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

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των συντακτών τους
και σε καμμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν
την EAAN
- Eξώφυλλο: Απόσπασμα από την «Ασκητική» του Νίκου
Καζαντζάκη
- Oπισθόφυλλο: Η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 20/04/2013

«Η αποκαθήλωση» έργο του Φλαμανδού ζωγράφου Ρογήρου βαν ντερ Βάυντεν (Rogier van der Weyden), 1435

Kαλό Πάσχα
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ΝΕΟ ΑΝΣ

Aνασκόπηση των γεγονότων
από 2-3-2013 μέχρι 20-4-2013
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

Το νέο ΑΝΣ στην πρώτη συνεδρίαση, υπό τη νέα του σύνθεση, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε
την παράδοση στο ΠΝΜ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».
Από αριστερά προς τα δεξιά (όρθιοι):
Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Μαΐστρος ΠΝ, ∆ιοικητής ΣΝ∆
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Μπουγιούκος ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) ∆ηµήτριος Κωνσταντόπουλος ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουµάκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Ο) ∆ηµήτριος Μπαλόπουλος ΠΝ, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Ηλίας ∆ηµόπουλος ΠΝ, ∆ιοικητής ∆∆ΜΝ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Μακρής ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Από αριστερά προς τα δεξιά (καθήµενοι):
Υποναύαρχος Σπυρίδων ∆ηµουλάς ΠΝ, ∆ιοικητής ∆ΝΕ
Υποναύαρχος Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος (Ι) Ευάγγελος Νεονάκης ΠΝ, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ∆∆ΜΝ
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τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά
θέματα που απασχόλησαν την ΕΑΑΝ.
Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε
τα Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για τις ενέργειες
στις οποίες προέβημεν:
α.-Την 06-03-13 το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων εξέδωσε την στη σελίδα 7 αναφερόμενη ανακοίνωση.
β.-Την 06-03-13 το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ κο
Φ. Κουβέλη στο Γραφείο του στη Βουλή. Τα αποτελέσματα της συνάντησης φαίνονται στη σελίδα 7.
γ.-Την 07-03-13 το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων και στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που απεφασίσθησαν έδωσε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΗΕΑ.
δ.-Την 09-03-13 έγινε στην πλατεία Κλαυθμώνος
στην Αθήνα μεγαλειώδης συγκέντρωση εν ενεργεία
και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ με
εκτιμώμενη συμμετοχή 20.000 ατόμων, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που απεφασίσθησαν, με τη
συμμετοχή όλων των Φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Στη
συνέχεια έγινε πορεία προς τη Βουλή και παράδοση
ψηφίσματος.
ε.- Την 13-03-13 έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μεγαλειώδης συγκέντρωση
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και
των ΣΑ, με εκτιμώμενη συμμετοχή 15.000 ατόμων,
στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που απεφασίσθησαν, με τη συμμετοχή όλων των Φορέων ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ. Στη συνέχεια έγινε πορεία προς το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης και αντιπροσωπεία των αποστράτων έγινε δεκτή από τον Υπουργό στον οποίο
έγινε προφορική ενημέρωση και του παρεδώθη
σχετικό ψήφισμα.

στ.- Με τη λήψη του ΕΚΟΕΜΝ στο τέλος Απριλίου
οι απόστρατοι διεπίστωσαν στην πράξη τις μειώσεις
που είχαν προαναγγελθεί, δηλαδή 17% που επεβλήθη
από το ΜΤΝ, στην οποία σημειωτέον διαφώνησαν τα
δύο Μέλη της ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ και άλλο ένα ποσοστό 10-15 % που επεβλήθη λόγω ένταξης και του
ΕΚΟΕΜΝ στο σύνολο των αποδοχών που μειώθηκαν
βάσει του Μνημονίου ΙΙΙ (Νόμος 4093/12).
ζ.-Την 23-03-13 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για το 1821.
η- Την 28-03-13 έγινε στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ
η ανά τρίμηνο ενημέρωση του Προέδρου και του ΔΣ/
ΕΑΑΝ στα Μέλη της ΕΑΑΝ.
θ.-Την 29-03-13 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων
συναντήθηκαν με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κο Α.Τσίπρα
στο Γραφείο του στη Βουλή. Τα αποτελέσματα της
συνάντησης φαίνονται στη σελίδα 8.
ι-Την 08-04-13 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων
συναντήθηκαν με τον ΥΦΕΘΑ κο Δ. Ελευσινιώτη και
τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο και συζήτησαν
θέματα που απασχολούν τους αποστράτους. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, δηλώθηκαν τα Μέλη
των αποστράτων που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή για το νέο μισθολόγιο, που φαίνεται στη σελίδα 9.
ια.-Την 09-04-13 το ΠΝ, οι απόστρατοι στο σύνολό τους και η ΕΑΑΝ παρέστησαν στην εξώδειο ακολουθία που έγινε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για
τον εμβληματικό επίτιμο Αρχηγό ΓΕΝ Ναύαρχο Νίκο
Παππά, ο οποίος έγραψε ιστορία με την κίνηση του
Α/Τ ΒΕΛΟΣ, που συνέβαλε τα μέγιστα στην ανατροπή
της χούντας.
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ιβ.-Την 10-04-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται στη σελίδα 9.
ιγ.- Την 11-04-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ενημέρωσε αποστράτους για το PSI στα αποθεματικά του ΜΤΝ
και της ΕΑΑΝ. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και
προβλήθηκαν προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν.
ιδ.-Την 12-04-13 το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κο Ε.
Βενιζέλο στο Γραφείο του στην έδρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης αναφέρονται στη
σελίδα 10.
ιε.-Την 17-04-13 έγινε στην πλατεία Αγοράς των
Χανίων μεγαλειώδης συγκέντρωση εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ με εκτιμώμενη
συμμετοχή 5.000 ατόμων, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που απεφασίσθησαν, με τη συμμετοχή των περισοτέρων Φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Στη συνέχεια έγινε
πορεία προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων και αντιπροσωπεία των αποστράτων παρέδωσε σχετικό ψήφισμα.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
α.-Την εγκατάσταση του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που θα γίνει εντός των ημερών, μετά την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
β.-Την ανάληψη ενεργειών από τον ΥΦΕΘΑ κο Δ.
Ελευσινιώτη στις προτάσεις της ΕΑΑΝ για την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας που φαίνονται στη σελίδα 11 και του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων
σχετικά με τον παραθερισμό των αποστράτων που
φαίνονται στη σελίδα 12.
γ.-Την αποφασισθείσα περικοπή του Μερίσματος
κατά 9%, όπως και την παρακράτηση από το μέρισμα
του ποσού που αναλογεί στις κλίμακες 5-20%..
δ.-Την απογραφή των μερισματούχων του ΜΤΝ
στις Τράπεζες, μέχρι 30-04-13, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΤΝ που έχουν λάβει όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ε.-Την ετήσια επίσκεψη των αποστράτων στο Στόλο, η οποία θα γίνει περί τα τέλη Μαΐου και ακριβείς
λεπτομέρειες θα γνωσθούν μέσω του site της ΕΑΑΝ
και ανακοινώσεως στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ.
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στ.-Αρχίζει την 15-05-13 η νέα παραθεριστική
περίοδος στο ΘΑΝ και την 01-06-13 στα ιδιωτικά
ξενοδοχεία.
ζ.-Με την εγκύκλιο ΟΠΑΔ αρ.πρωτ.213 από 0301-2013 καθορίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με τη
θεώρηση των Βιβλιαρίων Ασθενείας των Ασφαλισμένων για το 2013, σύμφωνα με την οποία η θεώρηση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 14-01-13
μέχρι 28-06-13 στα Γραφεία του ΟΠΑΔ οδός Ηπείρου
38, υπό την αίρεση της απόδοσης των προτάσεων που
προαναφέρθηκαν:
-Τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων θεωρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε φορά
που προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ ή σε
παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.
-Στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ θα θεωρούνται τα βιβλιάρια ασθενείας των εμμέσων μελών των συνταξιούχων με την προσκόμιση του βιβλιαρίου του άμεσα συνταξιούχου συνοδευόμενο από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (για σύζυγο υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
του άμεσα ασφαλισμένου).
-Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 2806-13, ημερομηνία λήξης θεώρησης-απογραφής.
η.-Αναφορικά με τις εφέσεις και ενστάσεις για τις
περικοπές στις συντάξεις, η ΕΑΑΝ μετά από συνεννόηση με δικηγόρους, γνωρίζει τα ακόλουθα:
(1).- Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
έφεσης (αφορά τη μείωση λόγω αναπροσαρμογής των
συνταξιοδοτικών πράξεων) στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι 120 ημέρες από την ημερομηνία
που φέρει το έγγραφο αναπροσαρμογής της σύνταξης
(νέα συνταξιοδοτική πράξη). Επίσης όσοι επιθυμούν θα
πρέπει να υποβάλουν ένσταση στο ΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επί πλέον περικοπή του 5-20%
(2).- Κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί μία πιλοτική δίκη που θα περιλαμβάνει τις ομοειδείς ενστάσεις.
Εάν το αποτέλεσμα της πιλοτικής δίκης είναι θετικό,
τότε δικαιώνονται όλοι οι συνταξιούχοι, μόνο εάν γίνει νομοθετική ρύθμιση.

(3).- Επειδή υπάρχουν μαρτυρίες ότι το ΓΛΚ έχει
κάνει λάθος στην αναπροσαρμογή του ΕΑΣ και των
δύο μειώσεων των συντάξεων (12% και 20% άνω
ορισμένων ποσών), οι συνάδελφοι θα πρέπει αφού
λάβουν την ανάλυση της σύνταξης του τριμήνου να
ελέγξουν τις αναπροσαρμογές αυτές και εάν υπάρχει
λάθος, να κάνουν αίηση στο ΓΛΚ για διόρθωση.
(4).-Επίσης όσοι δεν έλαβαν δώρο τα Χριστούγεννα του 2012 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση να την
λάβουν, γιατί η μείωση των συντάξεων ξεκίνησε τον
Αύγουστο του 2012.
(5).- Για τα ανωτέρω η ΕΑΑΝ συνεργάζεται με δικηγόρους και αναμένει την εξέλιξη των πραγμάτων γιατί
καθημερινά σχεδόν προκύπτουν νέες κρατήσεις και θα
ανακοινώσει σύντομα μέσω του site της και ανακοι-

νώσεων στο εντευκτήριό της τα αποτελέσματα.
θ.-Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές,
κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για
ειδικά θέματα, όπως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές
παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κ.λπ. Επειδή υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά τα
αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως, τους καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες
της ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.
ι.-Την Πέμπτη 23-05-13 και ώρα 13.00 θα γίνει
στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η καθιερωμένη τριμηνιαία ενημέρωση των Μελών μας από τον Πρόεδρο και
το ΔΣ/ΕΑΑΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 17/13 Ημερομηνία 06 Μαρτίου 2013
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων, μετά την έκδοση εγγράφου του Α/
ΓΕΕΘΑ με το οποίο απαγορεύει αυστηρά τη συμμετοχή εν ενεργεία στελεχών με στολή σε μη υπηρεσιακές δημόσιες συγκεντρώσεις, συνιστά στους εν
ενεργεία συναδέλφους που θα λάβουν μέρος στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 9ης Μαρτίου στην
Αθήνα και της 13ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όσες ακολουθήσουν, συμμόρφωση προς

αυτήν, αλλά η τελική απόφαση και ευθύνη ανήκει
ατομικά στον καθένα από αυτούς.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 18/13 Ημερομηνία 06 Μαρτίου 2013
1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων επισκέφθηκε την 06-03-13 τον Πρόεδρο του κόμματος ΔΗΜ.ΑΡ κο Φ. Κουβέλη στο Γραφείο του στη Βουλή, στο πλαίσιο των επαφών με τους

Αρχηγούς των Κομμάτων , που ξεκίνησε το Συντονιστικό Συμβούλιο.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ανέπτυξε τα οικονομικά προβλήματα που έχουν τα εν αποστρατεία και
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εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., συνεπεία
των συνεχών και άδικων περικοπών , που επεκτείνονται και την περίοδο 2014-2016, για τα οποία ο κος
Κουβέλης ήταν ενήμερος και άμεσα γιατί όπως μας
εγνώρισε, ο πατέρας του ήταν Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Ειδικά επικεντρωθήκαμε στο γνωστό
θέμα της περικοπής 204 εκ. € για το 2013 έναντι των
67 εκ. € που έχει υπολογίσει το ΓΛΚ.
3.-Η συζήτησε επεκτάθηκε και σε θέματα Εθνικής
Άμυνας, Ασφάλειας, Φυσικών πόρων και γενικοτέρων που άπτονται της Κυβερνητικής πολιτικής.
4.-Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και ο κος Κουβέ-

λης δήλωσε τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των
εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και
Σ.Α. και έμπρακτα και ότι θα θέσει τα εν λόγω θέματα
στην τριμερή Κυβερνητική επιτροπή.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 20/13 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2013
1.- Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων
επισκέφθηκαν την 29-03-13 τον Πρόεδρο του κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κο Α.Τσίπρα στο Γραφείο του στη Βουλή
στο πλαίσιο των επαφών με τους Αρχηγούς των
Κομμάτων, που ξεκίνησε το Συντονιστικό Συμβούλιο.
Στην συνάντηση παρίστατο και ο υπεύθυνος θεμάτων
Άμυνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κος Θ. Δρίτσας.
2.-Οι τρεις Πρόεδροι ανέπτυξαν τα οικονομικά προβλήματα που έχουν τα εν αποστρατεία και εν ενεργεία
στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., συνεπεία των συνεχών
και άδικων περικοπών, που επεκτείνονται και την περίοδο 2014-2016, για τα οποία ο κος Τσίπρας ήταν
ενήμερος. Ειδικά επικεντρώθηκαν στο γνωστό θέμα
της περικοπής 204 εκ. € για το 2013 έναντι των 67 εκ.
€ που έχει υπολογίσει το ΓΛΚ και επέδωσαν γραπτό
υπόμνημα για όλα τα προβλήματα.
3.-Η συζήτησε επεκτάθηκε και σε θέματα Εθνικής
Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας, Οικονομίας, και σε γενικότερα που αφορούν ολόκληρη
την ελληνική κοινωνία.
4.-Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο κος
Α.Τσίπρας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους εν
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ενεργεία και αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων
και επεσήμανε ότι το κόμμα του από θέση αρχής εναντιώνεται στις περικοπές μισθών και συντάξεων που
επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές και θεωρεί απαραίτητη την άμεση απεμπλοκή από αυτές.
5.-Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προσέθεσε ο κος Α.Τσίπρας αναγνωρίζει
ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό οι εν ενεργεία και οι απόστρατοι έχουν υποστεί δυσανάλογα μεγάλες περικοπές
και τόνισε ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να ανατραπούν και να
αποτραπεί κάθε νέα περικοπή. Σημείωσε δε την ανάγκη
αναθεώρησης των αποφάσεων της Κυβέρνησης, ώστε
να αποκατασταθεί η δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.
6.-Προσβλέπουμε στη συνεργασία με όλες τις Ενώσεις των αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, κατέληξε ο κος Α.Τσίπρας.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ημερομηνία 12-4-2013
ΠΡΟΣ : Α/ΓΕΕΘΑ
ΚΟΙΝ : ΣΓ/ΥΠΕΘΑ κου Π. Παναγιωτόπουλου, ΣΓ/ΥΦΕΘΑ κου Π. Καράμπελα, ΣΓ/ΥΦΕΘΑ κου Δ. Ελευσινιώτη
Κύριε Αρχηγέ, σε συνέχεια της συνάντησής μας με εσάς και τον ΥΦΕΘΑ κο Δ. Ελευσινιώτη την 08-04-13,
θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ορίζουμε ως Μέλη των αποστράτων στην επιτροπή σχεδιασμού του νέου
μισθολογίου των Ε.Δ. και των Σ.Α. τους ακολούθους: α.-Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Περβαινά ΠΝ εα Πρόεδρο
της ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων, β.-Ταξίαρχο Βασίλειο Νικολόπουλο εα,
γ.-Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Αντωνιάδη ΠΝ εα, δ.-Σμήναρχο (Ο) ε.α. Αθανάσιο Πάνο

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης, Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος εα Σ.Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος του Συντονιστικού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 21/13 Ημερομηνία 10 Απριλίου 2013
1.-Με αφορμή διάφορα σχόλια που έχουν εμφανισθεί
σε εφημερίδες, ορισμένα sites και e-mails, σχετικά
με τη στάση του Συντονιστικού Συμβουλίου στο θέμα
που έχει ανακύψει σχετικά με τη συμμετοχή των εν
ενεργεία με στολή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας,
γνωρίζονται τα ακόλουθα:
α.-Από την πρώτη στιγμή που ετέθη από τον Πρόεδρο του ΣΥΣΜΕΔ Αντισυνταγματάρχη Α.Τσουκαράκη,
θέμα κάλυψης αυτών που θα προσήρχοντο με στολή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, το Συντονιστικό
Συμβούλιο ήταν σαφές. Συγκεκριμένα στις συσκέψεις προετοιμασίας της 18-02-13 και της 25-02-13
ο Πρόεδρός του απήντησε σε σχετικό αίτημα του κου
Τσουκαράκη: "Το Συντονιστικό δεν μπορεί να επέμ-

βει στον Α/ΓΕΕΘΑ για να ακυρώσει εντολή του για
απαγόρευση συμμετοχής στις εκδηλώσεις με στολή.
Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει, ανεπίσημα,
ήταν να συναντηθεί με τον Α/ΓΕΕΘΑ και να του ζητήσει, όπως έπραξε με επιτυχία προς τον τότε ΥΕΘΑ
κο Αβραμόπουλο, για τους 4 συναδέλφους που είχαν
εισέλθει στο Στρατόπεδο Παπάγου κατά τη διαμαρτυρία της 30-09-11 να σταματήσει τη δίωξη."
β.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο εξέδωσε την 06-0313 την ακόλουθη ανακοίνωση: "Το Συντονιστικό
Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων, μετά
την έκδοση εγγράφου του Α/ΓΕΕΘΑ με το οποίο απαγορεύει αυστηρά τη συμμετοχή εν ενεργεία στελεχών
με στολή σε μη υπηρεσιακές δημόσιες συγκεντρώ-
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σεις, συνιστά στους εν ενεργεία συναδέλφους που
θα λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
της 9ης Μαρτίου στην Αθήνα και της 13ης Μαρτίου
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όσες ακολουθήσουν,
συμμόρφωση προς αυτήν, αλλά η τελική απόφαση και
ευθύνη ανήκει ατομικά στον καθένα από αυτούς."
γ.-Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Δράσεων
(ΣΟΔ) της 26-03-13 ο κος Τσουκαράκης ζήτησε από
τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων να λάβει επίσημη και έγγραφη θέση που
να τον καλύπτει μαζί με τους υπολοίπους εν ενεργεία.
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου απήντησε
ότι το θέμα έχει λήξει, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1α, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η
πρόταση για ανεπίσημη επαφή με τον Α/ΓΕΕΘΑ. Ο
κος Τσουκαράκης απέρριψε αυτήν την πρόταση και
επέμεινε στη θέση του. Έτσι κατά τη συνάντηση που
είχε το Συντονιστικό Συμβούλιο με τον Α/ΓΕΕΘΑ την
08-04-13 δεν ετέθη αυτό το θέμα.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
που πρωτοστάτησε στη σύμπραξη για κοινό αγώνα
με όλους τους Φορείς Αποστράτων ΝΠΙΔ, από την
πρώτη στιγμή αγκάλιασε τους εν ενεργεία και μάλιστα
κατέστησε τον κο Τσουκαράκη προνομιούχο ομιλητή

σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας , επομένως δεν
μπορεί τώρα να κατηγορείται ως διασπαστικό.
3.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο ως θεσμικό Όργανο
στηρίζει τους εν ενεργεία σε θέματα θεσμικά, οικονομικά και αξιομάχου των Ε.Δ., αλλά δεν υπεισέρχεται
σε θέματα διοίκησης του Στρατεύματος, που αφορούν
αποκλειστικά τη φυσική του ηγεσία.
4.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τον αγώνα με όσους Φορείς επιθυμούν τη συμμετοχή τους
στο ΣΟΔ, αρχικά από τα Χανιά την 17-04-13, για την
άρση των αδικιών εις βάρος των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ., καταδικάζει δε τις διασπαστικές κινήσεις από ορισμένους Φορείς, που στην
καλύτερη περίπτωση δεν είναι καλά πληροφορημένοι
για τα γεγονότα που αναφέρονται στην παρούσα και
που οι κινήσεις τους αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα
την αποδυνάμωση της διεκδικητικής μας ισχύος.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 22/13 Ημερομηνία 12 Απριλίου 2013
1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων επισκέφθηκε την 12-04-13 τον Πρόεδρο του κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ. κο Ευάγγελο Βενιζέλο
στο Γραφείο του στην έδρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρουσία
και του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας κου Δ. Ελευσινιώτη, στο πλαίσιο των επαφών με τους Αρχηγούς
των Κομμάτων, που ξεκίνησε το Συντονιστικό Συμβούλιο.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ανέπτυξε τα σο-
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βαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν τα εν αποστρατεία και εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και των
Σ.Α., συνεπεία των συνεχών και άδικων περικοπών,
που επεκτείνονται και την περίοδο 2014-2016, για
τα οποία ο κος Βενιζέλος είπε ότι δεν είχε μέχρι τώρα
τόσο λεπτομερή ενημέρωση. Ειδικά επικεντρωθήκαμε στο γνωστό θέμα της περικοπής 204 εκ. € για το
2013 έναντι των 67 εκ. € που έχει υπολογίσει το ΓΛΚ
και στην ψηφισθείσα περικοπή των 173 εκ. € για την

περίοδο 2014-2016 μόνο για τους αποστράτους και
παραδώσαμε σχετικό υπόμνημα.
3.-Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα, όπως των
δελτίων ναυτικής ικανότητας, της μη προσμέτρησης
των επιδομάτων πτητικών/καταδυτικών/ειδικών
Δυνάμεων και των ΕΚΟΕΜ στις κύριες συντάξεις με
αποτέλεσμα την περικοπή τους και το σχεδόν μηδενισμό τους, των Μετοχικών Ταμείων, της διατήρησης
του υφισταμένου καθεστώτος των τριών Ενώσεων
και του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία.
4.-Το Συντονιστικό εξήρε την αρίστη συνεργασία που
έχει με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ. Ελευσινιώτη και τις προσπάθειες που καταβάλλει για την
επίλυση των θεμάτων των αποστράτων στα πλαίσια

των αρμοδιοτήτων που έχει.
5.-Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και ο κος Βενιζέλος δήλωσε τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των
εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και
Σ.Α. και έμπρακτα και ότι θα θέσει τα εν λόγω θέματα
στην τριμερή Κυβερνητική επιτροπή.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ. Ημερομηνία 26-03-2013
ΠΡΟΣ: ΥΦΕΘΑ κ. Δ. Ελευσινιώτη
ΚΟΙΝ: ΕΓΑ/ΓΕΝ,
ΕΑΑΣ,
ΕΑΑΑ
ΘΕΜΑ: Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας από ΟΠΑΔ
ΣΧΕΤ: α.-Εγκύκλιος ΟΠΑΔ αρ.πρωτ. 213 από
03/01/2013
Κύριε Υπουργέ,
σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό, η θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας των μελών των οικογενειών των αποστράτων, πρέπει να γίνει κατά την
περίοδο μέχρι 28-06-2013 στα Γραφεία του ΟΠΑΔ
οδός Ηπείρου 38, μαζί με άλλες περίπου 500.000
ασφαλισμένους. Στα ίδια Γραφεία γίνεται και η επανέκδοση Βιβλιαρίων Υγείας για τους αποστράτους
και τα μέλη των οικογενειών τους. Οι εικόνες ντροπής που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση από

ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ταλαιπωρούνται
πολλές ώρες μέσα και έξω από τον μοναδικό χώρο
εξυπηρέτησής τους, μας υποχρεώνει να ζητήσουμε
την επέμβασή σας, γνωρίζοντας και την ευαισθησία
που τρέφετε προς τους αποστράτους. Θα θέλαμε να
σας παρακαλέσουμε , όπως προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες:
α.-Επιμύκηνση του χρόνου θεώρησης μέχρι το τέλος
του 2013.
β.-Εξέταση της δυνατότητας η θεώρηση να γίνεται
σε χώρους του ΥΕΘΑ (Νοσοκομεία, Ενώσεις Αποστράτων) ή σε άλλους χώρους του Δημοσίου, όπως
ΚΕΠ, κατά τόπους Γραφεία του ΕΟΠΥΥ, κλπ
γ.-Οποιαδήποτε άλλη λύση που θα κρίνατε εφικτή.

Με εκτίμηση
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ,
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

επίκαιρα θέματα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ. πρωτ.: 123
Ημερ.: 08-04-2013
ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εθν. Άμυνας κον Δ. Ελευσινιώτη
ΚΟΙΝ : Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγο A. Tσέλιο
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη ΠΝ
Αρχηγό Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχο Ε. Τουρνά
ΘΕΜΑ: Παραθερισμός Αποστράτων
ΣΧΕΤ : Υπουργική Απόφαση Υπουργού Εθνικής
Άμυνας Αρ.Φ 400/32/82424/Σ 343 Αρ.ΦΕΚ 1139
από 3-6-11 τεύχος Δεύτερο, Άρθρο 6
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1.-Με το σχετικό (Παραθερισμός σε κέντρα των
Ε.Δ.), που αφορά και τους αποστράτους ανετράπησαν πλήρως τα μέχρι το έτος 2011 ισχύοντα, αναφορικά με τον παραθερισμό των αποστράτων.
2.-Είναι σαφές ότι το σχετικό έχει δομηθεί στην
μοριοδότηση των εν ενεργεία και ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 αυτού περιλαμβάνονται και
οι απόστρατοι, στην ουσία ουδεμία διαφοροποίηση
γίνεται για αυτούς, για τους ακολούθους λόγους:
α.-Μοριοδοτεί με 100 μόρια τη σύζυγο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι πολλοί απόστρατοι λόγω ηλικίας είναι
χήροι, πράγμα που στους εν ενεργεία είναι σπάνιο.
β.-Μοριοδοτεί με 30, 40, 50 μόρια κάθε παιδί και
έτσι ευνοούνται οι νέοι σε ηλικία απόστρατοι, γιατί
οι μεγάλοι σε ηλικία έχουν μεγάλα παιδιά που δεν
μοριοδοτούνται.
γ.-Μοριοδοτεί με 30 μόρια τους έχοντας ανάγκη
λουτροθεραπείας, ενώ προφανώς όλοι σχεδόν οι
απόστρατοι έχουν αυτή την ανάγκη.
δ.-Εάν ισχύσει επακριβώς η παράγραφος 2 του
άρθρου 6 του σχετικού, τότε είναι αμφίβολο εάν θα
υπάρξουν κενά καταλύμματα για όλους τους ανήκοντες στις κατηγορίες αυτές και βέβαια δεν γίνεται
λόγος για τους υπολοίπους.
3.-Ο αριθμός των αποστράτων που παραθερίζουν
ετήσια στα παραθεριστικά κέντρα των Ε.Δ. είναι
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αναλογικά ελάχιστος, με αποτέλεσμα ο μέσος
όρος παραθερισμού να είναι κάθε 7-8 χρόνια και οι
κανονισμοί των Ενώσεων προστάτευαν αυτή την
συχνότητα.
4.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων είναι επιφορτισμένες με το έργο του παραθερισμού των αντιστοίχων
αποστράτων και είχαν εκπονήσει και εφάρμοζαν επί
σειρά ετών μέχρι και το καλοκαίρι του 2011 συστήματα μοριοδότησης, που αρμόζουν στους αποστράτους και όχι στους εν ενεργεία.
5.-Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε, εν όψει
των μεγάλων ανατροπών που ήδη έχουν προκύψει
από την πρώτη εφαρμογή του σχετικού κατά το έτος
2012, να τροποποιθεί η παράγραφος 1γ του άρθρου
6 του σχετικού ως ακολούθως “1γ.-Στελέχη εν
αποστρατεία, για τα οποία δύνανται οι αντίστοιχες
Ενώσεις Αποστράτων να εισαγάγουν επί πλέον κριτήρια, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Γ.Ε., με σκοπό
λόγω και των ιδιαιτεροτήτων των αποστράτων το
σύστημα να καταστεί δίκαιο για όλους“.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος εα (Ε) Γ. Τζικάκης ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Επισμηναγός (Ι) εα Γ. Κασσαβέτης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος του Συντονιστικού

