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ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 11-09-2013 μέχρι 16-10-2013

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέ-
ματα που απασχόλησαν την Εααν. Κρί-
νεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα 

Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και  για τις ενέργειες στις 
οποίες προέβημεν:

α.-Την 14-09-13 ο Πρόεδρος της Εααν παρέστη 
στην Ελευσίνα στις εκδηλώσεις προς τιμήν του ηρω-
ικού Κυβερνήτη του Υ/Β ΚαΤΣΩνηΣ (Υ1) Βασίλη Λά-
σκου με την ονομασία ΛαΣΚΕΙα 2013 και εξεφώνησε 
τον λόγο που φαίνεται στη σελίδα 36.

β. Την 17-09-13 ο ΥΦΕΘα κος αθανάσιος Δαβάκης 
στα πλαίσια επίσκεψής του στις τρεις Ενώσεις απο-
στράτων επισκέφθηκε και την Εααν. Του επεδόθη η 
επιστολή που φαίνεται στη σελίδα 38.  

γ.-Την 22-09-13 στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
«ΣαΛαΜΙνΙα 2013 » ο αντιπλοίαρχος (Ε) Χ. Μαριδάκης 
Πν εα κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του αγνώστου 
Στρατιώτη, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. της Εααν

δ.-Την 26-09-13 ο Τοπικός Εκπρόσωπος της Εααν 
στην Κάλυμνο  Πλοίαρχος εα Ι. ασπροποταμίτης Πν πα-
ρέστη στην Λέρο στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 
70 ετών από την βύθιση του α/Τ ΟΛΓα, εκπροσωπό-
ντας το ΔΣ / Εααν.

στ.-Την 29-09-13 ο Πρόεδρος της Εααν παρέστη 
στην τελετή λήξεως των εκδηλώσεων «ΣαΛαΜΙνΙα 
2013» που οργανώθηκαν από το Παράρτημα Εααν 
ΣαΛαΜΙναΣ και στην οποία παρέστησαν ο αρχηγός 
ΓΕν αντιναύαρχος Ε. αποστολάκης Πν, ο αρχηγός 
Στόλου αντιναύαρχος Π. Λίτσας Πν, ο πρώην ΥΦΕ-
Θα ναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης Πν εα, εκπρόσωπος 
του αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ, ο Επίτιμος αρχηγός ΓΕν 
ναύαρχος Κ. Χρηστίδης Πν εα, ο Επίτιμος αρχηγός του 
Λ.Σ. ναύαρχος Δελημιχάλης, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας με 
Δημοτικούς Συμβούλους και πολλοί απόστρατοι.

ζ.-Την 02-10-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων έστειλε στον Πρωθυπουργό κο αντώ-
νη Σαμαρά την επιστολή που φαίνεται στη σελίδα 38.

η.-Την 02-10-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά τις 
τελευταίες αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια των 
Ενώσεων, όπως φαίνεται στη σελίδα 42.

θ- Την 08-10-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων επισκέφθηκε την ανΥΕΘα κα Φώφη 
Γεννηματά και ο Πρόεδρος της Εααν της παρέδωσε 
την επιστολή που φαίνεται στην σελίδα 40 που αφο-
ρούσε το ννα. Τα αποτελέσματα της συνάντησης φαί-
νονται στη σελίδα 43.

ι.-Με την κατάθεση του σχεδίου του Π/Υ 2014 επι-
βεβαιώθηκαν οι διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει ότι 
δεν θα γίνουν άλλες περικοπές στις συντάξεις το 2014, 
παρόλο ότι αυτές, ύψους 162 εκ.€, έχουν ψηφισθεί στο 
πρόσφατο παρελθόν.

Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α.-Την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των δικαι-
ούχων και των μελών των οικογενειών τους μέχρι 
τέλους Οκτωβρίου 2013 και στα ΚΕΠ.

β.-η επιτροπή που έχει συστήσει η Εααν για την 
S.T.C.W. περατώνει το έργο της και εντός των προσε-
χών ημερών θα αποστείλει τις προτάσεις της στο ΓΕν, 
ώστε στην συνέχεια να εκδοθεί Π.Δ.

γ.-η Εααν προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, 
κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡαΚΙα, οι οποί-
ες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για 
ειδικά θέματα, όπως Μερίσματα/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 δρά-
σεώς τους καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες 
της Εααν δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω. 

δ.-Την Κυριακή 19-01-14 και ώρα 10.30 θα γίνει 
στο Πολεμικό Μουσείο η τελετή κοπής της βασιλόπι-
τας της Εααν.
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EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

Γράφει ο ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

από την Έξοδο* έως τους Ψαλμούς
Έξοδος Ισραήλ από την Αίγυπτο

«Ε ξέτεινε δε Μωυσής την χείρα επί 
την θάλασσαν και επήγαγε Κύριος 
την θάλασσαν εν ανέμω νότω βι-

αίω όλη την νύκτα και εποίησεν την θάλασσαν 
ξηράν, και εσχίσθη το ύδωρ» (14, 21).

«Και εισήλθον οι υιοί Ισραήλ εις μέσον θαλάσσης 
κατά το ξηρόν, και το ύδωρ αυτής τείχος70 εκ δεξι-
ών και τείχος εξ ευωνύμων. Και κατεδίωξαν οι αι-
γύπτιοι και εισήλθον οπίσω αυτών» (14, 22-23).

«Είπεν δε Κύριος προς Μωυσήν71· έκτεινον 
την χείραν σου επί την θάλασσαν72, και αποκα-
ταστήσω το ύδωρ και επικαλυψάτω τους αιγυ-

πτίους [...]» (14, 26).
«Εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα επί την θά-

λασσαν και αποκατέστη το ύδωρ προς ημέραν 
επί χώρας. Οι δε αιγύπτιοι έφυγον υπό το ύδωρ 
και εξετίναξε Κύριος τους αιγυπτίους μέσον της 
θαλάσσης» (14, 27).

Το θαύμα του διαχωρισμού της Ερυθράς θά-
λασσας σε δύο τμήματα και η δημιουργία διαδρό-
μου πεζή διέλευσης δύο περίπου εκατομμυρίων 
Εβραίων συνέβη τον 16ο π.Χ. αιώνα. Σκοπός της 
εξόδου των Εβραίων από την αίγυπτο ήταν η απε-
λευθέρωσή τους από την αιγυπτιακή δουλεία. Ο 

*.  η λέξη «έξοδος» σημαίνει αναχώρηση, και στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλώνει την αναχώρηση των Εβραίων από την αίγυπτο, και 
ευρύτερα τη σαρακονταετή περιπέτειά τους, μέχρι να εγκατασταθούν στη γη Χαναάν. Στη χριστινιακή σκέψη η Έξοδος αποκτά την έννοια 
της απελευθέρωσης ενός λαού με θεϊκή παρέμβαση. η Έξοδος (απελευθέρωση), ως σημείο αγάπης του Θεού προς ένα λαό, αποτελεί 
εχέγγυο σωτηρίας.

70.  Ο διάδρομος ξηράς με τα υδάτινα τείχη εκατέρωθεν είχε μήκος 8 έως 10 χλμ.

71.  Ο Μωυσής είναι το πρόσωπο εκείνο της Π. Διαθήκης μέσω του οποίου ο Θεός απελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτιακή 
δουλεία, συνήψε τη Διαθήκη με αυτούς και τους απεκάλυψε το νόμο του. Ο Θεός ανέθεσε στο Μωυσή την αρχηγία των Εβραίων. Ως 
αρχηγός αυτών τους οδήγησε στην απελευθέρωση από την αιγυπτιακή δουλεία. Ο Μωυσής λειτούργησε ως προφήτης, νομοθέτης 
και μεσολαβητής.

72.  η Ερυθρά Θάλασσα έλαβε το όνομα αυτό από το πλήθος μικροσκοπικών οργανισμών, ζωοφύτων, τα οποία επιπολάζουν (παραμένουν 
στην επιφάνεια της θάλασσας) σε μεγάλα τμήματά της. Στο βορειότερο άκρο της Ερυθράς βρίσκεται ο κόλπος της Άκαμπα. Οι Φαραώ 
διέπλεαν την Ερυθρά σε αναζήτηση αρωματικών φυτών. Φοίνικες και Εβραίοι συνεργάσθηκαν στο θαλάσσιο εμπόριο της ευρύτερης 
περιοχής. Για το ακριβές σημείο του θαύματος επί της Ερυθράς δεν υπάρχει ομογνωμία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο όρος «Ερυ-
θρά θάλασσα» δεν αποδίδει τη σημερινή γεωγραφική έκταση που της δίνεται. Πιθανώς η αγία Γραφή να αναφέρεται σε δύσβατες 
υδάτινες προεκτάσεις της Ερυθράς, που υπήρχαν στο βόρειο τμήμα αυτής, δηλαδή βορειότερα από τη σημερινή πόλη του Σουέζ όπου 
άλλοτε ήταν θάλασσα. Την άποψη αυτή ενισχύει η προφητεία ησαΐα (1, 15): «Και ερημώσει Κύριος θάλασσαν αιγύπτου». η περιο-
ρισμένη απόσυρση υδάτων σε τόπο και χρόνο υπό την επίδραση σφοδρού ανέμου, σε αβαθή ύδατα, επιδέχεται φυσικής ερμηνείας. 
Όμως εδώ έχουμε άγνωστο βάθος υδάτων και μεγάλη διάρκεια χρόνου διέλευσης των Εβραίων πεζή. Χρειάσθηκε μια ολόκληρη 
νύχτα για να περάσοουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Ο αρριανός στην «αλεξάνδρου ανάβαση», κεφ. κστ, μνημονεύει την επίδραση 
του ανέμου στην διευκόλυνση παράκτιας διαβάσεως του στρατού. «Τω δε εκ νότων σκληροί βορραί επιπνεύσαντες, ουκ άνευ του 
θείου, ως αυτός τε και οι αμφ’ αυτόν εξηγούντο, ευμαρή και ταχείαν την πάροδον παρέσχον». Το τι ακριβώς συνέβη κατά την Έξοδο, 
ένα υπερφυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να αποδοθεί με καθαρά επιστημονικούς όρους. Έχουν κατά καιρούς γραφτεί διάφορες θε-
ωρίες. Γίνονται αναφορές σε έντονη θύελλα μεγάλης διαρκείας στα μέσα του 16ου π.χ. αιώνα, και σε διέλευση κάποιου κομήτη 
πολύ κοντά στη γη, ο οποίος προξένησε μεγάλο παλιρροϊκό κύμα, ακολουθούμενο από ηφαιστειογενείς εκρήξεις. Άλλοι πάλι υπο-
στήριξαν ότι με την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης δημιουρήγθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, που κατέκλυσε τμήμα της 
αιγύπτου και κατέπνιξε τον αιγυπτιακό στρατό, ενώ οι Ισραηλίτες σώθηκαν διότι βρίσκονταν σε υψηλότερο έδαφος.
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συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός των Εβραί-
ων προξένησε φόβο στον αιγύπτιο βασιλέα, ο 
οποίος για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
επέλεξε την εθνοκάθαρση. Παλαιά συνταγή των 
καταπιεστικών καθεστώτων. Δοκιμάστηκε με 
πολύ θηριωδία από τη γείτονα Τουρκία σε βά-
ρος των Ποντίων και των αρμενίων το 1919 και 
1915 αντίστοιχα. Δοκιμάστηκε και στη Βαλκανι-
κή μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1990. 
ακόμα δοκιμάστηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
από τους ναζί σε βάρος των Εβραίων.

Το δράμα για τη χριστιανική Ευρώπη είναι ότι 
δεν έχει απαιτήσει, χωρίς διάκριση θυτών, την 
αναγνώριση των γενοκτονιών από τις χώρες 
που τις διέπραξαν. Ο εικοστός αιώνας γέμισε με 
γενοκτονίες και δυστυχώς αποκαλούνται «Με-

γάλοι» και τιμούνται ηγέτες που έστησαν πυρα-
μίδες νεκροκεφαλών αθώων θυμάτων.

Στις προθέσεις του Φαραώ ήταν να θανατώσει 
όλα τα νεογένητα αρσενικά. «Συνέταξε Φαραώ 
παντί τω λαώ αυτού λέγων· παν άρσενι ο εάν 
τεχθεί τοις Εβραίοις, εις τον ποταμόν ρίψατε και 
παν θήλυ, ζωογονείτε αυτό» (Εξ. 1, 22).

Ο Μωυσής ετέθη επί κεφαλής των Εβραίων για 
να τους οδηγήσει από την αίγυπτο στη γη Χαναάν. 
Εντός του κειμένου παρατηρούνται οι προσομοι-
ώσεις: ράβδος73 – παντοδυναμία θεού, θάλασ-
σα – αισθητή απάτη. Με τη ράβδο (παντοδυναμία 
Θεού) χωρίστηκε στα δύο η θάλασσα (απάτη των 
αισθητών) και δημιουργήθηκε στέρεος διάδρο-
μος για την πορεία του λαού. Σταθερό έδαφος 
στην πορεία των λαών εξασφαλίζει η πίστη στο 
Θεό μαζί με έργα αρετής. Σε τέτοιους διαβάτες 
δεν επιφυλάσσεται κίνδυνος από το πέρασμα της 
θάλασσας. ακόμη μπορούμε να διακρίνουμε και 
τις εξής προτυπώσεις:

• η νεφέλη που προπορευόταν του σώματος 
των Εβραίων ως οδηγός μέσα στην έρημο προ-
τυπώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίον καθοδηγεί 
τους άξιους προς το αγαθό. «Και όταν κανείς 
το ακολουθεί, διαβαίνει το νερό, γιατί ο οδηγός 
ανοίγει γι’ αυτόν το δρόμο και την πορεία μέσω 
αυτού. Έτσι εξασφαλίζεται η ελευθερία, αφού κα-
ταποντισθεί στο νερό εκείνος, που καταδιώκει με 
σκοπό να υποδουλώσει» (Γρηγόριος νύσσης).

• Οι αρματωσιές των αιγυπτίων, που κυνη-
γούσαν τους Εβραίους, συμβολίζουν τα πάθη της 
ψυχής. Όσοι διαβαίνουν το μυστηριακό νερό του 
Βαπτίσματος, αφήνουν και απονεκρώνουν τα πά-
θη τους μέσα σε αυτό και αναδύονται καθαροί.

73.  η λέξη «ράβδος» στην Π. Διαθήκη (Εξ 4, 16) «και συ έπαρον τη ράβδω σου και εκτείνον την χείρα σου επί την θάλασσαν και ρήξον 
αυτήν» έχει την αντιστοιχία της στην Ιλιάδα, (Ο 318), «όφρα μεν αιγίδα χερσίν έχ’ ατρέμα Φοίβος απόλλων» («Κι όσο κραταούσε την 
αιγίδα ακίνητη στα χέρια του ο Φοίβος απόλλων»). Τόσο η ράβδος όσο και η αιγίς λειτουργούν υπερφυσικά και εξασφαλίζουν τη 
νίκη. Εάν παραμείνουμε στο βιβλίο της Εξόδου και την Ιλιάδα, διαπιστώνεται και η επόμενη αντιστοιχία (Εξ 15, 10): «έδυσαν (αιγύ-
πτιοι) ωσεί μόλυβος εν ύδατι σφοδρώ» και Ιλιάδα (Ω 80): «η δε μολυβδαίνη ικέλη ες βυσσόν όρουσεν» («κι όρμησε στα βάθη όμοια 
με το μολύβι ενός αγκιστριού»).
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• Το ραβδί του Μωυσή συμβολίζει, πέραν της 
παντοδυναμίας του Θεού και την πίστη, μέσω της 
οποίας σώζεται όποιος προσφεύγει στο Θεό. Ο 
Γρηγόριος νύσσης γράφει ότι δύο πράγματα 
χρειάζονται για το Βάπτισμα, πίστις και νερό. η 
μεν πίστη εναπόκειται στην προαίρεσή μας, το δε 
νερό είναι σύμφυτο με τη ζωή μας. η διάβαση 
της Ερυθράς Θάλασσας προτυπώνει το Βάπτισμα 
διότι και στις δύο περιπτώσεις τα ύδατα λειτουρ-
γούν απελευθερωτικά για τους ανθρώπους που 
πιστεύουν στο Θεό.

• Ο διαχωρισμός των υδάτων της Ερυθράς ως 
νοητής θάλασσας μπορεί συμβολικά να ερμηνευ-
θεί και ως διάσπαση της συνέχειας των αντιτιθε-
μένων κακιών προς τις αρετές.

Στην περίπτωση της εξόδου των Εβραίων, οι 
αιγύπτιοι έστησαν μια στρατιωτική επιχείρηση 
καταδίωξης των Εβραίων και εξόντωσής των. Το 
στρατιωτικό αυτό σχέδιο των αιγυπτίων ακυρώ-
θηκε μετά τη θεία παρέμβαση υπέρ των Εβραίων. 
Το συναγόμενο εξ αυτού μήνυμα είναι ότι όταν ο 
Θεός αποφασίσει να προστατεύσει ένα λαό που 
τον προσκυνά και υποτάσσεται στο θέλημά του 
δεν υπάρχουν εμπόδια σε αυτό.

Όταν ο λαός των Εβραίων αντιλήφθηκε την 
άμεση απειλή των αιγυπτίων, που είχαν στρατο-
πεδεύσει εγγύς αυτών, και άρχισε να κάμπτεται 
το ηθικό τους, τότε ο Μωυσής, ένας πραγματικός 
ηγέτης, τους ενθάρρυνε με τα λόγια «Θαρσείτε, 
στήτε και οράτε την σωτηρίαν την παρά του Κυ-
ρίου, ην ποιήσει ημίν σήμερον [...] Κύριος πολε-
μήσει περί υμών και υμείς σιγήσετε».

Ορισμένοι ίσως ενοχλούνται ή και ειρω-
νεύονται τη σύνδεση του αποτελέσματος μιας 

στρατιωτικής επιχειρήσεως με θεϊκή παρέμ-
βαση74. Παραμένουν προσκολλημένοι απόλυτα 
στις αρχές πολέμου και τη στρατιωτική τέχνη. 
Δεν αμφισβητώ τις αρχές πολέμου ούτε τη 
στρατιωτική τέχνη, προσθέτω όμως την αξία 
που έχει στη στρατιωτική αποτελεσματικότη-
τα η ηθική εντιμότητα και η δικαιοσύνη τόσο 
στο επίπεδο της ατομικής απόδοσης όσο και 
της επίτευξης του σκοπού μιας στρατιωτικής 
επιχείρησης. Ο Θεός είναι υπερασπιστής των 
αγωνιζομένων για την αληθινή ειρήνη και την 
αληθινή δικαιοσύνη με καθαρή καρδιά και 
υπακοή στο θέλημά του. Ο Μωυσής και όλος 
ο λαός μετά τη διάβαση της Ερυθράς έψαλαν 
ωδήν προς τον Θεό (Εξ 15).

Ως κεντρικό μήνυμα από το δέκατο τέταρτο κε-
φάλαιο του βιβλίου της Εξόδου μπορεί να συναχθεί 
ότι είναι τούτο: «Σε όσους τρέχουν ασταμάτητα προς 
το Θεό, Εκείνος δεν επιτρέπει να συνενωθούν στην 
ψυχή τους οι αντίπαλες ιδιότητες της αρετής και της 
κακίας, αλλά παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών».

74.  η ηθική και πνευματική δύναμη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων συνδέεται στενά με την αμυντική αποτελεσματικότητα 
μιας χώρας. Δυστυχώς, την αλήθεια αυτή παραβλέπουν οι κυβερνώντες την χώρα και ικανοποιούνται κυρίως με παραγγελίες 
υλικού, τις οποίες και πολυδιαφημίζουν από τα ΜΜΕ για εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης. Στη μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, δεν 
θυμάμαι κάποιον υπουργό Άμυνας να ενέκυψε στα δύο αυτά μεγάλα ζητήματα, δηλαδή την ηθική και πνευματική καλλιέργεια των 
στελεχών και εν γένει του στρατεύματος. Δεν είναι το εργαλείο που φέρνει το αποτέλεσμα, αλλά ο τεχνίτης που το χρησιμοποιεί.
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Στάση λαού Ισραήλ έναντι Θεού και εθνική 
πορεία
«Και έσται ως αν διαβήτε τον Ιορδάνην75 εις την 
γην ην Κύριος ο Θεός υμών δίδωσι υμίν. Εάν 
ακοή ακούσης της φωνής Κυρίου του Θεού σου, 
φυλάσσειν και ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας, 
ας εγώ εντέλλεομαί σοι σήμερον, και δώσει σε 
Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών 
της γης και ήξουσιν επί σε πάσαι αι ευλογίαι αύται 
και ευρήσουσί σε εάν ακοή ακούσης της φωνής 
Κυρίου Θεού σου» (Δτ. 28, 1-2).

«Και έσται εάν μη εισακούσης της φωνής Κυ-
ρίου του Θεού σου, φυλάσσειν και ποιείν πάσας 
τας εντολάς αυτού, όσας εγώ εντέλλομαί σοι 
σήμερον, και ελεύσονται επί σε πάσαι αι κατάραι 
αύται και καταλήψονταί σε. Επικατάρατος συ εν 
πόλει, και [...] αποστείλαι Κύριος επί σε ένδειαν 
[...] και [...] έως αν εξολοθρεύση σε [...] διότι εγκα-
τέλιπές με» (Δτ. 28, 15-20).

η στάση του λαού του Ισραήλ απέναντι στο 
θέλημα του Θεού επηρέασε την εθνική πορεία. 
απευθυνόμενος ο Θεός, μέσω του Μωυσή, προς 
τον λαό του Ισραήλ, τον προειδοποιεί ότι η υπα-

κοή του σε όλες τις εντολές του Θεού θα επιφέ-
ρει την ευλογία του και η ανυπακοή την οργή του, 
η οποία θα συνοδεύεται από φτώχεια, δυστυχία, 
μέχρι και τον αφανισμό του. η ιστορία έχει κατα-
χωρημένους ιστορικούς λαούς που σήμερα δεν 
υπάρχουν σε ενιαίες πολιτικές οντότητες, όπως 
Μήδοι, Χαλδαίοι, ασσύριοι. Ο Θεός εγκατέλειψε 
όσους επέμεναν να τον εγκαταλείπουν.

Το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου κλείνει 
με την απειλή επαναφοράς των Εβραίων στην 
αίγυπτο ως τιμωρία διότι άρχισαν να απομα-
κρύνονται από το θέλημα του Θεού «Και απο-
στρέψει σε Κύριος εις αίγυπτον εν πλοίοις και 
εν τη οδώ ή είπα». η εκτόπιση σε ξένη χώρα 
αντιμετωπίζεται και μέσα στην Παλαιά Διαθή-
κη ως τιμωρία. Θα μεταπέσουν οι Εβραίοι από 
κατάσταση ελευθερίας σε κατάσταση δουλείας 
και εκμετάλλευσης. Ο Θεός σέβεται το αυτεξού-
σιο του ανθρώπου στη λειτουργία του οποίου 
γίνονται οι επιλογές του. Όμως η δικαιοσύνη 
υπηρετείται όταν ελέγχονται όσοι παραβιάζουν 
το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος υπενθυμίζει: 
«Γνωρίζουμε πως σε εκείνους που αγαπούν το 
Θεό όλα υποβοηθούν και συνεργάζονται για το 
καλό τους» (Ρωμ. 8, 28).   

75.  η διάβαση του Ιορδάνη ποταμού (μήκος 100 χλμ., βάθος 3-9 πόδια, πλάτος έως 30 μ.) έγινε σε εποχή πλημμύρας, περί το μεσημέρι 
και παρουσία κόσμου. Προξένησε τρόμο στους αμορραίους και Χαναναίους, οι οποίοι βρίσκονταν δυτικά του ποταμού (Ιησ. 3, 14-17· 
4, 10· 4, 18· 4, 23 και 5, 1). αξιολογείται από τους θεολόγους ως θαυμαστότερη από τη διάβαση της Ερυθράς, διότι δεν υπήρχαν 
ούτε παλίρροιες ούτε ισχυροί άνεμοι.

Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο 
του ανθρώπου στη λειτουργία 
του οποίου γίνονται οι 
επιλογές του. Όμως η 
δικαιοσύνη υπηρετείται όταν 
ελέγχονται όσοι παραβιάζουν 
το θέλημα του Θεού
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Γράφει ο αντιναύαρχος εα Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ

Το ηρωικό τέλος του Υ/Β «Κατσώνης» (Υ1) 

Το υποβρύχιο «Κατσώνης» (μαζί με το 
αδελφό «Παπανικολής») ναυπηγή-
θηκε μεταξύ 1925-27 στα ναυπηγεία 

Gironde της νάντης και παραλήφθηκε στις 8 Ιου-
νίου 1928 από τον αντιπλοίαρχο Κ. αρβανίτη. Είχε 
μήκος 62,5μ., πλάτος 5,3μ., βύθισμα 3,6μ. Το εκτό-
πισμά του ήταν 576/775 τόν. και η ταχύτητά του 
14/9 κ., στην επιφάνεια και εν καταδύσει, αντιστοί-
χως. Έφερε 6 τορπιλοσωλήνες των 21 ιντσών, 1 
πυροβόλο 100 χιλ. και 2 πολυβόλα. Το πλήρωμα: 
6 αξιωματικοί, και 39 Υπαξιωματικοί και ναύτες.

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο 
«Κατσώνης» ήταν ηλικίας 17 χρόνων, μεγαλύτε-
ρος κατά 7 χρόνια από το ανώτατο όριο ηλικίας 
για Υ/Β σε ενεργό υπηρεσία που είχε καθορίσει ο 
Γάλλος κατασκευαστής Schneider-Laubef.

Έβδομη πολεμική περιπολία  
και πολεμική αποστολή
Ο «Κατσώνης» με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο 
Βασ. Λάσκο απέπλευσε από τη Βηρυττό στις 5 
Σεπτεμβρίου 1943 για την εκτέλεση 20ημέρου 
πολεμικής περιπολίας στο ΒΔ αιγαίο και την 
εκτέλεση ειδικής αποστολής στη να ακτή της 
Εύβοιας.

Κατευθύνθηκε προς το στενό Κάσου - Κρήτης 
με ογκώδη κυματισμό και δυνατό άνεμο που έκα-
ναν το γερασμένο του «κορμί» να τρίζει και οι 
βλάβες να διαδέχονται η μία την άλλη. Συνηθι-
σμένη, άλλωστε, κατάσταση για τα κουρασμένα 
μηχανήματα. Με έντονες προσπάθειες του προ-
σωπικού οι βλάβες αποκαταστάθηκαν πλην του 
αριστερού ηλεκτροκινητήρα, με τον κυβερνήτη 
να αποφασίζει τη συνέχιση της αποστολής έστω 
και με ένα κινητήρα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου βρισκόταν κοντά στην 
αμοργό. Με το που νύχτωσε αναδύθηκε για φόρ-
τιση μπαταριών. ξαφνικά ο ασυρματιστής, με τα 
ακουστικά στα αυτιά, πετάγεται από την καρέκλα 
για να αναγγείλει στον κυβερνήτη τη συνθηκο-
λόγηση της Ιταλίας. Ενθουσιασμός και αλληλο-
ασπασμοί. Ζητωκραυγές του πληρώματος διαδέ-
χθηκαν την είδηση. Ήταν η νίκη των Συμμάχων, 
η νίκη των Ελλήνων. Τα δάκρυα και το αίμα των 
πολεμιστών δεν πήγαν χαμένα.

Τις βραδινές ώρες, της 10ης Σεπτεμβρίου, με 
καθυστέρηση 24 ωρών ο «Κατσώνης» περνά το 
στενό της Ικαρίας και κατευθύνεται προς τις νοτι-
οανατολικές ακτές της Εύβοιας όπου φθάνει στις 
12 Σεπτεμβρίου. Στις 9 το βράδυ, κάτω από μία 
λάμπουσα σελήνη, αναδύεται, κατεβάζει την ελα-
στική βάρκα και αποβιβάζει τον συνταγματάρχη 
Φραδέλο στον όρμο Καραλίδες στη να Εύβοια 
άνευ απευκταίου. Ήταν επιφορτισμένος με την 
εκτέλεση ειδικής αποστολής στο πλαίσιο της 
επιχείρησης Shelling. Στη συνέχεια απομακρύ-
νεται και λίγο μετά τα μεσάνυχτα συναντά ανοιχτά 
της Σκύρου δύο μικρά ιστιοφόρα από τα οποία ο 
Λάσκος πληροφορείται ότι στη Σκιάθο ελλιμενι-
ζόταν, συνήθως τη νύχτα, γερμανικό ναρκαλιευ-
τικό εκτοπίσματος 1.000 τόν. Το πιο ενδιαφέρον, 
όμως, ήταν η πληροφορία για τον απόπλου από 
τη Θεσσαλονίκη του υπό γερμανική κατοχή γαλ-
λικού μεταγωγικού «Simfra» που μετέφερε στον 
Πειραιά αδειούχους Γερμανούς στρατιωτικούς. 
Μετά την ανάκριση των πληρωμάτων, τα δύο 
ιστιοφόρα αφέθηκαν ελεύθερα να φύγουν.

Οι υποπλοίαρχοι Στέφ. Τρουπάκης και Σοφ. 
Μυκόνιος στη Γέφυρα του υποβρυχίου κοιτούν 
τον κυβερνήτη τους, παραξενεμένοι, επισημαί-
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νοντας ότι είναι επικίνδυνο που τους άφησαν να 
φύγουν. Μπορεί να είναι όργανα των Γερμανών 
και να προδώσουν την παρουσία τους. Με ένα 
περιπαιχτικό χαμόγελο του Λάσκου προς τους 
δύο αγαπητούς του αξιωματικούς για τις κατα-
σκοπικές τους σκέψεις, η συζήτηση τελείωσε. να 
η ευκαιρία που περίμενε ο Λάσκος. Το «Simfra» 
γεμάτο Γερμανούς είναι ένας σπάνιος στόχος και 
θα επεδίωκε να τον συναντήσει.

Απρόσμενη συνάντηση
Την επόμενη νύχτα 13 προς 14 Σεπτεμβρίου ο 
«Κατσώνης», κάτω από έντονο σεληνόφως, περ-
νά το στενό Χελιδρομίων - Σκοπέλου με πορεία 
προς το στενό Σκιάθου - Πηλίου περιμένοντας 
τη διέλευση του γερμανικού μεταγωγικού. Γύρω 
στις 4 το πρωί της 14ης ο ασυρματιστής φέρνει 
σήμα στον κυβερνήτη με το οποίο η ανωτέρα 
Διοίκηση Υποβρυχίων διέτασσε τον «Κατσώνη» 
να αλλάξει τομέα περιπολίας και να πλεύσει βο-
ρείως της Ικαρίας εγκαθιστώντας επιθετική πε-
ριπολία. Έπρεπε να παρεμποδίσει την αποστολή 
γερμανικών ενισχύσεων στη Σάμο, τώρα που η 
Ιταλία είχε συνθηκολογήσει.

η διαταγή προβλημάτισε τον Λάσκο που δεν 
είχε σκοπό να χάσει για κανένα λόγο το «Simfra». 

Ήταν χοντρό κυνήγι. αποφάσισε, λοιπόν, να πα-
ραμείνει σε περιπολία εν καταδύσει όλη την ημέ-
ρα της 14ης Σεπτεμβρίου και να πλεύσει τη νύχτα 
εν επιφανεία στο νέο του τομέα.

Όλη την Παρασκευή ο «Κατσώνης» περιπολεί 
εν καταδύσει. Προσπαθεί με τα υδρόφωνα να 
ακούσει θόρυβο προπέλας, εις μάτην. Περί τις 
3 το απόγευμα ανεβαίνει σε περισκοπικό βάθος. 
ξαφνικά ακούγεται βροντώδης η φωνή του Λά-
σκου, που παρατηρούσε από το περισκόπιο προς 
τον πηδαλιούχο.

- Πορεία αυτού που είσαι. Πρόσεχε! Καμία πα-
ρατιμονιά. Λίγα λεπτά σιωπή και αγωνία. Μετά ο 
Λάσκος αφήνει το περισκόπιο και με ανακούφιση 
λέει: 

- Φτηνά τη γλυτώσαμε. Μόλις περάσαμε ανά-
μεσα από δύο επιπλέουσες νάρκες.

Φαίνεται θα είχαν αποσπαστεί από συμμαχικό 
ναρκοπέδιο. Ο «Κατσώνης» αυτή τη φορά ήταν 
τυχερός.

Ήσυχες και άκαρπες πέρασαν οι υπόλοιπες 
ώρες μέχρι που έπεσε το λυκόφως. Ούτε το 
περισκόπιο διέκρινε τίποτα, ούτε και τα υδρό-
φωνα σημείωσαν κάποια ηχώ. Τότε ο Λάσκος 
αποφασίζει να αναδυθεί και να πλεύσει προς 
Ικαρία. Έπρεπε, άλλωστε, να φορτίσει και τους 
συσσωρευτές.

Με την ανάδυση βρέθηκε δίπλα σ’ ένα μικρό 
ιστιοφόρο το οποίο είχε εντοπίσει προηγουμέ-
νως με το περισκόπιο, από το οποίο θέλησε να 
πάρει πληροφορίες. Ήταν πρακτική των υποβρυ-
χίων να κάνουν, ενίοτε, γνωστή στον εχθρό την 
παρουσία τους σε συγκεκριμένες περιοχές για να 
προκαλούν σύγχυση στη ναυσιπλοΐα. Άλλωστε, 
επρόκειτο αμέσως να εγκαταλείψει τον τομέα 
εκείνο.

Με το που ανέβηκε στη γέφυρα ο Λάσκος δι-
έκρινε στο βάθος προς το Βορρά καπνό πλοίου 
που προερχόταν, προφανώς, από τη Θεσσαλονί-

Το Υ/Β «Κατσώνης»
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κη. αμέσως όλοι στη γέφυρα με μια φωνή, φώ-
ναξαν: «Είναι το Simfra». Την πεποίθησή τους 
αυτή επιβεβαίωσαν και οι ναύτες του ιστιοφό-
ρου που είχαν αποπλεύσει από τη Θεσσαλονίκη 
το προηγούμενο βράδυ.

αμέσως ο Λάσκος λέει στο ιστιοφόρο να απο-
μακρυνθεί, διατάζει κατάδυση του υποβρυχίου, 
πολεμική έγερση1 και προετοιμασία των πρωραί-
ων και πρυμαίων τορπιλοσωλήνων. Μία βλάβη 
στο δεξιό ηλεκτροκινητήρα άφησε το υποβρύχιο 
ακυβέρνητο, ευτυχώς όμως, αποκαταστάθηκε 
γρήγορα.

Ώρα 8 το βράδυ ο «Κατσώνης» αναδύεται και 
πάλι επειδή η παρατήρηση από το περισκόπιο 
ήταν αδύνατη λόγω του σκότους και πλέει ολο-
ταχώς προς τον εχθρό. Οι ομοχειρίες του πυρο-
βόλου και των δύο πολυβόλων καταλαμβάνουν 
τις θέσεις τους. Στη γέφυρα εκτός του κυβερ-
νήτου βρίσκονται οι υποπλοίαρχοι Τρουπάκης, 
Μυκόνιος και ο έφεδρος σημαιοφόρος Παύλος 
Λαμπρινούδης.2 Ο ύπαρχος ηλ. Τσουκαλάς βρί-
σκεται στο Κεντρικό Διαμέρισμα του υποβρυχίου 
όπως προβλέπεται κατά το συναγερμό, για να συ-
ντονίζει τις διαταγές του κυβερνήτου.

Το σκοτάδι έχει πέσει ολότελα. Το φεγγάρι θα 
έβγαινε πολύ αργότερα. η θάλασσα είναι γαλή-
νια. Οι αξιωματικοί στη Γέφυρα με τα κιάλια προ-
σπαθούν να ανακαλύψουν το εχθρικό πλοίο, όταν 
ξαφνικά στην πλώρη του «Κατσώνη» και σε από-
σταση 2000μ., περίπου, το σκοτάδι κόβεται από 
σήματα αναγνωρίσεως με το «άλτις». Ο Λάσκος 
αμέσως αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για πο-
λεμικό πλοίο. απρόσμενη, τελείως, συνάντηση. 
Πατάει το κλάξον και διατάζει ταχεία κατάδυση. 
Όλοι από τη Γέφυρα αυτομάτως πηδούν από τον 
πυργίσκο στο εσωτερικό του σκάφους, το πώμα 
κλείνει, τα εξαεριστικά ανοίγουν και μέσα σε ένα 
λεπτό το υποβρύχιο βρίσκεται σε 20μ. βάθος.

Το μοιραίο τέλος
Το υποτιθέμενο «Simfra» ήταν μία γερμανική 
ανθυποβρυχιακή κορβέτα 1.000 τ., η UJ-2101 
που σε λίγο άρχισε να εκπέμπει, με τη συσκευή 
εντοπισμού υποβρυχίων, το A.S.D.I.G. Συγχρό-
νως η πρώτη δέσμη βομβών βάθους πέφτει στη 
θάλασσα. Το υποβρύχιο τραντάζεται ολόκληρο, 
οι αρμοί του τρίζουν, σπάνε οι λαμπτήρες φωτι-
σμού και απλώνεται πυκνό σκοτάδι. Κρότοι και 
χτύποι ακούγονται από τα διάφορα διαμερίσματα. 
Το υποβρύχιο, όμως, κρατιέται στο βάθος του και 
ενεργοποιείται ο βοηθητικός φωτισμός.

- αναφορά βλαβών, διατάζει ο κυβερνήτης. 
Πρέπει να πληροφορηθεί αμέσως για τις ζημιές 
του σκάφους.

Πριν προλάβει να λάβει τις αναφορές από τα 
διαμερίσματα το υποβρύχιο δέχεται δεύτερη και 
αμέσως τρίτη δέσμη βομβών πολύ κοντά. η τε-
λευταία ήταν φοβερή.   

Το γερμανικό καταδιωκτικό «UJ 2101» που βύθισε το 
Υ/Β «Κατσώνης»

1. Το πλήρωμα στις θέσεις μάχης.

2. Εγγονός του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.

συνεχίζεται
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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 Γ΄

Με το επίτακτο φορτηγό πλοίο Marit 
Maersk στον Ινδικό Ωκεανό

Έ τσι βρέθηκα στο «Marit Maersk». Ήταν 20 
Δεκεμβρίου 1941, όπως γράφει το από-
σπασμα Μητρώου μου. Το καράβι ήταν δα-

νέζικης πλοιοκτησίας, ωραίο σκαρί και νεότευκτο. 
Είχε επιταχθεί από το ελληνικό ναυτικό με την έναρ-
ξη του πολέμου και είχε ακολουθήσει το Στόλο κατά 
την αποδημία του στη Μέση ανατολή. Καπετάνιος 
ήταν ο Μιχαήλ Βαττής. Εκτός από τους τρεις αξιω-
ματικούς του καταστρώματος (πλοίαρχο, υποπλοί-
αρχο και ανθυποπλοίαρχο), είχε και τρεις μηχανικούς 
αξιωματικούς και έναν δόκιμο. Θυμάμαι και το όνομα 
ενός από τους ναύτες πυροβολητές: Στέργιος Σημί-
της. να σημειώσω ότι η Ιαπωνία είχε πια βγει στον 
πόλεμο και είχε αρχίσει τη δράση της στον ανατολικό 
Ινδικό. Μετά από κάποιο διάστημα, το «Marit Maersk» 
αποχωρίστηκε από το «αβέρωφ» και πήγε στην Καλ-
κούτα να φορτώσει κάρβουνο, αφού σταμάτησε για 
λίγο στο Μαντράς. η Καλκούτα είναι κτισμένη πάνω 
στον ποταμό Χούγκλι, μισή μέρα ταξίδι από τις εκβο-
λές του. Μπήκαμε στο ποτάμι το πρωί και παραβά-
λαμε στο μώλο το βράδυ, με τα φώτα. Οι όχθες του 
ποταμού ήταν γεμάτες μεγάλες σχεδίες, επάνω στις 
οποίες ζούσαν οικογένειες.

Την επομένη το πρωί ήρθε ο ταχυδρόμος και έφε-
ρε αλληλογραφία. Είχα και εγώ ένα δελτάριο του 
Ερυθρού Σταυρού από την Ελλάδα, γραμμένο στα 

γαλλικά, με πληρωμένη απάντηση. Το πήγα στον 
καπετάνιο αλλά και αυτός δεν ήξερε γαλλικά. Κατό-
πιν τούτου, με συμβούλεψε να πάω στο ελληνικό 
Προξενικό Λιμεναρχείο, όπου κάποιος θα μπόρεσε 
να μου το μεταφράσει. Λιμενάρχης ήταν ο πλοίαρχος 
Μιχαήλ Σάκαρης. Το γράμμα ήταν από τους γονείς 
μου που ήταν καλά και ρωτούσαν για την υγεία μου 
και για το πού βρισκόμουν. Είχε αρκετά παλιά ημε-
ρομηνία και φαίνεται ότι με κυνηγούσε από λιμάνι σε 
λιμάνι. Πώς με βρήκε στην Καλκούτα είναι μυστήριο. 
απάντησα αμέσως και το γράμμα μου έφθασε στην 
Ελλάδα το ...1947, ενώ είχα ήδη προ πολλού επι-
στρέψει!

Μείναμε μέρες στην Καλκούτα και συνδέθηκα με 
μία ωραία μιγάδα κοπέλα, τη Σέντια Πωλ, της οποίας 
ο πατέρας ήταν Άγγλος λοχαγός και η μητέρα Ινδή.

Φορτώσαμε το κάρβουνο και τραβήξαμε για το 
Κολόμπο της Κεϋλάνης. Μείναμε δύο μέρες και από 
εκεί μας έστειλαν στο Τρινκομί, στα ανατολικά του 
νησιού. Πέσαμε δίπλα σε ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο 
που ήταν καμένο και μισοβυθισμένο από εμπρηστι-
κές βόμβες ιαπωνικής αεροπορικής επίθεσης. Μία 
μέρα, ανακαλύψαμε στο πλωριό αμπάρι του φορτη-
γού αυτού κάσες με μπουκάλια μπύρας. Ήταν ανέπα-
φα. ανεβάσαμε αρκετές και γεμίσαμε τα δωμάτιά μας 
με μπύρες. Άλλες κάσες έμειναν στο κατάστρωμά 
μας. Πίναμε τις μπύρες και πετούσαμε τα άδεια μπου-
κάλια στη θάλασσα. αλλά το κύμα τις ξέβρασε στην 
παραλία μπροστά στο ναυαρχείο. Ήρθε μία λάντζα 
με αξιωματικούς, πήραν τα κασόνια και διέταξαν τη 
μεθόρμησή μας. Ωστόσο, μας έμειναν οι μπύρες που 
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είχαμε στα δωμάτια. Προσέχαμε, όμως, να μην ξανα-
πετάξουμε τα μπουκάλια στη θάλασσα!

από το Τρινκομαλί αποπλεύσαμε για το Adu Atoll, 
ένα συγκρότημα ακατοίκητων μικρών νησιών στη 
μέση του Ινδικού, σε πλάτος 0°. Μεσοπέλαγα, ο Βατ-
τής ετοιμάστηκε να μας δώσει το μισθό μας και έβγα-
λε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα επάνω στο 
γραφείο του. Όπως πάντα, θα μας καλούσε έναν-
έναν και θα του έδινε εκείνα που του αναλογούσαν. 
Για κάποιο λόγο, αναγκάστηκε να ανέβει στη γέφυρ-
ρα κατεπειγόντως και άφησε τα χρήματα έτσι όπως 
ήταν. Όταν επέστρεψε, τα χαρτονομίσματα είχαν γίνει 
κομματάκια και ένα πιθηκάκι, που ο καπετάνιος είχε 
στο δωμάτιό του, ήταν άφαντο. Το πρωί ο Βαττής το 
είχε μαλώσει πολύ και αυτό αποφάσισε να τον εκδι-
κηθεί. Επί δύο μέρες είχαμε κάνει ανάστατο το καρά-
βι αλλά δεν είχαμε βρει το πιθηκάκι. Μέχρι που, την 
τρίτη μέρα, έτυχε να κοιτάξω ψηλά πρύμα και είδα 
ένα μικρό όγκο επάνω στο πόμολο του πρυμνιού 

άλμπουρου και από κάτω να κρέμεται κάτι. Πήρα τα 
κυάλια και είδα το πιθηκάκι και την ουρά του. Έμεινε 
εκεί έως ότου, κατ’ εντολή του καπετάνιου, το κατέ-
βασα με μία ριπή υποπολυβόλου.

Στο Adu Atoll οι Άγγλοι κατασκεύαζαν μυστικό 
ναύσταθμο. Το «Marit Maersk» θα ανεφοδίαζε με 
κάρβουνο τα ρυμουλκά, τις αυτοκινούμενες φορτη-
γίδες και τα άλλα σκάφη που έκαναν τις σχετικές 
εργασίες.Το μέρος ήταν τελείως άγριο, χωρίς προ-
βλήτα για να βγει κανείς. Μόνο βράχια μυτερά που 
έκοβαν τις σόλες των παπουτσιών σαν μαχαίρια. Πιο 
μέσα είχε πυκνή βλάστηση και άπειρες μαϊμούδες, 
όλων των ειδών και των μεγεθών. Μία μέρα, καθώς 
είμαστε αγκυροβολημένοι κοντά στην ακτή, είδαμε 
ένα ανθρωπάκι να μας κοιτάζει πίσω από ένα δέν-
δρο. Με την πάροδο των ημερών, άρχισε να ξεθαρ-
ρεύει και τότε αποφασίσαμε να το πιάσουμε. Βγήκα-
με στη στεριά και το ψάχναμε. Μια το βλέπαμε, μια το 
χάναμε. Οι μαϊμούδες μας πετούσαν καρύδες που 
έσκαζαν μπροστά μας σαν βόμβες. Τελικά, μετά από 
μέρες και πολύ ψάξιμο, καταφέραμε να το αρπάξου-
με. Ήταν θεόγυμνο, κοντό σαν επτάχρονο παιδάκι. 
Κτυπιόταν, τσίριζε και δάγκωνε. Το πήραμε στο κα-
ράβι, το δέσαμε στο πόδι ενός τραπεζιού και του 
δώσαμε να φάει ροδάκινα κονσέρβα. Δεν τα άγγιζε 
και συνέχιζε να τσιρίζει και να κλωτσά. Φωνάξαμε 
τον καπετάν Μιχάλη και αυτός συμβούλεψε να το 
πάμε πίσω στο νησί για να μη βρούμε το μπελά μας, 
πράγμα που κάναμε. Έκανε και ένα σήμα στον Άγγλο 
ναύαρχο του Ινδικού, αναφέροντας το γεγονός.      

Ο ποταμός Χούγκλι στην Καλκούτα

συνεχίζεται

Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χ. Κούσουλας ΠΝ

Υποβρύχιον ναρκοθέτις HMS «SEAL»

Το «HMS Seal» ήτο ένα από τα έξι που 
κατασκευάστηκαν ως υποβρύχιον – 
ναρκοέθτις για το Βασιλικό ναυτικό 

και ήτο το μοναδικό αγγλικό πλοίο που αιχμαλωτίστη-

κε από τους Γερμανούς, κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Ετέθη εν υπηρεσία τον αύγουστο του 1939, με 
κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Lonsdale RN και η κήρυ-
ξη του πολέμου το ευρήκε στο Aden. Επέστρεψε στην 
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αγγλία, που εστάλη στη Βόρειο Θάλασσα και έλαβε 
μέρος στην εκστρατεία της νορβηγίας το 1940 σε δι-
άφορες, μη επιτυχείς, αποστολές.

Μετά από αρκετό χρόνο στη θάλασσα και διάφορες 
επισκευές έλαβε εντολή, να πλεύσει για ναρκοθέτηση 
σε έκταση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας και την 4η Μα-
ΐου 1940 είχε ποντίσει σ’ εκείνη την περιοχή και τις 50 
νάρκες, που έφερε μαζί του.

