού, σε συν-

δυασμό με τη φύση του πιθανού θεάτρου επιχει-
ρήσεων (έκταση, γεωγραφική διαμόρφωση, 
αποστάσεις κ.λπ.), καθορίζουν εκάστοτε τις εξο-
πλιστικές απαιτήσεις. Εάν υπάρχει οφθαλμοφα-
νής αναντιστοιχία διατιθεμένων μέσων (ποσοτι-
κά και ποιοτικά) και εθνικών σκοπών, τότε η 
χώρα αυτοπαγιδεύεται και υιοθετεί εκ των πραγ-
μάτων πολιτική κατευνασμού αντί αποτροπής, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εάν λοιπόν η πολιτική ηγεσία πιεζόμενη από 
την οικονομική ζοφερή πραγματικότητα, ευρίσκει 
απερίσκεπτα ως πρώτο και εύκολο θύμα περικο-
πών τις ΕΔ (εύκολο διότι η σκόπιμα μη ενημερω-
μένη κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρετται αλλά και 
διότι οι ΕΔ δεν διαμαρτύρονται όπως άλλοι κλά-
δοι), θα πρέπει να έχει το σθένος και την υπευθυ-
νότητα να μεταβάλει ανάλογα και τους πολιτι-
κούς της σκοπούς (π.χ. αποχαρακτηρισμός της 
Τουρκίας ως στρατιωτικής απειλής ή μη προστα-

Στρατιωτικοί εξοπλισμοί
Γράφει ο αντιναύαρχος εα Β. Μαρτζούκος ΠΝ

Επίτιμος Διοικητής ΣνΔ
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σία κυπριακού ελληνισμού κ.λπ.). Σε αντίθετη 
περίπτωση η χώρα οδηγείται σε νέες εθνικές 
περιπέτειες, των οποίων η κατάληξη εκτιμάται 
ότι θα είναι η βηματιστική και αναίμακτη εκπλή-
ρωση των τουρκικών διεκδικήσεων (τουρκικός 
πειθαναγκασμός και ελληνικός κατευνασμός), 
αφού η εναλλακτική λύση της στρατιωτικής συ-
γκρούσεως μάλλον θα αποκλείεται από την πο-
λιτική ηγεσία, λόγω σημαντικής διαφοράς ισχύ-
ος (ποσότητα και ποιότητα υλικού).

Οι επισημάνσεις μου επί του συγκεκριμένου 
άρθρου περί των γαλλικών φρεγατών τύπου 
Fremm, εστιάζονται στις ακόλουθες ανακρίβει-
ες: Το κόστος των έξι φρεγατών δεν ανέρχεται 
στα 7 δισ. αλλά στα 5 δισ. ευρώ περίπου.

Το δήθεν πρόβλημα των «παιδικών ασθενει-
ών» που συνοδεύουν κάθε πρωτότυπη ναυπήγη-
ση, δεν υφίσταται διότι το πρόγραμμα των φρε-
γατών Fremm προβλέπει τη ναυπήγηση συνολι-
κά 22 για τη Γαλλία και Ιταλία, εκ των οποίων 
έχουν ήδη περατωθεί και δοκιμασθεί ορισμένες 
εξ αυτών, ενώ συνεχίζεται η ναυπήγηση των 
υπολοίπων.

η δήθεν ανάγκη εκβαθύνσεων στο ναύσταθμο 
για να ελλιμενίζονται οι συγκεκριμένες φρεγά-

τες δεν υφίσταται αφού το βύθισμά τους είναι 
μικρότερο από αυτό των φρεγατών που ήδη κα-
τέχει το Πν (5 έναντι 6 μέτρων).

Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης θα πρέ-
πει να επισημανθεί επιγραμματικά ότι οι ανωτέ-
ρω φρεγάτες δύνανται να παρέχουν αντιαεροπο-
ρική άμυνα περιοχής (πύραυλοι Aster 30 και 
Mica VL με 120 χλμ. και 18 χλμ. Εμβέλεια αντί-
στοιχα) με δυνατότητα ταυτοχρόνου προσβολής 
τουλάχιστον 8 εναερίων στόχων, να προσβάλ-
λουν στρατηγικούς στόχους εξ αποστάσεως 
(Scalp Naval στα 1000 χλμ.), να προσβάλλουν 
στόχους επιφανείας και στόχους ξηράς (πύραυ-
λοι Exocet), να εντοπίζουν και εξουδετερώνουν 
υποβρύχια (ελικόπτερα πλοίου και σύγχρονες 
τορπίλλες). Οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζο-
νται από συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που 
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του πλοίου και 
επιτελούνται από πλήρωμα ο αριθμός του οποίου 
είναι περίπου ο μισός από τον απαιτούμενο για 
τις φρεγάτες που διαθέτει τώρα το Πν (108 άτο-
μα έναντι 190). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 
προσφάτως εκσυγχρονισθείσες Φ/Γ τύπου «Έλ-
λη» δύνανται να αναχαιτίζουν μόνο δύο εναέρι-
ους στόχους ταυτόχρονα και μάλιστα σε μικρές 