Το Άγιο Πάσχα
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

Με

τη χάρη του Θεού φθάσαμε και
στο φετεινό Πάσχα. Το Πάσχα είναι εορτή εορτών και πανήγυρις
πανηγύρεων, διότι κατά την εορτή αυτή γιορτάζουμε
τον θρίαμβο της ζωής εναντίον του θανάτου. Πολλά
διδάγματα μπορούμε να λάβουμε από τα γεγονότα τα
οποία εξελίσσονται κατά τις ημέρες αυτές.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι οι πρώτοι άνθρωποι έκαναν
κακή χρήση της ελευθερίας, την οποία τους έδωσε ο
Θεός, και παρασυρθέντες από τον διάβολο εξέπεσαν
και έχασαν την αιώνια ζωή για την οποία και είχαν
πλασθεί, με αποτέλεσμα να επέλθει ψυχικός και σωματικός θάνατος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και
να, τώρα έρχεται ο Υιός, του Θεού, ο Κύριος lησούς
Χριστός και σηκώνει με τον Σταυρό του, γεμάτος
αγάπη και ανεξικακία, όλο το πλήθος των αμαρτιών
ολόκληρης της ανθρωπότητας για να καταργήσει τον
θάνατο και να φέρει την αιώνια ζωή.
Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε
έστειλε τον Υιό του στη γη να γίνει για τους ανθρώπους πηγή ζωής και να δώσει την αιώνια ζωή σε
όλους όσους πιστεύσουν σε Αυτόν, λέγει το Ευαγγέλιο. «Το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετάφη Χριστός,»
λέγει ο Απ. Παύλος. Αλλά ο Κύριος νεκρός τριήμερος εξανέστη του τάφου γενόμενος «απαρχή των
κεκοιμημένων», διότι εάν ο Κύριος, δεν ανίστατο, η
πίστη μας θα ήταν μάταιη και κούφια, όπως λέγει ο
Απ. Παύλος. Δεν μπορεί η εκκλησία να έχει αρχηγό
της έναν νεκρό, αλλά έναν αναστημένο θριαμβευτή,
ο οποίος ανελήφθη εις τους ουρανούς και θα έλθει
πάλι να αναστήσει όλους τους νεκρούς και να κρίνει
την ανθρωπότητα χαρίζοντας στους δικαίους την
αιώνια ζωή. Αλλά πώς θα επιτύχουμε την αιώνια
ζωή; Ο Κύριος ανέστη για τον καθένα προσωπικώς.
Πώς θα αξιοποιήσουμε για τον εαυτό μας την Ανά-

στασή του; Με τη μετάνοια. Ολόκληρο το Τριώδιο
και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας εδίδασκαν την
μετάνοια. Μας προέτρεπαν με τα αναγνώσματα,
με τις ακολουθίες και με την νηστεία για μετάνοια.
Και τώρα όμως εάν δεν αξιοποιήσουμε την περίοδο
αυτή, δεν είναι αργά. Όποιος έφθασε εις μόνη την
ενδεκάτη, μη φοβηθεί την βραδύτητα λέγει ο Άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Τώρα αντικρύζοντες τον Ανεστημένο θριαμβευτή, ας αποφασίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής.
Με την εξομολόγηση, με την Θεία Κοινωνία, με την
Μυστηριακή ζωή ας προσπαθήσουμε να νεκρώσουμε τα πάθη μας, την πλεονεξία, το μίσος, την
εκδικητικότητα, τη σπατάλη, την άσωτη ζωή, και ας
γίνουμε άνθρωποι με προσωπικότητα, με χαρακτήρα, με αγάπη, με ανθρωπιά, με ηθική, με πόθο για την
ισότητα και την δικαιοσύνη. Έτσι θα ευχαριστήσουμε
τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Λυτρωτή. Έτσι θα
αξιοποιήσουμε την Ανάστασή του. Έτσι όταν ο Αναληφθείς, ενδόξως εις τους Ουρανούς θα έλθει πάλι
για να μας αποκαταστήσει στην αιώνια ζωή, θα μας
πει «έλα παιδί μου κοντά μου. Εκοπίασες για να νεκρώσεις τον κακό εαυτό σου. Έλα τώρα στην αιώνια
χαρά για να λάβεις, αμοιβή των κόπων σου»
Αγαπητοί, το Άγιο Πάσχα ας είναι ένας σταθμός
πνευματικού ανεφοδιασμού. Ας αντλήσουμε δύναμη απ' την Θυσία, τον Σταυρό, αλλά και από την
Ανάσταση, και ας προχωρήσουμε σε μια καινούργια
ζωή. «Εν καινότητι ζωής, περιπατήσωμεν», λέγει
ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και τον Κύριο θα ευχαριστήσουμε και εμείς θα νοιώσουμε ανάπαυση και
ανακούφιση στις ψυχές μας. Είθε εφέτος, όλοι να
νεκρώσουμε τον κακό εαυτό μας, και να περιπατήσωμε σε μια καινούργια ζωή αναστημένοι από
την αμαρτία.
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H Mικρασιατική Καταστροφή
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ
B' μέρος

Σε

πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχεια (15-16 Ιουλίου) αποφασίζεται
η περαιτέρω καταδίωξη του Τουρκικού Στρατού με ακραίο όριο την Άγκυρα παρά τα
καταφανή προβλήματα ανεφοδιασμού. Έτσι την 1η
Αυγούστου αρχίζει η δεύτερη φάση της εαρινής
επίθεσης. Η Ελλάς αποξενωμένη από συμμάχους
που ερωτοτροπούν και ενισχύουν τον αντίπαλο,
χωρίς τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα, προχωρεί
στη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση της νεότερης ιστορίας της. Ο Ελληνικός Στρατός προχωρεί στη δυσχερέστατη πορεία προς την Άγκυρα
κάτω από αφόρητες κλιματικές συνθήκες, έλλειψη οδικού δικτύου και τη βλαπτική για το ηθικό
των στρατιωτών προπαγάνδα που ασκούσαν αντιπολιτευόμενα στοιχεία.
Παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες, ο Στρατός
μας, ξεπερνώντας τον εαυτόν του, κατορθώνει
να φθάσει στο Σαγγάριο τον οποίον περνά στις 7
Αυγούστου και μέχρι τις 23 Αυγούστου διασπά
τις δύο πρώτες γραμμές άμυνας των Κεμαλικών.
Ήδη όμως έχει εξαντλήσει τα όρια της αντοχής
του. Οι Τούρκοι αντεπιτίθενται, αλλά αποκρούονται με επιτυχία και το ελληνικό επιτελείο αποφασίζει τη σύμπτυξη –άρχισε στις 13 Σεπτεμβρίου 1921– στην ασφαλέστερη γραμμή Αφιόν
Καραχισάρ, Εσκί-Σεχίρ, κρίνοντας ως παρακινδυνευμένη την τελική προέλαση προς την Άγκυρα η οποία, κι αν καταλαμβανόταν, θα έπρεπε ο
στρατός μας να προχωρήσει μέχρι Ερζερούμ.
Εδώ γράφηκαν σελίδες αληθινής εποποιίας,
ομαδικής προσπάθειας και ηρωικής προβολής
αγωνιστών.
Ο Βενιζέλος επικρίνει την κυβέρνηση που είχε
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απορρίψει τη συμμαχική διαμεσολάβηση.
Το 1922 ξεκινά με δυσμενείς οιωνούς, καθώς
η συνεχιζόμενη καθυστέρηση ανεύρεσης λύσης
ευνοεί την ανασυγκρότηση του αντιπάλου. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει εναποθέσει
τις ελπίδες της στους Συμμάχους μεταξύ των
οποίων το χάσμα διευρύνεται. Η Βρετανία εμμένει στην ιδέα της διαμεσολάβησης για λύση του
Μικρασιατικού και η Γαλλία τηρεί στάση ολοένα
και πιο ενδοτική έναντι του Κεμάλ. Ωστόσο μία
νέα πρωτοβουλία εκδηλώνεται τον Μάρτιο, δυσμενέστατη για τα ελληνικά πράγματα καθόσον
μιλούσαν για σύμπτυξη των συνόρων στην Ανατ.
Θράκη, κατάργηση του διεθνούς καθεστώτος
της Κωνσταντινούπολης, ελεύθερη ναυσιπλοΐα
στα Στενά και πλήρη αποχώρηση του Ελληνικού
Στρατού από τη Μικρά Ασία. Χωρίς περιθώρια
επιλογής, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται το
συμμαχικό σχέδιο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Αθήνα.
Στις 12 Αυγούστου 1922 οι αναδιοργανωμένες
δυνάμεις του Κεμάλ εξαπολύουν γενική επίθεση
επί μετώπου 50 χλμ. Κατά τις επόμενες ημέρες
διασπάται το ελληνικό μέτωπο και μεγάλα τμήμα
του Α΄ και Β΄ Σώματος Στρατού με το διοικητή
τους, υποστράτηγο Νικ. Τρικούπη, που είχε διακριθεί στο Αφιόν Καραχισάρ, αναγκάζονται να παραδοθούν. Η ομάδα του στρατηγού Φράγκου κατορθώνει να φθάσει στο Τσεσμέ και να μεταφερθεί με πλοία στη Μυτιλήνη. Το Γ΄ Σώμα Στρατού
φθάνει συντεταγμένο στα λιμάνια της Πανόρμου
και της Αρτάκης, απ’ όπου στις 3 Σεπτεμβρίου διαπεραιώνεται με πλοία στη Ραιδεστό, στη Θράκη.
Σε διάστημα 20 ημερών ο Ελληνικός Στρατός είχε

εγκαταλείψει το μικρασιατικό έδαφος. Αυτό υπήρξε το άδοξο τέλος μιας ενδόξου Στρατιάς.
Η καταστροφή
Στην Αθήνα επικρατεί πλήρης σύγχυση και η κυβέρνηση παραιτείται. Στη Σμύρνη, οι πολιτικές
και στρατιωτικές αρχές έχουν εγκαταλείψει την
πόλη από τις 26 Αυγούστου. Την επομένη μπαίνουν στην πόλη οι πρώτες τουρκικές δυνάμεις
για να επακολουθήσει από τους στρατιώτες και
το μαινόμενο όχλο ένα όργιο σφαγών, λεηλασιών και βιασμών κατά των χριστιανών, Ελλήνων
και Αρμενίων, υπό τα απαθή βλέμματα των διοικητών των βρετανικών, γαλλικών, ιταλικών και
αμερικανικών πλοίων που βρίσκονται αγκυροβολημένα στον κόλπο της Σμύρνης. Οι σφαγιασθέντες Έλληνες υπολογίζονται στις 300.000.
Η ιστορικός Ειρήνη Σαριόγλου γράφει για τις
βιαιότητες των Τούρκων στο Αϊβαλί1 «…τον Σεπτέμβριο του 1922 οι Τούρκοι κηρύττουν τον
στρατιωτικό νόμο και συλλαμβάνουν όλους
τους άντρες από 18-45 χρονών για να τους οδηγήσουν στα τάγματα εργασίας. Από τους 3.000
άνδρες που συνέλαβαν οι Τούρκοι στο Αϊβαλί,
επέζησαν μόνο είκοσι τέσσερις. Μεταξύ αυτών
και ο Ηλίας Βενέζης αδελφός της Αγάπης ύστερα
από 14 μήνες στα τάγματα Εργασίας…».
Εναργέστατη εικόνα της όλης συμφοράς και
τραγωδίας παρουσιάζει η Αγάπη ΜολυβιάτηΒενέζη στο βιβλίο της «Χρονικό των δέκα ημερών», όπως τα έζησε στο Αϊβαλί.
«Εμείς τα παιδιά και οι έφηβοι εκείνης της
εποχής που ζήσαμε όλες τις μορφές της δυστυχίας και της καταστροφής, είχαμε διαποτιστεί τόσο απ’ αυτές, ώστε είχαμε ξεχάσει τι θα πει χαρά
και τι θα πει γέλιο… Για πολλά χρόνια, ακόμα και

Υποδοχή στο λιμάνι της απελευθερωμένης Σμύρνης,
1919

όταν όλα πια είχαν περάσει, δεν μπορούσαμε να
πιστέψουμε ούτε στην καλοσύνη, ούτε στη χαρά,
ούτε στην αγάπη…
Η φοβερή εκείνη εποχή του 1922 ήταν από τις
φρικτότερες των αιώνων. Γιατί δεν ήταν μονάχα
οι εξοντωτικοί ξεριζωμοί, το όργιο των βασανισμών, οι ομαδικές δολοφονίες, που ήταν βέβαια
οδύνη και πόνος. Ήταν και η απελπιστική απογοήτευση…
Τώρα, αν η βαρβαρότητα των πολιτισμένων
της Δύσης που έκοβαν τα χέρια εκείνων που
κολυμπώντας έφταναν ξέπνοοι, στην περιοχή
που ήταν τα δικά τους καράβια για να σωθούν,
αν λοιπόν αυτή η βαρβαρότητα ήταν μεγαλύτερη
ή μικρότερη από εκείνη των εξαγριωμένων βαρβάρων της Ανατολής, που βασάνιζαν, έσφαζαν,
έκαιαν και ερήμωναν, αυτό ας το κρίνουν άλλοι.
Ένα είναι βέβαιο. Όλοι αυτοί οι αθώοι κατάδικοι
που αφανίζονταν τόσο απάνθρωπα, βρέθηκαν

(1) Βλέπε «Το Χρονικό των δέκα ημερών», σελ. 18 της Αγάπης Μολυβιάτη-Βενέζη, αδελφής του Ηλία Βενέζη.
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O αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος Λεωνίδας κατά τη
διάρκεια τελετής στη Σμύρνη, 11 Αυγούστου 1919

ανάμεσα σ’ αυτούς τους βαρβαρισμούς και ήταν
θύματα των αποφάσεων και των συμφερόντων
των μεγάλων της γης… Οι νικημένοι βρίσκονται
στο έλεος της θηριωδίας των νικητών».
Ένας συνοπτικός απολογισμός της Μικρασιατικής τραγωδίας, δίνει τους ακόλουθους αριθμούς. Οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 1.500.000 και
οι εξοντωθέντες και αγνοούμενοι σε 500.000.
Χιλιάδες μικρά ελληνόπουλα υποχρεώθηκαν να
τουρκέψουν και χιλιάδες Ελληνίδες οδηγήθηκαν
στα τουρκικά χαρέμια. Ο κλήρος υπέστη απηνή
διωγμό. Από τους 450 κληρικούς της επαρχίας της Σμύρνης, οι 347 βρήκαν οικτρό θάνατο.
Εκτός από το μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο,
ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τον όχλο,
έθαψαν ζωντανό τον Μοσχονησίων Αμβρόσιο,
πετάλωσαν τον Κυδωνιών Γρηγόριο και έσφαξαν τον Ικονίου κ.ά. Περίπου 2.500 εκκλησίες
και 3.800 σχολεία μεταβλήθηκαν σε τζαμιά, στάβλους ή ερείπια.
Από διώξεις, δηώσεις και σφαγές δεν ξέφυγαν οι Έλληνες του Πόντου, της Πισιδίας, της
Καππαδοκίας και άλλων περιοχών, δίνοντας
στην ήττα τις διαστάσεις της πιο τραγικής κατα-
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στροφής που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισμός. Μιας
καταστροφής που σε πολλά σημεία της θυμίζει
στιγμές της Παλαιάς Διαθήκης και εικόνες της
«Αποκαλύψεως», όπως γράφει ο βιβλιοκριτικός
Στέλιος Αρτεμάκης.
Η Μικρασιατική καταστροφή μπορεί να χαρακτηρισθεί μεγαλύτερη ακόμη και από την άλωση
της Κωνσταντινούπολης το 1453 και την πτώση
του Βυζαντίου, γιατί, ενώ επί χιλιάδες χρόνια ο
Ελληνισμός βρισκόταν και από τις δύο ακτές του
Αιγαίου (Άσπρης Θάλασσας), μετά από την ήττα
στη Μικρά Ασία μεταφέρθηκε μόνο στη μία, δημιουργώντας χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και επί των ημερών μας. Το Ελληνικό
Έθνος έχασε τη διφυή ύπαρξή του, την εκφραζομένη στις έννοιες Ελληνισμός και Ελλαδισμός,
και περιορίσθηκε στη δεύτερη για να καταπλήξει
με την ταχεία αφομοίωση των προσφύγων και με
τη νέα ανάταση στο Αλβανικό έπος.
Τα αίτια της ήττας
Η Μικρασιατική καταστροφή το 1922 συνιστά
σταθμό από τον οποίον ξεκινά η νέα ελληνική
ιστορία. Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία και ο ξεριζωμός
του Ελληνισμού από την Ιωνική γη, ήταν έργο
των ξένων. Ο πόλεμος στη Μικρά Ασία φαίνεται
επιφανειακά ως πόλεμος Ελλήνων και Τούρκων.
Αυτοί, απλώς, έδωσαν το κορμιά τους στη μηχανή
του Πολέμου.
Ο Μικρασιατικός Πόλεμος μπορεί να θεωρηθεί
συνέχεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με περισσότερη μυρουδιά πετρελαίου και λιγότερο μπαρούτης. Γι’ αυτό ονομάσθηκε και «πόλεμος των τριών
αδελφών», δηλαδή των τριών εταιρειών πετρελαίου – της αμερικανικής «Στάνταρ Όιλ Κόμπανυ», της
αγγλο-ολλανδικής «Ρόαγιαλ Ντατς Σελλ», και ενός
ισχυρού ομίλου γαλλικών κεφαλαίων.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία –όλος δηλαδή ο

Ο στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης παρασημοφορεί
τη σημαία, 1919

σημερινός αραβικός κόσμος με τα ανεξάντλητα
κοιτάσματα υδρογονανθράκων– βρισκόταν πάντα στο στόχαστρο των Μεγάλων της Γης.
Στο πολιτικό πεδίο οι κυβερνώντες, ευθύς
εξ αρχής, ίσως δεν κατενόησαν ή αγνόησαν τις
συμμαχικές σχέσεις και συμφέροντα που βάσει
αυτών, άλλωστε, ξεκίνησε η Μικρασιατική Εκστρατεία. Θεώρησαν, λανθασμένα όπως απεδείχθη, ότι η ελληνική σημαία θα μπορούσε να
κυματίσει, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη,
αλλά και στην Άγκυρα. Και το αποτέλεσμα ήταν
η Ελλάς να απομονωθεί πρώτα διπλωματικά και
πολιτικά, και στη συνέχεια να ηττηθεί στρατιωτικά. Οι αρχικές νίκες κατά την προέλαση των
ελληνικών δυνάμεων στην τουρκική ενδοχώρα
ενίσχυσαν την πλάνη ότι η Ελλάς θα μπορούσε,
μόνη διπλωματικά και στρατιωτικά, να διαλύσει
την Τουρκία και να καταλάβει τις δύο πρωτεύουσές της. Μάλιστα, όταν οι Έλληνες βρέθηκαν
λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη
που τελούσε υπό καθεστώς διεθνούς κατοχής,
οι μέχρι πρότινος σύμμαχοι Γάλλοι απείλησαν
ευθέως και με στρατιωτική σύγκρουση.

Από καθαρά στρατιωτικής πλευράς, στη Μικρά
Ασία ο Ελληνικός Στρατός δεν ηττήθηκε από τις
κεμαλικές δυνάμεις. Ηττήθηκε από τις δικές του
νίκες! Αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι οι Τούρκοι.
Με τις συνεχείς νίκες οι στρατιώτες προχωρούσαν στο βάθος της Τουρκίας και παρουσιάζονταν δυσεπίλυτα προβλήματα ανεφοδιασμού, μεταφορών, υγειονομικής περίθαλψης και διακομιδών, οργάνωσης, φρούρησης, και συντήρησης
μεγάλου μήκους συγκοινωνιών και εξασφάλισης
μεγάλων εκτάσεων των μετόπισθεν με μικρές
δυνάμεις. Οι αρμόδιοι επιτελείς επεσήμαιναν τις
αδυναμίες, αλλά ο Στρατός προχωρούσε.
Έφθασε τόσο βαθιά στην τουρκική ενδοχώρα,
που κανείς άλλος στρατός δεν είχε φθάσει ποτέ.
Μέχρι και σήμερα αυτό δεν μπορούν να συγχωρήσουν οι Τούρκοι στους Έλληνες.
Το τεράστιο μέτωπο των 700 χλμ. που είχε
αναπτύξει –ίσο με το γερμανορωσικό κατά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– δεν ήταν δυνατόν να
κρατηθεί από τους 69.483 άνδρες το φθινόπωρο του 1921, κατανεμημένους σε 12 μεραρχίες.
Ο αντιστράτηγος Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
γράφει στα απομνημονεύματά του: «Πρέπει να
εννοήσουν όλοι οι Έλληνες, οι μεταγενέστεροι
τουλάχιστον, ότι η Μικρασιατική καταστροφή,
ανεξαρτήτως της πολιτικής η οποία την παρεσκεύασε, στρατιωτικώς οφείλεται αποκλειστικώς, σχεδόν, εις το κολοσσιαίον, αναλόγως της
δυνάμεώς του, μέτωπον το οποίον κατείχεν ο
Ελληνικός Στρατός απέναντι εχθρού αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων».
Στις μεγάλες αλήθειες των λεγομένων του
Μαζαράκη-Αινιάν ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το: «…
ανεξαρτήτως της πολιτικής που την παρασκεύασε». Τα οξυμένα πολιτικά πάθη της εποχής, ο
εθνικός διχασμός ευθύνονται, πρωτίστως, για
την τραγωδία.
Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισμα της Μικρα-
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Αριστερά: Ο εθνομάρτυρας του ελληνισμού Χρυσόστομος Σμύρνης. Δεξιά: Η Σμύρνη καταστρέφεται ολοσχερώς.
Τα πλήθη των πανικόβλητων αμάχων Ελλήνων παλεύουν να επιβιβαστούν σε πλοία για να σωθούν.

σιατικής Εκστρατείας ήταν η κατοχή αμυντικών
τοποθεσιών μεγάλου μήκους με μικρές δυνάμεις
που δημιουργούσαν μεγάλα, ενίοτε, και ασθενώς
επιτηρούμενα μεταξύ τους κενά.
Το ιππικό, η ταχυκίνητη εφεδρεία της εποχής,
ήταν περιορισμένο και έφθανε σε μια μεραρχία
μετά το Σαγγάριο, ενώ ο αντίπαλος διέθετε πέντε
μεραρχίες ιππικού.
Πολλοί διερωτώνται για ποιους λόγους οι
από το 1920 και μετά αναληφθείσες μεγάλης
κλίμακας επιχειρήσεις, ενώ ήταν επιτυχείς, δεν
είχαν καταφέρει μία συντριπτική νίκη επί του
αντιπάλου. Εκτός των ανωτέρω αναφερθέντων
και άλλων δευτερευόντων, ιδιάζουσα σημασία
είχε ο τρόπος διοικήσεως και διευθύνσεως των
επιχειρήσεων που ήταν στο έπακρο συγκεντρωτικός χωρίς να αφήνει στα υφιστάμενα κλιμάκια
πρωτοβουλία ενεργείας. Αν ληφθούν υπόψη και
οι δυσχέρειες στις επικοινωνίες λόγω αποστάσεων, το έργο γινόταν δυσκολότατο.
Ένα από τα κύρια αίτια της Μικρασιατικής συμφοράς υπήρξε το ηθικό του Ελληνικού Στρατού.
Αυτό ήταν άριστο μέχρι και τις επιχειρήσεις προς
την Άγκυρα (1921). Από εκεί και μετά υπέστη μείωση συνεχώς επιτεινόμενη, Σ’ αυτό συνετέλεσαν,
η ανεπάρκεια των δυνάμεων, η υποτίμηση του
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αντιπάλου, οι βαρύτατες απώλειες, οι δυσχέρειες των ανεφοδιασμών, διακομιδών, επικοινωνιών, η παράταση της εκστρατείας που ξεπέρασε τα
ανεκτά όρια της ανθρώπινης αντοχής.
Κυρίως, όμως, στην πτώση του ηθικού συνετέλεσε ο εθνικός διχασμός ο οποίος από το
1915 είχε βαθύτατα διαιρέσει τους Έλληνες σε
δύο αντιτιθέμενες και αλληλομισούμενες παρατάξεις, τα πάθη των οποίων διοχετεύονταν στους
στρατιώτες που πολεμούσαν. Αξιωματικοί έρχονταν και έφευγαν ανάλογα με το ποια παράταξη
βρισκόταν στην Αρχή, σχέδια αναπροσαρμόζονταν, έμπειροι αξιωματικοί διώκονταν. Η αιώνια
κατάρα της φυλής! Και αυτά όλα τα γνώριζε και
τα εκμεταλλευόταν ο αντίπαλος.
Η σπουδαιότερη όμως απ’ όλες τις αιτίες της
τραγωδίας βρίσκεται στη δυσμενή στάση των
Συμμάχων προς την Ελλάδα μετά τη Συνθήκη
των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), απόρροια
των μεταξύ τους διαφωνιών, λόγω των αντιτιθεμένων διεκδικήσεων και επιδιώξεων. Υπήρχε η χλιαρή υποστήριξη της Βρετανίας στη χώρα
μας, χωρίς βεβαίως ουσιαστική βοήθεια, ενώ η
Γαλλία και Ιταλία τηρούσαν εχθρική προς εμάς
στάση, ενισχύοντας ηθικά τον Κεμάλ και ανεφοδιάζοντάς τον με κάθε είδους πολεμικό υλικό.

Ήταν επομένως αναμενόμενο η μικρή Ελλάς,
όταν βρέθηκε ανάμεσα στα συγκρουόμενα συμφέροντα των Συμμάχων οι οποίοι την εγκατέλειψαν την κρίσιμη στιγμή, φτωχή και εξαντλημένη
από μακροχρόνιους αγώνες, σπαρασσόμενη από
τον εθνοκτόνο διχασμό, να καμφθεί και να συντριβεί, παρά τους ηρωισμούς των μαχητών της,
και παρά τις θυσίες της σε αίμα και χρήμα.
Οι Έλληνες της Ιωνίας, του Πόντου, της Πισιδίας,
της Θράκης, της Καππαδοκίας και άλλων περιοχών,
πρόσφυγες τώρα πλέον, με σφιγμένη την ψυχή,
πνίξανε τον πόνο τους, κλάψανε τους νεκρούς τους,
μοιρολογήσανε τις συμφορές τους και στη φτωχή
Ελλάδα, που άνοιξε την αγκαλιά της μέσα από τις
προσφυγικές τσίγκινες παράγκες και τους πλινθόκτιστους συνοικισμούς τους, ρίχτηκαν σ’ έναν αγώνα δημιουργίας και προκοπής.
«Όπου υπάρχει πόνος είναι τόπος ιερός», λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Και η Ελλάς υπήρξε τόπος
ιερός, ανέκαθεν, και συνεχίζει να είναι. Σήμερα
ζούμε έναν άλλο πόλεμο, εξίσου εξοντωτικό και
βάρβαρο που έχει αλλάξει τον κοινωνικό ιστό
του τόπου, έχει καταθλίψει τους Έλληνες, τους
έχει οδηγήσει στην απόγνωση και τη χώρα στο
τέλμα. Σήμερα ζούμε τον οικονομικό πόλεμο.
Έτσι συνέβησαν τα γεγονότα κατά τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Όχι,
όμως, και κατά την άποψη ορισμένων που πρόσφατα μιλούσαν για «συνωστισμό» που έγινε
στη Σμύρνη και άλλα τέτοια περίεργα κατά τον
επιεικέστερο χαρακτηρισμό, προβάλλοντας ως
επιχείρημα ότι δεν πλαστογραφείται η Ιστορία,

δεν θέλουμε Ιστορία αίματος. Σε όλους αυτούς,
θα ήθελα να συστήσω να διαβάσουν το βιβλίο
«Το Χρονικό των Δέκα Ημερών» της Αγάπης
Μολυβιάτη-Βενέζη που έζησε τα γεγονότα στην
ιδιαίτερη πατρίδα της το Αϊβαλί και το «Νούμερο
31328» του αδελφού της Ηλία Βενέζη που, δεκαεπτάχρονος τότε, βρισκόταν για 14 μήνες αιχμάλωτος στα Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού). Ανθρώπων που ένοιωσαν τη στυφή γεύση
του πόνου, τον τρόμο, την εφιαλτική αγωνία, την
παρατεταμένη συνομιλία με το θάνατο που ενήδρευε παντού. Η σκοπιμότητα όμως αυτών που
μιλούν για «συνωστισμό» δεν τους επιτρέπει να
καταλάβουν ότι με το επιχείρημα αυτό αυτοαναιρούνται διότι, είτε θέλουμε αίμα είτε όχι, τα
γεγονότα είναι γεγονότα και η Ιστορία γράφεται
με αυτά. Οτιδήποτε άλλο είναι μυθιστόρημα.
Τις πταίει;
Πέραν από τις λεπτομερειακές επιτελικές αναλύσεις, η απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί
να βρίσκεται στα λόγια μιας Μανιάτισσας μοιρολογίστρας που δεν ήξερε από πολιτικές και
στρατιωτικές αναλύσεις, δικαιολογίες, ομφαλοσκοπήσεις, διεθνείς σχέσεις και όλα αυτά τα
βαρύγδουπα. Με το απλοϊκό της μυαλό, μετά την
καταστροφή, έλεγε: «Κατάρα στους πολιτικούς
και κείνους τους στρατιωτικούς που ρίξασι το
διχασμό και στο λαό και στο στρατό».
Εάν δεν υπήρχε ο διχασμός, μόνιμη κατάρα της
φυλής, ενδεχομένως η Ιστορία να είχε γραφεί διαφορετικά.

