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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε ορτάζομεν αγαπητοί μου την ανάμνησιν 
της θείας μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος ημών Ιησού Χριστού.

Ο κύριος μας προ του Τιμίου Σταυρού του και 
του πάθους παραλαμβάνει τους τρεις προκρίτους 
μαθητάς του Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην και 
μεταμορφώνται εις το θαβώριον όρος. και προ-
σκαλεί τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης 
μωυσήν και ηλίαν, αποδεικνύων δι’ αυτών, ότι 
«ζώντων και νεκρών κυριεύει».

Το πρόσωπόν του αποστράπτει και ακτινοβο-
λεί ως ο ήλιος. η δε φωνή του ουρανίου Πατρός 
εμαρτύρει, λέγουσα «Ούτος, εστίν ο Υιός μου ο 
αγαπητός, εν ω ηυδόκησα αυτού ακούετε».

Ποία είναι η βαθυτέρα έννοια του μεγαλειώ-
δους τούτου θαύματος του κυρίου; Πρώτον είναι 
ότι ηθέλησε να τονώσει την προς Αυτόν πίστιν 
των μαθητών Του. Εξ ετέρου εζήτησε να δώση 
την διαβεβαίωσιν, περί της μελλούσης εν τη αιω-
νιότητι, αρρήτου δόξης των ανθρώπων και τρίτον 
να μεταμορφώσουν τον βίον των εν αγιότητι και 
δικαιοσύνη.

μας υπενθυμίζει η Θεία μεταμόρφωσις την 
πνευματικήν ανανέωσίν μας.

Πώς θα μεταμορφωθούμε; Γκρεμίζοντας στη 

ζωή μας όλα τα μάταια και ευτελή ανθρώπινα 
πρότυπα. Πράττοντας το θέλημα του θεού ζητώ-
ντας από τον Θεόν με θερμή προσευχή να μας 
δυναμώνει εις τον αγώνα της ζωής.

Γνωρίζομεν πόσον ευκόλως παρασυρόμεθα 
από τας αμαρτίας. Τα διάφορα πάθη, αι κακίαι, τα 
μίση και οι εγωισμοί και τα συμφέροντα επηρε-
άζουν την ζωή μας.

Ο μεταμορφωθείς κύριος υποδεικνύει την 
απόλυτον ανάγκην της μεταμορφώσεως των 
ψυχών μας διά της αλλαγής της αμαρτωλού 
ζωής μας. Χρειάζεται μεγίστη προσπάθεια να κα-
ταβληθή. να αποβάλωμεν πάντα θυμόν, οργήν, 
εμπάθειαν, κακίαν αδικίαν και υλόφρον πνεύμα.

«Εαυτούς εκκαθάρωμεν και πιστώς ετοιμά-
σωμεν προς θείαν ανάβασιν» ψάλλει η Εκκλησία. 
Γένοιτο.   

Εορτή μεταμορφώσεως του Κυρίου 
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

«Και μετεμορφώθη έμπροσθεν 
αυτών, και έλαμψε το 
πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, 
τα δε ιμάτια αυτού εγένετο 
λευκά ως το φως» 

Ματθ. 17,1
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 16-07-2013 μέχρι  10-09-2013

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑν Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που 
απασχόλησαν την ΕΑΑν. κρίνεται σκόπιμο να 
ενημερώσουμε τα μέλη μας, συνοπτικά για 

αυτά και  για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α.-Την 17-07-13 ο κος Πρωθυπουργός σε διάγγελμά του, με-

ταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες περικο-
πές στους μισθούς των ε.ε. στελεχών των Ε.Δ. και στις συντάξεις 
των αποστράτων. Το αυτό επανέλαβε και κατά την ομιλία του την 
07-09-13 στην Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζουμε οτι έχουν ήδη ψη-
φισθεί από την Βουλή περικοπές στις συντάξεις των αποστράτων 
161,8 εκ.€  για το 2014, 5,1 εκ.€ για το 2015 και 5,9 εκ. € για το 
2016. Στο μέτρο που αυτή η εξαγγελία θα τηρηθεί και πιστεύου-
με ότι θα τηρηθεί, αποτελεί μεγάλη νίκη όσων έδωσαν μάχη για 
αλλαγή αυτής της απόφασης και ένα δίδαγμα ότι όταν όλοι είμα-
στε ενωμένοι και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στις 
Ενώσεις Αποστράτων που μας εκπροσωπούν, τότε όλα τα δίκαια 
αιτήματά μας θα ικανοποιηθούν. 

β.-Την 21-07-13 το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑν Αντιπλοίαρχος (Ε) 
Ε. Αναγνωστάκης Πν εα εκπροσωπόντας την ΕΑΑν κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για τα θύματα της 
επέμβασης των Τούρκων στην κύπρο. 

 γ.-Την 22-07-13 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Απο-
στράτων επισκέφθηκαν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ. 
Αβραμόπουλο. Τα αποτελέσματα της συνάντησης φαίνονται 
στην σελίδα 5.

δ.-Την 24-07-13 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και μέλη της 
ΕΑΑν έλαβαν μέρος σε σύσκεψη στο Γ.Ε.ν. με θέμα την σύνταξη 
Π.Δ. στα πλαίσια της S.T.C.W. Ανακοίνωση της ΕΑΑν για την συ-
νάντηση φαίνεται στην σελίδα 49.

ε.- Την 05-09-13 το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑν Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. 
Αναγνωστάκης Πν εα, εκπροσωπώντας την ΕΑΑν παρέστη στην 
ορκομωσία των νέων κελευστών της 32ης Σειράς της Σχολής 
μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.μ.Υ.ν.), που πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στον Σκαραμαγκά.

στ.- με την καταβολή της σύνταξης του Ιουνίου 2013 περατώ-
θηκε  η κράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων  (αναδρομι-
κά από 01-08-12 και ποσοστό 5-20% του μήνα Ιανουαρίου 2013) 
και επομένως οι συντάξεις που εισπράχθηκαν στο τέλος Ιουλίου 
2013 ήσαν αυξημένες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αν και 
η αποκατάσταση ήταν μειωμένη, προφανώς λόγω αύξησης της 

παρακράτησης του φόρου.
ζ.-Το Εντευκτήριο της  ΕΑΑν παρέμεινε κλειστό την περίοδο 

05 Αυγούστου μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο διάστημα η ΕΑ-
Αν υπολειτουργούσε. Ζητάμε την κατανόηση των συναδέλφων 
που ενδεχομένως δεν εξυπηρετήθηκαν όπως θα ήθελαν, αλλά η 
κατάσταση αυτή είναι αναγκαία για να λάβει άδεια το προσωπικό 
που εργάζεται στην ΕΑΑν.

η.- Αναφορικά με το πρόγραμμα κΟρΑκΙΑ του Ο.Σ.μ.Α.ν., αυτό 
τέθηκε στην τελική τροχιά πώλησης της έκτασης, μετά από την πο-
λύ καλή συνεργασία που δημιούργησαν  η ΕΑΑν και ο Ο.Σ.μ.Α.ν.

θ.- Σε συνεργασία με το MILITARY CLUB κάθε δεύτερη Τετάρτη 
του μήνα θα διατίθεται ιατρός, ο οποίος θα συνταγογραφεί δω-
ρεάν και αυτό χωρίς η ΕΑΑν να αναλαμβάνει δέσμευση προς το 
MILITARY CLUB.  

μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε:
α.-Την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των δικαιούχων και 

των μελών των οικογενειών τους μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2013 
και στα κΕ Π.

β.-Συνεχίζεται  η  παραθεριστική περίοδος  στα  παραθεριστικά 
κέντρα του Πν  η οποία λήγει την 02-10-13 και  στα ιδιωτικά ξε-
νοδοχεία, η οποία λήγει την 30-09-13. Επειδή θα γίνει, όπως κάθε 
χρόνο, αναθεώρηση του κανονισμού Παραθερισμού της ΕΑΑν 
(κΑ.ΠΑ,/ΕΑΑν) που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΑΑν, 
όσοι συνάδελφοι έχουν παρατηρήσεις να τις στείλουν στην ΕΑΑν 
μέχρι την 31-10-13.

 γ.- Την 29-09-13 θα γίνει στην Σαλαμίνα το κλείσιμο των εκ-
δηλώσεων “Σαλαμίνια 2013 “ με συμμετοχή της ΕΑΑν.

δ.-η ΕΑΑν προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, κατά το 
πρότυπο του προγράμματος κΟρΑκΙΑ, οι οποίες θα εξετάσουν 
και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως μερίσμα-
τα/ΕκΟΕμν και λοιπές παροχές μΤν, ννΑ/Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. 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. 

ε.-Την Πέμπτη 19-09-13 και ώρα 13.00 θα γίνει στο εντευκτή-
ριο της ΕΑΑν η καθιερωμένη τριμηνιαία ενημέρωση των μελών 
μας από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑν. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

Ημερομηνία  23 Ιουλίου 2013  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 30/13 

1.-Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων συναντήθηκαν, 
κατόπιν αιτήματός τους, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας κο Δημ. Αβραμόπουλο την Δευτέρα 22 Ιουλίου. Στη 
συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός 
μ.κωσταράκος και ο Σύμβουλος του Συντονιστικού 
Συμβουλίου των τριών Ενώσεων σε οικονομικά θέ-
ματα Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι. Αντωνιάδης Πν εα.
2.-Το κυρίως θέμα ήταν η μη περικοπή των μισθών και 
συντάξεων των Στελεχών των Ε.Δ. για τα έτη 2014-
16 . Ο κος Υπουργός διαβεβαίωσε κατά τον πιο κατη-
γορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες 
περικοπές, άλλωστε πρόσφατα το εξήγγειλε επίσημα 
ο κος Πρωθυπουργός σε διάγγελμά του   και έχει συμ-
φωνήσει επ’ αυτού και η Τρόικα.
3.-η όλη συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και 
πέραν των ανωτέρω εθίγησαν και τα ακόλουθα:
α.-μετοχικά Ταμεία
β-Στρατιωτικά νοσοκομεία
γ.-Θέρετρα των Ε.Δ. και παραθερισμός αποστράτων σε 
αυτά 
δ.-νομικό καθεστώς των τριών Ενώσεων Αποστράτων
ε.-Α.Ο.Ο.Α.
στ.-Επίδομα παραμεθορίου για τα εν ενεργεία στελέχη 
των ΕΔ.
ζ.-ηθική επιβράβευση  των στρατιωτικών, που έλαβαν 
μέρος στην κρίση της κύπρου το 1974.
4.-Για  όλα τα ανωτέρω θέματα διεπιστώθησαν  ταύτι-
ση απόψεων, η βούληση του Υπουργού να επιλυθούν 

όσα είναι εισέτι σε εκκρεμότητα και η πρόθεσή του να 
μην αιφνιδιάσει, συνεργαζόμενος με το Συντονιστικό 
Συμβούλιο των τριών Ενώσεων, σε περίπτωση που θα 
προκύψει κάποια αλλαγή σε αυτά.
5.- Tο Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων 
χαιρετίζει με ικανοποίηση τις εξαγγελίες του κου Πρω-
θυπουργού καθώς επίσης και τις προσπάθειες που κα-
τέβαλαν για την επίλυση του προβλήματος ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κος Δημ. Αβραμόπουλος, οι Αρχηγοί 
των Πολιτικών κομμάτων που επισκεφθήκαμε και ανα-
λύσαμε το πρόβλημά μας, σε όποιο βαθμό συνέβαλαν 
στην επίλυσή του, ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός μ. κωστα-
ράκος και η ηγεσία των Ε.Δ. και βεβαίως ευχαριστεί 
τις τρεις Ενώσεις ΕΑΑΣ, ΕΑΑν, ΕΑΑΑ με τα Διοικητικά 
τους Συμβούλια και όλα τα μέλη τους, όπως  και τους 
Φορείς των εν ενεργεία και αποστρατεία ν.Π.Ι.Δ. που 
χάρις στον αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί ενωμένοι 
καταφέραμε να αποτρέψουμε την συνέχιση της κατά-
φωρης αδικίας εις βάρος των εε και εα Στελεχών των 
Ε.Δ. η μη περαιτέρω μείωση των μισθών και των συ-
ντάξεων δεν αποτελεί χαριστική πράξη υπέρ των εε και 
εα Στελεχών των ΕΔ, αλλά αναγνώριση ότι οι περικο-
πές που έγιναν το 2013 υπερκάλυψαν τις μνημονιακές 
απαιτήσεις και οτι η φτωχοποίηση των στρατιωτικών 
δεν άφηνε περιθώριο για άλλες περικοπές.
6.-Βεβαίως ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκατάστα-
ση των αδικιών που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. εα Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ Πρόεδρος ΕΑΑΝ και  του Συντονιστικού     

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. εα  Πρόεδρος ΕΑΑΑ
                                        

                                                      Για την ακρίβεια 
                           Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
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EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

Γράφει ο ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

Γιατί έγινε o κατακλυσμός; 

«Ι δού καταφθείρω αυτούς και την γην 
[...] ότι επλήσθη η γη αδικίας απ’ αυ-
τών». (Γεν. 6, 13).

«[...] Εγώ δε ιδού επάγω τον κατακλυσμόν, 
ύδωρ επί την γην καταφθείραι πάσαν σάρκα, εν 
η εστί πνεύμα ζωής, υποκάτω ουρανού· και όσα 
αν η επί της γης, τελευτήσει» (Γεν. 6, 17).

«[...] Επάγω υετόν επί την γην τεσσαράκοντα 
ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και εξαλείψω 
παν το ανάστημα, ο εποίησα, από προσώπου πά-
σης της γης» (Γεν. 7, 4).

η καθολική ροπή του προκατακλυσμιαίου 
κόσμου προς την κακία επέφερε την απόφαση 
του θεού να εξαλείψει τον αμαρτωλό άνθρω-
πο, αυτόν που ο ίδιος έπλασε, από τη ζωή. Την 
εξαφάνιση του ανθρώπου ακολούθησε και η 
αντίστοιχη των ζωντανών δημιουργημάτων, τα 
οποία είχαν πλαστεί για να εξυπηρετήσουν τον 
άνθρωπο. «Απαλείψω τον άνθρωπον, ον εποίησα 
από προσώπου γης, από ανθρώπου έως κτήνους 
και από ερπετών έως πετεινών του ουρανού, ότι 
μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς» (Γεν. 6, 7). Ο 
ρωμανός ο μελωδός γράφει σε σχετικό ύμνο: 
«καιρός παντός ανθρώπου εναντίον μου ήκει, ότι 
η γη επλήσθη αδικίας πολλής».

Έγιναν όλα όπως όρισε ο Θεός. Ο νώε, η οι-
κογένειά του, και επτά ζεύγη από κάθε είδος 
καθαρών ζώων και δύο ζεύγη από κάθε είδος 
ακαθάρτων, εισήλθαν στην κιβωτό και έκλεισε 
η πόρτα. Χαρακτηριστική είναι η απόδοση, από 
το ρωμανό το μελωδό, της έναρξης του κατα-
κλυσμού:

«Ουρανόθεν ο κριτής κελεύει τότε, και ηνοί-

χθησαν ευθύς οι καταρράκται όμβρους επαφίο-
ντες, οχετούς τε και χάλαζαν εις τα πέρατα άπα-
ντα· πηγαί δε της αβύσσου ερράγησαν τω φόβω, 
όθεν και υπερήλθον πάντα τόπον της γης· εκάλυ-
ψαν όρη τα υψηλότατα λίαν, και ουχ ωράτο ξηρά 
ουκέτι, αλλά υπήρχε καθώς το πρώην· ανήχθη 
γαρ τα ύδατα εις πήχεις πεντεκαίδεκα, και πάντα 
εκαλύφθησαν τα απ’ αρχής ορώμενα τη απειλή 
του Θεού, ότι έμειναν βροτοί τη πωρώσει αυτών 
και ουκ έσπευσαν πιστώς εκβοήσαι αυτώ·

Ρύσαι πάντας της οργής στοργή σου τη προς 
ημάς, λυτρωτά του παντός».

Ο κατακλυσμός βρίσκει τον νώε σε ηλικία 
601 ετών, ήτοι έγινε 2.243 έτη από την πλάση 
του Αδάμ. ημερομηνία έναρξης κατακλυσμού 
27 νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή μετά από θείον 
πρόσταγμα έσπασαν βιαίως όλες οι αποθήκες 
υδάτων, τόσον οι υπόγειες όσο και του ουρα-
νού. η καταρρακτώδης βροχή συνεχίστηκε επί 
σαράντα ημέρες. Αν σκεφτούμε ότι το ύψος των 
υδάτων έφτασε στην περιοχή της άνω μεσοπο-
ταμίας τα 5.000 μέτρα (ύψος Αραράτ 5.325) και 
θεωρήσουμε ως ετήσιο ύψος βροχής περίπου 
50 εκατοστά, τότε το ύψος των υδάτων του κατα-
κλυσμού ισοδυναμεί με 10.000 έτη βροχής.

Τα νερά του κατακλυσμού άρχισαν να υπο-
χωρούν μετά από 150 ημέρες, ήτοι μετά την 27 
Απριλίου68. Την ημέρα αυτή επικάθισε η κιβωτός 
στο Αραράτ. Όσο περνούσε ο χρόνος τα νερά υπο-
χωρούσαν και μετά δύο μήνες φάνηκαν και χα-
μηλότερες κορυφές των βουνών. «και εξέλιπεν 
το ύδωρ από της γης εν τω ενί και εξακοσιοστώ 
έτει εν τη ζωή του νώε, του πρώτου μηνός μια 
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του μηνός [...] εν δε τω δευτέρω μηνί εξηράνθη η 
γη, εβδόμη και εικάδι του μηνός» (Γεν. 8, 13-14). 
(και εξαφανίστηκε το νερό του κατακλυσμού από 
την επιφάνεια της γης στο 601ο έτος της ζωής 
του νώε, την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου... Στις 
27 νοεμβρίου στέγνωσε η γη από τα νερά).

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο 
κατακλυσμός διήρκεσε ένα εβραϊκό έτος (354 
ημέρες).

Το γεγονός του κατακλυσμού εμπεριέχει πνευ-
ματικά μηνύματα και συμβολισμούς όπως:
•  ο Θεός δοκιμάζει την πίστη των ανθρώπων (o 

νώε εργάστηκε 100 έτη επάνω στην κιβωτό)
•  η σωτηρία του ανθρώπου προϋποθέτει πίστη, 

θυσία, κόπους και ελπίδα
•  κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί 

από το πέλαγος της αμαρτίας μόνο με τη δύνα-
μή του, αλλά χρειάζεται να απευθυνθεί στο Θεό 
με βαθιά πίστη και ταπεινοφροσύνη.

•  η κιβωτός συμβολίζει την Εκκλησία του Χρι-
στού, στην οποία σώζονται όσοι ζουν μέσα σ’ 
αυτήν.

•  ο Θεός όρισε από την αρχή τη μονογαμία, αυτό 

δηλοί το ότι κάθε άνδρας της κιβωτού συνο-
δευόταν από μία γυναίκα

•  η αγνή ψυχή αναπαύεται κοντά στο Θεό, την 
Εκκλησία (περιστέρι – κιβωτός)

•  ο κόρακας της κιβωτού συμβολίζει το σαρκικό 
πνεύμα, που τρέφεται με νεκρά σώματα

•  νέα ζωή για κάθε άνθρωπο αρχίζει με θυσία 
στο Θεό

•  ο νώε είναι τύπος του Χριστού, ο κατακλυσμός 
τύπος του Βαπτίσματος και η κιβωτός τύπος 
της Εκκλησίας

•  το ουράνιο τόξο συμβολίζει την υπογραφή και 
τη σφραγίδα του Θεού στην υπόσχεσή του ότι 
δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός και τα τέσσερα 
χρώματά του συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία 
από τα οποία έγινε η σάρκα του κυρίου καθώς 
και του ανθρώπου

•  η νεφέλη στην οποία τοποθέτησε ο Θεός το ου-
ράνιο τόξο συμβολίζει τον κόσμο, το δε «τόξον 
τίθημι εν τη νεφέλη» δηλοί τη σάρκωση του 
κυρίου μέσα στον κόσμο της οργής για να μην 
καταποντισθεί το ανθρώπινο γένος μέσα στον 
κατακλυσμό της κακίας.   

68. η υψηλότερη κορυφή του Αραράτ είχε ύψος 5.325 μ. μια δεύτερη κορυφή είχε ύψος 4.026 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.
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Γράφει ο Βετεράνος Β' ΠΠ Αξ/κος Π. Γκόργκας ΛΣ

η ζωή και η δράση του Σημαιοφόρου (αρμ) 
ΛΣ Παναγιώτη Γκόρκα που υπηρέτησε στο Θωρηκτό 
«Αβέρωφ» στον πόλεμο 1940-1941 κατά την κατάρρευση της 
Ελλάδος και την αποδημία του στόλου στη μ. Ανατολή

Μέρος Β΄

Η «στάση» του «Αβέρωφ» και η αποδημία 
του στη Μέση Ανατολή

Τα πλοία του Στόλου είχαν αρχίσει να 
αποπλέουν για την κρήτη και ένα 
βράδυ, στα μέσα της μεγάλης 

Εβδομάδας, ήρθε από την Αθήνα ο ύπαρχος του 
«Αβέρωφ» αντιπλοίαρχος Α. Παπαβασιλείου και 
μας είπε ότι οι Γερμανοί πλησίαζαν, προσθέτοντας 
ότι όποιος ήθελε μπορούσε να φύγει και να πάει 
στο σπίτι του. Δίπλα μας ήταν πλευρισμένες διά-
φορες λάντζες και μαούνες, πολλοί δε άρχισαν να 
μπαίνουν μέσα. Αμφιταλαντεύθηκα, αλλά σκέ-
φθηκα ότι ήμουν από το Τρίκερι. Αν έφευγα, πώς 
θα περνούσα τις εχθρικές γραμμές; Έτσι, αφού το 
συζήτησα και με άλλους, ανάμεσά τους και κάποιο 
φίλο μου τηλεγραφητή Χριστόπουλο από τη Ζα-
γορά του Πηλίου αποφάσισα να μείνω στο πλοίο. 
Εξάλλου, υπήρχε και το φιλότιμο και το καθήκον 
που δεν με άφηναν να το εγκαταλείψω.

Πρέπει να πω ότι το πλήρωμα, παρακινούμενο 
από το σημαιοφόρο Π. ηλιομαρκάκη και τον αρχι-
μανδρίτη του πλοίου ν. Παπανικολάου, είχε ήδη 
επαναστατήσει, ζητώντας να αποπλεύσουμε και 
εμείς για την κρήτη. μάλιστα, την παραμονή είχαμε 
κάνει ανθράκευση με την προοπτική αναχώρησης. 
Ο πλωτάρχης Π. Δαμηλάτης, ο οποίος εκείνη τη 
στιγμή ήταν ο αρχαιότερος αξιωματικός, συμφώ-
νησε και το «Αβέρωφ» ετοιμάστηκε για απόπλου.

Εκείνη τη στιγμή που είχε εμφανιστεί στο καρά-
βι ο Παπαβασιλείου και έλεγε ότι οι Γερμανοί εί-
χαν φθάσει στη Θήβα, ότι ο πόλεμος είχε τελειώ-
σει και ότι το «Αβέρωφ» επρόκειτο να αυτοβυθι-
στεί. Όπως είπα, πολλοί τον άκουσαν και άρχισαν 
να μπαίνουν στις λάντζες, άλλοι δε ξεσηκώθηκαν 
και τον προπηλάκιζαν, μεταξύ τους ο αρχιμανδρί-
της, ο οποίος τον εξευτέλισε για τη στάση του. 
Τότε, κάποιος υπαξιωματικός έριξε μια πιστολιά, 
αλλά ο παππάς παρενέβη, λέγοντας ότι δεν θα 
έπρεπε να σκοτωνόμασταν. Όσοι ήθελαν μπορού-
σαν να φύγουν, αλλά το «Αβέρωφ», έστω και με 
δέκα μόνο ανθρώπους, θα απέπλεε.

ξεκινήσαμε, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τα μεσά-
νυκτα της 17ης προς 18η Απριλίου και κατευθυν-
θήκαμε προς την Ψυττάλεια. Εκεί, αναγκαστήκα-
με να σταματήσουμε γιατί ο Σταθμός της Ψυττά-
λειας δεν μας άνοιγε τη θύρα του φράγματος που 
έκλεινε το πέρασμα. Συγχρόνως, μας μετέδωσε 
σήμα του Υπουργείου των ναυτικών να επιστρέ-
ψουμε στα «ρυζάδικα». Τότε, κατεβάσαμε μια 
βάρκα και μπήκαν μέσα μερικοί από το πλήρωμα, 
κουβαλώντας κοπίδια, βαρειοπούλες, σιδηρο-
πρίονα, κόφτες και άλλα εργαλεία. Ανέβηκαν σε 
μία τεράστια τσαμαδούρα και έκοψαν τα χοντρά 
συρματόσχοινα που συγκρατούσαν τη θύρα του 
φράγματος. Ανάμεσά τους ήμουν και εγώ, ενώ 
το μόνο άλλον που θυμάμαι είναι τον Βολιώτη 
ναύτη πυροβολητή Αβραάμ ναϊσίδη. μόλις άνοι-
ξε η θύρα, το «Αβέρωφ» πέρασε αργά αργά και 
εμείς το κυνηγούσαμε με τη βάρκα. μας πήρε και 
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ξεκίνησε το ταξίδι με νότια κατεύθυνση, ενώ η 
Ψυττάλεια μας έστειλε ένα σήμα με το οποίο μας 
ευχόταν καλό ταξίδι.

Δεν είχαμε πολύ απομακρυνθεί όταν εμφανί-
στηκε να μας κυνηγά μία μεγάλη βενζινάκατος. 
μας πλησίασε και πήρε παράληλη πορεία με το 
θωρηκτό. μέσα ήταν ένας αξιωματικός που έλεγε 
ότι ήταν ο πλοίαρχος Βλαχόπουλος, κυβερνήτης 
του πλοίου. Ζητούσε να σταματήσουμε για να τον 
πάρουμε επάνω. Ανάμεσα στους «επαναστάτες» 
ήταν και ένας εξαγριωμένος ναύτης που δεν ήθε-
λε να ακούσει κουβέντα. Τελικά, τα πράγματα ηρέ-
μησαν, ο Βλαχόπουλος ανέβηκε στο πλοίο από τη 
«σκάλα μάχης» και πήγε στο δωμάτιό του.

Ακολούθως, το «Αβέρωφ» έστρεψε προς τον 
Αργολικό κόλπο και άρχισε να παραπλέει τις ανα-
τολικές ακτές της Πελοποννήσου με χαμηλή τα-
χύτητα για να μην καπνίζουν οι τσιμινιέρες και 
αποκαλύπτεται η παρουσία του. Τα «στούκας» 
αποτελούσαν την κύρια απειλή για το πλοίο και, αν 
αυτά μας εντόπιζαν, είναι ζήτημα αν θα γλυτώνα-
με. Ταξιδέψαμε έτσι όλη την ημέρα, περάσαμε τη 
μονεμβασία, φθάσαμε στο ύψος των κυθήρων 
και από εκεί, νύχτα πια, στρέψαμε ανατολικά με 
προορισμό τη Σούδα. Τα μεσάνυκτα, με πλήρη κά-
λυψη φώτων και χωρίς ούτε ένα κερί, έγινε η 
περιφορά του  Επιταφίου, μέσα σε ένα κλίμα και 
με μία συναισθηματική φόρτιση που ταίριαζαν με 
την ημέρα της Σταύρωσης.

μεγάλο Σάββατο πρωί μπήκαμε στη Σούδα. 
Στον όρμο βρίσκονταν ήδη πολλά καράβια, πολε-
μικά και εμπορικά, ελληνικά και αγγλικά. Στο βά-
θος του όρμου ήταν μισοβυθισμένο ένα μεγάλο, 
ωραίο, αγγλικό πολεμικό.

Λίγο μετά τον κατάπλου μας, σήμανε συναγερ-
μός και εμφανίστηκαν σμήνη αεροσκαφών που 
έπεσαν με λύσσα πάνω στα πλοία. Ένα από αυτά, 
το ατμόπλοιο «Ιθάκη», κτυπήθηκε από δύο βόμβες 
και κόπηκε στα δύο σαν αγγούρι. Σκοτώθηκαν 

πολλοί επάνω του και η θάλασσα γέμισε αίματα 
και ανθρώπινα μέλη. Το διηγούμαι και αναστατώ-
νομαι ακόμη και σήμερα. Το «Αβέρωφ» πάλι γλύ-
τωσε. Τελικά, το καράβι αυτό είχε Άγιο.

κάναμε Ανάσταση και την επομένη, ανήμερα το 
Πάσχα, αποπλεύσαμε από τη Σούδα, τραβώντας 
ανατολικά. κάποια στιγμή, φάνηκαν στο βάθος να 
έρχονται πολλά καράβια. Στην αρχή δεν μπορού-
σαμε να διακρίνουμε τι ήταν αλλά, καθώς πλησί-
ασαν, αναγνώρισα ότι ανάμεσά τους ήταν και το 
πλωτό μας συνεργείο «Ήφαιστος», στο οποίο ήξε-
ρα ότι υπηρετούσε ένας συγχωριανός, φίλος και 
συμμαθητής μου στο σχολείο της ίδιας κληρουχί-
ας με εμένα, ονόματι Ευστάθιος Σπανοδήμος. Είχε 
πάρει την ειδικότητα του δύτη. Αναρωτήθηκα αν 
ήταν μέσα ή είχε γυρίσει στο Τρίκερι. Όταν φθάσα-
με στην Αλεξάνδρεια, ήρθε μία λάντζα από το 
«Ήφαιστος» με διαφόρους υπαξιωματικούς του 
«Αβέρωφ» που είχαν αφήσει το καράβι και, τελικά, 
κατέβηκαν στην Αλεξάνδρεια με το «Ήφαιστος». 
Από αυτούς έμαθα ότι ο Σπανοδήμος είχε μείνει 
στο πλοίο του. και για να προσθέσω και κάτι που 
μοιάζει κωμικό, δεν θέλαμε να τους αφήσουμε να 
μπούνε στο «Αβέρωφ» επειδή αρχικά το είχαν 
εγκαταλείψει. Έγινε μεγάλη φασαρία...

Πλησίασαν, λοιπόν, τα καράβια ακόμη περισσό-
τερο και ενταχθήκαμε και εμείς στη νηοπομπή. 
μαζί μας ήταν και αρκετά πλοία του Στόλου. Πε-

Αλεξάνδρεια
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ράσαμε ανατολικά από την κρήτη και πήραμε νότια 
πορεία. ξέραμε ότι τραβούσαμε για την Αλεξάν-
δρεια. Το κλίμα στο καράβι ήταν βαρύ. Φεύγαμε 
με την απόφαση να συνεχίσουμε τον πόλεμο. 
Ωστόσο, αφήναμε την πατρίδα μας τη στιγμή που 
αυτή σκλαβωνόταν. Σκεπτόμαστε και τις οικογέ-
νειές μας, αυτά που αγαπούσαμε, αυτά τα οποία 
γνωρίζαμε και στα οποία είχαμε συνηθίσει. Θα τα 
ξαναβλέπαμε; Θα επιστρέφαμε ποτέ; Θα επιβίω-
ναν οι γονείς μου; Δεν τους είχα καν αποχαιρετίσει. 
Πώς θα μάθαιναν αν ζούσα ή πέθανα; Αυτά ανα-
λογιζόμουν την ώρα που η κρήτη χανόταν πίσω 
μας. Στο μυαλό μου έμοιαζε με «ταξίδι χωρίς επι-
στροφή». Ήταν επώδυνες στιγμές, βασανιστικές. 
Αλλά, όπως είπα, το καθήκον υπερτερούσε. κα-
θήκον απέναντι στην Πατρίδα και το πλοίο.