H Φρεγάτα AIΓAION F460
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αποστάσεις.
Όταν επομένως η πολιτικώς χαρακτηρισμένη 

ως στρατιωτική απειλή Τουρκία προμηθεύεται 
μαζικά αεροσκάφη 4ης γενιάς, σύγχρονα υποβρύ-
χια, κορβέτες κ.λπ., τότε επιβάλλεται η σταδιακή 
αντικατάσταση των υφισταμένων φρεγατών με 
σύγχρονες (ούτως ή άλλως οι Φ/Γ τ. Έλλη είναι 
ήδη 32 ετών με περίπου όριο ζωής τα 40 έτη), 
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται αποτελε-
σματικά σε σύγχρονο εχθρικό περιβάλλον.

η κακή πολιτική διαχείριση των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων των τελευταίων ετών (πολιτικές 
μίζες), δεν θα πρέπει να δαιμονοποιεί την απαί-
τηση προσβάσεως στη σύγχρονη στρατιωτική 
τεχνολογία. Σε άλλες δυτικές χώρες (συμπερι-
λαμβανομένης και της Τουρκίας) οι εξοπλισμοί 
δεν είναι συνώνυμοι μόνο με δαπάνες αλλά κυ-
ρίως με έσοδα αφού η τεχνογνωσία και η πολε-
μική βιομηχανία καθίστανται πηγή εσόδων λόγω 
εξαγωγών πολεμικού υλικού υψηλής τεχνολο-
γίας (δηλ. το ψευδοδίλημμα βούτυρο ή κανόνια, 

υπό προϋποθέσεις δεν υφίσταται).
Πιστεύω ότι η ωριμότητα της κοινής γνώμης 

εξαρτάται από την πλήρη και αντικειμενική της 
ενημέρωση. κατά συνέπεια θα πρέπει να γνωρί-
ζει ότι σε ανάλογους ζοφερούς οικονομικά και-
ρούς του παρελθόντος, η πολιτική ηγεσία είχε τη 
διορατικότητα, το ανάστημα και τη βούληση να 
εξοπλίσει τη χώρα και το πέτυχε (παραμονές 
βαλκανικών πολέμων και παραμονές ελληνοϊ-
ταλικού πολέμου) με τα γνωστά επιτυχή αποτε-
λέσματα για τη χώρα μας. Σήμερα για μια ακόμη 
φορά διακυβεύονται οικονομικά, ενεργειακά, 
κυριαρχικά και κυρίως υπαρξιακά μας συμφέρο-
ντα. Εάν αυτά θιγούν και απωλεσθούν, η πολιτική 
ηγεσία και η προδομένη κοινή γνώμη θα ψάχνουν 
εκ των υστέρων, για μία ακόμη φορά, αποδιοπο-
μπαίους τράγους. με πλήρη κατανόηση προς τις 
τρέχουσες οικονομικές ανάγκες της χώρας, επι-
μένω ότι οι εξοπλιστικές δαπάνες της χώρας δεν 
αποτελούν αντικείμενο απλουστεύσεων, λοιδω-
ριών και λαϊκισμού. 

H Φρεγάτα EΛΛH F450
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ΔIAΦOPA

H αποκριάτικη εκδρομή στην όμορφη 
καστοριά και τις Πρέσπες θα μας μεί-
νει αξέχαστη καθώς ξεφύγαμε έστω 

και για λίγο από τη ρουτίνα και το καθημερινό 
άγχος.

Το πρωί του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου 
2012 βρεθήκαμε και πάλι μαζί απόστρατοι 
συνάδελφοι του Π.ν. και του Λ.Σ., καθώς και 
φίλοι μας, ως μια καλή παρέα και μετά τα κα-
λωσορίσματα, ξεκινήσαμε για την αποκριάτι-
κη έξοδο με τη σιγουριά του τιμονιού στα 
έμπειρα χέρια του καπετάν κώστα και του κα-
πετάν Τάσου.  