Βιβλιογραφία
1. Σπύρος Μαρκεζίνης «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος» Εκδόσεις Πάπυρος
2. Α
 γάπη Μολυβιάτη «Το Χρονικό των Δέκα Ημερών», έκδοση Βενέζη Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ), 2012
3. Ηλίας Βενέζης «Το Νούμερο 31328», έτος εκδόσεως 1931
4. Σαράντος Καργάκος: «Μικρασιατικός Πόλεμος. Μικρασιατική Καταστροφή», εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε.
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Tο ζωντανό παρελθόν
Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) εα Δημ. E. Kομνηνός ΠΝ

Μέρος Β΄
Η Γέννηση της Μεσσιανικής Ελπίδας

Λ

ίγους μήνες μετά, ένας άσημος χωρικός
ιερέας, πατέρας πέντε γυιών, ο Ματταθίας του Ασαμωναίου, κήρυξε την επανάσταση θανατώνοντας τη φρουρά κατοχής του
χωριού και καταφεύγοντας με τους πέντε γιους
του στην έρημο. Ένα χρόνο αργότερα η επανάσταση πέρασε στα χέρια του γιου του Ιούδα, ο
οποίος μετά από αλλεπάλληλες νίκες ενάντια
στις δυνάμεις του Αντιόχου, ανακατέλαβε την Ιε
ρουσαλήμ και το Ναό, δικαιώνοντας επάξια το
προσωνύμιο που του είχε δώσει ο πατέρας του:
«μακκαβαίος» (=σφυροκόπος).
Το θάνατο του Αντίοχου και στη συνέχεια του
Ιούδα, ακολούθησε εμφύλιο χάος και στους δύο
αντιπάλους. Οι επίγονοι των Σελευκιδών επιδόθηκαν σε παρατεταμένους αγώνες επικράτησης
για τον έλεγχο του βασιλείου, ενώ στους Εβραί
ους η επανάσταση τελικά εκφυλίστηκε σε αδελφοκτόνα διαμάχη ανάμεσα στους προσκυνημένους ελληνιστές και στους φανατικούς εθνικιστές πατριώτες. Οι πρώτοι αντιπροσώπευαν την
άρχουσα τάξη, (επίγονοι των Ασαμωναίων και
Σαδδουκαίοι) οι οποίοι λυμαίνονταν τις προσόδους του Ναού και συνεργάζονταν με τον κατακτητή. Οι δεύτεροι (Φαρισαίοι) υποστήριζαν τους
«ζηλωτές», λαϊκούς ήρωες που, βλέποντας ότι
ο Θεός καθυστερεί υπερβολικά στη συνδρομή
του λαού Του, πήραν οι ίδιοι την πρωτοβουλία
στρεφόμενοι αρχικά ενάντια στον εσωτερικό
εχθρό, το εξωνημένο ιερατείο, με επικεφαλής το
βάναυσο και αυτοδιορισμένο «βασιλιά» και αρ-
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χιερέα Αλέξανδρο Ιαναίο. Το ανθρωποειδές αυτό, στην προσπάθειά του να διατηρηθεί στην
εξουσία, εξολόθρευσε μέσα σε έξι χρόνια περισσότερους από πενήντα χιλιάδες επαναστατημένους Εβραίους.
Ακολούθησε μια αποτυχημένη προσπάθεια
ανατροπής του, κατά την οποία οι Φαρισαίοι ζήτησαν τη βοήθεια του Σελευκίδη βασιλιά Δημήτριου. Η εκδίκηση του διεφθαρμένου αρχιερέα
ήταν πρωτοφανής σε ωμότητα: Σταύρωσε 800
από τους ομοεθνείς του σφάζοντας μπροστά
τους τις γυναίκες και τα παιδιά τους καθώς αυτοί
ξεψυχούσαν πάνω στο σταυρό, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε το θέαμα διασκεδάζοντας με τις
παλλακίδες του. Η φρίκη του Αντίοχου Δ΄ είχε
επιστρέψει στην Ιουδαία μαζί με τον τελευταίο
απόγονο της δυναστείας των «ελευθερωτών»
Ασαμωναίων.
Για τη μικρή κοινότητα των ευσεβών Εσσαίων,
το ποτήρι είχε ξεχειλίσει. Αυτή δεν ήταν πια η
Αγία Πόλη, ήταν η Πόρνη Αντιόχεια. Ο Ναός του
Θεού δεν ήταν πλέον η Κατοικία της Αγιότητας
αλλά ένα βρωμερό σφαγείο, όπου οι μύγες, μεθυσμένες από το λιβάνι και το αίμα των ζώων
που σφάδαζαν στους βωμούς, πετούσαν μέσα σε
σύννεφα σκόνης, καπνού και τσίκνας πάνω από
ολόκληρη την πόλη. Οι ωμότητες, η βία και ο τρόμος παραμόνευαν σε κάθε γωνία στα δαιδαλώδη
στενοσόκακα της Αγίας Ιερουσαλήμ.
Οι ειρηνικοί χασσιντείμ, δεν είχαν πια θέση
στην ασεβή πόλη. Η μικρή κοινότητα εγκατέλειψε
την «πόλη των αιμάτων» και κατέφυγε στην πανάρχαιη μήτρα του Ισραήλ: στην έρημο.
Εκεί, στο τραχύ και άγονο τοπίο, κάτω από τον

καυτό ήλιο, την απομόνωση και την απόλυτη σιωπή, οι «Γιοι του Φωτός», οι «Όσιοι της Κοι
νότητας της Καινής Διαθήκης»1, μπορούσαν
απερίσπαστοι να λατρεύουν το Θεό τους και να
επικαλούνται την παρέμβαση του Άγιου Μονογενή: «Ιδού, Κύριε, εμάκρυνα φυγαδεύων και ηυλίσθην εν ερήμω».
Στην απόκρημνη και άγρια περιοχή του Κιρμπέτ
Κουμράν που δεσπόζει της Αλμυρής θάλασσας,2
οι ευλαβείς αναχωρητές βρίσκονταν σε άμεση
επικοινωνία με το Θεό των πατέρων τους. Κάθε
πρωί, πριν ο ήλιος ανατείλει από την οροσειρά
του Μωάβ, κατηφόριζαν από τις γύρω σπηλιές
σε ένα πλάτωμα πάνω από τη λίμνη, όπου με υλικά της ερήμου είχαν κατασκευάσει το κοινόβιό
τους, εξαγνίζονταν βυθίζοντας το σώμα τους σε
κρύο νερό, υμνούσαν το Θεό για την ανατολή της
καινούργιας ημέρας και εργάζονταν σκληρά μέχρι την πέμπτη ώρα (11.00 π.μ.). Στη συνέχεια
εξαγνίζονταν και πάλι, φορούσαν λευκά ρούχα,
προσεύχονταν και έπαιρναν μέρος στο λιτό κοινό
γεύμα. Μετά το γεύμα, άλλαζαν ρούχα και επέστρεφαν στις εργασίες τους μέχρι το βράδυ, όπου
συγκεντρώνονταν και πάλι για να ακολουθήσουν
το ίδιο τυπικό.
Όμως, παρά τις συνεχείς επικλήσεις των αγίων Του, ο Γιαχβέ καθυστερούσε υπερβολικά. Οι
οδύνες του περιούσιου λαού, φαίνονταν να μην
έχουν τέλος: την εκφυλισμένη εξουσία της μακεδονικής φάλαγγας παραμέρισε βίαια η εμφάνιση ενός νέου δυνάστη: η ρωμαϊκή λεγεώνα. Οι
«ευλαβείς δολοφόνοι», οι βίαιοι ζηλωτές πα
τριώτες, ήταν απόλυτα βέβαιοι: αυτή η κατάσταση

δεν θα κρατήσει πολύ. Σύντομα ο Θεός θα στείλει
τον Εκδικητή Του να διώξει τα εθνικά σκυλιά,
τους κιττείμ και τους ντόπιους συνεργάτες τους
από τη γη της Διαθήκης Του. Στην τελική αναμέτρηση, ο Πολέμαρχος του Θεού θα οδηγήσει τους
πολεμιστές του Κυρίου ενάντια στις στρατιές του
Μπελιάλ, του πρίγκιπα της καταστροφής και το
αίμα των γκογίμ3 θα πλημμυρίσει τη γη που θα
ουρλιάξει από τη συμφορά. Ο Βαρούχ είχε δίκαιο:
η πύρινη ρομφαία θα πέσει σαν δυνατή βροντή
στα στίφη των ανθρώπων του χαμού. Στο μεταξύ,
μέχρι να εμφανιστεί Εκείνος, οι ζηλωτές είχαν
χρέος ιερό να προετοιμάσουν το δρόμο για τη
Μεγάλη Σφαγή. Κανένας οίκτος για τα εθνικά
κτήνη, κανένα έλεος για τα μίσθαρνα όργανά
τους που ευθύνονταν για την αλλοτρίωση του
λαού.
Οι άκακοι Εσσαίοι της ερήμου όμως, είχαν άλλη γνώμη: Αρκετό το αίμα που είχε ποτίσει τα
άγια χώματα. Φτάνει πια ο θρήνος και ο πόλεμος.
Ναι, ο Κύριος θα έστελνε το Χριστό Του αλλά θα
τον επέλεγε ανάμεσα στους ταπεινούς και τους
καταφρονεμένους. Δεν θ’ άπλωνε το χέρι για να
σφάξει, να κάψει και να αφανίσει. Ο Μεσσίας δεν
θα ήταν ο φοβερός Εκδικητής αλλά ο Λυτρωτής
που θα ύψωνε τη δεξιά του μόνο για να ευλογήσει. Ο Ησαΐας το είχε πει καθαρά: Ο απεσταλμένος του Υψίστου θα ερχόταν σαν άνθρωπος των
θλίψεων, «ως πρόβατον επί σφαγήν». Η ανθρωπότητα δεν είχε ανάγκη από άλλον ένα εκδικητή.
Ο κόσμος είχε χορτάσει από κατάρες και μίσος.
Οι άνθρωποι διψούσαν για ευλογία και αγάπη. Ο
φοβερός Ιερεμίας δεν είχε πει ότι στη μεσσιανική

1. Ο όρος Νέα (Καινή) Διαθήκη, εμφανίζεται στους παπύρους της κοινότητας του Κουμράν έναν αιώνα πριν από την εμφάνιση του Ιησού
στην Γαλιλαία.
2. Αλμυρή θάλασσα: η Νεκρά θάλασσα.
3. Γκογίμ: Περιφρονητικά «οι εθνικοί», οι αλλοεθνείς, αντίστοιχο του ελληνικού «οι βάρβαροι».
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εποχή όλοι οι άνθρωποι θα είναι αδέλφια; Ο Μαλαχίας δεν είχε βεβαιώσει ότι όλη η γη θα μετέχει
στη σωτηρία;
Και για τη μία και για την άλλη παράταξη η αναμονή ήταν μεγάλη και η βεβαιότητα γενική: Ο
Μεσσίας ήταν ήδη εδώ, - σε κάθε στιγμή θα έκανε κάπου την εμφάνισή του. Στην Ιερουσαλήμ, η
ιερατική διοίκηση δεν είχε λόγους ν’ ανησυχεί,
εφόσον οι φόροι καταβάλλονταν κανονικά: Εκτός
από τον ετήσιο κεφαλικό φόρο υπέρ του Ναού, ο
λαός έπρεπε να καταβάλει και τη «δεκάτη» την
απάνθρωπη απομείωση του πενιχρού εισοδήματος που του απέμενε, μετά τη δυσβάσταχτη φορολόγησή του από τον κατακτητή. Η δικαιολόγησή της ήταν απλή: Μήπως ολόκληρη η γη δεν
ανήκε στον Κύριο, ο οποίος είχε ευαρεστηθεί να
την παραχωρήσει στο λαό Του; Εύλογο ήταν, λοιπόν, οι καρπούμενοι τα αγαθά της γης να προσφέρουν ένα μέρος στον ιδιοκτήτη (ο οποίος, μην
έχοντας προφανώς μεγάλη ανάγκη, τα παραχωρούσε στους θεράποντες του Οίκου Του). Και για
ν’ αποκλειστεί κάθε περίπτωση φοροαποφυγής
οι ραββίνοι διαβεβαίωναν, ομού μετά των γραμματέων, των πρεσβυτέρων, και λοιπών νομοδιδασκάλων, πόσο μεγάλη αμαρτία ήταν η κατανάλωση προϊόντων που δεν είχαν δεόντως «αποδεκατιστεί»…
Ένα αγρίμι της ερήμου, ένας φοβερός αναχωρητής, ντυμένος με προβιές που άκουγε στο
όνομα Ιωάννης, έκανε καθαρτήριους εξαγνισμούς στα νερά του κάτω Ιορδάνη, λίγες μόνο
ώρες πεζοπορία από την Κοινότητα των Οσίων.
Ο κάτισχνος ερημίτης, έβγαζε εμπρηστικά κηρύγματα ενάντια στη διαφθορά, χτυπώντας
απευθείας στην καρδιά της εξουσίας, την αυλή
του τετράρχη Ηρώδη Αντύπα, και βεβαιώνοντας
το λαό ότι «ήγγικεν η ώρα» που οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Στην αριστοκρατία της Ιερουσαλήμ,
το ιερατείο απαντούσε με συγκαταβατικό χαμό-
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γελο: «όταν έρθει ο Μεσσίας…» - εννοώντας:
«του αγίου ποτέ».
Μερικά στάδια βορειότερα από την άγονη Ιουδαία, που την ξέραινε το χαμσίνι –ο άνεμος της
ερήμου– και η σκληρότητα των νομοδιδασκάλων, το τοπίο μεταμορφωνόταν εντελώς: καταπράσινοι κυματιστοί λόφοι σκεπασμένοι με
καλλιέργειες, ειρηνικά χωριά σκορπισμένα
ανάμεσα στα κατάφορτα αμπέλια, τα ποτιστικά
ρυάκια, και τις νεροσυρμές, όπου οι πελαργοί
παραμόνευαν ανύποπτες χρωμίδες ανάμεσα
στις καλαμιές. Λίγο πιο χαμηλά, η λίμνη Γεννη
σαρέτ όπου οι μυρτιές οι πικροδάφνες και τα
αγριοκυπάρισσα κατέβαιναν μέχρι τα διάφανα
πρασινωπά νερά της.
Μακρυά από την αυστηρότητα της Ιουδαίας κι
ακόμη μακρύτερα από την πολύβουη Ιερουσαλήμ, η Γκελίλ α Γκογίμ (ο κύκλος των εθνικών),
η ειρηνική Γαλιλαία, ζούσε με το δικό της τρόπο
τη Μεγάλη Προσμονή. Το χαρούμενο τραγούδι
της γλυκιάς προσδοκίας ανέβαινε ψηλά μαζί με
την πρωινή πάχνη σαν προσευχή από τα καρπισμένα περιβόλια, τα πέτρινα μαντριά των αναβαθμών και τα ελαφριά ψαροκάικα της λίμνης,
όπου ξυπόλυτοι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα
τους στη στεριά, γεμάτα ασημένιους κυπρίνους
που σπαρτάριζαν: Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν
ονόματι Κυρίου.
Εδώ, σ’ αυτό το ανέμελο περιβόλι της χαράς,
ο σπόρος της παγκόσμιας αγάπης των Εσσαίων
βρήκε γόνιμο έδαφος για να βλαστήσει.

συνεχίζεται

Περιστατικά του πολέμου. Το επεισόδιον Venlo
Γράφει ο Πλοίαρχος (O) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠΝ

Mε

την έναρξη του πολέμου επιτακτική ήταν η ανάγκη, για
τους συμμάχους, της συγκομιδής πληροφοριών, όπως για τη θέση του Γερμανικού Γενικού Επιτελείου στην επιθετικότητα
της ηγεσίας του, και για τη στάση των αντιφρονούντων στο ναζιστικό καθεστώς, ιδιαίτερα του
αρχηγού της Αντικατασκοπίας, ναυάρχου Κανάρη. Έτσι, οι Σύμμαχοι ήταν ανοικτοί, δι’ ανταλλαγήν απόψεων με τυχόν αντιπάλους ή αντιφρονούντας.
Ήταν, ήδη, έτοιμες, να αρχίσουν με πρωτοβουλία του Πάπα Πίου XII, αι μυστικαί συνομιλίαι στο
Βατικανό, μεταξύ αντιφρονούντων στο καθεστώς
των και εκπροσώπων των Κυβερνήσεων Αγγλίας και Γαλλίας και αυτό, μετά από πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις. Όμως, η πρωτοβουλία
και μεσολάβηση του Πάπα, ο οποίος πραγματικά
ήθελε τον τερματισμό του Πολέμου θα περιέπιπτε σε τέλμα, λόγω ατυχών χειρισμών του εκπροσώπου των αντιφρονούντων, που αφελώς
γνωστοποίησε την έναρξη των συνομιλιών σε
πράκτορα των SS, τον οποίον θεωρούσε, ως
εχθρό των ναζί. Αλλά, τώρα μία δεύτερη γραμμή εφαίνετο να ανοίγει, μεταξύ Βερολίνου προς
τη Χάγη.
Στις 30 Οκτωβρίου 1939, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Αγγλικής Μυστικής Υπηρεσίας Μ-16, ο ταγματάρχης Best και ο λοχαγός
Stevens, ανέμεναν «απεσταλμένους του Γερμανικού Επιτελείου», που κατά πληροφορίες ανήκον στους αντιφρονούντας, στη μικρή Ολλανδική
πόλη Arnhern.
Οι Άγγλοι αξιωματούχοι, φυσικά, ήταν προετοιμασμένοι μήπως αυτό το άνοιγμα ήταν καμιά

Αριστερά: O Tαξίαρχος των SS Walter Schellenberg.
Δεξιά: O George Elser που τοποθέτησε τη βόμβα στην
Bürger Braükeller

παγίδα των Γερμανών, διά τούτο είχαν εξασφαλίσει τη συμπαράσταση της Ολλανδικής Αστυνομίας που θα έλεγχαν τις ταυτότητες διά να
εξακριβωθεί ότι, οι απεσταλμένοι ήταν αυτοί
που είχαν δηλωθεί, ο λοχαγός Schaeemed του
σώματος Μεταφορών και ο λοχαγός Hausmann
του Ιατρικού Σώματος του Στρατού.
Η ανάκριση και η εξέταση των αποσκευών,
δεν φανέρωσε κάτι το ανησυχητικόν και έτσι οι
Άγγλοι έδωσαν σήμα στους Ολλανδούς, να αφήσουν ελεύθερους τους Γερμανούς. Εισήλθον στο
αυτοκίνητο του Best και οδηγήθησαν στο Άμστερνταμ, όπου θα άρχιζαν τις συνομιλίες. Τίποτα, δεν είχε δείξει ότι στην πραγματικότητα ήταν,
ο ταξίαρχος των SS W. Schellenberg αρχηγός
της αντικατασκοπίας των SS, και ο καθηγητής
της ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Max de Crinis, που με την έγκριση των ανωτέρων τους θα διεξήγαγον συνομιλίες με τους
Άγγλους, μήπως και αποσπάσουν πληροφορίες,
σχετικά με τους συνομότας κατά του ναζιστικού
καθεστώτος.
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Αφού έφθασαν στο Άμστερνταμ, εκεί στα γραφεία της M-16, πίσω από τα κανάλια, συνέταξαν
κείμενο που ανέφερε ότι: «Η ανατροπή του Χίτλερ και των συνεργατών του να συνδυαστεί με
την επίτευξη ειρήνης με τις Δυτικές Δυνάμεις, να
επανέλθουν στην πρότερον πολιτική κατάσταση
η Αυστρία, η Τσεχοσλοβακία και η Πολωνία και
να επιστρέψει η Γερμανία στον Κανόνα, στην οικονομία».
Ακολούθησε συζήτηση περί Ολλανδών ζωγράφων και γερμανικής μουσικής. Αργότερα
παρετέθη δείπνο με αγγλικές σπεσιαλιτέ. Σε επικοινωνία με αξιωματούχους στο Λονδίνο, τους
ενεθάρρυναν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αλλά
να είναι πολύ προσεχτικοί. Συνεφωνήθη να δοθεί
στους Γερμανούς ένας ασύρματος μηχανισμός,
για να επικοινωνούν μεταξύ τους στο μέλλον.
Εκεί, οι Γερμανοί επρότειναν ότι καλόν θα ήτο ο
αρχηγός τους, πιθανόν «στρατηγός» να μπορέσει
σύντομα να επισκεφθεί το Λονδίνο.
Την 30ή Οκτωβρίου οι Άγγλοι παρέδωσαν τον
ασύρματον με τους κωδικούς και συμφώνησαν
να ευρεθούν και πάλιν. Κατόπιν, επιβιβάσθησαν
όλοι του αγγλικού αυτοκινήτου που τους μετέφερε, μέχρι τα γερμανικά σύνορα.
Μετά από μερικές ημέρες, την 4η Νοεμβρίου
με σήμα οι Γερμανοί ανέφεραν ότι, ο «στρατηγός» θέλει να επισκεφθεί το Λονδίνο μαζί με την
ακολουθία του, και ζήτησαν τον τρόπο μεταφοράς
και την ασφάλειάν των. Οι Άγγλοι συνεφώνησαν
να μεταβούν αεροπορικώς μέσω Κοπεγχάγης με
αεροπλάνο της RAF, που θα τους ανέμενε την
9/11. Έτσι, εδόθη rendez-vous την 9η Νοεμβρίου
στο Cafe Bacchus στο Venlo, μία πόλη στα ολλανδο-γερμανικά σύνορα. Μέχρι στιγμής, καμία
υποψία εκ μέρους των Άγγλων, για το παιχνίδι
που επαίζετο εις βάρος τους.
Ο ταξίαρχος Schellenberg ευρίσκετο στο
Düsseldorf και ετοιμάζετο για τη συνάντηση,
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όταν κατά τα μεσάνυχτα της 8ης εκτύπησε το τηλέφωνό του και η φωνή του Himmler του γνωστοποίησε ότι στις 21.30 το βράδυ βόμβα είχε
εκραγεί στο μέρος που είχε μιλήσει προ ολίγων
λεπτών ο Χίτλερ, και επροξένησε μεγάλες ζημίες
και απώλειες και κατόπιν τούτου, ο Führer θεωρεί ότι είναι έργο των μυστικών υπηρεσιών των
Άγγλων και σας διατάζει στην αυριανή συνάντηση να συλλάβετε τους δύο πράκτορας».
Εδώ αξίζει να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση,
ότι εις την μπυραρία «Burger brankeller» του
Μονάχου, εκείνο το βράδυ ο Χίτλερ θα μιλούσε
στους Βετεράνους συντρόφους του. Μετά από
μια θυελλώδη ομιλία, κατά της Αγγλίας, στις
21.08 ετελείωσε και αφού τους χαιρέτησε αναχώρησε στις 21.12, ενωρίτερον του προγραμματισμένου χρόνου. Στις 21.30 μια βόμβα εξερράγη
με μεγάλη ισχύ στο σημείο που μιλούσε, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας εξήντα. Δράστης
ήτο ένας ιδιόρρυθμος Γερμανός ξυλουργός ο G.
Elser. Ο Führer, είχε φύγει ενωρίτερα διότι εκείνο το βράδυ έπρεπε να ευρίσκετο στο Βερολίνο
και έπρεπε να προλάβει το τρένο που έφευγε στις
21.30. Επρόκειτο να πετάξει με το αεροπλάνο
του, αλλά ο πιλότος του σμήναρχος Hans Bur
παίρνοντας το μετεωρολογικό, επληροφορήθη
ότι μια σφοδρή καταιγίδα θα περνούσε πάνω από
το Μόναχο. Ειδοποίησε τον αρχηγό του και αυτός συντόμεψε την ομιλία του, αλλάζοντας έτσι
το πρόγραμμα επιστροφής. Η μοίρα είχε παίξει
το ρόλο της.
Ο δράστης της βομβιστικής επιθέσεως Georg
Elser, συνελήφθη, εφυλακίσθη και εξετελέσθη
τον Απρίλιο του 1945, ολίγες ημέρες προτού
ελευθερωθεί από τους Αμερικανούς.
Και επανερχόμεθα. Κατόπιν τούτου ο
Schellenberg ανεχώρησε από το Düsseldorf,
συνοδευόμενος από ειδική φρουρά, με προορισμό το Venlo. Όταν έφθασαν εκεί και συ-

νήντησαν τους δύο Άγγλους, με μία επιχείρηση αστραπή τους συνέλαβαν, με τη Mercedes
τους μετέφεραν στο Βερολίνο, όπου και τους
έκλεισαν σ’ ένα κελί στο υπόγειο του αρχηγείου της αντικατασκοπείας των SS, επί της οδού
Prinzalbrecht 8, όπου ήταν και τα αρχηγεία της
Gestapo. Ο Χίτλερ ενθουσιασμένος διά την
επιχείρηση, εδέχθη τον Schellenberg και τους
άνδρες των SS στην Καγκελαρία και τους παρασημοφόρησε.

Κατά βάσιν το επεισόδιο αυτό, προκάλεσε
ανησυχία και περισσότερη προσοχή στις σχέσεις
των Άγγλων με τους αντιφρονούντας του καθεστώτος, οι οποίοι τώρα ήξεραν ότι η Gestapo θα
επιδίδετο σε τρομερό κυνηγητό εναντίον τους.
Επίσης, απετέλεσε κρίσιμο σημείο στις σχέσεις
Άγγλων και Γ' Ράιχ. Ενώ είχαν ξεκινήσει με σκοπό τη συγκράτηση της βίας, που ο ένας θα επέφερε στον άλλον, η απαγωγή, εξυπηρέτησε στο να
δουν να χάνεται αυτή η συγκράτηση.

Ιωάννης Φωκάς (Χουάν Ντε Φούκα)
Ο μεγάλος Έλληνας θαλασσοπόρος
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Ο

Ιωάννης Φωκάς ή Απόστολος
Βαλεριάνος, γνωστός µε το
ισπανικό όνοµα Χουάν ντε
Φούκα (Juan de Fuca), είχε γεννηθεί στο χωριό Βαλεριάνο της τότε
ενετοκρατούµενης Κεφαλλονιάς
το 1536 και πέθανε πιθανόν το
1602. Ήταν ο τέταρτος γιος του
Εµµανουήλ Φωκά ή Φωκά Βαλεριάνου, µε απώτερη καταγωγή από
την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ο θαλασσοπόρος, που εξερεύνησε τις δυτικές ακτές
της Β. Αµερικής για λογαριασµό του Ισπανικού θρόνου. Το όνοµά του δόθηκε σε στενό ανάµεσα στην
νήσο Vancouver και το Washington State των ΗΠΑ,
το οποίο οδηγεί στο λιµάνι του Vancouver, αφού
ήταν ο πρώτος που έφτασε εκεί.
Ο Ιωάννης Φωκάς ξενιτεύτηκε νέος και εργάσθηκε επί σαράντα χρόνια ως πλοηγός στον στόλο
των Δυτικών Ινδιών της Ισπανίας. Σ' ένα του ταξί-

δι στις Φιλιππίνες το 1587, το πλοίο του
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Santa Anna), το κατέλαβαν Άγγλοι και πιάστηκε αιχµάλωτος, χάνοντας όλες του τις οικονοµίες και το φορτίο του πλοίου,
αξίας 60.000 δουκάτων.
Λίγο καιρό αργότερα, διέφυγε
από την αγγλική αιχµαλωσία και
το 1588 πήγε στο Μεξικό, που τότε
ονοµάζονταν Νέα Ισπανία και ο Ισπανός αντιβασιλέας του Μεξικού Luis de
Velaseo, του έδωσε µία µικρή καραβέλα, µε
την εντολή να εξερευνήσει τις δυτικές ακτές της
Β. Αµερικής και να βρει τα µυθικά Στενά του Ανιάν
(Estrecho de Anian), που υποτίθεται πως ένωναν
τον Ατλαντικό µε τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Στο πρώτο του ταξίδι το 1592, το πλήρωµά του
στασίασε, και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο
Ακαπούλκο, ενώ στο δεύτερο ταξίδι του, ανέβηκε βόρεια και νόµισε πως πραγµατικά είχε βρει
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το πέρασµα προς τον Ατλαντικό µεταξύ του 47ου
και 48ου γεωγραφικού παραλλήλου. Επέστρεψε
στο Ακαπούλκο περιµένοντας για δύο χρόνια να
λάβει την ανταµοιβή του για τις ανακαλύψεις του,
αλλά χωρίς αποτέλεσµα και το 1594 έφυγε για
την Ισπανία, προσδοκώντας πως θα τον ανταµείψει ο Βασιλιάς της Ισπανίας. Όµως δεν βρήκε
καµία ανταπόκριση από τον ισπανικό Θρόνο και
απογοητευµένος, αποφάσισε να αποσυρθεί στην
πατρίδα του.
Στην πορεία του προς την Κεφαλλονιά πέρασε
και από τη Φλωρεντία και έτυχε να συναντήσει
κάποιον John Douglass, στον οποίο αφηγήθηκε
τις περιπέτειές του. Ο Ντάγκλας του έδωσε µία
συστατική επιστολή και τον έστειλε στον Michael
Lok ή Locke, έναν πλούσιο έµπορο και Άγγλο
πρόξενο, που έτυχε να βρίσκεται τότε στην Βενετία. Ο Φωκάς εξιστόρησε τις εξερευνήσεις του
και στον Λοκ, ζητώντας από τον τελευταίο να µεσολαβήσει, ώστε η Αγγλία να του χορηγήσει δύο
πλοία για να συνεχίσει τις εξερευνήσεις του. Ο
Λοκ προσπάθησε να έρθει σε επαφή µε τη Βρετανική Κυβέρνηση, ζητώντας 100 λίρες για να
µεταφέρει τον Φωκά στην Αγγλία, αλλά η απάντηση καθυστερούσε και ο Φωκάς έφυγε τελικά
για την Κεφαλλονιά. Ο Λοκ, έχοντας εν τω µεταξύ χάσει την επαφή του µε τον Φωκά, υπέθεσε
πως ο ηλικιωµένος Φωκάς είχε ήδη πεθάνει και
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δεν έδωσε συνέχεια.
Η ιστορία του Φωκά, πρωτοδηµοσιεύθηκε το
1625 στο βιβλίο του ταξιδιωτικού συγγραφέα
Samuel Purchas, 1575-1626 «Hakluytus
Posthumus» or «Purchas - His Pilgrims Containing a History of the World ίn Sea Voyages
and Land Travels by Englishmen and others. Το
1787, ο Άγγλος Πλοίαρχος Charles Barkley, αναγνωρίζοντας τον πορθµό ανάµεσα στην νήσο Βανκούβερ και την Πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ
σαν τα µέρη που εξερεύνησε ο Φωκάς, πήγε και
πιστοποίησε την ακρίβεια των περιγραφών του
Έλληνα θαλασσοπόρου και έδωσε στην περιοχή
το όνοµα Στενά του Χουάν ντε Φούκα.
Σε όλους τους παγκόσµιους χάρτες από τότε
αναγράφονται ως Strait of Juan de Fuca, τιµώντας τον Έλληνα θαλασσοπόρο που τα εξερεύνησε. Ο Έλληνας θαλασσοπόρος Φωκάς, που
θεωρείται εφάµιλλος των Κορτέζ και Μπαλµπόα,
σε µια εποχή µάλιστα που τα ναυτικά µέσα ήσαν
πρωτόγονα, πραγµατοποίησε άθλο για τη ναυτοσύνη, γι' αυτό και τιµάται παγκοσµίως. Ο Φωκάς
επιβεβαίωσε το Οδυσσειακό χάρισµα του Έλληνα
ναυτικού, για τολµηρή και ριψοκίνδυνη εξερεύνηση, επιµονή στην επίτευξη του στόχου, σε
πείσµα κάθε εµποδίου και αντιξοοτήτων, που
ενδεχοµένως συναντά κάποιος στην πορεία του
και στη ζωή του! Δυστυχώς ο Ιωάννης Φωκάς,
αγνοείται στην Ελλάδα.