Στο δρόμο προς την Αίγυπτο, ενώ ακόμη δεν 
είχαμε πολύ απομακρυνθεί από την κρήτη, δεχθή-
καμε μία αεροπορική προσβολή. Όλα τα πλοία 
άνοιξαν πυρ και θυμάμαι ένα μεγάλο αγγλικό κα-
ράβι, με πολλά αντιαεροπορικά πυροβόλα, που 
έβαλλε ασταμάτητα. Λάβαμε κι εμείς μέρος στην 
άμυνα γιατί, όπως ήδη είπα, το «Αβέρωφ» είχε και 

αυτό ισχυρό και σύγχρονο αντιαεροπορικό οπλι-
σμό. κτυπήθηκε μόνο ένα φορτηγό πλοίο που ανα-
γκάστηκε να επιστρέψει στη Σούδα.

Φθάσαμε στην Αλεξάνδρεια, το μεσημέρι της 
23ης Απριλίου. Το τεράστιο λιμάνι της ήταν γεμά-
το πολεμικά και εμπορικά καράβια όλων των ει-
δών και των μεγεθών. Τα περισσότερα ήταν αγ-
γλικά, αλλά υπήρχαν και πολλά άλλων εθνικοτή-
των. Ανάμεσά τους ήταν και αρκετά ελληνικά 
φορτηγά πλοία, μερικά τεράστια γαλλικά πολεμι-
κά και δύο-τρία των Ελεύθερων Γάλλων.

νομίζαμε ότι στην Αλεξάνδρεια θα βρισκόμα-
στε σε ασφάλεια. Ωστόσο, από την πρώτη κιόλας 
νύκτα ξαναβρήκαμε τους αεροπορικούς βομβαρ-
δισμούς. κάθε μέρα, μετά το πέσιμο της νύκτας, 
τα εχθρικά αεροπλάνα εμφανίζονταν κατά σμήνη 
και έριχναν τις βόμβες τους, μαζί και μαγνητικές 
νάρκες που έπεφταν με αλεξίπτωτο. Ο ουρανός 
αυλακωνόταν από τροχιοδεικτικά όλων των 
χρωμάτων και οι προβολείς έψαχναν για να 
εντοπίσουν τα αεροπλάνα. Όταν έβρισκαν ένα, 
συγκεντρώνονταν επάνω του και γινόταν χαμός 
από τα πυρά. Έριχνε δαιμονιωδώς και το «Αβέ-
ρωφ», εγώ δε δεν ήμουν πια σε πύργο του κυρί-
ου οπλισμού αλλά στην ομοχειρία ενός αντιαε-
ροπορικού «ράινμετάλ».

Εδώ πρέπει να ανοίξω μία παρένθεση για να 
τιμήσω τους ομογενείς μας της Αλεξάνδρειας. 
Τρέλα, μεγάλη τρέλα! Όταν για πρώτη φορά βγή-
καμε «εξόδου» στην πόλη με τις λάντζες, βρήκαμε 
μαζεμένες στο μώλο ολόκληρες οικογένειες, γο-
νείς, παιδιά, συγγενείς. Περίμεναν να μας καλω-
σορίσουν με το που θα πατούσαμε το πόδι στην 
Αίγυπτο. Έγινε χαμός. Έτρεχαν δεξιά και αριστερά 
να βρουν ναύτη να τον πάρουν στο σπίτι τους, να 
τον ταΐσουν, να τον ποτίσουν, να τον κοιμήσουν, να 
τον περιποιηθούν όσο καλύτερα μπορούσαν. Συ-
γκινητικό σε υπέρτατο βαθμό. Το θυμάμαι και μου 
’ρχονται δάκρυα.
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Είχαμε φύγει κατατρεγμένοι από την Ελλάδα 
και βρεθήκαμε σε ένα ζεστό περιβάλλον, ανάμεσα 
σε ευκατάστατους Έλληνες, οι οποίοι δεν δίστα-
σαν να μας προσφέρουν ό,τι μπορούσαν, μέσα σε 
μία τέλεια οργανωμένη ελληνική κοινότητα που 
παλλόταν από πατριωτισμό. Παντού μιλούσαν ελ-
ληνικά, ακόμη και οι ντόπιοι στο δρόμο. Πολλοί 
από εμάς έκαναν δεσμούς, αρκετοί από τους οποί-
ους κατέληξαν σε γάμο. η στάση των Αιγυπτιω-
τών Ελλήνων προσέφερε απίστευτες υπηρεσίες 
στο μαλάκωμα του πόνου μας και στη διατήρηση 
του ηθικού μας στα δύσκολα χρόνια που ακολού-
θησαν. Ας είναι καλά οι υπέροχοι αυτοί άνθρωποι 
που μας στήριξαν...

Εμένα με «πήρε» μία χήρα Χιώτισσα, που είχε 
δύο κοριτσάκια και ένα καφενεδάκι στην κεντρική 
Πλατεία μωχάμε Άλη, όπου συνέρρεαν οι Έλλη-
νες. Συνάντησα και δύο τρεις Τρικεριώτες ναύτες, 
που ήταν ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία – τον 
έναν τον έλεγαν μουτσινά και ζει ακόμη στο Τρί-
κερι. Οι ελληνικές ταβέρνες και τα καφενεία συ-
γκέντρωναν κόσμο και εκεί πήγαινε κανείς για να 
συναντήσει τους γνωστούς του. μία από αυτές τις 
ταβέρνες ήταν στην Πλατεία ράμλι, απέναντι από 
το σιδηροδρομικό σταθμό. Την είχε ένας κρητικός 
και, φυσικά, εκεί μαζεύονταν οι συντοπίτες του. Σε 
μία άλλη, που έψηνε κάτι τεράστια καβούρια, πή-
γαιναν άλλοι νησιώτες. 

Στον Ινδικό Ωκεανό με το «Αβέρωφ»
Πέρασαν μερικές εβδομάδες και η ηγεσία απο-

φάσισε ότι, για την ασφάλειά του, το «Αβέρωφ» 
θα έπρεπε να κατέβει νοτιότερα.

Φύγαμε στα τέλη Ιουνίου του 1941. κυβερνήτης 
είχε παραλάβει ο πλοίαρχος κ. κοντογιάννης και 
ύπαρχος ο αντιπλοίαρχος Α. Σπανίδης. Αξιωματι-
κός πυροβολικού ήταν ο πλωτάρχης Φ. καζάκος. 
Πιάσαμε για λίγες ώρες στο Πορτ Σάιντ και, μετά, 
μπήκαμε στη Διώρυγα του Σουέζ. Στις προκυμαίες 

του Πορτ Σάιντ και κατά μήκος της δυτικής όχθης 
είχαν μαζευτεί να μας αποχαιρετήσουν όλοι οι Έλ-
ληνες της πόλης και πολλοί από την Αλεξάνδρεια 
και το κάιρο. Αρκετοί συνέχισαν με αυτοκίνητα 
κατά μήκος της Διώρυγας μέχρι την Ισμαηλία, 
κουνώντας τα χέρια τους και πετώντας στο νερό 
λουλούδια. Ήταν ωραίες στιγμές, όπου έβλεπες 
τη μεγαλωσύνη των αισθημάτων αυτών των 
πραγματικά θερμών πατριωτών.

Εξακολουθήσαμε τον αργό πλου μας μέσα στο 
κανάλι, ενώ δεξιά και αριστερά μας απλωνόταν 
απέραντη έρημος με άμμο. Περάσαμε στις Πικρές 
Λίμνες και φθάσαμε στο Σουέζ.

μείναμε εκεί περίπου είκοσι μέρες. Δίπλα μας 
ήταν αγκυροβολημένο ένα φορτηγό πλοίο και 
στην πλευρά του κρεμόταν ένα μαδέρι στο οποίο 
δούλευαν δύο ναύτες. Ο ένας έκανε ματσακόνι και 
ο άλλος μινιάριζε. κάθε τόσο, τους λασκάραν τα 
σχοινιά του μαδεριού και αυτοί συνέχιζαν πιο κά-
τω. Είχαν φθάσει σχεδόν στην επιφάνεια της θά-
λασσας και τα πόδια του ενός ήταν μέσα στο νερό. 
ξαφνικά, είδα ένα σκυλόψαρο να του πιάνει το 
πόδι και να τον τραβά στο νερό, ενώ ένα άλλο πε-
ταγόταν και άρπαζε τον δεύτερο. μέσα σε κλάσμα 
του δευτερολέπτου χάθηκαν δύο άνθρωποι μπρο-
στά στα μάτια μου. Φρικτό... η περιοχή ήταν γεμά-
τη σκυλόψαρα και μπάνιο στη θάλασσα μπορούσε 
να γίνει μόνο σε ένα μέρος που ήταν κλεισμένο με 
φράγμα μέχρι το βυθό. Όταν έκανε κανείς μακρο-
βούτι δίπλα στο φράγμα, έβλεπε τα σκυλόψαρα, 
με ανοικτό το στόμα, να προσπαθούν να το τρυπή-
σουν και να βουτήξουν κάποιον μεζέ.

Όταν βγαίναμε στην πόλη τραβούσαμε για τις 
μπάρες και αναζητούσαμε -τι άλλο;- γυναίκες. μία 
μέρα είδαμε ένα μεγάλο, φωτισμένο κτίριο από 
όπου ακουγόταν μουσική. μέσα φαίνονταν ζευγά-
ρια να χορεύουν. Προσπαθήσαμε να μπούμε, αλλά 
μας είπαν ότι ήταν η λέσχη των υπαλλήλων της 
Barclay’s Bank και μόνο τα μέλη είχαν δικαίωμα 
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εισόδου. Προ των παρακλήσεων να μας αφήσουν 
να μπούμε, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της λέσχης 
και διευθυντής της τράπεζας, ονόματι Γεώργιος 
μιχαήλ, ο οποίος αποδείχθηκε... Τρικεριώτης! με-
τά από αυτό, όχι μόνο μπήκαμε αλλά το βράδυ με 
πήρε να κοιμηθώ σπίτι του, ένα ωραίο σαράι έξω 
από την πόλη. Από τότε, κάθε φορά που είχα «εξό-
δου» έμενα στο σπίτι του. Είχαμε και στο Σουέζ 
αεροπορικούς συναγερμούς. Αμυδρά θυμάμαι ένα 
μεγάλο πλοίο που κτυπήθηκε, πήρε φωτιά και και-
γόταν επί μέρες.

κάποια μέρα, ήρθε σήμα να φύγουμε για το Πορτ 
Σουδάν, όπου θα γίνονταν διάφορες εργασίες στα  
καζάνια και τις μηχανές. Στην Ερυθρά Θάλασσα πέ-
σαμε σε έναν καύσωνα απίστευτο. Οι λαμαρίνες 
έκαιγαν και το εσωτερικό του πλοίου έβραζε. Οι 
Άγγλοι μας είχαν δώσει κάτι ωραιότατες άσπρες 
κάσκες με μέσα φελλό. Από κάτω ήταν πράσινες 
και στο επάνω μέρος είχαν τρύπες για ...εξαερισμό 
του κεφαλιού. Επίσης, φορέσαμε για πρώτη φορά 
σορτς άσπρα και χακί, με κάλτσες μέχρι το γόνατο. 
Παρόλα αυτά, υποφέραμε πολύ. Στο δρόμο, θυμά-
μαι και κάποιο ατύχημα, κατά το οποίο το «Αβέρωφ» 
έπεσε επάνω στο τορπιλοβόλο «Σφενδόνη» το 
οποίο ήταν παραβεβλημένο στο «Ήφαιστος».

μετά από λίγες μέρες καταπλεύσαμε στο Πορτ 
Σουδάν. Εκεί βρήκαμε ακόμη μεγαλύτερη ζέστη. 
Πραγματική κόλαση. Ακόμη και με παπούτσια καί-
γονταν τα πόδια σου στις λαμαρίνες. Απορούσαμε 
πώς μπορούσαν να ζουν άνθρωποι σε τέτοιο τόπο. 
μικρό μέρος, με μερικά μαγαζιά στην προκυμαία 
και χωρίς τίποτε το ενδιαφέρον για εμάς. Βγήκαμε 
«εξόδου» και, όπως συνήθως, ψάξαμε για κανένα 
μπαρ και γυναίκες. νέοι ήμαστε, τι άλλο να ζητού-
σαμε! Δεν βρήκαμε τίποτε άξιο λόγου. Προχωρή-
σαμε με κάποιους άλλους στο εσωτερικό και πέ-
σαμε σε ένα μεγάλο οικισμό μέσα στην έρημο, 
όπου έμεναν οι ντόπιοι. Δεν επιτρεπόταν η είσοδος 
στους λευκούς. Επιστρέψαμε στο λιμάνι, δανει-

στήκαμε κάτι κελεμπίες, τις φορέσαμε πάνω από 
τη στολή και μπήκαμε στον οικισμό. καλύβες, 
βρωμιά και συμφορά, αλλά βρήκαμε αυτό που 
γυρεύαμε...

κάναμε και μία ανθράκευση, γιατί πρέπει να πω 
ότι το «Αβέρωφ» έκαιγε κάρβουνο. Πάρα πολύ 
κοπιαστική δουλειά και άλλο τόσο βρώμικη. Έπε-
φταν δίπλα μας κάτι μεγάλες μαούνες γεμάτες 
κάρβουνο και όλο το πλήρωμα το μετέφερε με το 
ζεμπίλι. Άλλα ζεμπίλια τα ανέβαζαν με φορτωτή-
ρες και άλλα τα κουβαλούσαμε στον ώμο, περνώ-
ντας στο εσωτερικό του πλοίου από μεγάλες πόρ-
τες στην πλευρά του καραβιού. Όταν τελειώναμε 
είμαστε κατάμαυροι από την καρβουνόσκονη. Αλ-
λά το χειρότερο ήταν ότι μαύριζε όλο το καράβι, 
ακόμη και στο εσωτερικό. Τότε άρχιζε το καθάρι-
σμα, εξίσου επίπονη εργασία. με την ευκαιρία, 
θυμάμαι τώρα την ανθράκευση που είπα ότι κάνα-
με στην Ελευσίνα πριν φύγουμε για τη Σούδα. Ενώ 
πλενόμουν στα λουτρά για να βγάλω την καρβου-
νόσκονη από το σώμα μου, μέσα στο θόρυβο και 
τους ατμούς του ζεστού νερού, δεν άκουσα που 
κτύπησε συναγερμός. Όταν πήγα να βγω βρήκα τις 
στεγανές πόρτες κλειστές και κόντεψα να πεθάνω 
από την υψηλή θερμοκρασία. Ευτυχώς, ο συνα-
γερμός δεν είχε κρατήσει πολύ και μου άνοιξαν.

Γύρω στα μέσα Αυγούστου του 1941, αποπλεύ-
σαμε από το Πορτ Σουδάν για τη Βομβάη των Ιν-
διών. Προηγουμένως, ο κοντογιάννης αντικατα-
στάθηκε στα καθήκοντα κυβερνήτη από τον πλοί-
αρχο Σ. μάτεση. Έφυγαν και αρκετά παιδιά, εθε-
λοντές για τα υποβρύχια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 
τότε πρότακτος ναύτης σηματωρός Θανάσης 
μπουρνιάς. Ενδιαμέσως, πιάσαμε στο Άντεν, όπου 
μείναμε περίπου δέκα μέρες και πριν από τα τέλη 
Σεπτεμβρίου φθάσαμε στη Βομβάη.

Αγκυροβολήσαμε απέναντι από το μεγάλο ξε-
νοδοχείο «Ταζ μαχάλ». Την πρώτη φορά που μας 
έδωσαν «εξόδου» και βγήκαμε στην προκυμαία, 
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πέσαμε πάνω σε Ινδούς οι οποίοι, καθισμένοι κα-
τάχαμα, κουνούσαν ένα μικρό ραβδάκι και έκαναν 
κάτι φίδια να χορεύουν. Τους δίναμε μερικές άνες 
(υποδιαίρεση της ρουπίας) και τους κάναμε χάζι, 
ψάχνοντας να βρούμε ...σπάγγους και ελατήρια. 
Παντού έβλεπες κόκκινες ακαθαρσίες που προέρ-
χονταν από ένα φυτό το οποίο οι Ινδοί μασούσαν 
και μετά έφτυναν όπου έβρισκαν. Τα πρωτόγνωρα 
αυτά πράγματα μας έκαναν μεγάλη εντύπωση. κά-
ναμε μία βόλτα και, μετά, δρόμο με κάποιον συνά-
δελφο μωυσίδη για τις γυναίκες... Βρήκαμε έναν 
κοντούλη Ινδό, του εξηγήσαμε τι γυρεύαμε και μας 
έβαλε σε ένα πους-πους που μας πήγε σε μία 
φτωχογειτονιά. Το πώς επιστρέψαμε στην προκυ-
μαία είναι μία μικρή περιπέτεια.

Είμαστε νηστικοί και πεινούσαμε. μπήκαμε σε ένα 
καφενείο και ζητήσαμε κάτι να φάμε. μας έφεραν 
έναν μεγάλο δίσκο γεμάτο παστάκια διαφόρων χρω-
μάτων και γεύσεων και μας είπαν ότι θα πληρώναμε 
μόνο όσα θα τρώγαμε. Τα βρήκαμε νοστιμότατα και 
πάμφθηνα. Τότε, ξύπνησε μέσα μας το εμπορικό δαι-
μόνιο της φυλής. Αγοράσαμε ένα ολόκληρο κουτί και 
στην επιστροφή μας στο καράβι τα παστάκια έγιναν 
ανάρπαστα. Τα πουλήσαμε με το κομμάτι, στη διπλά-
σια τιμή! Αυτό επαναλήφθηκε τις επόμενες μέρες και 
κάναμε χρυσές δουλειές.

Αλλόκοτος τόπος για τα μάτια μας οι Ινδίες. 

Φτώχεια, εξαθλίωση και κακομοιριά για τους ντό-
πιους, από τους οποίους πολλοί κοιμούνταν (ίσως 
και να ζούσαν) στα πεζοδρόμια, ενώ οι Άγγλοι 
ήταν τα αφεντικά και φέρονταν ανάλογα.

Λίγες μέρες αφότου φθάσαμε στη Βομβάη, φύ-
γαμε για να συνοδεύσουμε εμπορικά πλοία από 
τον Περσικό κόλπο στη Βομβάη. Αργότερα, κάνα-
με άλλη μία όμοια αποστολή. και οι δύο εκτελέ-
στηκαν χωρίς κανένα έκτακτο συμβάν.

Εκ περιτροπής, μας πήγαιναν για καμιά δεκαπε-
νταριά μέρες σε ένα παραθαλάσσιο στρατόπεδο 
αναψυχής των Άγγλων, στην κουλάμπα, κοντά 
στη Βομβάη.

Επειδή είχα γεννηθεί μέσα στα καΐκια και τις βάρκες 
και είχα ναυτικές γνώσεις, με είχαν βάλει λέμβαρχο 
σε μία λάντζα. μία μέρα, είπα σε δύο συνάδελφούς 
μου να πάμε με τη λάντζα σε ένα φορτηγό πλοίο που 
ήταν αγκυροβολημένο κοντά μας. Το καράβι αυτό ονο-
μαζόταν «Marit Maersk» και μας ακολουθούσε, ανε-
φοδιάζοντάς μας με κάρβουνο. μας υποδέχθηκαν με 
χαρά και μας φίλεψαν τσίπουρο και μεζέδες. Είχε πο-
λιτικό πλήρωμα και πιάσαμε συζήτηση. Ο τρίτος κα-
πετάνιος, ένας μεσήλικος σωματώδης άνδρας, ονό-
ματι Ιωάννης νάσος, βρέθηκε όχι μόνο συγχωριανός 
μου αλλά και το πατρικό του να είναι σχεδόν απέναντι 
από το δικό μου. κουβέντα στην κουβέντα, ο νάσος με 
ρώτησε αν θα ήθελα να φρόντιζε να μετατεθώ στο 
«Marit Maersk». Το φορτηγό είχε πέντε αντιαεροπο-
ρικά μονόκαννα κανονάκια «Έρλικον», τα οποία επαν-
δρώνονταν από ναύτες πυροβολητές του Πολεμικού 
ναυτικού. Είχαν ανάγκη από έναν ναύτη. Στην αρχή 
δίστασα γιατί το «Αβέρωφ», σαν μεγάλο πολεμικό 
πλοίο, μου δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας, αλλά 
τελικά με έπεισε και έκανε σήμα στο θωρηκτό.

Ενώ με τη λάντζα επιστρέφαμε στο πλοίο, άκου-
σα τα μεγάφωνα να παραγγέλλουν «ο ναύτης 
Γκόργκας να ετοιμάσει τα πράγματά του και να 
περάσει από το Οπλονομείο για να πάρει φύλλο 
πορείας για το «Marit Maersk».     

Το ξενοδοχείο «Ταζ Μαχάλ» στη Βομβάη
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Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Άλλοτε και τώρα 

«Με αφορμή όσα κυκλοφορούν 
τελευταία περί χρηματι-
σμού Ελληνικών κομμά-

των από ξένους, ας θυμηθούμε τι γινόταν και παλαι-
ότερα. Την 1η Απριλίου 2005 έγκριτες βρετανικές 
εφημερίδες, όπως οι Times και Daily Telegraph, 
ανακοίνωσαν το άνοιγμα το μάρτιο του 2005 άκρως-
άκρως απορρήτων αρχείων του Βρετανικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, της περιόδου 1873-1939. Τα εν 
λόγω αρχεία αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τους 
μέσω των Βρετανικών μυστικών Υπηρεσιών χρη-
ματισμούς προσωπικοτήτων κατά την εν λόγω περί-
οδο σε διάφορες χώρες, για τον επηρεασμό ξένων 
κρατών υπέρ της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. 
Στους χρηματισμούς κορυφαίων Ελλήνων πολιτι-
κών και στη δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων σε 
βάρος του τότε πολιτειακού άρχοντα, περιλαμβάνεται 
στα αρχεία και η Ελλάδα την περίοδο 1914-1918, 
προκειμένου να απομακρυνθεί η χώρα από την ου-
δέτερη στάση που τηρούσε και να προσχωρήσει στη 
Συμμαχία της Entente (Αγγλίας – Γαλλίας – ρωσίας) 
κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Α' ΠΠ). Keith 
Hamilton, για τη δράση στην Ελλάδα, του βασικού 
πράκτορα των Βρετανικών Υπηρεσιών, μεγαλέμπο-
ρου όπλων και πολύφερνης προσωπικότητας της 
εποχής του Βασιλείου Ζαχαρία, την περίοδο του Α' 
ΠΠ 1914-1918. Ο πολυπράγμονας και δαιμόνιος 
Έλληνας, επέτυχε να αναγορευθεί για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε στη Βρετανία σε Knight Grand Cross 
of the Order of the British Empire και έμεινε ευρύ-
τατα γνωστός ως Sir Basil Zaharoff. Το 1915 διέθε-
τε ήδη μεγάλη περιουσία και πολυτελέστατες κατοι-
κίες σε Monte Carlo, Paris και αλλού, κινούμενος με 
πλήρη άνεση στους υψηλούς κοινωνικούς, επιχειρη-
ματικούς και πολιτικούς κύκλους της εποχής του.

με βάση τα εν λόγω αρχεία, ο Βρετανός Ιστορικός 
Keith Hamilton, επισημαίνει ότι η Αγγλία στον Α' ΠΠ, 
έχοντας προηγουμένως προσφέρει ελληνικά εδάφη 
ως ανταλλάγματα στη Βουλγαρία για να την προσελ-
κύσει προς την πλευρά της και διαπιστώνοντας ακο-
λούθως την αποτυχία του επιχειρήματός της, μετά 
την προσχώρηση της Βουλγαρίας σε συμμαχία με τη 
Γερμανία, έστρεψε όλες τις προσπάθειές της προς 
την προσέλκυση της Ελλάδας στο πλευρό της. Στα 
πλαίσια αυτά οι Αγγλικές μυστικές Υπηρεσίες διέδι-
δαν ψευδώς, τονίζει ο Keith Hamilton, ότι ο ουδετε-
ρόφιλος Βασιλιάς της Ελλάδας κωνσταντίνος ήταν 
δήθεν Γερμανόφιλος, με αφορμή το ότι η σύζυγός 
του Σοφία, ήταν αδελφή του Γερμανού κάιζερ. Συνε-
χίζοντας ο Keith Hamilton, σημειώνει ότι οι Σύμμαχοι 
της Entente προσέβλεπαν στον τότε Πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη συμπαιγνία του οποίου, 
όπως γράφει ο Keith Hamilton, Βρετανικές και Γαλ-
λικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν καταλάβει τη Θεσσα-
λονίκη, προκειμένου να εξαναγκασθεί η Ελλάδα να 
συνδράμει στρατιωτικά τη Σερβία, στην οποία είχε 
επιτεθεί η Γερμανία με τις κεντρικές Δυνάμεις.

Στην Ελλάδα, ο Basil Zaharoff χρησιμοποιήθηκε 
από τη Βρετανία από την έναρξη του Α' ΠΠ το 1914, 
για διείσδυση και ανάπτυξη προπαγάνδας υπέρ της 
προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Entente, στην 
οποία πρωτοστατούσε η Αγγλία. Για να κερδηθεί 
η Ελλάδα προς την πλευρά της Entente, ο Basil 
Zaharoff σημείωνε σε επιστολή του, που βρίσκεται 
στα αναφερόμενα αρχεία και απευθύνεται προς υψη-
λόβαθμο σύνδεσμο του με το Βρετανό Πρωθυπουρ-
γό, ότι χρειάζεται να δαπανηθεί για χρηματισμούς 
στην Ελλάδα συνολικό ποσό Λιρών Αγγλίας (Λ.Α.) 
1.500.000. Από αυτά τα χρήματα ο Zaharoff έγραφε 
ότι είχε ήδη δαπανήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 9 
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χρόνια Λ.Α. 1.200.000 και με ένα συμπληρωματικό 
ποσό Λ.Α. 300.000, τόνιζε ότι θα επιτύγχανε μέσα 
σε 20 ημέρες την προσχώρηση της Ελλάδας στην 
Entente και την έναρξη επιχειρήσεων του Ελληνι-
κού Στρατού κατά της προσκείμενης προς τη Γερμα-
νία Βουλγαρίας. Σημείωνε επίσης ο Zaharoff, ότι ο 
Αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος ήταν αγαπητός του φίλος και επίσης 
ο παλαιός του φίλος και τότε Πρωθυπουργός Στέφα-
νος Σκουλούδης θα ακολουθούσε τις προτροπές του. 
Ο  Zaharoff συνέχιζε στην επιστολή του ότι αυτό που 
τότε προείχε, ήταν η εξαγορά 45 Ελλήνων Βουλευ-
τών, των Γερμανόφιλων Ελληνικών εφημερίδων 
και ενός Στρατιωτικού Διοικητού των Ελληνικών 
συνόρων, προκειμένου να επιταχυνθεί το τέλος του 
Α' ΠΠ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός παρά τους ενδοι-
ασμούς των επιτελών του, τελικά δέχτηκε γραπτώς 
την 11 Δεκεμβρίου 1915 τις προτάσεις της επιστολής  
Zaharoff, εκτιμώντας μεταξύ άλλων ότι η Γερμανία 
είχε περί τους 3000 δικούς της πράκτορες μέσα στην 
Ελλάδα και τον έλεγχο Ελληνικών εφημερίδων.

Ακολούθως η Βρετανική κυβέρνηση έθεσε στη 
διάθεση του  Zaharoff το ποσόν των Λ.Α. 1.407.000, 
καταθέτοντας τα χρήματα εις πίστωση του  Zaharoff, 
σε λογαριασμό του στην Barclay’s Bank. Αμέσως 
μετά τη λήψη των χρημάτων ο  Zaharoff, σημειώ-
νει ο Keith Hamilton,, ενημέρωσε τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Στα πλαίσια της προπαγάνδας, ο  Zaharoff 
φρόντισε να ιδρυθεί στην Αθήνα το 1916 Αγγλο-
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που πήρε τη μορφή 
ραδιοφωνικού Πρακτορείου.

Προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά περαιτέρω 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα αρχεία αναφέρουν ότι οι 
Βρετανοί διέθεσαν ένα εκατομμύριο Γαλλικά Φρά-
γκα, τα οποία πληρώθηκαν μέσω της Εθνικής Τρά-
πεζας της Αιγύπτου στον Γεώργιο Αβέρωφ, φίλο και 
πράκτορα, όπως τον χαρακτηρίζει ο Keith Hamilton, 
του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος Αβέρωφ, 
ήταν ανηψιός και κυριότερος κληρονόμος του Εθνι-

κού ευεργέτη Γεώργιου Αβέρωφ (1818-1899) και 
κατά την μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια υπήρξε 
πολιτευτής Ευβοίας και χορηγός του κινήματος του 
Ελευθερίου Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης το 1917, 
κατά τη διάρκεια του Α' ΠΠ, το οποίο απέβλεπε στην 
υποστήριξη της εξόδου της Ελλάδας στον πόλεμο, 
στο πλευρό της Entente.

Από δικά του χρήματα ο Zaharoff χρηματοδότησε 
κατά τα βρετανικά αρχεία με Λ.Α. 37.000, την ίδρυση 
Εκδοτικού Οίκου των Φιλελευθέρων. Επειδή όμως 
μέχρι τον Ιούλιο του 1916, δεν είχε επιτευχθεί η 
κήρυξη πολέμου εκ μέρους της Ελλάδας κατά της 
Βουλγαρίας, ο  Zaharoff ζήτησε και πέτυχε τη Γαλ-
λο-Αγγλική χρηματοδότηση του κόμματος των Φι-
λελευθέρων με επιπλέον 5.000.000 δραχμές, για 
προβλεπόμενα προεκλογικά έξοδα. Παρά την πίεση 
της Entente προς την Ελλάδα δεν έγιναν εκλογές και 
η Ελλάδα εξαναγκάστηκε μετά το ναυτικό Αποκλει-
σμό που της επέβαλαν η Βρετανία και Γαλλία και την 
επέμβαση Γαλλικών και Αγγλικών στρατιωτικών 
δυνάμεων, να πάρει μέρος στον Α' Παγκόσμιο Πό-
λεμο, στο πλευρό των Συμμάχων.

η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου της περιόδου 
1917-1920, η οποία σχηματίστηκε μετά το ναυτικό 
αποκλεισμό της Ελλάδας, το ναυτικό βομβαρδισμό 
των Αθηνών, την αποβίβαση Αγγλικών και Γαλλικών 
στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, την κατάληψη Ελ-
ληνικών νησιών από τους Άγγλους και Γάλλους και 
κατ’ αξίωσή τους εκθρόνιση του Βασιλιά κωνσταντί-
νου τον Ιούνιο 1917, έβγαλε την Ελλάδα στον Α' ΠΠ 
στο πλευρό της Entente και τίμησε τον Basil Zaharoff 
με το παράσημο του Σταυρού του Σωτήρος.