η διαδρομή μεγάλη και μονότονη στην εθνική 
οδό, αλλά το έπαθλο σπουδαίο φθάνοντας νωρίς 
το απόγευμα στην καστοριά με τη μοναδική σε 
φυσική ομορφιά λίμνη, η οποία θεωρείται μορ-
φολογικά η ωραιότερη της Ελλάδος και έχει κη-
ρυχθεί σε “μνημείο Φυσικού κάλλους”.

η εμπειρία μας περπατώντας στην προκυ-
μαία της παγωμένης λίμνης μοναδική και ονει-
ρεμένη, καθώς απολαύσαμε ένα μαγευτικό 
ηλιοβασίλεμα να καθρεφτίζεται στην επιφά-
νεια της παγωμένης λίμνης και τις πάπιες να 
γλιστρούν στην παγωμένη επιφάνεια, λες κι 
έκαναν πατινάζ. 

Την επομένη μέρα η περιπλάνηση στο νομό 
καστοριάς άρχισε από τις Πρέσπες μέσω μιας 
θαυμάσιας διαδρομής, ενώ το τοπίο θύμιζε τις 
βόρειες χώρες σε παλιούς καιρούς. 

η αίσθηση της γαλήνης που νιώθεις φτάνο-
ντας στις Πρέσπες είναι απόλυτη και καμία περι-
γραφή δεν είναι ικανή να παρουσιάσει τις μονα-
δικές εικόνες και την μαγεία της περιοχής. 

Οι Πρέσπες είναι ο μεγαλύτερος εθνικός δρυ-
μός της Ελλάδος, ένα από τα ελάχιστα φυσικά 
καταφύγια για πουλιά και άλλα ζώα (περισσότε-
ρα από 250 είδη), πολλά από τα οποία είναι υπό 
εξαφάνιση.

Ο καιρός άστατος με πολύ κρύο, αλλά το περ-
πάτημα στην 800 μέτρων πλωτή γέφυρα που 
ενώνει το παραμυθένιο νησάκι του αγ. αχιλλείου 
με τη στεριά στη μικρή Πρέσπα, ήταν μια ευχάρι-
στη έκπληξη, ενώ πολλοί συνέχισαν το περπάτη-
μα στο χιονισμένο μονοπάτι μέχρι τα επιβλητικά 
ερείπια της βασιλικής του αγίου αχιλλείου, έργο 
του 10ου αιώνα.

αφήνοντας την μικρή Πρέσπα και το μαγικό 
νησάκι του Aγίου Aχιλλείου, μετά από σύντομες 
προμήθειες στην μικρή και υπαίθρια αγορά, με 
ντόπια προϊόντα συνεχίσαμε για την μεγάλη Πρέ-
σπα και το χωριό Ψαράδες όπου έγινε κατάληψη 

Aποδράσεις. Kαστοριά - Πρέσπες
Aπροκριάτικη συνεστίαση στην Kαστοριά

Γράφει ο Πλοίαρχος εα Nικόλαος Γκλεζάκος ΛΣ

Aπό αριστερά: 
Ηλιοβασίλεμα στην 
λίμνη της Καστοριάς

Από την αποκριάτικη 
συνεστίαση στο 
ξενοδοχείο ΤΣΑΜΗΣ 
στην Καστοριά
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της ταβέρνας «ΣΥνΤρΟΦΙα» με θέα στη λίμνη. 
Το βραδάκι και μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο 

μας, στήθηκε τρικούβερτο γλέντι σε αποκριάτι-
κους ρυθμούς που έπαιζε με μαεστρία ο πολύ 
καλός D.J.

Την καθαρά Δευτέρα που ήταν και ημέρα επι-
στροφής συναντήσαμε ισχυρή χιονόπτωση με χιο-
νοθύελλες και πυκνή ομίχλη. Εμείς απτόητοι και 
με τη σιγουριά των έμπειρων οδηγών μας, συνε-
χίσαμε το ταξίδι με ασφάλεια, κάνοντας στάσεις 
στο Λιτόχωρο για καφέ και τσιπουράκι, ενώ τα 

πατροπαράδοτα κούλουμα τα γιορτάσαμε καθ’ 
οδόν στα Τέμπη κάτω από το ιστορικό χωριό των 
αμπελακίων. η εκδρομή αυτή ήταν από τις πιο 
όμορφες που έχουμε πραγματοποιήσει αφού όλοι 
ήταν ικανοποιημένοι με την επιλογή του τόπου, την 
άψογη διοργάνωση και το ομαδικό πνεύμα.