Αφιέρωμα στην επέτειο των 192 χρόνων του αγώνα

Πνευματικά όπλα των ναυμάχων
του 1821

Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Δημήτριος Α. Λισμάνης ΠΝ
Α' μέρος

Η

κρίση τρέφει την πίστη, ενισχύει την
εμπιστοσύνη προς τις ηθικές και πνευματικές αξίες και δίνει δύναμη. Για να
πάρουμε κουράγιο, καταφεύγουμε αυθόρμητα
στους προγόνους μας, σε εκείνους που σε αβάστακτους καιρούς στεκόντουσαν όρθιοι, ξεπερνούσαν τον εαυτό τους και μεγαλουργούσαν. Πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα, η γενιά του Εικοσιένα. Όποτε διαβάζουμε ή ακούμε για το ’21, αποκλειστικά μας μιλούν για τις πολεμικές αρετές
των αγωνιστών. Όμως οι ήρωες εκείνοι, εκτός
από μπρίκια, μπουρλότα και τρομπόνια, διέθεταν
κι άλλα εφόδια: όπλα πνευματικά. Σ’ αυτό το΄21
θα αναφερθούμε, σ’ αυτό που αγνοείται – σκοπίμως ή όχι.
«Η Ελληνική Επανάσταση είναι η πιο πνευματική επανάσταση που έγινε στον κόσμο, είναι αγιασμένη», έλεγε ο Φώτης Κόντογλου. Οι Έλληνες
ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Τούρκο, πάνω από
όλα, γιατί ο τύραννος ήθελε να χαλάσει την πίστη
τους. Η θρησκευτική συνείδηση και η πίστη των
ναυμάχων εμψύχωναν και στήριζαν τις εκστρατείες τους. Το χριστιανικό Εικοσιένα υπήρξε το
θεμέλιο του ηρωικού.
Πόσοι, λοιπόν, έχουμε καταλάβει ποια ήταν η
κρυφή δύναμη που έδινε θάρρος στους αγριωπούς
και ανυπότακτους καπετάνιους και συντροφοναύτες, που άφοβα τα ΄βαζαν με τις θύελλες, τους
κουρσάρους, τους Άγγλους και τους Οθωμανούς;
Θα φωτίσουμε ένα αποσιωπημένο κεφάλαιο
του Ναυτικού Αγώνα, μέσα από ιστορικά κείμενα

και αυθεντικές μαρτυρίες επωνύμων αυτοπτών,
Ελλήνων και ξένων.
Οι απλές ψυχές των ναυτικών, παρ’ όλο που
ήσαν αγράμματες, ήσαν διδαγμένες από τους πατέρες τους στην πίστη της θρησκείας τους. Από το
ελληνικό αρχιπέλαγος ξεπήδησαν άνδρες λέοντες
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση.
Ιδιαίτερα στο βράχο της Ύδρας π.χ., δεν γεν-

«Η Ελληνική Επανάσταση είναι
η πιο πνευματική επανάσταση
που έγινε στον κόσμο,
είναι αγιασμένη»
Φώτης Κόντογλου
νήθηκαν μονάχα θαλασσόλυκοι, γεννήθηκε κι ο
Νεομάρτυράς του. O μεγάλος εκείνος άνδρας, ο
Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, έδωσε τη μάχη τη
δική του, πριν ακουστεί ο κρότος των όπλων. Με
ράσο αντί για ναυτική βράκα και κρατώντας στο
χέρι σταυρό αντί για ακονισμένο σαλτιρμά, έδειξε
από νωρίς πώς γίνεται αντίσταση στο διεφθαρμένο δυνάστη και πώς φθάνεις στην απολύτρωση
με καρτερικό αγώνα και με μαρτυρικό τέλος (14
Νοεμβρίου 1800). Το μήνυμα αυτό σήκωσε φουρτούνες και συγκλόνισε τα χοντρά αρβανίτικα κεφάλια των προκρίτων και τράνταξε τις ευαίσθητες
καρδιές καραβοκυραίων και πληρωμάτων.
Στα χρόνια εκείνα τα δίσεκτα, οι ναυτικοί έβλε-
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Χίος. Εν τω Ελληνικώ Στόλω
τη 28 Απριλίου 1821
Ο Ναύαρχος Γιακουμάκης Ν. Τουμπάζης
Οι καπετάνοι: Λάζαρος Λαλεχός, Δημήτριος
Βώκος, Γιάννης Βούλγαρης…».

Από αριστερά:
Κανάρης και Πιπίνος μεταλαμβάνουν πριν από
την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας.
Η δίκαια απόφασις του Θεού διά την
απελευθέρωσιν της Ελλάδος

παν τους παπάδες τους ως εκφραστές όχι μόνο
της ορθοδοξίας, αλλά και της ελληνικότητάς τους.
Γύρω τους και γύρω από την ενορία συνάζονταν
όλοι οι άνθρωποι του λαού, έπαιρναν δύναμη και
προσδιόριζαν την υπόστασή τους.
Από τα παλαιότερα χρόνια (17ος -18ος αι.) τα
καράβια δεν ξεκινούσαν για ταξίδι, προτού οι καπετάνιοι και το τσούρμο πάνε με τις γυναίκες τους
στην εκκλησία του νησιού να προσευχηθούν. Γινόντουσαν μάλιστα μεγάλες τελετές κάτω στο λιμάνι.
Οι παπάδες πήγαιναν από το ένα καράβι στο άλλο με
τις στολισμένες βάρκες, για να τα ευλογήσουν, να
αγιάσουν τα καταστρώματα και να κάνουν προσευχή
για επιτυχημένο ταξίδι. Αξιωματικοί, ναύτες, επιβάτες, όλοι γονατισμένοι στην πλώρη, μπροστά στην
εικόνα της Παναγίας τη στολισμένη με λουλούδια
και κεριά. Η τελετουργία πραγματοποιείτο με πολλή
τάξη και ευπρέπεια και όταν οι ιερείς επέστρεφαν
στις βάρκες για να φύγουν, τα καράβια χαιρετούσαν
με βολές των κανονιών τους, ενώ ανταπέδιδαν οι
κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών από την ξηρά.
Κι άμα στο ταξίδι ο αντίθετος άνεμος πήγαινε
να το γυρίσει σε φουρτούνα, οι θαλασσινοί πρώτα θυμιάτιζαν τον Αϊ-Νικόλα στο εικονοστάσι του
πλοίου και μετά έπαιρναν τη στροφή.
Όταν πάλι με το καλό τα πλοία επέστρεφαν
από το ταξίδι στο νησί τους, την πρώτη Κυριακή μαζεύονταν στο σπίτι του καπετάνιου όλο το
πλήρωμα του καραβιού, καθόντουσαν κατάχαμα,
σταυροπόδι κι έκαναν το λογαριασμό του ταξιδιού. Έβγαζαν τα κεφάλαια και τους τόκους, άφηναν έξω την τροφή και άλλα έξοδα και προτού
πάρουν τα μερίδιά τους, αφαιρούσαν πάντοτε 1%
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για τη συντήρηση του Μοναστηριού της Παναγίας
του νησιού. Το Μοναστήρι στην παραλία αποτελούσε τον ιερό χώρο όπου οι ναυμάχοι προτού
ξεκινήσουν για τις εκστρατείες τους, γονατισμένοι ζητούσανε την ευχή της Παναγίας και μετά την
επιστροφή τους, ξυπόλυτοι, ξεσκούφωτοι, βρεγμένοι ως το κόκαλο, αποδίδανε τα ευχαριστήρια
και τα νικητήρια στην Προστάτιδά τους.
Μετά την ανακομιδή των αγίων λειψάνων του
Νεομάρτυρα στην Ύδρα, το1807, οι συντηρητικοί
και αναποφάσιστοι Υδραίοι, δυναμωμένοι και από
τα θαύματα του Αγίου τους, βρήκαν το θάρρος κι
έκαναν το απίστευτο: Κατέβασαν από την καγκελαρία την κυματίζουσα τούρκικη σημαία. Φάνηκε
σαν η επανάσταση κατά του οθωμανικού ζυγού
να είχε κιόλας αρχίσει τότε, σαν το θαύμα να είχε
γίνει. Να πώς αρχίζει η προκήρυξη της Μεγάλης
Επανάστασης προς το λαό της Ύδρας από τον καπετάν Αντώνη Οικονόμου:
«Αδελφοί χριστιανοί, πιστεύοντες εις ένα και τον
αυτόν Θεόν, είμεθα όλοι μία και η αυτή αδελφότης. Διά την σωτηρίαν μας έχυσε το πανάγιόν του
αίμα ο θεάνθρωπος Ιησούς. Το αυτό βάπτισμα, τα
αυτά άχραντα μυστήρια, η αυτή πίστις και το αυτό
γένος μάς ενώνουν εις μίαν αχώριστον αδελφότητα. Ήλθεν, αδελφοί, ο καιρός να δείξωμεν πόσην
δύναμιν έχει ο ζήλος της πίστεως και η αγάπη της
πατρίδος…
Ύδρα, νύκτα, 27 προς 28 Μαρτίου 1821».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Προκήρυγμα εθνικόν των τριών νήσων:

Λίγο αργότερα, ο ίδιος εξυμνεί την πρώτη νίκη
της ελληνικής μοίρας στην Ερεσσό και την χαρακτηρίζει ως νίκη του σταυρού επί της ημισελήνου:
Ερεσσός, πυρπόληση δίκροτου από τον Δημήτρη
Παπανικολή

«Γενναίοι αδελφοί! Φιλελεύθεροι Έλληνες!
Έφθασε το τέλος των στεναγμών σας διά τας αδικίας, τας ύβρεις…Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο
Σωτήρ ημών. Εις όλους ενέπνευσεν ο Θεός αμετάτρεπτον ενθουσιασμόν τού να αποτινάξωμεν τον
σκληρότατον και ανυπόφορον ζυγόν των βαρβάρων και ασεβών τυράννων μας… Ο πόλεμος γίνεται διά την Πίστην και την Πατρίδα…
Διαδίδεται διά μέσου του Ελληνικού στόλου,
τη 18 Απριλίου1821».
Επίσης, ο όρκος που έδωσε ο Γιακουμάκης
Τουμπάζης, όταν εκλέχθηκε πρώτος αρχηγός
του υδραίικου στόλου, αποκαλύπτει καθαρά το
μέγεθος της ευλάβειας του σεμνού και έμπειρου
καραβοκύρη, αλλά και των πρωτοκαπετάνιων που
συναίνεσαν στον όρκο αυτόν:
«Ορκίζομαι εις τον αληθινόν Θεόν, τον υπερασπιζόμενον τον δίκαιον, τον εκδικούμενον τον
κακόν και τον παραβάτην των ηθικών του Ευαγγελίου αρετών. Ορκίζομαι εις το θείον και ιερόν
Ευαγγέλιον. Ορκίζομαι εις την ελευθερίαν και εις
την μέλλουσαν του Γένους ανέγερσιν… Αν δε παραβώ τον άνω εκτεθέντα όρκον μου, κηρύττομαι
υπόχρεως να δώσω λόγον εις τον Θεόν…

«...Εις την εκστρατείαν αυτήν, καθ’ ην πρώτον
τρόπαιον οι Έλληνες έστησαν κατά των ναυτικών
δυνάμεων του τυράννου και η Ημισέληνος εκιτρίνισεν εμπρός του Σταυρού...
Εν Ύδρα, 16 Ιουνίου 1821
Γιακουμάκης Τουμπάζης»
Τη φρικτή σφαγή της Χίου από τους Τούρκους ο
ελληνικός στόλος εκδικήθηκε με θρυλικές νίκες.
Κατά το τέλος του 1822, αποφασίστηκε να τιμηθούν οι νικητές ναύαρχοι και τα πληρώματα με
ένα θριαμβευτικό πλου από τη Χίο προς την Ύδρα,
αλλά κυρίως για να τιμηθεί ο Τίμιος Σταυρός όπως δήλωσαν ταπεινά και ευλαβικά οι ίδιοι οι
ήρωες. Στις ενδιάμεσες προσεγγίσεις στα νησιά
του Αιγαίου, κατέβαιναν στις παραλίες ο Δεσπότης, ο κλήρος με τα λάβαρα και τις εικόνες και ο
λαός να προσκυνήσει το Σταυρό που κρατούσαν
οι ιερείς των πολεμικών πλοίων.
Tην όλη σκηνή περιγράφει ο αυτόπτης Γάλλος διπλωμάτης και συγγραφέας, François
Pouqeuville, ο οποίος καταλήγει: «Αυτόν τον
συγκλονιστικόν πλουν του θριάμβου ουδέποτε
θα λησμονήσω…Ουδέποτε λαός εστέναξε με
περισσότερον ζήλον, όσον οι Έλληνες του Αρχιπελάγους και της Ύδρας επί τη εμφανίσει του
Σταυρού».
Η Κυριακή, 26 Απριλίου 1825, θα περάσει στην
Ιστορία σαν αιματοβαμμένη ημέρα θανάτου, κατα-
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στροφής, άφθαστων ηρωισμών, αυτοθυσίας, αλλά
και της εμφανέστατης Θεϊκής συμπαράστασης. Το
υδραίικο βρίκι «Άρης», με έκτακτο κυβερνήτη τον
Νικόλαο Βότση, τολμάει να εξέλθει από το στενό
του Ναβαρίνου, πλέοντας ανάμεσα από 57 αιγυπτιακά πλοία που του έχουν φράξει τον έκπλου.
Οι Έλληνες ναύτες αυθόρμητα φέρνουν γρήγορα
στο κατάστρωμα την εικόνα της Θεοτόκου και την
τοποθετούν πάνω στο βαρούλκο.
Έχει διασωθεί η φράση ενός ναύτη: «Παναγία
μου αν δεν μας σώσεις θα χαθείς κι εσύ». Η Θεοτόκος ήταν παρούσα, ταξίδευε μαζί τους, συμμετείχε στους κινδύνους τους. Ένας ιερέας που είχε
διασωθεί πάνω στον «Άρη» μετά την καταστροφή
στη Σφακτηρία, ψέλνει τις πιο επίκαιρες ευχές της
παράκλησης:
«Προστασίαν και σκέπην ζωής εμής τίθημι Σε
Θεογεννήτορ Παρθένε. Συ με κυβέρνησον προς
τον λιμένα Σου, των αγαθών η αιτία…»
Κι ύστερα, τονωμένοι ψυχικά, γεμάτοι θάρρος
και αποφασιστικότητα, παίρνει ο καθένας τη θέση
μάχης, της ύστατης μάχης.
Πέντε ολόκληρες ώρες κράτησε η υπεράνθρωπη πάλη εκείνων των ναυμάχων. Πέντε
ώρες έμεινε γονατιστός κι ο ιερέας μπροστά στην
εικόνα. Εκεί ήταν η «θέση μάχης» για το λειτουργό του Θεού. Οι χαρακτηριστικές αυτές σκηνές
είναι αυθεντικές. Είναι από τις ωραιότερες του
ναυτικού Αγώνα και τις περιγράφει διεξοδικά ο
μεγάλος ιστορικός μας Σπυρίδωνας Τρικούπης,
ο οποίος είχε τις πληροφορίες κατ’ ευθείαν από
τον κουνιάδο του, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που επέβαινε στον «Άρη» σε εκείνη την επική
σύγκρουση.
Ο Ιμπραήμ παρακολουθούσε από το στρατόπεδό του, έξω από το Νεόκαστρο, τούτη την
ανήκουστη συμπλοκή του ενός με ολόκληρο το
στόλο του. Οθωμανός που βρισκόταν κοντά του
διηγήθηκε αργότερα ότι ο πασάς τόσο εξεπλάγη
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από την επιδεξιότητα του Έλληνα πλοιάρχου και
τη γενναιότητα των ναυτών του, ώστε ανέκραξε
μεγαλοφώνως στους παρευρισκομένους δικούς
του: «Τούτουνους σου Γκιαουρού καπιτάν πασά
ντεντεήμ» (Πιάστε αυτόν τον Γκιαούρη να τον κάνω Αρχιναύαρχο). Και συνέχισε: «Γιαζίκ σιζέ, άϊπ»
(Κρίμα σε σας, ντροπή σας).
Εικοσιτέσσερις ημέρες αργότερα, η Β΄ Ελληνική
μοίρα διασκόρπισε τον τουρκικό στόλο του ΧοσρέφΤοπάλ σε ολοήμερη ναυμαχία κοντά στον Καφηρέα.
Ο Υδραίος αντιναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης, αναλύοντας τους συντελεστές της νίκης στην έκθεσή του
προς τους προκρίτους της Ύδρας, δίνει παραστατικά
τον παλμό της ψυχής των ναυμάχων:
«Φιλογενέστατοι Πατριώται και αδελφοί, ας δοξάσωμεν τον Κύριον με δάκρυα κατανύξεως διά
την λαμπράν ναυμαχίαν με την οποίαν ηυδόκησε
να τιμήση τα άρματά μας… Ο παρών συστάδην
πόλεμός μας, Κύριοι, είναι αποτέλεσμα βέβαια
της Θείας Προνοίας, διότι αύτη μόνη ηδύνατο να
εμπνεύση τοσαύτην γενναιότητα εις τους ναύτας
μας… Διά τούτο ας δοξάσωμεν το όνομα Αυτής και
ας φωνάξωμεν όλοι ομοφώνως ότι: ‘Μεθ΄ημών
ο Θεός’…
Κατά την θάλασσαν μεταξύ Γιούρα και
Τσέας (Κέας). Τη νυκτί των 20 Μαΐου 1825.
Εν τη αντιναυαρχίδι,
Ο πατριώτης
Γεώργιος Σαχτούρης».
Ήταν δε τόση η πίστη των ναυμάχων, ώστε τα
καράβια τους τα βάφτιζαν με ονόματα αγίων (όταν
δεν τους έδιναν αρχαίων ηρώων), όπως: «Παναγιά της Ύδρας», «Αγία Τριάς», «‘Αγιος Νικόλαος»,
«Αρχάγγελος», «Αγία Κατερίνα» (μπρίκι του καπετάν Δημήτρη Λισμάνη), «Παναγία», «Παναγία
Μυρτιώτισσα», «Ευαγγελισμός», «Ζωοδόχος
Πηγή», κ.ά.

Ξένοι παρατηρητές, που επέβαιναν σε πλοία
του ελληνικού στόλου, μας αναφέρουν και ανέκδοτα περιστατικά που συνέβαιναν στη διάρκεια
των άγριων ναυμαχιών. Όπως, ότι οι ναύτες των
ελληνικών πλοίων πίστευαν ότι τα οθωμανικά
βλήματα και τα βόλια που ρίχνονταν βροχή εναντίον τους δεν θα τους πειράξουν γιατί τα καράβια τους ήσαν χριστιανικά. Και ω του θαύματος!
Τα περισσότερα βλήματα έπεφταν στη θάλασσα και οι Έλληνες ναύτες ειρωνεύονταν τους
Τουρκο-Αιγύπτιους με φωνές και χειρονομίες.
Επίσης, ότι σε στιγμές ξεκούρασης από τη μάχη,
ο γραμματιζούμενος αξιωματικός του σκάφους
διάβαζε στους ναύτες τους Βίους Αγίων (όταν
δεν διάβαζε ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας
ή για τον Μεγαλέξαντρο).
Μαθαίνουμε ότι σε όλα τα πολεμικά πλοία της
Επανάστασης υπήρχε εικονοστάσι με πολλές εικόνες και ότι δεν άρχιζε καμία ναυμαχία χωρίς να τις
θυμιατίσουν, ιδιαίτερα την εικόνα της Θεοτόκου.
Ο αξιόπιστος Άγγλος περιηγητής, James
Emerson, που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1825
και πέρασε μερικούς μήνες πάνω στη ναυαρχίδα του
Ανδρέα Μιαούλη, «Άρης», γράφει: «Πίσω από την
καμπίνα του καπετάνιου υπάρχει μικρό παρεκκλήσιο, με πολλές εικόνες της Θεοτόκου και του Αγίου
Νικολάου, εμπρός από τις οποίες διατηρούν αναμμένα λυχνάρια. Όλα τα καράβια του στόλου έχουν
την Θεοτόκο τους και το λυχνάρι τους, μπροστά στα
οποία ο καπετάνιος και οι αξιωματικοί κάνουν την
προσευχή τους πρωί και βράδυ. Επιπλέον, κατά το
ηλιοβασίλεμα κάνουν το γύρο του καταστρώματος
κρατώντας ένα θυμιατήρι, τη μυρωδιά του οποίου
αναπνέει κάθε μέλος του πληρώματος, κάνοντας
ευλαβικά το σημείο του σταυρού και αναπέμποντας
μια προσευχή στη Θεοτόκο».
Για την κορυφαία αυτή μορφή του θαλασσινού
Αγώνα, τον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, έχει γράψει
ο μεγάλος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρ-

ρηγόπουλος: «…Ο Μιαούλης ήτο εκ νεότητος και
παρέμεινεν ήκιστα προς το θείον ευλαβής…Ήτο
ο ατρομητότατος των ανθρώπων, επιτείνων την
αρετήν αυτήν μέχρι των εσχάτων μεθορίων της
φρονήσεως και της αφροσύνης…Το μυστικόν της
αλογίστου ανδρείας του εκρύπτετο εις την πίστην
προς τον Τίμιον Σταυρόν». Ο ναύαρχος έλεγε ατάραχος και βέβαιος για την τελική νίκη: «Ο Ελληνικός Στόλος θα μείνει ανίκητος, διότι ευρίσκεται
υπό την σκέπη και την προστασία του Τιμίου και
ζωοποιού Σταυρού». Μόλις ανέλαβε την αρχηγία
του ναυτικού Αγώνα, κατασκεύασε το γνωστό
ξύλινο Σταυρό (80Χ45 εκ.), τον οποίο ύψωνε στο
πλωριό κατάρτι της ναυαρχίδας του, πριν από κάθε
επίθεση, για να εμψυχώνει τα ελληνικά χριστιανικά πληρώματα και να κατατρομάζει τα οθωμανικά.
Και οι συγκρούσεις άρχιζαν με την παρακίνηση:
«Με την δύναμιν του Σταυρού επιτεθείτε».
Μήπως και οι επαναστατικές σημαίες των
νησιών μας δεν αποτελούσαν σύμπλεγμα από
σύμβολα με τις γνωστές θρησκευτικές σημασίες;
Καθηλώνουν τον παρατηρητή με τον εκπληκτικό συμβολισμό τους και τα πολλά αλληγορικά
μηνύματα που στέλνουν, όπως: την ακλόνητη
πίστη και τη θέληση για αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και για τον τελειωτικό θρίαμβο του
Χριστιανισμού.
Αυτοί ήσαν, λοιπόν, οι ναυμάχοι του 1821. Αυτοί
που μας κληρονόμησαν όχι μόνο τη συνταρακτική
περιπέτεια της ηρωικής ζωής τους, αλλά και το
μεγαλείο ενός ψυχικού αναστήματος σπάνιων
Ελλήνων. Αυτοί που συνδύαζαν την απεριόριστη
προς την πατρίδα αγάπη με την Πίστη και ανύψωσαν τον Απελευθερωτικό Αγώνα σε Ιερόν. Αυτοί
που έφεραν την ελευθερία.
Η δύναμη εκείνων των Ελλήνων, ας αποτελέσει για εμάς πηγή αισιοδοξίας και εμψύχωσης στο
δικό μας αγώνα απέναντι σε μια κρίση που είναι
βασικά κρίση ηθικών και πνευματικών αξιών.
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Περί ταξιαρχίας Ρίμινι
Γράφει ο Αξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠΝ
Πρώην δικηγόρος

Σ

το τεύχος 112 Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
2012 διάβασα το άρθρο του παλαίμαχου της
ταξιαρχίας Ρίμινι αξιοσέβαστου και αγαπητού πρώην υπουργού κ. Νικ. Μάρτη, θερμού πατριώτη, που συχνά τιμά τους «Θαλασσινούς απόηχους» με
τη συνεργασία του. Ασυναισθήτως, κοινώνησα στις
υποβλητικές αναμνήσεις του, διότι είχα υπηρετήσει κι
εγώ στην 3η ορεινή ταξιαρχία Ρίμινι ως έφεδρος Ανθ/
γος Πεζικού κατά τις επιχειρήσεις του ...«εμφυλίου»,
με διοικητή τάγματος τον ταγματάρχη Νικ. Μπρούμα
(υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ μετά χρόνια). Αργότερα, το 1951,
απολύθηκα από τον Σ. Ξ., έδωσα εξετάσεις και έγινα
αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού (τάξη 1954 ΔΣΟ
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων). Ας μου επιτραπεί,
λοιπόν, να παρέμβω δι'ολίγων σ' αυτά που γράφει ο
κ. Μάρτης, διότι με συγκίνησαν πάλι όσα συνέβησαν
στην εν πολλοίς ελληνόφωνη, κάποτε, αυτή περιοχή,
επειδή πιστεύω ότι οι ...εύπιστοι, ολιγογράμματοι και
...εξιδανικευτικοί (ως νέοι) Έλληνες στρατευμένοι,
είχαν πέσει, ίσως, θύματα υπούλων ενεργειών προπαγάνδας εκείνων που ήσαν προϊδεασμένοι για τις
λογικές διεκδικήσεις των Ελλήνων, όταν θα ερχόταν
η ώρα της ανταμοιβής στο τραπέζι των μεταπολεμικών ρυθμίσεων, αφού το ελληνικό θαύμα του 194041 είχε θαμπώσει τον ...«πάσα ένα»!
Έχω εισέλθει στο 88ο έτος της ηλικίας μου και δεν
θα ενοχληθώ αν μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο χαρακτηριστώ... καχύποπτος πατριδολάτρης (παρόλο που, ως
μανιάτης, μπορεί να είμαι) μ' αυτές τις σκέψεις. Εξ
όσων γνωρίζω όμως, αυτά που έγιναν και παλαιότερα δηλαδή, προ, κατά και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν ήσαν μόνο έργο των Ελλήνων, αλλά
κυρίως των συμμάχων τους, που τους παγίδεψαν,
επειδή έτρεμαν και τρέμουν με την ιδέα ότι είναι δυνατό η Ελλάδα «να ξαναβγάλει τα φτερά τα πρωτινά
της τα μεγάλα» (Παλαμάς) – και τους ....νιώθω. Τα
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επανέλαβαν, λοιπόν, και κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λόγια των συμμάχων που ειπώθηκαν τότε
(λίγα επικαλείται ο κ. Μάρτης), με έχουν καταστήσει...
καχύποπτο (χωρίς βέβαια να δίνω άφεση αμαρτιών
στους εύπιστους, αλλά προδομένους Έλληνες) και
δεν βρίσκουν απήχηση μέσα μου, ιδίως όταν διαπιστώνω ότι ακόμα και η σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας δεν είναι έργο... αεργικής (τεμπέλικης)
πονηριάς και απληστίας ή (έστω) αμεριμνησίας των
Ελλήνων αποκλειστικώς. Και παρόλο που γνωρίζω,
όπως και πολλοί άλλοι, ότι οι ρυθμιστές των τυχών
του κόσμου μεγάλοι κεφαλαιούχοι, δεν είναι δυνατό
να μη μουρμουρίζουν ταραγμένοι και ανήσυχοι (φθονερά ανήσυχοι) όταν βλέπουν π.χ. ότι η πρώτη του
κόσμου ναυτιλία είναι ελληνική, βαυκαλίζομαι με τη
σκέψη ότι πρέπει να ξεχνώ επεισόδια όπως, ας πούμε,
εκείνο του Πατσίφικο, διότι είναι… ξεχασμένα πια,
«χάριν καλοπιστίας και διεθνούς συνεργασίας». Αλλά
πώς να ξεχάσω και πώς να μη χαίρομαι τη λεβεντιά
του Γιάννη Κόρκα, του υπολοχαγού, που πολεμούσε
όρθιος και ακάλυπτος;
Οι στρατηγοί Αλεξάντερ και Πάτζετ, που επικαλείται
ο έντιμος κ. Μάρτης, ήσαν στρατιωτικοί εγκλωβισμένοι στους προγραμματισμούς των πολιτικών. Και οι
πολιτικοί ηγέτες των Μεγάλων Δυνάμεων, υποκείμενοι στις εντολές εξουσίας παγκόσμιας, με ιδεοληπτικές προκαταλήψεις θρησκευτικών φανατισμών, σπανίως «καλόπιστων» και ζηλοφθόνως ανταγωνιστικών, για το πολύπτυχο παρελθόν μας, μας έχουν
επανειλημμένα αδικήσει. Η Κύπρος, στην οποία δεν
επέτρεψαν να εγκατασταθεί η τότε εξόριστη ελληνική
κυβέρνηση, η Βόρεια Ήπειρος, που ποτίσαμε με αίμα,
η περιοχή Μοναστηρίου που μοσχοβολούσε ελληνισμό, μολονότι θα ήταν ...παρωνυχίδες γι' αυτούς και
δικαίωση για μας τους ΄Ελληνες, αποδείχτηκαν ...ονειρώξεις αφού ακόμα και τα ψίχουλα, ελληνικά Δωδε-