Κατά την επιστροφήν του, ο οπτήρας του αντελή-
φθη μια ομάδα γερμανικών πλοίων έμπροσθέν του 
και επειδή το μικρό βάθος της περιοχής δεν επέτρεπε 
την συνεχή πλεύση υπό τη θάλασσα, ηναγκάσθη να 
καταδυθεί και να παραμείνει εν ακινησία στο βυθό 
κατά το διάστημα της ημέρας, έως ότου απομακρυν-
θεί η ομάδα των εχθρικών πλοίων. Χωρίς να γνωρίζει 
ότι, ευρίσκετο εντός γερμανικού ναρκοπεδίου, κατά 
την κατάδυσή του παρέσυρε μία νάρκη της οποίας το 
αγκυροβόλιον με την αλυσίδα εσύρετο επί του τοιχώ-
ματος του υποβρυχίου, με αποτέλεσμα να εμπλακεί 
στα ουραία πηδάλια και να εκραγεί. Εντός του υπο-
βρυχίου η ατμοσφαιρική πίεσης ηυξήθει σημαντικά, 
γεγονός που σήμαινε ότι μεγάλη ποσότης νερού, είχε 
εισέλθει σ’ αυτό. Όλαι αι πόρται ασφαλίσθησαν και 
στο προσκλητήριο πληρώματος που ακολούθησε, 
δύο δεν παρουσιάστηκαν, όντες εγκλωβισμένοι. Προς 
έκπληξην όλων, η γερμανική ναυτική δύναμης φαί-
νεται ότι, δεν αντελήφθη την υποθαλάσσιαν έκρηξη 
και συνέχισε την πορείαν της, προς άλλη κατεύθυνση. 
Το υποβρύχιον παρέμεινε έτσι, μέχρι την 22.00 ώραν 
όταν, επεχείρησαν αντλώντας συνεχώς νερό, να το 
ανακινήσουν και να το ανασηκώσουν, αλλά ανεπιτυ-
χώς. Στις 22.30 οι μηχανές άρχισαν να λειτουργούν 
και πάλιν, αλλά το υποβρύχιο παρέμενε καρφωμένο 
στο βυθό. Μεγάλες προσπάθειες εγένοντο, ώστε οι 
αντλίες να φέρουν αέρα στο εσωτερικό. Μία δεύτερη 

προσπάθεια, βοήθησε το σκάφος να ξεκολλήσει από 
το βυθό. Πάντως, όλες οι προσπάθειες, να ανυψώ-
σουν το σκάφος, παρέμειναν άκαρπες. Το διοξείδι-
ον του άνθρακος άρχισε, πλέον, να επιδρά αρνητικά 
επί του πληρώματος, γι’ αυτό μία τρίτη προσπάθεια 
ήτο απαραίτητος. αλλά, και αυτή ήτο, άκαρπη. Τότε, 
ο κυβερνήτης συγκέντρωσε το πλήρωμα να προ-
σευχηθούν, όλοι μαζί. αλλά, και πάλιν ο κίνδυνος να 
πλημμυρίσει το υποβρύχιον ήτο ορατός. Οι μπαταρίες 
ήσαν άδειες και η πίεση του αέρος, είχε εξαντληθεί. 
Τότε, οι μηχανικοί έβαλαν σε λειτουργία ένα τμήμα 
αντλιών και ανοίγοντας μία βαλβίδα, το σκάφος άρ-
χισε να ανυψούται. Το πλοίον ήλθε στην επιφάνεια, ο 
κυβερνήτης επί της γέφυρας απεφάσισε να το πλεύσει 
στα σουηδικά ύδατα, στέλνοντας και σχετικόν μήνυμα 
στο αγγλικό ναυαρχείο.

αλλά, σύντομα το «Seal» εντοπίζεται από δύο γερ-
μανικά υδροπλάνα, τύπου Heinkel-IIS, τα οποία αρ-
χίζουν να το πολυβολούν. Έτσι, το Υ/Β ανίκανον να 
καταδυθεί και χωρίς κινητήριο δύναμη, αναγκάζεται 
να παραδοθεί. Μερικοί ναύτες υψώνουν ένα άσπρο 
τραπεζομάντιλο στον ιστό, ως ένδειξη παραδόσεως.

Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί πιλότοι εζήτησαν από τον 
κυβερνήτη και τον Ύπαρχο του Υ/Β, να κολυμπήσουν 
προς τα υδροπλάνα τους, τα οποία και τους παρέλα-
βαν. Γερμανικό άγημα, επεβιβάσθη του υποβρυχίου 
και κατόρθωσε να το προσδέσει και να το ρυμουλ-
κήσει στο Frederikshavn. Μετά έπλευσε προς το Kiel 
όπου το κατέστησαν αξιόμαχον. Την άνοιξη του 1941, 
ενετάχθη στο Γερμανικό ναυτικό υπό στοιχεία UB και 
Κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Bruno Marker, αλλά λό-
γω υψηλού βαθμού συντηρήσεως και ανεπάρκειας 
ανταλλακτικών αγγλικής κατασκευής ηναγκάσθησαν 
να το εγκαταλείψουν, αφού είχαν συγκρατήσει κάθε 
πλεονέκτημά του.     

Σημειώσεις:

Οι συλληφθέντες αξιωματικοί και ναύτες, ενεκλείσθησαν σε διαφορετικά στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου, μέχρι τον απρίλιο 1945. 
Οι μεν αξιωματικοί, καθ’ όλην τη διάρκεια του πολέμου εκρατήθησαν στο Marlag και τον απρίλιο του ’45 μεταφέρθησαν στο Lubek και 
εκεί απελευθερώθησαν. Οι δε υπαξιωματικοί και ναύτες, έμειναν υπό περιορισμό σε στρατόπεδο της Πολωνίας. Εκεί, ένας υπαξιωμα-
τικός έλαβε μέρος σε ομαδική δραπέτευση. Επίσης, ένας αξιωματικός μηχανικός μετά από απόπειρες διαφυγής, μετεφέρθη στον περί-
φημο Πύργο του Golditz. Ο κυβερνήτης και έτερος υπεύθυνος αξιωματικός πέρασαν από δίκη το 1946, αλλά «τιμητικώς απηλλάγησαν» 
πάσης κατηγορίας. αξίζει να σημειωθεί ότι το Υ/Β είχε ονομαστεί Seal, από ένα χωριουδάκι της αγγλίας και το πλήρωμά του, καθ’ όλην 
τη διάρκεια της αιχμαλωσίας από το γερμανικό στρατοδικείο, ελάμβανε σημαντική υποστήριξη με δέματα από τους Άγγλους κατοίκους 
του χωριού.
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Ο Ναύσταθμος κατά την περίοδο 1910-1920

Η συμβολή του ναυστάθμου κατά τους βαλ-
κανικούς πολέμους 1912

Κ ατά την περίοδο των βαλκανικών πο-
λέμων όταν η δόξα συμπορευόταν με 
την Ελλάδα και τα πλοία του Πολεμι-

κού ναυτικού αποτελούσαν τα πλωτά κάστρα της 
ελευθερίας των Ελλήνων και την ελπίδα όλων 
των κατοίκων των νησιών του αιγαίου, ένα μέ-
ρος της επιτυχίας των πλοίων στους θαλασσι-
νούς αγώνες θα μπορούσε ανενδοίαστα να απο-
δοθεί στο ναύσταθμο που αποτελούσε το κέντρο 
διοικητικής μέριμνας του ναυτικού.

από το Μάιο του 1912 άρχισαν πυρετώδεις 
προετοιμασίες και ο συντονισμός όλων των υπη-
ρεσιών του ναυστάθμου για την ενεργοποίηση 
των παροπλισμένων πλοίων, λόγω του επικει-
μένου πολέμου, με βάση τις μυστικές συμφωνί-
ες που είχαν συναφθεί μεταξύ των χριστιανικών 
λαών της Βαλκανικής. η διεύθυνση του ναυ-
στάθμου προσωρινά ανατέθηκε στον υποναύαρ-
χο Ιωάννη Μιαούλη, επειδή θεωρήθηκε ο πιο 
κατάλληλος αξιωματικός κατά την περίοδο αυτή. 
Στον αρχιναυπηγό Άγγελο αναστασίου ανατέθη-
κε η διεύθυνση των κατασκευών – επισκευών. 
Σωρεία επισκευών άρχισε να προγραμματίζεται 
και να γίνεται στο ναύσταθμο, αρχής γενομένης 
από το θωρηκτό «Ύδρα», ενώ ακολούθησαν οι 
κανονιοφόροι «Άκτιον – αμβρακιά» και οι κανο-
νιοφόροι «α», «Β» και «Γ», διότι η «Δ» ήταν εντε-
λώς καταστραμμένη, καθώς και τα πέντε παλιά 
τορπιλλοβόλα τύπου «Vulcan». Με μέριμνα του 
ναυστάθμου εξοπλίζονται τα εμπορικά εύδρομα 
«Μακεδονία», «Εσπέρια», «αρκαδία», «αθήνα», 

«Άρης» και «Πέλοψ». Το δε εύδρομο «Ιωνία» 
μετατρέπεται σε πλωτό νοσοκομείο. Για την ολο-
κλήρωση αυτού του έργου που την εποχή εκείνη 
υπήρξε ιδιαίτερα επαχθές και επίπονο μέσα στα 
περιορισμένα χρονικά πλαίσια που απαιτούσαν 
οι καιροί και επέβαλλαν οι περιστάσεις, επειδή 
το προσωπικό του ναυστάθμου δεν ήταν αρκετό, 
έγινε επίταξη και του προσωπικού των εργοστα-
σίων του Πειραιά.

Δεν μπορεί, παρά, να εξαρθεί τόσο η φιλότιμη 
προσπάθεια του πολιτικού όσο και του λοιπού 
στρατιωτικού μονίμου και επιταγμένου προσω-
πικού του ναυστάθμου, που νυχθημερόν μοχθού-
σε χωρίς ιδιαίτερα προσωπικά οφέλη, παρά με 
το σύνθημα «όλα για την πατρίδα». Επίσης πρέπει 
να τονισθεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του υπουρ-
γού ναυτικών ν. Στράτου, ο οποίος κάθε μέρα 

Φωτογραφία του πληρώματος του θωρηκτού «Ψαρά» 
στις Πυραμίδες της Αιγύπτου, κατά τη δίωξη του 
«Χαμηδιέ» τον Ιανουάριο 1913 (Από το Ν. Μουσείο 
Ελλάδος)
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πήγαινε στο ναύσταθμο και παρακολουθούσε 
προσωπικά την πρόοδο των εργασιών για την 
προετοιμασία των πλοίων. Για την εκπαίδευση 
του προσωπικού, είχε κληθεί πριν από πολύ και-
ρό η αγγλική αποστολή υπό το ναύαρχο Τώφνελ. 
αυτός διορίσθηκε γενικός επιθεωρητής του ναυ-
τικού και επέβαινε στο «Σφακτηρία».

Διαίρεση του Στόλου
Ο Στόλος ενόψει του πολέμου είχε την εξής σύν-
θεση: Τα θωρηκτά είχαν διαιρεθεί σε δύο ομάδες. 
Την πρώτη αποτελούσαν τα θωρηκτά «αβέρωφ» 
και «Ύδρα» και τη δεύτερη τα «Σπέτσαι» και «Ψα-
ρά» υπό τη διοίκηση του πλοιάρχου Γκίνη. Τα 
αντιτορπιλλικά είχαν επίσης διαιρεθεί σε δύο 
ομάδες. Την πρώτη αποτελούσαν τα «Βέλος», 
«ασπίς», «νίκη» και «Δόξα» υπό τον πλοίαρχο 
Βρατσάνο και τη δεύτερη τα «Σφενδόνη», «Θύ-
ελλα», «Λόγχη» υπό τη διοίκηση του αντιπλοιάρ-
χου ηπίτη. Τα τορπιλλοβόλα αποτελούσαν μια 
ομάδα υπό τη διοίκηση του Πλωτάρχη Μαλικό-
πουλου. αρχηγός του Στόλου εκλέχτηκε ο πλοί-
αρχος Παύλος Κουντουριώτης, που ήταν ένας 
από τους πιο ικανούς και αγαπητούς αξιωματι-
κούς, μεταξύ των συναδέλφων του. Προικισμέ-
νος με ναυτικά και ηγετικά προσόντα, πολύ γρή-
γορα με τη δράση του δικαίωσε την απόφαση του 
υπουργού των ναυτικών, που τον επέλεξε για τη 
θέση αυτή. η τοποθέτησή του και η προαγωγή 
του στο βαθμό του υποναυάρχου έγινε στις 5 
Οκτωβρίου 1912 με τρόπο τελετουργικό.

Η οργάνωση της ναυτικής βάσεως της Λή-
μνου
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η 
ηγεσία του ναυτικού καθώς και προσωπικά ο 
Κουντουριώτης ήταν η επιλογή του κατάλληλου 
όρμου, όπου θα γινόταν η προκεχωρημένη βάση 
του Στόλου την οποία θα χρησιμοποιούσε σαν 

ορμητήριο για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων 
στο ανατολικό αιγαίο. Κατόπιν πολλών συζητή-
σεων και συσκέψεων επέλεξαν στην αρχή τους 
Ωρεούς, μια τοποθεσία στη Β. Εύβοια, μάλιστα 
μεταφέρθηκαν εκεί και ορισμένα μηχανήματα 
από το ναύσταθμο.

Στη συνέχεια και κατόπιν επαναξετάσεως του 
προβλήματος επικράτησαν οι απόψεις των πιο 
τολμηρών αξιωματικών (ανάμεσά τους ο Κου-
ντουριώτης και ο κυβερνήτης του «αβέρωφ», 
πλοίαρχος Δούσμανης), οι οποίοι πρότειναν ως 
ορμητήριο των πλοίων του στόλου που θα 
δρούσε στο αιγαίο το νησί Λήμνος και το λιμάνι 
του Μούδρου. Στις 31/10/1912 άρχισε από το 
ναύσταθμο η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως 
για τη δημιουργία της βάσης στη Λήμνο με τη 
μεταφορά μηχανημάτων, τόσο από τους Ωρεούς 
όσο και από το ναύσταθμο, καθώς και με τη δι-
άθεση τεχνικών υπό τον αρχιναυπηγό του Στό-
λου. Στη ναυτική βάση που οργανώθηκε λει-
τουργούσαν τα εξής τμήματα: ξυλουργείο, χαλ-
κουργείο, χυτήριο, λεβητοποιείο, σιδηρουργείο, 
εφαρμοστήριο και μηχανουργείο. Μέσα στο ερ-
γοστάσιο του Μούδρου, επειδή περίσσευε χώ-

Δεν μπορεί, παρά να εξαρθεί 
τόσο η φιλότιμη προσπάθεια 
του πολιτικού όσο και του 
λοιπού στρατιωτικού μονίμου 
και επιταγμένου προσωπικού 
του ναυστάθμου,  
που νυχθημερόν μοχθούσε 
χωρίς ιδιαίτερα προσωπικά 
οφέλη, παρά με το σύνθημα 
«όλα για την πατρίδα»
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ρος, εγκατέστησαν και την τροφαποθήκη. η 
βάση αυτή είχε τη δυνατότητα τεχνικής υποστη-
ρίξεως των πλοίων σε μικρή έκταση. Όταν τα 
πλοία χρειάζονταν δεξαμενή, κατέπλεαν στο 
ναύσταθμο. Όταν απέπλευσαν τα πλοία του Στό-
λου και ανέλαβαν δράση στις επιχειρήσεις, έγι-
νε πλήρης εφοδιασμός αυτών από το ναύσταθ-
μο με τρόφιμα, πυρομαχικά, διότι πολλά πλοία 
που είχαν λάβει μέρος στις επιχειρήσεις και ιδι-
αίτερα εκείνα που μόλις είχαν παραληφθεί από 
το εξωτερικό δεν είχαν πλήρη φόρτο πυρομα-
χικών. από τη ναυαρχίδα «αβέρωφ», που έφερε 
πυροβόλα ημιαυτόματα Armstrong 47/χιλ., 
έλειπε ο πλήρης φόρτος των πυρομαχικών. 
Όμως κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου και 
συγκεκριμένα στις 10 νοεμβρίου έφθασε στη 
Λήμνο το «Πέλοψ» με πυρομαχικά που είχαν 
φθάσει στο ναύσταθμο με το ατμόπλοιο «Βο-
σνία» από την αγγλία.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1912 διατάχθηκε η αποστο-
λή αυτών με το «Πέλοψ» που απέπλευσε από το 
ναύσταθμο στις 040610 Δεκεμβρίου 1912 και 
γνωστοποιήθηκε η αποστολή την ίδια μέρα με 
ραδιοτηλεγράφημα προς τον υποναύαρχο αρχη-
γό του στόλου αιγαίου. 

Το περιεχόμενο του ραδιοτηλεγραφήματος 
είναι το εξής:

«αριθ. πρωτ. 54376
αρχηγόν Στόλου αιγαίου
«αποστέλλονται υμίν δι’ ατμοπλοίου “Πέλο-

πος” τα εξής πυρομαχικά: 187 ρηκτικαί οβίδες 
των 234 χμ. μετά γομώσεών των διά το θωρηκτό 
«αβέρωφ».

400 φυσίγγια των 10 εκ., Μπετλέμ των ανι-
χνευτικών, 323 ημιρηκτικά φυσίγγια των 76 χμ. 
Χότσκις, 400 ημιρηκτικά των 57 χμ. Χότσκις. Το 
ατμόπλοιο θέλει παρεμείνει Λήμνο, ως αποθήκη 
πυρομαχικών. Πυρομαχικά υπάρχουσι έτι εν όλω 
έτοιμα 2.500 των 57 χμ. και 1000 των 76 χμ. ανι-

χνευτικών 900 “αβέρωφ” ουδέν πλέον».
Ο Μούδρος είχε το χαρακτήρα απλού προκε-

χωρημένου ορμητηρίου πλησίον του θεάτρου 
των επιχειρήσεων και επομένως η υποστήριξη 
των πλοίων στον τομέα της Διοικητικής Μέρι-
μνας, για κάθε υλικό ήταν άμεση και ζωτική. Τα 
πλοία για να είναι αξιόμαχα είχαν ανάγκη από 
γαιάνθρακες, πετρέλαιο, τρόφιμα, νερό και το 
σπουδαιότερο, πυρομαχικά. 

η μικρή αυτή βάση της Λήμνου σιγά σιγά ορ-
γανώθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ικανοποιού-
σε σε υπέρτατο βαθμό τις απαιτήσεις των πλοίων 
σε όλη τη διάρκεια πολέμου.

Ο ναύσταθμος διέθετε τα βοηθητικά σκάφη 
«Κανάρης» για ναρκοθέτιδα και το οπλιταγωγό 
«Κρήτη» που μετασκευάσθηκε σε υδροφόρο.

Οι κυριότερες επισκευές
Οι κυριότερες επισκευές και μετασκευές που 
πραγματοποίησε ο ναύσταθμος κατά την περίοδο 
αυτή είναι οι ακόλουθες: Στις 6/11 το βοηθητικό 
«Κρήτη» καταπλέει στο ναύσταθμο, για να μετα-
σκευασθεί σε υδροφόρο που ονομάσθηκε «αύ-
ρα», επειδή η υπάρχουσα υδροφόρα «Καρχαρί-
ας», κατασκευασμένη στο ναύσταθμο του Πόρου 

Ναυτικό άγημα κατά την κατάληψη της Μυτιλήνης το 
1912 (Από το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος)
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από το ναυπηγό Παυλίδη, ήταν παλιά, πολύ αρ-
γοκίνητη και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανά-
γκες του Στόλου σε νερό. Στις 1/12 καταπλέει το 
αντιτορπιλλικό «νίκη» για επισκευές των μηχα-
νημάτων του.

Στις 11/12 καταπλέουν το «Κεραυνός», το Υ/Β 
«Δελφίν» και το «Δόξα» για επισκευές.

Στις 14/12/1913 κατάπλευσε ο «Ιέραξ» και το 
«ασπίς». Το υποβρύχιο «Δελφίν» κατά την περι-
πολία του στη θαλάσσια περιοχή της Τενέδου, 
έξω ακριβώς από το στόμιο των Στενών του Ελ-
λησπόντου, προσέβαλε το τουρκικό θωρηκτό 
«Μετζητιέ» με τορπίλλη, ανεπιτυχώς. Τότε, προ-
κειμένου να μην χτυπηθεί από τον εχθρό, κατα-
δύθηκε και κάθισε στο βυθό. Για να αναδυθεί 
αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει τα μολυβδένια 
βάρη ασφαλείας του. αυτό του στέρησε τη συμ-
μετοχή του στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του πο-
λέμου. Μετά το συμβάν κατέπλευσε στο νΣ για 
επισκευή, όπου παρέμεινε μέχρι πέρατος των 
επιχειρήσεων.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την πρώτη υπο-
βρύχια τορπιλλική επίθεση στην πολεμική ιστο-

ρία. αξιοθαύμαστη προσπάθεια του ναυστάθμου 
ήταν ο εξοπλισμός όλων των επίτακτων βοη-
θητικών εμπορικών, τα οποία μετέφεραν αγή-
ματα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προς 
ελευθέρωση των ελληνικών νησιών, όπως 
ήταν το «Πέλοψ», το «Ισμήνη», το «Καλουτά» 
και πολλά άλλα.

Κατά την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέ-
μου υπήρχαν επί του θωρηκτού «Γ. αβέρωφ» τα 
κάτωθι πυρομαχικά:

• οβίδες ρηκτικές 234 χλμ. • οβίδες ημιρηκτι-
κές 234 χλμ. 200 • οβίδες ρηκτικές 190 χλμ.  
• οβίδες ημιρηκτικές 190 χλμ. 600.

Κατά την ημέρα της α' ναυμαχίας υπήρχαν επί 
του «αβέρωφ» τα κάτωθι πυρομαχικά: • οβίδες 
ρηκτικές 234 χλμ. • οβίδες ημιρηκτικές των 234 
χλμ. 300 • οβίδες ρηκτικές των 190 χλμ. 402  
• οβίδες ημιρηκτικές των 190 χλμ. 600

Καταναλώθηκαν κατά την ημέρα της α' ναυμα-
χίας, 3 Δεκεμβρίου 1912: • οβίδες ρηκτικές των 
234 χλμ.  • οβίδες ημιρηκτικές των 234 χλμ. 59 
• οβίδες ρηκτικές των 190 χλμ. 61 • οβίδες ημι-
ρηκτικές των 190 χλμ. 47.  

Το θωρηκτό και 
ο δωρητής του 
σε καρτ-ποστάλ 
της εποχής. Ο 
φωτογράφος 
– καλλιτέχνης 
παρουσιάζει το 
παλαϊκό αίσθημα 
(Από το βιβλίο 
του Ν. Σταθάκη 
το θωρηκτό 
«ΑΒΕΡΩΦ»)
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Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Συγκλονιστικό περιστατικό του Β΄ ΠΠ

Ό πως σε κάθε πόλεμο, έτσι και στον Β΄ 
ΠΠ, συνέβησαν συγκλονιστικά περιστα-
τικά, πολλά από τα οποία είτε παραβλέ-

φτηκαν, είτε γρήγορα ξεχάστηκαν. Ένα από αυτά, 
που δεν είχε μέχρι τώρα γίνει γνωστό, και ανα-
δεικνύει την απίστευτη σκληρότητα των ανθρώ-
πων στον πόλεμο, περιγράφεται μεταξύ άλλων 
στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2011 από τον 
βρετανικό εκδοτικό οίκο CORONET, με τίτλο 
ROGUE MALE. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται κυρί-
ως στη δράση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
Ιταλικής, Γερμανικής και Βουλγαρικής κατοχής 
της πατρίδας μας στον Β΄ ΠΠ, στρατιωτικών 
πρακτόρων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, 
ελεγχόμενων από περιφερειακό κλιμάκιο της 
Υπηρεσίας Special Operations Executive (SOE), 
που βρισκόταν στην αίγυπτο. H SOE, με κύρια 
έδρα το Λονδίνο, είχε συσταθεί κατόπιν εντολών 
του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill, 
για να διοργανώσει και ενισχύσει ανταρτικές 
ομάδες στην κατεχόμενη Ευρώπη, προκειμένου 
αυτές να παρενοχλούν τις δυνάμεις κατοχής του 
Άξονα με δολιοφθορές και ένοπλη δράση.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας 
στον Β΄ ΠΠ, στο βουνό Γκιώνα, στην περιοχή του 
νομού Φωκίδας, δρούσαν, όπως και σε άλλες 
ορεινές περιοχές της στερεάς Ελλάδας, κυρίως 
αντάρτες του ΕΛαΣ και στρατιωτικοί πράκτορες 
της SOE, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με χρυσές 
λίρες, οπλισμό και πυρομαχικά διάφορες ένο-
πλες ελληνικές ανταρτικές ομάδες και προσπα-
θούσαν να τις κατευθύνουν στα πλαίσια των 
εντολών του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης 
ανατολής, που βρισκόταν στην αίγυπτο, σε στρα-

τιωτικές ενέργειες εναντίον των κατακτητών.
Στην ανωτέρω περιοχή, την άνοιξη του 1944, 

μαζί με τους Έλληνες αντάρτες του ΕΛαΣ και 
τους στρατιωτικούς πράκτορες της βρετανικής 
κοινοπολιτείας της SOE, βρίσκονταν και Γερμα-
νοί, καθώς και Ρώσοι, Πολωνοί και άλλοι στρα-
τιωτικοί, που είχαν αυτομολήσει από τα στρατεύ-
ματα κατοχής και συνέπρατταν με τους Έλληνες 
αντάρτες και τους πράκτορες της SOE. Επικεφα-
λής των πρακτόρων της SOE στην προαναφερό-
μενη περιοχή, ήταν ο ήδη περιώνυμος από τη 
δράση του στην Ελλάδα Βρετανός Major Geoffrey 
Gordon-Creed, ο οποίος το 1943 ανέλαβε και 
έφερε επιτυχέστατα σε πέρας την ανατίναξη της 
γέφυρας του ασωπού, μαζί με λίγους εξαιρετικά 
τολμηρούς, ριψοκίνδυνους και έμπειρους δολι-
οφθορείς της βρετανικής κοινοπολιτείας, χωρίς 
καμία βοήθεια από τους εκεί  Έλληνες ένοπλους 
αντάρτες του ΕΛαΣ, διότι το ΚΚΕ, υπό τον πλήρη 

Το βιλίο Rogue 
Male του 

βρετανικού 
εκδοτικού οίκου 

Coronet
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έλεγχο του οποίου βρισκόταν το ΕαΜ και ο ΕΛαΣ, 
δήλωσε τελικά ότι δεν θεωρούσε την επιχείρηση 
επιτεύξιμη. ας σημειωθεί ότι η ανατίναξη της γέ-
φυρας του ασωπού ήταν πάρα πολύ πιο επικίν-
δυνη και κατά πολύ δυσκολότερη επιχείρηση, 
από την προηγηθείσα το 1942 ανατίναξη της γέ-
φυρας του Γοργοπόταμου από πράκτορες της 
βρετανικής κοινοπολιτείας, με τη σύμπραξη Ελ-
λήνων ενόπλων ανταρτών του ΕΛαΣ και του 
ΕΔΕΣ.