μετά από αυτή τη συνοπτική παρουσίαση των 
άκρως-άκρως απορρήτων αρχείων από τον Ιστορι-
κό του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και της 
κοινοπολιτείας Keith Hamilton, περιμένουμε την 
ανάλυση του συνόλου των εν λόγω όλως ενδιαφε-
ρόντων αρχείων, από τους ιστορικούς.   
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Γράφει ο Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

Ο Ναύσταθμος κατά την είσοδο των 
Γερμανών

Κ ατά την είσοδο των Γερμανών στην 
Αθήνα ο ναύσταθμος έπαψε πια να εκ-
πληρώνει τον πολεμικό προορισμό του, 

διότι το αντικείμενο της φροντίδας του, τα πλοία, 
είχαν απομακρυνθεί. Τα περισσότερα από αυτά 
αποτέλεσαν τη μεγάλη νηοπομπή η οποία υπό την 
προστασία του καταδρομικού «καρλάιλ» και δυο 
Αγγλικών αντιτορπιλλικών στην οποία είχε εντα-
χθεί και το Πλωτό Συνεργείο «Ήφαιστος», τα υπο-
βρύχια «Γλαύκος» και «κατσώνης» και από τη 
Σούδα της κρήτης το θωρηκτό «Αβέρωφ», τα 
αντιτορπιλλικά «κουντουριώτης», «Ασπίς», «νί-
κη» κατέπλευσαν στην Αλεξάνδρεια την 16.00 
στις 23 Απριλίου. Ο Αρχηγός του στόλου επέβηκε 
στο αντιτορπιλλικό «Όλγα» και απομακρύνθηκε 
οριστικά από το Σαρωνικό στις 22 Απριλίου γύρω 
στα μεσάνυκτα. Το ίδιο βράδυ απέπλευσαν από το 
Σαρωνικό το επίτακτο φορτηγό «μαρίτ-μερσκ», 
μαζί με το υποβρύχιο «Παπανικολής», τα αντιτορ-
πιλλικά «Πάνθηρ» και «Ιέραξ», η ομάδα του ναυ-
αγοσωστικού «Ειρήνη Βερνίκου», τα αντιτορπιλ-
λικά «Λέων», «Σφενδόνη», το τορπιλλοβόλο 
«κυδωνίαι» συνοδεύοντας τη Ζάκυνθο1.

Πάνω στην αρχηγίδα του στόλου είχαν επιβι-
βασθεί και πολλά μέλη της κυβερνήσεως. 
Υπουργοί, Ανώτατοι Υπάλληλοι κ.λπ. Το τελευ-
ταίο υποβρύχιο που αναχώρησε από το ναύσταθ-
μο ήταν το Παπανικολής. Τα υπόλοιπα βοηθητικά 
αυτοβυθίσθηκαν, όπως τα τορπιλλοβόλα «κύζι-
κος» και «Πέργαμος» για να μην πέσουν στα χέ-
ρια των Γερμανών. Αντίθετα το Εκπαιδευτικό 
«Άρης» που είχε μετατραπεί σε Πλωτό νοσοκο-
μείο εγκαταλείφθηκε στο ναύσταθμο και έπεσε 
στα χέρια των Γερμανών. Οι Γερμανοί το ονόμα-

σαν «Γκρατς» και το χρησιμοποίησαν για μετα-
φορές. Τορπιλλίσθηκε στο λιμάνι της μπιζέρτας 
την 5η Δεκεμβρίου 1942.

Οι υπηρεσίες του ναυστάθμου λειτούργησαν 
κανονικά μέχρι την 24η Απριλίου 1941, οπότε με 
διαταγή του Υπουργού των ναυτικών που έφυγε 
και τελευταίος για την Αλεξάνδρεια, άρχισε η από-
λυση των εφεδρικών κλάσεων του προσωπικού 
του ναυστάθμου από το απόγευμα της 24ης Απρι-
λίου 1941 η οποία συντελέσθηκε μέχρι την επό-
μενη μέρα. Αρχηγός του ναυτικού μετά την ανα-
χώρηση του στόλου για λίγες ακόμη ελεύθερες 
ώρες μέχρι να έλθει το σκοτάδι της δουλείας, έγι-
νε ο αρχαιότερος των εν ενεργεία ναυάρχων Αντι-
ναύαρχος Οικονόμου και Διοικητής του ναυστάθ-
μου ο Πλοίαρχος μεζεβίρης επειδή όμως ήταν 
ασθενής τον αντικατέστησε προσωρινά στη διοί-
κηση του ναυστάθμου ο Πλοίαρχος ξηρός που 
ήταν διοικητής των Υποβρυχίων. Ο ναύσταθμος 
παρέμεινε με το μοναδικό καράβι επί της δεξαμε-
νής το «Γεώργιος» που φιλοδόξησαν να το επι-
σκευάσουν πρόχειρα ώστε να μπορέσει να ρυ-
μουλκηθεί μέχρι τη Σούδα.

Δυστυχώς ο τρομερός βομβαρδισμός που 
ακολούθησε στις 22 Απριλίου απώλεσε κάθε 
ελπίδα επισκευής του, αλλά ίσως να ήταν και η 
τελευταία ελπίδα του Διοικητού του ναυστάθμου 
Πλοιάρχου ξηρού, που ματαίωσε τα σχέδια του 
για αναχώρηση στο νότο.

Τραγική εικόνα παρουσίαζε ο ναύσταθμος 
κατά την 25η Απριλίου 1941 πλήρης εγκατάλει-
ψη των πάντων, πλοία βυθισμένα όπως τα «κιλ-
κίς», «Λήμνος». Άνθρωποι με παγωμένα χείλη, 
περίμεναν το μοιραίο. μέσα σε αυτό το καταθλι-
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πτικό θέαμα, που γινόταν ακόμη πιο μακάβριο 
από τις μονότονες κραυγές των νυκτόβιων που-
λιών ένα πλοίο εγκαταλελειμένο το επίτακτο 
«Ελένη» παραμένει στο μώλο της βάσεως των 
υποβρυχίων με φορτίο, τα αμοιβά των υποβρυ-
χίων για να αποπλεύσει. Είναι η μοναδική ελπί-
δα του Διοικητή του ναυστάθμου, το μόνο εργα-
λείο που του ζεσταίνει την καρδιά, για να εκτε-
λέσει το υπέρτατο καθήκον του, προς την Πα-
τρίδα, το μύχιο πόθο του μπροστά στον οποίο 
υποχωρούν τα πάντα «μητρός τε και πατρός τε 
και πάντων των προγόνων σεμνότερον και 
αγιότερον η πατρίς», όμως οι ατυχίες και η 
επερχόμενη σύγχυση δεν επέτρεψαν αυτόν τον 
απόπλου, με αποτέλεσμα να πέσει στα χέρια 
των Γερμανών. Ενώ ο Διοικητής του ναυστάθ-
μου πέφτει θύμα των δεινών ημερών θέτοντας 
τέρμα στη ζωή του, αυτοκτονήσας στις 23-6-
1941. Οι Γερμανοί αφού κατέλαβαν το ναύ-
σταθμο ύψωσαν τη γερμανική σημαία επί του 
Διοικητηρίου και κατέστησαν δικό τους Διοικη-
τήριο στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου.

Όλοι σχεδόν οι αξιωματικοί αποχώρησαν από 
το ναύσταθμο, άλλοι για τη μέση Ανατολή, άλλοι 
για τα σπίτια τους, στο ναύσταθμο έμεινε μόνο ο 
Τεχνικός Διευθυντής της ΔΤ, Πλοίαρχος καρα-
ντής και μερικοί άλλοι διότι όπως αναφέρει και 
ο ναύαρχος Γ.Δ. Φωκάς στο βιβλίο του ότι τα 
συνεργεία λειτούργησαν και ότι ο Πλοίαρχος μηχ. 
Ι. καραντής συνέχισε τα καθήκοντά του ως τεχνι-
κός διευθυντής, καθώς επίσης και Αντιπλοίαρ-
χος οικονομικός Ευαγγ. Τομαράς ως Διευθυντής 
Εφοδιασμού. Οι Γερμανοί παρέμειναν μέχρι το 
1944, οπότε φεύγοντας συμπλήρωσαν την κατα-
στροφή του ναυστάθμου με ανατινάξεις, αλλά οι 
περισσότερες ζημιές προήλθαν από βομβαρδι-
σμούς των συμμάχων.

Όμως παρά τις ανωτέρω δυσκολίες ο ναύ-
σταθμος εξετέλεσε την αποστολή του και αντα-

ποκρίθηκε πλήρως στις πολλαπλές ανάγκες του 
ναυτικού και των πλοίων του στόλου και έδωσε 
ένα λαμπρό παράδειγμα στους επερχόμενους και 
μία δικαίωση στον ποιητή «ότι η μεγαλοσύνη στα 
έθνη δεν μετριέται με το στρέμα παρά με το πύ-
ρωμα της ψυχής και με το αίμα» οι τόσοι λίγοι 
έπραξαν τόσα πολλά, που κάλυπταν και τους τυ-
χόν ολιγωρούντες.

Επίσης γεγονός είναι και θα ήταν πλαστογρά-
φηση της ιστορίας αν δεν αναφερόταν και η πε-
ρίπτωση νοθρότητας η ολιγωρίας που παρατη-
ρήθηκε σε ορισμένους από το προσωπικό του 
ναυστάθμου και πολύ σπάνια, αλλά μπροστά στο 
έργο που επιτελέσθηκε δεν θεωρούνται άξια λό-
γου. Το προσωπικό του ναυστάθμου επέδειξε 
αξιοθαύμαστη ευψυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πολέμου, δίνοντας το παράδειγμα πρώτοι οι δι-
ευθυντές του. Δυστυχώς οι εκτελεσθείσες αερο-
πορικές επιδρομές και τα θύματα που εθρηνήσα-
με επί του επισκευαζομένου «Β. Γεώργιος» και 
της ν.Π. Δεξαμενής κατά την αεροεπίθεση της 
23ης και 24ης Απριλίου συνετέλεσε ώστε να 
κλονισθεί το ηθικό, μέρους του πληρώματος, 
μάλιστα ευαρίθμων ατυχώς κατωτέρων βαθμο-
φόρων. Επιπλέον συνετέλεσαν προς τούτο και οι 
διάφορες φήμες περί κακομεταχειρίσεως των 
συλλαμβανομένων από τους Γερμανούς αιχμα-
λώτους, ώστε κανείς να μην επιθυμεί να παρα-
μείνει στο ναύσταθμο, παρ’ όλες τις νουθεσίες 
και συμβουλές που έδιναν κάθε μέρα οι προϊστά-
μενοι. Παρά τα ανωτέρω, όλες οι υπηρεσίες του 
ναυστάθμου λειτούργησαν απολύτως ικανοποι-
ητικά καθ’ όλη την πολεμική περίοδο, μέχρι και 
το πρωί της 24/4/41 οπότε αφού απέπλευσε και 
το τελευταίο πλοίο του στόλου μακράν της βάσε-
ως του ναυστάθμου, ο ναύσταθμος έπαυσε να 
εκπληρώνει οιονδήποτε πολεμικό προορισμό και 
οι αποθήκες και τα Συνεργεία έπαυσαν να λει-
τουργούν.
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Για τους λόγους αυτούς και για να μην υπο-
βάλλεται το προσωπικό σε κινδύνους εντατικών 
εχθρικών αεροεπιθέσεων άσκοπα, διατάχθηκε 
το απόγευμα της ίδιας μέρας παρά του Υπουργού 
των ναυτικών, η χορήγηση απολύσεων των 
εφεδρικών κλάσεων από των αρχαιοτέρων αυ-
τών, που εξακολούθησαν μέχρι το μεσημέρι της 
επομένης 25/4/41, οπότε και συντελέσθηκαν 
αυτές, αφού παρέμεινε μόνο μικρός αριθμός 
εφέδρων ναυτών κατά υπηρεσία απαραίτητο για 
τη λειτουργία ορισμένων από αυτές. Το απόγευ-
μα της 25/4/41 λήφθηκε διαταγή του Υπουργείου 
να απολυθούν από τις τάξεις όλοι οι έφεδροι αξι-
ωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες η οποία άρ-
χισε αμέσως εκτελουμένη. Όπως ήταν όμως 
φυσικό δεδομένου ότι τα στελέχη του ναυστάθ-
μου ήταν το πλείστον έφεδροι, οι υπηρεσίες του 
βρέθηκαν τελείως απογυμνωμένες στελεχών. 
Το πρωί της 26/4/41, βρέθηκαν με 220 μόνο 
υπαξιωματικούς και 250 ναύτες περίπου προσω-

πικό, μη αρκετό φυσικά για τη στοιχειώδη λει-
τουργία του ναυστάθμου. Εξαίρεση αποτέλεσαν 
οι υπηρεσίες του ηλεκ. Σταθμού, πυροσβεστικής 
υπηρεσίας και αρτοποιείου, οι οποίες εξακολού-
θησαν να λειτουργούν άρτια.

Συμπερασματικά ο ναύσταθμος βρέθηκε από 
το πρωί του Σαββάτου 26/4/41 σε διάλυση κατό-
πιν των διαταχθεισών απολύσεων, αφού όμως 
παρέμεινε συγκροτημένος και απέδωσε το μέγι-
στο δυνατό αποτέλεσμα.

Εκείνο που είναι άξιο προσοχής και σαφώς 
πρέπει να αναφερθεί είναι, ότι ο Αρχηγός του 
ναυστάθμου αναφερόμενος στη διαγωγή του 
προσωπικού, του ναυστάθμου, στην έκθεσή του 
με αρ. πρωτ. 243/14/7/41 καθ’ όλη την περίοδο 
του πολέμου τη σχολιάζει με τα καλύτερα λόγια, 
δίνοντας σε όλους μορφή ηρώων και μόνο στην 
τελευταία περίοδο του πολέμου όταν πια τα πλοία 
απομακρύνονται για την κρήτη.  

Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χ. Κούσουλας ΠΝ

Τελευταία προσπάθεια του ναυάρχου 
Κανάρη  για ειρήνη

Ο W. Canaris προήρχετο από πλούσια οι-
κογένεια, με ρίζες από την περιοχή 
Como της Ιταλίας, όπου κατά το μεσαί-

ωνα ένας κλάδος της εστράφη προς τη Γερμανία 
και ένας άλλος προς τη νησιωτική Ελλάδα. η 
συνωνυμία με τον Έλληνα «πυρπολητή» τον έκα-
νε πολύ υπερήφανο, πράγμα που εκμεταλλεύετο, 
λέγοντας ότι προέρχεται από την ίδια οικογένεια 
και αυτός ήταν ο λόγος που ακολούθησε το ναυ-

τικό επάγγελμα. Είναι, μάλιστα, γνωστό ότι ο κά-
ιζερ σε μία αναφορά, για βύθιση υποβρυχίου από 
τον κανάρη στον Α' Π. Πόλεμο, είχε σημειώσει: 
«είναι αυτός απόγονος του ήρωος της Ελληνικής 
ανεξαρτησίας;». Το σπίτι του, άλλωστε, ήτο δια-
κοσμημένο με Ελληνικά αγάλματα και πάνω από 
το γραφείο του είχε μία χαλκογραφία του κων-
σταντίνου κανάρη.

Δεν υπήρξε μέλος του ναζιστικού κόμματος 

•
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και επειδή από την πρώτη στιγμή είδε τον Χίτλερ 
ως καταστροφέα της πατρίδος του, συνετάχθη με 
ομάδα αντιδρούντων, για να απαλλαγεί η Γερμα-
νία απ’ αυτόν. Όταν τοποθετήθηκε ως Αρχηγός 
της Αντικατασκοπείας, έκανε τα αδύνατα δυνατά 
για να ματαιώνει πρωτοβουλίες του Χίτλερ για 
πόλεμο ή και να αποτρέπει επαφές και συμφω-
νίες με άλλους ηγέτες.

Φυσικά, γρήγορα έγινε στόχος των ναζιστών, 
οι οποίοι τον υπονόμευαν παντού, στον Χίτλερ, 
τόσον, ώστε ο τελευταίος, ηναγκάσθη, να τον 
αντικαταστήσει. η ομάδα των αντιστασιακών 
Γερμανών αξιωματικών ήταν γνωστή ως η 
«μαύρη Ορχήστρα».

με την απομάκρυνσή του ο ναύαρχος ήτο, τώ-
ρα, πολυτιμότερος για τη «μαύρη Ορχήστρα» για-
τί δεν ήταν υπό στενή επιτήρηση και ήταν ελεύθε-
ρος, πλέον να ταξιδεύει όπου αυτός ήθελε.

Είναι αληθές ότι, ευρίσκετο σε επαφή με τους 
στρατηγό Beck πρώην αρχηγό του Γερμανικού 
Επιτελείου Στρατού και τον Goerdeler, δήμαρχο 
Leipzig, και ότι για λογαριασμό τους πραγματο-
ποίησε το ταξίδι στο Παρίσι την πιο επικίνδυνη 
αποστολή της καριέρας του. Είμαστε στο τέλος 
της ανοίξεως του 1944, όπου μία ομάς Γάλλων 
στρατιωτικών αντιστασιακών, με έδρα ένα μο-
ναστήρι καλογραιών, μέσα στο Παρίσι, ήταν οι 
πιο πολύτιμοι πράκτορες των Αγγλικών μυστι-
κών Υπηρεσιών. Ο αρχηγός της Γάλλος Συνταχ-
ματάρχης Arnould μετά τον πόλεμο κατέθεσε ότι 
ο ναύαρχος κανάρης ζήτησε να έλθει σε επαφή 
με το γάλλο ταγματάρχη Keun με τον οποίον και 
συνεργάζετο από καιρού.

«Εμείς, μόλις το πληροφορηθήκαμε φοβηθή-
καμε πολύ, μήπως ήταν trick των Γερμανών, για 
να ανεύρουν το κρυσφήγετόν μας» συνέχισε ο 
συνταγματάρχης «αλλά με διαβεβαίωσαν ότι, ο 
ναύαρχος αντιπροσωπεύει μία ομάδα υψηλόβαθ-
μων Γερμανών, που θέλουν να έλθουν σε επαφή 

με τους Άγγλους». κατόπιν συνεννοήσεως με 
τους Άγγλους διά του ασυρμάτου, ο ταγματάρχης 
Keun κατόρθωσε να αποσπάσει την έγκρισίν τους 
να τον δεχτούν, για να τους μεταφέρει την έκκλη-
ση των στρατιωτικών αντιπάλων του Χίτλερ, για 
την έναρξη συνομιλιών, για ανακωχή.

Το ότι θα υπήρχε προσωπικόν μήνυμα του 
Canaris προς τον Άγγλον ομόλογόν του, δεν μπο-
ρεί να αποδειχθεί, λόγω ελλείψεως εγγράφων 
και αυτό, διά τον φόβον συλλήψεως υπό των 
Γερμανών, του φέροντος το μήνυμα.

Αυτό που επιβεβαιώνει, πάντως, τη συνάντηση 
των δύο ανδρών είναι, η κατάθεση της ηγουμέ-
νης του Γυναικείου μοναστηρίου ότι, κατά τα 
τέλη μαΐου 1944 είχε δει το Γάλλο ταγματάρχη 
Keun μαζί μ’ έναν άνδρα στην πλατεία Denfert-
Rochereau, που αργότερα ανεγνώρισε ότι ήταν ο 
ναύαρχος κανάρης.

Ο ταγματάρχης Keun, πράγματι, επήγε στο 
Λονδίνο. Διά τούτο, υπάρχει βεβαιωμέννη κατά-
θεση του Άγγλου συνδέσμου με τις γαλλικές 
υπηρεσίες, που τον παρέλαβε προσωπικώς από 
την αεροπορική βάση των μυστικών υπηρεσιών 
εις το ακρωτήριον Kentish, της Αγγλίας.

η πρόταση, όμως του ναυάρχου, είχε σφραγι-
στεί από τη μοίρα της. και τούτο, γιατί οι Σύμμαχοι 
είχαν ασπαστεί τον όρο Unconditional Surrender, 
ήτοι παράδοση άνευ όρων. με αυτό το πνεύμα, 
λοιπόν, ο Άγγλος ομόλογός του, στρατηγός 
Menzies θα έγραφε την απάντησή του. Υπήρχε, 
όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Έπρεπε να απα-
ντήσει ή μήπως υπήρχε κίνδυνος το γράμμα να 
καταληφθεί από τον εχθρό; μήπως, έπρεπε να 
δεχθεί την έκκλησιν καλλίτερον διά της σιωπής. 
η απάντησις ήτο, πλέον, ζήτημα τιμής ενός κυρί-
ου και ίσως ο τρόπος καλής αγωγής προς τους 
ολίγους θαρραλέους πατριώτες Γερμανούς, 
ώστε να μην κλείσει μία επικοινωνία, που είχε 
διαρκέσει τόσο πολύ.
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η αλήθεια είναι ότι ο στρατηγός Menzies απή-
ντησε, και ο ταγματάρχης Keun γύρισε στη Γαλ-
λία με το γράμμα του. Ήταν τέσσερις ημέρες προ 
της αποβάσεως στη νορμανδία, δηλαδή την 2α 
Ιουνίου, όταν κατά το μεσημέρι πήγε στο μονα-
στήρι καλογραιών St. Agonie. Αφού κτύπησε την 
πόρτα του παρεκκλησίου συνθηματικά, του άνοι-
ξε η ηγουμένη, Αδελφή Εριέττα και τον οδήγησε 
στην Ιερά Τράπεζα, όπου εκεί τον περίμενε ο συ-
νταγματάρχης Arnould. Ακολούθως, προχώρη-
σαν στα ιδιαίτερα δωμάτια της ηγουμένης και 
εκεί, του είπε ότι προσκομίζει ένα γράμμα από το 
Λονδίνο, για να το δώσει στον κανάρη. Ο συνταγ-
ματάρχης μετά, επικοινώνησε με το Γερμανό 
σύνδεσμο του επιτελείου των Παρισίων, να συ-
ναντηθούν και πράγματι το ίδιο απόγευμα συνα-
ντήθηκαν στο εξομολογητήριο της Παναγίας των 
Παρισίων. Εκεί, έμαθε ότι ο ναύαρχος ευρίσκετο 
στο Παρίσι και κανόνισαν να τον συναντήσει σ’ 
ένα ασφαλές σημείον, κοντά στο δάσος της Βου-
λώνης, το πρωί στις 11 της 3ης Ιουνίου.

Πράγματι, ο συνταγματάρχης Arnould πήγε με 
ποδήλατο και ένα τέταρτο προ των 11 είδε έναν 
κοντό άνθρωπο με μαύρο κοστούμι, αλλά ανα-
γνωρίσιμο από τα ασημένια του μαλλιά. Τον κα-
τάλαβε, τον πλησίασε και διαπιστώνοντας ότι δεν 
τον παρακολουθεί κανείς, του απηύθυνε το συν-
θηματικό «Είμαι ο συνταγματάρχης Ολιβιέ και 
έχω ένα γράμμα από το Λονδίνο». μετά από τα 
τυπικά, κανόνισαν να συναντηθούν στις 18.00 
στο μοναστήρι, το ίδιο απόγευμα.

Έτσι, το ίδιο απόγευμα στις 18.00 ο κανάρης 
χτυπούσε την παλιά εξώπορτα του μοναστηρί-
ου. η ηγουμένη του άνοιξε την πόρτα, ρωτώ-
ντας τον τι θέλει και εκείνος απήντησε ότι «έρ-
χομαι να προσευχηθώ». Ο συνταγματάρχης, είχε 
κανονίσει να περιορίσουν τις 12 μοναχές στα 
ιδιαίτερα δωμάτιά τους, ώστε κανείς να μην δει, 
το σημαντικό αυτό επισκέπτη. η ηγουμένη τον 

οδήγησε μέσα από τις σήραγγες του μοναστη-
ρίου, στο δωμάτιό της.

Εκεί, τον περίμενε ο συνταγματάρχης και αφού 
αντήλλαξαν χειραψία, του ενεχείρησε μία επιστο-
λή. Στο σημείο αυτό, η ηγουμένη απεσύρθη. Ήτο 
ένας λευκός φάκελλος χωρίς όνομα ή διεύθυν-
ση και περιείχε δύο σελίδες δακτυλογραφημένες 
και μία υπογραφή. Ο ναύαρχος κανάρης εκάθη-
σε σε μία πολυθρόνα και άρχισε να το διαβάζει, 
και όταν τελείωσε, εφάνη να ασπρίζει και να 
ασθμαίνει. «Αυτό είναι το τέλος της Γερμανίας» 
είπε «δεν μας δίνουν όρους. μόνο παράδοση 
άνευ όρων ή τίποτα».

Ο κανάρης έθεσε το γράμμα σε μία εσωτερική 
θέση του σακακιού του και οι δύο άνδρες έμειναν 
σιωπηλοί για ολίγα λεπτά και εκεί, ο κανάρης 
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επανέλαβε «Finis Germaniae». Ακολούθως, ο 
συνταγματάρχης του προσέφερε κρασί Calvados, 
που ο ναύαρχος το ηρνήθη, αλλά απεδέχθη την 
πρόσκληση για δείπνο. Ο κανάρης ήτο εμφανώς 
σε μεγάλη απελπισία, δεν ανέφερε το περιεχό-
μενο της επιστολής, αλλά από τη φύση της συνο-
μιλίας, ήτο φανερόν ότι είχε ζητήσει ανακωχήν 

και απερρίφθη. Ολίγον μετά τη 19.00, ο ναύαρ-
χος σηκώθηκε ευχαρίστησε για τη φιλοξενία, 
ευχήθηκε καλή τύχη και οι δύο πέρασαν την πόρ-
τα του μοναστηρίου, μέχρι που βγήκαν έξω στο 
δρόμο που είχε αρχίσει να συγκεντρώνει κόσμο 
και εχάθει μέσα σ’ αυτόν. Είχε αποτύχει άλλη μία 
φορά, από τις πολλές που είχε προσπαθήσει να 
σώσει την πατρίδα του από την καταστροφή. Τί-
ποτα, πλέον δεν θα έσωζε τη Γερμανία, μια και 
στην Αγγλία σε λίγες ημέρες, θα ξεκινούσε η 
D-DAY.

Ως γνωστόν, ο ναύαρχος Wilhelm Canaris, λό-
γω της συμμετοχής του στην ανατροπή του Χίτλερ, 
συνελήφθη εφυλακίσθη, εβασανίσθη και απηγχο-
νίσθη τον Απρίλιο του 1945, ολίγες ημέρες πριν 
απελευθερωθεί από τους Αμερικανούς. και ενώ 
είχε συλληφθεί ως ύποπτος, δεν υπήρχαν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή του στην από-
πειρα ανατροπής του Χίτλερ, καθ’ όσον όλο το 
προσωπικόν αρχείον και το ημερολόγιόν του, είχε 
δοθεί σε έμπιστο συνεργάτη του για να τα κατα-
στρέψει σε περίπτωση κινδύνου. Αυτός, πλην 
όμως, δεν προέβη σε καταστροφή τους και σε 
έρευνα στο σπίτι του, ευρέθησαν ανέπαφα.

κατόπιν τούτου, μετεφέρθη στις φυλακές στο 
Flossenbϋrg σε αυστηρά απομόνωση. Εκεί, υπέ-
στη τα χειρότερα βασανιστήρια από άνδρες των 
S.S. Αυτά όλα, τα μετέδιδε συνθηματικά στον δι-
πλανό του συγκρατούμενο, χτυπώντας τον τοίχο 
με σήματα μορς, ο οποίος από χαραμάδα σανί-
δων του κελιού του παρακολουθούσε τα πάντα, 
τα οποία και κατέθεσε στους Αμερικανούς, όταν 
τον απελευθέρωσαν.

Έτσι, είδε την 9η Απριλίου 1945 το πρωί, το ναύ-
αρχο και άλλους οκτώ, να τους πηγαίνουν γυμνούς 
στην αγχόνη, που γι’ αυτούς ήτο με σχοινί και όχι με 
άγκιστρο. Ο κανάρης, ένας βαθειά θρησκευόμενος 
άνθρωπος με σταθερά βήματα, αντιμετώπισε το 
θάνατο. η διαδικασία είχε κρατήσει, μισή ώρα.   

Ως γνωστόν, ο Ναύαρχος 
Wilhelm Canaris, λόγω 
της συμμετοχής του στην 
ανατροπή του Χίτλερ, 
συνελήφθη εφυλακίσθη, 
εβασανίσθη και απηγχονίσθη 
τον Απρίλιο του 1945, ολίγες 
ημέρες πριν απελευθερωθεί 
από τους Αμερικανούς. 
Και ενώ είχε συλληφθεί 
ως ύποπτος, δεν υπήρχαν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν 
τη συμμετοχή του στην 
απόπειρα ανατροπής του 
Χίτλερ, καθ’ όσον όλο το 
προσωπικόν αρχείον και το 
ημερολόγιόν του, είχε δοθεί σε 
έμπιστο συνεργάτη του για να 
τα καταστρέψει σε περίπτωση 
κινδύνου. Αυτός, πλην όμως, 
δεν προέβη σε καταστροφή 
τους και σε έρευνα στο σπίτι 
του, ευρέθησαν ανέπαφα.
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Γράφει ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αντώνιος Ζερβός ΠΝ
Πρώην Αρχιμουσικός Πολεμικού ναυτικού

10 Μαρτίου 1923 – 10 Μαρτίου 2013 
90 χρόνια από το ναυάγιο του «Αλέξανδρος 
Ζ» και η απώλεια της μπάντας του Πν

Μ ετά τους Βαλκανικούς πολέμους άρ-
χισε να λαμβάνεται μέριμνα για την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυ-

ξη της μπάντας του Πολεμικού ναυτικού.
Τα γεγονότα της εποχής εκείνης δεν επέτρε-

ψαν σοβαρή εξέλιξη στη μουσική παρά τις προ-
σπάθειες της υπηρεσίας αλλά και του προσωπι-
κού της μπάντας όπου πολλοί από αυτούς εκπαι-
δεύονταν σε ωδεία με δική τους πρωτοβουλία 
και δαπάνη.

Όμως, παρά τις δυσκολίες αυτές η απόδοση 
της μπάντας του Πν είχε φθάσει σε υψηλό επί-
πεδο απόδοσης και πολλοί από τους εθελοντές 
μουσικούς είχαν ανέλθει στις ανώτερες βαθμί-
δες της ιεραρχίας των υπαξιωματικών.

Δυστυχώς όμως, κατά το θλιβερό συμβάν του 
ναυαγίου της αποφράδας εκείνης ημέρας της 
10ης μαρτίου 1923 μεταξύ της νήσου Ψυττάλει-
ας και του λιμένα του Πειραιά του μεταφέροντος 
την έξοδο του Στόλου και ναυστάθμου επίτακτου 
ναυαγοσωστικού «Αλέξανδρος Ζ», όπου το πλοίο 
λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ανατράπηκε 
με τραγικό επακόλουθο τον πνιγμό 262 αξιωμα-
τικών, υπαξιωματικών και ναυτοδιόπων (Πηγή: 
Εμμ. Λούζης).

Από προφορικές μαρτυρίες παλαιότερων μου-
σικών οι επιβαίνοντες του πλοίου «Αλέξανδρος 
Ζ» μουσικοί ήταν 46 όπου ως μπάντα μετέβαιναν 
στον Πειραιά για υπηρεσία μουσικής.

Ο μόνος που γλίτωσε του ναυαγίου αυτού ήταν 

ο τότε κελευστής και μετέπειτα Υποπλοίαρχος 
Αρχιμουσικός Στόλου Ιωάννης Σίμος.

Το μητρώο της Σχολής μουσικών αναφέρει 
μόνο το συμβάν χωρίς να αναγράφεται σ’ αυτό ο 
αριθμός των πνιγέντων ή διασωθέντων μουσι-
κών. Χαρακτηριστικά εκτός του συμβάντος επι-
γραμματικά αναφέρει:

«η μουσική του ναυτικού απορφανίσθη».
Ο Εμμανουήλ Λούζης προϊστάμενος του μου-

σείου Σπετσών στο βιβλίο του «μουσική Πολε-
μικού ναυτικού - Ιστορική ανασκόπηση 1881-
2010» μετά από έρευνα του θέματος αυτού ανα-
φέρεται και σε δημοσιεύσεις της εφημερίδας 
«Εμπρός» της 17ης και 20ής μαρτίου 1923 όπου 
στους επίσημους καταλόγους του υπουργείου 
των ναυτικών ως προς τους πνιγέντας αναφέρει 
21 μουσικούς τα ονόματα των οποίων μνημονεύ-
ονται στο βιβλίο του γράφοντος «Ιστορία της 
μπάντας του Πολεμικού ναυτικού» όπου κατά 
βαθμούς ήταν: 2 αρχικελευστές, 6 κελευστές, 3 
υποκελευστές, 5 δίοποι και 5 ναύτες.