κάνησα, δίστασαν να μας τα δώσουν, διότι δεν ήθελαν.
Στη σλαβοθυγατέρα όμως Βουλγαρία, που λεηλάτησε
τη Μακεδονία μας ως σύμμαχος της χιτλερικής Γερμανίας, έδωσαν μετά τον πόλεμο τη νότια Δοβρουτσά
(«Souther Dobrujia tasferred to Bulgaria...», λέει το
Collier's World Atlas N.Y. 1953 U.S.A. Copyright 1955,
σελ. 118). Και σ' αυτήν ανήκει πια.
Όμως τα χρόνια πέρασαν, ο στρατηγός Τσακαλώτος αγκάλιασε τον Μάρκο Βαφειάδη, ο Χ. Φλωράκης
μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων, η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη και μόνο μετά 8-10 χρόνια προβλέπεται
ότι... κ.λπ. ας μη φλυαρώ, μολονότι η εικόνα που θα
πάρω μαζί μου για την Ελλάδα είναι μουντή. Και η
Κύπρος; Η Κύπρος είναι διαιρεμένη στα τρία, δίπλα
στο... Ισραήλ κι ευτυχώς, που ο λόρδος Μπάλφουρ
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν την έδωσε στους
Εβραίους, για εγκατάσταση, αντί Παλαιστίνης, όπως
ζητούσαν!
Τίμιο το χέρι του κ. Μάρτη, που έγραψε το άρθρο,
αλλά η Κική Δημουλά, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
κατά μία συνέντευξη που παρουσίασε η ΕΡΤ-1 στις
29-11-2009 και ώρα 19.10 είπε ότι «... δεν μπορώ να
φανταστώ κάποιον που σκέπτεται τι θα γίνει η πατρίδα
του όταν θα έχει πεθάνει. Δεν μ' ενδιαφέρει τι θα συμβεί, όταν δεν θα ζω...» (αυτήκοος μαρτυρία). Άραγε ο
Παλαμάς, που είπε και έγραψε ότι «...κριτές θα μας
δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί!» ήταν ένας.... φαντασιόπληκτος;
Στο νεκροταφείο του Ρίμινι, ναι, έχουν ταφεί οι 116
φονευθέντες αξιωματικοί και στρατιώτες της 3ης
ταξιαρχίας Ρίμινι καθώς και 10 αεροπόροι. Άραγε κάποιος από αυτούς, ή και όλοι, «ενδιαφέρονται» για τη
σημερινή κατάντια του ελληνισμού; Mήπως η κ. Δημουλά είχε δίκιο με την ωμή ειλικρίνειά της, όπως κι
εκείνος ο Ροκφέλερ που είπε το 1952, ότι «η Ελλάδα
είναι... αγκιστρωμένο ψάρι»; Μήπως οι Γερμανοί καλά κάνουν που κ.λπ.; Μήπως καλά έκαναν επίσης οι
Βούλγαροι που ... κ.λπ.; Μήπως και οι Τούρκοι επίσης
καλά έκαναν που εξαφάνισαν τον ελληνισμό από τον
Πόντο, τη Σμύρνη και τις άλλες πόλεις; Μήπως... μήπως... μήπως... Τέλος: Μήπως είμαστε οι άνθρωποι,

πραγματικά απόγονοι ενός... στυγερού δολοφόνου
που, αφού σκότωσε τον αδελφό του, απέμεινε ο μόνος βιολογικός κληροδότης και είμαστε πια όλοι εμείς
απόγονοι του ...Κάιν, ή έστω του... Αριμάν; Μήπως στο
μαντείο των Δελφών έπρεπε να είχε γραφεί Homo
homini lupus (=ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άνθρωπο), αφού εκείνο το «Μηδέν άγαν» δεν έχει πείσει
το... μεγάλο, απάνθρωπο Κεφάλαιο των εξουσιαστών,
ότι τίποτε δεν είναι μεγάλο και ότι ο άνθρωπος είναι...
κλάσμα, που διαρκώς μικραίνει (μέχρι να εξαφανιστεί
τελείως), επειδή η μοναδική του ζωή (δηλ. η μονάδα),
είναι ο αριθμητής και το διαρκώς αυξανόμενο πλήθος
των αδικιών που διαπράττει, ως παγκόσμιο κατεστημένο, είναι ο ...παρανομαστής, οπότε ο τρίτος στίχος
του εκκλησιαστή, ματαιότης, ματαιοτήτων κ.λ.π., είναι
η ...επωδός μας; Αρκετά όμως. Ας σταματήσω, αφού
απαντήσω σ' αυτά τα «μήπως»:
Εάν υπάρχει «πρώτον κινούν, ακίνητον», όπως θα
έλεγεν ο Αριστοτέλης ή Αγαθόν, όπως θα έλεγε ο
Πλάτων, ή θεός όπως λέμε εμείς, μολονότι, προσπαθούν κάποιοι να τον ...υιοθετήσουν ή να υιοθετηθούν
αυθαιρέτως από αυτόν, στην πάλη του Καλού και του
Κακού ο Αριμάν δεν θα επικρατήσει. Με τον καιρό, όσο
κι αν λένε μερικοί ότι έχουν επιλεγεί να ...κυβερνούν,
(=να εξουσιάζουν) την Οικουμένη ως «περιούσιοι» θα
σβήσουν, παρόλο που και ο Ελύτης τους παρακαλεί
«...να μη λησμονήσουν τη χώρα του...» (ενώ απευθύνεται στον Ένα, το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, καταλήγει να παρακαλεί κάποιους στον ...πληθυντικό «μη
λησμονάτε ...κ.λπ.).
Έγραψα, λοιπόν, τούτο το σημείωμα για να τιμήσω
τον αγώνα του ευπατρίδη κ. Μάρτη, (μόνο από φωτογραφίες τον ξέρω), που καλπάζοντας προς την
«αιωνοβίωση» πασχίζει για την πατρίδα μας, αναιρώντας ακόμα και τα λόγια του εκκλησιαστή, τραγουδάει με το αιωνόβιο στόμα του, για να μας ενθαρρύνει, το στίχο του απλού εμβατηρίου: «Η Ελλάδα
ποτέ δεν πεθαίνει...».
Εάν όμως δεν υπάρχει θεός «ος τα πάνθ' ορά» και
αφού «τα πάντα ρει» τότε και εμείς και η Ελλάδα και
οι κεφαλαιούχοι είμαστε... Χαίρετε.
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IATPIKA ΘEMATA
Υπέρταση
MEΛETH: Αντιπλοίαρχος (ΥI) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ
Ειδικός Καρδιολόγος, Ανπληρωτής Δ/της Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Αν και η υπέρταση δεν είναι αποκλειστικά μια
κατάσταση που εμφανίζεται στην ηλικία μας,
εντούτοις επειδή βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοί μας υποφέρουν με την αγωνία της διακύμανσης, θα σας παρακαλέσω να μας περιγράψετε σε γενικές γραμμές πού οφείλεται και τι
πρέπει να προσέχει ο παθών;
Η υπέρταση είναι σήμερα η πιο κοινή και η πιο θανατηφόρος συστηματική πάθηση μιας και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παθογένεια της στεφανιαίας
νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, της περιφερικής
αγγειοπάθειας, των εγκεφαλικών και της χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας. Υπολογίζεται ότι ο ένας
στους τρεις ενήλικες έχουν οριακή αρτηριακή πίεση
ή ήδη εγκατεστημένη αρτηριακή υπέρταση.
Η αρτηριακή πίεση χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις και ως εκ τούτου η διάγνωση της υπέρτασης θα πρέπει να βασίζεται σε πολλαπλές μετρήσεις. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι έχει
το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης της σταθερής
αρτηριακής υπέρτασης από αυτή της λευκής μπλούζας, βελτίωση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική
αγωγή και αξιολόγηση της τελευταίας. Η μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να γίνεται σε καθιστή
θέση 2-3 φορές την ημέρα, σε συνθήκες ηρεμίας και
με υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο κατά προτίμηση.
Η ιδανική αρτηριακή πίεση είναι όταν η συστολική
αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) είναι <120 mmHg και η διαστολή (ΔΑΠ) <80 mmHg. Όταν η ΣΑΠ είναι μεταξύ 120
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mmHg και 139 mmHg ή η ΔΑΠ μεταξύ 80-89 mmHg,
τότε χρειάζεται αλλαγή του τρόπου ζωής και ετήσια
παρακολούθηση. Η αλλαγή του τρόπου ζωής συνίσταται στη διακοπή του καπνίσματος, μείωση του σωματικού βάρους, αύξηση της σωματικής άσκησης,
μείωση της πρόσληψης άλατος και αλκοόλ. Αν η αρτηριακή πίεση παραμένει σε επίπεδα πάνω από
140/90 mmHg για διάστημα πάνω από 3-6 μήνες παρά την αλλαγή του τρόπου ζωής, τότε απαιτείται η
έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής.
Η υπέρταση στο 95% των ασθενών είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δεν ανευρίσκεται συγκεκριμένος αιτιολογικός παράγοντας. Η γενετική προδιάθεση, όπως
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, παχυσαρκία, άγχος, αυξημένη πρόσληψη άλατος και αλκοόλ, είναι
παράγοντες που έχουν γίνει αποδεκτοί στην παθογένεια της ιδιοπαθούς υπέρτασης.
Σε ένα 5% των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση
ανευρίσκεται συγκεκριμένη παθολογική αιτιολογία
και η υπέρταση αυτή ονομάζεται δευτεροπαθής. Οι
αιτίες της δευτεροπαθούς υπέρτασης είναι: η νεφραγγειακή υπέρταση, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
το φαιοχρωμοκύτωμα, το σύνδρομο Cushing, ο
πρωτοπαθοαλδοστερονισμός, η υπέρταση της κύησης, υπερπαραθυρεοειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός, η υπνική άπνοια.
Η φαρμακευτική αγωγή εξατομικεύεται και
από τι εξαρτάται η χορήγηση του α’ ή β’ φαρμάκου;

Η αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία, τις συνυπάρχουσες
νόσους και την υποκείμενη αιτιοπαθολογία της
υπέρτασης.
Ποιες επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε
έναν υπερτασικό;
Η αρτηριακή υπέρταση προκαλεί βλάβες στα όργανα-στόχους της νόσου που είναι η καρδιά, οι νεφροί,
οι οφθαλμοί, ο εγκέφαλος και τα περιφερικά αγγεία.
Στην καρδιά παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια
της στεφανιαίας νόσου, την υπετροφία και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας με αποτέλεσμα συμπτώματα και σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορεί να προκαλέσει αιμορραγικό ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στα νεφρά προκαλεί σταδιακά χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια. Στους οφθαλμούς μπορεί να
προκαλέσει διαταραχές της οράσεως μέχρι και τύφλωση. Στα περιφερικά αγγεία προκαλεί σκλήρυνση
των αγγείων και διαλείπουσα χωλότητα, ανεύρυσμα
της αορτής ή των περιφερικών αγγείων.
Στο τελευταίο συνέδριο Καρδιολογίας μίλησαν
με αισιοδοξία για το μέλλον της υπέρτασης.
Μπορείτε να μας μιλήσετε γι’ αυτό;
Εκτός από τους νέους συνδυασμούς των ήδη γνωστών κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων, η
έρευνα στην εξέλιξη της αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής δίνει νέες ελπίδες. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η χρήση και τα αποτελέσματα του πρώτου αντιυπερτασικού εμβολίου. Πρόκεται για ένα
γενετικώς ανασυνδυασμένο αναστολέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ, η οποία ως γνωστό παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην εξέλιξη της αρτηριακής υπέρτασης. Το εμβόλιο
έχει χορηγηθεί σε 72 προς το παρόν ασθενείς και
φαίνεται ότι με χορήγησή του 2-3 φορές ετησίως
μειώνει την αρτηριακή πίεση και μάλιστα τις πρώτες
πρωινές ώρες η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στις
οποίες σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Αναμένονται περαιτέρω μελέτες προς τη
δοσολογία και την ασφάλεια του εμβολίου. Επίσης
τρεις νέες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων

βρίσκονται υπό μελέτη σε πειραματόζωα εκ των
οποίων αναμένονται τα αποτελέσματα. Τέλος, η γονιδιακή θεραπεία και στον τομέα της υπέρτασης παρότι φαίνεται να είναι κάπως μακρινή, υπόσχεται
μελλοντικές λύσεις.
Εκτός από τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
που έχει καταντήσει άγχος για τον πάσχοντα,
τι άλλο πρέπει να προσέχει ο παθών;
Θα πρέπει η αρτηριακή πίεση έστω και με τη φαρμακευτική αγωγή να ρυθμίζεται ικανοποιητικά, δηλαδή
η συστολική πίεση να βρίσκεται κάτω από 140 mmHg
και η διαστολική κάτω από 80 mmHg και στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη η συστολική κάτω
από 130 mmHg και η διαστολική κάτω από 80
mmHg. Δεν πρέπει να λησμονούμε και την κατάσταση της προ-υπέρτασης (συστολική 135 mmHg και
διαστολική 85 mmHg).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητική
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με τη λαμβανόμενη
αγωγή, ο πάσχων θα πρέπει να συμβουλεύεται τον
θεράποντα ιατρό.
Επίσης, ανεξαρτήτως των ήδη υπαρχόντων
όπλων μας για την υπέρταση και των μελλοντικά
υποσχόμενων, ο ίδιος ο ασθενής θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του με την τροποποίηση του καθημερινού τρόπου ζωής, με διακοπή του καπνίσματος,
μείωση της πρόσληψης άλατος, αλκοόλ και ζωικού
λίπους, μείωση του σωματικού βάρους και αύξηση
της σωματικής άσκησης.
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Σύγχρονοι προβληματισμοί και αφύπνιση
συνειδήσεων
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος εα Σ. Παπαδάς ΠΝ

Β' μέρος

Τ

ούτο συντελείται εν προκειμένω διότι, η
διάτρηση του ασφυκτικά διαμορφωθέντος κλοιού, με τα αυξανόμενα οικονομικά κυρίως προβλήματα, που περιβάλλει τις
διάφορες κοινωνικές τάξεις όπου συγκαταλέγονται και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
παρεμποδίζεται από τις επισκιάσεις των προαναφερομένων παραγόντων/αδυναμιών, τα συνεχώς αναφυόμενα νέα όργανα εκπροσώπησής
των, καθώς επίσης και τις διάφορες διασπαστικές τάσεις μεμονωμένων ατόμων εντός των εν
λόγω οργάνων, τα οποία ενίοτε δημιουργούν
υπόνοιες εξάρτησης και εξόρμησής των από πολιτικά ελατήρια.
Η οποιαδήποτε προβαλλόμενη σωτήρια λύση,
σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα με ανυπέρβλητα
εμπόδια για την ανάσχεση της όλης προσπάθειας,
δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στο σκοπό της,
γιατί θα απαιτηθεί η ύψωση ενός τόσου δυνατού
αναχώματος, τόσο σίγουρου, μεγαλειώδους και
ακατάβλητου, ώστε τίποτα να μην μπορεί να το
καταρρίψει. Τούτο άλλωστε μπορεί να προκύψει, καθόσον στο άμεσο μέλλον, λόγω εξάρτησης και πλήρους υποταγής της οικονομίας μας
σε ξένους Θεούς με σκληρά ανταλλάγματα και
πολιτικές δεσμεύσεις, εάν εμφανιστεί μία ιδεολογία η οποία μπορεί αργότερα να καταρριφθεί
από κάποια άλλη, αυτόματα δημιουργείται στον
άνθρωπο η μέγιστη αμφιβολία, κάνοντάς τον
σχοινοβάτη στην πορεία της ζωής του.
Είναι προφανές ότι το κακό, το οποίο δημιουργήθηκε με την προβολή των πρώτων συμπτωμάτων, έκπτωσης των θεσμών και των
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αξιών της Χώρας μας, της παγκοσμιοποίησης,
της βεβαρυμένης και υποτεταγμένης οικονομίας
μας και της εισροής και μόνιμης εγκατάστασης
στον τόπο μας, μεγάλου αριθμού οικονομικών
μεταναστών / λαθρομεταναστών, με προοπτική πολιτογράφησης ικανού αριθμού αυτών, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται από απόψεως βλαπτικής
επίδρασής των, στην ανανέωση του καταρρέοντος γηγενούς ελληνικού πληθυσμού, δεν καταγράφει, ούτε και καταδεικνύει στον ορίζοντα
σαφή σημεία θεραπείας του. Όμως καθίσταται
ευδιάκριτο ότι, μακροπρόθεσμα αν και δεν θα
παρατηρηθεί η ερήμωση της Χώρας, εντούτοις
θα παρουσιασθεί η σταδιακή δημιουργία μιας
αλλογενούς πληθυσμιακής σύνθεσης και φυσιογνωμίας. Αυτό άλλωστε θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία βεβαία επερχόμενη αλλαγή στον τόπο
μας, καθόσον η οικονομική επιβάρυνση της πολυμελούς ελληνικής οικογένειας διά μέσου της
υπερφορολόγησης των παιδιών, δεν αναστρέφει
τις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες ενθάρρυνσης του αυτόχθονος πληθυσμού για τεκνοποίηση, παρά το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η Χώρα. Δυστυχώς, οι επικρατούσες συνθήκες στον τομέα της οικονομίας, αλλά και της εισροής λαθρομεταναστών στη
Χώρα μας, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την
αντιμετώπιση του προβλήματος, καθιστώντας
το ακαταμάχητο, ενώ θα πρέπει πάση θυσία, να
αποτρέψουμε το ξέσπασμα μιας προπαρασκευαζόμενης/κυοφορούμενης καταιγίδας.
Όμως ύστερα από όλα αυτά, τι μέλλει γενέσθαι; Εκτός από τη στηλίτευση όλων των κακώς

κειμένων, τι μπορούμε να πράξουμε για να τα θεραπεύσουμε, τώρα που η κοινή γνώμη (ντόπια
και ξένη) είναι εναντίον όλων μας; Ποιος είναι
εκείνος ο παράγοντας που θα αναστρέψει τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, καθώς
επίσης και τις υπόγειες συνδιαλλαγές, ώστε να
μη μείνουμε κυριολεκτικά μόνοι μας στη διεθνή
απολυτότητα;
Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι, να μην αρκεσθεί
και να μην επαναπαυθεί κανείς στις πατρικές του
κληρονομιές και στις προπατορικές δάφνες, αλλά
να τα διατηρήσει όλα αυτά ή να δημιουργήσει κάτι
δικό του; Όπως και να έχει όμως, έχουμε προς
τούτο, περιχαρακωμένα στη μνήμη μας τα κατορθώματα των προγόνων μας, που με τόσες θυσίες
απέκτησαν, ανέδειξαν, διαμόρφωσαν και μετέδωσαν. ‘Αλλωστε, αυτά τα ανεπανάληπτα, περίτεχνα δημιουργήματά τους και ο πολιτισμός τους,
υπήρξε η διαχρονική αιτία εκτροφής εναντίον
μας, ζηλόφθονων αισθημάτων από τους διάφορους βάρβαρους λαούς. Για την υπεράσπιση και
διατήρηση της ανεξαρτησίας του χώρου αυτού,
την ανάπτυξη της Οικονομίας και την πρόοδο του
Πολιτισμού μας, ο ελληνικός λαός αναγκάσθηκε
να στερηθεί βασικά αγαθά επιβίωσής του και να
αγωνιστεί επί σειρά αιώνων, αναπτύσσοντας στο
έπακρο και εξαντλώντας όλες του τις δυνάμεις
και δυνατότητες, ώστε με θάρρος, ανδρεία, επιδεξιότητα, αυταπάρνηση και σπάνια με ανώτερα
οπλικά συστήματα ή άλλα υποστηρικτικά μέσα,
ολιγάριθμοι άνδρες να κατανικήσουν τόσο στην
ξηρά όσο και στη θάλασσα, πολυπληθέστατους
αντιπάλους. Εδώ άλλωστε δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, τα σοφά λόγια του βαθυστόχαστου, αισθαντικού νομπελίστα ποιητή μας
Γεωργίου Σεφέρη, ο οποίος θυμίζοντάς μας με
τα λόγια του, «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο
κομμάτι από το μέλλον» αντιλαμβανόμαστε ότι,

αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, πρέπει να διατηρήσουμε αναλλοίωτα τα πολύτιμα κομμάτια του
παρελθόντος, μέσα από τα οποία θα οδηγούμεθα
σε σωστή πορεία.
Καιρός λοιπόν είναι, να καλλιεργήσουμε τις
αρετές τους και να αναπαράγουμε τα κατορθώματά τους, παραμένοντας (Πολιτικοί, Πολίτες και
Στρατιωτικοί) ενωμένοι, πάντα Έλληνες στη συνείδηση, για τους ΄Ελληνες και για την Ελλάδα,
με θάρρος, φρόνηση και καρτερικότητα, συντασσόμενοι και εμείς οι απόμαχοι του στρατεύματος, (εξασθενημένοι και ανάπηροι) στον κοινό
αγώνα, τόσο σε πολεμική, όσο και σε ειρηνική
περίοδο, ακόμη και με αδειανή τη φαρέτρα μας,
διαθέτοντας για την Πατρίδα την όποια υπολειμματική μας δυνατότητα, υποβασταζόμενοι με τα
μπαστούνια και τις πατερίτσες. Οδηγός όλων μας
ας γίνει η γνώση της ιστορίας, πίστη μας η αφοσίωσή μας στο Θεό και στην Πατρίδα, πυξίδα μας οι
αρετές της φυλής μας και στόχος μας τα πεπρωμένα του΄Εθνους μας. Στο σημείο αυτό έρχονται
στη σκέψη μας, τα παρακάτω εξίσου σοφά λόγια
του Πρόδρομου και Πρωτεργάτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, (κήρυκα του ξεσηκωμού του
γένους) ποιητή μας Ρήγα Φεραίου, τα οποία με
την αλληγορική / μεταφορική τους έννοια και τη
διαχρονική τους αξία, αφού καθίστανται επίκαιρα, μας οδηγούν και πάλι και μας προτρέπουν, να
ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της Πατρίδας μας,
τόσο για τη διάσωση της φυσιογνωμίας της από
τον επιχειρούμενο Εθνικό αποχρωματισμό της,
όσο και για τη διαιώνιση της Ελληνικής Ιδέας,
αλλά και την ανόρθωση της Εθνικής μας Οικονομίας, στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις:
«Μην ελπίζετε εις ξένους και υιούς νενοθευμένους, η Πατρίς να λυτρωθεί. Της Ελλάδος
η πριν δόξα, Με των τέκνων της τα τόξα, θέλει
πάλιν επιστρέψει, νέους ήρωες να στέψει».
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Έλληνες. Οι δημιουργοί - δωρητές
του πολιτισμού
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος ΠΤ/ΗΝ ΤΕΧ. ΗΧΟ/ΝΤ Νικ.-Βασ. Ν. Ταβουλάρης ΠΝ
Δρ. Αρχαιογνωσίας

Σ

τον κατάλογο γυναικών του θείου Ησιόδου βλέπει ο αναγνώστης ότι πρώτοι
οι Μυρμιδόνες κάτοικοι της Αίγινας συνέδεσαν πλοία και πρώτοι έθεσαν πανιά στον
ιστό όμοια με φτερά, κάνοντάς τα ποντοπόρα. (Το
Ησιόδειο κείμενο γράφει: ... Οι δη τοι πρώτοι ζεύξαν νέας αμφιελίσας, πρώτοι δι’ ιστ’ έθεν νηός
πτερά ποντοπόροιο).
Συναναγνώστες μου των Θ.Α., στη λέξη «ποντοπόρα» ας μην τρέχει η σκέψη σας στο σημερινό όρο που ποντοπόρα είναι τα πλοία που
οργώνουν τους ωκεανούς. Για τους προγόνους
μας οι Πόντοι ήταν το παιδί της Γαίας που δεν
δίνει καρπούς· δηλαδή τα νερά του δεν είναι πόσιμα. Πόντος λοιπόν για εκείνα τα χρόνια ήταν

38

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

η θάλασσα από την Αίγινα έως την Αττική ή την
Τροιζήνα ή τα Μέθανα. Κατ’ εμέ τα πρώτα «ποντοπόρα» πλοία δεν ήταν τα γνωστά μας από αγγειογραφίες κοίλα πλοία των Τρωικών. Για μένα
ήταν μια καλοδεμένη σχεδία με έναν ιστό για το
πανί και ένα κάτι σαν κουπί για να της αλλάζει
κατεύθυνση.
Πάντως, το «βήμα» ιστού-ιστίου ήταν άλμα
υπερτρομερό για την ανθρωπότητα. Τα γλαρόπτερα πάνω στα ξύλα άλλαζαν το χάρτη και εκμηδένιζαν αποστάσεις. Ο αρχέγονος πρόγονός
μας ήταν συγχρόνως έμπορος και περίεργος
εξερευνητής, ίσως και πειρατής.
Στο σπήλαιο Φράχθι της Αργολίδος, το οποίο
αποδεδειγμένα εκατοικείτο συνεχώς προ του

30.000 έως και το 3.000 π.Χ. έχουν βρεθεί
οστά τόνων και άλλων μεγάλων ψαριών μεγάλου βάθους, που σημαίνει ότι προ του 8.000
π.Χ. όπως αποδεικνύει η αρχαιολογική σκαπάνη
από του βάθους των ευρημάτων. Στο ίδιο βάθος
βρέθηκαν και εργαλεία από οψιδιανό (οψιανό).
Άρα υπήρχε εμπόριο και ανταλλαγή ιδεών.
Όμως πολύ πριν από την ιστιοπλοΐα υπήρχαν τα
κωπήλατα μέσα. Ο αρχάνθρωπος πάνω -ίσωςσ’ ένα κορμό δένδρου και με τις παλάμες του
μετακινήθηκε για να περάσει με τη βοήθεια της
φωτιάς στο μονόξυλο σώμα. Κωπήλατα μέσα
λοιπόν. Σε όλο τον πλανήτη, μόνο μια πόληκράτος είχε το όνομά της από τους «κωπηλάτες» της· η Ερέτρια ή Ειρέτρια, όπως τη θέλει
ο θείος Όμηρος.
Κατασκευαστής – Ναυπηγός – Ιδιοκτήτης και
Κυβερνήτης πολλές φορές ήταν το αυτό φυσικό
πρόσωπο· κωπηλάτες ελεύθεροι συμπολίτες
του, οι «συντροφοναύτες» που η πληρωμή των
ήταν ανάλογη με το κέρδος, εμπορικό, αλιευτικό
ή και ληστρικό. Η αδήριτος ανάγκη για επιβίωση