η Γερμανία του Hitler διατηρούσε δύο ξεχω-
ριστές και μη εν γένει συνεργαζόμενες, αλλά 
μάλλον ανταγωνιζόμενες υπηρεσίες πληροφο-
ριών, την ABWEHR, υπό τον ναύαρχο Wilhelm 
Canaris και τη Sicherheitsdienst (SD) των SS, 

υπό τον Reichsfuehrer, Heinrich Himmler. Περί 
το τέλος του Β΄ ΠΠ η SD των SS, απορρόφησε 
την ABWEHR, ο ναύαρχος Canaris μετατέθηκε, 
έπεσε σε δυσμένεια και τελικά απαγχονίστηκε 
αρχές απριλίου του 1945, θεωρηθείς συμμέτο-
χος στην τελευταία από τις 42 και σημαντικότερη 
ανεπιτυχή απόπειρα κατά της ζωής του Hitler, 
που έγινε από τους Γερμανούς αξιωματικούς με 
πρωτεργάτη τον ανάπηρο του Β΄ ΠΠ Colonel 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg τον Ιούλιο 
του 1944.

Γερμανοί πράκτορες της  ABWEHR και της SD 
είχαν διεισδύσει σε ελληνικές αντιστασιακές ορ-
γανώσεις, είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους 
παρουσιαζόμενοι ως αυτομολήσαντες αντιχιτλε-

Άμπβερ (γερμ. Abwehr = άμυνα) ονομαζόταν η γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών από το 1866 
μέχρι το 1944, η οποία διαδραμάτισε σπουδαιότατο ρόλο στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και ιδιαίτερα στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο όπου είχε αναδειχθεί σε αυτόνομη Υπηρεσία.
Στη φωτο επάνω, άνδρες της Άμπβερ εκπαιδεύονται σε συστήματα ακρόασης ραδιοεκπομπών, 1939.
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ρικοί και αντλούσαν πληροφορίες, τις οποίες 
μετέδιδαν στις γερμανικές αρχές κατοχής. Στα 
βουνά του νομού Φωκίδας δρούσαν το 1944 
ένοπλες ανταρτικές ομάδες του ΕΛαΣ και του 
5/42 Συντάγματος του Συνταγματάρχη Ψαρρού. 
Στην ομάδα του ΕΛαΣ υπό  τον αντάρτη καπετάν 
Ορέστη (ψευδώνυμο) είχε εισδύσει ο Γερμανός 
κατάσκοπος Helmut της SD, εις δε τους αντάρτες 
του Συντάγματος 5/42 ο Γερμανός πράκτορας 
Otto της ABWEHR. Στο σημείο αυτό αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το 5/42 Σύνταγμα του Συνταγματάρ-
χη Ψαρρού διαλύθηκε από τον ΕΛαΣ για τρίτη 
φορά τον απρίλιο του 1944 και ακολούθως δο-
λοφονήθηκαν από τον ΕΛαΣ ο Συνταγματάρχης 
Ψαρρός και εκατοντάδες από τους συλληφθέ-
ντες από τον ΕΛαΣ αντάρτες του.

Την αποκάλυψη των προαναφερόμενων Γερ-
μανών κατασκόπων μεθόδευσε πολύ επιδέξια ο 
δαιμόνιος Βρετανός Major Geoffrey Gordon-
Creed, που δρούσε στην ίδια περιοχή με τα προ-
αναφερόμενα τμήματα του ΕΛαΣ και του Συντάγ-
ματος 5/42. αυτό το επέτυχε στρέφοντας τον 
Helmut, προς τον οποίο προσποιήθηκε ότι του 
έχει πλήρη εμπιστοσύνη, εναντίον του Otto, τον 
οποίο παρουσίασε ως ύποπτο για κατασκοπία και 
ανέθεσε στον Helmut να τον ανακρίνει και να του 
αποσπάσει μια ομολογία. Εκείνο που δεν γνώρι-
ζε τότε ο Major Geoffrey Gordon-Creed ήταν ότι 
οι Helmut και Otto ήταν παιδικοί φίλοι και ο Otto 
ήταν κουμπάρος του Helmut, τον οποίο είχε πα-
ντρέψει το 1942. Παρά ταύτα και για να μην εγερ-
θούν υποψίες για τον εαυτό του, ο Helmut ανέ-
κρινε με υπερβολική σκληρότητα τον Otto και 
στο τέλος του έσπασε με κλοτσιά το σαγόνι, για 
να μην είναι σε θέση να μιλήσει. ακολούθως πή-
ρε μέρος και στο εκτελεστικό απόσπασμα που 
σκότωσε τον Otto, κατ’ εντολή του Major Geoffrey 
Gordon-Creed.

αμέσως μετά το Major Geoffrey Gordon-Creed 

υποψιάστηκε ότι ο Helmut, ευρισκόμενος σε πο-
λύ δύσκολη θέση και έχοντας συγκεντρώσει 
πλήρεις πληροφορίες για τους Έλληνες αντάρ-
τες στα βουνά του νομού Φωκίδας, θα επιχει-
ρούσε να διαφύγει προς τις γερμανικές δυνάμεις 
κατοχής, του έστησε παγίδα και ο Helmut συνε-
λήφθη από άνδρες του  Major Geoffrey Gordon-
Creed, έχοντας επάνω του σχέδια και κείμενα με 
λεπτομέρειες για τις θέσεις και δυνατότητες των 
Ελλήνων ανταρτών. Κατόπιν αυτού ο Major 
Geoffrey Gordon-Creed συγκρότησε ένα εκτελε-
στικό απόσπασμα από Πολωνούς αντάρτες, που 
είχαν αυτομολήσει από το γερμανικό στρατό και 
είχαν ενταχθεί στις ελληνικές ανταρτικές δυνά-
μεις και τους Βρετανούς πράκτορες της SOE, για 
την εκτέλεση του Helmut, τον οποίο προηγουμέ-
νως κατάφερε να τον κάνει να του μιλήσει για τη 
στενή φιλική και συγγενική σχέση του με τον 
Otto. Το πολωνικό εκτελεστικό απόσπασμα 
αστόχησε, ο Helmut τους περιέπαιξε για την 
αστοχία τους και ακολούθως οι Πολωνοί επιτέ-
θηκαν με μαχαίρια εναντίον του Helmut, τον 
οποίον κατακρεούργησαν.

Τα προαναφερόμενα αποτελούν χαρακτηριστι-
κά της διεξαγωγής του Β΄ ΠΠ, που γενικά δεν 
διαφέρουν από τη σκληρότητα και όχι σπάνια 
αγριότητα που δείχνουν στους πολέμους άνθρω-
ποι, οι οποίοι δεν θα αναμενόταν να κατέβουν σε 
τέτοια χαμηλά επίπεδα. από τα ανωτέρω γεγο-
νότα διαφαίνεται επίσης η στενή συνεργασία των 
Ελλήνων ανταρτών με πράκτορες της Βρετανι-
κής Κοινοπολιτείας, από τους οποίους εφοδιά-
ζονταν με όπλα και χρήματα. Παράλληλα κατα-
φαίνεται και η βαθειά διείσδυση και αδυσώπητη 
δράση Γερμανών κατασκόπων στις ελληνικές 
και βρετανικές οργανώσεις, που ενεργούσαν 
στην κατεχόμενη Ελλάδα κατά τον Β΄ ΠΠ.   
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Κεφάλαιον Πρώτο
Ανάκλησις

6 Σεπτεμβρίου 1940. Ήτο μία ζεστή καλο-
καιρινή αθηναϊκή ημέρα. Εδιάβαζα μετά 
το μεσημέρι εις τας εφημερίδας τα τε-

λευταία νέα. Και διά τους πλέον αμυήτους αι Ιτα-
λικαί προθέσεις είχαν πλέον αποκαλυφθή. 
Εγνώριζα πολύ περισσότερα από όσα έγραφαν 
αι εφημερίδες. Οι εν ενεργεία συνάδελφοί μου 
με είχαν πληροφορήσει ότι εις τα θραύσματα των 
τορπιλλών που εδολοφόνησαν την «ΕΛΛην» εις 
τας 15 αυγούστου εις την ΤηνΟν και τα οποία 
είχαν ανελκύσει αι ναυτικαί αρχαί, εφαίνοντο 
καθαρά τα στοιχεία του Ιταλικού εργοστασίου 
που τας είχεν κατασκευάσει.

από την πρώτην στιγμήν που εγνώσθη ο τορ-
πιλλισμός της «ΕΛΛηΣ», ούτε ένας από τα οκτώ 
εκατομμύρια των Ελλήνων δεν αμφέβαλε ότι  οι 
δράσται ήσαν Ιταλοί. Πάντως όμως η ανεύρεσις 
των θραυσμάτων των τορπιλλών με τα στοιχεία 
του Ιταλού κατασκευαστού επάνω, παρείχεν μίαν 
θετικήν απόδειξιν, η οποία μετέτρεπε εις απόλυ-
τον βεβαιότητα, την ομόθυμον αυτήν υπόνοιαν 
των Ελλήνων και η οποία υπεχρέωνε πλέον την 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν να επισπεύση την λήψιν 
διαφόρων μέτρων ασφαλείας.

Είχα πληροφορηθή επίσης από τους συναδέλ-
φους μου, τους βομβαρδισμούς από Ιταλικά αε-

Επιμελούνται οι:  Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

αποσπάσματα από το βιβλίο «Εχθρός εν όψει» του Ναύαρχου  
Ι. Ν. Τούμπα ΠΝ  Έκδοση ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου

Μέρος Α΄

Ιωάννης Ν. Τούμπας
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ροπλάνα, των αντιτορπιλλικών μας «Β. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ» και «Β. ΟΛΓα» και των υποβρυχίων μας εις 
την ναΥΠαΚΤΟν, του βοηθητικού του Στόλου 
«ΩΡΙΟνΟΣ» εις την Κρήτην της «ΥΔΡαΣ» επίσης 
εις την Κρήτην ως και του επιβατικού «ΦΡΙ-
νΤΩν», όλων χωρίς καμίαν επιτυχίαν ευτυχώς.

Ο Μουσσολίνι ενόμιζε ότι είχε να κάμη με Λα-
όν χωρίς νεύρα και  χωρίς ηθικόν και δι’ αυτό 
εφήρμοζε την μέθοδον αυτήν με σκοπόν την τρο-
μοκράτησιν των Ελλήνων και επομένως την 
υποταγήν των εις τας αξιώσεις του.

Πόσον μέγα λάθος όμως έκαμεν; Ολίγον εάν 
εγνώριζεν τον Ελληνικόν Λαόν θα αντελαμβάνε-
το ότι όλαι αυταί αι ενέργειαι θα τον εξήγειραν 
και θα τον έκαμναν να πάρη την απόφασιν να ση-
κωθή «στο πόδι» έτοιμος διά τον αγώνα, δι’ οι-
ονδήποτε αγώνα.

Ο Μουσσολίνι είχε διαβάσει πολύ καλά τη Ρω-
μαϊκήν Ιστορίαν. Φαίνεται όμως ότι είχεν αμελή-
σει να διαβάση και την Ελληνικήν. Ίσως διότι ήτο 
μεγαλυτέρα. αν όμως την είχεν διαβάσει θα είχεν 
αποφύγη να ακολουθήση αυτήν την τακτικήν η 
οποία απετέλεσεν όπως απέδειξαν τα κατόπιν 
γεγονότα ένα τραγικόν σφάλμα διά τους Ιτα-
λούς.

Ο Μουσσολίνι δικαιολογούμενος τρόπον τινά 
μετά την εναντίον μας επίθεσιν ανέφερεν εις ένα 
λόγον του ότι οι Ελληνες πάντοτε εμίσουν τους 
Ιταλούς. Μέγα λάθος. Ουδέποτε εμίσησαν οι Έλ-
ληνες τους Ιταλούς. Τους εσυμπαθούσαμεν, αγα-
πούσαμεν την ωραίαν Πατρίδα των, είχαμε συ-
χνήν επαφήν μαζί των.

Επί πλέον δεν ελησμονούσαμεν και τον Γαρι-
βάλδι. Υπήρχε σώμα Ελλήνων Γαριβαλδινών 
που επολέμησεν διά την Βόρειον Ήπειρον το 
1912-1913. Ο Μαβίλλης ήτο Γαριβαλδινός και 
με την στολήν των εφονεύθη.

Διατί λοιπόν να τους μισήσωμεν;
Τρανή απόδειξις ότι ποτέ οι Έλληνες δεν εμί-

σησαν τους Ιταλούς, είναι η συμπεριφορά του 
Ελληνικού Λαού μετά την πτώσιν της Ιταλίας. 
Τότε, όταν επροστάτευσαν τους μέχρι της χθες 
δυνάστας των. Τότε, όταν όλοι οι Έλληνες απέ-
κρυβαν και περιέθαλπαν τους Ιταλούς αξιωμα-
τικούς και στρατιώτας που κατεδιώκοντο από 
τους Γερμανούς.

Όχι μίσος, αλλά και φυλετική αντιπάθεια μόνον 
εάν υπήρχεν, ο Ελληνικός Λαός δεν θα εφέρετο 
με τόσην καταπληκτικήν γενναιοφροσύνην προς 
τους ατυχήσαντας Ιταλούς.

Μετά τον τορπιλλισμόν της «ΕΛΛηΣ», είχαν 
αρχίσει να λαμβάνωνται διάφορα προληπτικά 
στρατιωτικά μέτρα. Άνδρες διαφόρων ειδικοτή-
των είχαν κληθή εις τον Στρατόν με ατομικάς 
προσκλήσεις, εις δε το ναυτικόν όλα μας τα 
πλοία είχαν τεθή εις ενέργειαν, ενώ παραλλή-
λως κατεβάλετο προσπάθεια να τεθούν εις ενέρ-
γειαν και τα ναυτικά οχυρά. αυτά λόγω του μι-
κρού αριθμού των κληρωτών του ναυτικού δεν 
κατέστη δυνατόν να επανδρωθούν τελείως, παρά 
μόνον κατά την ημέραν της κηρύξεως του πολέ-
μου, διά της επιστρατεύσεως των εφέδρων του 
ναυτικού.

Καθ’ όλην την διάρκειαν των επεισοδίων που 
μας εδημιούργουν οι Ιταλοί ευρισκόμην εις μίαν 
συνεχή αγωνίαν λόγω της προσωπικής καταστά-
σεώς μου. είχα αποταχθή από το Πολεμικόν ναυ-
τικόν διότι είχα συμμετάσχει εις το κίνημα υπέρ 
της Δημοκρατίας της 1ης Μαρτίου 1935. Ήμουν 
Πλωτάρχης εν αποστρατεία. Με αγωνίαν εσκε-
πτόμην ότι ήτο δυνατόν να γίνη πόλεμος και εγώ 
να κάθωμαι άπρακτος εις την Πλατείαν του Συ-
ντάγματος.

Εφαίνετο καθαρά πλέον ότι εβαδίζαμεν προς 
μίαν από τας σοβαρωτέρας στιγμάς της ιστορίας 
μας ως Έθνους και ως Κράτους. Διεφαίνετο ότι 
επρόκειτο να αντικρύσωμεν μίαν καμπήν η οποία 
κάλλιστα συνεκρίνετο προς τας μεγάλας καμπάς 
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της ιστορίας μας. Και εις το σημείον αυτό ακρι-
βώς έγκειται το μεγαλείον του Λαού μας. Ουδείς 
Έλλην, απολύτως ουδείς, υπήρξεν ο οποίος να 
διστάση. Όλοι οι Έλληνες με ένα θαυμάσιον ψυ-
χικόν συντονισμόν απέρριπταν απολύτως πάσαν 
υποχώρησιν, με πλήρη επίγνωσιν του τι εσήμαι-
νεν αυτό.

Πάντοτε η Ελληνική καταγωγή μου με εγέμι-
ζεν με υπερηφάνειαν και συγκίνησιν. Δεν ημπο-
ρούσα λοιπόν να διανοηθώ ότι ήτο δυνατόν εις 
μίαν παρομοίαν στιγμήν να μείνω μακράν, έξω 
από την καθολικήν προσπάθειαν και θυσίαν, εγώ 
ο οποίος εθεώρουν τον εαυτόν μου ευτυχή διότι 
έζων κατ’ αυτήν την στιγμήν.

Δεν υπήρχεν όμως ατυχώς καμία ένδειξις ότι 

η τότε δικτατορική Κυβέρνησις της 4ης αυγού-
στου θα απεφάσιζε να ανακαλέση τους εφέδρους 
του Κινήματος του 1935. Ζωηραί συζητήσεις 
εγένοντο εις τους κύκλους των αποτάκτων επί 
του ζητήματος αυτού, και πολλαί υποδείξεις, 
ανεπισήμως είχαν γίνει εις τους αρμοδίους. Το 
εξαιρετικά παρήγορον σημείον την εποχήν αυτήν 
ήτο η συναδέλφωσις η οποία αυτομάτως επήλ-
θεν μεταξύ μεγάλου αριθμού αποτάκτων και  εν 
ενεργεία αξιωματικών του ναυτικού.   

Η « Έλλη» (ΒΠ Κ/Δ ΕΛΛΗ) ήταν Ελληνικό πολεμικό πλοίο "εύδρομο" κατά την ορολογία του μεσοπολέμου ή 
"ελαφρύ καταδρομικό" κατά την ορολογία του Β' Παγκοσμίου πολέμου που έφερε το όνομα εκ της ναυμαχίας της 
Έλλης που είχε λάβει χώρα στην διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου, στην οποία η Ελλάδα ήταν νικήτρια.

συνεχίζεται
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I A T P I K A  Θ E M A T A

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

Η καούρα μας κάνει να «χάνουμε»  
τον ύπνο μας

Οι ρυθμοί της ζωής μας σήμερα είναι έντονοι και 
το άγχος είναι μέσα στη καθημερινότητά μας, γεγο-
νός που έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. 
η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που 
μπορεί να υπονομεύσουν τον καλό βραδινό ύπνο  
και είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι πολλοί δυσκο-
λεύονται να κοιμηθούν επειδή έφαγαν πολύ και 
«βαριά» το βράδυ. αναρωτηθήκατε ποτέ τι ώρα 
τρώτε το βράδυ; Μήπως είναι πολύ αργά; Μήπως 
ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό; αν έχετε τις 
πιο πάνω «κακές» συνήθειες και «πιάνετε» τον 
εαυτό σας να νιώθει συχνά καούρες και δυσπεψία, 
τότε πολύ πιθανό να πάσχετε από Γαστροοισοφα-
γική Παλινδρόμηση (ΓΟΠν). Γενικά πολλές παθή-
σεις του πεπτικού συστήματος μπορεί να επηρεά-
σουν την ποιότητα αλλά και την διάρκεια του κα-
θημερινού ύπνου και η Γαστροοισοφαγική Παλιν-
δρόμηση αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία.

Τα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι αφενός 

ένα αίσθημα έντονου καψίματος πίσω από το στέρ-
νο (καούρα) και αφετέρου δυσφορία με ερυγές 
(ρεψίματα) και αναγωγές τροφής. Τα συμπτώματα 
εμφανίζονται 30-60 λεπτά μετά τα γεύματα και ως 

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ,  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ 
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βασική αιτία της νόσου θεωρείται η χαλάρωση του 
οισοφαγικού σφιγκτήρα, που επιτρέπει στα υγρά 
του στομάχου να παλινδρομούν.

Συμβουλές για να απαλλαγείτε από τα συ-
μπτώματα της καούρας:
•  Μην καπνίζετε και μην ξαπλώνετε αμέσως μετά 

το φαγητό
•  αποφύγετε τα αναψυκτικά μαζί ή μετά το φα-

γητό
•  Μη φορτώνετε το στομάχι σας με μεγάλη ποσό-

τητα φαγητού
• αποφύγετε τα στενά ρούχα
• Ελέγχετε τακτικά το βάρος σας
• αποφύγετε τις τροφές που σας ενοχλούν.

Φαρμακευτική Αγωγή
η πρώτη μας επιλογή αν οι παραπάνω συμβουλές 
δεν αποδώσουν θα πρέπει να είναι η χρήση κατα-
σταλτικών της παλινδρόμησης, φάρμακα που χο-

ρηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και το βασικό 
πλεονέκτημά τους είναι η ταχύτητα της ανακούφι-
σης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα αλγινικά.

Τα φάρμακα αυτά έχουν αποδειχτεί ευεργετικά 
καθώς σχηματίζουν ένα στρώμα που επιπλέει πάνω 
από το περιεχόμενο του στομάχου, δημιουργώντας 
έτσι ένα φυσικό φραγμό «τείχος» μεταξύ των στο-
μαχικών υγρών (οξέων) και του οισοφάγου κατα-
στέλλοντας με αυτό τον τρόπο την παλινδρόμηση.

Ο τρόπος δράσης τους επιτρέπει να δρουν μέσα 
σε 3-5 λεπτά ενώ σημαντικό πλεονέκτημά τους 
είναι ότι μπορούν να χορηγούνται παράλληλα με 
κάθε άλλη θεραπευτική αγωγή και έτσι να επιτυγ-
χάνεται η ολική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
και ο ασθενής να ανακουφίζεται άμεσα.

Τα αλγινικά συνιστώνται στη θεραπεία της ΓΟΠν 
για την αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων, αλλά 
και σε εγκύους, και είναι κατάλληλα στην αντιμε-
τώπιση των επίμονων μεταγευματικών και νυκτε-
ρινών συμπτωμάτων. 

Οισοφαγικός 
σφιγκτήρας κλειστός

Οισοφαγικός σφιγκτήρας ανοικτός,  
επιτρέπει την παλινδρόμηση

Πυλωρός

Στομάχι

Υγρό

Διάφραγμα
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Το φως της Ευεργεσίας
Γράφει η Πολυξένη Χούση

Ποιος άραγε δε συμφωνεί ότι η αγάπη κάνει 
τον κόσμο διαυγή. Χωρίς σκιές. Χωρίς αδιέξο-
δα και αποκλεισμούς. Ότι μόνο αυτή, είναι που 
σμιλεύει τη χαρά και την ελπίδα στις ζωές των 
ανθρώπων.

Όλα μοιάζουν στείρα από φως και χρώμα, 
όταν η ψυχή αφυδατωμένη στη φυλακή του 
«εγώ», αδυνατεί να ανταμώσει το «εμείς» που 
θα της προσδώσει την πνοή των πολλών. Έρ-
χεται εδώ η αγάπη, με την όποια μορφή προ-
σφοράς, που μπορεί να συνταυτίσει το «εγώ» 
με το «εμείς» και να δώσει περιεχόμενο και 
πνοή στην αναζήτησή μας για το «ζην» αλλά 
παραπάνω για το «ευ ζην».

η προσφορά στην πατρίδα, η Εθνική ευεργε-
σία, ελληνικό κατά κανόνα φαινόμενο, που τα 
ίχνη της χάνονται στην αρχαιότητα, αποτελεί 
τρανή καταξίωση της αγάπης ως προσφορά 
στις ανθρώπινες κοινωνίες. Συγκροτεί λαμπρό 
κεφάλαιο της ιστορίας μας, αλλά και εγγυητική 
δύναμη για το παρόν και το μέλλον μας, ως 
λαού.