Επίσης, η ίδια εφημερίδα της 12ης μαρτίου 
1923 στην περιγραφή της επικήδειας τελετής για 
τα θύματα του ναυαγίου αυτού επισημαίνει ως 
εξής την απώλεια αυτής της μουσικής:

«Χωρίς μουσικήν. Πρέπει να σημειωθή, ότι 
κατά την κηδείαν των θυμάτων δεν επαιάνισεν η 
μουσική του Στόλου, διότι κατά την μοιραίαν τρα-
γικήν σύμπτωσιν οι πλείστοι μουσικοί της μπά-
ντας του "Αβέρωφ" εύρον φρικαλέον θάνατον 
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κατά τον καταποντισμό του μοιραίου σκάφους 
"Αλέξανδρος Ζ". Οι πλείστοι των υπαξιωματικών 
μουσικών κατάγονται εκ κερκύρας».

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία υπηρετού-
ντος τότε στο Θ/κ «Αβέρωφ», όταν ανελκύσθηκε 
ο «Αλέξανδρος» προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση 
το γεγονός ότι στο καρέ του πλοίου βρέθηκαν τα 
μουσικά όργανα της μπάντας, τα οποία από όργα-
να χαράς, είχαν μετατραπεί σε μαρτυρίες μιας 
τραγωδίας (Εμμ. Λούζης).

μετά το ναυάγιο έμειναν μόνο 12 μουσικοί, 
όσοι δηλαδή θα έπρεπε να παραμείνουν την ημέ-
ρα εκείνη «ένδον», από τους οποίους πέντε ήταν 
υπαξιωματικοί διαφόρων βαθμών και επτά ναυ-
τοδίοποι.

Χαρακτηριστικό υπήρξε το γεγονός ότι στους 
12 παραμείναντας ένδον ήταν και ο τότε υπαξι-
ωματικός Β. Αλεξάκης, μετέπειτα πλωτάρχης εα, 
ο οποίος αν και είχε έξοδο, παρέμεινε ένδον προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει συνάδελφό του, ο 
οποίος την ημέρα εκείνη είχε ανάγκη αυτής της 

εξόδου για οικογενειακούς λόγους.  Έτσι επέζη-
σε του ναυαγίου αυτού.

Για τη συμπλήρωση της μπάντας του Πν το 
1923 κατόπιν διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε 
κατάταξη νέων εθελοντών μουσικών από το 
βαθμό του Δόκιμου μουσικού μέχρι το βαθμό του 
μουσικού Α' (Αρχικελευστής Α') ανάλογα της 
βαθμολογικής επιτυχίας ενός εκάστου στο δια-
γωνισμό.

Έτσι συμπληρώθηκε ξανά έστω αρχικά και με 
κάποιες ελλείψεις η μπάντα του Πολεμικού ναυ-
τικού συνεχίζοντας μέχρι σήμερα την ιστορία που 
διέγραψε και που διαγράφει συνεχώς, μιας ιστο-
ρίας παραδόσεων και πρωτοτυπιών στα μουσικά 
δρώμενα 137 ετών μέσα από τρεις αιώνες, το 
τελευταίο τέταρτο του 19ου, ολόκληρο τον 20ό 
και τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Σημείωση: Το δημοσίευμα αυτό αφιερώνεται 
στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στο 
ναυάγιο της 10ης μαρτίου 1923.  

Η μπάντα του Θ/Κ Αβέρωφ το 1921 στην Κωνσταντινούπολη. Πολλοί από τους εικονιζόμενους μουσικούς βρήκαν 
τραγικό θάνατο μετά δύο χρόνια στο ναυάγιο του «Αλέξανδρος Ζ» στις 10 Μαρτίου 1923 μεταξύ της νήσου 
Ψυτάλλειας και του λιμανιού του Πειραιά.
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Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) εα Δημ. E. Kομνηνός ΠΝ
Tο ζωντανό παρελθόν

Μέρος Γ΄
Ο Θρίαμβος της Καρδιάς

Σ τη χαμογελαστή ναζαρέτ, ένας νεαρός 
ξυλουργός ξέκλεβε στιγμές ανάπαυ σης 
από τον κάματο της ημέρας, ανέβαινε στο 

ύψωμα της μικρής πλαγιάς, κι εκεί, με τον παρά-
δεισο να απλώνεται μπροστά του, παραδινόταν 
σε γλυκούς ρεμβασμούς και συναντιόταν μυστι-
κά με τους αρχαίους προφήτες.

Ναι, οι άνθρωποι διψούσαν για λευτεριά, 
όμως αυτή δεν θα ’ρχόταν με τον όλεθρο και την 
καταστροφή. μπορούσαν η βία και ο θάνατος να 
φέρουν ειρήνη και αγάπη στη γη;

- «Μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν 
ή από τριβόλων σύκα;»

Ναι, η ανθρωπότητα ολόκληρη χρειαζόταν 
έναν Ελευθερωτή, που θα έσπαγε τα δεσμά του 
μίσους που κρατούσαν τους ανθρώπους στο 
σκοτάδι και θα τους οδη γούσε έξω στο φως της 
αγάπης και της αλήθειας.

- «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευ-
θερώσει υμάς».

Αυτή ήταν η απάντηση της ταπεινής Γαλιλαίας 
στην αλαζονική Ιερουσαλήμ που ανυποψίαστη 
για τη μεγάλη αλλαγή που πλησίαζε, συνέχιζε να 
κραδαίνει τα αρχαία μορμολύκεια:

«Θεός εκδικήσεως ο Κύριος, τας χείρας αυτού 
νίψεται εν τω αίματι του αμαρ τωλού».

«Δουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβω, αγαλλιάσθε 
αυτόν εν τρόμω».

«Έκχεον την οργήν σου επί τα έθνη, εκλείποι-
εν οι αμαρτωλοί από της γης»...

Είχε φτάσει η ώρα της μεγάλης Αναμέτρησης. Για 
τον πράο οραμα τιστή της Γαλιλαίας, ο φοβερός εκ-
δικητής του ουρανού δεν ήταν ο δικός του Θεός.

- Όχι! Φώναξε, και η ηχώ της κραυγής του πέ-
ρασε τα βουνά της Σα μάρειας κι έφτασε στο ξαφ-
νιασμένο ιερατείο της επηρμένης Ιερουσαλήμ.

- Όχι! Δεν υπήρχε κύριος αιμάτων κι εκδικήσε-
ως εκεί ψηλά! Πέρα από τις νεφέλες υπήρχε μόνο 
ένας ουράνιος πατέρας γεμάτος συμπόνια κι αγά-
πη για τα παιδιά Του. Δεν υπήρχαν δούλοι κανενός 
κυρίου κάτω στη γη, αλλά τα βασανισμένα παιδιά 
ενός πανάγαθου Πατέρα. Για τους απλοϊκούς ψα-
ράδες της λίμνης και τους φτωχούς γεωργούς 
των αναβαθμών τα κηρύγματα του νεαρού προ-
φήτη ήταν βάλσαμο στα βά σανά τους.

- «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε 
αλλήλους». Αυτό ήταν το χαρού μενο μήνυμα, το 
ευαγγέλιο της νέας Διαθήκης.

- «Όταν ποιής δοχήν, κάλει πτωχούς, αναπή-
ρους, χωλούς, τυφλούς· μακά ριος έση, ότι ουκ 
έχουσιν ανταποδούναι σοι». Αυτοί οι περιφρονη-
μένοι πα ρίες της ζωής είχαν βρει ένα συμπαρα-
στάτη, έναν αγαπημένο φίλο.

- «Μακάριοι οι πεινώντες νυν, ότι χορτασθήσε-
σθε, μακάριοι οι κλαί ον τες ότι γελάσετε». η ειρη-
νική επανάσταση των απόκληρων αυτής της γης 
είχε ήδη ξεκινήσει.

Οι νηστείες, η επιδεικτική ευσέβεια, οι αισχρές 
συναλλαγές στο προαύλιο του ναού, τα ολοκαυ-

«Γίνεται δε κατά τούτον τον χρόνον
Ιησούς σοφός ανήρ είγε άνδρα αυτόν

λέγειν χρή...»                 
Φλ. Ιώσηπος (Ιουδ. ιστορικός 1ος μ.Χ. αιώνας)
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τώματα και οι θυσίες ήταν ανώφελα για τον από-
στολο της καθαρής καρδιάς. Ο υιός της ναζαρέτ 
κήρυττε παντού την έλευση της βασιλείας του 
Θεού, θεράπευε, έδιωχνε δαιμόνια, ευλογούσε. 
Σιγά σιγά το απόλυτο ιδανικό του υιού του ουρά-
νιου πατέρα, πλημμύρισε την ψυχή του και ο ίδιος 
ταυτίσθηκε με αυτό. Δεν μιλούσε πια για λογα-
ριασμό του Θεού – ο ίδιος ο Θεός, που του είχε 
δώσει την εντο λή να μεταστρέψει τους ανθρώ-
πους, μιλούσε μέσα από αυτόν.

- «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ 
με, ευαγγελίσασθαι πτω χοίς, απέ σταλκέ με ιάσα-
σθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν». Για τη 
φλογερή ψυχή του, μεταξύ αυτού και του Θεού 
δεν υπήρχε διάκριση πια.

- «Εν εμοί ο Πατήρ καγώ εν αυτώ».
Ολόκληρη η Γαλιλαία, σαν σε γλυκό ονειροπό-

λημα, ακολουθούσε τα βήματά του τραγουδώντας 
την έλευση της ουράνιας βασιλείας. Για τρία ολό-
κληρα χρόνια, που για τις απλοϊ κές καρδιές των 
αδελφών του των «ελαχίστων» ήταν μια αιωνιό-
τητα, τα ειρηνικά χωριά της λίμνης και των γύρω 
λόφων έζησαν μέσα στο μεθύσι της βασιλείας του 
Θεού. Όμως, ο απόλυτος ιδεαλισμός του νεαρού 
διδασκάλου δεν εγνώριζε συμβιβασμούς.

- «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, καλώς ποιείτε 
τοις μισούσιν υμάς, προσεύ χεσθε υπέρ των διω-
κόντων υμάς»! Ο κλονισμός για τους Φαρισαίους 
πατριώτες και τους βίαιους ζηλωτές επανα στάτες 
ήταν αναπάντεχος! και οι ρωμαίοι; Οι ντόπιοι συ-
νεργάτες τους; Οι ηρωδιανοί; Όμως για τον πα-
γκόσμιο προφήτη, ακόμη και η φορολογία στον 
καίσαρα ήταν αποδεκτή αρκεί να μην εμπόδιζε το 
δρόμο προς τον ουράνιο πατέρα του:

- «Απόδοτε τοίνυν τα του Καίσαρος Καίσαρι…»
και η αντίσταση στον κατακτητή; η επανάσταση;
- «Τω θέλοντι τον χιτώνα σου λαβείν, άφες 

αυτώ και το ιμάτιον»...
Ακολούθησε γενική αμηχανία και απογοήτευση. 

Σταδιακά, ο αρχικός ενθου σιασμός κατέπεσε. Ένας-
ένας οι πιστοί εγκατέλειπαν την κοινότητα της χω-
ρίς όρια αγάπης. Ο κουρασμένος διδάσκαλος, γε-
μάτος πικρία, ρώτησε τη μικρή ομάδα των μαθητών 
που απέμειναν: - «μη και υμείς θέλετε υπάγειν;»

η απάντηση του Σίμωνα ήταν μια μικρή παρη-
γοριά γι’ αυτόν:

- «Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα; Ρήματα 
ζωής αιωνίου έχεις…» Όμως, για τον ίδιο ήταν 
αργά να κάνει πίσω πια.

- «Όστις ραπίσει σε επί την δεξιάν σιαγόνα, 
στρέψον αυτώ και την άλ λην».

κύριε Αδωναΐ! Αυτός ήταν λοιπόν ο μεσσίας, 
ο Ελευθερωτής του Ισραήλ; Πού είναι το βασί-
λειο του Θεού που υποσχόταν;

«Ιδού γαρ, η βασιλεία του Θεού, εντός υμών 
εστίν»!

κι ο ουράνιος πατέρας του; - Δείξον ημίν τον 
πατέρα!

«Ο εωρακός εμέ εώρακε τον πατέρα. Εγώ κι ο 
πατήρ έν εσμέν. »

Ήταν η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι της ορ-
γής των εξαπατημένων Εβραίων. η αριστοκρατία 
της Ιερουσαλήμ άδραξε την ευκαιρία, αποφασι-
σμένη να τελειώνει μ’ αυτόν:

- Θάνατος στον αγύρτη! Σταυρός στο δούρειο 
ίππο των εθνικών! Όμως, ο άνθρωπος που θεμε-
λίωσε την παγκόσμια θρησκεία της καρδιάς, πέρα 
από λαούς και σύνορα, θα προχωρούσε αταλά-
ντευτος στο θεϊκό του δρόμο. Δεν είχε θέση ανά-
μεσα στους ανθρώπους πια. Τραγικά μόνος, 
επειγό ταν ν’ ανέβει τα τελευταία σκαλοπάτια που 
οδηγούσαν στο ουράνιο ιδανικό του. η ζωή στη γη 
ήταν ένα καθημερινό μαρτύριο γι’ αυτόν, ανάμεσα 
στη σκληροκαρδία των ανθρώπων και τη ρομφαία 
του ανελέητου Γιαχβέ. μόνο ο θάνατος μπορούσε 
να σβήσει τη μυστική φωτιά που τον κατέτρωγε:

- «Βάπτισμα έχω βαπτισθήναι και πως συ-
νέχομαι έως ου τελεσθή».
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Το τέλος του δράματος ήρθε μια Παρασκευή 
πρωί, 14 του μηνός νισάν, (3 Απρ. 33 μ.Χ.) παραμο-
νή του Πά σχα. Το τριπλό σάλπισμα ψηλά από το 
πλάτωμα του λόφου μορία, είχε από ώρα σημάνει 
την έναρξη της πρωινής θυσίας κι ένα ελαφρό αε-
ράκι έφερνε τις απόμακρες ψαλ μωδίες του ναού 
μαζί με το άρωμα του λιβανιού και τη βαριά μυρω-
διά της καμμένης σάρκας πάνω από την πόλη.

Ένα ανθρώπινο ποτάμι συνωστιζόταν να περάσει 
τις πέτρινες θολωτές πύλες πριν ξεχυθεί στους στε-
νούς δαιδαλώδεις δρόμους που οδηγούσαν στον 
«Τόπο της Δόξας Του». Φτωχικοί χιτώνες, μεταξω-
τά ιμάτια, χρυσοκέντητες χλαμύδες, ρυπαροί σάκκοι, 
πολυτελή φορεία, σακάτηδες και ζητιάνοι με κουρέ-
λια, ένα πολύχρωμο ζων τανό ερπετό σερνόταν αργά 
μέσα στις φωνές και τη σκόνη. κάποια αδέσποτα 
σκυλιά περιφέρονταν τρομαγμένα μέσα στο πλήθος 
ενώ έφιπποι της ηρωδιανής φρουράς παρακολου-
θούσαν με άγρυπνο μάτι τα πάντα. Το πλήθος έκλαι-
γε, υμνούσε, προσευ χόταν με χέρια υψωμένα με 
μάτια υγρά, με χείλη που τρεμούλιαζαν. Εδώ κι εκεί 
άνθρωποι γονάτιζαν, ύψωναν χέρια ικεσίας προς τον 
ουρανό, άλλοι έπεφταν με το πρόσωπο κατά γης και 
φιλούσαν το χώμα της αγίας πόλης.

κάποιες βιαστικές νοικοκυρές, που κατευθύνο-
νταν προς την υπαίθρια αγορά του ξυ στού στην Άνω 
πόλη για τα ψώνια της εορτής, κοντοστάθηκαν για 
λίγο μπροστά σ’ ένα συνηθισμένο θέαμα, καθώς μια 
ρωμαϊκή σπείρα άνοιγε δρόμο βλαστημώντας μέσα 
στο πλήθος για μια θλιβερή ομάδα τριών καταδί-
κων. Αιμόφυρτοι, με τα οριζόντια δοκάρια των 
σταυρών τους στην πλάτη, τρία ανθρώπινα ράκη 
προχωρούσαν αργά μέσα στη γενική αδιαφορία 
παραπατώντας προς την πύλη Εφραίμ, που οδηγού-
σε στον τόπο των εκτελέσεων στο παλιό λατομείο 
του Γολγοθά, λίγο έξω από την πόλη. Σε κάποια 

απόσταση, δυο - τρεις γυναίκες τυλιγμένες στο τα-
λίθ* τους έκλαιγαν σιωπηλά, ενώ λίγο πιο πίσω 
μερικοί χωριάτες με φοβισμένο βλέμμα, ακολου-
θούσαν διστακτικά μέσα στο συνωστισμό.

Έξι ώρες αργότερα, όλα είχαν τελειώσει. Οι 
ουρανοί παρέμειναν κλειστοί και οι στρατιές των 
αγγέλων δεν κατέβηκαν... η ταλαιπωρία της προ-
ηγούμενης νύχτας, η εξουθενωτική πρωινή μα-
στίγωση και οι βασανιστικές ώρες αβάσταχτης 
οδύνης στο σταυρό, θα συντομεύσουν τα τελευ-
ταία βήματα του μεγάλου οραματιστή προς τον 
ουράνιο πατέρα του που εξακολουθούσε να κρύ-
βει το πρόσωπό Του πίσω από τις νεφέλες. μια 
τελευταία επίκληση, παράπονο μαζί κι απελπισία, 
θα σφραγίσει τα ξεραμένα από την δίψα χείλη του 
για πάντα: «Θεέ μου, ίνα τι με εγκατέλειπες; ...»

Όμως, το έργο του είχε πια συντελεστεί: Ο Θε-
ός των ταπεινών, φτιαγμένος από το υλικό που 
γίνονται οι ελπίδες και τα όνειρα, είχε ήδη πάρει 
θέση στον ουράνιο θρόνο του. Ο μεγάλος γιος 
της Γαλιλαίας πρόλαβε να θεμελειώσει τον 
πνευματικό βωμό που στη βάση του η ανθρωπό-
τητα θα εναποθέτει το φορτίο της στην αιωνιότη-
τα... «Τετέλεσται.»

Στο εξής, άφθαρτος στην ουράνια γαλήνη Του, 
αναστημένος στις καρδιές όλων εκείνων που τον 
αγάπησαν μέσα στους αιώνες και, γι'αυτό, χίλιες 
φορές πιο ζωντανός απ’ ό,τι στη σύντομη παρου-
σία Του στη γη, θα επισκοπεί μέσα από τους κόλ-
πους του πατέρα του τις ατέλειωτες συνέπειες 
του θεϊκού Του έργου στην αιωνιότητα.

κι όλοι οι αιώνες που θα ακολουθήσουν θα βε-
βαιώνουν πως, απ’ όλα τα παιδιά των ανθρώπων, 
εκείνος στον οποίον, με απόλυτη δικαιοσύνη, η 
παγκόσμια συνείδηση απένειμε τον τίτλο του Υιού 
του Θεού, είναι ο Ιησούς από τη ναζαρέτ. 

* Ταλίθ: εβραϊκή μαντίλα
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Γράφει ο Αξιωματικός εα Χ. Γιανταμίδης ΠΝ

19η Μαΐου ημέρα Mνήμης της Γενοκτονίας 
των Eλλήνων του Πόντου

Τη 19η Mαΐου του 1919, με το πλοίο 
Badirma, ο Mουσταφά Kεμάλ, 
μαζί με το επιτελείο του αποβι-

βάζεται στη Σαμψούντα. Mε σκοπό να αφυπνίσει 
τον τουρκικό εθνικισμό και στη συνέχεια την 
εφαρμογή του σχεδίου για το βίαιο ξεριζωμό 
του ελληνισμού από τη M. Aσία με τον πιο βάρ-
βαρο και θηριώδη τρόπο, και με την παράλληλη 
εκτέλεση της Γενοκτονίας των Eλλήνων του 
Πόντου.

Tη 19η Mαΐου του 1919, αποβιβάζεται ο ελ-
ληνικός στρατός στη Σμύρνη, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη των Σεβρών. Kαι οι δύο αποβιβάσεις 
είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Tο 
χρόνο εκτέλεσής των. Σύμπτωση; Γεννώνται 
πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν είναι της παρού-
σης για περαιτέρω σχολιασμό.

H 19η Mαΐου, εορτάζεται ως ημέρα εθνικής 
νίκης επί των Eλλήνων από την Tουρκία.

H 19η Mαΐου, για την Eλλάδα, είναι ημέρα 
μνήμης και πένθους για τη Γενοκτονία των 
Eλλήνων του Πόντου, που η Bουλή των Eλλή-
νων με το υπ’ αριθ. 2193/8-31994 Nόμο την 
καθιέρωσε ως ημέρα μνήμης για την αναφερό-
μενη Γενοκτονία.

Tι είναι όμως γενοκτονία, που οι Tούρκοι αρ-
νούνται πεισματικά να παραδεχθούν ότι διέπρα-
ξαν οι παππούδες τους, προμελετημένα και 
μεθοδευμένα από το 1914 έως το 1922 εις βά-
ρος των μη μουσουλμανικών κοινωνιών / κοι-
νοτήτων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση εις 
βάρος του ελληνισμού του Πόντου;

Όρος Γενοκτονία
H Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή 
του εγκλήματος της γενοκτονίας, εγκρίθηκε με 
ψήφισμα 260(III)A της γενικής συνελεύσεως 
του OHE στις 9 Δεκεμβρίου 1948.

Άρθρο 1: Tα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώ-
νουν ότι η γενοκτονία, είτε διαπράττεται σε και-
ρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου, είναι έγκλη-
μα βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο ανα-
λαμβάνουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν 
και να τιμωρούν.

Άρθρο 2: Στην παρούσα σύμβαση, γενοκτονία 
σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πρά-
ξεις που διαπράττονται με σκοπό την καταστρο-
φή, εν όλω ή εν μέρει, σε εθνικό, εθνικής, εθνο-
τικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας όπως: 
A) Θανάτωση μελών της ομάδας. B) Πρόκληση 



28               ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της 
ομάδας. Γ) Eθελουσία επιβουλή στις συνθήκες 
ζωής ομάδας που υπολογίζεται να επιφέρει τη 
φυσική, εν λόγω ή εν μέρει καταστροφή της. Δ) 
H επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρε-
μπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας. E) 
Mεταφορά διά της βίας των παιδιών της ομάδας 
σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα λοιπόν, με το ανωτέρω άρθρο του 
OHE, στην περίπτωση της Γενοκτονίας των 
Eλλήνων του Πόντου, εκτελέστηκε δολοφονία 
353.000 Xριστιανών, μιας εθνικής οντότητας. 
Yπήρξε βίαιος ξεριζωμός από τις εστίες του, και 
αναγκαστική μεταφορά των σε άλλα μέρη της 
ενδοχώρας της Tουρκίας με σκοπό τον καθ’ 
οδόν αφανισμό των. Yπήρξε βίαιη μεταφορά 
παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Όλα αυτά και όχι 
μόνο, στοιχειοθετούν το μεγάλο αυτό έγκλημα 
που διαπράχτηκε, το έγκλημα της γενοκτονίας 
των Eλλήνων του Πόντου και κατά της ανθρω-
πότητας γενικότερα.

H Tουρκία καλά κάνει και κωφεύει, κατηγο-
ρηματικά το αρνείται, τα δικά της συμφέροντα 
εξυπηρετεί, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη 
διάσταση που επιφέρουν τέτοια εγκλήματα που 
βλάπτουν την ανθρωπότητα και δεν θα πρέπει 
να μένουν ατιμώρητα, έτσι ώστε να μην επανα-
ληφθούν. Eάν η ανθρωπότητα είχε αντιδράσει 
όπως θα έπρεπε κατά τη γενοκτονία των Aρμε-
νίων το 1915, δεν θα ακολουθούσαν, η σφαγή 
της Σμύρνης, η Γενοκτονία των Eλλήνων του 
Πόντου, αλλά ούτε και η Γενοκτονία των Eβραί-
ων στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Xίτλερ 
για να καθησυχάσει τους Στρατηγούς του είπε 
«Ποιος θυμάται τη γενοκτονία των Aρμενίων».

Eμείς τι κάνουμε; Δυστυχώς καμιά ελληνική 
κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν την αναγνώρισε, 
αλλά ούτε έκανε καμιά ενέργεια για την ανα-
γνώρισή της από διεθνείς οργανισμούς, χάρη 

της ελληνοτουρκικής συμμαχίας και φιλίας.
Για ποια φιλία όμως γίνεται λόγος; Yπάρχει 

ελληνοτουρκική φιλία από πλευράς της Tουρ-
κίας; Tο 1932 ο Eλευθέριος Bενιζέλος υπέγρα-
ψε το περιβόητο ελληνοτουρκικό σύμφωνο 
φιλίας με τον Iνονού, το οποίο στη συνέχεια με 
τα γεγονότα που ακολούθησαν διαψεύστηκε. 
Όπως και τα γεγονότα του 1942, του 1955, του 
1964 εις βάρος των Eλλήνων της Kωνσταντι-
νούπολης, που σήμερα αριθμούνται μόνο 2000 
άτομα περίπου, από τους πλέον 150.000 που 
ήταν προ των γεγονότων. Tου 1974 με την πα-
ράνομη εισβολή και κατοχή του βορείου μέρους 
της Kύπρου, και που σήμερα ακόμη διεκδικεί το 
μισό Aιγαίο.

H Tουρκία εάν πραγματικά επιθυμεί την απο-
κατάσταση της ελληνοτουρκικής φιλίας πέρα 
των άλλων θεμάτων για επίλυση,θα πρέπει 
πρωτίστως να αναγνωρίσει την εκτέλεση της 
Γενοκτονίας των Eλλήνων του Πόντου από τους 
Tούρκους της εποχής εκείνης. Aς βρει το θάρ-
ρος, να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμα-
νίας, η οποία ζήτησε συγγνώμη από τον εβραϊκό 
λαό, από τους συγγενείς των θυμάτων της να-
ζιστικής Γερμανίας του B' Παγκοσμίου Πολέ-
μου.
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Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, 
συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί όποιος 
ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ού-
τε μέλλον. Γιατί ως Έλληνες δεν μνησικακούμε, 
αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε, και να διδασκό-
μαστε από την ιστορία μας, την αληθινή ιστορία, 
γιατί μόνο η πραγματική ιστορία διδάσκει τους 
λαούς και τους προστατεύει από ενδεχόμενες 
συμφορές. H ιστορία είναι σαν τον καθρέφτη 
του αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για να πάμε 
μπροστά.

Tο άρθρο μου αυτό δεν έχει αντιτουρκικό χα-
ρακτήρα, αντιτουρκικές ήταν εκείνες οι πράξεις 
εις βάρος των μειονοτήτων που έπραξαν οι 
Tούρκοι της εποχής εκείνης, και όπως ακριβώς 
γράφει ο γνωστός σε όλους μας Δ. Ψαθάς στον 

πρόλογο του βιβλίου του «H γη του Πόντου που 
απεικονίζει την πραγματικότητα»: Δεν έχει αντι-
τουρκικό χαρακτήρα το βιβλίο τούτο. Aντιτουρ-
κικό χαρακτήρα έχουν τα ίδια τα γεγονότα, που 
δείχνουν τους Tούρκους έτσι όπως ήσαν και 
όπως έδρασαν τα χρόνια εκείνα. Oύτε επιτρέπε-
ται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε κα-
μιά σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς, καθιερώθη-
κε να γίνεται από τον καιρό που χαράκτηκε η 
λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. 

H άστοχη τακτική της αποσιώπησης των γε-
γονότων της ιστορίας, ήταν ίσως κι ένας από 
τους λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η «φι-
λία» με τους Tούρκους. 

Nα ρίξουμε το πέπλο της λήθης στο παρελ-
θόν, αλλά να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε. Nα ξέ-
ρουν και ίδιοι οι Tούρκοι το τι φτιάξαν οι πατε-
ράδες τους, για να αποφύγουν τα όσα στιγμάτι-
σαν εκείνους, εφόσον θέλουν να πάρουν τη 
θέση που φιλοδοξούν ανάμεσα στα πολιτισμένα 
έθνη. 

Mόνο έτσι, ξέροντας εμείς τους Tούρκους και 
ξέροντας εκείνοι εμάς και το στιγματισμένο πα-
ρελθόν τους, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μια 
ελληνοτουρκική φιλία πάνω σε στέρεες βά-
σεις».   

Στα πλαίσια της συμφιλίωσης 
των λαών, συγχωρούμε 
αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί 
όποιος ξεχνάει την ιστορία 
του δεν έχει ούτε παρόν ούτε 
μέλλον. Γιατί ως Έλληνες δεν 
μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε 
να θυμόμαστε, και να 
διδασκόμαστε από την ιστορία 
μας, την αληθινή ιστορία, γιατί 
μόνο η πραγματική ιστορία 
διδάσκει τους λαούς και τους 
προστατεύει από ενδεχόμενες 
συμφορές. H ιστορία είναι 
σαν τον καθρέφτη του 
αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για 
να πάμε μπροστά.



30             ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

I A T P I K A  Θ E M A T A

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ-EΠΙΜEΛΕΙΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Η σημασία του άγχους στην υπέρταση

Οι περισσότεροι ασθενείς με αρτηριακή 
υπέρταση θεωρούν ότι το άγχος και οι στρεσο-
γόνοι παράγοντες επιδεινώνουν την υπέρτασή 
τους. Είναι αυτό αλήθεια;

Σύμφωνα με πληθώρα δεδομένων οι καταστά-
σεις που αυξάνουν τα επίπεδα του στρες κατά τρό-
πο ξαφνικό και οξύ προκαλούν παροδικές αυξήσεις 
της αρτηριακής πίεσης, οι οποίες είναι ικανές να 
προκαλέσουν βλάβες στα όργανα στόχους και, εν-
δεχομένως, σε μόνιμη αρτηριακή υπέρταση. Ακόμα 
πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες 
επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν να υπάρχει σχέ-
ση μεταξύ του χρόνιου στρες και της εμφάνισης και 
εγκατάστασης της υπέρτασης. και όχι μόνο αυτό. 
Το χρόνιο στρες συνδέεται στενά και με τις επιπλο-
κές της υπέρτασης.

με απλά ερωτηματολόγια, τα οποία διαθέτει ο 
ιατρός, μπορεί να διαγνωσθεί πόσο το στρες επι-
βαρύνει τον ασθενή και να καθοριστεί η συνολική 
ψυχολογική του κατάσταση.