του νησιώτη απαιτούσε ξύλα το χειμώνα για να
ζεσταθεί, ψωμί στο φούρνο του να ψήσει, εάν είχε κριθάρι ή σιτάρι, που σπάνιζαν και τα δύο ή το
φαγητό του να ετοιμάσει.
Από την άλλη μεριά σύκα, μύγδαλα, ελιές και
λάδι, κρασί κ.ά. του περίσσευαν. Το τίμιο ανταλλακτικό εμπόριο είχε γεννηθεί, τα νησιώτικα περισσεύματα για ξύλα, σιτηρά και πρώτες ύλες.
Τα κωπήλατα σκάφη είχαν πάντοτε ζυγό αριθμό
κωπηλατών, τον κελευστή, αυτόν που με αυλό,
συνήθως, έδινε το ρυθμό κωπηλασίας, τον οιακιστή-πηδαλιούχο και φυσικά τον μετά το θεό
κυβερνήτη και άρχοντα του σκάφους.
Μετά το θεό ο κυβερνήτης. Αυτό είχε επιβάλλει η μακροχρόνιος ποντοπορία αφ’ ενός
και αφ'ετέρου η πείρα είχε διδάξει ότι ο νους
είναι δυνατόν κάποτε να θολώνει. Αυτό είχε διδάξει τους κυβερνήτες να έχουν πάντοτε μαζί
τους «ψηφίδες» μαζί με τα άλλα ναυτικά «εφόδιά» τους. Εάν αποφάσιζαν κάποια ερευνητική
αποστολή και πειρατική ενέργεια, κωπηλάτες,
κελευστής, οιακιστής είχαν από μία ψήφο ενώ
ο κυβερνήτης δύο (μία δική του και μία του σκάφους). Ψήφιζαν λοιπόν ένα «ναι» ή «όχι» στην
πρόταση του κυβερνήτη. Εάν για έξι φορές η
μυστική ψηφοφορία ήταν ισόψηφος, αφού συνωμοτούσαν (συνορκίζονταν) διάλεγαν από ένα
μικρό δεμάτιο που είχε μέσα του την ψηφίδα,
επειδή ένα από τα δεμάτια περιείχε δύο ψηφίδες. Κατά τη συνωμοσία ζητούσαν την επέμβαση
του μόνου άνευ σφάλματος. Του Υψίστου θεού
χωρίς να τον κατονομάζουν. Επειδή καθένας
ήταν δυνατόν να έχει τον «δικό» του οικογενειακό θεό. Κάθε αποτέλεσμα ήταν υποχρεωτικό.
Είχε ψηφίσει και ο «ΜΟΝΟΣ». Αναγραμματισμός
του «ΜΟΝΟΣ» είναι «ΝΟΜΟΣ».
Εδώ λοιπόν μέσα στις ελληνικές θάλασσες
γεννήθηκε ο νόμος, η τάξη, η Δημοκρατία, η
ισοπολιτεία μεταξύ ίσων πολιτών και ως εκ
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τούτου η πρόοδος. Ναι, γεννήθηκε στα κουπιά,
γιατί οι κωπηλάτες ήταν συντροφοναύτες και
όχι δούλοι. Τονίζω δε το μεταξύ ίσων επειδή
ο σημερινός κωπηλάτης εάν είχε το σθένος να
μάθει αυλητική θα ήταν ο αυριανός κελευστής
όπου παίζων τον αυλό θα έδινε το ρυθμό κωπηλασίας ή εάν είχε τις ικανότητες θα εξελίσσετο
σε οιακιστή-πηδαλιούχο. Ποιος ήταν δυνατόν
να γνωρίζει εάν αύριο ο τελευταίος των κωπηλατών εάν δεν ήταν σπάταλος αύριο δεν θα
αγόραζε δικό του σκάφος. Ήταν ελεύθεροι!! Δεν
ήταν «δούλοι»!! Στη δουλεία οδηγούσε πολλές
φορές η μάστιγα ΣΠΑΤΑΛΗ και ο σπάταλος έβαζε υποθήκη το ίδιο του το σώμα ή και την οικογένειά του ολόκληρη για ένα χρονικό διάστημα.
Δούλος να είναι δίχως δικαίωμα αρνήσεων σε
ό,τι ο δανειστής του απαιτούσε. Κατάσταση φρικτή έως της εποχής όπου ο σοφός νομοθέτης
Σόλων, υιός Εξηκεστίδου, απόγονος του τελευταίου βασιλιά των Αθηνών Κόδρου αφού
πρώτον επέβαλε τη σεισάχθεια διά νόμου απαγόρευσε την προσωπική υποθήκη ή της οικογένειας του δανειζόμενου.
Όλα αυτά τα πέτυχε ο Σόλων αφού πρώτα
σύσσωμοι οι Αθηναίοι του έδωσαν δικτατορικά
δικαιώματα. Δηλαδή όπως στο πλοίο μετά το θεό
είναι ο κυβερνήτης, έτσι και εκείνος ο Σόλων να
αποφασίζει και νόμους να θεσπίζει. Αλλά γιατί
μετά το θεό ο κυβερνήτης; Επειδή η αδήριτος
ανάγκη είχε επιβάλλει από το μοναδικό ναυσίπλοο του μονόξυλου έως και του κυβερνήτη της

Βιβλιογραφία
Ησίοδος
Θουκιδίδης
Εγκυκλοπαίδιες Ελευθερουδάκη, Ηλίου, Πάπυρου κ.ά.
Πρωΐας (1932) κ.ά.
Ιστορία των Ελλήνων Εκδοτικής Αθηνών.
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ωκεανόπλοου Αργούς να είναι παρατηρητικός,
κριτικός, αστρολόγος και ό,τι άλλο θα ήταν εκείνο που σε ασφαλές λιμάνι θα τον οδηγούσε.
Τα συμπεράσματα των αρχαιολογικών ευρημάτων του σπηλαίου Φράχθι μας οδηγούν σε
ασφαλή συμπεράσματα ότι πριν από 8.000 χρόνια π.Χ. οι Έλληνες είχαν «κοίλα πλοία» επειδή
τα οστά από κήτη και ο οψιανός αποδεικνύουν
ότι από τα μονόξυλα και τις σχεδίες με ένα ιστό
και ένα πανί είχαν φθάσει να αλιεύουν σε πολύ
βαθιά νερά και από τη Μήλο να φέρνουν οψιανό
στην Αργολίδα.
Από το απλό κωπήλατο και τη σχεδία είχε φθάσει ο Κορίνθιος ναυπηγός Αμινοκλής το 704 π.Χ.
να ναυπηγήσει στη Σάμο για λογαριασμό των
Χαλκιδέων της Εύβοιας, τέσσερις τριήρεις.
Δηλαδή όχι μόνο υλικός αλλά και πνευματικός
πολιτισμός βγήκε από τις ελληνικές θάλασσες
και τις θαλασσοβίωτες πόλεις μας.
Ελληνική μυθολογία και ιστορία είναι ένα σώμα που μας οδηγεί στην πρόοδο εφόσον πνευματικός και υλικός πολιτισμός συμπορεύονται και
δεν αντιπαλεύουν.
Πριν κλείσω το σημείωμά μου, υπενθυμίζω
στους φιλαναγνώστες των Θ.Α. ότι το αρχαιότερο ναυτικό ατύχημα (ναυάγιο) που έχει βρεθεί έως σήμερα είναι ένα κυκλαδικό εμπορικό
πλοίο κοντά στη νησίδα Δοκός της Ερμιονίδας
θάλασσας, χρονολογούμενο μεταξύ 2.500 και
2.000 π.Χ.

Απαντήσεις Αρχιεπισκόπου για τους
«μύθους» περί της Εκκλησίας
Επιμέλεια Υποναύαρχος Δ. Αποστολάκης ΠΝ

A

παντήσεις στην παραφιλολογία και την
παραπληροφόρηση που έχει αναπτυχθεί
ως επί το πλείστον στον Ευρωπαϊκό Τύπο για τα θέματα φορολόγησης της Εκκλησίας, της
μισθοδοσίας των κληρικών, τα έσοδα της Εκκλησίας και το κοινωνικό της έργο δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος
απευθύνει επιστολή στον Πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά, τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής,
τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, τον ΓΓ Θρησκευμάτων, τους πρεσβευτές
των χωρών της ΕΕ στην Ελλάδα, τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργάνων και σε όλους τους
ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος «για να τοποθετηθούν τα πράγματα στις ορθές τους διαστάσεις και να παύσει η ανεύθυνη αναπαραγωγή
εσφαλμένης και στερεότυπης πληροφόρησης και
η δημιουργία στρεβλών εντυπώσεων σε βάρος
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, προφανώς προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης ακατανόητων σκοπιμοτήτων». Αναλυτικά η επιστολή
του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου:
Με αφορμή επαναλαμβάνομενα δημοσιεύματα μερίδας του ευρωπαϊκού Τύπου σχετικά με τα θέματα της
φορολόγησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και της μισθοδοσίας των κληρικών Της, των οποίων οι συντάκτες, κατά παράβαση οιασδήποτε έννοιας
δεοντολογίας, αποφεύγουν να απευθύνουν σχετικά
ερωτήματα στο αρμόδιο γραφείο Τύπου για τη σφαιρική ενημέρωσή τους, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στις παρακάτω διευκρινίσεις προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Α. Η φορολόγηση της Εκκλησίας
Οι τελευταίες φοροαπαλλαγές υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως και υπέρ όλων ανεξαιρέτως
των γνωστών θρησκειών στην Ελλάδα, καταργήθηκαν στις 23.4.2010 με το Ν. 3842/2010. Έκτοτε,
τα νομικά πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Ελλάδας καταβάλλουν: 1) Φόρο για τα ακίνητά
τους και μάλιστα με τριπλάσιο συντελεστή από τον
ισχύοντα για τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς
της χώρας. 2) Φόρο επί των κατ’ έτος μισθωμάτων
που εισπράττουν από ακίνητα με συντελεστή ύψους
20% επί της αξίας τους, δηλαδή μεγαλύτερο από
αυτόν που ισχύει για τους ιδιώτες. 3) Συμπληρωματικό φόρο επί των εισοδημάτων τους από οικοδομές και εκμισθώσεις γαιών με συντελεστή 3%.
4) Προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος με συντελεστή 55% επί της αξίας του παραπάνω συμπληρωματικού φόρου. 5) Φόρο επί των κληρονομιών
και δωρεών με συντελεστή 0,5% επί της αξίας τους.
6) Τέλος χαρτοσήμου και δικαιώματα ΟΓΑ συνολικού ποσοστού 2,40% επί κάθε χρηματικής παροχής
των πιστών προς τους Ι. Ναούς λόγω ιεροπραξιών.
Επίσης, τα παραπάνω νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας παρακρατούν και αποδίδουν στο ελληνικό
Δημόσιο όλους τους φόρους, που είναι υποχρεωμένοι να παρακρατούν και να αποδίδουν και όλοι οι
ιδιώτες φορολογούμενοι κατά τις συναλλαγές τους
με τρίτους (φόροι μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ
κ.λπ.). Από το φόρο επί της ακίνητης περιουσίας
απαλλάσσονται κατά τη φορολογική νομοθεσία,
μόνο οι λατρευτικοί και κοινωφελούς χρήσεως
χώροι όλων ανεξαιρέτως των θρησκειών και δογμάτων. Η Κεντρική Υπηρεσία της Εκκλησίας της
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Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ενορίες, οι Ιερές
Μονές και τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα κατέβαλαν
συνολικά κατά το έτος 2011 φόρους ύψους
12.584.139,92 ευρώ.
Β. Η μισθοδοσία των κληρικών
Η μισθοδοσία των κληρικών καταβάλλεται από το
Δημόσιο ως συμβατική υποχρέωσή του, την οποία
ανέλαβε από το 1833 έναντι της Εκκλησίας, εφόσον το 65% (2/3) της τότε αγροτικής και αστικής
ακίνητης περιουσίας της περιήλθε σε αυτό.
Έκτοτε και έως σήμερα, το 96% της εναπομείνασας
ως άνω περιουσίας έχει -μονομερώς (με διάφορους
νόμους της Ελληνικής Πολιτείας) ή με δωρεές της
Εκκλησίας- περιέλθει επίσης στο Δημόσιο.
Οι μεγαλύτερες μαζικές παραχωρήσεις αγροτικών ακινήτων της Εκκλησίας στο Κράτος έγιναν
προς αρωγή των προσφύγων της Μικρασιατικής
Καταστροφής (1922), καθώς και των ακτημόνων
καλλιεργητών μετά το 1945.
Τα σημαντικότερα δε δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας (ακαδημαϊκά ιδρύματα, νοσοκομεία κ.ά.)
έχουν ανεγερθεί σε ακίνητα, που παραχωρήθηκαν
δωρεάν από την Εκκλησία για το σκοπό αυτό.
Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας αποτελείται από δασικές εκτάσεις,
στις οποίες δεν επιτρέπεται, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, καμία μεταβολή του προορισμού και της
χρήσης τους και από λίγα αστικά ακίνητα, στα περισσότερα εκ των οποίων έχουν επιβληθεί από το
Κράτος ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις για να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι, χωρίς όμως τα νομικά
πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να έχουν αποζημιωθεί γι’ αυτές, ελλείψει χρηματικών πόρων
των Δήμων. Σημειωτέον ότι ο μισθός του διακόνου
και του πρεσβυτέρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
καθορίζεται από τον ίδιο νόμο που ισχύει για τους
δημοσίους υπαλλήλους και υπόκειται στις ίδιες
περικοπές και φορολογικές κρατήσεις.
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Γ. Τα έσοδα της Εκκλησίας
Τα έσοδα της Εκκλησίας προέρχονται από τα μισθώματα των εναπομεινάντων ακινήτων Της, τα
μερίσματα από τραπεζικές μετοχές και τις εθελοντικές εισφορές των πιστών. Σημειωτέον ότι με
νόμο, από το 2008, έχει διακοπεί η καταβολή μερισμάτων στους μετόχους των τραπεζών, ενώ και η κτηματαγορά διέρχεται μεγάλη κρίση.
Παρόλα αυτά τον Οκτώβριο 2010 η Εκκλησία της
Ελλάδος στήριξε την ελληνική οικονομία συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με το ποσό των 27
εκατομμυρίων ευρώ, που προήλθε από τραπεζικό
δανεισμό (!!!). Οι μετοχές αυτές σήμερα, πέραν του
ότι δεν αποδίδουν μέρισμα, έχουν σχεδόν μηδαμινή
αξία μεταπώλησης. Ας υπογραμμιστεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή εν γένει επιχειρηματικές δραστηριότητες.

σφερομένων μερίδων φαγητού, • κοινωνικά παντοπωλεία, σημεία δωρεάν διανομής ειδών ένδυσης και υπόδησης • και φοιτητικά οικοτροφεία.
Οι φιλοξενούμενοι στις πάσης φύσεως κοινωνικές υποδομές της Εκκλησίας κατά το έτος 2011
(διαμονή, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
ανήλθαν στον αριθμό των 5.862 ατόμων.
Λειτουργούν επίσης 54 κατασκηνώσεις, όπου
φιλοξενούνται ετησίως περισσότερα από 15.000
παιδιά. Επιπλέον, λειτουργεί υπηρεσία της Ιεράς
συνόδου για την υποδοχή των μεταναστών και την
παροχή νομικής τους υποστήριξης στην υποβολή
αιτήματος ασύλου.
Ακόμη ας ληφθεί υπόψη ότι χορηγούνται καθημερινά χρηματικά βοηθήματα σε απόρους και υποτροφίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές.
Συνολικά κατά το έτος 2010 όλοι οι φορείς της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος δαπάνησαν

Δ. Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας
Οι Ι. Μητροπόλεις, οι Ι. Ναοί και τα Εκκλησιαστικά
Ιδρύματα, από συστάσεως του ελληνικού κράτους
μέχρι και σήμερα, χωρίς διακοπή, και φυσικά ιδιαιτέρως τώρα που ο λαός μας δοκιμάζεται, αναπτύσσουν πλήθος δράσεων και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη.
Σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί: •
2.325 φιλόπτωχα ταμεία, • 10 βρεφονηπιακούς
σταθμούς, • 10 παιδικούς σταθμούς, • 19 στέγες
γερόντων στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών και • 66
στέγες γερόντων στις Ι. Μητροπόλεις, • 13 θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, • 8 ιδρύματα για
άτομα με ειδικές ανάγκες, • 10 νοσοκομεία – ιατρεία, • 7 ιδρύματα ψυχικής υγείας, • 6 ξενώνες για
αστέγους, • 36 οικοτροφεία – ορφανοτροφεία,
πολλά ιδρύματα παιδικής προστασίας, • ξενώνα για
φιλοξενία συνοδών ασθενών, • πάνω από 200 κέντρα δωρεάν σίτισης με συνεχή αύξηση των προ-

Ο αρχαίος φιλόσοφος Μένιππος και οι
αναξιοπαθούντες Έλληνες

για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό τους έργο το
ποσό των 96.234.510,47 ευρώ.
Ας ληφθεί υπόψη ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν
αφορούν στη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου
Όρους, στην Εκκλησία της Κρήτης και στις Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, που αποτελούν διοικητικά ανεξάρτητες (και διαφορετικές της Εκκλησίας της Ελλάδος) εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες κατά το ελληνικό δίκαιο.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την αποστολή του
παρόντος, προκειμένου να τοποθετηθούν τα πράγματα στις ορθές τους διαστάσεις και να παύσει η
ανεύθυνη αναπαραγωγή εσφαλμένης και στερεότυπης πληροφόρησης και η δημιουργία στρεβλών εντυπώσεων σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, προφανώς προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης ακατανόητων σκοπιμοτήτων.

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΠΥ/ΡΕ) εα Ιωάννης Μαρτζούκος (Κουντούρης) ΠΝ

Α

ξιότιμοι κύριοι,
Ο αρχαίος σοφιστής Λουκιανός (120180 μ.Χ.) στους «Νεκρικούς Διαλόγους»
παρουσιάζει τριάντα διαλογικές περιπτώσεις
στις οποίες συμμετέχουν προσωπικότητες που
έχουν πεθάνει και βρίσκονται στον Άδη.
Οι προσωπικότητες αυτές είναι ομηρικοί ήρωες, ο Μ. Αλέξανδρος, γνωστοί κόλακες και κυνηγοί κληρονομιών και ο κυνικός φιλόσοφος Μένιππος (3ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος έζησε μέχρι το
θάνατό του σύμφωνα με τα ιδεώδη των Κυνικών
φιλοσόφων, δηλαδή απλή ζωή με εγκράτεια αρ-

νούμενος τον πλούτο και τη δόξα.
Όλα τα προς συζήτηση θέματα των Κυνικών
υπόκειντο εις την ιδέα ότι η ευτυχία σ’ αυτόν τον
κόσμο είναι πρόσκαιρη, ενώ οι νεκροί στον Κάτω
Κόσμο είναι μεταξύ των ίσοι.
Κατά την Ελληνική Μυθολογία (Greek
Mythology) –η οποία διδάσκεται σε όλα τα
σχολεία της Αμερικής, δεν γνωρίζω για την
Ευρώπη– για να μεταβούν οι ψυχές στον Κάτω
Κόσμο έπρεπε να διαβούν την Αχερουσία Λίμνη
και τον ποταμό Αχέροντα στη σημερινή περιοχή
της Θεσπρωτίας (Δυτική Ελλάδα) όπου ο Πορ-
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κοινωνικά

θμέας (ο θυρωρός δηλαδή) του Άδη «Χάρων»,
μετέφερε με το μικρό του πλοιάριο τις ψυχές
από τη μια όχθη στην άλλη, εισπράττοντας από
τους νεκρούς ένα χρηματικό ποσόν γι’ αυτές του
τις υπηρεσίες.
Όταν έφθασε ο Μένιππος στην είσοδο προς τον
Άδη, ο Χάρων σύμφωνα με τα καθιερωμένα για
τη μεταφορά που είχε εκτελέσει του ζήτησε τον
οφειλόμενό του οβολόν.
Τότε ο Μένιππος μη έχοντας κανένα χρηματικό
ποσόν, ενδεής και πάμπτωχος –όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ούτε να πεθάνουν δεν μπορούν–
πληροφόρησε τον Χάροντα ότι δεν μπορούσε να
πληρώσει το εισιτήριό του προς τον Κάτω Κόσμο
γιατί δεν είχε χρήματα. Επακολούθησε μακροσκελής διάλογος όπως:
Χάρων: Δεν ήξερες ότι έπρεπε να φέρεις τα ναύλα σου μαζί σου;
Μένιππος: Το ήξερα αλλά δεν είχα.
Χάρων: Δηλαδή θέλεις να περάσεις δωρεάν και
να καυχιέσαι γι’ αυτό;
Μένιππος: Καθόλου δωρεάν φίλε μου. Και νερό από τη βάρκα έβγαλα και κουπί
τράβηξα και στο κάτω κάτω ήμουν
ο μόνος από τους επιβάτες που δεν
έκλαιγα.
Χάρων: Αυτά δεν είναι πληρωμή. Πρέπει να δώσεις τον οβολόν σου, είναι νόμος, δεν
γίνεται αλλιώς!
Μένιππος: Τότε ξαναγύρισέ με στη ζωή γιατί ούκ
αν λάβοις παρά του μη έχοντος κ.λπ.
κ.λπ. (Δεν μπορείς να πάρεις από
όποιον δεν έχει).
Είναι μια ρήσις που όλοι οι υψηλά ιστάμενοι
στην εθνική μας οικονομία την έχουν ακούσει
πάμπολλες φορές είτε στα οικονομικά πανεπι-
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στήμια που φοιτούσαν είτε εντός της Ευρώπης
είτε πέραν του Ατλαντικού, την οποία δυστυχώς
ξεχνούν κατά τη σύνταξη των διαφόρων φορολογικών και εισπρακτικών νομοθετημάτων, όπως
επίσης ξεχνούν ότι πίσω από τους αριθμούς των
ισοσκελισμένων ή μη προϋπολογισμών υπάρχουν άνθρωποι.
Η ρήσις αυτή του Μένιππου είναι επίκαιρη στις
μέρες μας, που εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας αδυνατούν να καταβάλουν όσα το κράτος τους ζητά οδηγούμενοι στην εξαθλίωση, στα
συσσίτια και ίσως και στη φυλακή.
Όπως μας πληροφόρησαν πρόσφατα τα ΜΜΕ,
αγόρι 8 ετών αφαιρούσε κεριά από κάποια εκκλησία προκειμένου να μπορεί να διαβάζει το
βράδυ τα μαθήματά του αφού το ηλεκτρικό στο
σπίτι του είχε διακοπεί λόγω αδυναμίας πληρωμής του σχετικού λογαριασμού.
Το γνωρίζει αυτό ο αξιότιμος κύριος υπουργός
των Οικονομικών και το οικονομικό του επιτελείο; Η τρόικα; Η κα Μέρκελ; Η κα Λαγκάρντ; Ο κ.
Σόιμπλε; Αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας;
Τη ρήση αυτή του Μένιππου «ουκ αν λάβοις
παρά του μη έχοντος» την θυμούνται ή την ξεχνούν όλοι όσοι σήμερα μας κυβερνούν κατά
ποικίλους τρόπους.

Γίνε κι εσύ μέλος στον
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!
• Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος
της απώλειας του εισοδήματός σου!
•Ο
 ΠΟΝ διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία
συνοδεύονται με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖΗΩ» και «ΔΗΩ» για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό.
• Έλα να διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε
είδη ένδυσης και υπόδησης, Η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!
•Τ
 ο σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟΝ είναι ανταποδοτικές για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για τους εξής λόγους:
- Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ (30% από τα κέρδη)
- Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις
-Β
 ράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού ΠΝ
Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή
13:30-20:30
Σάββατο
09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
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
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EΠIKAIPO KENTPI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Ποιος να το πίστευε

έπρεπε να περιμένουμε την τρόικα να
μας το επιβάλλει; Συγχαρητήρια στη
Ούτε στο πιο άσχημο διοίκηση! Αχ πατρίδα μου γλυκειά που
όνειρό του δεν θα πί- πληρώνεις τέτοια παιδιά...
στευε ο Έλληνας Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή ναύτης ότι στο
χώρο που υπηρέτησε ή φύλαξε σκοπιά Η εθνική ασφάλεια
θα γινόταν κάποτε τζαμί και μάλιστα «Προηγείται η εθνική ασφάλεια της χώμε χρήματα του Δημοσίου όταν αυτός ρας έναντι όλων των άλλων προτεραιπένεται. Αντίθετα, η Τουρκία εμπαίζει οτήτων, οικονομία κ.λπ». είπε ο Υπουρεδώ και χρόνια τον Πατριάρχη και όλη γός Εθνικής Άμυνας. Εμείς συμφωνούτην Ορθοδοξία πως θα ανοίξει τη Σχο- με και πλειοδοτούμε στο θέμα αυτό.
λή της Χάλκης. Πότε; Ήμουν νέος και Ερωτάμε όμως τον κ. Υπουργό με ποιο
τρόπο θα το πετύχουμε αυτό, όταν οι
γέρασα.
ένστολοι μέχρι τώρα έχουν υποστεί 9
περικοπές και μέχρι 60% των αποδοχών τους; Όμως εγώ πιστεύω ότι ο
Κοιμισμένη απόφαση
Πώς ήταν δυνατόν η απόφαση του Υπουργός ποντάρει στη φιλοπατρία
Eurogroup για την Κύπρο να ήταν ευ- των Ελλήνων Αξιωματικών που πάντα
νοϊκή, αφού ο Υπουργός των Οικονο- περισσεύει.
μικών της Γαλλίας που ήταν μέλος της
επιτροπής, ξεγελάστηκε από τον Μορφέα και συμφώνησε με τον προλαλή- Όχι άλλοι επίορκοι στις φυσαντα. Έτσι πάρθηκε απόφαση για λακές
επιβολή έκτακτης φορολόγησης στους Οι φυλακές έχουν γεμίσει με έντιμους
καταχραστές του δημοσίου χρήματος.
μικρούς καταθέτες.
Εμείς δεν θέλουμε οι δυστυχείς αυτοί
Ας έχουμε το νου μας.
άνθρωποι να φυλακίζονται αλλά να
πληρώνουν. Αυτό βέβαια θα γίνει αν
αλλάξει η νομοθεσία. Γιατί τώρα, και να
Τα κατορθώματα της διοίκηκερδίζει το Δημόσιο τα χρήματα που
σης
Διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι όσοι έχασε, χάνει με το που τους κρατάει
δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορούνται στη φυλακή.
Ας ελπίσουμε να καταλάβουν οι αργια σοβαρά πειθαρχικά ή ποινικά αδιμόδιοι
και να το αλλάξουν όσο είναι
κήματα θα απομακρυνθούν από την
εργασία τους, δηλαδή θα απολυθούν. καιρός αλλιώς «χαιρετάμε τον πλάτανο
Και ρωτάμε εμείς οι απλοί πολίτες, θα στην παλιά μαΐστρα».
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Περικοπές της συντάξεως
Γράφει ο Πλωτάρχης (Διαχ.) εα Παύλος Βενέτης ΠΝ

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από Ιούλιο 2010 τα επιδόματα εορτών Πάσχα,
αδείας και εορτών Χριστουγέννων περιορίζονται σε 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα. Ν.
3847/2010/ΦΕΚ/Α/67/2010.
ΔΕΥΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-8-2010, θεσπίζεται εισφορά αλληλεγγύης
συνταξιούχων (ΕΑΣ) κειμενόμενη από 3% έως
10% ανάλογης του ύψους της συντάξεως σύμφωνα με Ν. 3865/2010/ΦΕΚ/Α/120/21-7-2010,
άρθρο 11 παραγρ. 1 και 2.
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-8-2011 τα ποσοστά της προηγούμενης
περικοπής (ΕΑΣ) αναπροσαρμόζονται σε 6% έως
14% αντίστοιχα, σύμφωνα με Ν. 4002/2011/
ΦΕΚ/Α/180/22-8-2011.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-11-2011 μειώνεται το ποσό της σύνταξης,
α) για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας τους το πέραν των 1.200 ευρώ της σύνταξης κατά 20%, αφαιρουμένης της κράτησης
της ΕΑΣ και των άλλων εισφορών (κρατήσεων)
και, β) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το
55ον έτος της ηλικίας τους το πέραν των 1.000
ευρώ της σύνταξης κατά 40%, αφαιρουμένης της
κράτησης ΕΑΣ και άλλων περικοπών, σύμφωνα
με Ν. 4024/2011/ΦΕΚ/Α/226/27-10-2011 άρθρο 1 παράγρ. 10Α και β.
ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-1-2012 οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται

με μείωση κατά 12% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ και
λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της κύριας
σύνταξης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την
31-12-2011 (δηλαδή αφαιρουμένων των προηγουμένων κρατήσεων και περικοπών). Σύμφωνα
με Ν. 4051/2012/ΦΕΚ/Α/40/29-2-2012.
ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Η περικοπή αυτή είναι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες περικοπές. Από το έτος 2011 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό καθαρό φορολογούμενο ποσό εισοδήματος
(σύνταξη, μερίσματα κ.λπ.) του προηγουμένου
έτους, από 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος. Σύμφωνα με Ν. 3986/2011/
ΦΕΚ/Α/152/1-7-2011 άρθρο 29.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.
4093/2012/ΦΕΚ/Α/222/2-11-2012.
ΕΒΔΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-8-2012 γίνεται αναπροσαρμογή των
συντάξεων ένεκα του νέου μισθολογίου του
εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, λόγω
αναπροσαρμογής των συντελεστών του προσδιορισμού των βασικών μισθών. Η περικοπή στο
μισθό του ανθυποπλοιάρχου είναι 0,04 και καταλήγει στον μισθό του ναυάρχου αρχηγού ΓΕΕΘΑ
στο 0,46.
ΟΓΔΟΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από 1-1-2013 το άθροισμα της μηνιαίας σύνταξης και των μερισμάτων μειώνεται με συντε-
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λεστές 5%, 10%, 15% και 20% ανάλογα με το
ύψος του ποσού, αρχής γενομένης από το ποσό
1000,01 ευρώ. Για το ποσοστό της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό της σύνταξης και των μερισμάτων των 31-12-2012 μετά
τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άρθρο
πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.5.1.
ΕΝΑΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από το 2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα
αδείας. Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος 6.4.