Μεγαλειώδης ψυχική δύναμη η προσφορά 
φωτίζει και φωτίζεται με του ουρανού το κάλ-
λος. Δίδεται και ανταποδίδεται στη βάση μιας 
αλληλοτροφοδοτούμενης και αστείρευτης δυ-
ναμης μεταξύ των ανθρώπων. «αυτοί που 
φέρνουν τον ήλιο στη ζωή των άλλων, φωτί-

ζουν εξίσου τη δική τους ύπαρξη» έγραψε ο 
Άγγλος συγγραφέας James Barrie (1860-
1937).

αυτό το φως μπορούμε και βλέπουμε σή-
μερα, στους χαλεπούς καιρούς που διερχόμε-
θα ως Έθνος, στα πρόσωπα των Εθνικών μας 
ευεργετών, όπως των Κωνστανστίνου και 
Ευαγγέλου Ζάππα που έφθασαν στο σημείο 
να μην δημιουργήσουν οικογένεια για να αφο-
σιωθούν στην αγαθοεργία υπέρ της Πατρίδος, 
του Σίνα που πτώχευσε για να ολοκληρώσει 
τη δωρεά του στην πατρίδα και της Μαντούς 
Μαυρογένους που δαπάνησε όλη την οικογε-
νειακή της περιουσία κατά τη διάρκεια του 

αγώνα, πεθαίνοντας άπορη το 1840 στην Πά-
ρο και τόσων άλλων που διαπνεόμενοι από 
φλογερό πατριωτισμό καταθέτουν τη δική 
τους προσφορά στο συνάνθρωπο, στο συμπα-
τριώτη, στο συνέλληνα. Και όχι πάντα από το 
περίσσευμά τους, αλλά και εκ του υστερήμα-
τός τους. Και είναι πολλοί αυτοί, δεν τους 
γνωρίζουμε. Όπως ο ηπειρώτης στιλβωτής 
υποδημάτων στου οποίου το κασελάκι, μετά 
θάνατο βρέθηκαν τρεις χρυσές λίρες και ένα 
σημείωμα με κολλυβογράμματα που έγραφε 
ότι τα καταλείπει «Υπέρ του Εθνικού Πανεπι-
στημίου», όπως αναφέρεται σε μαρτυρία του 
Ευάγγελου αβέρωφ.

«Στην αγάπη κρυμμένη η αλήθεια
και μαζί η πνοή της ζωής»
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Ο Ιωάννης Βαρβάκης, οι αδελφοί Ζωσιμά-
δες, ο απόστολος αρσάκης, ο Γεώργιος αβέ-
ρωφ, ο Μιχαήλ και Θεόδωρος Τοσίτσας, ο 
νικόλαος Στουρνάρης, η Έλενα Βενιζέλου, ο 
Ευγένιος Ευγενίδης, ο ανδρέας Συγγρός, οι 
αδελφοί Παπαστράτου, και τόσοι άλλοι εθνι-
κοί ευεργέτες άξιοι της τιμής και της ευγνω-
μοσύνης μας, παλαιότεροι και πιο σύγχρονοι, 
αποτελούν φωτεινά παραδείγματα έμπρακτης 
έκφρασης ανθρωπίνων αξιών και πίστης στα 
εθνικά ιδεώδη.

Ο ναός των Δελφών, το αδριάνειο υδρα-
γωγείο, το Ολυμπιείο, το ηρώδειο, η πύλη του 
αδριανού, αλλά και νεότερα κτίσματα, όπως 
το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ακαδημία αθη-
νών, το Ζάππειο, το αρχαιολογικό Μουσείο, 
είναι μερικά από τα έργα της προσφοράς των 
ευεργετών. Ευεργέτες ήταν αυτοί που στήρι-
ξαν το Έθνος κατά τη διάρκεια και μετά την 
Τουρκοκρατία χτίζοντας σχολεία, νοσοκο-
μεία, ορφανοτροφεία. Με δικά τους χρήματα 
αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896, 
μετά το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χα-
ριλάου Τρικούπη και με δική τους συνεισφο-
ρά «οπλίστηκε» η Ελλάδα.

Ειδικότερα για το Πολεμικό ναυτικό η προ-
σφορά των Εθνικών Ευεργετών είχε καθορι-
στική σπουδαιότητα, ίσως τη σημαντικότερη 
με εξαίρεση την προσφορά τους στην Παιδεία. 
Κατά την Επανάσταση, καραβοκυραίοι, χρη-
ματοδοτούν, τον κατά θάλασσαν πόλεμο και 
όχι μόνο. αργότερα το εμπορικό ναυτικό με τα 
πλοία της Εταιρείας Ελληνικής ατμοπλοΐας, 
που δεν είχαν ναυπηγηθεί για τη διεξαγωγή 
θαλάσσιων συγκρούσεων, επιτελεί ναυτι-
κούς άθλους, διασπώντας το οθωμανικό 
μπλόκο που συγκροτούσε τον αποκλεισμό 

της Κρήτης. Το 1892 με τη διαθήκη του Πα-
ντελή Βασσάνη, κληροδοτούνται στο Ελληνι-
κό Δημόσιο χρήματα για την οικοδόμηση του 
κτηρίου της Σχολής ναυτικών Δοκίμων και 
το 1911 το Πολεμικό ναυτικό έχει στη δύνα-
μή του, χάρις στην προσφορά του Γεωργίου 
αβέρωφ, το πλοίο που έμελλε στη συνέχεια 
να αλλάξει την πορεία της ιστορίας της νεό-
τερης Ελλάδας, το θωρηκτό «Γεώργιος αβέ-
ρωφ».

αντάμα όμως των γνωστών ευεργετών 
στέκουν κι άλλοι λιγότερο γνωστοί, όπως ο 
ποιητής Σπύρος Ματσούκας ο οποίος στην 
αμερική, με λόγους του και απαγγελίες δικών 
του ποιημάτων, καταφέρνει να συγκεντρώσει 
σημαντικό ποσό, που διατίθεται για την αγορά 
του νεότευκτου αντιτορπιλικού «νέα Γενεά». 
Οι προσφορές αυτές αλλά και άλλες γνω-
στών και αγνώστων Ελλήνων και ομογενών 
του εξωτερικού, κατέστησαν δυνατό να απο-
κτήσει η Ελλάδα στόλο, που χωρίς αυτόν εί-
ναι αμφίβολο αν σήμερα αποτελούσε ανεξάρ-
τητη χώρα.

Πόσα ανακουφιστικά και αισιόδοξα φθά-
νουν σήμερα στο νου μας αυτές οι θύμισες; 
Πόσο παρήγορο και ελπιδοφόρο που ο Έλλη-
νας -ακόμη στις μέρες μας- συνεχίζει την 
«ελληνική παράδοση της Εθνικής προσφο-
ράς» και πόσο αυτό μπορεί και τώρα να απο-
τελέσει Εθνοσωτήρια δράση, όσο και αν τέ-
τοιες αξιακές κινήσεις βάλλονται εκ των έσω 
και των έξω, ποικιλοτρόπως.

Σε αυτόν τον τόπο όμως, από παλιά, δεν 
μας εγκατέλειψε και δεν μας εγκαταλείπει η 
σιγουριά για την ύπαρξή μας, ως Έθνους. Εί-
ναι γιατί ο ήλιος μας χαρίζει αδελφοσύνη, 
είναι γιατί το χώμα μας γεννά αξιοσύνη.   
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Μάνα σοφή αρχόντισσα, φτωχειά, καλοσυνάτη, 
πιστή στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικο-
γένειά σου.

-  Η σοφία δεν βρίσκεται στη λογική, αλλά στην 
αγάπη.

-  Ο σοφός είναι άτρωτος από τα πάθη.
-  Σοφός είναι ο γνωρίζων χρήσιμα και όχι ο 

γνωρίζων πολλά. Αισχύλος
-  Εφόσον κάποιος ζητά τη σοφία, είναι σοφός. 

Αφότου νομίσει ότι την βρήκε, γίνεται μωρός. 
Έδισσον

-  Η σοφία είναι στο πνεύμα, ό,τι η υγεία στο σώ-
μα. Λαροσφουκώ

-  Ο σοφός που δεν έχει εγκράτεια, είναι τυφλός 
που κρατά στο χέρι του λυχνάρι και διευθύνει 
τους άλλους. Καρρ

-  Η σοφία είναι καλύτερο απόκτημα από τον 
πλούτο. Μένανδρος

- Η σοφία ποτέ δεν έρχεται τυχαία. Σενέκας

Τη δεύτερη 5ετία του 1940 έλεγες: Στην πα-
τρίδα μας την Ελλάδα δεν αξίζει τέτοια τύχη, οι 
μισοί  Έλληνες να ξυλοκοπούν και να σκοτώνουν 
τους άλλους μισούς. Εάν ζούσες σήμερα θα έλε-
γες για τους Έλληνες νοικοκύρηδες δεν αξίζει 
τέτοια τύχη να πηγαίνουν στη γραμμή για να πά-
ρουν ένα πιάτο φαγητό και ένα κομμάτι ψωμί από 
την Εκκλησία μας. η Εκκλησία μας με αγάπη πά-

ντοτε διά μέσου των δεκαετιών και των αιώνων 
δίπλα στον φτωχό και πλούσιο άνθρωπο. η πο-
λιτεία είπε στην Εκκλησία να μεριμνήσει και να 
προσφέρει φαγητό σε κάποια παιδάκια που πάνε 
νηστικά στο σχολείο και λιποθυμάνε από την πεί-
να. ναι, είναι αυτή η Εκκλησία που θέλανε και 
θέλουν κάποιοι να χωρίσει από το κράτος. ναι, 
είναι η Εκκλησία που κάποιοι φιλόσοφοι την κα-
τηγορούν και ντρέπονται να πούνε ότι είναι χρι-
στιανοί, άλλοι δε, ντρέπονται να κάνουν το σταυ-
ρό τους.

ναι, είναι η Εκκλησία που τις πήρανε μεγάλο 
μέρος της περιουσίας της και την φτώχυναν ώστε 

Ποικίλα και αληθινά 
Tα σοφά διδακτικά λόγια μιας μάνας  

της παλιάς εποχής για τις αξίες της ζωής 
Mια άποψη

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠT-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ 
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να μην μπορεί να προσφέρει περισσότερα στους 
φτωχούς.

Άκουσον άκουσον, φτάσανε στο σημείο να 
σβύσουνε το Χριστιανός Ορθόδοξος (ΧΟ) από τις 
ταυτότητες. Τώρα η Εκκλησία μας είναι καλή. 
Εσύ όμως αρχόντισα από δεκάδες χρόνια πριν, 
πούλαγες ένα αβγό για να πάρεις κάποιες δεκά-
ρες για να έχεις να ανάβεις ένα κεράκι στην Εκ-
κλησία. 

-  Η αποστολή της Εκκλησίας είναι η αναζήτηση 
και η διάσωση των απολωλότων. Ούνστερ

-  Η εκκλησία είναι μια θριαμβεύουσα ομάς αγ-
γέλων και όχι χρυσοχοείο. Χρυσόστομος

-  Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν. (Ευαγγ. 
Ρήσις)

Προέβλεπες και είχες αρχές, πήγαινες πνευ-
ματικά δεκάδες χρόνια μπροστά από τα σημερινά 

νοήματα της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό σε μνημο-

νεύουμε και λέμε ότι ήσουν εσύ που κράτησες τη 

θρησκεία και την Πατρίδα σου ψηλά, τα δύσκολα 

χρόνια και δίδαξες κι εμάς και συνεχίζουμε τη 

στήριξη της κοινωνίας μας. 

Προέτρεπες τις νεότερες γενιές,  να αγαπάτε 

την πατρίδα μας και τη θρησκεία μας, εν αντιθέσει 

με κάποια άτομα υψηλά ιστάμενα που δεν τους 

πολυαρέσει αυτή η προτροπή σου.

-  Θρησκεία είναι η ευσεβής λατρεία του Θεού. 

Κικέρων

-  Άνθρωπος χωρίς θρησκεία είναι όπως ο ίππος 

χωρίς χαλινό. Μπαλζάκ

-  Μόνο η θρησκεία είναι ικανή να μεταβάλει 

τους πόνους σε ηδονή. Σαίξπηρ

-  Θρησκεία είναι η πίστις στη δημιουργική εξέ-

λιξη. Μπέρναρ Σω

-  Η αγάπη προς την πατρίδα είναι ισχυροτέρα 

και από τη λογική. Οβίδιος

-  Δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τη γη των 

πατέρων σου. Ευριπίδης

-  Πατρίδα, σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν 

λάμπει. Μυριβήλης

-  Νιώθω για σε Πατρίδα μου στα σπλάχνα χα-

λασμό. Μαβίλης

-  Δεν ζει χωρίς πατρίδες η ανθρώπινη ψυχή. Κ. 

Παλαμάς

-  Να αγαπάς την πατρίδα, ακόμα και αν είναι 

άδικη. Πλάτων

Ελληνίδες και Ελληνοπούλες καμάρια της πα-

τρίδας μας διδάξατε τα παιδιά σας και τις κοινω-

νίες που ζείτε αυτά που δίδαξε η αγράμματη Ελ-

ληνίδα και όχι μόνο της παλιάς εποχής.    
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Ένα παιδί ονειρεύεται…
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Εάν μη στραφήτε και γένησθε 
ως τα παιδιά ου μη εισέλθητε 
εις την βασιλείαν των 
ουρανών.

Ματθ. 3-4

Τι να σημαίνει άραγε για τον ενήλικα άνθρωπο η 
ευαγγελική ρήση και δη, από τα χείλη του Χριστού; 
Μπορεί η παιδική αθωότητα, δηλαδή η εξ ορισμού 
άγνοια του κακού να συνεχίζεται και μετά την ενη-
λικίωση; Όχι δυστυχώς. η παιδική αθωότητα έχει 
να κάνει με τη χωρίς εγκεφαλικές διεργασίες πί-
στη στο ιερό, δηλαδή την εμπιστοσύνη, στην αγαθή 
πλευρά του κάθε ανθρώπου. Είναι η ανεμελιά και 
αμεριμνησία που κάνει ευτυχισμένη την παιδική 
ηλικία ακόμα και στερημένη από τα απαραίτητα και 
παρά τις σκοτεινές κάποτε πλευρές της που, συ-
νήθως σχετίζονται με την υποχρεωτική εξάρτηση 
των παιδιών από τους μεγάλους.

αναπλέω την παιδική μου ηλικία και ανασύρο-
νται στιγμιότυπα και εικόνες ενάρετης έκστασης 
και άλλες γλυκόπικρες, έως οδυνηρές που κατέ-
γραψε η απογειωμένη παιδική φαντασία και απο-
θησαύρισε η μνήμη, ως επαλήθευση της ανεπί-
στρεπτης παιδικής αθωότητας.

από το μεγάλο παράθυρο της πρώτης τάξης του 
δημοτικού με τα 50 παιδιά (τρία σε κάθε θρανίο) 
βλέπω έξω, εκεί που τελειώνει η ευρύχωρη αυλή 
του επαρχιακού σχολείου το καταπράσινο λιβάδι 
κι έχω απορροφηθεί από τα χρώματα και την εικό-
να. Μια προβατίνα κάτασπρη βόσκει εκεί και γύρω 
της τα τρία πηδηχτούλια αρνάκια της, κάτασπρα κι 
αυτά. Τα φαντάζομαι ξετρελλαμένα με τον ήλιο 

που λάμπει και θέλω να πετάξω αν είναι δυνατόν, 
να βρεθώ κοντά τους, να τα αγγίξω, να τα σφίξω 
ένα – ένα σαν κούκλες στην αγκαλιά μου και να 
παίξω μαζί τους. Μια τρυφερή εικόνα, που την ξα-
ναβλέπω και τώρα ολοζώντανη και που, όμως 
έμελλε να διακοπεί απότομα και λυπητερά. η κυρία 
αντιγόνη υπαγορεύει την ορθογραφία και τα παιδιά 
σκυμμένα στη μαύρη «πλάκα» τους αρκετά και στα 
τετραχάρακα τετράδια τα περισσότερα.

Λα-λα Λόλα λα-λα έλα.
Εσύ γιατί δε γράφεις; με απέσπασε από τη ρέμ-

βη μου η φωνή της κυρίας αντιγόνης και η σκιά 
της από πάνω μου βαριά μου έκοψε τα γόνατα.

Άνοιξε τώρα τα χέρια σου για να μάθεις να μη 
χαζεύεις την ώρα του μαθήματος· και με το χάρα-
κα που κρατούσε, μου άφησε δυο μελανές γραμ-
μές σε κάθε παλάμη.

ακόμα με τσούζουν εκείνες οι χαρακιές... Έσφι-
ξα τα δόντια για να μην τσιρίξω, ενώ από τα μάτια 
μου κυλούσαν στα μάγουλά μου καυτά δάκρυα. 
από τα γύρω θρανία με κάρφωναν 50 ζευγάρια 
μάτια. Θεέ μου, πως άργησε εκείνο το κουδούνι 
που θα με λύτρωνε από τη φριχτή δοκιμασία.
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Επιτέλους σήμανε το σχόλασμα και τα παιδιά 
ξεχύθηκαν έξω – τους ζυγούς λύσατε.

από τους πρώτους πετάχτηκα κι εγώ έξω κι 
έτρεξα στο λιβάδι με τα αρνάκια μου. Έπεσα 
μπρούμητα πάνω στα χόρτα κι έκλαψα με λυγ-
μούς. Τα μάτια της προβατίνας με κοίταζαν απλα-
νή και ατάραχα – ή μήπως με συμπόνια, γιατί δεν 
κουνήθηκε από τη θέση της με τη δική μου επέλα-
ση. Ούτε και τα τρία αρνάκια έδειξαν να ενοχλού-
νται από την παρουσία μου και με τα παιχνίδια τους 
με παρηγόρησαν και σταμάτησα να κλαίω.

Τα παρακολουθούσα τώρα να στριμώχνονται για 
να χωρέσουν και τα τρία, αν γινόταν, κάτω από την 

κοιλιά της μάνας τους για να πιάσουν με το στόμα 
τα βαριά από το γάλα, μαστάρια της προβατίνας.

Έμεινα εκεί για πολλή ώρα ακίνητη για να μην 
ταράξω την ευτυχία τους, να μη χάσω κι εγώ την 
υπέροχη εικόνα.

Την ίδια αυτή εικόνα, εξωπραγματική τότε, την 
είδα αργότερα πολλές φορές όταν, αμνάδα κι εγώ 
γαλάκτιζα η ίδια τα παιδιά μου και χαιρόμουν τη μο-
ναδική για κάθε γυναίκα εμπειρία του θηλασμού με 
κάποια, πάντως μελαγχολία, αν και χωρίς να ξέρω 
γιατί. Τότε, όχι τώρα που ανασύροντας στιγμιότυπα 
σαν αυτό βυθίζομαι στη χαρμολύπη της εικόνας και 
στα δάκρυα του μικρού κοριτσιού.    

Σχόλιο…
Γράφει ο αντιπλοίαρχος (ην) εα  Δημήτρης Θάνος ΠΝ

η τύχη μας έστειλε να ζήσουμε σε παραθαλάσσι-
ους και παραποτάμιους τόπους, σε τόπους που 
κρύβουν μέσα τους Ιστορία, Χρυσάφι, Μύθους 
και Θεούς. Θα τους αξιοποιήσουμε άραγε κάποτε; 
Θα πάρουμε από τη μάνα Γη τα αγαθά που τόσο 
απλόχερα μας χάρισε;

Πιστεύω ότι η πολιτική μας συνείδηση και η πο-
λιτική μας νοημοσύνη, δεν έχουν πεθάνει, παρά 
τις αντιξοότητες, παρά τα παραμύθια των πολιτι-
κών της τελευταίας τριετίας, διαθέτουμε ακόμα 
κοινωνική ηθική και εντιμότητα και ίσως ελπίδα.

αντώνη Σαμαρά, πρέπει να κρατήσεις τη συνο-
χή της κοινωνίας. Έταξες πολλά, είπες περισσό-
τερα. Γνωρίζεις πως κάθε κοινωνικό φαινόμενο 
γεννιέται από μία ανάγκη, τώρα είναι η ανάγκη 
της επιβίωσης. Πάψε να ακολουθείς τα χνάρια 
ανδρών που μόλυναν την καρδιά της χώρας, 

σπάσε τον κακοήθη όγκο, θα μολύνει και σένα. 
Υπάρχουν τερατώδη λάθη στις αποφάσεις σας, 
τα βλέπουν οι απλοί πολίτες που μιλάνε για προ-
σχεδιασμένο ξεπούλημα.

Το μαξιλαράκι των υποσχέσεων έπνιξε τη νοη-
μοσύνη και τις κριτικές ικανότητες του λαού, αλλά 
ο μύθος τελείωσε, τα μέτρα είναι διαρκή, άγρια και 
ανελέητα. Τα βιώνουμε με εκτυφλωτική άγνοια 
του αύριο, που μας οδηγεί στο σίγουρο δρόμο 
προς την τρέλα. Είθε να μην έλθει το αίμα, γιατί θα 
είναι βρόμικο, θα λερώσει τα πουκάμισα και τις 
γραβάτες αυτών που μας έφεραν εδώ. Τα τελευ-
ταία νυχτερινά γεγονότα δείχνουν ένα καζάνι που 
βράζει, ο εκπρόσωπός σας μας είπε λακωνικά 
«Δεν τρομοκρατούμεθα» εγώ όμως γιατί τρομο-
κρατούμαι; Ο εξαθλιωμένος δεν φοβάται τίποτα, 
τι άλλο να χάσει; Γιατί για την κατάντια μας οι πο-

Εάν αγωνιστείς μπορεί να χάσεις. Αν δεν αγωνιστείς είσαι ήδη 
χαμένος… (Μπέρτολντ Μπρεχτ)
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λίτες δε φταίνε, δεν τα φάγαμε μαζί, τα δάνεια 
μετά τη μεταπολίτευση δημιούργησαν νέα τζάκια 
και νεόπλουτους και να μη ξεχνάμε τα «Τσοβόλα 
δώστα όλα» και «τα λεφτά υπάρχουν».

Πρώτη φορά μετά την Κατοχή ο λαός κρυώνει 
χωρίς πετρέλαιο, τάχα για την πάταξη της λάθρα 
πώλησης, η οποία κατά τους ειδικούς στα παρά-
θυρα της TV συνεχίζεται, πρώτη φορά οι μισθοί 
και οι συντάξεις έφθασαν στα όρια της φτώχειας 
και δεν πιστεύουμε πως θα σταματήσουν εδώ 
παρά τις υποσχέσεις σου, οι δημοκρατικοί θεσμοί 
δεν θα αντέξουν για πολύ. Και μια ερώτηση, οι 
δικαστικοί γιατί δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία 
όταν καρατομήθηκαν οι μισθοί όλων των τάξεων 
και ανακάλυψαν την αντισυνταγματικότητα του 
μέτρου μόλις ενοχλήθηκαν;

Το περίφημο άρθρο του Εμίλ Ζολά με τον αξιο-
πρόσεκτο τίτλο «Κατηγορώ» (Jaccue!] από τον Ια-
νουάριο του 1898 αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα 
αξεπέραστο κείμενο. αλήθεια ποιον να πρωτοκα-
τηγορήσουμε εμείς; Ο Οδυσσέας Ελύτης έγραψε 
«η βαρβαρότητα έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από 
άνομες συμμαχίες και άθλιους νόμους». Οι πολίτες 
μιλάνε για δημεύσεις και θανατικές καταδίκες, 
ποιος θα τους συγκρατήσει; Μην ξεχνάς και οι αστυ-
νομικοί και οι ένστολοι είναι πολίτες, αν το ποτάμι 
ξεχειλίσει, σε ποια όχθη θα βρεθούν;

αντώνη Σαμαρά, σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι 
ελεύθερης σκέψης και σκορπούν επαναστατικές 
ιδέες, φοβάμαι πως θα κλονίσουν τα βάθρα της 
κοινωνίας. Πάρε τα ηνία, άκακοι κυβερνήτες δεν 
μπορούν να συγκρατήσουν μια ανθρωπότητα που 
βράζει. Ολιγοδύναμοι κυβερνήτες ετοιμάζουν το 
χάος. Γίνε εσύ ο Κυβερνήτης, όχι η Τρόικα, αφου-
γκράσου τον παλμό του λαού.