Φτάνοντας στην αθήνα και τον Πειραιά ευχη-
θήκαμε αυτές οι ωραίες αποδράσεις να αναπα-
ράγονται ώστε να γνωρίσουμε περισσότερα 
μέρη της χώρας μας με τις ατελείωτες ομορ-
φιές τους.  

To Σάββατο 24 μαρτίου 2012 η 
Ε.α.α.Λ.Σ. σε συνεργασία με τη 
ΛΕΣΧη Λ.Σ. φρόντισαν να μας ξε-

κουράσουν με μια όμορφη εκδρομή στα καλά-
βρυτα και την κλειτορία.

 Επισκεφθήκαμε την Ιερά μονή του μεγάλου 
Σπηλαίου που είναι κτισμένη σε υψόμετρο 924 
μέτρων, στη σπηλιά ενός τεράστιου βράχου πά-
νω από το φαράγγι του Βουραϊκού και προσκυ-
νήσαμε την εικόνα της Παναγίας της μεγαλοσπη-
λαιώτισσας, καθώς και τα λείψανα πολλών αγί-
ων της Εκκλησίας μας.

η εικόνα είναι ανάγλυφη πάχους τριών πό-
ντων, πλασμένη από κερί και μαστίχα από τον 
Ευαγγελιστή Λουκά. Παριστά τη Θεοτόκο με το 
κεφάλι να γέρνει ελαφρά προς τα αριστερά, ενώ 
στο δεξί της χέρι κρατά το θείο βρέφος. Ο Ιησούς 
με το αριστερό του χέρι κρατά την Παρθένο και 
με το δεξί κρατά το Ευαγγέλιο. 

ακολούθησε η επίσκεψή μας στην πόλη των κα-
λαβρύτων και την Ιερά μονή αγίας Λαύρας, που 
είχαν ντυθεί τα γιορτινά τους, με την ευκαιρία του 
εορτασμού της εθνικής επετείου, η οποία γίνεται 

εκεί κάθε χρόνο στις 25 μαρτίου με σειρά εκδηλώ-
σεων, ενώ ο Δήμος καλαβρύτων γιορτάζει την 
απελευθέρωση της πόλης στις 21 μαρτίου. 

Στο μοναστήρι φυλάσσεται σε ειδική θήκη το Λά-
βαρο της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821, το οποίον 
αποτελεί τον πολυτιμότερο Εθνικό θησαυρό.

αφήνοντας τα καλάβρυτα περάσαμε από τον 
τόπο της θυσίας του ολοκαυτώματος των καλα-
βρύτων, στον τόπο που οι Γερμανοί την 23 Δε-
κεμβρίου 1944 συγκέντρωσαν και εκτέλεσαν 
όλο τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης από 12 
ετών και άνω. 

Γεμάτοι συγκίνηση πήραμε το δρόμο της επι-
στροφής διασχίζοντας μέσα από έλατα το μυθικό 
βουνό τον Χελμό, πλάι στο χιονοδρομικό κέντρο 
και δίπλα από τα σπήλαια των λιμνών, φθάσαμε 
στα μαζέικα (κλειτορία) όπου μας περίμεναν τα 
νοστιμότατα τοπικά εδέσματα.

με δύο ενδιάμεσες στάσεις, μια στο κλήμα του 
Παυσανία που χρονολογείται πριν από 3000 χρό-
νια και μία για καφέ και ξεκούραση, ολοκληρώ-
θηκε η σαββατιάτικη απόδρασή μας από τα καθη-
μερινά προβλήματα και το άγχος.  

Aποδράσεις. Eκδρομή στα Kαλάβρυτα
Γράφει ο Πλοίαρχος εα Nικόλαος Γκλεζάκος ΛΣ
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Επιμέλεια: 
Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙαΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2012

Αίητηση – υπεύθυνη δήλωση παραθερισμού
1. κάθε χρόνο, από την πρώτη Δευτέρα μετά 

την 1η Φεβρουαρίου, μέχρι την πρώτη Παρα-
σκευή μετά τις 15 μαρτίου, οι επιθυμούντες να 
παραθερίσουν το έτος αυτό, προσέρχονται στην 
Εααν και υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δή-
λωση για επιθυμία παραθερισμού, σύμφωνα με 
το Παράρτημα α’ του παρόντος κανονισμού. 
Έντυπο υπάρχει στην Εααν και στην ιστοσελίδα 
της Εααν. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υπο-
βάλλονται και ταχυδρομικά, με FAX (στο 210-
3310429) ή με e-mail 

2. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Γ 
(ΕκΔΕ) δεν παραθερίζουν το επόμενο έτος και 
όσοι είναι στον πίνακα Β (ΕκΠΕ) δεν παραθερί-
ζουν το επόμενο και το μεθεπόμενο, καθόσον το 
επόμενο έτος μεταπίπτουν στον πίνακα Γ (ΕκΔΕ), 
εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από 
το παρόν.