Πώς μπορεί να εξηγηθεί η σχέση στρες-
άγχους και αρτηριακής πίεσης;

Οι ασθενείς με έντονο, καθημερινό στρες είναι 

συνήθως άτομα που όχι μόνο αυξάνεται έντονα η 
πίεσή τους σε στρεσογόνα ερεθίσματα αλλά έχουν 
και την τάση να ακολουθούν λιγότερο υγιεινό τρό-
πο ζωής. με άλλα λόγια, οι μελέτες δείχνουν πως 
καταναλώνουν συνήθως περισσότερες «έτοιμες» 
τροφές, αλάτι, αλκοόλ και καφεϊνούχα σκευάσματα 
με αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα της αυ-
ξημένης αρτηριακής πίεσης. Άτομα με αυξημένο 
άγχος και κατάθλιψη συχνά δεν ακολουθούν την 
προτεινόμενη αντιυπερτασική αγωγή και σαν να 

MEΛETH: ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ)  
Dr Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου ΠΝ MD PhD FESC  

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΑΠΘ,  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ 
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μην φτάνει αυτό έρευνες έχουν δείξει ότι εμφανί-
ζουν διαταραχή των νευρο-ορμονικών μηχανισμών 
ρύθμισης της πίεσης.

Η επαγγελματική δραστηριότητα και οι κοι-
νωνικο-οικονομικές συνθήκες αλλάζουν τη 
σχέση του άγχους με την αρτηριακή πίεση;

Όταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
είναι δύσκολες, οι άνθρωποι με υπέρταση υφίστα-
νται διπλάσιο στρες καθημερινά και αυτό έχει επι-
πτώσεις στα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης. 
Ανάλογα είναι τα ευρήματα των μελετών όσον 
αφορά και τους ανέργους. η αύξηση του ποσοστού 
της ανεργίας οδηγεί μεγαλύτερο ποσοστό του πλη-
θυσμού στην ανάπτυξη υπέρτασης.

Πρόσφατη μελέτη -που δημοσιεύτηκε στο έγκυ-
ρο περιοδικό Hypertension- με δείγμα 123.000 
άτομα έδειξε ότι το στρες σχετιζόταν στενά με την 
υψηλή αρτηριακή πίεση καθώς υπήρχε αύξηση 1% 
των επιπέδων αρτηριακής πίεσης για κάθε άνοδο 
κατά 1 μονάδα του επιπέδου στρες. Ωστόσο, η 
επαγγελματική κατάσταση διαφοροποίησε σημα-
ντικά τα ευρήματα αυτά. Δηλαδή όσο καλύτερη ήταν 
η θέση στην επαγγελματική κλίμακα τόσο η αρτη-
ριακή πίεση "αρνιόταν" να ανέβει αναλογικά με τα 
αυξημένα επίπεδα στρες. Αντίθετα όσο χαμηλότερη 

η θέση στην επαγγελματική κλίμακα τόσο πιο αυ-
ξημένα τα επίπεδα τόσο του στρες όσο και της αρ-
τηριακής πίεσης. Ανάλογη ήταν η εικόνα για τους 
χειρώνακτες. και τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότε-
ρα για τους άνεργους που συμμετείχαν στην έρευ-
να καθώς δεν φαινόταν να έχουν την ικανότητα να 
διαχειριστούν τις καταστάσεις στρες και η αρτηρι-
ακή τους πίεση αυξανόταν εύκολα.

Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε την αρ-
νητική σχέση στρες και αρτηριακής πίεσης;

η συχνή αερόβια άσκηση - 30 λεπτά, 5 ως 7 φο-
ρές την εβδομάδα- μπορεί να μειώσει και το στρες 
και την αρτηριακή πίεση τόσο σημαντικά ώστε να 
μειωθεί κατά 20% η θνησιμότητα σε πληθυσμούς 
υπερτασικών. Παράλληλα, η διακοπή του καπνί-
σματος, η βελτίωση της διατροφής ώστε να περι-
λαμβάνει λιγότερα λιπαρά και αλάτι (καθώς τα τε-
λευταία σχετίζονται με διέγερση του συμπαθητικού 
συστήματος), και η αντιμετώπιση του στρες με ει-
δικές τεχνικές (μετά από συμβουλή ειδικών) μπο-
ρούν να συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο της 
αρτηριακής πίεσης, πάντα σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή υπό την παρακο-
λούθηση του θεράποντα γιατρού.   
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Η αλήθεια της Ιστορίας. Σχόλιο
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Δημ. Λισμάνης ΠΝ

Επαναλαμβάνονται κατά καιρούς οι επιθετικοί λό-
γοι και τα κείμενα σε βάρος της ιστορικής μας μνή-
μης και παράδοσης, από πρόσωπα που ανήκουν 
στον επιστημονικό, τον πολιτικό ή το δημοσιογρα-
φικό χώρο.

καταλαβαίνουμε τα κίνητρα και το στόχο αυτής 
της προσπάθειας. Όσον αφορά τις αντιδράσεις μας 
όμως, δεν κάνουμε τίποτα, απλώς ενοχλούμαστε. 
Όλα δείχνουν ότι επιχειρείται μια συστηματική πα-
ραχάραξη της Ιστορίας, δηλαδή μια συνειδητή δια-
στρέβλωση της αλήθειας για ιστορικά πρόσωπα και 
γεγονότα. Αυτό που μας πειράζει, βασικά, είναι η 
προσβολή της ίδιας της αλήθειας. Όταν μας μιλούν 
π.χ. για «τον συνωστισμό», εξανιστάμεθα και οργι-
ζόμαστε, γιατί όλοι έχουμε ακούσει και διαβάσει την 
αλήθεια από επιζώντες(θύματα της τραγωδίας), 
από απογόνους τους, ή την έχουμε διαπιστώσει από 
φωτογραφικό υλικό και αρχειακά ντοκουμέντα της 
εποχής(ελληνικά και ξένα). Για τη συγγραφή του 
επίμαχου σχολικού βιβλίου, που φέραμε απλώς 
σαν παράδειγμα, δεν ήταν υπεύθυνη μόνο η συγ-
γραφέας, κατά της οποίας συγκεντρώθηκε η γενική 
κατακραυγή, αλλά σωρεία προσώπων, όπως η 
συγγραφική ομάδα, οι αξιολογητές, οι επιστήμονες 
για τη φιλολογική επιμέλεια και μια ομάδα του θε-
σμικού οργάνου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου! 
Συναίνεσαν δηλαδή όλοι οι αρμόδιοι, όπως άλλω-
στε ομολογεί σήμερα και η ίδια η συγγραφέας. Άρα 
η ενέργεια ήταν ενορχηστρωμένη.  Το ατόπημα εί-
ναι σοβαρότερο απ’ ό,τι νομίζουμε. Το παράδειγμα 
είναι από τα πιο κραυγαλέα, αλλά όχι το μόνο.       

Τώρα, με ευκαιρία αυτή την επικαιρότητα, σκέ-
φθηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε το 
ζήτημα κάπως αντίστροφα, θέτοντας το εξής ερώ-
τημα: Σε περίπτωση, όμως, που κάποιες ιστορικές 

αλήθειες, τεκμηριωμένες, δεν ικανοποιούν την ει-
κόνα που έχουμε σχηματίσει για ιστορικά πρόσωπα 
και συμβάντα που μας έχουν εντυπωσιάσει και θαυ-
μάζουμε (δεν χαϊδεύουν δηλαδή τα αυτιά μας), αυ-
τές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται ή 
να αποσιωπώνται; Στην αρχή ίσως να ακούγεται και 
λίγο προκλητικό. 

Πώς μου προέκυψε να ασχοληθώ με το θέμα; 
Διαβάζοντας κατά καιρούς τη ναυτική ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης, εντόπιζα σε κείμενα (συ-
νήθως σε υποσημειώσεις ή παραπομπές) επικριτι-
κές αναφορές αξιόπιστων αυτοπτών ή αυτήκοων 
(Ελλήνων και ξένων) για τις συμπεριφορές και το 
χαρακτήρα προσώπων και ομάδων του μεγάλου 
εκείνου Αγώνα. Συνήθως, τέτοιες μαρτυρίες, όταν 
παρουσιάζονται μεμονωμένες και αποσπασματι-
κά(στα «ψιλά γράμματα» που λέμε) ιστορικών κει-
μένων, επιστολών ή διάσπαρτων αρχείων, είτε δεν 
γίνονται ευρέως γνωστές ή δεν τραβούν την προ-
σοχή του αναγνώστη ή πολλοί τις προσπερνούν ως 
αθώα περιπαικτικά ιστορικά σχόλια. Όταν, όμως, 
τέτοια στοιχεία συγκεντρωθούν συστηματικά, ελεγ-
χθούν και διασταυρωθούν, συνθέτουν και αποκα-
λύπτουν μια ξεχωριστή, δεύτερη εικόνα των ιστο-
ρικών προσώπων - χωρίς αυτή να ακυρώνει την 
πρώτη, την ηρωική, τη  γνωστή σε όλους.

με βάση λοιπόν αρκετές  τέτοιες πληροφορίες, 
δημιουργήθηκε  μία εργασία (με χωρίς ιδιαίτερες 
αξιώσεις) με τίτλο: «ναυτικού Αγώνα Αποσιωπώ-
μενα». Το ναυτικό μουσείο Ελλάδος μου έκανε την 
τιμή να τη δημοσιεύσει (‘Περίπλους’, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009). H εργασία περιείχε 
τα εξής κύρια μέρη: Χαρακτήρες – κερδοσκοπίες 
και Συμφεροντολογίες σε βάρος και Ελλήνων – 
Πειρατεία και Δουλεμπόριο  – Απειθαρχία και Έλ-
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λειψη παντελούς οργάνωσης – Εκδικητικότητα και 
Ωμότητες – Άκρατος τοπικισμός - Διχόνοιες κατα-
στροφικές για τον Αγώνα, κ.ά. Υπήρξαν θετικές 
αποκρίσεις, αλλά και κάποιες αμφιβολίες για το εάν 
έπρεπε να  κυκλοφορήσουν τέτοιες ιστορικές πλη-
ροφορίες. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Περισσότερο 
με ενδιέφεραν οι δεύτερες.

Γιατί να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
(με εξαίρεση ίσως τα σχολικά βιβλία) τέτοιες απο-
δεικτικές πληροφορίες, εφόσον εξυπηρετούν κα-
θαρά την αλήθεια και την ιστορική έρευνα; 

Είναι βασικό να δεχθούμε από την αρχή ότι από 
οποιαδήποτε κριτική γωνία κι αν δούμε σήμερα 
τους παλαιούς και τα πεπραγμένα τους, αναπόφευ-
κτα τους αντιλαμβανόμαστε με τα δικά μας μάτια. 
Διαφοροποιημένες οι σημερινές αντιλήψεις, όχι 
ακριβώς ίδιες οι αξίες και οι αρχές των περασμέ-
νων κοινωνιών. Ο παραμορφωτικός φακός του 
χρόνου έχει αλλάξει πολλά. Εμείς σήμερα τους κρί-
νουμε με κάπως διαφορετικά κριτήρια,  απ’ ό,τι  θα 
τους έκριναν οι σύγχρονοί τους.    

και κάτι άλλο. Όσο περισσότερο μελετούμε κά-
ποια πρόσωπα και ανασκαλεύουμε αυτά και την 
πραγματικότητα της εποχής τους, τόσο πιο κοντά 
τους ερχόμαστε, και τόσο ανακαλύπτουμε τις ατέ-
λειές τους. Άλλωστε, ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης 
με τη σύνεση και την πείρα που διέθετε, έλεγε: «κάλ-
λιο να μας ακούν, παρά να μας βλέπουν». η απόστα-
ση που χώριζε την Ευρώπη και την Αμερική από την 
Ελλάδα και η δύσκολη μεταφορά της πληροφόρη-
σης κατά τους χρόνους του Αγώνα, έκανε τους ξέ-
νους να εντυπωσιάζονται από τους άθλους και τις 
θυσίες μας – συνεχίζει ο Γέρος του μοριά – χωρίς 
όμως να γνωρίζουν τις μικρότητές μας (εννοούσε 
τις εμφύλιες διαμάχες των καπεταναίων κ.ά.). 

Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι το έργο της Ιστορίας 
είναι ένα και ένας ο σκοπός της, το ωφέλιμο που 
βγαίνει από την αλήθεια. η ακριβής γνώση των γε-
γονότων, πίστευε ο Θουκυδίδης, βοηθάει όσους 

θέλουν να διαχειρισθούν τα σημερινά και να κατα-
νοήσουν τα μελλούμενα. Ουδέποτε αμφισβήτησε 
ότι η αλήθεια είναι εφικτή στην Ιστορία.

η αποσιώπηση γεγονότων, ακόμη και λεπτομε-
ρειών, τροποποιούν τα συμβάντα. Τα διάφορα «ψα-
λιδίσματα» παραμορφώνουν την ακεραιότητα της 
πραγματικότητας και τραυματίζουν την Ιστορία. Οι 
ψεύτικες ωραιοποιήσεις τη φτιασιδώνουν φτηνά 
και πρόσκαιρα, ενώ  οι στρογγυλοποιήσεις – κατ’ 
αρέσκεια – την παρουσιάζουν σαν το στρογγυλό 
μηδενικό. Αυτή την Ιστορία θέλουμε;

Τους μεγάλους ναυμάχους πρέπει να τους δούμε 
και να τους τιμήσουμε σαν ανθρώπους τρανούς, γεν-
ναίους, αλλά με όλα τα γνωρίσματα των ανθρώπων, 
καλά και κακά. Δεν χάνουν τίποτα από την αίγλη τους, 
ούτε νομίζω ότι τραυματίζεται η δική μας αυτοεκτί-
μηση. Πρέπει να πιστέψουμε ότι παρά τις όποιες 
αδυναμίες που είχαν σαν άνθρωποι, επιτέλεσαν έναν 
άθλο πέραν από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτό 
τους κάνει να γίνουν πιο κατανοητοί σε εμάς και να 
μπορούμε να εκτιμήσουμε περισσότερο αυτό που 
κατόρθωσαν. η κατασκευή προσώπων και γεγονό-
των, δεν εξυπηρετεί ούτε τους ήρωες ούτε την Ιστο-
ρία. Οι ήρωες δεν έχουν ανάγκη από τέτοια μεταχεί-
ριση. μια εικόνα επίπλαστη που ανήκει στη φαντασί-
ωσή μας, δεν τους ταιριάζει. η επιβλητική φυσιο-
γνωμία του Ανδρέα μιαούλη, το μεγαλείο του κων-
σταντίνου κανάρη, η ψυχή της μπουμπουλίνας, ο 
ένδοξος Γέροντας, οι ηρωικοί ανεφοδιασμοί του 
μεσολογγίου, ο θρίαμβος της μεθώνης, η μη υπο-
στολή της ελληνικής σημαίας στις θάλασσες του 
Αιγαίου κ.α., έχουν τη θέση τους στο πάνθεον των 
ηρώων και των ηρωισμών, από κοινού με καταστά-
σεις και συμπεριφορές δυσάρεστες.

Σπουδαία είναι η ιστορική διαδρομή της πατρίδας 
μας, πλούσια σε φως αλλά και σε σκοτάδι. Όταν συ-
νειδητοποιούμε πόσα επέτυχε αυτή η μικρή βραχώ-
δης χώρα, μένουμε έκπληκτοι. Φτάνουν αυτά για να 
την αγαπήσουμε και να την θαυμάσουμε.   
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Πολιτικές  οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 28/8/2013

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

1. Πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα
Σε προηγούμενο άρθρο στους Θαλασσινούς Από-

ηχους είχα αναφερθεί λεπτομερώς στα γενόσημα 
φάρμακα. Παρακάτω παραθέτω τις απόψεις του 
ΣΦΕΕ (Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος) παράγρ. 1α έως 1ζ για τα πρωτότυπα φάρ-
μακα.

α)  Τι είναι τα πρωτότυπα φάρμακα
Τα πρωτότυπα φάρμακα είναι καινοτόμα φάρμακα 

που αναπτύσσονται μετά από πολυετή εργαστηριακή 
και κλινική έρευνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πρω-
τότυπα φάρμακα υπόκεινται σε αυστηρούς ρυθμιστι-
κούς κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας.

Το κόστος της Φαρμακευτικής και Βιοτεχνολογι-
κής έρευνας, για την ανακάλυψη νέων, πρωτότυπων 
καινοτόμων φαρμάκων, είναι ιδιαίτερα υψηλό. Άλ-
λωστε, αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που 
τα πρωτότυπα φάρμακα καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (πατέντα), από την ώρα που θα συντε-
θεί το μόριό τους και για τα επόμενα 20 χρόνια. Ωστό-
σο, το μεγαλύτερο διάστημα, 12-13 χρόνια, αναλώ-
νεται στις απαραίτητες επιστημονικές και διοικητικές 
διαδικασίες (κλινικές μελέτες ασφάλειας και απο-
τελεσματικότητας, δοσολογία, άδεια κυκλοφορίας, 
τιμολόγηση, ασφαλιστική κάλυψη κ.ο.κ.) μέχρις ότου 
το νέο φάρμακο γίνει προσβάσιμο σε όσους το έχουν 
ανάγκη.

Επομένως, το νέο, πρωτότυπο φάρμακο, κυκλο-
φορεί στην αγορά, προστατευμένο, μέχρι τη λήξη της 
πατέντας του, για 7-8 χρόνια. Όταν επέλθει η λήξη, 
ονομάζεται πλέον «εκτός πατέντας πρωτότυπο φάρ-
μακο» ή off-patent. η τιμή του μειώνεται δραστικά 
(στην Ελλάδα 50%). Παράλληλα, επιτρέπεται η κυ-

κλοφορία πολλών ουσιωδώς όμοιων φαρμάκων 
(τα γνωστά ως γενόσημα ή generics) που παράγονται 
από εταιρείες οι οποίες δεν έχουν επενδύσει στην 
έρευνά τους. Τα πρωτότυπα off-patent φάρμακα 
παραμένουν, ωστόσο, πάντα το μέτρο σύγκρισης και 
το πεδίο αναφοράς των γενοσήμων.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου της 
φαρμακευτικής δαπάνης, τα κράτη συχνά θεσπίζουν 
αυστηρά μέτρα για τον προσδιορισμό των τιμών των 
φαρμάκων και τους όρους χορήγησής τους από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

β) Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη εί-
ναι πηγή Ζωής

Το κόστος για την ανακάλυψη νέων, πρωτότυπων, 
καινοτόμων φαρμάκων υπολογίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο 1 δισ. ευρώ ανά φάρμακο. Εν-
δεικτικά, για κάθε 10.000 ουσίες που συντίθενται 
στο εργαστήριο, μόλις 1 φτάνει στην αγορά ως νέο 
φάρμακο. Το 2009 κυκλοφόρησαν, σε όλο τον κό-
σμο, 25 νέα φάρμακα εκ των οποίων 12 ανακαλύ-
φθηκαν στην Ευρώπη, 8 στις ηΠΑ και 5 στην Ιαπω-
νία. η Φαρμακευτική Βιομηχανία επενδύει το 16,5% 
των πωλήσεών της στην Έρευνα. Ενδεικτικά, η βιο-
μηχανία λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που ακολουθεί, ξοδεύει στην Έρευνα ποσοστό 9,6% 
των πωλήσεών της και η βιομηχανία τροφίμων μό-
λις το 1,5%.

Όπως είναι φυσικό, στις τιμές των πρωτότυπων 
φαρμάκων ενσωματώνεται η διαδικασία απόσβεσης 
των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. μόνον έτσι 
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εξακολου-
θούν να παράγονται φάρμακα που βελτιώνουν την 
Υγεία και παρατείνουν τη Ζωή.
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Στην Ελλάδα, σήμερα, διεξάγονται περίπου 250 
κλινικές μελέτες πάνω σε νέα καινοτόμα φάρμακα, 
με συνολικό προϋπολογισμό 84 εκατομμυρίων ευ-
ρών, τον χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, οι δυνατότητες της χώρας στον τομέα αυτό 
είναι πολύ μεγαλύτερες.

γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων 
στην  Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην 
Ευρώπη

Στην Ελλάδα, οι τιμές όλων των φαρμάκων κα-
θορίζονται από το Υπουργείο Υγείας. Για τα πρωτό-
τυπα φάρμακα, ο υπολογισμός βασίζεται στο μέσο 
όρο των 3 χαμηλότερων τιμών 22 κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς οι τιμές των 
πρωτότυπων φαρμάκων στην Ελλάδα, είναι από τις 
χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Επιπλέον, από την ώρα που ορίζονται οι τιμές των 
φαρμάκων στη χώρα μας έχουν διαρκή πτωτική τά-
ση, ανάλογη των ετών παρουσίας στην αγορά. η 
μεσοσταθμική μεταβολή των τιμών των φαρμάκων 
τη διετία 2010-2011, ήταν της τάξης του -18%, σε 
αντίθεση με τους αντίστοιχους δείκτες για τη νοσο-
κομειακή περίθαλψη (+12%), τις ιατρικές υπηρεσίες 
(+3,6%), αλλά και το Δείκτη Τιμών καταναλωτή, που 
αυξήθηκε 8%.

δ) Η αλήθεια για τη φαρμακευτική δαπάνη
η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί μικρό τμήμα 

των δημόσιων δαπανών Υγείας, περίπου 10%. η 
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη δέχεται συνεχείς 
πιέσεις για μείωση, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρί-
ζεται από εξαιρετική ανταποδοτικότητα.

ε) Πράγματι, έχει αποδειχτεί ότι για κάθε 1 
ευρώ που ξοδεύεται σε φάρμακα, 6 ευρώ εξοι-
κονομούνται συνολικά από άλλες δαπάνες 
Υγείας!

Για κάθε 1 ευρώ που μειώνεται η φαρμακευτική 
δαπάνη, κατά 2 ευρώ αυξάνεται η νοσοκομειακή. 
Ένα νέο εμβόλιο, για παράδειγμα, αυξάνει βραχυ-

πρόθεσμα τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αλλά 
μειώνει μέχρι μηδενισμού τις δαπάνες νοσηλείας 
από τη νόσο που καλύπτει. Είναι προφανές λοιπόν, 
ότι η εξέταση της φαρμακευτικής δαπάνης, από μόνη 
της είναι παραπλανητική και δεν οδηγεί σε σωστά 
συμπεράσματα. Αγνοεί, άλλωστε, και τους αντικει-
μενικούς παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση!

Το 1960 το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης έφτανε 
τα 69 χρόνια, έναντι των 79 που είναι σήμερα (Ευ-
ρωπαϊκοί μέσοι όροι). Όπως είναι γνωστό σε όλους, 
η μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων συμβαίνει 
στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, οι πληθυσμοί των 
οποίων αυξάνονται διαρκώς. Σήμερα, το 18% του 
ελληνικού πληθυσμού είναι πάνω από 65 ετών (8% 
το 1960). Αυτός είναι ο πρώτος αντικειμενικός πα-
ράγοντας αύξησης των φαρμακευτικών δαπανών, 
στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε, συχνά με μεγάλη επι-
τυχία, νοσήματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν 
ανίατα, βοηθώντας αποτελεσματικά χιλιάδες συναν-
θρώπους μας. Πολλές από τις παθήσεις-μάστιγες 
του παρελθόντος, αποτελούν πλέον οι ίδιες παρελ-
θόν. Τομείς όπως τα εμβόλια και τα αντικαρκινικά ή 
τα βιοτεχνολογικά φάρμακα σώζουν ζωές! Οι επι-
στημονικές εξελίξεις, επομένως, αποτελούν τη δεύ-
τερη, αντικειμενική επίσης, αιτία αύξησης της δημό-
σιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Τρίτος λόγος, είναι η ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
όλου του πληθυσμού, ανεξαρτήτως εισφορών. Αυ-
τό αποτελεί ανθρωπιστική και πολιτική επιλογή που 
μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά έχει κόστος!

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει εφαρμο-
στεί μια σειρά μέτρων που οδήγησαν στη δραστι-
κή μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. 
Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς πρέ-
πει να εξασφαλιστεί η ποιότητα της φαρμακευτι-
κής περίθαλψης και η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
Ελλήνων ασθενών στις νέες θεραπείες. Είναι 
πράγματι λυπηρό, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια 
δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα φάρμακα στην Ελ-
λάδα...
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στ) Καλύτερη διαχείριση των πόρων
Οι πόροι που διατίθενται για την Υγεία δεν είναι 

ασφαλώς ανεξάντλητοι. Αντιθέτως, η τρέχουσα οι-
κονομική κρίση έχει ήδη επιβάλει δραστικές και 
οδυνηρές περικοπές στις παροχές του κράτους πρό-
νοιας. Ένα μέσο εξορθολογισμού της δημόσιας φαρ-
μακευτικής δαπάνης βασίζεται στην αύξηση της 
κατανάλωσης off-patent πρωτότυπων φαρμάκων 
και γενοσήμων. με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο η συ-
νολική δαπάνη δεν ξεφεύγει εκτός ορίων, αλλά πα-
ράλληλα εξασφαλίζεται η ευχερέστερη πρόσβαση 
των ασθενών στα νέα, πρωτότυπα, καινοτόμα φάρ-
μακα και ανατροφοδοτείται η έρευνα για νέες καινο-
τόμες θεραπείες!

ζ) Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εργάζονται για 
το φάρμακο

η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα προ-
σφέρει εργασία σε 14.500 ανθρώπους, στην πλειο-
νότητά τους Έλληνες επιστήμονες (63%). Οι περισ-
σότερες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες είναι 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Πολλές από αυτές 
έχουν ήδη 40 και 50 χρόνια συνεχούς δραστηριότη-
τας στη χώρα μας.

Εξάλλου, σημαντικό ποσοστό των πρωτότυπων 
φαρμάκων παράγεται σε ελληνικά εργοστάσια. η 
παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα, από 337 εκατ. 
ευρώ το 2000, έφτασε τα 825 εκατ. ευρώ το 2008!. 
Σήμερα, η τάση αυτή έχει ανακοπεί...

Πρωτότυπα φάρμακα
Με την αξία του μοναδικού
Τα πρωτότυπα φάρμακα αποτελούν ερευνητικά 

επιτεύγματα, επενδύσεις Υγείας, παράγοντες βελτίω-
σης της ποιότητας ζωής, αλλά και οικονομικά εργα-
λεία που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, μέσω των 
επενδύσεων στην κλινική Έρευνα και την Παραγωγή. 
Αντιμετωπίζοντας τη φαρμακευτική περίθαλψη ως 
απευκταία Δαπάνη και όχι ως πολύπλευρη Επένδυση, 
στερούμε την εθνική οικονομία από σημαντικά ανα-

πτυξιακά κεφάλαια, τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας, 
εκσυγχρονισμό και εξέλιξη... κυρίως όμως, στερούμε 
τον Έλληνα Πολίτη από την πρόσβαση σε καινοτόμες 
θεραπείες και οδηγούμε με αυτόν τον τρόπο την ανά-
πτυξη της χώρας σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των 
τριτοκοσμικών χωρών.

Το 1971, ο νομπελίστας ποιητής Γ. Σεφέρης, απε-
βίωσε στο νοσοκομείο από επιπλοκές μιας εγχείρη-
σης στην οποία υποβλήθηκε, λόγω έλκους δωδεκα-
δακτύλου. μόλις 5 χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε 
το πρώτο μιας μεγάλης σειράς επαναστατικών αντι-
ελκωτικών φαρμάκων και οι εγχειρήσεις έλκους 
πέρασαν στην ιστορία. Σήμερα, ωστόσο, κανείς δεν 
σκέπτεται, από την περίφημη «φαρμακευτική δαπά-
νη» για αντιελκωτικά φάρμακα, να αφαιρέσει το 
τεράστιο κόστος των χιλιάδων χειρουργικών επεμ-
βάσεων που αποφεύχθηκαν, αλλά και το κέρδος από 
την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν σήμερα εκα-
τομμύρια άνθρωποι με έλκος.

καινοτόμα φάρμακα, σε όλη τη διάρκεια του 
20ού αιώνα, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντι-
μετώπιση πλήθους σοβαρών νοσημάτων, όπως το 
HIV/AIDS, οι καρδιαγγειακές και νευροψυχιατρικές 
παθήσεις και μορφές καρκίνου, χαρίζοντας περισ-
σότερη και καλύτερη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Πιο πρόσφατα, η έρευνα επεκτάθηκε στην 
αντιμετώπιση σοβαρών και σπανίων παθήσεων, με 
τα λεγόμενα «ορφανά φάρμακα». η προσπάθεια, 
για ασθένειες που ακόμη δεν έχουν πλήρως αντι-
μετωπιστεί, συνεχίζεται. Σήμερα, άλλωστε, οι Ευ-
ρωπαίοι ζούμε 30 χρόνια περισσότερο, σε σχέση 
με έναν αιώνα πριν!

η. Τα γενόσημα κερδίζουν έδαφος
Οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν στη διάρκεια 

των τριών τελευταίων χρόνων στην αγορά του φαρ-
μάκου (από 5,2 δισ. ευρώ που ήταν το 2009 θα πέσει 
στα 2,5 δισ. ευρώ το 2013) ανέδειξαν εκ νέου τις 
δυνατότητες, αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας και κυρίως στην αγορά των 
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αντιγράφων φαρμάκων, των γενοσήμων όπως απο-
καλούνται, όπου κατά τεκμήριο δραστηριοποιούνται 
οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες.

Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση σχετικής με-
λέτης του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία «ο κλάδος 
παραγωγής φαρμάκων είναι από τους πλέον δυνα-
μικούς της ελληνικής οικονομίας και ένας από τους 
ελάχιστους που σε περίοδο κρίσης βελτιώνει τα με-
γέθη του και πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύ-
σεις».

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εφέτος στο διά-
στημα Ιανουαρίου – Ιουλίου τα γενόσημα κέρδισαν 
μερίδιο αγοράς και στόχος είναι οι πωλήσεις των 
γενοσήμων φαρμάκων να κερδίσουν το 35% της 
αγοράς. Είναι δε ευκαιρία για τα ασφαλιστικά ταμεία 
να στηρίξουν την παραγωγή των γενόσημων φαρ-
μάκων, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν πόρους για να 
καλύψουν τις δαπάνες των νέων και καινοτόμων 
φαρμάκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος παραγωγής 
φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελεί το 9,6% του συ-
νόλου του μεταποιητικού τομέα – ένα από τα υψη-
λότερα ποσοστά στην Ευρώπη, μετά τη Σλοβενία και 
τη Δανία. μάλιστα, την περίοδο 2000-2010 ο κλά-
δος αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετα-
ποιητική παραγωγή κατά περίπου 7 εκατοστιαίες 
μονάδες –από 2,7% το 2000 σε 9,6% το 2010– κα-
ταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών.

Στην παρούσα συγκυρία και έτσι όπως έχει δια-
μορφωθεί η κατάσταση με βάση την αποδεκτή από 
την τρόικα και τα μνημόνια ετήσια φαρμακευτική 
δαπάνη, που δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ 
ετησίως, «είναι μεγάλη ευκαιρία να στηριχθεί η 
πώληση των γενοσήμων και να εφαρμοστεί μια 
πολιτική που θα αποσκοπεί στην αύξηση του όγκου 
των πωλήσεών τους και σε χαμηλότερες τιμές. 
Είναι δυνατόν να αποσπάσουν τη μερίδα του λέο-
ντος στην ελληνική φαρμακευτική αγορά» τονίζουν 
οι αρμόδιοι του κλάδου.

θ) Εντατικοποίηση ελέγχων στα φάρμακα

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά φαρ-
μάκου προχωρεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 
σε μια προσπάθεια εφυσυχασμού των πολιτών για 
την ασφάλεια των γενόσημων φαρμάκων.