Β. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Μ.Τ.Ν.
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από το Φεβρουάριο του 2011, έγινε περικοπή
8%.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από τον Ιανουάριο του 2012, έγινε περικοπή
14%.
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Από τον Ιούλιο του 2011 έγινε περικοπή 25%.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
8%+14%+25%

Ενδοκρινολογικό τμήμα
Ουρολογικό τμήμα
Πνευμονολογικό τμήμα
Γναθοπροσωπικό τμήμα
Οδοντιατρικό τμήμα
Στοματολογικό τμήμα

Γ. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΚΟΕΜΝ
Από τον Ιανουάριο του 2012, έγινε περικοπή
4%. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 έγινε περικοπή 35%.

Ευχαριστήριο

•
Απογευματινή λειτουργία
εξωτερικών ιατρείων
Στρατιωτικών Νοσοκομείων
Ανακοίνωση Τύπου
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Τμήμα ενημέρωσης τύπου
Για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
υγειονομικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, λειτουργούν στα πρότυπα των πρωινών
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, τμήματα και κατά
τις απογευματινές ώρες, ως ακολούθως:
401 ΓΣΝΑ
Παθολογικό τμήμα
Χειρουργικό τμήμα
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Ορθοπεδικό τμήμα
Καρδιολογικό τμήμα
NNA
Παιδιατρικό τμήμα
Ενδοκρινολογικό τμήμα
Οφθαλμολογικό τμήμα
Δερματολογικό τμήμα
Γυναικολογικό τμήμα
Οδοντιατριατικό τμήμα
251 ΓΝΑ
Αγγειοχειρουργικό τμήμα
Αλλεργιολογικό τμήμα
Δερματολογικό τμήμα
Γυναικολογικό τμήμα

Οι επισκέψεις στα ανωτέρω απογευματινά
εξωτερικά ιατρεία, θα προγραμματίζονται με προσυνεννόηση («ραντεβού»), μέσω της γραμματείας
εξωτερικών ιατρείων εκάστου νοσοκομείου.

Η σύζυγος και τα παιδιά του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Βατούγιου, Πλωτάρχη εα, ευχαριστούν
θερμά το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΝΝΑ για την άμεση ιατρική βοήθεια
που παρείχαν στα προβλήματα υγείας του και κυρίως για την ανθρώπινη συμπαράστασή τους.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ το ΠΝ, τους συναδέλφους, τους συμμαθητές του 1961 και όλους τους φίλους που
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος του συζύγου μου Υποπλοιάρχου Εύαγγελου Ροκανά.
Η σύζυγος και τα τέκνα

Ευχαριστήριο
Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια για την επαγγελματική
κατάρτιση και ανθρωπιά καθώς και τα ευχαριστήριά μου για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΝΑ. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους θεράποντες ιατρούς μου Πλωτάρχη (ΥΙ)
κ. Παύλο Βακαλόπουλο και τον Πλοίαρχο (ΥΙ) κ.
Γεώργιο Κωνσταντέλλο. Πρόκειται για εξαιρετικούς επιστήμονες και εξαίρετους ανθρώπους.
Με εκτίμηση
Πλωτάρχης (Μ) εα Κοντός Ηλίας

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Γ. Τζικάκη ΠΝ για την πάρα πολύ
καλή και γόνιμη συνεργασία που είχαμε κατά το
διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΑΝ. Θα θέλαμε
ακόμη να του ευχηθούμε υγεία και οικογενειακή
ευτυχία.
Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών
Ναυτικού Παράρτημα Κρήτης
Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος (Ε) εα
Χ. Δρακάκης ΠΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Όσοι εκ των μελών της ΕΑΑΝ-Παραρτημάτων
επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα
νέα ΔΣ μας θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις
υποψηφιότητας στα οικεία παραρτήματα.
Με μέριμνα των ιδίων να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου καταθέσεως έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι ελήφθησαν από τους αρμόδιους φορείς.
Οι ανωτέρω υποψηφιότητες να έχουν περιέλθει στην κεντρική ΕΑΑΝ μέχρι 20 Μαΐου 2013.
Η θητεία των νέων Δοιηκητικών Συμβουλίων
θα άρχεται από 1η Ιουλίου ε.ε.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Φέρεται σε γνώση των μελών της ΕΑΑΝ ότι όσοι
εκ των συναδέλφων μπορούν να συνεισφέρουν
στο ταμείο της Πρόνοιας ΕΑΑΝ, εν γνώση των
δυσκολιών που περνάμε όλοι μαζί σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία, ας το πράττουν και ας γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους θα πιάσουν τόπο. Εμείς
ως Συμβούλιο αντιμετωπίζουμε καθημερινά
προβλήματα συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται
σε απόλυτη οικονομική ένδεια. Ο λογαριασμός
της Εθνικής Τράπεζας είναι ο ακόλουθος:
Αρ. Λογ. ΕΤΕ: 080/964918-27
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«Ναυτική Ελλάς»
Το περιοδικό «Ναυτική Ελλάς» συμπληρώνοντας
φέτος 85 χρόνια ζωής, υπήρξε το δημοσιογραφικό όργανο της «Ελληνικής Θαλασσίας Ενώσεως»
(Ε.Θ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενο στο Υ.Ε.Θ.Α μέσω
ΓΕΝ. Πάρα πολλά χρόνια ζωής για ένα ναυτικό
περιοδικό.
Ως γνωστόν, η διάρκεια ζωής ενός εντύπου, όσο
μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερη αξία προσδίδει στο έντυπο. Όταν μάλιστα πλησιάζει τον αιώνα,
τότε μαρτυρά την καταξίωσή του στην κοινωνία
και στους αναγνώστες του. Στο διάστημα αυτό η
«Ναυτική Ελλάς» πάλεψε για την ανάπτυξη της
ναυτικής σκέψης, την ενίσχυση της έμφυτης ναυτικής συνείδησης των Ελλήνων και της διάδοσης
της αντίληψης για τη μεγάλη αξία και τη χρησιμότητα του ναυτικού παράγοντα στη ζωή του Έθνους,
με άριστα αποτελέσματα. Μεγάλα ονόματα της
ελληνικής σκέψης και όχι μόνο, της λογοτεχνίας,
της επιστήμης, του πολέμου, τίμησαν και λάμπρυναν όλα αυτά τα χρόνια τις σελίδες της. Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Στρατιωτικοί
Αναλυτές, Ιστορικοί, Λογοτέχνες, Δημοσιογράφοι
κατέγραψαν γεγονότα, ιστόρησαν εξάρσεις, περιέγραψαν ηρωικές πράξεις των προγόνων μας,
αναφέρθηκαν σε νίκες που έδωσαν τη σωτηρία,
την ελπίδα, την ικανοποίηση. Και έφθασε το 1979
που η Ακαδημαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζοντας
την πολυσήμαντη προσφορά της, την τίμησε με το
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σήμερα ο τόπος μας περνάει μία δύσκολη κατάσταση, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο ορυμαγδός των αλλαγών και της αναδιοργάνωσης
του κράτους, είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση
ορισμένων φορέων, μεταξύ των οποίων και την
Ε.Θ.Ε. Μεγάλη υπήρξε η αγωνία και η απαίτηση των
αναγνωστών της οικογένειας του Πολεμικού και
Εμπορικού μας Ναυτικού, αλλά και πολιτών, να διασωθεί το ιστορικό περιοδικό «Ναυτική Ελλάς».
Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά της «Ναυτικής
Ελλάδος» με άμεσες, δραστήριες και αποτελεσματικές ενέργειες, αποφάσισε τη συνέχιση της
έκδοσής της από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) - ΝΠΔΔ εποπτευομένου από το ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΝ - διατηρώντας έτσι
την έκδοσή της μέσα στη Ναυτική οικογένεια.
Η «Ναυτική Ελλάς», ως γνωστόν, είναι μηνιαίο περιοδικό και τα οικονομικά της προέρχονται
από τους διαφημιζόμενους και τους αναγνώστεςσυνδρομητές της, των οποίων ζητά τη στήριξη.
Η ετήσια συνδρομή (αποστολή στο σπίτι) είναι
30 ευρώ. Κυκλοφορεί επίσης και σε επιλεγμένα
περίπτερα.
Τα γραφεία του περιοδικού βρίσκονται στο
κτίριο της ΔΔΜΝ: Παπαρρηγοπούλου 2,
Αθήνα, ΤΚ 105 61. Τηλ. 210-33 68 576,
210-33 68 612. Fax: 210-32 27 383.
Ε-mail : naftikiellas@gmail.com

Συγχαρητήρια στην ΕΑΑΝ
Κύριε, Πρόεδρε, με συγκίνηση πληροφορήθηκα ότι το περιοδικό «Ναυτική Ελλάς» θα συνεχίσει την
έκδοσή του, μετά την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. και αυτή η συνέχεια θα επιτευχθεί χάρη της ΕΑΑΝ που τόσες
επιτυχίες έχει στην ενεργητικότητά της. Συγχαίρω εσάς και το ΔΣ ΕΑΑΝ για τη συνέχιση της έκδοσης
του ιστορικού περιοδικού «Ναυτική Ελλάς».
Ευπλοείτε κ. Ναύαρχε
Κορρές Κων/νος
Μέλος και δωρητής του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης
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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 στείλουν
τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ
μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Χρήσιμες Πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν υποβληθεί στην ΕΑΑΝ
το έτος 2013
Διάφορα

• ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΝΑΤΟΛΗ, πωλείται σε συναδέλφους με ευνοϊκούς όρους νεόδμητο ρετιρέ 82μ2 με δώμα, ιδιόκτητη ταράτσα,
ανεμπόδιστη και απεριόριστη θέα. 6943-48.70.54.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόδμητα διαμερίσματα μονόχωρα, δίχωρα και
τρίχωρα 35-65μ2 στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας κοντά στη θάλασσα. Δημ. Μητσέας, Πλωτάρχης εα. Τηλ.: 27550-51449, Κιν.:
6944-50.34.23
• Σταματία Καλαμαρά, κόρη Αξ/κου εα ΠΝ, φοιτήτρια γερμανικής
φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου
σε χαμηλές τιμές. 210-49.63.927. Κιν.: 697-92.60.411.
• Μαντά Σταυρούλα, γαλλικής φιλιλογίας πανεπ. Βουργουνδίας,
κόρη συναδέλφου, παραδίδει σε φιλικές τιμές Γαλλικά όλων των
επιπέδων. 210-90.26.294. Κιν.: 694.34.80.231
• Ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου του Φραγκίσκου. μεγάλες εκπτώσεις στο προσωπικό ΕΔ και εα. Συγγρού
122 Αθήνα, Τηλ.: 2130037873, fax: 2109233334, 6944372327.
somarakis@megabroker.gr
• Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί,
εγγονοί Αντιπλοιάρχου εα ΠΝ αναλαμβάνουν άδειες, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά. Τηλ.:
28210927 και 6973 433780.
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο συναδέλφου 1600cc CITROEN σε
τιμή ευκαιρίας, κυκλοφορίας 2005. 210-82.36.292. Κιν.: 694568.68.89.
• Ευγενία Ν. Τζανετάκου, χειρουργός οδοντίατρος, πτυχιούχος
πανεπ. Αθηνών. Περικλέους 6 και Διομήδους, Μαρούσι (πλησίον
ΗΣΑΠ). 210-61.27.200. Κιν.: 697-41.45.467.
• Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και έκδοση βεβαιώσεων για πώληση σπιτιών. Μακρή Μαριάννα. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015

• Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για ενοικίασηπώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης
8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015.
• Γραφείο Τελετών Καμαράτος Λάζαρος Αξ/κος εα ΠΝ. Τελετές,
κάλυψη δαπάνης από χρήματα ταμείων. Δωρεάν διαδικασίες, μεταφορά συντάξεων στους δικαιούχους. Φιδειππίδου 25 Αμπελόκηποι. 210-7774503.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ.
Ιωάννη Ευβοίας
• Ο.Τ. 235/8 (25.000€). Τηλ. 210-9026294, Κιν. 6956039507.
• Ο.Τ. 260/14 (25.000€). Τηλ. 210-4915300. Κιν.: 6981914201
• Ο.Τ. 233/2 τιμή 22.000€.Τηλ. 6976679510
• Ο.Τ. 193/6 εγγύς παραλίας (ζώνη Β). Τηλ.: 210-4640151, Κιν.:
6943-486436.

Ενοικιάζονται δωμάτια
• Στο Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με έκπτωση 40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7
έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου. 28210-90529,
697339577. info@iriniapartments.gr www.iriniapartments.gr
• Ενοικιάζονται διαμερίσματα (μονόχωρα-δίχωρα) στο Άστρος Κυνουρίας πλήρως εξοπλισμένα, 50 μέτρα από την παραλία. Δημ.
Μητσέας, Πλωτάρχης εα. Τηλ.: 27550-51449, Κιν.: 694450.34.23.
• Αγία Άννα Νάξου, ενοικιαζόμενα δωμάτια 10 μέτρα από την παραλία. Προσφορές Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Κων/νος Παπαδόπουλος,
γιος συναδέλφου εα. 6981-81.46.81. www.litsa-studios.gr

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Επειδή τελευταία έχουν αποστρατευθεί συνάδελφοι που τυγχάνουν να έχουν παιδιά μικρής ηλικίας και
επειδή το προβλεπόμενο ποσόν στον προϋπολογισμό της ΕΑΑΝ έτους 2013 έχει μειωθεί για τις παιδικές
κατασκηνώσεις, απαιτείται εγκαίρως πριν την έναρξη των κατασκηνώσεων να είναι γνωστός ο αριθμός
των παιδιών που θέλουν να κατασκηνώσουν για να είναι γνωστό το ποσόν που θα απαιτηθεί.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει οι συνάδελφοι, μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν παιδιά από 7 έως 14 ετών
(γεννημένα 1999-2006) και επιθυμούν τα παιδιά αυτά να επιδοτηθούν, να το δηλώσουν μέχρι τις 30
Μαΐου 2013 στην ΕΑΑΝ.
Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωσθούν λεπτομέρειες μετά από απόφαση του ΔΣ.
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ΔIAΦOPA

Ετήσιο μνημόσυνο υποβρυχίων
Γράφει ο Χ. Γιακουβάκης

Β' μέρος

Μ

ετά τη μετακίνηση του Ελληνικού
Στόλου στη Μέση Ανατολή τα υποβρύχια εντάχθησαν σε μοίρες των
βρετανικών υποβρυχίων και συνέχισαν την ηρωική τους δράση μέχρι τη λήξη του πολέμου, μαζί
με τα παραχωρηθέντα βρετανικά υποβρύχια «Πιπίνος» (το 1943) και «Ματρώζος» (το 1944). Μέχρι τη λήξη του πολέμου απωλέσθησαν τα παρακάτω:
Το υποβρύχιο «Γλαύκος» την 27η Φεβρουαρίου 1942 στο λιμάνι της Μάλτας κατά τη διάρκεια αεροπορικού βομβαρδισμού, φονευθέντων
του κυβερνήτη Πλωτάρχη Αρσλάνογλου Βασίλειου και του Ανθυποπλοιάρχου Κωστάκου Ιωάννη. Αξίζει να σημειωθεί πως η σημαία του
υποβρυχίου «Γλαύκος» παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στον αρχηγό του Ναυτικού και
αποτελεί πλέον ιστορικό κειμήλιο της Διοίκησης
Υποβρυχίων.
Το «Τρίτων» τη 16η Νοεμβρίου 1942 πλησίον
της Εύβοιας μετά από άνισο αλλά ηρωικό αγώνα

με γερμανική κορβέτα εμβολίζεται και βυθίζεται
συμπαρασύροντας στον υγρό του τάφο 24 από τα
μέλη του ηρωικού του πληρώματος:
Δανιόλας Βασίλειος, Άννινος Κωνσταντίνος,
Σταράκης Βασίλειος, Μπιντέρης Πέτρος, Παυλάκης Νικόλαος, Κακανάρης Δημήτριος, Κούσουλας Αντώνιος, Μπάγιας Θρασύβουλος, Παπαθανασίου Παναγιώτης, Σχοινάς Αθανάσιος, Γεδεών
Ιωάννης, Γεδεών Μιχαήλ, Γιαλούρης Βύρων,
Κύβελος Ιωάννης, Μεράντζης Νικόλαος, Μπακιρτζής Χρήστος, Πατριαρχέας Κωνσταντίνος,
Τσιτσάκος Αντώνιος, Χαρίτος Γεώργιος, ο Βρετανός Ανθυποπλοίαρχος Carter, ο Ανθυποπλοίαρχος του Ελληνικού Στρατού Παπανικολάου
Γεώργιος, ο Βρετανός υπαξιωματικός Cole, ο
ναύτης Μαστρογιάννης Θεόδωρος και ο Αθανασόπουλος Αντώνιος.
Είναι ιστορικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο
κυβερνήτης της γερμανικής κορβέτας 30 χρόνια
αργότερα, αναγνωρίζοντας τη γενναιότητα και
τον ηρωισμό του πληρώματος, στην τελετή πα-

Από την τελετή παράδοσης
της Πολεμικής Σημαίας του
Υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ ΙΙ (Υ-6),
από την Αικατερίνη
Αναστασοπούλου, χήρα του
Έφεδρου Σημαιοφόρου (Ιατρού)
Νικολάου Αναστασόπουλου
ΒΝ, στον τότε Αρχηγό ΓΕΝ
Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ,
τον Νοέμβριο του 2012
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ραλαβής του σημερινού ομώνυμου υποβρυχίου
στο Κίελο της Γερμανίας, παρέδωσε βαθύτατα
συγκινημένος τη σημαία του υποβρυχίου «Τρίτων», που είχε αποσπάσει λίγο πριν τη βύθιση
του απωλεσθέντος υποβρυχίου. Η σημαία αυτή,
βαρύτιμο ιστορικό κειμήλιο σήμερα, βρίσκεται
στο γραφείο του Διοικητή Υποβρυχίων.
Το υποβρύχιο «Κατσώνης» τη 14η Σεπτεμβρίου 1943 πλησίον της νήσου Σκιάθου, εντοπίζεται
από γερμανική κορβέτα και μετά από πολύωρη
καταδίωξη αφού δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις
με βόμβες βάθους, αναγκάζεται σε ανάδυση βαριά λαβωμένο, συνεχίζει ηρωικά την αντιπαράθεση με το διώκτη του βάλλοντας εναντίον του
με το πυροβόλο του υποβρυχίου. Τελικά και
αφού εφονεύθη το σύνολο της ομοχειρίας του
πυροβόλου το υποβρύχιο εμβολίζεται και βυθίζεται με αποτέλεσμα την απώλεια 32 μελών του
πληρώματος ήτοι: Λιάσκος Βασίλειος, Μυκόνιος
Σοφοκλής, Τρουπάκης Στέφανος, Καβαλούδης
Μηνάς, Λαμπρινούδης Παύλος, Ξένος Κωνσταντίνος, Παπαγιώτιζας Νικόλαος, Χρυσοχέρης
Ηρακλής, Βλαχάκης Απόστολος, Κουβέλης Δημήτριος, Κρέστας Αναστάσιος, Μαγιάτης Προκόπης, Μαντωνανάκης Νικόλαος, Μαραλέτος Δημήτριος, Οικονόμου Ιωάννης, Ράντος Βασίλειος,
Σελάκης Κυριάκος, Στάμου Λεωνίδας, Τσάκωνας Λουκάς, Τσατσάρης Λουκάς-Ελευθέριος,
Αλεξίου Χρήστος, Ζωγράφος Αναστάσιος, Θυμαράς Νικόλαος, Κουρμούζης Νικόλαος, Λεντζάκης Γεώργιος, Λημναίος Μιχαήλ, Μήτσιαλης
Χριστόφορος, Μοσχονάς Νικόλαος, Ξεπαπαδέας
Σωτήριος, Πλατίδης Ευστάθιος, Πρίντζος Δημήτριος, Φουντουλάκος Αριστείδης. Επίσης αναφέρεται η απώλεια τριών ακόμη ανδρών μελών του
Στολίσκου υποβρυχίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο:
– Του Υποπλοίαρχου Μέρλιν Νικολάου, ο οποίος επέβαινε στο βρετανικό υποβρύχιο «Περ-

Η κήρυξη του Β' ΠΠ βρίσκει τη Διοίκηση
Υποβρυχίων να έχει κάτω από τις διαταγές της
έξι υποβρύχια. Αυτά ήταν τα: ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1),
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (Υ-2), ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3),
ΝΗΡΕΥΣ (Υ-4), ΤΡΙΤΩΝ (Υ-5), ΓΛΑΥΚΟΣ (Υ-6)

σεύς» για απόκτηση εμπειρίας, όταν απωλέσθη
τη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου 1941, ενώ περιπολούσε εν επιφανεία στη θαλάσσια περιοχή
μεταξύ Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου, πιθανόν
λόγω πρόσκρουσης σε νάρκη.
– Του Υποπλοίαρχου Ρουσσέν Νικολάου, κυβερνήτη του υποβρυχίου «Παπανικολής» και του
Αρχικελευστή ηλεκτρολόγου Στάση Κωνσταντίνου, που φονεύθησαν την 23η Απριλίου
1944 κατά την ανακατάληψη των εις χείρας
των στασιαστών ευρισκομένων πλοίων του
στόλου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Η αξιοθαύμαστη και ηρωική δράση των υποβρυχίων μας που κατά τη διάρκεια του πολέμου
εξετέλεσαν 66 επιθετικές περιπολίες, 17 ειδικές
αποστολές αποβίβασης ομάδων κομάντο κυρίως
στα Δωδεκάνησα και βύθισαν 11 εμπορικά, 21
μηχανοκίνητα ιστιοφόρα, 3 πολεμικά (Ναρκοθέτις – Υποβρύχιο – Αντιτορπιλικό) αναγνωρίσθηκε
από όλους τους συμμάχους και ιδιαίτερα από το
Βρετανικό Ναυαρχείο με κολακευτικά λόγια για
την επαγγελματικότητα των πληρωμάτων και την
αποτελεσματικότητά τους στις αναληφθείσες
αποστολές.
Το Πολεμικό Ναυτικό αναγνωρίζοντας την
υπέρτατη θυσία τους, ως ελάχιστο φόρο τιμής,
έδωσε το όνομα δεκαεπτά εκ των πεσόντων αν-
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δρών των υποβρυχίων, σε πλοία του στόλου μας.
Η μνήμη τους είναι αιώνια.
Όλοι εμείς οι συνάδελφοι της μεγάλης οικογένειας των υποβρυχίων υποσχόμεθα να την
διατηρήσουμε στις επόμενες γενεές. Αιωνία η
μνήμη και των θανόντων εν ειρήνη συναδέλφων
μας με τους οποίους οι περισσότεροι από εμάς
συνυπηρέτησαν.
Κυρίες, κύριε Αρχηγέ, κύριοι θα επαναλάβω
και θα τονίσω ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα,
μαζί με τη διοίκηση των υποβρυχίων, τα πληρώματα των εν ενεργεία αξιωματικών, ανθυπασπι-

στών και υπαξιωματικών, τους βετεράνους των
υποβρυχίων και μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου
Υποβρυχίων, πιστοποιεί έμπρακτα την αναγνώριση και απόδοση τιμής αλλά και την παντοτινή
διατήρηση μνήμης, σε αυτούς που προσέφεραν
τη ζωή τους, αγωνίστηκαν και έπεσαν υπέρ πατρίδος. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία
σας σε αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης.
Μετά το πέρας του μνημοσύνου και στο χώρο
της ΛΑΕΔ δόθηκε μικρή δεξίωση κατά τη διάρκεια της οποίας αντηλλάγησαν ευχές για τις εορτές των Χριστουγέννων.

•

Για τους μικρούς… ανάθεμα για τους
μεγάλους μπράβο
Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (Δδ) εα Γιάννης Χαρτοφύλης ΠΝ

Γ

νωστή είναι και πολυσυζητημένη στο
Π.Ν. η ρήση «καλό καράβι, άξιος ο κυβερνήτης, κακό καράβι άχρηστος ο ύπαρχος». Και άπειρες οι περιπτώσεις, που βρίσκει
την πλήρη δικαίωσή της, έστω κι αν χρειαστεί να
γίνει κάποια... διασταλτική ερμηνεία. Σε μια τέτοια περίπτωση αναφέρεται και το εξιστορούμενο, στη συνέχεια, συμβάν. Για να προλάβω όμως
κάθε τυχόν παρεξήγηση, σημειώνω ότι η αναφορά στο περιστατικό αυτό στοχεύει στο να φωτιστεί η εύθυμη πλευρά του, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εκτίμησή μου, ούτε και τις αγαθές αναμνήσεις, που με συνδέουν με τα υπονοούμενα
πρόσωπα.
Ήταν λοιπόν, ένα ζεστό κυριακάτικο απόβραδο
του Αυγούστου. Στη ΣΜΥΝ, στον Πόρο, όπου υπη-
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ρετούσα, οι μαθητές απουσίαζαν σε εκπαιδευτικό
ταξίδι, το εκτός υπηρεσίας πλήρωμα βρισκόταν
σε έξοδο και στη σχολή υπήρχε μόνο η βάρδια,
με αξιωματικό φυλακής τον γράφοντα. Όλα έβαιναν «συμφώνως τω προγράμματι», όταν κατά
το βραδάκι δέχτηκα επείγον τηλεφώνημα και
στη συνέχεια σήμα από το γιατρό διευθυντή του
Υγειονομικού Κέντρου Πόρου, ο οποίος ανέφερε ότι νεαρό άτομο είχε υποστεί βαρειάς μορφής
ηλεκτροπληξία, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη γι'
αυτό και επιβαλλόταν η άμεση εισαγωγή του σε
νοσοκομείο. Μέσο όμως δεν υπήρχε, ελικόπτερο
δεν μπορούσε να πετάξει λόγω της νύχτας, και
όλες οι ελπίδες στρέφονταν προς το Ναυτικό. Αν
εκείνο διέθετε ταχύπλοο σκάφος, υπήρχε περίπτωση να σωθεί το παιδί.