Πίνακες παραθερισμού
3. η επεξεργασία των στοιχείων των υποβλη-

θεισών αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των 
μελών εκτελείται αυτόματα από τον η/Υ της Εα-
αν και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 3 πίνα-
κες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθε-
ριστική περίοδο του Πν και ξεχωριστά για τα 
ιδιωτικά ξενοδοχεία/πανσιόν/ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, δηλαδή:

α. Ο πίνακας (α) «Δικαιούμενοι κατά σειρά προ-
τεραιότητας βάσει βαθμολογίας (μορίων) τους». 
Σ’ αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που πα-

ραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «Εξυπηρετηθέντες κατά το 

προηγούμενο έτος από ΓΕν και Εααν σε όλα τα 
παραθεριστικά κέντρα» (ΕκΠΕ).

γ. Ο πίνακας (Γ) «Εξυπηρετηθέντες κατά το 
δεύτερο προηγούμενο έτος από ΓΕν και Εααν 
σε όλα τα παραθεριστικά κέντρα» (ΕκΔΕ).

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών 
από τους πίνακες παραθερισμού

4. Στα παραθεριστικά κέντρα του Πν
α. από τον πίνακα παραθερισμού α παραθερί-

ζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του 
η/Υ, ανάλογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατί-
θενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕν. Τυχόν κενά 
οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους 
αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά 
μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να 
παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρ-
ξη της παραθεριστικής περιόδου με τα μέσα της 
παραγράφου 8 και επί πλέον τηλεφωνικά. Σε πε-
ρίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες 
να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγρά-
φονται στον πίνακα α και υπάρχουν ακόμη κενά, 
τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους 
εγεγγραμένους στον πίνακα Γ (ΕκΔΕ.) της ίδιας 
περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία 
παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της πε-
ριόδου αυτής με τα μέσα της παραγράφου 8 και 
τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Γ 
(ΕκΔΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από 
τον πίνακα Β (ΕκΠΕ) ύστερα από απόφαση του ΔΣ. 
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Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως 
παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυ-
μούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερω-
τηθούν τηλεφωνικά από την Εααν εάν επιθυμούν 
παραθερισμό.

Στα ιδιωτικά ξενοδοχεία / πανσιόν / ενοικια-
ζόμενα δωμάτια

α. από τον πίνακα α επιλέγονται να παραθερί-
σουν κατά σειρά μορίων (βαθμών) τα μέλη που 
έχει καθορίσει αριθμητικά το ΔΣ/Εααν.

β. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο πίνακας παρα-
θερισμού από τον πίνακα α, δύνανται να συμπε-
ριληφθούν στον πίνακα παραθερισμού κατά σει-
ρά μορίων από τον πίνακα Γ (ΕκΔΕ).

γ. Ειδικές κατηγορίες από αυτόν τον πίνακα Γ 
(ΕκΔΕ) δεν επιλέγονται.

δ. με απόφαση του ΔΣ/Εααν τηρείται ποσό-
στωση μεταξύ αποστράτων Πν και ΛΣ.

5. Όσοι από τους επιλεγέντες δεν παραθερί-
σουν, αναιτιολόγητα και χωρίς ειδοποίηση της 
Εααν, θεωρείται ότι παραθέρισαν και τα επόμε-
να δύο έτη κατατάσσονται στους πίνακες Β (Εκ-
ΠΕ) και Γ (ΕκΔΕ).

6. Το σύστημα αυτό δεν έχει αναπληρωματικούς.

ΓENIKA
7. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για 

κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή 
το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσω την 
Εααν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρ-
ξη της παραθεριστικής περιόδου.

8. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρω-
ματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα Β 
[Εξυπηρετηθέντες κατά το Προηγούμενο Έτος 
(ΕκΠΕ)], τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη 
παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφό-
σον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό 
οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο πα-

ραθερισμού της Εααν. εάν δεν το δηλώσω, τούτο 
σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων

9. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται 
για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατό-
τητα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται ως εξής: 

α) Οίκημα τύπου α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 
6. β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 
6. γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 
4. δ) Δωμάτια ξ1-ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια ξ3: 4 
άτομα.

10. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδο-
χείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕν.

11. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιου-
μένων ατόμων διατίθεται ένα δωμάτιο.

12. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσό-
τερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/
δωματίου που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν 
υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/
δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οι-
κογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιο-
ρίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.

13. Για περισσότερες πληροφορίες στο γρα-
φείο παραθερισμού Εααν. Tηλ.: 210-3310430-
31 και 210-3368662.
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με μεγάλη θλίψη παρακολουθούμε την εξόδιο 
ακολουθία του αγαπημένου μας συναδέλφου και 
συμμαθητή στη Σχολή ναυτικών Δοκίμων (τάξη 
1951), Ιφικράτη Ελευθερίου, του καλού μας φί-
λου Φίφη.

Σε τέτοιες στιγμές, στιγμές του τελευταίου 
αντίο, με τη συγκινησιακή φόρτιση διάχυτη πα-
ντού, όσοι αποχαιρετούν τον προσφιλή τους άν-
θρωπο, συνήθως υπογραμμίζουν έντονα τα θε-
τικά γνωρίσματα και υπερτονίζουν τα χαρίσματα 
του μεταστάντος.

Όχι, για τον Ιφικράτη Ελευθερίου δεν ισχύει 
αυτό. Ο Ιφικράτης αποτελεί εξαίρεση. ναι, είναι 
από τις σπάνιες εξαιρέσεις. Τίποτα δεν μπορεί να 
ειπωθεί γι'αυτόν που να είναι υπερβολικό. Άλ-
λωστε, ποτέ δεν είχε τέτοια ανάγκη. Το λέμε 
εμείς οι συμμαθητές του που τον γνωρίσαμε και 
ζήσαμε μαζί του από νέα παιδιά.

Είχα την τύχη ως προσωπικός φίλος να τον 
συναναστραφώ από κοντά και να εκτιμήσω την 
ποιότητα του χαρακτήρα του. Τι στόφα ανθρώπου 
ήταν!

Σε λίγο θα προπέμψουμε στο τελευταίο του 
ταξίδι έναν άνθρωπο υπόδειγμα, μα σωστό υπό-
δειγμα. Ήμασταν υπερήφανοι που τον είχαμε 
συμμαθητή, ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε συ-
νάδελφο στο Πολεμικό ναυτικό, ήμασταν ευτυ-
χείς που τον είχαμε φίλο.

Τι μυαλό κοφτερό ήταν εκείνο! αντιμετώπι-
ζε τα σχολικά προβλήματα και τις δύσκολες 
επαγγελματικές καταστάσεις με ιώβεια υπο-
μονή και ηρεμία, με τετράγωνη λογική. Ψύ-
χραιμος χαρακτήρας, ολιγομίλητος, αλλά βα-
θιά σκεπτόμενος. και δεν τελείωνε εκεί. Τις 

σκέψεις του είχε την ικανότητα και τη δεξιότη-
τα να τις μετατρέπει σε πράξεις και έργα. Δεν 
ήταν μόνο πνευματικά προικισμένος, αλλά και 
τεχνολογικά ταλαντούχος. Ήταν μάστορας σ’ 
ό,τι έκανε.

Ο Ιφικράτης Ελευθερίου ξεχώριζε και για την 
επαγγελματική του σοβαρότητα. Είχε συναίσθη-
ση ευθύνης σε μεγάλο βαθμό και ενεργούσε με 
γνώμονα αυτήν, πάντοτε από πεποίθηση. Τον θυ-
μόμαστε να χάνεται κάτω στο πλοίο, μέσα στις 
πολύπλοκες μηχανολογικές εγκαταστάσεις του, 
για ώρες πολλές, ημέρες ολόκληρες, ταγμένος 
στο καθήκον, πολλές φορές με δική του πρωτο-
βουλία, γιατί έτσι θεωρούσε το χρέος του. Έκανε 
τα αδύνατα δυνατά για να αποκαταστήσει την 
ετοιμότητα του πλοίου. 