Ήδη, ύστερα από εντολή του υπουργού Υγείας Άδ. 
Γεωργιάδη, κλιμάκια του ΕΟΦ πραγματοποιούν αιφ-
νιδιαστικούς ελέγχους σε ιδιωτικά φαρμακεία και 
φαρμακαποθήκες, όπου γίνεται εκτεταμένη δειγμα-
τοληψία φαρμάκων – γενόσημων και πρωτοτύπων 
– ώστε να ελεγχθεί η ποιότητα, ασφάλεια και απο-
τελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα μάλιστα με το σχεδιασμό του υπουργείου 
Υγείας, δύο φορές την εβδομάδα συνεργεία του ΕΟΦ 
θα πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο σε σημεία της 
αγοράς φαρμάκου σε όλη τη χώρα και θα λαμβάνουν 
τυχαία γενόσημα αλλά και πρωτότυπα φάρμακα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγεί-
ας (μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό), ήδη «βγήκαν 
τα πρώτα συνεργεία του ΕΟΦ, επισκέφθηκαν τυχαία 
φαρμακεία και ξεκίνησαν τον έλεγχο», τα αποτελέ-
σματα του οποίου θα δοθούν στη δημοσιότητα τις 
επόμενες ημέρες.

«Θα γίνουν πάρα πολύ εντατικοί έλεγχοι», πρό-
σθεσε ο υπουργός και προειδοποίησε:
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«Εταιρεία που θα την πιάσουμε να έχει έστω και 
ένα κουτί χωρίς την αναγραφόμενη δραστική ουσία 
στο ποσοστό που το λέει, θα φεύγει από το σύστημα 
παντελώς, θα αποσύρονται όλα τα φάρμακά της από 
το ράφι».

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι έλεγχοι κατά το 
παρελθόν κατέδειξαν προβλήματα (για παράδειγμα 
μικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας από την ανα-
γραφόμενη στη συσκευασία) και σε πρωτότυπα φάρ-
μακα. Από την πλευρά του, ο ΕΟΦ εξέδωσε χθες 
ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι «στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων του διενεργεί ελέγχους φαρ-
μάκων, πρωτοτύπων και γενοσήμων, τόσο στους 
χώρους παραγωγής τους όσο και στην ελληνική 
αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητά τους.

κατόπιν εντολής του υπουργού Υγείας, οι έλεγχοι 
στην αγορά εντατικοποιούνται και ήδη γίνεται από 
τον ΕΟΦ εκτεταμένη δειγματοληψία προϊόντων σε 
φαρμακεία και φαρμακαποθήκες».

Αναφορικά με τη χρήση γενόσημων, ο υπουργός 
Υγείας τόνισε ότι υπάρχει στόχος στη φαρμακευτική 
πολιτική της χώρας «να φτάσουμε τους ευρωπαϊ-
κούς μέσους όρους για να μπορέσουμε να εξοικο-
νομήσουμε πόρους από το σύστημα ώστε να μπο-
ρούμε να πληρώνουμε καινοτόμα φάρμακα που 
έστω και ένας μπορεί να τα χρειάζεται για να σωθεί 
η ζωή του από αυτό».

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι τα γενόσημα είναι 
πολύ φθηνότερα φάρμακα για να διευκρινίσει πως 
δεν πρόκειται για β' κατηγορίας φάρμακα.

«η μόνη διαφορά του γενόσημου από το πρωτό-
τυπο είναι ότι δεν πληρώνεις την πατέντα», είπε χα-
ρακτηριστικά και περιέγραψε τη «διαδρομή» του 
γενόσημου πριν φθάσει στα ράφια των φαρμακείων: 
Για να εισέλθει ένα γενόσημο στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη ευ-
ρωπαϊκή χώρα, πρέπει να καταθέσει μελέτη βιοϊσο-
δυναμίας, δηλαδή να αποδείξει επιστημονικά ότι το 
φάρμακο αυτό έχει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα 
με το πρωτότυπο. Αφού εισέλθει στην αγορά πραγ-

ματοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς (στην 
Ελλάδα ο ΕΟΦ) δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε τυχαία 
σκευάσματα για να διαπιστωθεί εργαστηριακά εάν 
πράγματι η δραστική ουσία που αναγράφεται και 
στην ποσότητα που αναφέρεται υπάρχει μέσα στο 
φάρμακο.

ΓΙΑΤΡΟΙ. Αιχμές άφησε, πάντως, ο υπουργός 
Υγείας σχετικά με τη συνταγογραφική συμπεριφορά 
γιατρών, οι οποίοι αποτρέπουν τους ασθενείς να 
λάβουν γενόσημα.

Προέτρεψε, μάλιστα, τους ασθενείς να ρωτήσουν 
το γιατρό: «Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενό-
σημο; Έχεις κάποιο λόγο;

Αυτό θα τον ρώταγα εγώ», τόνισε. καταλήγοντας 
ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι «θα δώσουμε στον 
ασθενή μας καλό φάρμακο σε πολύ καλή τιμή, ασφα-
λές φάρμακο που θα το ελέγχουμε διαρκώς με 
ελέγχους για να είμαστε βέβαιοι ότι θα του θεραπεύ-
σει τις ασθένειές του».

ι. Κίνητρα για τα γενόσημα
Το υπουργείο Υγείας θέτει σύντομα σε εφαρ-

μογή νέα απόφαση
νέα κριτήρια χορήγησης και αποζημίωσης γενόση-

μων και πρωτοτύπων φαρμάκων καθιερώνει απόφα-
ση του υπουργείου Υγείας για τους ασφαλισμένους 
του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπου 
ένα μήνα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και 
κίνητρα για την αύξηση της χρήσης γενόσημων από 
γιατρούς και ασθενείς, ενώ περαιτέρω κίνητρα θα 
δοθούν και στους φαρμακοποιούς μέσω κατάλληλων 
νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως: μείωση της συμμε-
τοχής του ασθενούς κατά 50% στα γενόσημα φάρμα-
κα με τιμή μικρότερη της ασφαλιστικής και απαλλαγή 
των φαρμακοποιών από την υποχρεωτική επιστροφή 
έκπτωσης στον ΕΟΠΥΥ (rebate). Ειδικότερα, σύμφω-
να με την απόφαση: Ασθενείς που λαμβάνουν φάρμα-
κα με λιανική τιμή κατώτερη από την ασφαλιστική 
τιμή πληρώνουν το ήμισυ της προβλεπόμενης εκά-
στοτε συμμετοχής τους.



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ             39

Ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα με λιανική 
τιμή άνω της ασφαλιστικής τιμής πληρώνουν πλέον 
της κανονικής συμμετοχής και το σύνολο της διαφο-
ράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής 
στις περιπτώσεις που υπάρχει γενόσημό τους ή το 
50% όταν δεν υπάρχει γενόσημό τους. Παράλληλα, 
παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να επιβάλει 
περαιτέρω περιορισμούς για την αποζημίωση των 
φαρμάκων, όπως θέσπιση κλειστών προϋπολογι-
σμών ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων, επι-
βολή claw back ή pay back από τη φαρμακοβιομη-
χανία ή ακόμη και συμφωνιών όγκου-τιμής (price-
volume agreement).

Επίσης, στην Υπουργική Απόφαση καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις χορήγησης και τα κριτήρια περιο-
ρισμών στη συνταγογράφηση κυρίως των νέων, 
καινοτόμων και υψηλού κόστους φαρμάκων, περί-
που εκατό εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο νέο 
δελτίο τιμών και πολλά εκ των οποίων είναι απο-
κλειστικά νοσοκομειακής χρήσης και μηδενικής 
συμμετοχής του ασθενούς.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η γενική 
γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Παπανικολά-
ου, «η ορθή χρήση των παραπάνω φαρμάκων όχι 
μόνο για λόγους οικονομίας αλλά και για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας και των ίδιων των 
ασθενών, επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη χορήγησή τους στη 
βάση μητρώων ασθενών και ασθενειών (registries, 
ιδιαίτερα για τα σπάνια νοσήματα, όπου τα επιδημι-
ολογικά στοιχεία είναι σαφέστερα) και την αυστηρή 
τήρηση των θεραπευτικών ενδείξεων».

ια. Σχόλια
• Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις του ΣΦΕΕ (Συνδέ-

σμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας) που 
αναφέρονται στην παρ. ιζ του παρόντος. Οι εκφράσεις 
«αντιμετωπίζοντας τη φαρμακευτική περίθαλψη ως 
απευκταία δαπάνη κ.λπ.» και «στερούμε τον Έλληνα 
πολίτη από την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες 
και οδηγούμε με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της 

χώρας σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτές των τριτοκο-
σμικών χωρών» είναι άκρως συντεχνιακές και δεν 
ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Του-
λάχιστον σήμερα όλοι οι απλοί πολίτες καταλαβαί-
νουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι  η συμμετοχή των 
γενόσημων φαρμάκων στη φαρμακευτική περίθαλψη 
τόσο περισσότερα χρήματα θα μπορούν να διατεθούν 
για τη χρήση πρωτότυπων καινοτόμων φαρμάκων γι’ 
αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη.

• η χρήση γενόσημων φαρμάκων που κατασκευ-
άζονται από ελληνικές εταιρείες θέλω να πιστεύω 
ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τη μείωση της φαρ-
μακευτικής δαπάνης λαμβανομένου υπόψη και της 
εντατικοποίησης των ελέγχων από τον ΕΟΦ στα 
πρωτότυπα και στα γενόσημα.

2. Συρία
κρίσιμες ώρες. «Πυρετός» πολεμικών προετοιμα-
σιών στην Ανατολική μεσόγειο.
• Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί η επίθεση.
•  Χωρίς απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟηΕ.
•  να ολοκληρωθεί το έργο των επιθεωρητών του 

ΟηΕ ζητούν ο γενικός Γραμματέας του Οργανι-
σμού, η μόσχα και το Πεκίνο.

•  κυβερνητικές δυνάμεις στη Συρία προχωρούν 
εσπευσμένα στην εκκένωση κτηρίων και εγκατα-
στάσεων που αποτελούν πιθανούς στόχους βομ-
βαρδισμών.

• Ουρές σε τράπεζες και καταστήματα τροφίμων.
• Το νΑΤΟ στη γραμμή ηΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας.
•  Το «κλειδί» παραμένει στα χέρια του μπαράκ 
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Ομπάμα, ο οποίος αντιμετωπίζει τρία εμπόδια:
- η κοινή γνώμη τάσσεται κατά της εμπλοκής
- Βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν να υπάρξει 
εξουσιοδότηση του κογκρέσου
- Ο γενικός γραμματέας του ΟηΕ κάλεσε όλες τις 
πλευρές να αφήσουν τους επιθεωρητές «να κάνουν 
τη δουλειά τους» τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 
31/8/2013.
• Προβλέψεις για άνοδο της τιμής του πετρελαίου, 
νευρικότητα στα χρηματιστήρια, σε ανοδική τροχιά ο 
χρυσός.

3. Γερμανικές εκλογές (22/9/2013) – 
Ελληνικό ζήτημα

Το ελληνικό ζήτημα συνεχίζει να κυριαρχεί στο 
πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, όπου θεωρείται 
σχεδόν αναπόφευκτο ένα τρίτο πακέτο διάσωσης, 
παρά τις προσπάθειες του Βερολίνου να μεταθέσει 
την τελική απόφαση για μετά τις εκλογές.

Ευθύνες στον προκάτοχό της Γκέρχαρντ Σρέντερ 
για την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη επέρριψε η 
καγκελάριος Άνγκελα μέρκελ. «η Ελλάδα δεν 
έπρεπε να μπει στο ευρώ» φέρεται να δήλωσε.

4. Πλειστηριασμοί, αλλά με δίχτυ προ-
στασίας

η πρώτη κατοικία όσων αποδεδειγμένα αδυνα-
τούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους θα διασφα-
λισθεί απολύτως δήλωσε ο πρωθυπουργός. Το 
ζήτημα δεν είναι οι πλειστηριασμοί, αλλά η επανα-
λειτουργία της στεγαστικής πίστης, το μήνυμα από 
τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στο στόχαστρο οι επιτήδει-
οι κακοπληρωτές.

5. Αδυναμίες φοροεισπρακτικού μηχα-
νισμού. Στα αζήτητα 14,4 δισ. ευρώ

• Το εντυπωσιακό ποσό των 14,4 δισ. ευρώ, από 
πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που έχουν ήδη 
καταλογιστεί, «λιμνάζει» στις αίθουσες των δικα-
στηρίων, όταν καθημερινά πλέον «φουντώνει» η 
συζήτηση σε όλη την Ευρωζώνη για ένα νέο πακέτο 

βοήθειας προς τη χώρα μας μετά το 2014, το οποίο 
θα κυμαίνεται περί τα 10 δισ. ευρώ. Αυτό αποκαλύ-
πτουν τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονο-
μικών, από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω ποσό 
αφορά φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα, τα 
οποία αν και βεβαιώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 
από τα δικαστήρια, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός 
αδυνατεί να τα οδηγήσει στα δημόσια ταμεία, δυνα-
μιτίζοντας την προσπάθεια επίτευξης πρωτογενούς 
πλεονάσματος στο τέλος του έτους που αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την όποια νέα βοήθεια προς 
τη χώρα μας.

Ειδικότερα, τα δικαστήρια έχουν επιδικάσει προς 
είσπραξη πρόστιμα ύψους 14,4 δισ. ευρώ και από 
αυτά στα ταμεία του Δημοσίου έχουν εισρεύσει μό-
λις 742.348.789 ευρώ ή ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 5,14% του συνόλου. Από την άλλη πλευρά, με 
βάση πάντα τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών, στα διοικητικά δικαστήρια όλης της 
χώρας εκκρεμούν ακόμη για εκδίκαση πάνω από 
114.000 φορολογικές υποθέσεις, από τις οποίες οι 
32.500 περίπου αφορούν πρόστιμα και προσαυξή-
σεις συνολικού ύψους 8,3 δισ. ευρώ που επιβλή-
θηκαν σε επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες για παραβάσεις στο ΦΠΑ, στον κώδικα Βι-
βλίων και Στοιχείων και σε άλλα φορολογικά 
αντικείμενα.

• Στη σημερινή κατάσταση των μικρομεσαίων ει-
σοδηματιών (εργαζομένων και συνταξιούχων) που 
έχουν χάσει το 30% έως το 60% των αποδοχών τους 
και έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% οι πάσης 
φύσεως φόροι που πληρώνουν θεωρείται ότι είναι 
τουλάχιστον εγκληματική η αδυναμία του φοροει-
σπρακτικού μηχανισμού να εισπράξει τις βεβαιωμέ-
νες οφειλές των 14,4 δισ. ευρώ.

• Τα επίπεδα της αντοχής των Ελλήνων, των μι-
κρών ή μεσαίων εισοδημάτων, έχουν υπερβεί κάθε 
όριο και όταν αντιλαμβάνονται τέτοιου είδους εγκλη-
ματικές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού δεν τους 
αφήνουν περιθώρια λογικής αντιδράσεως.    
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Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

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

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

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

Επίσκεψη τάξης 1973 στο κΕ ΠΟρΟΣ 
(πρώην ΣΔΥν)

Η έβδομη εκδρομή του Συνδέσμου 
Αποφοίτων ΣΝΔ στο εξωτερικό: ένα 
πενθήμερο στην κωνσταντινούπολη,  
από 9 έως 13 Ιουνίου 2013

 με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγ-
ματοποιήθηκε την κυριακή 
26/05/2013 επίσκεψη στο κΕ 
Πόρος, μετά από 40 χρόνια, των 
πρώην μαθητών της Σχολής 
Δοκίμων Υπαξιωματικών ναυ-
τικού. Αρχικά έγινε εκκλησια-
σμός και μνημόσυνο στη μνήμη 
των συναδέλφων που έφυγαν 
πρόωρα από τη ζωή. Ακολού-
θησε επίσκεψη στο καρέ Αξιωματικών όπου μας υποδέχθηκε ο Διοικητής. Διανεμήθηκαν αναμνηστικές 
φωτογραφίες της Σχολής, από τον πρόεδρο, της ΕΑΑν Πόρου. Προσφέρθηκαν καφέδες και αναψυκτικά από 
το κΕ Πόρος, ενθύμια και σταφιδόψωμα από τους συναδέλφους. Ακολούθησαν αναμνηστικές φωτογραφί-
ες και η καθιερωμένη βόλτα στις εγκαταστάσεις του κΕ Πόρος. Ευχαριστούμε θερμά: Τον Διοικητή του κΕ 
Πόρος Αντιπλοίαρχο Ευάγγελο καφετζή Πν, τον Πρόεδρο της ΕΑΑν Πόρου Γεώργιο Αλιφέρη, τον Ανθυ-
πασπιστή εα Τριαντάφυλλο Τσόγκα, την Αρχικελευστή νεκταρία κοτζιά.

Κώστας Ξενικάκης

Ο ΣΑ/ΣνΔ, ικανοποιώντας μία από ετών εκφρασμένη 
επιθυμία των μελών του, πραγματοποίησε το πενθή-
μερο 9–13 Ιουνίου 2013, εκδρομή στην πάλαι ποτέ 
βασιλίδα των πόλεων, την κωνσταντινούπολη! 

Οι εικόνες, τα συναισθήματα, οι ιστορικές αναδρο-
μές, αλλά και η επαφή με τη ρεαλιστική πραγματικό-
τητα της σύγχρονης μεγαλούπολης των 17 εκατομ-
μυρίων κατοίκων, ικανοποίησε τους εκδρομείς με 

το πλούσιο πρόγραμμα που οργάνωσε ο Σύνδεσμός 
μας. Δεδομένου ότι για τους περισσότερους ήταν η 
πρώτη τους επίσκεψη στην κωνσταντινούπολη, επι-
διώξαμε και πετύχαμε το στόχο, που ήταν ο συνδυ-
ασμός ξεναγήσεων στα Βυζαντινά μνημεία, στους 
μουσειακούς χώρους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
επίσκεψη στην Ανατολική ακτή και κρουαζιέρα στο 
Βόσπορο. 

•
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Αλλά αυτό που συγκίνησε και σφράγισε την επι-
τυχία αυτής της εκδρομής ήταν η συνάντηση και 
υποδοχή μας από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη Βαρθολομαίο, μετά τον Εσπερινό στην Ι. μ. 
Ζωοδόχου Πηγής (στο μπαλουκλί) και, κατά δεύτε-
ρο λόγο, η επίσκεψή μας στην Ι. Θ. Σχολή Χάλκης, 
όπου μας υποδέχθηκε και μας ενημέρωσε ο ίδιος ο 
«ηγούμενός της», μητροπολίτης Προύσης Ελπιδο-
φόρος. Ο ΣΑ/ΣνΔ, προσέφερε τον θυρεό του στην 
Α.Θ.Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και 
στον μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, ως έκ-
φραση τιμής και εις ανάμνηση της επισκέψεως. 

Στην Πρίγκηπο, θέρετρο κάποτε των ευπόρων 
Ελλήνων της Πόλης, με εμφανή τα ίχνη του περά-
σματός τους, απολαύσαμε τα ξύλινα αρχοντικά, που 
όσα διατηρούνται ακόμη, αποτελούν κόσμημα για το 
νησί. Από τα αριστουργήματα που μας έκαναν να 
υποκλιθούμε μπρος στην ανυπέρβλητη τέχνη τους, 
ήταν τα μοναδικά Βυζαντινά ψηφιδωτά: της Αγίας 
Σοφίας (όσα διατηρούνται και έχουν αποκαλυφθεί) 
και τα σε πολύ καλύτερη κατάσταση της μονής της 
Χώρας. και οι δύο ιστορικοί ναοί που έχουν μετα-
τραπεί σε μουσεία, χαρακτηρίσθηκαν μνημεία πολι-
τιστικής κληρονομιάς προστατευόμενα από την 
UNESCO, με τα ψηφιδωτά τους να θεωρούνται τα 
ομορφότερα στον κόσμο!

Το σημερινό «προεδρικό μέγαρο» και παλαιότερα 
παλάτι (Σαράϊ) ντολμά μπαχτσέ, εντυπωσιάζει με 

τον πλούτο, τη χλιδή, την πολυτέλεια και τη συσσω-
ρευμένη ομορφιά αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, χρυ-
σού, μαρμάρου, κρυστάλλων και χαλιών, όλων 
αυτών πλαισιωμένων από υπέροχους κήπους σε μια 
μαγευτική θέση δίπλα στο Βόσπορο.

Το ανάκτορο του Τοπκαπί σήμερα είναι ένα μου-
σείο των θησαυρών που είχε συγκεντρώσει η πα-
λαιά Οθωμανική αυτοκρατορία, με ανεκτίμητης αξί-
ας κοσμήματα από χρυσό και πολύτιμους λίθους και 
καλλιτεχνήματα Ισλαμικής τέχνης κάθε είδους. 

Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε όμως μια 
επίσκεψη στο μεγαλύτερο και αρχιτεκτονικά αρμο-
νικότερο τζαμί της κωνσταντινούπολης, το μπλε 
Τζαμί με τα διακοσμητικά φαγεντιανά κεραμικά του, 
από το χρώμα των οποίων έλαβε και το όνομά του.

Περπατήσαμε στα στενά δρομάκια της παλιάς πό-
λης και του Γαλατά. Στις περιοχές αυτές συναντάς 
πολλά κτήρια με ελληνικά ονόματα αρχιτεκτόνων 
και εμπόρων, των τελευταίων πιο συχνά στις θορυ-
βώδεις υπαίθριες ή τις δαιδαλώδεις σκεπαστές 
αγορές/παζάρια.

Οι ξεναγήσεις μας ολοκληρώθηκαν με τον καλύ-
τερο τρόπο: τη νυκτερινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, 
μια συναρπαστική περιπλάνηση στην Ασιατική και 
Ευρωπαϊκή πλευρά της κωνσταντινούπολης, που θα 
μας μείνει αλησμόνητη!

Υποναύαρχος εα Αντ. N. Αναστασάκης ΠΝ

O Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΝΔ στην Αγιά Σοφιά



44           ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

EΠIKAIPO KENTPI

EY
Θ

YM
A

 K
A

I 
ΣO

BA
PA

Αχ αυτή η εμφά-
νιση... το καλο-

καίρι
Το καλοκαίρι έφτασε, τα 

μαγιό ολόσωμα ή μπικίνι εν 
δράσει. Τώρα προστέθηκε πέραν του οικο-
νομικού ένα ακόμη πρόβλημα στις κύριες η 
εμφάνισή τους στη θάλασσα ... 

Η μια λέει «δεν πρόλαβα να αδυνατίσω 
έχω κάτι παχάκια εδώ», η άλλη λέει «είμαι 
καλύτερα από πέρσι» και ας έχει πάρει και 
5-6 κιλά. 

Η θάλασσα όλες τις χωράει, ας μη στενο-
χωρούνται οι κυρίες...

Προσφορά χαρακτήρα ...καλο-
σύνης
Ήταν τότε η δεκαετία του ’50 με τη γνωστή 
φτώχια πολλών από εμάς... Μαθητές στη 
σχολή ΗΛ-ΗΝ του ΚΕΚΑΝ με αρχηγό το 
δυναμικό και προικισμένο με αρετές τον 
Φάνη Καραγκούνη. 

Ο αρχηγός στα πλαίσια του έχει πολλές 
εξουσίες στην τάξη του. Μπορούσε να κάνει 
χρήση των θετικών και αρνητικών εξουσιών 
του Αρχηγού. Αυτός ο καλοσυνάτος ισχυ-
ρός έκανε χρήση των σωστών εξουσιών 
του. 

Εμείς οι περισσότεροι από επαρχία δεν 
γνωρίζαμε από στρατό, δεν ξέραμε να περ-
πατήσουμε στην Αθήνα, ντρεπόμαστε να 
φορέσουμε γραβάτα, αυτός μας έμαθε μας 
δίδαξε σωστά. 

Μάθαμε πειθαρχία, μας δίδαξε στρατιω-
τική συμπεριφορά και μας έκανε άριστους 
βαθμοφόρους στο ΠΝ. 

Θεοφάνη (Φάνη) Καραγκούνη σε ευχαρι-
στούμε. Τώρα ο Φ. Καραγκούνης διαπρέπει 
στον Καναδά... Ένας σωστός άνθρωπος 
πάντα διαπρέπει σε αυτό τον πλανήτη Γη.

Η στάνη ...και ο οδηγός της ... 
Κάθε στάνη προβάτων έχει τον οδηγό της 
και τον ακολουθεί χωρίς να διασπάται σε 
κομματίδια ...Προασπίζεται το κοινό της 
συμφέρον. Μήπως πρέπει και κάποιοι άλ-
λοι να πράξουν το ίδιο; Εδώ τι φταίει, ο 
οδηγός ή η στάνη... 
…Ο νοών νοήτω.

Military Club
Αναφορικά με το σχόλιό μας σχετικά με το 
Military Club που δημοσιεύθηκε στη σελίδα 
26 του τεύχους των ΘΑ 115 «Μάιος-
Ιούνιος 2013», μετά την ενημέρωση που 
μας έκανε ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ αίρουμε 
τις επιφυλάξεις που διατηρούσαμε και ανα-
μένουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων 
του Military Club προς την ΕΑΑΝ που είναι 
ευπρόσδεκτες.

Ομοιόμορφη φορεσιά... 
Στο εξωτερικό που έχω πάει, ακόμη και 
στην Τουρκία, οι μαθητές φοράνε τα ίδια 
ρούχα. Κάποτε φορούσαν και εδώ αλλά 
καταργήθηκε, λόγω εκσυγχρονισμού στην 
Παιδεία. Ευτυχώς που βγήκαν τα τζιν πα-
ντελόνια και σωθήκανε και τα λιγότρο ευ-
κατάστατα παιδιά... Ποτέ δεν είναι αργά...

Τα σχολεία μας... 
Δεν είναι μεταξύ των πρώτων στον πλανή-
τη. Πατρίδα, χρήματα διαθέτεις με το τσου-
βάλι (τα όργανα στις αποθήκες σκουριά-
ζουν), καθηγητές έχει πληθώρα, κτίρια και-
νούργια, μαθητικές εστίες πολλές. 

Τι άραγε να συμβαίνει; 
Μήπως γνωρίζεις κάτι; 
Απλά σου λείπει το σύστημα...

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



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013             45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απογραφή μερισματούχων ΜΤΝ 
2013
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν έως 
σήμερα απογραφεί στο μΤν να το πράξουν άμεσα 
ερχόμενοι σε απευθείας συνεννόηση με το Ταμείο, 
καθώς, όπως ενημερωθήκαμε, θα υπάρξει σύντο-
μα διακοπή στη χορήγηση των μερισμάτων τους, 
ενώ η περίπτωση επαναχορήγησής τους θα είναι 
δυνατή μετά από μακρό χρονικό διάστημα (έως και 
εξάμηνο).

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Απογραφή και θεώρηση βιβλια-
ρίων συνταξιούχων και έμμεσων 
μελών τους

ΟΠΑΔ
Διάρκεια διαδικασίας 01/06/2013-31/10/2013

Δικαιολογητικά
Άμεσο μέλος
1.  Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα (ή εξου-

σιοδοτημένος αντιπρόσωπος σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις!!!)

2. Βιβλιάριο ασθενείας.
3.  Σημείωμα συντάξεως γενικού λογιστηρίου 

οποιουδήποτε τριμήνου τρέχοντος έτους.
4.  Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 

τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑν και στον 
οποίο ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να είναι 
πρώτος δικαιούχος.

Επιπρόσθετα για έμμεσα μέλη
5.  Για απογραφή – θεώρηση έμμεσου μέλους απαι-

τείται το βιβλιάριο ασθενείας και η ταυτότητα του 
έμμεσου μέλους.

6.  Υπεύθυνη δήλωση ανά περίπτωση (ζητήστε την 
από το κΕΠ).

7.  Ε1 ή εκκαθαριστικό για προστατευόμενα άνεργα 
τέκνα (18-24 ετών) και για σύζυγο.

8.  Βεβαίωση σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα (18-
26 ετών).

Γίνεται και στα κΕΠ.

Λειτουργία ΠΟΝ (διατακτικές απο-
στράτων στελεχών)

1. Στη συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας, παρα-
καλούμε μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

Α. Αναβάθμιση υφιστάμενης μηχανογραφικής 
εφαρμογής υπολογισμού μερισμάτων, σε βάρος 
ιδίων κεφαλαίων σας, ώστε κατά την εξόφληση τυ-
χόν υφιστάμενων οφειλών μερισματούχων θέματος 
από διατακτικές ΠON να συνυπολογίζεται, εκτός του 
μερίσματος ΕκΟΕμν κι το μέρισμα μΤν.

Β. Συνεργασία με ΠON, με σκοπό τη διασύνδεση 
των μηχανογραφικών εφαρμογών μΤν-ΠΟν.

Γ. Υποβολή αναφοράς εξελίξεων μέχρι 31-07-13.
2. ΠΟν παρακαλείται λάβει υπόψη τα ανωτέρω 

και μεριμνήσει συναφώς για την απαιτούμενη ανα-
βάθμιση της οικείας μηχανογραφικής εφαρμογής 
του, σε βάρος ιδίων κεφαλαίων του.

3. ΕΑΑν παρακαλείται για ενημέρωση των εν 
αποστρατεία στελεχών του Πν ότι η αναστολή κα-
ταβολής δόσεων διατακτικών ΠΟν που έχει συντε-
λεσθεί σε μερίδα μελών της είναι προσωρινή και 
οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

4. ΥΕν παρακαλείται μεριμνήσει για ανάλογη 
ενημέρωση εν αποστρατεία στελεχών ΛΣ.

Λειτουργία εξωτερικού διαβητο-
λογικού ιατρείου NNΣ

1. Αναφέρεται / γνωρίζεται έναρξη λειτουργίας 
ιατρείου θέματος από 04 Ιουλίου 2013.

2. Πρόγραμμα λειτουργίας ως ακολούθως: Δευ-
τέρα: 08.00-13.00, Πέμπτη: 08.00-13.00.

3. Υπεύθυνος ιατρός πλωτάρχης (ΥΙ) Ι. ντούρης Πν
4. T/F ραντεβού: 210 – 4649424.
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Ψυχαγωγικές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις

Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων των μελών της ΕΑΑν και όχι μόνο, 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διάφορες ψυ-
χαγωγικές εκδηλώσεις όπως πριν τα Χριστούγεν-
να, Πρωτοχρονιά, περίοδο των Απόκρεων, νωρίτε-
ρα και αργότερα, με φθηνό εισιτήριο. Τα μέλη μας 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις 
αυτές να απευθύνονται για περισσότερες πληρο-
φορίες στον διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑν 
Αντιπλοίαρχο εα Γρ. Γεωργακόπουλο Πν. 

Ευχαριστήριο
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ιατρούς του 
ννΑ κ. κ. κυριαζάνο Ιωάννη, χειρούργο, Στρέμπε-
λα Παναγιώτη, καρδιολόγο, κοτσικόρο νικόλαο, 
γαστρεντερολόγο για την άμεση αντιμετώπιση του 
προβλήματος υγείας που μου παρουσιάσθηκε. Επί-
σης θέλω να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό της Α' Χειρουργικής κλινικής 
για την άοκνη και πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά 
στην αντιμετώπιση των ασθενών της κλινικής.