Αμέσως ανέφερα τα συμβάντα με επείγον
σήμα στο ΓΕΝ με το καθιερωμένο «διά τα καθ'
υμάς» και στη συνέχεια ενημέρωσα τον ευρισκόμενο στην Αθήνα διοικητή μου, ο οποίος απλά
...το άκουσε.
Μετά από λίγο, σήμα από ΓΕΝ με ενημέρωνε
ότι είχε αποπλεύσει πυραυλάκατος για Πόρο και
να ετοιμαστεί η επιβίβαση του ασθενούς κι εγώ με
τη σειρά μου ενημέρωσα το υγειονομικό κέντρο.
Στο μεταξύ ο κόσμος, ντόπιοι και παραθεριστές
παρακολουθούσαν με αγωνία τα συμβαίνοντα,
συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και υποδέχτηκαν με
επευφημίες και χειροκροτήματα το πλοίο, εκφραζόμενοι εγκωμιαστικά για την άμεση κινητοποίηση
και την προσφορά του Ναυτικού. Ο ασθενής επιβιβάστηκε με τη συνοδεία δύο γιατρών και το πλοίο
απέπλευσε αμέσως, όμως μόλις πλησίαζε στον
Πειραιά ο ασθενής, εξέπνευσε.
Το πρωί της επομένης και ενώ δεν είχε ακόμα
επιστρέψει από την Αθήνα ο διοικητής, δέχτηκα
ως Α/Φ τηλεφώνημα από τον ΔΚΑ/ΓΕΝ, ο οποίος
με παρατήρησε δριμύτατα, γιατί λέει, μ' ένα κακό χειρισμό μετακίνησα ολόκληρο καράβι, για να
μεταφέρει από τον Πόρο ένα νεκρό, λες και ήταν
νεκροφόρα. Του εξήγησα ότι ο ασθενής μπήκε
στο πλοίο ζωντανός, με τη συνοδεία δύο γιατρών
και ότι εν πάση περιπτώσει, εγώ απλά διαβίβασα
στο ΓΕΝ αίτημα μιας Δημόσιας Αρχής, χωρίς καμιά από μέρους μου παραπέρα εισήγηση ή πρόταση. Όμως η κατάσταση καθόλου δεν άλλαξε,
αντίθετα ο ΔΚΑ μου τόνισε ότι ο Αρχηγός είναι
πολύ θυμωμένος και έχει ζητήσει την αυστηρή
τιμωρία μου.
Σε λίγο έφθασε από την Αθήνα ο διοικητής
και όταν τον ενημέρωσα για τα διατρέξαντα, μου
απηύθυνε και εκείνος αυστηρή παρατήρηση για
την πρωτοβουλία που πήρα, συμφώνησε με όσα
μου είπε ο ΔΚΑ και μου δήλωσε κατηγορηματικά
πως δεν πρόκειται να με καλύψει απέναντι στο Α/

ΓΕΝ. Και μέχρι εδώ όλα έδειχναν πως ήταν ...κακός ο Ύπαρχος. Όμως σε λίγο τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Περιμένοντας την ποινή μου και
μάλιστα μια ποινή από τον Α/ΓΕΝ, που καθόλου
αδιάφορα δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί,
μου έφεραν σήμα από ΓΕΝ (ήμουν Α/Φ), με το
οποίον εκφράζονταν τα συγχαρητήρια του Α/ΓΕΝ
προς το διοικητή του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ, γιατί λέει με το
σωστό χειρισμό του και την πρωτοβουλία που
πήρε, συνέβαλε στο να δείξει το ΠΝ το κοινωνικό
του πρόσωπο και να συνδράμει την προσπάθεια
διάσωσης μιας ανθρώπινης ζωής, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τα ευμενή και εγκωμιαστικά
σχόλια της κοινής γνώμης. Αυτά περίπου έγραφε
το σήμα κι εγώ διαβάζοντάς το έπεσα από τα σύννεφα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Το υπέγραψα
και το προώθησα, μέσω του σηματονόμου, στο
διοικητή, ο οποίος διαβάζοντάς το ασφαλώς
ένιωσε περήφανος, αφού ο Αρχηγός του ΓΕΝ τον
επιβράβευε, για τον άψογο τρόπο με τον οποίο
...χειρίστηκε την υπόθεση.
Τι είχε συμβεί; ΄Οταν επέδειξαν στον αρχηγό το
φάκελο με τον ημερήσιο Τύπο της Αθήνας, είδε
ότι όλες οι εφημερίδες εξυμνούσαν την ενέργεια
του Ναυτικού και με τα πιο κολακευτικά λόγια
αναφέρονταν στην ανθρωπιστική απόφασή του,
να σπεύσει σε βοήθεια του κινδυνεύοντος συνανθρώπου μας, να αποδείξει για μια ακόμα φορά το υψηλό φρόνημα κ.λπ., κ.λπ. Οπότε άλλαξε
γνώμη και έδωσε εντολή να επαινεθεί η ενέργεια
του ...καλού κυβερνήτη. Κι εκείνος, πλέοντας σε
πελάγη ευτυχίας, απολάμβανε την τιμή για μια
ενέργεια, στην οποία όχι μόνο δεν είχε ανάμειξη,
αλλά και για την οποία πριν από λίγη μόλις ώρα
είχεν επιπλήξει και μάλιστα αυστηρά τον ...κακό
τον ύπαρχο προς τον οποίο, σημειωτέον, δεν αισθάνθηκε μετά την ανάγκη να πει έστω και μια
τυπική λέξη, μια απλή ενημέρωση για την εξέλιξη
που πήρε όλη η υπόθεση.
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

Ένα θαύμα ενός παιδιού τι κοστίζει;
Γράφει ο Πλωτάρχης εα Δ. Ντούλιας ΠΝ

Φ

ίλοι μου εκλεκτοί, ψάχνοντας διάφορα αρχεία και σημειώσεις έπεσε στα
χέρια μου μία περίπτωση ενός παιδιού φτωχού όπως γράφω επάνω. Σε μία οικογένεια φτωχή ένα από τα παιδιά είχε ένα κουμπαρά. Κάτι συνέβη και αναγκάστηκε η μικρή
Ειρήνη να ανοίξει τον κουμπαρά της, και μέτρησε το περιεχόμενο ποσόν, και ήταν μόλις 300
ευρώ και 50 λεπτά. Πήρε τα χρήματα αυτά, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, και πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Έλα όμως που ο φαρμακοποιός δεν έδωσε προσοχή στο παιδάκι αυτό
γιατί μιλούσε με ένα κύριο καλοντυμένο, αδιαφορώντας για την παράκληση του παιδιού.
Όμως η μικρή Ειρήνη έβαλε τις φωνές, αλλά
αυτός δεν έδωσε σημασία, η μικρή τότε βγάζει
ένα νόμισα και το κτύπησε στο πάγκο του φαρμακείου. Τότε συνήλθε ο φαρμακοποιός και την
ρώτησε τι θέλεις, εκνευρισμένος, γιατί τον έκοψε από τη συζήτηση που είχε.
Η μικρή τότε του είπε:
Και εγώ θέλω να σου μιλήσω για τον άρρωστο αδελφό μου, και θέλω να αγοράσω, ένα
θαύμα για να γίνει καλά. Εκείνος με αδιαφορία
απάντησε, εδώ δεν πουλάμε θαύματα! «Η μικρή
κοπέλα λέει κλαίγοντας ο αδελφός μου έχει κάτι
στο κεφάλι του, που μεγαλώνει, και ο μπαμπάς
μου λέει μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει. Λοιπόν,
πόσο κάνει αυτό το θαύμα κύριε για να το αγοράσω.΄Εχω χρήματα». Ο κύριος που ήταν εκεί
και παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη συζήτηση
της μικρής, ρώτησε τι θαύμα θέλει ο αδελφός
σου. «Δεν ξέρω» κύριε του είπε με βουρκωμένα
μάτια. Εκείνο που νομίζω, άκουσα ότι χρειάζεται
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εγχείρηση, αλλά ο μπαμπάς μου είναι φτωχός και
δεν έχει χρήματα. Γι' αυτό εγώ έσπασα τον κουμπαρά μου και με τα χρήματα αυτά θα πληρώσω,
για να σωθεί ο αδελφός μου.
Ο καλοντυμένος κύριος ρώτησε τότε πόσα
λεφτά έχεις και η μικρή Ειρήνη του είπε: «Έχω
300 ευρώ και 50 λεπτά. Εάν θέλουν κι άλλα θα
κοιτάξω να βρω».
«Τι καλό αυτό που είπες μικρή μου», και χαμογέλασε ο κύριος. «Τόσα χρειάζονται για ένα
θαύμα για τον αδελφό σου. Πάρε τα λεφτά σου»,
την έπιασε την μικρή από το χέρι και της λέει:
«πάμε να τον δούμε, και να κάνουμε το μεγάλο
θαύμα του Θεού».
Ο κύριος, ο καλοντυμένος, ήταν όμως ο περίφημος νευροχειρουργός Άρσποργκ.
Έγινε η επέμβαση, πέτυχε, ο μικρός γύρισε στο
σπίτι του γερός και δυνατός.
«Η εγχείρηση ήταν το αληθινό θαύμα».
Εγώ προσθέτω ακόμα φίλοι μου, ότι στον ψυχικό κόσμο του παιδιού υπήρχε πίστη, υπήρχε Θεός, ο Χριστός που σήμερα εμείς έχουμε ξεχάσει,
και κοιτάμε πώς να περάσουμε καλά χωρίς να
δούμε δίπλα μαςτο χάος των ανθρώπων. Είναι
ένα δίδαγμα σκληρό για μας, για να συνέλθουμε.
Αυτό μας έδειξε η μικρή Ειρήνη και το μεγαλείο
του μεγάλου επιστήμονος.
Σ' αυτό το θαύμα έρχεται η μάνα και λέει πόσο
να κόστισε αυτό;
Η μικρή όμως Ειρήνη ήξερε ακριβώς πόσο
κόστισε το θαύμα αυτό.
Και μην ξεχνάτε φίλοι μου ότι αύριο ξημερώνει άλλη μέρα.

Παραθερισμός 2013
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN, Aνθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από
τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι
έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με
τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται 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 έναρξη
της παραθεριστικής περιόδου με τα μέσα της παραγράφου 8 και επί πλέον τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που
ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν
αναπληρωματικοί που αναγράφονται 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
περιόδου αυτής με τα μέσα της παραγράφου 8 και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Γ (ΕΚΔΕ),
τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τον πίνακα Γ
(ΕΚΔΕ) ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και
επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA
2. 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 έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα Β τουλάχι-

στον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της
περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω
στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων
4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για
παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα
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.
5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων
κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων
ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα
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 οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της
οικογένειάς τους.
8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-3310430-31 και 2103368662.
Α. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΘΑΝ/ΝΒΝΕ
1 η (Α) περίοδος 15 Μαΐου μέχρι 29 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 31 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος 14 Ιουνίου μέχρι 26 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 28 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου
5η (Ε) περίοδος 12 Ιουλίου μέχρι 24 Ιουλίου
6η (ΣΤ) περίοδος 26 Ιoυλίου μέχρι 07 Αυγούστου
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
7η (Ζ) περίοδος 09 Αυγούστου μέχρι 21 Αυγούστου
8η (Η) περίοδος 23 Αυγούστου μέχρι 04 Σεπτεμβρίου
9η (Θ) περίοδος 06 Σεπτεμβρίου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου
10η(Ι) περίοδος 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 02 Οκτωβρίου
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΝΑΣΚΕ 2013
1η (Α) περίοδος 19 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου (4 δίκλινα)
2η (8) περίοδος 02 lουνίου μέχρι 14 Ιουνίου (1 δίκλινο)
3η (Γ) περίοδος 16 lουνίου μέχρι 28 lουνίου (1 δίκλινο)
9η (Θ) περίοδος 08 Σεπτ. μέχρι 20 Σεπτ. (1 δίκλινο)
10η (Ι) περίοδος 22 Σεπτ. μέχρι 04 Οκτ. (1 δίκλινο)
Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η διάρκεια παραθερισμού είναι:
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον
για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ
ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 450
ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1
Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε οποιαδήποτε
ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσότερες
από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300
ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.
Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΩΝ
ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)
1η περίοδος 13-22 Μαΐου
2η περίοδος 23 Μαΐου-01 Ιουνίου
3η περίοδος 02-11 Ιουνίου
4η περίοδος 12-21 Ιουνίου
5η περίοδος 22 Ιουνίου-01 Ιουλίου.
6η περίοδος 02-11 Ιουλίου
7η περίοδος 12-21 Ιουλίου
8η περίοδος 22-31 Ιουλίου
9η περίοδος 01-10 Αυγούστου
10η περίοδος 11-20 Αυγούστου
11η περίοδος 21-30 Αυγούστου
12η περίοδος 31 Αυγ.-09 Σεπτεμβρίου
13η περίοδος 10-19 Σεπτεμβρίου
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/
ΣΤΩΝ
1η περίοδος 13-20 Μαΐου
2η περίοδος 20-27 Μαΐου
3η περίοδος 27 Μαΐου-03 Ιουνίου
4η περίοδος 03-1Ο Ιουνίου
5η περίοδος 10-17 Ιουνίου
6η περίοδος 17-24 Ιουνίου
7η περίοδος 24 Ιουνίου-01 Ιουλίου
8η περίοδος 01-08 Ιουλίου
9η περίοδος 08-15 Ιουλίου
10η περίοδος 15-22 Ιουλίου
11η περίοδος 22-29 Ιουλίου
12η περίοδος 29 Ιουλίου-05 Αυγούστου
13η περίοδος 05-12 Αυγούστου
14η περίοδος 12-19 Αυγούστου
15η περίοδος 19-26 Αυγούστου
16η περίοδος 26 Αυγούστου-02 Σεπτεμβρίου
17η περίοδος 02-09 Σεπτεμβρίου
18η περίοδος 09-16 Σεπτεμβρίου
19η περίοδος 16-23 Σεπτεμβρίου
20η περίοδος 23-30 Σεπτεμβρίου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών
Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών
εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως
αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε
παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο
του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχείαπανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ)
ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που
παραθερίζοuν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ
ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»
(ΕΚΔΕ).
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ
ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
(ΕΚΤΕ)»

Επικήδειος Υποναυάρχου εα Αναστάσιου Δημαράκη ΛΣ
Εκφωνήθηκε από τον Επίτιµο Αρχηγό ΛΣ, Αντιναύαρχο ΛΣ (εα) Γεώργιο Βασόπουλο,
στις 28/12/2012, στον ιερό ναό Aγίoυ Βασιλείου στη Boυλιαγµένη
Με άφατη θλίψη, Αγαπηµένε µας Τάσο, γευθήκαµε χθες το απόγευµα την αιφνίδια πικρή είδηση
του θανάτου σου. Δυστυχώς τη µοίρα του θανάτου ποτέ κανείς δεν µπόρεσε να την υπερβεί.
Την ποιότητα όµως της επίγειας ζωής τους και
της υστεροφηµίας, όσοι προκρίνουν τον αγώνα
τον καλό και έχουν αρετή και αίσθηµα ευθύνης
µπορούν να την αυτοκαθορίσουν. Τότε εκφεύγει
ο άνθρωπος από την τετριµµένη βιολογική του
υπόσταση και δηµιουργεί έργο θετικό, φήµη αγαθή και µνήµη διαχρονική στη συνείδηση της κοινωνικής και επαγγελµατικής του οµάδας αλλά
και της κοινωνίας γενικότερα. Αυτό ακριβώς
έκανε ο Τάσος Δηµαράκης.
Αγαπητέ µας Τάσο, υπήρξες αγωνιστής της
ζωής ξεκινώντας σε χρόνια δίσεχτα και ταραγµένα από το ηρωικό Βαλτέτσι και µέσω της ιστορικής Σχολής Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας και
στη συνέχεια της Σχολής Δοκίµων, στην οποία
υπήρξαµε συµµαθητές, βγήκες στη λεωφόρο
της µεγάλης Εµπορικής Ναυτιλίας. Αυτή τη ναυτιλία υπηρέτησες µε πάθος, ιδιαίτερα στον τοµέα
της Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και Ασφάλειας της
Ναυσιπλοΐας, συγγράφοντας σειρά σπουδαίων
ναυτιλιακών συγγραµµάτων είτε µόνος σου είτε
σε συνεργασία µε τον αείµνηστο συνάδελφό µας
Ναύαρχο Χρίστο Ντούνη. Η ναυτική εκπαίδευση
σας οφείλει πολλά.
Είµαι βέβαιος ότι στην πορεία σου αυτή σε ενδυνάµωναν αρχές και αξίες πατρογονικές που
είχαν σαν βάση την πατρίδα, τη θρησκεία και την
οικογένεια, θεσµοί που σήµερα δυστυχώς βρίσκονται σε έκπτωση.
Η λαµπρή επαγγελµατική σου πορεία που χα-

ρακτηρίζεται από το αυτοδηµιούργητο σε συνδυασµό µε την αρετή και το αίσθηµα ευθύνης που
επέδειξες στη διαχείριση των ευθυνών που σου
ανέθεσε η πολιτεία στα πλαίσια του ΥΕΝ - ΛΣ, δεν
µου επιτρέπουν να µπω σε λεπτοµέρειες και ν'
αρχίσω απαριθµήσεις των έργων σου, διότι πολλά θα µου διέφευγαν, άλλα θα προσέκρουαν στη
µετριοφροσύνη σου. Εξάλλου scripta manent.
Αγαπητέ µας Τάσο, νιώθοντας απαλλαγµένος να προβώ σε απαριθµήσεις των Υπηρεσιών
που υπηρέτησες, των βιβλίων που συνέγραψες,
του βαθµούς και τα παράσηµά σου κ.λπ. θα µου
επιτρέψεις να αναφερθώ σε τρία κύρια στοιχεία που προσδιόριζαν την προσωπικότητά σου
όπως τουλάχιστον εγώ τα αποτύπωσα κατά την
πενηντάχρονη κοινή επαγγελµατική και φιλική
πορεία µας. Το πρώτο στοιχείο είναι η αυστηρή
αλλά δίκαιη κρίση του επαγγελµατικού και κοινωνικού σου περιβάλλοντος, µε αγάπη όµως και
κατανόηση προς τον συνάνθρωπο. Το δεύτερο
στοιχείο της προσωπικότητάς σου υπήρξε η προσήλωση στις ιδέες της πατρίδος και τις αξίες του
Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισµού, όπως
διαµορφώθηκαν στο πέρασµα των αιώνων. Το
τρίτο στοχείο ήταν η αφοσίωσή σου στη Ναυτιλία
και την θάλασσα µε ιδιαίτερο σηµείο αιχµής τη
ναυτική εκπαίδευση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις υπηρέτησες µέχρι και τις τελευταίες σου στιγµές µε το πολυποίκιλο συγγραφικό
σου έργο.
Και τα τρία αυτά στοιχεία της προσωπικότητάς
σου λειτούργησαν ισόρροπα όχι µόνο στο δηµόσιο βίο αλλά και στον ιδιωτικό σου.
Υπηρέτησες την πατρίδα σαν στρατεύσιµος του
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NEKPOΛOΓIEΣ
Πολεµικού Ναυτικού και συνέχεια σαν Αξιωµατικός του ΛΣ επί σειρά δεκαετιών ευόρκως.
Υπηρέτησες τη ναυτική επιστήµη µε πάθος και
αφήνεις ανεξίτηλο το διάβα σου µε τα σηµαντικά
σου βιβλία. Υπηρέτησες τον άνθρωπο, το ναυτικό, το πλοίο. Όπου έδρασες, έδρασες εύστοχα
και αποτελεσµατικά και αφήνεις αγαθή ανάµνηση γιατί ήξερες να συµπεριφέρεσαι, ήξερες να
χειρίζεσαι τα πράγµατα και προπαντός ήξερες να
συνεργάζεσαι µε τους ανθρώπους και να εκτιµάς
τους συνεργάτες σου, πράγµα δύσκολο για τους
καιρούς µας. Υπήρξες άριστος σύζυγος, καλός
πατέρας και αδελφός αλλά και γιος, εάν θυµηθώ
τη φιλοξενία κοντά σου της άξιας µητέρας κας.
Δήµητρας στη Σύρο.
Προσηνής και καθαρός προς τους συνεργάτες

σου, θαρραλέος προς τους ανωτέρους σου και
την πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ στο οποίο υπηρέτησες επί σειρά ετών. Είχες γνώση και ήθος. Ήθος
επαγγελµατικό, ήθος διοικητικό, ήθος ανθρώπινο. Είναι κρίµα ότι όπως και ο αγαπητός µας
συµµαθητής Χρίστος Ντούνης, φεύγεις νωρίς.
Η ναυτιλιακή κοινότητα φτωχαίνει σήµερα κατά
ένα ακόµη δυναµικό στέλεχός της.
Ο αγώνας σου, το ήθος σου, η αρετή σου και η
καταξίωσή σου στη ναυτική οικογένεια ας είναι
παραµυθία στον πόνο της αγαπηµένης σου Ελένης, στα παιδιά, εγγόνια και αδέλφια σου.
Η µνήµη σου ας είναι αιωνία και το χώµα της
Αττικής γης ελαφρό. Καλό σου ταξίδι Ναύαρχε
ΔΗΜΑΡΑΚΗ.
Καλό σου ταξίδι αγαπηµένε µας ΤΑΣΟ.

Επικήδειος Ανθυπασπιστού εα Παναγιώτη Δημόκα ΛΣ

Αντί επικηδείου για τον Βασίλη Καραλιώτη
Από τον Υποναύαρχο (Ο) εα Ν. Τσαπράζη ΠΝ
Έχουμε τη δυνατότητα να τιμήσουμε με
λίγη καθυστέρηση τη μνήμη ενός παλαιού συναδέλφου και φίλου που έφυγε
πριν 15 μήνες. Είναι ο αείμνηστος Καραλιώτης Βασίλης ναρκοτεχνίτης. Ο αποβιώσας γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1933
και απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2012.
Σε ηλικία 15 ετών κατατάχτηκε στη ΣΜΥΝ και μετά
από 4ετή φοίτηση αποφοίτησε με το βαθμό του Διόπου και πήρε την ειδικότητα του τεχνίτη ναρκών.
Υπηρέτησε στην Κρήτη, ΔΝΟ/ΝΣ και Άραξο Ν.Δ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του έλαβε μέρος
σε πολλές επιχειρήσεις καθαρισμού ναρκοπεδίων.
Ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1950-60 από νάρκες

που είχαν ποντιστεί κατά τον Β.Π.Π. Επίσης
υπήρξε και αθλητής και έλαβε μέρος σε
Βαλκανικούς Αγώνες, στο αγώνισμα των
καταδύσεων όπου και πήρε διάκριση. Εγώ
τον γνώρισα στη Ν.Δ.Ι ως προϊστάμενο
του Κλιμακίου Αράξου με τον βαθμό του
Ανθ/ρχου. Υπήρξε συνεργάσιμος και
πειθαρχικός, ευχάριστος και καλός οικογενειάρχης. Ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Πανδή και
απέκτησε δύο παιδιά, τη Σοφία που σήμερα είναι
επισμηναγός και τον Παναγιώτη ιδιωτικό υπάλληλο. Ήταν για μένα, στο διάστημα που συνυπηρετήσαμε καλός συνεργάτης και πολύτιμος βοηθός. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Επικήδειος για τον Ναύαρχο Ν. Παππά ΠΝ

Εξεφώνησε ο πλωτάρχης ΛΣ εα Καλογέρης Κωνσταντίνος, γραμματέας του παραρτήματος
Νοτιοδυτικής Ελλάδος της ΕΑΑΝ

κατά την εξόδεια ακολουθία που έγινε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών
από τον Αντιναύαρχο εα Κ. Γκόρτζη ΠΝ

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη,
ήλθαμε σήμερα εδώ να σε αποχαιρετήσουμε
για το μακρινό σου ταξίδι, ύστερα από γνωριμία
και φιλία πολλών χρόνων.
Είμαστε όλοι εδώ οι παλιοί και νεότεροι συνάδελφοί σου λιμενοφύλακες, υπαξιωματικοί
και αξιωματικοί του ΛΣ με τους οποίους υπηρέτησες όχι μόνο στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που σε είχε
τοποθετήσει η υπηρεσία. Ήσουν πάντα άψογος,
και ικανός στην εκτέλεση των καθηκόντων σου.
Συγκέντρωνες πάντα την αγάπη και το σεβασμό
όχι μόνο των συναδέλφων σου, αλλά και των
άλλων εργαζομένων στο λιμάνι και όλων των
συναλασσομένων με την υπηρεσία.
Ήσουν υπόδειγμα ηθικής, αγωνιστικότητας και
ηρεμίας προς μίμηση.

Καπετάνιε μας, εκ μέρους των συντρόφων σου που σε
ακολουθήσαμε τα δύσκολα εκείνα χρόνια, δυο λόγια
μόνο από καρδιάς στην ακόμα πιο δύσκολη ώρα του
αποχαιρετισμού. Ευτυχώς εσύ μας έμαθες να ξεπερνάμε τα δύσκολα. Να μένουμε σε εγρήγορση στις κάλμες
και στις φουρτούνες ψύχραιμοι και αποφασιστικοί. Σ’
ευχαριστούμε γιατί πίστεψες σε εμάς. Γιατί μας εμπιστεύτηκες, γιατί ούτε στιγμή δεν πρόδωσες την πίστη
μας προς εσένα. Μας δίδαξες. Να μετράμε τα κύματα,
να διοικούμε ευπειθώς διοικούμενοι, να μη συμβιβαζόμαστε με τα μικρά και ανούσια, να μην υποτασσόμαστε στο άδικο και στο ολοκληρωτικό. Μας δίδαξες
να αγαπάμε τη μάνα θάλασσα, τη μήτρα της πατρίδας
μας, την έννοια του πολίτη στον θαλασσινό πολιτισμό
που εκτελεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του ώστε
να έχει το δικαίωμα να απαιτεί και όλα τα δικαιώματά του. Μα πάνω απ’ όλα, μας έμαθες να αγαπάμε την
πατρίδα μας και να σεβόμαστε τον όρκο μας για πίστη
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Ως οικογενειάρχης ευτύχησες να έχεις ως
σύζυγο την Παναγιώτα με την οποία απέκτησες
δύο παιδιά, τα οποία μεγάλωσες με αγάπη και
φροντίδα. Έλαβες όλους τους προβλεπόμενους
βαθμούς και μετάλλια στις τάξεις του Λ.Σ. που
υπηρέτησες επί σειρά ετών.
Οι συνάδελφοί σου στο Λιμεναρχείο Πατρών
θα σε θυμούνται με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Είθε ο θεός να δώσει δύναμη και παρηγοριά στην
οικογένειά σου για να αντεπεξέλθει τις δύσκολες
στιγμές για τη μεγάλη απώλεια. Εσύ όμως έχοντας για αποσκευές τις ευχές και ευγνωμοσύνη
όλων όσους εξυπηρέτησες σε κάθε τρόπο, αλλά
και όλων ημών και ιδιαιτέρως της οικογενείας,
βαδίζεις προς την άνω Ιερουσαλήμ όπου θα καταταγείς μεταξύ των δικαίων.
Καλό ταξίδι Παναγιώτη.

στο Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς που
αποφασίζει η πλειονότητα του λαού. Μέχρι το τέλος
αγωνίστηκες με αυτές τις αρχές και αξίες, μακριά από
κομματικά σχήματα που στείρα και διχαστικά αλληλοαμφισβητούνται. Μέχρι το τέλος αγωνίστηκες με αυτές
τις αρχές και αξίες παρεμβαίνοντας δημόσια αλλά και
προσωπικά με επιστολές στους διαχειριστές της εξου-
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σίας, με νουθεσίες και προτάσεις για την προστασία της
δοκιμαζόμενης από τις πράξεις τους Δημοκρατίας, για
τους εθνικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, για την ανάπτυξη του τόπου, για τις μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση.
Αγωνίστηκες ακόμα για να τους κάνεις να καταλάβουν
τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα στην εθνική άμυνα
και στην οικονομία της παραμελημένης γενέτειράς
σου, Κύμης. Πολλοί που σήμερα ανοίγουν λεξικά για
να βρουν τις κατάλληλες λέξεις ώστε να σε επαινέσουν, δεν μπήκαν χθες στον κόπο να σου απαντήσουν.
Και νοιώθουμε τη σφιχτή και διαπεραστική ματιά σου
από εκεί ψηλά να μας προτρέπει να συνεχίσουμε τον
αγώνα εμείς. Στο υποσχόμαστε. Αναχωρείς σήμερα
με τα εύσημα της πατρίδας και των πολλών πολιτών.
Αυτών που σε τίμησαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,
από την Κω μέχρι τα Γρεβενά, από την Πάτρα μέχρι
τη Μυτιλήνη. Εύσημο και ο φθόνος κάποιων λίγων,
μικρών, ετερόφωτων που δεν άντεχαν στο φως σου.
Αναχωρείς σήμερα πλήρης ευγνωμοσύνης από όσους
σε γνώρισαν από κοντά. Παίρνεις μαζί σου ένα κομμάτι
από την ψυχή μας, αλλά κρατάμε εμείς ένα δικό σου

μέσα μας. Σε βλέπουμε στα μάτια των παιδιών σου που
φρόντισες με τη λέαινα -όπως κρυφά αποκαλούσες
την άξια γυναίκα σου- να σου μοιάζουν στην όψη και
στην ψυχή, και στα εγγόνια που ευτύχησες να απολαύσεις. "...Στους δρόμους τ' ουρανού ανεβαίνεις τώρα
μοναχός κι΄ολόλαμπρος..." (Ελύτης)
Στο τέρμα όμως περιμένουν να σε αγκαλιάσουν,
άγημα τιμής οι σύντροφοί μας και οι φίλοι σου που
βιάστηκαν να φύγουν πρώτοι. Ο Νίκος Ζησιμόπουλος, ο Σπύρος Μηλιώτης, ο Γιώργος Γούτσος, ο
Νίκος Αλοΐζος, ο Γιώργος Ασημίνας, ο Γιώργος Κιμιγκέλης, αλλά και ο Αλέκος Παναγούλης, ο Νίκος
Βαρδινογιάννης, ο Σπύρος Μουστακλής, ο Γιάννης
Βούλτεψης, και άλλοι πολλοί που συμπορεύτηκαν
στην ωραία περιπέτεια της ζωής σου. Και όταν έρθει η
ώρα, θα ανεβούμε κι εμείς, να μαζευτούμε πάλι όλοι,
όπως τότε στη Ρώμη, στην Πανσιόν ΑΚΡΟΠΟΛΗ του
ουρανού πια, να μετρηθούμε και να μετρήσουμε, να
κάνουμε τον απολογισμό των αγώνων και των ονείρων μας για μια καλύτερη πατρίδα. Καλό σου ταξίδι
και καλή αντάμωση Καπετάνιε.

Aυτοί που έφυγαν…

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
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Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Αξιωματικός εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε)
Πολεμικής Διαθεσιμότητας
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ
Πλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
Αξιωματικός εα ΠΝ
Πλωτάρχης εα ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος εα
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Ναύαρχος εα ΠΝ
Πλωτάρχης εα ΠΝ
Βετεράνος

Τζιβάρας Ανδρέας
Κρυμνιώτης Δημήτριος
Ανυφαντής Ανδρέας

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Μπουμής Αλέξιος
Καραθάνος Απόστολος
Κατσάνος Αθανάσιος
Ζωγραφάκης Γεώργιος
Άννα Μαριδάκη
Ταράντος Αλέξανδρος
Παπαναστασίου Αλέξανδρος
Τζιώτης Λυκούργος
Ροκανάς Ευάγγελος
Γούναρης Κωνσταντίνος
Κολυβάς Μιχαήλ
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
Τσιμπλής Σωτήριος
Ξανθούλης Ιωάννης
Νίκος Παππάς
Ρουβάς Κωνσταντίνος

Hμέρα
θανάτου
26/3/2013
25/3/2013
27/3/2013
27/3/2013
14/2/2013
6/2/2013
2/3/2013
22/2/2013
19/2/2013
19/2/2013
8/3/2013
15/2/2013
23/2/2013
11/3/2013
11/3/2013
13/3/2013
13/3/2013
5/4/2013
10/3/2013

Έτος
γεννήσεως
1947
1940
1936
1917
1956
1928
1969
1960
1937
1939
1925
1947
1928
1966
1922
1942
1944
1930
1910

Από εκδρομή μελών ΕΑΑΝ στην Ι.Μ. Ταξιαρχών
Επιδαύρου

Από εκδρομή μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος
Σαλαμίνας στην Πρέβεζα

Από την επίσκεψη μελών ΕΑΑΝ στον Ι. Ν. της Υπαπαντής του Σωτήρος
Χριστού στην Καλαμάτα

Από κρουαζιέρα μελών ΕΑΑΝ του Παραρτήματος
Σαλαμίνας στη Μ. Ασία και τα νησιά του Αιγαίου

Από εκδρομή μελών ΕΑΑΝ στο Μνημείο Ηρώων 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων «Συνταγματάρχης Ψαρός». Περιοχή
Ναύπακτος, χωριό Κλήμα, ιερέας Παπαθανάσης
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