η περίοδος αυτή μοιάζει σαν την επανεμφάνι-

ση παλαιών ξεχασμένων επιδημιών, με ποιο 
αντίδοτο άραγε; Και πόσο επώδυνο;

αντώνη Σαμαρά, ο Pablo Neruda είπε «Μπο-
ρείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπο-
ρείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να ’ρθει».

ξαναέγραψα, η λεπτή γραμμή που λέγεται Πολι-
τισμός, μπορεί να πέσει σε μια νύχτα, το σύνδρομο 
του καναπέ και των Τούρκικων σήριαλ δεν θα αντέ-
ξουν για πολύ, κάνε τα αναγκαία, έστω, μέτρα ηπι-
ότερα. Γίνε ο καλύτερος Ευρωπαίος Πρωθυπουρ-
γός όπως σε αποκάλεσαν και θα γίνεις το καθαρό-
αιμο του σύγχρονου πολιτικού στίβου. Δεν κατα-
στροφολογώ, ούτε έχω αντιεξουσιαστικές ή αναρ-
χικές ιδέες, απλά μεταφέρω τον παλμό και τον 
πόνο της μάζας που τον βλέπω γύρω μου.

Λυπούμαι που τα γράφω αυτά, αλλά είναι φορές 
που η σιωπή ισοδυναμεί με το ψέμα γιατί μπορεί 
να ερμηνεύεται ως συγκατάθεση και εγώ δεν έμα-
θα να ζω με μια συνείδηση που απέχει από τα πι-
στεύω μου. η γλώσσα είναι η έκφραση του πολι-
τισμού, ίσως ομως ήταν η κατάρα που μας έβγαλε 
έξω από την Εδέμ κι εγώ τώρα τη χρησιμοποιώ. 
Έχω όμως υποσχεθεί να ζήσω μια ζωή διαρκούς 
πνευματικής αφύπνισης και θεία υποχρέωση να 
υπερασπιστώ την οικογενειακή μου γαλήνη.

Σκοπεύω να διατηρήσω την ανεξαρτησία της 
σκέψης μου, παραμένω ένας διαρκής δημόσιος 
μπελάς, αλλά θα απευθύνομαι προς τον Κυβερ-
νήτη όταν νομίζω ότι πρέπει να αφυπνιστεί να 
ακουμπήσει τη λαϊκή σκέψη, για να μας βγάλει 
από το ποτάμι της παρακμής και να περάσει στην 
κλίμακα του ιδεώδους και να σκεφτεί ότι, όταν 
μετά από χρόνια, ακολουθήσει τη μοίρα των θνη-
τών, να νιώσει η πατρίδα Ορφανεμένη και όχι ότι 
έφυγε ένας ακόμα πολιτικός χωρίς το απαιτού-
μενο ηθικό ανάστημα.    

Βιβλιογραφία
Μπέρτολντ Μπρεχτ, Εμίλ Ζολά, Οδυσσέας Ελύτης, Pablo Neruda
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Πολιτικές,  οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 16/10/2013

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

1) Αύξηση του ορίου χρέους των ΗΠΑ
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δημοκρα-
τικών και Ρεπουμπλικανών για να εγκριθεί ο προϋ-
πολογισμός και η αύξηση του ορίου χρέους της κυ-
βέρνησης. Λιγότερο από 24 ώρες απομένουν για την 
εξεύρεση λύσης στο Κογκρέσο (Βουλή-Γερουσία). 
Σε σημείο μηδέν επέστρεψαν οι διαπραγματεύσεις 
στην Ουάσιγκτον. απώλειες στην Γουόλ Στριτ. Στη 
σκιά του θρίλερ της χρεοκοπίας εάν δεν συμφωνή-
σουν άμεσα για την αύξηση του χρέους της κυβέρ-
νησης των ηΠα. 

Σημείωση: Εάν και στην Ελλάδα υπήρχαν παρό-
μοιες νομοθετημένες ασφαλιστικές δεικλίδες δεν 
θα ήμασταν σήμερα στην πολύ άσχημη οικονομική 
κατάσταση σαν χώρα αλλά και κυρίως σαν λαός.

2) Συνέντευξη του πρώην πρωθυπουρ-
γού Κ. Σημίτη στο «ΘΕΜΑ» της 
13/10/13
Σαμαράς και Στουρνάρας έκαναν καλή δουλειά, ο μεν 
πρωθυπουργός στο εξωτερικό ο δε υπουργός Οικο-
νομικών στην οικονομία. η κατάσταση θα είναι μίζερη 
μέχρι το 2020 αλλά θα έχουμε το κεφάλι έξω από το 
νερό. Έγινε το απολύτως σωστό με τη Χρυσή αυγή.

3) Ο Mr Google
Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Google κ. Έρικ Σμιτ 
που επισκέφθηκε πρόσφατα την αθήνα και συνομί-
λησε και με τον πρωθυπουργό μας, είπε ότι η χώρα 
μας έχει τη μαγιά για να δημιουργήσει αξία στις τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και υπό 
αυτή την έννοια μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ανά-
πτυξης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με 
διεθνείς μελέτες, όπως αυτές του ΟΟΣα για την παι-

δεία έχουν δείξει ότι ο κατά κεφαλήν δείκτης πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ο δεύ-
τερος υψηλότερος στη Μεσόγειο μετά το Ισραήλ, 
ενώ παρ’ όλα τα γνωστά προβλήματα των αΕΙ, η χώ-
ρα βρίσκεται ψηλά στην παραγωγή έρευνας μολο-
νότι αυτή υποχρηματοδοτείται.

4) Κτηματολόγιο
Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το 
κτηματολόγιο περί το 2020. Επανεκίνηση θα γίνει το 
2014.

5) Μονόδρομος η εξωστρέφεια της χώρας
Ο διάσημος παγκοσμίου φήμης καθηγητής Οικονο-
μικών Jeffrey D. Sachs απευθυνόμενος προ ημερών 
στο ακροατήριο που κατέκλυσε την αίθουσα «ΚαΡα-
ΤΖαΣ» της Εθνικής Τράπεζας, υποστήριξε πως πέρα 
και πάνω από τη διευθέτηση του χρέους, το «κλειδί» 
για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να οικοδο-
μήσει μια βιώσιμη οικονομία, είναι να αναπτύξει τις 
εξαγωγές της.

6) Επενδύσεις κινεζικής εταιρείας στην 
Ελλάδα
Διπλή επένδυση στην Ελλάδα της κινεζικής εταιρεί-
ας ΖΤΕ (τηλεπικοινωνιακού υλικού). Θα οργανώσει 
διαμετακομιστική μονάδα και κέντρο επισκευών με 
600 περίπου θέσεις εργασίας. Το δρόμο της ΖΤΕ θα 
ακολουθήσουν και άλλοι Κινέζοι.

7) Γραφειοκρατικά εμπόδια στις επεν-
δύσεις στην Ελλάδα
Οι δύο τελευταίοι συνομιλητές του πρωθυπουργού, 
ο πρόεδρος της κινεζικής εταιρείας ΖΤΕ και ο πρό-
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εδρος της Google επεσήμαναν τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια που συναντούν όσοι επιχειρούν να επενδύ-
σουν στη χώρα.

8)  Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (γ.γ. Γ. Σούρλας)
Στην πρόσφατη έκθεσή του ο γενικός γραμματέας Δι-
αφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι: 
«Χάνονται 12 δισ. ευρώ το χρόνο λόγω διαφθοράς».

9) Ποντοπόρος Ελληνική Ναυτιλία
Στα 13,4 δισ. ευρώ η συνεισφορά της ποντοπόρου 
στην οικονομία. Στο 7% του αΕΠ η συμμετοχή του 
κλάδου σύμφωνα με μελέτη της Boston Consulting 
Group. Μελλοντικά η ελληνική ναυτιλία μπορεί να 
αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.

10) Συμφωνίες Ελλάδας – Ισραήλ
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού α. 
Σαμαρά στο Ισραήλ υπεγράφησαν οκτώ (8) συνολικά 
συμφωνίες (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για 
μεταφορά μέσω Κρήτης – ισραηλινού και κυπριακού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ηλεκτρική διασύν-
δεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας) κ.λπ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπ. νετανιάχου 
έστειλε μήνυμα ενίσχυσης των επενδύσεων στην 
Ελλάδα λέγοντας: «Ο έξυπνος μάνατζερ πηγαίνει 
τώρα στην Ελλάδα, αύριο θα πηγαίνουν όλοι». η εν 
λόγω επίσκεψη και γενικά οι συνεχώς βελτιούμενες 
σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι στρατηγική επιλογή 
της κυβέρνησης για το καλό της πατρίδας μας.

11) Επίσκεψη του αντιπροέδρου και 
υπουργού Εξωτερικών Ε. Βενιζέλου 
στα Τίρανα
Για νέα διάσταση στη συνεργασία μεταξύ των δύο 
χωρών έκανε λόγο ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι 
Ράμα. Επίσης ο Έντι Ράμα ευχαρίστησε τον κ. Βενι-
ζέλο για την υποστήριξη της χώρας μας στην εντα-

ξιακή πορεία της αλβανίας αλλά και για όσα αναμέ-
νεται να κάνει κατά την ελληνική προεδρία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

12) Πέθανε ο στρατηγός Βο Νγκουέν 
Γκιάπ
Ο Βιετναμέζος στρατηγός Γκιάπ, ο θρυλικός ήρωας 
του απελευθερωτικού στρατού του Βιετνάμ, πέθανε 
σε ηλικία 102 ετών. Γίνεται αναφορά στην ιστορική 
αυτή προσωπικότητα για πολλούς λόγους. Είναι αυ-
τός που ουσιαστικά ίδρυσε το ανεξάρτητο κράτος 
του Βιετνάμ, ο επικεφαλής ενός φτωχού και με δί-
χως σύγχρονα μέσα στρατού που αναμετρήθηκε με 
δύο μεγάλες δυνάμεις. νίκησε και τους δύο. Πρώτα 
με τους αποικιοκράτες Γάλλους (1946-1954) και 
μετά με τους αμερικανούς (1970-1975). η κατάλη-
ψη της Σαϊγκόν τον απρίλιο του 1975, ήταν το επι-
στέγασμα της τελικής νίκης του απελευθερωτή 
στρατηγού Γκιάπ. Εμβληματική φυσιογνωμία του 
σύγχρονου Βιετνάμ ο «Κόκκινος ναπολέων», ο 
στρατηγός Γκιάπ συγκαταλέγεται από τους ιστορι-
κούς στους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες του 
20ού αιώνα.

13) Χρηματοδότηση ενεργειακών υπο-
δομών της Ε.Ε.
Δώδεκα μεγάλα ενεργειακά έργα ελληνικών συμφε-
ρόντων και διεθνούς προσανατολισμού εντάχθηκαν 
στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε., όπως ανα-
κοίνωσε η Κομισιόν. Τα έργα αυτά έχουν ταχύτερη 
αδειοδότηση και δυνατότητα κοινοτικής χρηματοδό-
τησης της μελέτης τους. Μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νονται: Διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μεταξύ 
Hadera (Ισραήλ) και περιοχής αττικής, γνωστή ως 
Euro Asia Interconnecter (ηλεκτρικό καλώδιο). Ο 
αγωγός φυσικού αερίου Κύπρου – Κρήτης με σύνδε-
ση με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο αγωγός ΤαΡ, ο αγω-
γός φυσικού αερίου ITGI Ελλάδας – Ιταλίας, δύο 
πλωτοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου και 
ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, κα-
θώς και η ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.
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«Ποιος να το 
πίστευε»

Ούτε σε όνειρο θερι-
νής νυκτός δεν θα πί-

στευε ο Έλληνας Στρατιω-
τικός όπου στο χώρο όπου υπηρέτησε ή φύλαξε 
Σκοπιά θα προγραμματιζόταν να γίνει Τζαμί και 
μάλιστα με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου, 
όταν αυτός πένεται. Αντίθετα η Τουρκία επί χρό-
νια εμπαίζει την Ορθοδοξία, πως τάχα θα ανοίξει 
η Σχολή της Χάλκης, και μάλιστα τώρα που δη-
μοσίευσε το νέο πακέτο μέτρο εκδημοκρατισμού, 
ούτε λόγος για την ταμπακέρα. Άλλα λόγια για 
να αγαπιόμαστε.

«Το έγκλημα είναι διαχρονικό»
Δυστυχώς οι γείτονές μας Σκοπιανοί εγκημα-
τούν συνεχώς κατά της Ιστορίας με την συστη-
ματικη πλαστογράφησή της.

Τους αποδομεί όμως ο διάσημος Αμερικανός 
δημοσιογράφος με το άρθρο του στην Οικονομι-
κή Εφημερίδα «Financial Times». Ο Στέφεν 
Σβαρτς αναφέρει ότι «ο Μακεδόνας Βασιλιάς 
Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας διότι μιλούσε 
ελληνικά και είχε ελληνική κουλτούρα, μάλιστα 
όταν έφθασε στην Αθήνα συνομίλησε με τον φι-
λόσοφο Διογένη στα Ελληνικά και όχι στα Σλα-
βομακεδονικά. Οι Σλαβομακεδόνες κατοίκησαν 
τα Βαλκάνια τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν ενώ ο 
Μέγας Αλέξανδρος έζησε και βασίλευσε τον 4ο 
αιιώνα π.χ.». Τόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν 
ότι απέχουν 10 αιώνες. Έλεος.

«Η Άλλη Ψωροκώσταινα»
Επειδή στο προηγούμενο Τεύχος των «ΘΑ» Μα-
ΐου – Ιουνίου σελίδα 44 αναφέρθηκε για την Ψω-
ροκώσταινα, την επώνυμη Ζητιάνα του Ναυπλί-
ου, που έζησε κατά την εποχή της επανάστασης 
του 1821 και μετά. Για να μην την αδικήσουμε 
επειδή υπήρξε μεν πτωχή στο Ναύπλιο, πλην 
όμως στην Πατρίδα της ήταν πλούσια και πολύ 
γενναιόδωρη. Για το λόγο αυτό εκδιώχθηκε από 

τους Τούρκους μετά τους διωγμούς και σφαγές 
που διέταξε ο Σουλτάνος κατά την επανάσταση 
των Ελλήνων το 1821.

Αυτή κυνηγημένη και χωρίς περιουσία έφθασε 
μέσω Μυτιλήνης από το Αϊβαλί στο Ναύπλιο για 
να γλιτώσει τη ζωή της. Εκεί για να ζήσει και σε 
μεγάλη ηλικία όπως ήταν άρχισε να ζητιανεύει. 
Τώρα γιατί έμεινε στην Ιστορία; Διότι ενώ η Ελ-
ληνική Επανάσταση έπνεε τα λοίσθια επειδή ο 
Ιμπραήμ έκαιγε τα πάντα, η κυβέρνηση ήθελε 
χρήματα για να κινήσει Στρατό και Στόλο, οπότε 
κατέφυγε σε εράνους. Σε κάποιο έρανο κανείς 
δεν έδιδε διότι πίστευαν ότι τα λεφτά θα τα κλέ-
ψουν οι επιτήδειοι, τότε η Ψωροκώσταινα άνοιξε 
ένα σακουλάκι και έδωσε ένα γρόσι, διότι τόσα 
είχε το σακουλάκι. Με την κίνηση αυτή της Ψω-
ροκώσταινας παρακινήθηκε ο κόσμος και άρχισε 
να προσφέρει χρήματα στο Έθνος. Μήπως είναι 
καιρός οι έχοντες και κατέχοντες να παραδειγ-
ματιστούν και να προσφέρουν στην Ελλάδα που 
αυτή τη στιγμή υποφέρει και ο λαός φυτοζωεί 
από την Ψωροκώσταινα.

«Η οικονομική κρίση δημιουργεί 
αφηρεμάδα»
Κάθε κρίση οικονομική δημιουργεί τα δικά της 
χαρακτηριστικά, στην ψυχολογία των ανθρώπων. 
Σήμερα ακούγονται για αυτοκτονίες για καταθλι-
ψη, και ανασφάλεια και άλλα ψυχικά νοσήματα, 
διότι ο άνθρωπος χάνει τα χρήματά του, τη δου-
λειά του, πιθανώς το σπίτι του και όλες τις ανέσεις 
της καθημερινότητας. Άρθρο της κ. Ε. Σκιαδά με 
τίτλο «Λες και ήταν χθες» στην Εφημερίδα «Δημο-
κρατία» τον Μάρτιο του 2013 αναφέρει ότι στην 
προηγούμενη κρίση του 1932 οι Έλληνες το έρι-
ξαν στην αφηρεμάδα έστελναν γράμματα χωρίς 
αποδέκτη, ξεχνούσαν τις υποχρεώσεις τους, τα 
ραντεβού και άλλα πολλά. Επειδή λοιπόν οι Έλ-
ληνες με όλα τα δεινά που πέρασαν και περνούν 
κατόρθωσαν και επιβίωσαν, πιστεύω και σήμερα 
ότι η κρίση θα περάσει  και θα την θυμόμαστε σαν 
ένα φρικτό και εφιαλτικό όνειρο.

Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Είναι μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά, όπως 
και για την Ένωση αποστράτων αξιωματικών 
ναυτικού, της οποίας είμαι Πρόεδρος, να παρευ-
ρίσκομαι στις εκδηλώσεις “70 χρόνια Υ/Β ΚαΤ-
ΣΩνηΣ-ΛαΣΚΕΙα 2013 “. Σε προσωπικό επίπεδο 
είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί  υπηρέτησα 16 
χρόνια στα Υποβρύχια, εξαντλήσας την ιεραρχία 
σε αυτά, διατελέσας και 2,5 χρόνια ως Διοικητής 
Υποβρυχίων και όντας αντιπρόεδρος του Ελλη-
νικού Συνδέσμου Υποβρυχίων.

Όταν κατετάγην στα Υποβρύχια το 1964, με τον 
ενθουσιασμό του νέου ανθυποπλοιάρχου και με 
νωπές ακόμη τις μνήμες στην Διοίκηση Υποβρυχί-
ων από τις ηρωικές πράξεις των πληρωμάτων των 
Υποβρυχίων κατά τον Β.΄Π.Π. ο ηρωάς μου, όπως 
και σχεδόν όλων μας ήταν ο Βασίλης Λάσκος.

Ο Λάσκος ήταν ένας θρύλος γιατί προτίμησε 
τον θάνατο, μαχόμενος και μάλιστα σε άνιση μά-
χη με τον εχθρό, παρά την παράδοση. Προτίμησε 
να απωλεσθεί  με το αγαπημένο του πλοίο τον 
ΚαΤΣΩνη, παρά να το δει βυθιζόμενο από κά-
ποιο ασφαλές σημείο. Θεώρησε ότι θα ήταν προ-
δοσία προς το πλήρωμά του να εγκαταλείψει τον 
αγώνα. Και βέβαια ίδια στάση τήρησε όλο το πλή-
ρωμα του ΚαΤΣΩνη, προεξάρχοντος του Υπάρ-
χου ηλία Τσουκαλά, με την μόνη διαφορά ότι 
ορισμένοι επέζησαν της μάχης.

Ο Λάσκος έδρασε, όπως και οι άλλοι ήρωες 
των υποβρυχίων, μέσα και υπό την επιταγή του 
πνεύματος των Υποβρυχίων, όπου ο Κυβερνήτης 
είναι ο μετά τον Θεό στο σκάφος και το πλήρωμα, 
μηδενός εξαιρουμένου, βιώνει τις ίδιες κακές 
συνθήκες διαβίωσης και μοιράζεται ανά πάσα 
στιγμή τον ίδιο κίνδυνο και όπου το σιδερένιο 

κουφάρι που λέγεται υποβρύχιο είναι προέκταση 
του σπιτιού, της οικογενείας  και τελικά και του 
ίδιου του σώματός μας. Το πνεύμα αυτό μεγα-
λούργησε στον πόλεμο και διατήρησε αναλλοί-
ωτες τις παραδόσεις των Υποβρυχίων. Το πνεύ-
μα των Υποβρυχίων μας έκανε όλους εκεί μέσα 
να θεωρούμε τον διπλανό μας ως συνεργάτη, 
στυλοβάτη του έργου μας και φίλο.

Μέχρι σήμερα είχα λάβει μέρος σε πολλές ετή-
σιες εκδηλώσεις στην Σκιάθο για τον ΚαΤΣΩνη 
και σήμερα είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε 
αντίστοιχη εκδήλωση εδώ στην Ελευσίνα.

Ελευσίνα-Σκιάθος, η αρχή και το τέλος της 
σύντομης αλλά μεστής από δράση ζωής του Βα-
σίλη Λάσκου. Γεννήθηκε την 17 αυγούστου 1899 
και έπεσε μαχόμενος στο πυροβόλο του ΚαΤΣΩ-
νη την 14 Σεπτεμβρίου 1943.

Ο Λάσκος έδειξε από μικρός ότι δεν ήταν ένας 
συνηθισμένος άνθρωπος. η ζωή του όλη ήταν μία 
περιπέτεια, αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπο-
ρώ να την εκθέσω . απλώς επιγραμματικά να πω 
ότι εξήλθε από την  Σχολή ναυτικών Δοκίμων το 
1919, το 1930 άρχισε η σταδιοδρομία του στα Υπο-
βρύχια, έλαβε μέρος στο κίνημα του 1935, αποτά-
χθηκε από το ναυτικό, μετά την αμνηστία επέστρε-
ψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως Πλοίαρχος σε 
εμπορικά πλοία και το 1940 το πλοίο «Ιωάννα» που 
κυβερνούσε βυθίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο 
ανοιχτά της Ισπανίας, μετά την γερμανική εισβολή 
διέφυγε στην Μέση ανατολή όπου εντάχθηκε στο 
ναυτικό και με δική του επιμονή ανέλαβε Κυβερ-
νήτης του Υ/Β ΚαΤΣΩνηΣ (Υ1), με αξιοθαύμαστη 
δράση μέχρι το τέλος του, με το οποίο  πέρασε στην 
αθανασία. ακόμη και η τελευταία του περιπολία με 

Χαιρετισμός του προέδρου της Εααν 
Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά ΠΝ  
στα «Λάσκεια» την 14-9-2013
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Την 26η Σεπτεμβρίου 2013 εορτάστηκε στον όρμο 
Λακκί της νήσου Λέρου η 70ή επέτειος από τη βύθιση 
του α/Τ «Βασίλισσα Όλγα», όπου βρήκαν ηρωικό θά-
νατο ο Κυβερνήτης Γεώργιος Μπλέσσας, έξι αξιω-
ματικοί και εξήντα πέντε Υπαξιωματικοί και ναυτοδί-
οποι. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας κος αθ. Δαβάκης και το Πολεμικό 
ναυτικό ο αρχηγός ΓΕν αντιναύαρχος Ε. αποστολά-
κης Πν, συνοδευόμενος από τον αρχηγό Στόλου, το 
Διοικητή ΔΔΜν, το Διοικητή της ΥνΤΕΛ, τους Κυβερ-
νήτες των πολεμικών μονάδων που συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις και αντιπροσωπεία. Στην τελετή συμμε-
τείχαν επίσης επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων 
του α/Τ «Βασίλισσα Όλγα» και του Βρετανικού α/Τ 
«HMS Intrepid», τα οποία βυθίστηκαν την 26η Σεπτεμ-
βρίου 1943 στο Λακκί μετά από σφοδρή επιδρομή της 

γερμανικής αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της τελε-
τής, τιμές απέδωσαν τα πληρώματα των Φ/Γ «Ύδρα» 
και Κ/Φ «Μαχητής» που είχαν καταπλεύσει στον όρμο 
του Λακκίου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δοξολογία 
στον Ι. ναό αγ. Ιωάννη Θεολόγου και στο μνημείο πε-
σόντων του  α/Τ «Βασίλισσα Όλγα» χοροστατούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου 
και αστυπάλαιας, προσκλητήριο πεσόντων, καταθέ-
σεις στεφάνων, ομιλία αρχηγού ΓΕν και ρίψη στεφά-
νων στο σημείο καταβυθίσεως του α/Τ «Βασίλισσα 
Όλγα». ακολούθησε παράθεση μικρής δεξίωσης στο 
οίκημα Διοικητή ΥνΤΕΛ. η Εααν εκπροσωπήθηκε 
στις εκδηλώσεις από τον Τοπικό Εκπρόσωπο στην 
Κάλυμνο Πλοίαρχο Ιωάννη ασπροποταμίτη Πν εα, ο 
οποίος και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων 
του α/Τ «Βασίλισσα Όλγα».