Ευγνώμων
Τρασάνης Γεώργιος, Ανθ/ρχος Ε. εα

Σπουδαστές δικαιούχοι χρηματι-
κών βραβείων και επαίνων
Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα
Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αναμένεται ότι θα γίνει και φέτος ο καθιερωθείς θε-
σμός βράβευσης των αριστούχων μαθητών Β' και Γ' 
τάξεως Λυκείου τέκνων αποστράτων Αξ/κών των 
αυτών βαθμίδων και αριστούχων ως το ΠΔ 246/98 

με βαθμολογική βάση άνω του 18,1.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν από 
ΓΕν. Εκτιμάται ότι θα ισχύσει ως και εις το παρελ-
θόν:
1) Αίτηση του κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη βεβαί-
ωση Δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (στην οποία θα 
φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων 
των μαθητών και ο χαρακτηρισμός σε «ΑρΙΣΤΑ»).
2) Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνά-
πτεται βεβαίωση του οικείου οργανισμού – υπηρεσί-
ας ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα. Σε αντί-
θετη περίπτωση συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο σύζυγο ή 
τη σύζυγο (δηλαδή περί μη απασχολήσεως του/της 
συζύγου).
3) Το ύψος του χρηματικού βραβείου καθορίζεται 
από το ΓΕν για τους ανωτέρω και η υλοποίηση της 
βράβευσής τους θα οργανωθεί με μέριμνα ΓΕν/ΔΕ-
ΔηΣ και θα μας γνωσθεί με νεότερο έγγραφο.
- Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν με το περιοδικό ΕΑΑν 
«Θαλασσινοί Απόηχοι», Ιουλίου – Αυγούστου 2013. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑν 
έως 30/10/2013.
- Επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται προς βράβευση οι 
σπουδαστές, τέκνα αποστράτων μελών της ΕΑΑν, 
απόφοιτοι με άριστα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτούς, όπως 
και το περασμένο έτος, προβλέπεται να βραβεύσει 
η ΕΑΑν συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων 
Στρατιωτικών Παραγωγικών σχολών.
- Προς τούτο οι κηδεμόνες απόστρατοι Αξ/κοί των εν 
λόγω σπουδαστών θα πρέπει να υποβάλουν τα πα-
ραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά με εξαίρεση, 
αντί βεβαίωση του Λυκείου βεβαίωση των οικείων 
ημεδαπών πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τα οποία απο-
φοίτησαν κατά το έτος 2013. η εν λόγω τελετή λαμ-
βάνει χώρα κατά την κοπή πίτας ΕΑΑν και ιδία φέτος 
την 19-1-2014 ημέρα κυριακή στο Πολεμικό μου-
σείο στην Αθήνα και ώρα 10.30. Προτείνεται όπως 
οι προς βράβευση, ως ανωτέρω, να παραβρεθούν 
κατά τη βράβευση στο Πολεμικό μουσείο.
- Επίσης το ΔΣ προβλέπεται να αποφασίσει, όπως 
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και στα τέκνα Αξ/κών – Ανθυπασπιστών ΛΣ εα, μα-
θητές Β' και Γ' Λυκείου απάντων εσωτερικού, ως 
ανωτέρω, να αποδοθούν χρηματικά βραβεία, καθό-
σον είναι δίκαιο, εφόσον δεν βραβεύτηκαν από το 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ή από άλλον Οργανι-
σμό ή Υπηρεσία και αφού υποβάλουν τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά μέχρι 1.12.2013.
- Επίσης αποφασίστηκε από το ΔΣ να αποδοθεί δι-
άκριση με την απονομή επαίνων, χωρίς χρηματικά 
ποσά και στους σπουδαστές, τέκνα αποστράτων 
μελών της ΕΑΑν, που αποφοίτησαν με Άριστα το 
έτος 2013 από πανεπιστήμια Αλλοδαπής (ΑΕΙ) ή 
αποφοίτησαν με Άριστα από Ανώτατες – Ανώτερες 
Σχολές μεταπτυχιακών σπουδών με την υποβολή 
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω 
για τους σπουδαστές πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΑΕΙ-
ΤΕΙ) εσωτερικού (ελληνικής Επικράτειας), υποβαλ-
λόμενα μέχρι 1.12.2013 και η βεβαίωση ή το πτυχίο 
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
- η υποβολή δικαιολογητικών όλων των ενδιαφε-
ρομένων, πρέπει να γίνει μέχρι 1.12.2013 στη Γραμ-
ματεία ΕΑΑν.

Ετήσιο μνημόσυνο  
για τους πεσόντες στο ΚΕ/ΠΑΛ
Προβλέπεται ότι το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή 
των πεσόντων υπέρ Πατρίδος Αξιωματικών, Υπα-
ξιωματικών και ναυτοδιόπων του Πν και ΛΣ,  θα 
πραγματοποιηθεί στο κΕ/ΠΑΛ Παρασκευή 15 Nο-
εμβρίου 2013. Θα διατεθούν υπηρεσιακά λεωφο-
ρεία. Όσοι μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα παρα-
καλούνται να βρίσκονται στον Ι.ν. Αγ. Δημητρίου 
κΕ/ΠΑΛ έγκαιρα. η παρουσία του μεγαλύτερου δυ-
νατού αριθμού Αποστράτων συναδέλφων αποτελεί 
χρέος τιμής στη μνήμη των πεσόντων.

η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί από το ΓΕν 
το οποίο οργανώνει και την όλη εκδήλωση. Προς 
τούτοις οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν τέλη 
Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία της ΕΑΑν προκειμένου 
να πληροφορηθούν την ακριβή ημερομηνία. Επίσης, 
να δηλώσοουν συμμετοχή στη Γραμματεία της ΕΑ-
Αν για προτεραιότητα στα λεωφορεία.

Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ: Τηλέφωνα
Για ευκολία σας στην επικοινωνία με τα γραφεία της ΕΑΑν δημοσιεύουμε τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με αυτά, από τα ακόλουθα νούμερα:
- 210 3310430-31 κέντρο
- 210 3368656 Πρόεδρος ΕΑΑν
- 210 3368657 Γραμματεία Προέδρου
- 210 3368658 Διευθύνων Σύμβουλος
- 210 3368659 Χρηματική διαχείριση
- 210 3368660 κυλικείο / Εντευκτήριο
- 210 3368661 Πρόνοια ΕΑΑν
-  210 3368662 μηχανογράφηση – παραθερισμός, Γραφείο ταυτοτήτων
- 210 3368663 Αίθουσα ΔΣ / ΕΑΑν
- 210 7261259 Γραφείο Πρόνοιας ΕΑΑν/ννΑ
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Σχόλιο της σύνταξης: ο ναύτης Α. Περιστέρης είναι γιος συναδέλφου

Ηθικές αμοιβές στρατεύσιμου προσωπικού
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Διεύθυνση Β3
Τμήμα Ι

    Αθήνα, 01 Αυγούστου 2013

Θέμα: Ηθικές Αμοιβές Στρατεύσιμου Προσωπικού
Σχετικά:  α. ΕΠ ΦΕΣ 300/31 Ιουλ. 13/Δ/ΓΕΝ 

β. ΠαΔ ΓΕΝ 4-5/99 (Παράρτημα Δ)

1.  Έχοντας υπόψη τα σχετικά, εκφράζω την Ευαρέσκεια μου στο κάτωθι προσωπικό στρατευμένης 
θητείας:   α. Ναύτη (Τ/ΟΠΛ) Στυλιανό – Μάριο Κόη (ΑΓΜ: 62789) 

β. Ναύτη (ΔΙΟΙΚ) Αθανάσιο Περιστέρη (ΑΓΜ: 62872) 
γ. Ναύτη (ΔΙΟΙΚ) Νικόλαο Πανταζόπουλο (ΑΓΜ: 62389)

2. Οι ανωτέρω την 12 Ιουλίου 2013 και ενώ επέστρεφαν στο ΓΕν από το νΣ, μετά από εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας, αντιλήφθηκαν συνάνθρωπό μας σε κρίσιμη κατάσταση, ευρισκόμενο στο 
έδαφος με απώλεια αισθήσεων, στην περιοχή μεταξουργείου και άμεσα του παρείχαν τις πρώτες 
βοήθειες, επιτυγχάνοντας μετά από σύντομο χρονικό διάστημα την ανάκτηση των αισθήσεών του. 
Ακολούθως του παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη, εμψυχώνοντάς τον συνεχώς. Τέλος, ειδοποίησαν 
το ΕκΑΒ, παραμένοντας στο χώρο του συμβάντος, μέχρι την άφιξη των ιατρών.
3. η δράση καθώς και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών των ανωτέρω, συνέβαλε στην άριστη 
προβολή της εικόνας και του κοινωνικού έργου του Πν, αποσπώντας τα κολακευτικά σχόλια και τις 
επευφημίες των παρευρισκομένων.
4. με μέριμνά σας το παρόν, να αναγνωστεί σε κλήση του στρατευσίμου προσωπικού της Υπηρεσίας 
σας, να καταχωρηθεί στους οικείους ατομικούς φακέλους (ΑΦΟ) και αντίγραφό του να δοθεί στους 
ενδιαφερόμενους.
5. Χειριστής θέματος: Αντ/χος (Ο) Ι. μαυρουδάκης Πν, Τμ/χης ΓΕν/Β3-1, τηλ.: 9705-1385

Αντιναύαρχος Ε. Αποστολάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Βράβευση μαθητών - Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
Ανακοινώνεται ότι στις 19 Ιανουαρίου 2014 ημέρα κυριακή, θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό μουσείο 
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας καθώς και απονομή τιμητικών διπλωμάτων ως και η βράβευση αποφοίτων-
μαθητών Β' και Γ' λυκείου παιδιών Αξιωματικών ΛΣ. Επίσης θα γίνουν βραβεύσεις αριστούχων φοιτητών 
ΑΕΙ - ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν με την παρουσία τους 
την καθιερωμένη εκδήλωση.

Το ΔΣ ΕΑΑΝ
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Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Δημοσιεύσεις στο περιοδικό «Θ.Α.»

Παρακαλούνται τα μέλη και μη ότι τα διάφορα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στο 
περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», να μην υπερβαίνουν τις τρεις τυπογραφικές σελίδες (Α4). Σε 

περίπτωση που είναι το ίδιο κείμενο μεγαλύτερης έκτασης, τότε να χωρίζεται από τον ίδιο το συγγραφέα σε 
δύο ή περισσότερες ενότητες. 
Επειδή λαμβάνουμε κατά περιόδους διάφορες επιστολές με προσωπικά παράπονα που αφορούν 
διάφορες υπηρεσίες του ναυτικού και όχι μόνο και συγκεκριμένα προσωπικά παράπονα, το πε-

ριοδικό δεν είναι υποχρεωμένο να τις δημοσιεύει. Ο λόγος είναι ότι εν προκειμένω οι συνάδελφοι αυτοί 
έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ενώ ο σκοπός του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» είναι ενημε-

ρωτικός και ψυχαγωγικός. 
Τα κείμενα να είναι καθαρογραμμένα και να έχουν πλήρη στοιχεία και υπογραφή του αποστέλλο-
ντος. 
η ΕΑΑν δεν επιστρέφει τα άρθρα και τις φωτογραφίες στους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τη 
δημοσίευσή τους ή μη στους «Θ.Α.». 
Οι δημοσιεύσεις για τους «Θ.Α.» να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην ΕΑΑν, τους 
μονούς μήνες του έτους.

Η Συντακτική Επιτροπή

•

☞

☞

☞
☞
☞

Ημερ.: 26-07-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 4/13

1.-Γνωρίζεται ότι την Τετάρτη 24 Ιουλίου έγινε σύσκεψη στο Γ.Ε.ν. υπό την Προεδρία του Γ.Ε.ν./Δ.κ.Β. 
Αρχιπλοιάρχου Λεβέντη Πν με θέμα “ Εκδοση Π.Δ. για χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στους προερχο-
μένους από το Πν στα πλαίσια της STCW “

2.-Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος Επιτελείς του Γ.Ε.ν. και από πλευράς ΕΑΑν ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος Σ. 
Περβαινάς Πν εα, ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος Θ.Γερούκης Πν εα και τα μέλη της ΕΑΑν Αρχιπλοίαρχος (μ) 
Γ. κρητικός Πν εα, ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Πν εα (μέλος Δ.Σ./ΕΑΑν) και ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Α. 
Βερυκοκίδης Πν εα

3.-κατά την σύσκεψη έγινε παρουσίαση ενός προσχεδίου Π.Δ. που ετοίμασε το Γ.Ε.ν. και ακολούθησε εκτε-
νής συζήτηση

4.-η ΕΑΑν ανέλαβε την υποχρέωσή  να καταθέσει τις απόψεις της επί του σχεδίου του Π.Δ. μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου.

5.-Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, μπορούν να έλθουν στην ΕΑΑν για ενημέρωση και σχολιασμό.

                                           Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
  Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
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Η Εθνική μας Άμυνα

Απόψεις

Κύριε Διευθυντά,
Βασικές συνιστώσες της αποτελεσματικότητας της 
Εθνικής μας Άμυνας, αποτελούν τα μόνιμα Στελέ-
χη των Ενόπλων μας Δυνάμεων και  ο Αμυντικός 
Εξοπλισμός, ενώ είναι αυτονόητο ότι οι Αμυντικές 
Δαπάνες πρέπει να επιμερίζονται ορθολογικά με-
ταξύ του εμψύχου δυναμικού και του αψύχου υλι-
κού. Εν τούτοις τις τελευταίες δεκαετίες, οι Αμυντι-
κές Δαπάνες κατευθύνονται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος τους μονόπλευρα στους Αμυντικούς Εξοπλι-
σμούς, ενώ τα μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων μας 
Δυνάμεων έχουν στο Δημόσιο τις χαμηλότερες 

αποδοχές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και ο 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 
που έχει τις υψηλότερες αποδοχές στο Στράτευμα, 
παίρνει Βασικό μισθό μικρότερο του Πρωτοδίκη, 
που είναι η πρώτη μισθολογική βαθμίδα στους Δι-
καστικούς.Ειδικότερα, οι Απόστρατοι των Ενόπλων 
μας Δυνάμεων, έχουν σε ετήσια βάση υποστεί τε-
λευταία μειώσεις Συντάξεων άνω του 60%.

Σωτήριος Γεωργιάδης
Απόστρατος Αξιωματικός

Ενόπλων Δυνάμεων

Το πώς κρίνουμε και τι κριτήρια μεταχειριζόμεθα 
όταν αποτιμούμε διαθέσεις ή πράξεις των συναν-
θρώπων μας, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποί-
ον έχουμε τοποθετηθεί απέναντι στη ζωή και στα 
αγαθά της. και η τοποθέτηση αυτή διαμορφώνεται 
ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία μας, την ανατροφή 
μας, την εκπαίδευσή μας, τις επαγγελματικές μας 
φιλοδοξίες, την ικανότητα επικοινωνίας κ.ά. Αν στα 
πιο πάνω χαρακτηριστικά υπάρξει μία αρμονία κι 
ένα επίπεδο άνω του μέσου όρου, τότε ο κοινός 
άνθρωπος αισθάνεται, σκέπτεται, κι ενεργεί «συ-
ζευκτικά» και όχι «διαζευκτικά». Τοποθετείται εύ-
κολα στο «σχετικό και το απόλυτο». Στην αντίθετη 
περίπτωση γίνεται αιχμάλωτος των έξεών του, δη-
μιουργεί ένα παγιοποιημένο τρόπο συμπεριφοράς 
– εξωτερικής ή εσωτερικής – αυτοματοποιείται.

Ένα συχνό φαινόμενο αυτής της «ψυχολογικής 
αδράνειας» είναι η εύκολη γενίκευση μίας, κατ’ αυ-
τούς, αστοχίας υπηρεσίας ή υλικού. Όταν δε, οι συν-
θήκες του κοινωνικού «γίγνεσθαι» είναι όπως 

αυτές που βιώνουμε τα τρία τελευταία χρόνια, τότε 
η πίκρα, η απογοήτευση, η κούραση μα και ο θυμός 
εύκολα μας στρέφουν να τα βάζουμε επί δικαίων 
και αδίκων. Ο χώρος της υγείας πάντα υπήρξε ένας 
πολύτιμος όσο και ευαίσθητος τομέας της ζωής 
μας. Οι λόγοι ευνόητοι.

Ο ΣΑ/ΣμΥν επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί 
είτε με άρθρα στην εφημερίδα του (νέα του ΣΑ/
ΣμΥν) είτε με παραστάσεις όπου δει, αν και κατά 
πόσον η λειτουργία και προσφορά του ννΑ είναι η 
ενδεικνυόμενη. η κριτική δε που υφίσταται το νο-
σοκομείο είναι αυστηρότατη, τις περισσότερες δε 
φορές άδικη.

Όλοι γνωρίζουμε ή το έχουμε βιώσει, ο άρρω-
στος δεν είναι απλώς και μόνο ένας οργανισμός που 
έχασε την «ισορροπία» του και κινδυνεύει να ταλαι-
πωρηθεί, να χαθεί. Είναι (προπάντων είναι) ένα άτο-
μο που υποφέρει και ψυχικά (όπως και ο περίγυρός 
του), που προσπαθεί να «γαντζωθεί» από κάπου για 
να σωθεί. Ζητάει βοήθεια από παντού, πρωτίστως 

Γράφει ο Επ/στής εα Ελ. Σφακτός Πρόεδρος ΣΑ/ΣΜΥΝ
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όμως από το γιατρό. Έχει ανάγκη όχι μόνο ιατρική 
αλλά και ψυχική. Γι’ αυτό και ο καλός γιατρός πρέπει 
να είναι και καλός ψυχολόγος. Δεν γνωρίζω αν οι 
σημερινοί φοιτητές που σπουδάζουν ιατρική μαθαί-
νουν ψυχολογία γενική και ιδίως του αρρώστου (όχι 
τα ψυχικά νοσήματα), διότι για τους παλαιότερους 
είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε τέτοιο μάθημα. Έμπαιναν 
στο επάγγελμα ανέτοιμοι απάνω στα ψυχολογικά 
προβλήματα των ασθενών, πιστεύοντας ότι κι εδώ 
η πείρα θα λειτουργήσει ως δάσκαλος στην πράξη. 
Στις περιπτώσεις αυτές πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να συμβούν «ψυχολογικά αστοχήματα». Ένας «σω-
στός λόγος» μπορεί να ενεργήσει θετικότερα και 
από το καλύτερο φάρμακο, όπως μπορεί να προκα-
λέσει το αντίθετο (επιδείνωση της κατάστασης) ένας 
αδέξιος ψυχολογικός χειρισμός. Ο τελευταίος όχι 
από κακή θέληση, αλλά από αδυναμία προσέγγισης 
της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Εδώ 
ταιριάζει «η πρόληψη καλύτερη της θεραπείας». 
Διότι ο κάθε ασθενής ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, 
μόρφωση, κοινωνική θέση α) φοβάται. η νόσος του 
φέρνει ανασφάλεια και ας μη το λέει. β) Δυσφορεί 
γιατί εξαρτάται από άλλους, ιδίως όταν «φταίει» για 
το πάθημά του, και γ) είναι καχύποπτος απέναντι σε 
όλους, ακόμα και στο γιατρό του (μου λέει την αλή-
θεια, ή έχω την κακιά αρρώστια;). με τέτοια κακιά 
ψυχολογία οι διαμαρτυρίες μπορούν να αιτιολογη-
θούν μα όχι και να δικαιολογηθούν.

Εξυπακούεται ότι, και το νοσηλευτικό προσωπι-
κό (προπάντων αυτό) σαν άμεσος συνεργάτης του 
γιατρού που υλοποιεί τις εντολές του, πρέπει να 
κατέχει κατά το μεγαλύτερο δυνατόν την «τέχνη» 
της προσέγγισης ενός συναισθηματικά φορτισμέ-
νου ατόμου, όπως το περιγράψαμε πιο πάνω. Είναι 
εκείνη η κατηγορία εργαζομένων που γίνεται απο-
δέκτης των περισσότερων παρατηρήσεων, ενίοτε 
σκληρών και με υπερβάλλοντα ζήλο. Τα περισσό-
τερα, ως συνήθως, αδικαιολόγητα, γενικευμένα και 
υπερβολικά.

Ο Σύνδεσμός μας στα τριάντα χρόνια λειτουργίας 
του, έχει γίνει αποδέκτης εκατοντάδων ευχαριστη-
ρίων και θετικών τοποθετήσεων για την προσφορά 
του νοσοκομείου σε όλους τους τομείς. Ειδικά με 
τις σημερινές αντίξοες, ιδίως οικονομικές, συνθή-
κες, όχι μόνο το ίδρυμα δεν περιόρισε την προσφο-
ρά του, τουναντίον την επέκτεινε (λεπτομέρειες στα 
τεύχη νέα του ΣΑ/ΣμΥν 117, 118 Απρίλ. - Σεπτ. 
2012). Του πρέπει λοιπόν η αναγνώριση και η επι-
βράβευση των προσπαθειών από τον κάθε ένα που 
το χρησιμοποιεί, αρκεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται 
γύρω του και σε αντίστοιχους ομοειδείς χώρους. 
Αρκεί λίγη καλή θέληση και δύναμη ψυχής. Την τε-
λευταία την βρίσκεις με ορισμένη πνευματική τοπο-
θέτηση που σου δίνει νόημα στη ζωή. Αν πετύχεις το 
τελευταίο, όσο δυσαρμονικός και αν είσαι με τον 
περίγυρό σου, θα γίνεις λιγότερο βαρύθυμος, κακε-
ντρεχής, μεμψίμοιρος. Τέλος, η κατά καιρούς 
έμπρακτη ενίσχυση τμημάτων αυτού από την ΕΑΑν 
με σύγχρονες ιατρικές συσκευές, είναι μία αναγνώ-
ριση κι επιβεβαίωση στις προσπάθειες που το ννΑ 
καταβάλλει για να έχουν τα εα στελέχη έναν αξιόπι-
στο δικό τους χώρο. και κλείνοντας. Όταν λίγες 
ώρες πριν οι καμπάνες σημάνουν το χαρμόσυνο 
μήνυμα της Αναστάσεως βρίσκεσαι μαζί με άλλους 
άτυχους συνανθρώπους σου στους χώρους των 
επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και όλα 
λειτουργούν άψογα και στην εντέλεια, χωρίς καμία 
χαλάρωση, ναι τότε τους βγάζεις το καπέλο.

Συγχαρητήρια κι ευχαριστίες στη βραδινή βάρδια 
του τμήματος επειγόντων της 4ης μαΐου καθώς και 
στην ιατρική ομάδα της Α' χειρουργικής κλινικής, 
με επικεφαλής τον Πλοίαρχο (ΥΓ) Δ. Δαυίδη και σε 
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της αυτής κλινικής 
με επικεφαλής την Προϊσταμένη, Πλωτάρχη (νοσ.) 
Αγ. Γεωργέλη Πν. η επιστημονική και νοσηλευτική 
τους προσφορά ήταν άψογη και στις τρεις διαδοχι-
κές μου νοσηλείες στο νοσοκομείο. Ειλικρινά τους 
ευχαριστώ.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 δημοσιεύ-
ονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι, 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
•   Κωσταράς Γεώργιος,  υιός συναδέλφου, πτυχιούχος Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Εμφυτευματολογία-Οδοντιατρική,  Προ-
σθετική-Αισθητική Οδοντιατρική-Περιοδοντολογία. Αλεξ. 
Παπαναστασίου 93, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4174697

•  Ο γιος του συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, 
διατηρεί Γραφείο Τελετών. Τηλ.: 2109213398, 6972416761. 
Χαμηλές τιμές για οικογένεια Πν και ΛΣ.

•  Μαραθώνας-Κάτω Σούλι οικισμός Άνω Αύρα, Τεπελενίου 
18, πωλείται σε συναδέλφους οικόπεδο 600μ2 με σπίτι 66μ2.  

Τηλ.: 6974742625.
•  μαθήματα πιάνου παραδίδει η Μελπομένη Παναγιώτου, κόρη 

συναδέλφου, εμπειρία ωδείου, προσιτές τιμές, νότια προάστια. 
6936272497.

•   Μιχάλης Ν. Κουμεντάκης,  πολιτικός μηχανικός, αναλαμ-
βάνει νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπογείων, 
ημιυπαίθριων κ.λπ. 210-2830215, 6970-883598.

•   Βισκαδουράκης Παύλος,  αρχιτέκτων-μηχανικός. Επισκευ-
ές-τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων, αυθαιρέτων. 210-5697097, 
6972317718.

•   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 γερ-
μανικής φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτι-
κού-Γυμνασίου σε χαμηλές τιμές. 210-49.63.927. κιν.: 697-
92.60.411.

•   Μαντά Σταυρούλα,  γαλλικής φιλιλογίας πανεπ. Βουργουν-
δίας, 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 Φρα-
γκίσκου. 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, τοπογρα-
φικά, 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.: 
6945-68.68.89.

•   Ευγενία Ν. Τζανετάκου,  χειρουργός οδοντίατρος, πτυχιού-

χος πανεπ. Αθηνών. Περικλέους 6 και Διομήδους, μαρούσι 
(πλησίον ηΣΑΠ). 210-61.27.200. κιν.: 697-41.45.467.

•  Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για ενοι-
κίαση-πώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας 
καταστημάτων. Μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων Μηχανι-
κός. Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 
6560015.

•  Γραφείο Τελετών Καμαράτος  Λάζαρος Αξ/κος εα Πν. Τελε-
τές, κάλυψη δαπάνης από χρήματα ταμείων. Δωρεάν διαδικα-
σίες, μεταφορά συντάξεων στους δικαιούχους. Φιδειππίδου 
25 Αμπελόκηποι. 210-7774503.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ. 
Ιωάννη Ευβοίας
•  Ο.Τ. 259/1, 625 τ.μ. γωνιακό με εξαιρετική θέα. 20.000€. 

Τηλ.: 210-6208620, κιν.: 6977-598910, anastas@otenet.gr
•  Ο.Τ. 194/7. κιν: 6937252500
•  Ο.Τ. 218/2. κιν: 6943485924, 6979863354
•  Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, κιν: 6944-844886
•  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
•  Πάτρα, παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερί-

σματα με αυτονομία, κλιματισμό, Internet, κήπο, πάρκινγκ, 
BBQ, όμορφο, ήσυχο περιβάλλον. Αντιπλοίαρχος ην-Σν Κο-
ντοδήμος Κώστας, 6977-129890, 2610-314.933.

•  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

•  Αγία Άννα νάξου, ενοικιαζόμενα δωμάτια 10 μέτρα από την 
παραλία. Προσφορές Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Κων/νος Πα-
παδόπουλος, γιος συναδέλφου εα. 6981-81.46.81. www.
litsa-studios.gr

•  Πάτρα, παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερί-
σματα με αυτονομία, κλιματισμό, internet, κήπο, πάρκινγκ. 
Ειδικές τιμές σε παιδιά συναδέλφων. Αντιπλοίαρχος ΗΝ-ΣΝ 
Κοντοδήμος Κώστας. 2610-314933, 6977-129890.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Ένας λόγος… απ'τα παλιά

Κ ύριε Διευθυντά,
Πρόσφατα η ιατρός Eιρήνη Πολυχρόνη 
μου έδωσε και διάβασα το λόγο που εξε-

φώνησε στην Τήνο στις 4-7-1990 ο πατέρας της 
Yποπλοίαρχος Πολεμικής Διαθεσιμότητας Bασίλει-
ος Πολυχρόνης. Mετά από άδειά της -και με ιδιαί-
τερη χαρά όπως μου δήλωσε- θα διάβαζε αυτόν το 
λόγο σε ανάμνηση του πατέρα της δημοσιευμένο 
στους «Θαλασσινούς Aπόηχους» στο τεύχος της 
επετείου της 15ης Aυγούστου 2013. Kατόπιν αυ-
τών σας αποστέλλω συνημμένα σε Φ/A το χειρό-
γραφο του εκφωνηθέντα λόγου του Yποπλοιάρχου 
Πολυχρόνη για τις δικές σας ενέργειες στο πνεύμα 
των προαναφερθέντων.

Aθήνα 4-7-1990

Kύριε Δήμαρχε,
Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως της 
Tήνου,

H λύπη, το παράπονο ακόμα και η στενοχώρια, 
είναι δυνατόν να εκφρασθούν με λόγια. Tην ευ-
γνωμοσύνη όμως, αυτό το όμορφο συναίσθημα 
που νιώθω σήμερα για την τιμή που μου κάνατε, 
είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εκφράσω με 
λόγια. Aπλά σας ευχαριστώ.

Θα προσπαθήσω να θυμηθώ όσο πιο σωστά 
μπορώ τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. Aυτά 
που θα σας πω δεν θα έχουν καμία ανακρίβεια 
ή υπερβολή. Aς μου συγχωρεθεί όμως αν πα-
ραλείψω κάτι ή κάποιους, διότι και ο χρόνος 
που πέρασε και η ηλικία μου δίνουν κάποιες 

δικαιολογίες.
Aφήνοντας τη νήσο Mήλο με την «Έλλη» βρι-

σκόμαστε στο λιμάνι της Tήνου τα ξημερώματα 
της 15ης Aυγούστου 1940, απέναντι από την 
Eκκλησία της Παναγίας μας. O συνάδελφός μου 
Kαραγιάννης και εγώ βρισκόμαστε στην «Έλλη» 
με την πρώτη μας απόσπαση. Eίμαστε τότε νέοι 
υπαξιωματικοί και μόλις είχαμε τελειώσει τη 
Σχολή. Θυμάμαι ότι και οι δύο μας είχαμε βάρδια 
σε ένα από τα δύο λεβητοστάσια της «Έλλης». 
Mόλις αγκυροβολήσαμε, λάβαμε την εντολή να 
απομονώσουμε το καζάνι (λέβητα) και να συνε-
χίσουμε τη βάρδια μας στο δεύτερο λεβητοστά-
σιο που θα έμενε σε λειτουργία για τις ανάγκες 
του πλοίου. Eμείς οι δύο κάναμε μαζί τη βάρδια 
υπαξιωματικών για λόγους ασφαλείας, δεδο-
μένου ότι είμαστε νέοι και άπειροι.

Ένιωθα υπερηφάνια και ικανοποίηση απέρα-
ντη, που κι εγώ μαζί με τους άλλους συναδέλ-
φους μου του «Έλλη» ήμασταν εκεί, για να τι-
μήσουμε την Παναγία μας.

Mετά από λίγο μαζί με δύο ναύτες κατεβήκα-
με στο δεύτερο λεβητοστάσιο. Aργότερα κατέ-
βηκε εκεί ο υποκελευστής A' Mαντούβαλος. O 
Mαντούβαλος είχε ζητήσει αλλαγή βάρδιας από 
τον υπόλογο μηχανής αρχικελευστή Παπανικο-
λάου, η οποία και έγινε λόγω του ότι ήταν αρ-
χαιότερος από εμάς. Πιθανότατα είχε κάνει αυτή 
την αλλαγή για να έχει την ευκαιρία αργότερα 
να παρακολουθήσει την τελετή της Θείας Λει-
τουργίας.

Mαντούβαλος, θα πει παλληκάρι, θα πει λε-
βεντιά που μας έλειψε τόσο πολύ αργότερα 
στον πόλεμο.

Mαντούβαλος, θα πει πραγματικός Έλληνας, 
στρατιώτης και πολεμιστής. Mας αντικατέστησε, 

•
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λοιπόν, στη βάρδια και μας έστειλε στο κατά-
στρωμα που μας περίμενε ο αρχικελευστής Πα-
πανικολάου να μας εξηγήσει για την αλλαγή 
αυτή.

Παπανικολάου, θα πει τέλειος αρχικελευστής, 
πολύ έμπειρος μηχανικός, αμερόληπτος στην 
υπηρεσία και τους υφισταμένους του χωρίς κα-
μιά ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους του μας 
προκαλούσε το σεβασμό και την αγάπη.

Όταν ανεβήκαμε στο κατάστρωμα ο Παπανι-
κολάου καθόταν σε ένα πράσινο μικρό κιβώτιο. 
Mε πολλή καλωσύνη μου έκανε νόημα με το 
χέρι του να καθήσω δίπλα του για να μου πει 
γιατί έδωσε την εντολή της αλλαγής βάρδιας.