και αυτό συνέβαινε συχνά, πολύ συχνά, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, αθόρυβα και ανεπιτήδευτα, 
γιατί έτσι ταίριαζε στον Ιφικράτη Ελευθερίου. 
Ήταν άνθρωπος ανυστερόβουλος, αγνός, υπερή-
φανος, ήταν ελεύθερος άνθρωπος ο Ιφικράτης.

Δεν ήταν δυνατός μόνο στο μυαλό, αλλά και 
στο σώμα. η ενσάρκωση εκείνου του αρχαιοελ-
ληνικού ρητού. Σπουδαίος αθλητής, με τεχνική 
και δυναμικότητα. Όλοι το αναγνώριζαν. Στις 
ημέρες του η ομάδα της Σχολής ναυτικών κατα-
κτούσε τα πρωταθλήματα των Στρατιωτικών 
Σχολών.

Έφυγε νωρίς ο Ιφικράτης από το Πολεμικό 
ναυτικό, με δική του απόφαση, από το ναυτικό 
που τόσο αγάπησε και τόσο αφοσιωμένα υπηρέ-
τησε. αυτός έφυγε, το ναυτικό όμως ήταν εκείνο 
που τον έχασε.

ανήσυχος χαρακτήρας και με αυτοπεποίθηση 

Επικήδειος για τον ιφικράτη Ελευθερίου, Ανθυποπλοίαρχο 
μηχ. ΠΝ εα

Εκφωνήθηκε την 26η νοεμβρίου 2011 από τον Δημήτρη Λισμάνη
αντιναύαρχο εα Πν
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Γιώργο,
Tο ρολόι της ζωής σου σταμάτησε άξαφνα και 
έφυγες από τον πλανήτη Γη για άλλους κό-
σμους, για άλλα μέρη. Πέρασαν πολλά χρόνια 
από τότε που γνωριστήκαμε και λόγω ίδιας ει-
δικότητας συνεπηρετήσαμε σε διάφορες υπη-
ρεσίες στο Πν. Συμμαθητές του Γιώργου στη 
Σχολή ηΛ-ην του κΕκAν, ο Γιώργος έφυγε για 
το μεγάλο ταξίδι, δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. 
Γιώργο, υπηρέτησες στο Πν πολλά χρόνια. 
Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. 
Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη 
δουλειά σου. Έγραψες τη δική σου ιστορία, 
ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλ-
φων μας. Παστρικός στη δουλειά σου. η προ-
σφορά σου στο Πν ήταν άριστη. Πάντα προση-
λωμένος στις αρχές της χριστιανοσύνης και της 
οικογένειας. Στην οικογένειά σου έδωσες τα 
πάντα, τη φιλοσοφία της ζωής. Ήσουν πάντα 
καλοσυνάτος. η οικογένειά σου είναι παράδειγ-

μα για την κοινωνία μας. η πατρίδα που τόσο 
αγαπούσες σε τίμησε και σε προήγαγε στον 
ανώτερο βαθμό της κατηγορίας σου, στο βαθμό 
του αντιπλοιάρχου. Προσέφερες πολλά στο 
αγαπητό σου Πν. Πάντα αγαπούσες το ναυτικό 
και τις παραδόσεις του. απολάμβανες την αγάπη 
και εκτίμηση των συναδέλφων σου. Ποτέ δεν 

μεγάλη, έβαλε ευρύτερους στόχους κι έκανε νέ-
ες επιλογές. Άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και με 
διευρυμένους ορίζοντες. Οι γνώσεις του, τα εν-
διαφέροντά του, οι δυνατότητες και οι προοπτι-
κές του, ασφυκτιούσαν μέσα σε πεπερασμένα 
όρια κι άνοιξαν φτερά, πέταξαν και έφυγαν. Έκα-
νε σπουδαίες μεταπτυχιακές σπουδές, στη ναυ-
πηγική, στο περιώνυμο μΙΤ και ασχολήθηκε επι-
χειρηματικά με επιτυχία. κι εκεί άφησε άριστες 
εντυπώσεις.

μπορεί να σταδιοδρόμησε μακριά από το Πο-
λεμικό ναυτικό, αλλά η καρδιά του έμεινε εκεί, 
στο ναυτικό και τους ανθρώπους του. Πάντοτε 

χαιρόταν να συμμετέχει στις συναθροίσεις της 
τάξης μας, κι εμείς τον νιώθαμε τόσο κοντά, τόσο 
δικόν μας, όπως παλιά.