τον ΚαΤΣΩνη ήταν μία περιπέτεια, πολλές βλάβες, 
καθυστέρηση συμμόρφωσης με διαταγή της Διοί-
κησης Υποβρυχίων να μετακινηθεί από τον τομέα 
περιπολίας κοντά στην Σκιάθο σε άλλο στην Ικαρία, 
το ριψοκίνδυνο να σταματά ιστιοφόρα και να ανα-
ζητά πληροφορίες για τον εχθρό και μετά να τα 
αφήνει ελεύθερα και στο τέλος η μοιραία συνάντη-
ση με το Γερμανικό ανθυποβρυχιακό UJ-2101 αντί 
του μεταγωγικού SIMFRA έμφορτου από Γερμα-
νούς στρατιώτες που ανέμενε.

Με τον ΚαΤΣΩνη απωλέσθηκαν 32 άνδρες με-
ταξύ των οποίων και ο Λάσκος, 19 πιάστηκαν αιχ-
μάλωτοι  και τρεις, ο Ύπαρχος Υποπλοίαρχος ηλίας 
Τσουκαλάς ο οποίος παρέμεινε στο πλοίο μέχρι την 
βύθισή του, ο Υποκελευστής Β΄πυροβολητής ανα-
στάσιος Τσούγκρος και ο Υποκελευστής Β' αρμ. 
αντώνιος αντωνίου κατόρθωσαν να διασωθούν 
και να βγούν στην ξηρά μετά από πολλές ώρες.

η  Ένωση αποστράτων αξιωματικών ναυτικού 

έχει το προνόμιο να έχει ως Μέλη της, ακόμη και 
σήμερα, βετεράνους που πολέμησαν στον Β' Π.Π. 
και ορφανικές οικογένειες πεσόντων σε αυτόν και 
μετέχει με κάθε ευκαιρία στις επετειακές τελετές 
που γίνονται, γιατί πιστεύει ότι ειδικά τώρα που η 
Πατρίδα μας ευρίσκεται και πάλι σε “πόλεμο” το 
παράδειγμα εκείνων που προσέφεραν την ζωή 
τους για την ελευθερία και την ευημερία της Ελ-
λάδος θα πρέπει να μας δίνει δύναμη και κουράγιο 
για να νικήσουμε και τον νέο εχθρό.

Τελειώνοντας θέλω να παραθέσω ένα στίχο 
του Κωστή Παλαμά, που ταιριάζει απόλυτα  στην 
θυσία του Λάσκου και των παλληκαριών του 
ΚαΤΣΩνηΣ, όπως και σε όλους όσους διαχρονι-
κά έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα.

“ Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν,  
θα ρθούνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δι-
κάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί “ 

Εορταστικές εκδηλώσεις των 70 χρόνων 
από τη βύθιση του Α/Τ «Βασίλισσα Όλγα»
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙ-
ΚΟΥ (ΕαΑ.Ν.) Ν. Π. Δ. Δ.

Ημερ.: 17-09-2013

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας κο Αθανάσιο 
Δαβάκη
            
αξιότιμε κύριε Υπουργέ
η Εααν είναι ν.Π.Δ.Δ. και εκπροσωπεί 14.000 απο-
στράτους αξιωματικούς του Πν και του ΛΣ-ΕΛΛ.αΚΤ 
και ορφανικές οικογένειες.
Τα βασικά θέματα που απασχολούν την Εααν είναι 
τα ακόλουθα:
α.-Περικοπές των συντάξεων που ήδη έχουν μειωθεί 
κατά 60%
β.-ναυτικό νοσοκομείο ναυτικού και φημολογού-

μενη αποδυνάμωσή του.
γ.-Μετοχικό Ταμείο ναυτικού.
-Το Μέρισμα που δίνει το Μ.Τ.ν. έχει μειωθεί κατά 
60%
-Το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.ν. που δίνει το Μ.Τ.ν. έχει μειωθεί επί-
σης κατά 60%
-αναφορικά με την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμεί-
ων οι θέσεις μας παρουσιάζονται στα δύο έγγραφα 
της Εααν που είναι συνημμένα του παρόντος (από 
16-10-12 και από 24-05-13)
-η βλάβη που έχει υποστεί το Μ.Τ.ν. και οι προτάσεις 
για αποκατάστασή της φαίνονται στο από  29-03-12 
συνημμένο έγγραφο της Εααν. 

                                                   Με εκτίμηση
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα

                                               Πρόεδρος ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩ-
ΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθ.πρωτ :  244                   Ημερ.: 02-10-2013

ΠΡΟΣ : Πρωθυπουργό κο Α.Σαμαρά
ΚΟΙΝ: Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Ε.Βενι-
ζέλο
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ.Αβραμόπουλο
Υπουργό Οικονομικών κο Ι.Στουρνάρα
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Σταϊ-
κούρα
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ.
Γεννηματά

 Κύριε Πρωθυπουργέ

1.-Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των ΕΔ 
με μεγάλη ικανοποίηση άκουσαν τον Πρωθυπουργό 
της χώρας να δεσμεύεται δημόσια, την 17-07-2013 
σε διάγγελμά του προς τον Ελληνικό Λαό και την 07-
09-2013 από την Θεσσαλονίκη, ότι δεν πρόκειται να 
γίνουν άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντά-
ξεις τους.
2.- Επίσης ορισμένα Μ.Μ.Ε. ανέφεραν ότι επί αυτού 
έχει συμφωνήσει και η Τρόικα και κατά την παραμο-
νή της εδώ το καλοκαίρι αλλά και κατά την πρόσφα-
τη του μηνός Σεπτεμβρίου.
3.-Τις τελευταίες ημέρες ορισμένα Μ.Μ.Ε. με κυριό-

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας κο Αθανάσιο Δαβάκη

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό
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τερο την   ναΥΤΕΜΠΟΡΙΚη της 30 Σεπτεμβρίου 2013 
επαναφέρουν τα σενάρια για περικοπή των μισθών 
και συντάξεων κατά το 2014, όπως αρχικά ήταν σχε-
διασμένο, βεβαίως πριν από την κατηγορηματική 
δέσμευσή σας. η έγκριτη ναΥΤΕΜΠΟΡΙΚη αναγρά-
φει και τα ποσά, δηλαδή 88 εκ. ευρώ για τους εν ενερ-
γεία και 162 εκ. ευρώ για τους αποστράτους.
4.-Σε μία δύσκολη οικονομικά και όχι μόνο εποχή, 
όπου όμως οι εν Ενεργεία και οι απόστρατοι έχουν 
πάρει οικονομική ανάσα, γιατί μπορούν να προγραμ-
ματίσουν τον πρoϋπολογισμό τους χωρίς τις στοχο-
ποιημένες και εξοντωτικές περικοπές του 2014, 
έρχεται αυτή η φημολογία που μοιάζει να είναι δοκι-
μή των αντοχών και των αντιδράσεών μας να ανα-
τρέψει τα πάντα.
5.-Οι απόστρατοι έχουν εμπιστοσύνη στον Πρωθυ-
πουργό της χώρας, ότι όταν δεσμεύεται επίσημα και 
ενώπιον του Ελληνικού Λαού, τηρεί τις υποσχέσεις 
του, πλην όμως φοβούνται τις παρεμβάσεις των τε-

χνοκρατών του Υπουργείου Οικονομικών και βέβαια 
την δοκιμασμένη συνταγή τους “γράψτε το στον προ-
ϋπολογισμό και δεν το τηρούμε“, αλλά και την συνέ-
χεια ότι “ τώρα είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό 
και δεν μπορούμε να μην το τηρήσουμε“. αλλωστε 
δέσμιος αυτής της πολιτικής υπήρξατε και εσείς, όταν 
στην συνάντηση που είχατε μαζί μας την 11-02-2013 
μας είπατε “ για το 2013 δεν μπορώ να μην κάνω τις 
περικοπές γιατί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογι-
σμό, αλλά δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να μην 
γίνουν το 2014“.

Κύριε Πρωθυπουργέ 
6.-Μετά τα ανωτέρω σας καλούμε να δώσετε τις δέ-
ουσες εντολές στους υφισταμένους σας, ώστε να 
τηρήσουν κατά γράμμα τις δεσμεύσεις σας και να μην 
γίνουν άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντά-
ξεις των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των 
ΕΔ και των Σ.α.

Με σεβασμό 
Αντιστράτηγος  εα Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος  εα Ε. Δανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Γρ. Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) ΠΑ εα Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) ΠΑ εα Ι. Κρανιάς  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σ. Περβαινάς, Πρόεδρος ΕΑΑΝ 

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Βράβευση μαθητών - Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
ανακοινώνεται ότι στις 19 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή ώρα 10:30, 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 αριστού-
χων φοιτητών αΕΙ - ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν με την 
παρουσία τους την καθιερωμένη εκδήλωση. Περισσότερες πληροφορίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Εααν αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλο Πν.

Το ΔΣ ΕΑΑΝ
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ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(ΕΑΑΝ) Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθ.πρωτ 247                     07 Οκτωβρίου 2013 

ΠΡΟΣ : Αναπληρωτή Υπουργό  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
κα Φώφη Γεννηματά
ΚΟΙΝ: Υπουργό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κο Δημήτριο 
Αβραμόπουλο
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ευ. Αποστολάκη ΠΝ
ΘΕΜΑ : Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.)

αξιότιμη κα Υπουργέ
1.-Οι απόστρατοι του Πν και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ μετά τις 
περικοπές κατά 60% στις συντάξεις τους,  κατά 60,5% στα 
Μερίσματα και κατά 57,5% στο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.ν., και μετά την 
εκκίνηση των διαδικασιών για την ενοποίηση των τριών 
Μετοχικών Ταμείων,  έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο 
εφιάλτη. Ο εφιάλτης αυτός είναι η φημολογούμενη στα-
διακή υπολειτουργία του ναυτικού νοσοκομείου αθηνών 
(ν.ν.α.), ώστε στο τέλος να κλείσει ή να πωληθεί σε Ιδι-
ώτη.
2.-Το άνοιγμα των Στρατιωτικών νοσοκομείων, μεταξύ 
των οποίων και το ν.ν.α., σε ασφαλισμένους άλλων Τα-
μείων, πλέον εκείνων του πρώην Ο.Π.α.Δ. που ήδη νοση-
λεύονται σε αυτά, υπό προϋποθέσεις, είναι μία προσφορά 
στο γενικό σύνολο. Οι βασικές, βέβαια,  προϋποθέσεις 
είναι αυτό να είναι εφικτό σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά 
και ότι η προσφορά αυτή δεν θα πρέπει να στρέφεται κατά 
του εν ενεργεία προσωπικού, των αποστράτων και των 
οικογενειών αυτών και αναφερόμεθα συγκεκριμένα στο 
ναυτικό νοσοκομείο αθηνών (ν.ν.α.).
3.-η Ενωση αποστράτων αξιωματικών ναυτικού (Εααν),  
η οποία εκπροσωπεί περί τους 13.000 αποστράτους αξι-
ωματικούς του Πολεμικού ναυτικού (Πν) και του Λιμενι-
κού Σώματος (Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ) εκτιμά ότι:
α.-Λόγω της επί σειρά ετών (από το 1947) καταβολής ει-

δικής κράτησης των εν ενεργεία και αποστρατεία μελών 
του Πν, με την ονομασία νοσηλευτικό Ίδρυμα ναυτικού 
(ν.Ι.ν.),  αυτοί είναι μέτοχοι του ννα και επομένως έχουν 
άμεσο συμφέρον και γνώμη στην περαιτέρω διάθεση του 
ν.ν.α.
β.-Το ννα με τα ανοίγματα που έχουν γίνει κατά καιρούς 
στην κοινωνία σε συνδυασμό με την καθυστέρηση εξό-
φλησης των νοσηλείων από τον ΕΟΠΥΥ είναι ήδη υπερ-
κορεσμένο και παρέχει τις υπηρεσίες του στους αποστρά-
τους και στις οικογένειές τους με μεγάλη δυσκολία και με 
αρκετές καθυστερήσεις.
4.-Οι εκτιμήσεις μας αυτές βασίζονται σε αυτά που ανα-
φέρονται  κατωτέρω:
α.-Το ννα είναι το μοναδικό Γενικό νοσοκομείο που δι-
αθέτει το Πν, το οποίο κατασκεύασθηκε την περίοδο 
1947-1955 για τις ανάγκες και με συνεισφορά των Μο-
νίμων Στελεχών του Πν, του Ταμείου Εθνικού Στόλου 
(Τ.Ε.Σ.) και του Μετοχικού Ταμείου ναυτικού (Μ.Τ.ν.). από 
το 1947 έχει θεσπισθεί ειδική κράτηση των Μονίμων εν 
ενεργεία και αποστρατεία Μελών του Πν υπέρ του ν.ν.α  
(ν.Ι.ν.), η οποία αργότερα επεκτάθηκε και στο προσωπικό 
του Λ.Σ. η κράτηση αυτή γίνεται πέραν εκείνης στην οποία 
υπόκεινται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου. Ενδεικτικά 
σημειώνεται ότι οι πρόσθετες εισφορές στο ν.ν.α., όπως 
προέκυψε από αναλογιστική μελέτη για την περίοδο 
1947-2002, είχαν ανέλθει συνολικά, σε τιμές ανηγμένες 
στο 2002 σε 52 δισεκατομμύρια δρχ., ενώ μέχρι σήμερα 
εκτιμάται ότι το ποσόν αυτό υπερβαίνει τα 65 δισεκατομ-
μύρια δρχ. (190 εκ. ευρώ). Επί πλέον αναφέρουμε ότι με 
το P.S.I. τα αποθεματικά του ν.Ι.ν., που ήταν δικά μας χρή-
ματα μειώθηκαν κατά 69,42% ( ονομαστική αξία ενεργη-
τικού την 09-03-12  9.103.642,87 €, ονομαστική αξία 
ενεργητικού μετά το P.S.Ι. την 12-03-12 5.205.886,66 € 
δηλαδή μείωση 42,81% και τρέχουσα αξία ενεργητικού 
την 23-12-12 2.783.952,68 € δηλαδή μείωση 69,42%)
β.-Όπως είναι γνωστόν, εμπνευστής της ίδρυσης του ννα 
και ένας εκ των επιφανών ανδρών που συνέβαλαν σε 

Επιστολή προς την Αναπληρωτή Υπουργό  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κα Φώφη Γεννηματά
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αυτήν, ήταν ο αείμνηστος ήρωας του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου και μετέπειτα ακαδημαϊκός ο ναύαρχος Ιωάννης 
Τούμπας . Στην ίδρυση του ννα συνέβαλαν οι αείμνηστοι 
τότε Υπουργοί Σοφοκλής Βενιζέλος,  Στυλιανός Γονατάς 
και ο αλέξανδρος Σακελλαρίου. 
γ.-Ο  ναύαρχος  Ιωάννης  Τούμπας,  σε  διάλεξη  που  
έδωσε   στο ννα   την   29-01-1987 με θέμα το ννα είπε 
“ Εσκέφθην ότι θα ήτο ορθόν και συμφέρον διά το ίδρυμα 
να συνδεθούν τα στελέχη του Πολεμικού ναυτικού οικο-
νομικώς με το νοσοκομείον ώστε να αντιληφθούν την 
πραγματικότητα αλλά και το συμφέρον των και να αντι-
δράσουν εις τας κακοβούλους ενεργείας αυτών που προ-
σεπάθουν να υποσκάψουν το έργον. Και ταυτοχρόνως να 
αποκτήσουν οικονομικά δικαιώματα επί του  νοσοκομεί-
ου.  Ελήφθη   και     εκοινοποιήθη   ειδική   απόφασις   του   
Βενιζέλου επαναληφθείσα και παρά του Σακελλαρίου, η 
οποία καθώριζεν την επιβολήν μηνιαίας κρατήσεως επί 
των αποδοχών των αξιωματικών και Υπαξιωματικών, 
προς ενίσχυσιν του νοσοκομείου “.
Είναι σαφές, επομένως, ότι και ο εμπνευστής του έργου, 
αλλά και ο νομοθέτης, με την επιβολή κρατήσεως από τα 
εν ενεργεία και αποστρατεία Μέλη του Πν και αργότερα 
και του Λ.Σ., επιθυμούσαν την διατήρησή του ως νοσοκο-
μείου αποκλειστικά για τα Μέλη αυτά και τις οικογένειές 
τους.
δ.-Σήμερα μετά από επεκτάσεις, το ννα διαθέτει περί τις 
320 κλίνες και οι δικαιούχοι του έχουν φθάσει περί τους 
400.000, ήτοι αντιστοιχούν περί τα 1250 άτομα ανά κλίνη. 
Δηλαδή το ννα έχει  ως δικαιούχους το 10 % του πληθυ-
σμού της αττικής πράγμα που δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει 
με τα άλλα Δημόσια νοσοκομεία.
ε.-Δικαιούχοι περιθάλψεως στο ν.ν.α., εκτός από τα εν 
ενεργεία και αποστρατεία Μέλη του Πν, του Λ.Σ-ΕΛΛ.αΚΤ. 
και των οικογενειών τους, έχουν καταστεί κατά καιρούς σε 
διάφορες φάσεις ανοίγματος του ννα στον Ελληνικό Λαό 
και οι ακόλουθες κατηγορίες μαζί με τα μέλη των οικογε-
νειών τους, χωρίς να υπόκεινται στις πρόσθετες κρατήσεις 
υπέρ του ννα που καταβάλλουν τα ανωτέρω αναφερθέ-
ντα Μέλη του Πν και του Λ.Σ –ΕΛΛ.αΚΤ:
-Οι σημερινοί και διατελέσαντες Έλληνες Βουλευτές
-Οι   ΕΠΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες) του Πν

-Οι κληρωτοί του Πν
-Οι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (ΜΠΥ) του Πν
-Το ημερομίσθιο προσωπικό (ΣΕΙΔ) του Πν
-Οι συνταξιούχοι ΜΠΥ που εργάσθηκαν στο Πν
-Οι ΜΠΥ του Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας
-Έλληνες και ξένοι πολίτες, που έχουν ανάγκη της υπερ-
βαρικής ιατρικής ( π.χ. νόσος των δυτών)
-Κάτοικοι απομακρυσμένων νήσων των Κυκλάδων
στ.-από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ννα είναι ήδη υπερ-
πλήρες και δεν έχει άλλα περιθώρια παροχής νοσηλείας 
σε πρόσθετες κοινωνικές ομάδες.
5.-η φημολογούμενη υπολειτουργία του ννα με απαρχή 
την μεταφορά κλινικών σε άλλα νοσοκομεία, όπως το 
401 Σ.ν. και το 251 Γ.ν.α., με απώτερο σκοπό το κλείσιμο 
ή την πώλησή του αντίκειται στο όραμα των ιδρυτών του, 
είναι αντίθετη με τα συμφέροντα αυτών που πλήρωσαν 
και πληρώνουν ακόμη και θα δημιουργήσει νομικά εμπό-
δια και οικονομικές απαιτήσεις. 
6.-Τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Πν έχουν 
δώσει την ψυχή τους για την εθνική ανεξαρτησία εν καιρώ 
πολέμου, αλλά και εν καιρώ ειρήνης. Υπάρχουν ακόμη εν 
ζωή περί τους 160 βετεράνους του Β΄Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Όλοι αυτοί προσδοκούν να κλείσουν τα μάτια τους 
και να παραδώσουν την ψυχή τους στο γνώριμο για αυ-
τούς περιβάλλον και με τον επί σειρά ετών θεράποντα 
Ιατρό στο πλάι τους.

Κυρία Υπουργέ, 
Το θέμα του ννα απασχολεί το σύνολο των αποστράτων 
και επειδή αυτό είναι ένα από τα τελευταία “ οχυρά “ που 
απέμειναν, γιατί όλα τα άλλα κατελήφθησαν από την Πο-
λιτεία “ εξ εφόδου “, είναι αποφασισμένοι να αμυνθούν για 
την υπεράσπισή του. Σας καλούμε να διαψεύσετε τα φη-
μολογούμενα σενάρια και να υποστηρίξετε τις προσπά-
θειες που καταβάλλει το Πν στην αναβάθμιση του ν.ν.α., 
ώστε αυτό να παρέχει τις καλύτερες των υπηρεσιών στα 
εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη του Πν και του Λ.Σ.-
ΕΛΛ.αΚΤ. και τις οικογένειες αυτών.

                                  Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ
                                  Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΝ                                         
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ANAKOINΩΣEIΣ

Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 31/13                      Ημερομηνία  02 Οκτωβρίου 2013

1.- Μετά τις αλλαγές που έγιναν στα Διοικητικά Συμβούλια των ΕααΣ, Εααν και Εααα το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών ( Σ.Σ.Τ.Ε.α.α. ) συγκροτείται από τους ακολούθους,  σύμφωνα και με την 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής αμυνας Φ 454/132558 Σ 4400  από 1 Σεπτεμβρίου 1995:
αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.ξ. εα Πρόεδρος ΕααΣ 
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς Σ.ξ. εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕααΣ   
αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Πν εα Πρόεδρος Εααν και του Συντονιστικού    
αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Πν εα Διευθύνων Σύμβουλος Εααν 
αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Πα εα Πρόεδρος Εααα
αντισμήναρχος(Ρ) Ι. Κρανιάς Πα εα Διευθύνων Σύμβουλος Εααα
2.- Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. αναγνωστάκης Πν εα   
3.- Ως άμισθοι Σύμβουλοι του Συντονιστικού έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι:
αντιστράτηγος (Δ) Θ. Καρανίσας ως νομικός Σύμβουλος
αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι. αντωνιάδης για οικονομικά θέματα.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. εα  Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς Σ.Ξ. εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ   
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού    
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.  Γεωργακόπουλος ΠΝ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. εα Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

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 πληροφο-
ρίες στον διευθύνοντα Σύμβουλο της Εααν αντι-
πλοίαρχο εα Γρ. Γεωργακόπουλο Πν. 

Ετήσιο μνημόσυνο  
για τους πεσόντες στο ΚΕ/ΠΑΛ
Προβλέπεται ότι το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των πε-
σόντων υπέρ Πατρίδος αξιωματικών, Υπαξιωματικών και 
ναυτοδιόπων του Πν και ΛΣ,  θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕ/
ΠαΛ Παρασκευή 15 Nοεμβρίου 2013. Θα διατεθούν υπη-
ρεσιακά λεωφορεία. Όσοι μετακινηθούν με ιδιωτικά μέ-
σα παρακαλούνται να βρίσκονται στον Ι.ν. αγ. Δημητρίου 
ΚΕ/ΠαΛ έγκαιρα. η παρουσία του μεγαλύτερου δυνατού 
αριθμού αποστράτων συναδέλφων αποτελεί χρέος τιμής 
στη μνήμη των πεσόντων.

Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ
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Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 32/13 Ημερομηνία  09 Οκτωβρίου 2013

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων αποστράτων συναντήθηκε  κατόπιν αιτήματός του,  με την ανα-
πληρωτή  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα  Φώφη Γεννηματα την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013. Στη συνάντηση παρέστησαν 
επίσης επιτελείς της κας Υπουργού και  ο Σύμβουλος του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων σε οικονο-
μικά θέματα αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι. αντωνιάδης Πν εα.
2.-Το κυρίως θέμα ήταν η μη περικοπή των μισθών και συντάξεων των Στελεχών των ΕΔ για το έτος 2014. η κα 
Υπουργός διαβεβαίωσε κατά τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες περικοπές, άλλωστε και 
το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατετέθη στην Βουλή δεν προβλέπει άλλες περικοπές.
3.- η όλη συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πέραν των ανωτέρω εθίγησαν και τα ακόλουθα, με τις έναντι 
εκάστου τοποθετήσεις της κας Υπουργού:
α-Στρατιωτικά νοσοκομεία. Δεν υπάρχει σκέψη ή συζήτηση για κατάργηση κάποιου από τα Στρατιωτικά νοσοκομεία, 
περιλαμβανομένου και του ν.Ι.ΜΤΣ. Οι συγχωνεύσεις που γίνονται είναι στα πλαίσια των ενεργειών του Υπουργείου 
για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των ΕΔ. Στα πλαίσια αυτά πέραν 
της Διακλαδικής καρδιοχειρουργικής κλινικής που έχει ήδη ενεργοποηθεί και λειτουργεί στο 401 Γ.Σ.ν. εξετάζεται η 
δημιουργία εξειδικευμένων Διακλαδικών κέντρων, όπως κέντρο παιδιών με αναπηρία, κέντρο φυσικής αποκατάστα-
σης, κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης κλπ. Ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει τις οφειλές του στα Στρατιωτικά νοσοκομεία μέχρι 
και το 2011 και καταβάλλεται προσπάθεια να εξοφλήσει και τις οφειλές των 2012/2013. 
β.- Δημιουργία Στρατιωτικού ΕΟΠΥΥ. Δεν υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες τώρα  για την δημιουργία του.
γ.- Θέρετρα των ΕΔ και παραθερισμός αποστράτων σε αυτά. Μετά την έκδοση της νέας Υπουργικής αποφάσεως που 
δίνει δυνατότητα επιβολής επί πλέον 70 μορίων στην υφιστάμενη μοριοδότηση των αποστράτων, υπάρχει δυνατότητα 
βελτιώσεως του συστήματος μοριοδότησης. Εξετάζεται η δημιουργία διακλαδικού παραθεριστικού κέντρου.
δ.- Μετοχικά Ταμεία. Δεν υπάρχει απόφαση για ενοποίηση των τριών Μ.Τ.
ε.- Άλλα θέματα:
- Γίνονται ενέργειες για την έκδοση αδείας εργασίας ως προσωπικού ασφαλείας στα στελέχη των ΕΔ. 
- Έγινε ενημέρωση από τους επιτελείς της κας Υπουργού επί ενεργειών του Υπουργείου σε θέματα κοινωνικής πολι-
τικής για τα στελέχη των ΕΔ (μείωση τιμών και ενδεχόμενη ενοποίηση των στρατιωτικών πρατηρίων, εξέταση παροχής 
αυξημένου  μερίσματος από το ΜΤΣ στις ορφανικές οικογένειες, βελτίωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των 
στρατιωτικών με τροποποιήσεις των διατάξεων του ν.3865/2010 ).