O Kαραγιάννης πήγε απέναντι στην τουαλέτα 
πλησίασα τον Παπανικολάου που πρόλαβε να 
μου πει: «Πολυχρόνη κάθισε δίπλα μου. ξέ-
ρεις...» τίποτε άλλο!

Aκούστηκε ένας τρομερός κρότος.
O κόσμος χάθηκε από τα μάτια μου.
Δεν ξέρω πόσος χρόνος πέρασε.
Oι τέντες που είχαν τοποθετηθεί για να μας 

προστατεύουν από τον ήλιο, σχίστηκαν και μας 
σκέπασαν. Συνήλθα και ένιωσα τον καπνό από 
τις τέντες που είχαν πάρει φωτιά.

Tο τραγικό, το τραγικότερο όλων γι’ αυτήν την 
πρώτη στιγμή, ήταν ότι δίπλα μου βρισκόταν ο 
Παπανικολάου που ήταν διαμελισμένος και φαι-
νόταν νεκρός. Aργότερα μου είπαν ότι ζούσε 
ακόμα όταν τον κατέβασαν στην άκατο για να τον 
μεταφέρουν έξω. Aυτό όμως δεν μπορώ να το 
διαβεβαιώσω. Bγαίνοντας κάτω από τις τέντες, 
αντίκρισα αυτό που σε κανένα άνθρωπο εύχομαι 
να μην το ζήσει.

Eίδα το φίλο μου τον Kαραγιάννη να είναι έξω 
από την τουαλέτα με το σαγόνι του να κρέμεται 
και μόλις να κρατιέται από το λαιμό του.

Tου δέσαμε πρόχειρα το σαγόνι στο κεφάλι 
του για να μην αποχωριστεί. Όπως έμαθα αργό-

τερα, ο φίλος μου έγινε καλά, όμως ήταν η τε-
λευταία φορά που τον είδα μέχρι σήμερα.

Θυμάμαι τον πανικό, διότι δυστυχώς είμαστε 
απειροπόλεμοι, και το λέω αυτό γιατί αργότερα 
αντιμετωπίσαμε τραγικότερες καταστάσεις με 
πολλή ψυχραιμία.

Θυμάμαι κάποιο αξιωματικό νεαρό τότε, με 
λίγο κοκκινωπά μαλλιά -νομίζω λεγόταν 
Xορνς- πόσο παλληκάρι στάθηκε. Kατέβηκε στο 
πρώτο κατάστρωμα επειδή ακούγαμε φωνές 
από κάποιον που είχε εγκλωβιστεί. Πιστεύω 
πως ήταν ο ναύτης νοσοκόμος Tομαράς, ο οποί-
ος δυστυχώς εχάθη. Oι πρώτες σκέψεις που 
έγιναν αμέσως μετά ήταν να γίνει προσπάθεια 
απομάκρυνσης του πλοίου από το λιμάνι. Φο-
βόμαστε μεγαλύτερη καταστροφή για την πόλη 
επειδή είχαμε πυρομαχικά. Eπειδή όμως η «Έλ-
λη» μας άρχισε να βυθίζεται δόθηκε εντολή να 
πέσουμε στη θάλασσα. H θάλασσα ήταν γεμάτη 
πετρέλαιο. Eνώ κολυμπούσα και πριν με μαζέ-
ψει η άκατος, έκανα με τρόμο τη σκέψη ότι μπο-
ρούσε να είχαμε ξεχάσει να απομονώσουμε 
σωστά το πρώτο λεβητοστάσιο με αποτέλεσμα 
να εκραγεί. Γρήγορα ο φόβος αυτός εξέλιπε 
όταν από την άκατο είδαμε τη δεύτερη τορπίλλη 
που εξερράγη στο μώλο και καταλάβαμε ότι 
πρόκειται για τορπιλλισμό.

Όσα επακολούθησαν δεν παρουσιάζουν νο-
μίζω κανένα ενδιαφέρον για την Iστορία.

Mε κάθε ειλικρίνεια σας διηγήθηκα τα γεγο-
νότα όπως τα θυμάμαι μετά από πενήντα χρόνια.
Mε τη σκέψη μου στους αδικοχαμένους συνα-
δέλφους που έμειναν για πάντα στα νερά της 
Tήνου και με την ευχή της Παναγίας μας εδώ 
τελειώνω.

Eυχαριστώ
Πολυχρόνης Βασίλειος,  

Υποπλοίαρχος Πολεμικής Διαθεσιμότητος
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Μία πολύ σωστή παρατήρηση  
του κ. Τσαπράζη έστω και...

Σ το τεύχος 115 του καλού περιοδικού και 
μετά τη δημοσίευση κειμένου του υπο-
γράφοντος με θέμα «Οι στρατιωτικοί 

κατέχουν και την καλή γραφή και την τέχνη του 
λόγου» η Σύνταξη καταγράφει σχόλιο του Αντι-
ναυάρχου Τσαπράζη με την πολύ σωστή επισή-
μανση πως αφού αναφέρθηκαν ονόματα συγ-
γραφέων κ.λπ. θα έπρεπε να περιληφθούν όλα 
χωρίς εξαίρεση.

Το κείμενο που δημοσιεύθηκε αποτελεί στην 
ουσία ομιλία σε εκδήλωση της Εταιρείας Ελλή-
νων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) που αφορούσε κυρίως 
τους Στρατιωτικούς ως Λογοτέχνες (προφανώς 
και των τριών Όπλων).

Επομένως δεν λείπουν μόνον ονόματα αξιό-
λογων συγγραφέων του ναυτικού, αλλά και 
χιλιάδες αντίστοιχα του Στρατού και της Αερο-
πορίας. Απλά θα χρειαζόταν και ένας πίνακας 
αρκετών σελίδων για να καλυφθεί η παράλειψη 
εφόσον γράφτηκε έστω και ένα όνομα συγγρα-
φέα (εκτός των λογοτεχνών). Πολύ περισσότε-
ρο που η παρατήρηση αφορά σε ονόματα με 
βαριά συμβολή στη συγγραφή ιδιαίτερα της 
στρατιωτικής ιστορίας.

Για πληρέστερη ενημέρωση (εάν ο χώρος το 
επιτρέπει), προστίθενται και τα ακόλουθα.

Είχε ζητηθεί (αργά όπως αποδείχθηκε) η βο-
ήθεια του ΥΕΘΑ, των Ενώσεων Αποστράτων, 
μουσείων, Στρατιωτικών περιοδικών, Υπηρε-
σιών Ιστορίας Εκδοτικών Οίκων, μεμονωμένων 
συγγραφέων και οικογενειών κοκ. Το γεγονός 
πως μόνον από πλευράς του ναυτικού και αντι-
στοίχων υπηρεσιών αλλά και συναδέλφων κα-

θώς και οικογενειών υπήρξε ευαισθητοποίηση, 
δεικνύει την ελλιπή προετοιμασία της εκδήλω-
σης, αλλά και ό,τι ο καλοπροαίρετος αναγνώ-
στης συμπεραίνει.

Σε κάθε περίπτωση έπρεπε διαφορετικά να 
είχε οργανωθεί το τεράστιο αυτό θέμα ή έπρεπε 
να έχει περιοριστεί στους λογοτέχνες, με κίνδυ-
νο πάλι να προκύψουν ελλείψεις καθόσον 
υπάρχουν και σοβαρές επικαλύψεις και συχνά 
δυσδιάκριτα όρια μεταξύ των δύο κατηγοριών 
(λογοτεχνών – συγγραφέων).

Το ότι ο γράφων ειδοποιήθηκε και ενεργοποι-
ήθηκε μόλις τον τελευταίο μήνα προ της εκδή-
λωσης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του, 
πλην εκείνης της αρχικής ιδέας για την υλοποί-
ησή της. η έκθεση βιβλίων στρατιωτικών είχε 
επιτυχία αλλά δεν ήταν επίσης πλήρης.

με την ευκαιρία και καθόσον με αφορά ευχα-
ριστώ όσους ανταποκρίθηκαν και συγγνώμην 
για τις τόσο σοβαρές ελλείψεις της.

Α. Κακαράς, Αρχιπλοίαρχος εα μέλος ΕΕΛ
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Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακό-
πουλος ΠN, Aνθυποπλοίαρχος (Ε) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2013

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί εα και Ορφανικά 
Μέλη στο ΘΑΝ 4ης,5ης, 6ης,7ης περιόδου, στο 
Φάρο ΑΡΚΙΤΣΑΣ 7ης,8ης, 9ης περιόδου και ΚΕ/
ΠΟΡΟΣ  μέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:

Α.  ΘΑΝ
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (28 Ιουν – 10 Ιουλ 2013)
κΟνΤΟμηνΑΣ ΑνΤΩνΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
νΥΔρΙΩΤηΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
μΠΕκΙΑρηΣ ΔΙΟμηΔηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
ΔΟΥκΑΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
κΑνΤΟΥνΑκηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΛΥμΠΕρΑκηΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν    (ΒΕΤ)
μΙΧΑηΛΙΔηΣ ΑνΔρΕΑΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν 
ΧΑΛΑκΑΤΕΒΑκηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥρΙΔΩν ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
κΑρΑΒΑΣ ΓρηΓΟρΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓκΙρΤΖΑΛηΣ ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε) Πν
κΟΥΤΕνΤΑκηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
κΟΥΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑννηΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
κΑρΑΓΙΑννηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
κΑΤΖΟΛΑΣ ΕμμΑνΟΥηΛ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
κΑρΑΙΣκΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
μΑρΑΓκΑκηΣ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤΕΦΑνΟΥ-κΥρΓΙΩρΓηΣ ΙΣΙΔΩρΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
μΑκρΥΓΙΩρΓΟΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (12 Ιουλ – 24 Ιουλ 2013)
ΔΑνΙΑΣ ΙΩΑννηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
κΟΛΥΒΟΔΙΑκΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
ΖΑκκΑΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
ΠΑΠΑΔΑκηΣ κΩν/νΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙΟΥ ΙΩΑννηΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν (ΒΕΤ)
ΒΕνΙΖΕΛΟΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν 
ΧΟνΔρΟΣ ΠΑρΑΣκΕΥΑΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΙΑννΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑννηΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
ρΟΒΙΘηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΟΦΙΑνΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΣΑμΠΑνηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν

ΤρΑΠΕΖΟΥνΤΙΟΥ ΑΙκΑΤΕρΙνη ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΛΑΤΖΑνΑκηΣ ΙΩΑννηΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΕΛΑΔΑκηΣ ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
κΑρΑΒΑΣΙΛηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤΑΥρΙΑνΟΠΟΥΛΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
ΤΣΑνΤηΛΑΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΦΙΛΙΠΠΙΔηΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε)  Πν
ΑρΓΥρΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΑρΤΕμηΣ ΙΩΑνηΣ ΑνΤΧΟΣ Πν
ΖΑρΟΓκΙκΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ/ΑνΤΧΟΥ (Ε) Πν
ρΟΔΑκΙΔηΣ ΑνΤΩνΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν

6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (26 Ιουλ-07 Aυγ 2013)
μΕΘΟΔΙΟΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν 
ΑρΙΦηΣ ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΦΛΟκΑΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ  Πν
ΖΑΓΟΥρΑκηΣ ΕμμΑνΟΥηΛ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
ΓκΙΟκΑΣ ΑΘΑνΑΣΙΟΣ  ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν
κΑρΑΤΖΑΣ ΑρΙΣΤΕΙΔηΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΧΑΣΑΠηΣ ΠΑνΤΕΛηΣ ΑνΧΟΣ Πν
ΣΑκΕΛΛΑρΙΟΥ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΑΤρΙκΙΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
κΑρΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΣκΙνΤΖηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
κΑΖΑκΟΣ ΠΛΑΤΩν ΠΛΩΤΑρΧηΣΠν
κρηΤΙκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
κΟρρΕΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΙΑννΑκΟΠΟΥΛΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΔΑνΟΣ ΙΩΑννηΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
κΑρΑΘΑνΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΑνΔρΙΑνΟΠΟΥΛΟΣ μΕνΕΛΑΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΓκΙΛΛΑΣ ΑνΔρΕΑΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
κΥΠρΑΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν

7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (09 Αυγ-21 Αυγ 2013)
ΓκΟΓκΟΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν   
κΑΙρηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑνΤΩνΙΟΣ ΑνΤΙνΑΥΑρΧΟΣ Πν                             
ΤΣΑΠρΑΖηΣ νΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟνΑΥΑρΧΟΣ Πν



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013              57

ΦρΙΤΖΕΛΑΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
ΣΤΕΛΛΟΥΔηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν   
ΖΑνΑκηΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν 
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
ΧΑνΙΩΤηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΖΑΧΑρΙΟΥΔΑκηΣ ΔημηΤρΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν  
ΧΑρΑΛΑμΠΙΔηΣ ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
ΓΑΤΖΟΥνηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν
κΑρΑΓΙΑνηΣ ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
ΓΕΩρΓΑκΟΠΟΥΛΟΣ ΓρηΓΟρΙΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΠΑΘηΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) Πν
ΑνΤΩνΟΥΣΟΣ ΕμμΑνΟΥηΛ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
ΠρΙνΤΖΙΟΣ ΣΤΕρΓΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
μΟνΑΧΕΛηΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΦΥκΑΣ ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΟνΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑνΘΧΟΣ (Ε) Πν 
ΠΑΠΑνΙκΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥρΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ Πν

μΠΑνΤΟΥκΑΣ κΩν/νΟΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν

Β. ΟΙΚΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΙΤΣΑ 2013
12-21 ΙΟΥΛ (7Η περ)
ΓΟΓΑΛηΣ ΖΩηΣ ΣημρΟΣ (Ε) Πν
22-31 ΙΟΥΛ (8Η περ)
ΤΣΙΑνηΣ ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν
01-10 ΑΥΓ (9Η  περ)
ΛΟΥκΑΣ ΙΩΑννηΣ ΑνΤΧΟΣ (Ε) Πν
11-20 ΑΥΓ (10Η περ) 
ΤΑΓκΟΥΛηΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠρΧΟΣ (Ε) Πν

Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 2013
8-15/7
ΑνΑΖΙκΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑνΘΣΤηΣ (Ε) Πν
29/7-5/8
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔη ΕΛΙΣΑΒΕΤ Χ/ΑνΘΣΤΟΥ (Ε) Πν

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Προτάσεις για τον παραθερισμό των Αποστράτων
κατά καιρούς διατυπώνονται και λέγονται διάφορα περί του παραθερισμού και αυτά δεν φθάνουν 
επίσημα στην ΕΑΑν για εξέταση ως προς την πραγματική ή όχι κατάσταση των συμβαινόντων προς 
διευκρίνιση ή επίλυση ή βελτίωσή τους. Για τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ/ΕΑΑν, αποφάσισε όπως 
τα μέλη της ΕΑΑν που έχουν θέσεις, απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, σχετικά με τον παραθερισμό στα 
χρησιμοποιούμενα παραθεριστικά κέντρα για τα μέλη της ΕΑΑν, γνωρίσουν αυτά στα γραφεία της 
ΕΑΑν μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2013 εγγράφως και επωνύμως προκειμένου να αξιολογηθούν από 
αρμόδια όργανα για περαιτέρω βελτίωση γενικά των όρων και προϋποθέσεων παραθερισμού στις 
επόμενες θερινές περιόδους. Για περισσότερες πληροφορίες: στο γραφείο παραθερισμού, Υποναύ-
αρχο εα Δ. Αποστολάκη, ΠΝ Πλοίαρχο εα Χ. Αϊδίνη, ΠΝ Αντιπλοίαρχο εα Γρ. Γεωργακόπουλο 
ΠΝ, Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ. Τηλ.: 210 3368662

Aυ
το

ί π
ου

 έ
φ

υγ
αν

…

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλοίαρχος εα ΠΝ Καρνέσης Μηνάς 16/7/2013 1953
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Κατσούλας Χαράλαμπος 6/7/2013 1969
Πλωτάρχης εα ΠΝ Λένης Νικόλαος 11/6/2013 1935
Επίτιμος Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ Δεσύλλας Αναστάσιος 1/9/2013 1938
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Κότσης Ιωάννης 30/8/2013 1936
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Ρουστέμης Δημήτριος 27/8/2013 1941
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ Οικονόμου Ισίδωρος 23/7/2013
Υπ/χος  εα ΠΝ Βετεράνος Β' ΠΠ Μαλτέζος Δημήτριος 23/7/2013 1922
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Μουζακίδης Μιχαήλ 31/7/2013 1962
Αντιναύαρχος εα ΠΝ Καλλέργης Κων/νος 7/7/2013 1938
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Ζωγράφος Ανδρέας 31/7/2013 1946
Πλοίαρχος εα ΛΣ Στυλιανέλης Ευστράτιος 9/7/2013
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Αποχαιρετισμός σε έναν Βετεράνο του ΠΝ 
από έναν Βετεράνο του Πν

Στην κηδεία του Αντιπλοιάρχου (Μ) Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΝ, 12 Αυγούστου 2013
από τον Αντιναύαρχο εα Γεώργιο Μόραλη ΠΝ

Αγαπητέ  Πλοίαρχε ΧρΥΣΑνΘη...
Την 31η Οκτωβρίου 1940 –είχε αρχίσει ο πόλε-

μος- νεαρός Σημαιοφόρος, τοποθετήθηκα στο Α/Τ 
Β. ΟΛΓΑ που ήταν αγκυροβολημένο, όπως και τα 
άλλα Αντιτορπιλικά, στον όρμο της Ελευσίνας.

Όταν έφθασα με τη βενζινάκατο, είδα στο κατά-
στρωμα έναν Αξιωματικό με μία ανοιχτόχρωμη φόρ-
μα, με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, να με περι-
εργάζεται. Όταν ανέβηκα στο κατάστρωμα, με καλω-
σόρισε: Ήταν ο Ανθυποπλοίαρχος (μ) κωνσταντίνος 
Χρυσάνθης, Βος μηχανικός της ΟΛΓΑΣ. Συνυπηρε-
τήσαμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1942.

Περάσαμε όλες τις δύσκολες στιγμές: νηοπομπές 
στην Ελλάδα, επιδρομές στο στενό του Οτράντο, Γερ-
μανικός πόλεμος, αποδημία στη μέση Ανατολή, επι-
χειρήσεις στη μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, ξανά 
στη μεσόγειο και στις πολύ επικίνδυνες νηοπομπές 
στο Τομπρούκ. Σε όλο αυτό το διάστημα υπηρετήσα-
τε ως Βος μηχανικός και εν συνεχεία ως Αος μηχα-
νικός του πλοίου. Αγαπητός εις όλους, τόσο για την 
επαγγελματική σας ικανότητα αλλά κυρίως για τη 
συμπεριφορά σας. Πάντα σας έλεγα πως σας σκε-
πτόμουν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρο-
μών, όπου χάλαγε ο κόσμος από τις εκρήξεις με ένα 
τρομακτικό θόρυβο των αεροπορικών βλημάτων. 

Θυμάμαι ότι εγώ προσωπικά, μέχρι 
να ανέβω στον κατευθυντήρα και 
να αρχίσουμε και εμείς να βάλλου-
με με τα Α/Α πυροβόλα εναντίον 
των εχθρικών αεροσκαφών, αι-
σθανόμουν άσχημα πιεσμένος. και 
τότε σκεφτόμουν εσάς, κάτω στα 
μηχανοστάσια και λεβητοστάσια να 
ακούτε αυτό τον χαλασμό των εκρήξεων χωρίς να 
βλέπετε και να ανταποδίδετε, πώς άραγε θα αισθα-
νόσαστε... Δεν θα ξεχάσω ακόμα το πάθος σας να 
τραβάτε φωτογραφίες –και αργότερα films- από τη 
ζωή μας στο «Αντιτορπιλικό μας», ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛ-
ΓΑ. Εγώ προσωπικά αλλά και γενικώς το Π. ναυ-
τικό σας οφείλει πάρα πολλά, γιατί αυτές οι φωτο-
γραφίες και τα films είναι μοναδικά ντοκουμέντα 
και μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο ιστορικό 
αρχείο.  

Αγαπητέ Πλοίαρχε Χρυσάνθη, ήρθε ο χρόνος, η 
στιγμή της απάρσεως, για το μεγάλο σας Ταξίδι.κΑ-
ΛΟ ΤΑξΙΔΙ ! Πάντα θα σας θυμόμαστε, όσοι σας γνω-
ρίσαμε, με νοσταλγία και Αγάπη...

Γεώργιος Μόραλης, Αντιναύαρχος εα ΠΝ 
Επίτιμος Διοικητής Στόλου

Επικήδειος για τον Πλωτάρχη εα Ηρακλή Δανιηλίδη ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

ηρακλή, τα χρόνια πέρασαν από τότε που πέρα-
σες το Φ1 στο κΕΠΑΛ  και κατετάγης στη σχολή 
ηΛ-ην στο κΕ κανελλόπουλος. Το ηλερολόγιο 

έγραφε 1949. Δύσκολες εποχές για τη χώρα 
μας τότε που πήγες στο Πν. Είχα την τύχη μαζί 
με τον αρχηγό μου στη σχολή ηΛ-ην Φάνη κα-
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Λίγα λόγια για τον Ισίδωρο Οικονόμου Αντιπλοίαρχο (Ε) 
εα Πν (Φαροτεχνίτη)

Από τον αδελφό του Λεωνίδα Οικονόμου Πλωτάρχη (Ε) εα ΠΝ (Η/Ν)

Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
στις 23.07.2013 έφυγε από κοντά μας ο αδελ-
φός-συνάδελφος και φίλος μου Ισίδωρος (ο 
ψηλός όπως τον έλεγαν οι συμμαθητές του της 
τάξης 1953 σχολής τεχνητών.

Βαρύ το πλήγμα για την οικογένεια, τα αδέλ-
φια, συγγενείς και φίλους του που τον αγαπού-
σαν τόσο πολύ. Ο Ισίδωρος γεννήθηκε στο Πα-
λαίκαστρο Σητείας κρήτης, ήταν απόγονος του 
ναυάρχου Αντωνίου Οικονόμου (Ύδρα 1821). 

Γιος του Ιωάννη Υποπλοίαρχου (Ε) (φαροφύλα-
κα), αδέλφια του: Δημήτριος, πλοίαρχος εα Ε. 
ναυτικού, νικόλαος, ταγματάρχης εα Ελ. Χωρο-
φυλακής, Στέλλα και Λεωνίδας, πλωτάρχης εα 
Πν (η/ν). 

Παντρεύτηκε τη Στέλλα Τσίτου το 1973 και 
απέκτησαν δύο παιδιά την μαρία και Ιωάννα και 
τρία εγγονάκια, Λουκά, Αναστασία και Ισιδώρα.

Λεωνίδας Οικονόμου

ραγκούνη που διαπρέπει τώρα στον καναδά, να 
είμαστε μαζί στο μπέινμπριτζ του μέριλαντ στις 
ηΠΑ. Ήσουν ο φάρος μας.

Τα χρόνια πέρασαν και έφτασε ο Ιούλιος του 
13 που άξαφνα έφυγες από τον πλανήτη Γη για 
τους κήπους της χριστιανοσύνης. Έφυγες από 
κοντά μας, την αγαπημένη οικογένειά σου, τους 
φίλους και συμμαθητές σου στο Πν που τόσα 
χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές του ηρακλή 
στο Πν, φίλοι του ηρακλή, ο ηρακλής έφυγε για 
το μεγάλο ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. 
ηρακλή, υπηρέτησες στο Πν πολλά χρόνια. 
Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. 
Οι συμβουλές σου προς τους νεότερους ήταν 
χαρά στην ψυχή τους. Ήσουν εξαίρετος Αξιω-
ματικός. η υπηρεσία σε τίμησε και σε προήγαγε 
στον ανώτερο βαθμό της κατηγορίας σου, στο 
βαθμό του Πλωτάρχου. μας δίδαξες ήθος. 
Έγραψες τη δική σου ιστορία, ήσουν ο πρώτος 
μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. Παστρι-
κός στη δουλειά. η απόδοσή σου, η προσφορά 
σου στο Πν ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά 

στο αγαπητό σου Πν. Στην οικογένειά σου έδω-
σες τα πάντα, τη φιλοσοφία της ζωής. η οικο-
γένειά σου είναι παράδειγμα για την κοινωνία 
μας. 

Συμμαθητές και φίλοι του ηρακλή, ο ηρακλής 
έφυγε δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλλους 
κόσμους για άλλα μέρη, για τους κήπους του 
Παραδείσου. Συνάδελφοι από το Πν ας ευχη-
θούμε δύναμη και κουράγιο στη σύζυγο του 
ηρακλή και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευ-
χόμαστε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο 
συμμαθητή και φίλο ηρακλή.
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Επικήδειος για τον Υποναύαρχο εα ΑΝ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΠΝ
Εξεφωνήθη από τον Αντιναύαρχο εα Γρ. Δεμέστιχα ΠΝ, Επίτιμο Αρχηγό Στόλου

Αξέχαστε φίλε και συμμα-
θητή Τάσο, απέραντη θλίψη 
για όλους μας, που σε απο-
χαιρετούμε σήμερα, έφερε 
το άγγελμα του θανάτου σου. 
Σε εμένα έτυχε το πικρό πο-

τήρι να βγάλω λίγες σταγόνες, λίγα λόγια αποχαιρετι-
σμού εκ μέρους των συμμαθητών μας, της τάξεως ει-
σόδου το 1956 στη Σχολή ναυτικών Δοκίμων, που όλοι 
σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε βαθειά. Άθελά μας το 
ρολόι του χρόνου γυρίζει πίσω, αυτή τη στιγμή, όταν 
παιδιά ανέμελα βρεθήκαμε στην Σχολή μας ως Δόκιμοι 
για να υπηρετήσουμε τα ιδανικά με τα οποία μας μεγά-
λωσαν οι γονείς, το σχολείο, η πατρίδα μας. Εκεί γνω-
ριστήκαμε οι συμμαθητές, εκεί σε συναντήσαμε Τάσο, 
εκεί ευθύς αμέσως εξετιμήσαμε το μεγαλείο του χαρα-
κτήρα σου, της προσωπικότητάς σου, της ευφυΐας σου, 
αλλά και τις υψηλές αθλητικές επιδόσεις σου. Αποτε-
λούσες τον συνδετικό κρίκο στην τάξη, σπεύδοντας να 
συνδράμεις τον καθένα και ήξερες να αντιμετωπίζεις με 
παλικαριά, σωφροσύνη, στωικότητα αλλά και χιούμορ 
την κάθε δυσκολία της, σε πολλές περιπτώσεις, δύσκο-
λης ναυτικής ζωής. Σαν αξιωματικός μηχανικός, διε-
κρίθης για την εξαιρετική σου τεχνική αντίληψη δίδο-
ντας αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις στα παρου-
σιαζόμενα προβλήματα. Ήξερες να διοικείς δίκαια το 
προσωπικό σου και να είσαι εξαιρετικά αποδεκτός από 
αυτό. Γνώσεις, ευθύς χαρακτήρας, αποτελεσματικότης, 
ευχάριστη συνεργασία ήταν μερικά από τα προσόντα 
σου, που σε έκαναν περιζήτητο από προϊσταμένους και 
καλοδεχούμενο από τους υφισταμένους. κεφάτος, χα-
ρούμενος, ήσουν συγχρόνως η ψυχή στις παρέες μας. 
Ίσως δεν είμαι ο πιο κατάλληλος για να προβάλω τα 
τόσα ηθικά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα με τα 
οποία σε προίκισε η φύση. Δεν μπορώ όμως να μην 
αναφερθώ στην αγάπη σου για το Πν και την ανιδιοτελή 
συμμετοχή σου και συναδελφική διαγωγή σου στο σχε-
διασθέν κίνημα του ναυτικού του μαΐου του 1973, το 

θάρρος και την στωϊκότητά σου κατά την φυλάκισή σου 
και τις περαιτέρω (πρόσκαιρες ευτυχώς) επιπτώσεις και 
οικονομικές δυσκολίες. Εδώ θα ήταν παράλειψη αν δεν 
ανέφερα ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είχες συ-
μπαραστάτη την γυναίκα σου μαίρη που συγχρόνως 
φρόντιζε το μωρό σας την αγαπημένη Αγγελίνα. μετά 
την επαναφορά σου, το 1974, στο Πν, επέλεξες να αλ-
λάξεις ρότα και ανεζήτησες την ανάδειξή σου στον ιδι-
ωτικό τομέα των ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. με τον 
χαρακτήρα σου και τις γνώσεις σου διέπρεψες στον 
γεμάτο ανταγωνισμό ιδιωτικό στίβο, παραμένοντας πά-
ντα δίπλα στους συμμαθητές και φίλους που είμαστε 
υπερήφανοι και γι’ αυτή τη δεύτερη σταδιοδρομία σου. 
Όταν πριν λίγο καιρό μάθαμε ότι ο Τάσος είναι ασθενής, 
όλοι πιστέψαμε ότι θα νικούσες την ασθένεια, όπως 
νικούσες στην ζωή και στις αθλητικές διοργανώσεις. 
Όμως η μάχη με τον θάνατο είναι άνιση. Αγωνίστηκες 
παλικαρίσια, καθώς και η οικογένειά σου, αλλά τελικά 
δεν μπόρεσες να απομακρύνεις αυτό το τέλος που είναι 
απολύτως βέβαιο ότι θα μας βρει όλους. Σαν εξαίρετος 
μηχανικός έχεις πλέον προετοιμάσει τις μηχανές του 
πλοίου που θα κάνεις το τελευταίο σου ταξείδι. Οι προ-
πέλες θα αρχίσουν να γυρίζουν μόλις η οικογένειά σου, 
συμμαθητές και φίλοι λύσουν τους κάβους. και εσύ θα 
αρχίσεις το ταξείδι περνώντας νοερά από το ναύσταθ-
μο, βλέποντας τα πλοία αλλά και την Σχολή Δοκίμων 
που είναι λίγο παραπέρα. Το ταξείδι σου θα είναι ήρεμο 
Τάσο μου και εκεί που σε λίγο θα φθάσεις θα σε υποδε-
χθούν οι συμμαθητές μας που μας εγκατέλειψαν τα 
προηγούμενα χρόνια. Εμείς εδώ θα σε θυμόμαστε με 
αγάπη και τα αγνά αισθήματα που σφυρηλάτησε η παι-
δική μας φιλία. Για εμάς θα παραμείνεις ζωντανός, για-
τί κανείς δεν πεθαίνει όταν οι φίλοι του και οι συγγενείς 
τον θυμούνται και συζητούν γι΄αυτόν. Στην σύζυγό σου 
μαίρη, την κόρη σου Αγγελίνα και την οικογένειά της 
ευχόμαστε την εξ ύψους βοήθεια, που συνδέεται με την 
αγάπη φίλων, συγγενών και συμμαθητών. καλό σου 
ταξείδι, Τάσο μας.
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Από την εκδρομή του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ στην Κωνσταντινούπολη.
Επάνω αριστερά: Προσφορά του Θυρεού του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Επάνω δεξιά: Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Ζωοδόχο Πηγή

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΝΔ στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Από εκδρομή της ΕΑΑΝ Παραρτήματος Χανίων τον Ιούνιο του 2013

Από εκδρομή της ΕΑΑΝ στην Παναγιά της 
Λιχάδας στη βόρεια Εύβοια
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Επιθεώρηση Ναγκίπ στο Εκπαιδευτικό «Αρματωλός» στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 25/7/1953

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» στην Κωνσταντινούπολη το 1918
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