Ο άνθρωπος αυτός με τόσα χαρίσματα και ικα-
νότητες που τον είχε προικίσει η φύση, έμενε 
τόσο απλός, εντυπωσιακά σεμνός, με αδιατάρα-
χτη γαλήνη και ψυχική ηρεμία. Δεν είναι φυσικό 
να τον νιώθουμε ως υπόδειγμα; 

Ο αποχωρισμός του Ιφικράτη είναι για τη λα-
τρευτή του σύζυγο Τούλα, οδύνη, για εμάς απώ-
λεια μεγάλη. Εκείνη τη συλλυπούμεθα βαθιά. 
Εκείνον, έναν τέτοιον άνθρωπο, πώς μπορούμε 
να τον ξεχάσουμε;

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο ε.α. Γεώργιο 
Νικολακόπουλο ΠΝ

Aπό τον αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ην) ε.α. Γρηγ. Γεωργακόπουλο Πν



Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλωτάρχης ΛΣ (ε.α.) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  
Μάριος 12-3-2012 1914

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Γεώργιος 13-3-2012 1920

Σημ/ρος (Ε) ε.α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος 14-3-2012 1940

Αντιπλοίαρχος ε.α. ΤΑΚΑΚΗΣ Κων/νος 16-3-2012 1956

Αντιπλοίαρχος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Γεώργιος 24-3-2012 1938
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είπες κακό λόγο για κανένα, ακόμη και για όσου 
τυχόν σε πλήγωσαν. Συμμαθητές και φίλοι του 
Γιώργου, ο Γιώργος έφυγε, δεν είναι πια μαζί 
μας, έφυγε για την αιωνιότητα, τους κήπους του 
παραδείσου.

Συνάδελφοι από το Πν ας ευχηθούμε δύναμη 
και κουράγιο στη σύζυγό του και στα παιδιά του. 
Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό 
ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο Γεώργιο νικολα-
κόπουλο.

Tελεταί Kωνσταντάρα
Προς τα μέλη της ΕΑΑΝ
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου 
Ταβουλάρη Αντ/χου ε.α.
Επιθυμώ να ενημερώσω τα μέλη της Ενώσεως ότι 
διατηρώ γραφείο τελετών στην αθήνα, ανταίου 1 πλ. 
μερκούρη, τηλ. 210 9213398, 6972416761 και προ-
σφέρω τις πρέπουσες υπηρεσίες υποδειγματικά, προς 
«συναδελφικές» τιμές. αναλαμβάνω να κατατοπίζω και 
να δεικνύω στα ορφανικά μέλη της Εααν τις παροχές 
όλων των δικαιουμένων οικονομικών βοηθημάτων από 
τις κρατικές υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέρισμα, έξοδα 
κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ. Επίσης με το επίδομα θα-
νάτου και τα έξοδα κηδείας που δικαιούται η οικογένεια 
του εκλιπόντος, να καλύπτω τα βασικά έξοδα της τελε-
τής, ανακουφίζοντας άμεσα την απρόσμενη οικονομική 
πίεση των οικείων του. αναλαμβάνονται τελετές όλων 
των δογμάτων, αποστολές και παραλαβές περιστατικών 
σε όλη την επικράτεια και εκτός αυτής, εκτελούνται πα-
ραγγελίες στεφάνων (άνθινων ή δάφνινων) καθώς και 
καύση σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία.

Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Aπό εκδρομή μελών EAAN στον I. Nαό Yπαπαντής 
στην Kαλαμάτα

O Πρόεδρος της Λέσχης ΛΣ Aντιναύαρχος ΛΣ εα  
κ. Πελοπίδας Aγγελόπουλος με φίλους και απόστρατους 
αξιωματικούς ΠN και ΛΣ στην Aγία Λαύρα

Aπό εκδρομή μελών EAAN στην Iερά Mονή Nηπίων  
στα Bίλια Aττικής

Από την αποκριάτικη συνεστίαση μελών EAAN  
στο ξενοδοχείο ΤΣΑΜΗΣ στην Καστοριά

Απόστρατοι 
Αξιωματικοί 
Π.Ν. και Λ.Σ. 
στο δρόμο  
για την 
Ιερά Μονή 
Μεγάλου 
Σπηλαίου



      EΦ
H

M
EPI∆EΣ  ΠEPIO∆I

K
A

   
  X

+7ΠΛHPΩMENO 
TEΛOΣ

Tαχ. Γραφείο
KEMΠA

Aριθµός Aδείας
517/92

KΩ∆IKOΣ 2037

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

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

E.A.A.N