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος ΣΞ εα  Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς Σ.Ξ. εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ   
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού    
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.  Γεωργακόπουλος ΠΝ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης ΠΑ εα Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς ΠΑ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Παράλειψη…
Εκ παραδρομής, δεν αναφέραμε στο 
τεύχος 116 - Ιούλιος/Αύγουστος 
των «Θαλασσινών Αποήχων» πως 
η επιστολή της σελίδας 53 εστάλη από 
τον αντιναύαρχο εα ν. Ψηφία Πν.
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Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Διεύθυνση Β3, Τμήμα VI, Τηλ.: 51405
Φ. 440.1/112/6745
Σ. 50245
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 
β. ΠαΔ ΓΕΝ 4-5/99 (Παράρτημα Δ)

Θέμα:  Βράβευση αριστούχων Μαθητών (ΒαΜ) 
Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού 
Προσωπικού Πν Σχολικού Έτους 2012-
2013

Σχετ.:  α. Υπουργική απόφαση ΥΕΘα Φ. 
409.8/357/07/31-12-07 (ΦΕΚ Β' 150/1-2-
08) 
β. Φ. 900/87089/Σ 8369/19 ΣΕΠ 2007/
ΓΕΕΘα/Β' ΚΛ./ΔΙΔΥΠ/ΟΡΓ 
γ. ΠΔ 246/08

1. Γνωρίζεται ότι με τα σχετικά, καθιερώθηκε ο 
θεσμός βράβευσης των αριστούχων μαθητών 
Β' και Γ' τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου 
εσωτερικού, τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού 
Προσωπικού Πν.

Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι – Ύψος 
χρηματικών βραβείων
2. Για τη θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής 
βράβευσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. να έχουν βαθμολογία «Άριστα» (18,1-20) ως 
καθορίζεται στο σχετικό (β).
β. να είναι τέκνα των οποίων ένας από τους δύο 
γονείς να έχει την ιδιότητα:
(1) απόστρατου Στρατιωτικού, του οποίου η 
αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2012-2013.
(2) απόστρατου Στρατιωτικού (Ο αριθμός των 
δικαιούχων της κατηγορίας αυτής καθορίζεται 
κάθε φορά με απόφαση του α/ΓΕν).
γ. να είναι μαθητές Β' ή Γ' τάξεως δημοσίων 

ή ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής 
Επικράτειας).
3. Το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται στο 
ποσόν των 320 ευρώ ανά δικαιούμενο.
4. Για τη σχετική βράβευση θα πρέπει να 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
(1) αίτηση του Κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη 
βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (στην 
οποία θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
μαθημάτων των μαθητών και ο χαρακτηρισμός 
«Άριστα»).
(2) Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, 
επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Οργανισμού 
– Υπηρεσίας, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο 
βοήθημα. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 «Περί μη 
απασχόλησης του/της συζύγου».
β. Οι δικαιούχοι που είναι τέκνα αποστράτων, 
υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρ. 4 
(α) στην Εααν, η οποία αφού προβεί στην επιλογή 
των αριστούχων μαθητών, συγκεντρώνει και 
διαβιβάζει στο ΠΟν τα δικαιολογητικά είσπραξης 
των χρηματικών βραβείων για τα οποία πληρούνται 
οι προϋποθέσεις καταβολής, ενημερώνοντας 
παράλληλα τους ενδιαφερόμενους.
5. η υποβολή των δικαιολογητικών στο ΠΟν, θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 1 νοεμβρίου 
2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν με το 
Λογιστήριο ΠΟν στο τηλ. 210 3484265.
6. η υλοποίηση της βράβευσης θα γίνει με 
μέριμνα ΓΕν/ΔΕΔηΣ και θα γνωστοποιηθεί στους 
δικαιούχους με νεότερο.

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

Σημείωση: από το έγγραφο αυτό δημοσιεύονται οι 
παράγραφοι που αφορούν την Εααν.

ΕΑΑΝ. Βράβευση Αριστούχων μαθητών Β' και Γ' 
Λυκείου ΒΑμ
Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Συνάντηση εα Αξ/κών του ΠΝ 
αποφοίτων τάξεως 1963 Σχολής 
Ναυτοπαίδων
Στις 13 Σεπτεμβρίου και ημέρα Παρασκευή πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση αποστράτων αξιωματικών 
του Πν αποφοίτων τάξεως 1963 Σχολής ναυτο-
παίδων για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την 
κατάταξή τους στο Π. ναυτικό.

η συνάντηση έγινε στη λέσχη της Εααν. Το σέρβις 
ήταν πολύ καλό και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ενώσεως για το εν-
διαφέρον που έδειξαν. η προσέλευση των συναδέλ-
φων ξεπέρασε τον προσδοκώμενο αριθμό προσέ-
λευσης. ανταλλάχτηκαν φιλοφρονήσεις και πειράγ-
ματα καθώς και ευχές, η συγκίνηση ήταν ολοφάνερη 
στα πρόσωπα όλων, γιατί οι περισσότεροι είχαν να 
ειδωθούν και (40) χρόνια. Διανεμήθη τηλεφωνικός 
κατάλογος με τα τηλέφωνα των συμμαθητών. ακο-
λούθησε φαγοπότι σε παρακείμενο φαγάδικο μέ-
χρι τις 19.00. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την 
ανταπόκριση της προσέλευσής των και ιδιαίτερα τον 
Γεώργιο Πουλόπουλο για τη μέριμνα της φωτογρά-
φησης και την εκπόνηση ΟΚΟ το οποίο και διανέμεται 
στους ενδιαφερόμενους και τον Βασίλειο Δάσκαλη 
για τη βοήθειά του στην όλη κίνηση.

ΥΓ: Και τώρα που μπήκε το νερό στ’ αυλάκι (που λέει 
ο λαός) μετά από 50 χρόνια εύχομαι στην επόμενη συ-
νάντηση να μην λείπει κανείς. «Ευχαριστώ όλους»

Αλεξίου Κωνσταντίνος
Αξιωματικός (Ε) εα ΠΝ

Τάξη Ναυτοπαίδων 1968
η συντονιστική επιτροπή τάξης ναυτοπαίδων 
1968 επιθυμεί να ενημερώσει τους συμμαθητές / 
κληρούχες / φίλους ότι έχει προγραμματιστεί συ-
νάντηση στην περιοχή της αθήνας επ’ ευκαιρία συ-
μπλήρωσης 45 χρόνων από την κατάταξή μας στο 
Πολεμικό ναυτικό για το μεσημέρι της Κυριακής 
3 νοεμβρίου 2013. Προκειμένου να καθοριστεί 

έγκαιρα ο χώρος της συνάντησης, παράκληση δη-
λώστε συμμετοχή έως την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 
στο τηλέφωνο 6977345789 (Χαρ. Γιακουβάκης).

Ανακοινώσεις Ελληνικού Συνδέ-
σμου Υποβρυχίων
 1. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει, τα μέλη και 
τους φίλους του συνδέσμου, ότι το 51ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των συλλόγων υποβρυχίων, στο οποίο συμ-
μετέχουν περί τις 24 χώρες, θα τελεστεί για πρώτη 
φορά στην αθήνα το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 28 
Μαΐου έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2014. Εν περιλήψει 
το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014: Καλωσόρισμα των 
συνέδρων. Πέμπτη 29 Μαΐου 2014: Επίσκεψη 
στο ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, εκδρομή στο Σού-
νιο. Παρασκευή 30 Μαΐου 2014: Επίσκεψη στην 
περιοχή Διοίκησης Υποβρυχίων, τελετή μνημοσύ-
νου για τους εν καιρώ πολέμου και καιρώ ειρήνης 
αποβιώσαντες της οικογένειας των υποβρυχίων, 
επίσκεψη στο Θ/Κ αβέρωφ. Σάββατο 31 Μαΐου 
2014: Επίσκεψη στην περιοχή της ακρόπολης, πα-
ράθεση αποχαιρετιστήριας δεξίωσης (gala).

Το πλήρες πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες του 
συνεδρίου θα γίνουν γνωστά στα μέλη μας τόσο 
κατά το προγραμματισμένο ετήσιο μνημόσυνο που 
θα τελεστεί την Κυριακή 24 νοεμβρίου 2013 όσο 
και κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Πληροφορίες θα αναρτηθούν και στο διαδίκτυο 
στις σελίδες:  hellenicsubmarinersassociation.
gr και  isa-greece-2014.com.

2. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυ-
μεί να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του ότι το 
καθιερωμένο ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο εις 
μνήμη των αποβιωσάντων εν καιρώ πολέμου και 
εν καιρώ ειρήνης συναδέλφων των υποβρυχίων 
προγραμματίστηκε να τελεστεί την Κυριακή 24 
νοεμβρίου 2013 και ώρα 09.30 στην εκκλησία 
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του αγίου Γεωργίου Ριζάρη που βρίσκεται επί της 
οδού Βασιλίσσης Σοφίας έναντι του νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός.

Μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει παράθε-
ση καφέ στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου 
και παράλληλα θα γίνει ενημέρωση τόσο για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας όσο και για το 
πλήρες πρόγραμμα τέλεσης του Παγκόσμιου συ-
νεδρίου των συλλόγων υποβρυχίων που θα γίνει 
στην αθήνα 28-31 Μαΐου 2014. Πιστεύουμε ότι 
όλοι θα είμαστε εκεί.

3. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυ-
μεί να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη και τους φί-
λους του, ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
2014 προγραμματίστηκε να γίνει την Κυριακή 2 
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00 στην αίθουσα 
του ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2013

αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
Σας γνωστοποιούμε ότι η ΓΕΕΘα/ΔΥΓ κατόπιν 

εντολής του κ. α/ΓΕΕΘα, μελετά την οργάνωση 
Οίκου Ευγηρίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Με την 
παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ενημερωθούν 
οι πιθανά ενδιαφερόμενοι μέσω της Ένωσής 
σας, ώστε να προσδιορισθεί ο αριθμός των επι-
θυμούντων ανά περιοχή και κατ’ επέκταση είτε 
να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα του έργου ή να 
εξεταστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους στα 
πλαίσια σύμβασης με άλλες Μονάδες Φροντίδας 
ηλικιωμένων.

Μετά τιμής
Υποπτέραρχος (ΥΙ) Χρήστος Γρηγορέας

Δ/ντης ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ

«USS  C.V. RICKETTS (DDG-5)»   
Το Αντιτορπιλλικό με το μικτό 
πλήρωμα. Εορτασμός για τα 50 
χρόνια
Το 2014 συμπληρώνεται μισός αιώνας από 
τότε που ενεργοποιήθηκε το αμερικανικό αντι-
τορπιλλικό κατευθυνόμενων βλημάτων «USS 
C.V. Ricketts(DDG-5)» με μικτή επάνδρωση από 

αξιωματικούς και πληρώματα από επτά ναυτικά 
του ναΤΟ (αμερικανικό, γερμανικό, ιταλικό, ελ-
ληνικό, ολλανδικό και τουρκικό). Το «Rickets» 
είχε ενταχθεί στους αμερικανικούς Στόλους 
ατλαντικού και Μεσογείου και  συμμετείχε στις 
επιχειρησιακές αποστολές και τις ασκήσεις τους 
επί 18 μήνες. 

Λεπτομέρειες για την ενδιαφέρουσα εσωτε-
ρική λειτουργία του πρωτόγνωρου αυτού πο-
λεμικού πλοίου και την επιχειρησιακή του δρα-
στηριότητα έχω αναφέρει στην έκθεσή μου στη 
«ναυτική Επιθεώρηση» (τεύχη 319 έως και 322) 
καθώς και στους «Θαλασσινούς απόηχους» (Μά-
ιος-Ιούνιος 2009) και «ναυτική Επιθεώρηση» 
(Σεπ. Οκτ. νοέ. 2009).

Ο αμερικανικός σύλλογος υπηρετησάντων αξι-
ωματικών και πληρωμάτων, σε όλη τη διάρκεια 
της ενεργού υπηρεσίας του πλοίου, οργανώνει 
το 2014 ειδικό εορτασμό στον οποίο  προσκαλεί 
όσους έχουν υπηρετήσει.

Μου ζητήθηκε να φροντίσω να ενημερωθεί 
όλο το τότε ελληνικό πλήρωμα. 
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Για τους αγαπητούς φίλους-συναδέλφους με 
τους οποίους είχα την τύχη να  συνυπηρετήσω,  
παραθέτω τις παρακάτω πληροφορίες:

Shipmate,  28 July 2014 will be fifty years 
from the day that DDG 5 had its name changed 
from the Biddle to the Claude V Ricketts.  It 
will also be 50 years since we sailed together 
as part of a mixed crew.  Captain Fortson said 
he was the Captain of a ship with two names 
and a mixed crew.  In July 2014 we will hold 
a reunion to celebrate that anniversary.  We 
are looking for ways to reach your fellow 
countrymen who also served on DDG 5.  If you 
know of any publications to post the info on 
could you do that.  If there is a cost you will be 
reimbursed.  Hope to see you in Washington 
DC in July 2014.
Carl Slack FTM1 63-67 2nd division 68 GFCS.
 DDG5 Crew Members Association
 c/o Carl Jackson, NH 03846
 Phone 1-603-986-4661
 Email RickettsDDG5@yahoo.com
 Website www.thebignickel.org.

Όποιος μπορέσει να παρευρεθεί, νομίζω ότι θα 
έχει μια νέα ωραία εμπειρία. Προσπαθήστε το. 

See you!
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Λισμάνης, Αντιναύαρχος εα ΠΝ

Ευχαριστήρια επιστολή προς ΝΝΑ
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να εκφράσω τις 
θερμές μου ευχαριστίες προς όλο το ιατρικό και 
επιστημονικό προσωπικό της α' χειρουργικής κλι-
νικής του ννα, από το Διευθυντή Πλοίαρχο (ΥΙ) Δ. 
Δαυίδη Πν μέχρι τον τελευταίο ειδικευόμενο ια-
τρό.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Χειρουργό Ογκολο-
γίας πεπτικού Πλοίαρχο (ΥΙ) Ι. Κυριαζάνο που για 
την πολύ σοβαρή και δύσκολη χειρουργική επέμ-

βαση που υποβλήθηκα υπ’ αυτού, καθώς επίσης 
για το ενδιαφέρον και τη φροντίδα με τα οποία με 
περιέβαλλε κατά την διάρκεια της νοσηλείας μου 
και εξακολουθεί να με περιβάλλει στη μετέπειτα 
εξέλιξή της. Τέλος ευχαριστώ και όλο το νοση-
λευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τις ευ-
γενικές και άοκνες υπηρεσίες που προσφέρουν 
στους ασθενείς.

Με τιμή και Σεβασμό
Ανπχος (Ε) εα Τσιμπέρης Βασ. ΠΝ

Ευχαριστήρια επιστολή προς Σύλ-
λογο Καρδιοπαθών Αξ/κών εα  
ΠΝ – ΛΣ
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να ευχαριστή-
σω όλους τους συναδέλφους και τον πρόεδρο 
κ. Μακρή του Συλλόγου Καρδιοπαθών αξ/κών 
εα Πν – ΛΣ για τη χορηγία φιάλης αίματος κατά 
τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση που μου προ-
έκυψε στο ννα.

Ανπχος (Ε) εα Τσιμπέρης Βασ. ΠΝ

Ευχαριστήριο
Με το παρόν θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές 

ευχαριστίες μου στον Πλωτάρχη (Υ) Δημοσθένη 
Μπάρμπα, ορθοπαιδικό χειρουργό, Επιμελητή 
του ναυτικού νοσοκομείου αθηνών, για την 
αποκατάσταση της υγείας της συζύγου μου με 
την επιτυχή επέμβασή του, αλλά και για την εξαι-
ρετική ανθρωπιά που επέδειξε με τη συγκινη-
τικά αδιάλειπτη μέριμνά του γι’ αυτήν τόσο στη 
διάρκεια της νοσηλείας της όσο και της ανάρ-
ρωσής της. Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλω και 
στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου 
που ανταποκρίθηκε πρόθυμα σε όλες τις ανά-
γκες της.

Πλωτάρχης (ΜΗΧ) εα Ιωάννης Βρούτσης ΠΝ
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Ευχαριστήριο
Θέλω μέσω του περιοδικού μας, να εκφράσω, 

ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον ιατρό καρδι-
ολόγο αντιπλοίαρχο Στρέμπελα Παναγιώτη και 
τους άξιους συνεργάτες του, όταν στην πρώ-
τη επίσκεψη μου στο ννα, εντόπισε αρρυθμία, 
και ανέλαβε όλη τη διαδικασία στον Ευαγγε-
λισμό, με τον επίσης άξιο ιατρό καρδιολόγο-
ηλεκτροφυσιολόγο dr Μιχάλη Εφραιμίδη του 
Ευαγγελισμού, για την επέμβαση βάζοντάς μου 
απινίδωση στην καρδιά μου.

Οφείλω να ευχαριστήσω την ειδικευόμενη 
καρδιολόγο Παπάζογλου Γεωργία (Τζίνα) στο 
ννα, που μετά τη στεφανιογραφία και ευρισκό-

μενος στην εντατική του ννα, στον ύπνο μου όταν 
έπαθα την αρρυθμία όπου εντόπισε ο νοσηλευτής 
βάρδιας (δεν σημείωσα το όνομά το, λάθος μου) 
με επανέφερε στη ζωή.

ακόμη τον ειδικευόμενο καρδιολόγο ανθ/χο 
Παπαγκίκα Παναγιώτη, και, φυσικά το νοσηλευτι-
κό προσωπικό του ννα που με το χαμόγελό τους, 
μου έδινε κουράγιο!!!

Τους ευχαριστώ θερμά όλους και δηλώνω 
πως το ννα, το δικό μας νοσοκομείο με τους 
πολύ άξιους ιατρούς, πρέπει να μείνει σ’ εμάς!!!

Καλογερόπουλος Χρίστος
Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ

Ναυτική Ελλάς
Το περιοδικό «ναυτική Ελλάς» είναι μηνιαίο περιοδικό – από τα αρχαιότερα – που εκδίδεται επί 85 χρόνια 
από το 1928, αρχικά από την ΕΘΕ και από 1ης Ιανουαρίου 2013 από την Εααν.
Όλα αυτά τα χρόνια πάλεψε και θα συνεχίσει να παλεύει για την ανάπτυξη της ναυτικής σκέψης, την 
ενίσχυση της έμφυτης ναυτικής συνείδησης των Ελλήνων και τη διάδοση της αντίληψης για τη μεγάλη 
αξία και τη χρησιμότητα του ναυτικού παράγοντα στη ζωή του 
Έθνους μας.

Τα θέματά του είναι από την καθημερινή ζωή, τη ναυτική ιστο-
ρία – παγκόσμια και ελληνική – την παράδοση, τη λογοτεχνία, 
το ναυταθλητισμό, την εμπορική ναυτιλία, την ιστορική και λα-
ογνωστική έρευνα από τα πανάρχαια χρόνια. 

Μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκέψης, αλλά και της ξένης, 
της λογοτεχνίας, της επιστήμης, του πολέμου, τίμησαν και λά-
μπρυναν, όλα αυτά τα χρόνια τις σελίδες του. Δίδαξαν γνώση, 
γράμματα, το μεγαλείο της πατρίδας μας. 

Το 1979 η ακαδημαϊκή Κοινότητα, αναγνωρίζοντας την πολυ-
σήμαντη προσφορά του περιοδικού «ναυτική Ελλάς» το τίμησε 
με το Βραβείο της ακαδημίας αθηνών. Τα οικονομικά του περιο-
δικού προέρχονται από τους διαφημιζόμενους και τους αναγνώστες – συνδρομητές του των οποίων ζητά 
τη στήριξη. η ετήσια συνδρομή – αποστολή στο σπίτι – είναι 30 ευρώ για 12 τεύχη. Κυκλοφορεί επίσης 
και σε επιλεγμένα περίπτερα. Προτρέπουμε τους συναδέλφους να εγγραφούν συνδρομητές.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος ΕΑΑΝ

•
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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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Διάλογος στο Γερμανικό περιοδικό Stern διά 
την Ελλάδα και ιστορικά γεγονότα του ΒΠΠ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης,
Αξιότιμοι Κύριοι,

Τα δεινά της Ελλάδος από την κρίση που διερ-
χόμεθα με βάση τη δημοσιονομική πολιτική της 
Γερμανίας είναι γνωστά σε όλους μας και νομίζω 
ότι δεν κερδίζουμε κάτι επί πλέον υπενθυμίζο-
ντας μερικά απ’ αυτά. Εξάλλου για να αναλυθούν 
όλες εκείνες οι παράμετροι της δυστυχίας μας 
και ειδήμονες επί του θέματος απαιτούνται και 
πολύς χρόνος, χαρτί και μελέτη χρειάζονται.

η Γερμανία έχασε δύο παγκοσμίους πολέμους 
και ευελπιστεί να κερδίσει τον Γ' Παγκόσμιο Πό-
λεμο, που είναι πολιτικοκοινωνικός πόλεμος και 
όχι πόλεμος των όπλων.

Με βάση τους υπολογισμούς του Jens Boysen-
Hogrefe, οικονομολόγου στο Ινστιτούτο του Κι-
έλου που δημοσίευσε η εφημερίδα Handelsblatt, 
η Γερμανία έχει εξοικονομήσει συνολικά 68 δισ. 
ευρώ κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια σε κόστος 
δανεισμού. Έτσι η κρίση απέβη επ’ ωφελεία της 
Γερμανίας και εις βάρος όλων όσοι ανήκουν 

στον Ευρωνότο και ειδικότερα της Ελλάδος.
Κατωτέρω παρατίθεται ένας καυτός διάλογος 

στο έγκριτο περιοδικό Stern, πριν από ένα χρόνο 
περίπου (Φεβρουάριος 2012), ο οποίος είναι πά-
ντοτε επίκαιρος ειδικότερα στις ημέρες μας, με-
ταξύ ενός Γερμανού ονόματι Walter 
Wuellenweder και ενός Έλληνος κατοίκου Γερ-
μανίας ονόματι Ψωμάς.

Εις τον διάλογο αυτό διαπιστώνεται ότι η κοι-
νή γνώμη της Γερμανίας είναι επηρεασμένη από 
την κρίση εις βάρος των Ελλήνων και της Ελλά-
δος και καθόλου δεν γνωρίζει τι πραγματικά 
συμβαίνει στην Ευρώπη και ειδικότερα στον Ευ-
ρωνότο.

Άρχεται ο διάλογος:
Walter: «αγαπητοί Έλληνες, από το 1981 ανή-

κουμε στην ίδια οικογένεια. Μόνο που εμείς έχου-
με συνεισφέρει, όσο κανείς άλλος στο κοινό τα-
μείο, δηλαδή γύρω στα 200 δισ., ενώ εσείς έχετε, 
αντίθετα, εισπράξει κατά κεφαλήν, όσα κανείς άλ-
λος, δηλαδή σχεδόν 100 δισ. Ουδέποτε λαός βο-
ήθησε μέχρι τώρα με τη θέλησή του, σε τέτοιο 

Γράφει ο αντιπλοίαρχος (ΠΥ-ΡΕ) εα Ι. Μαρτζούκος ΠΝ 

Προς
Την  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, Γραφείο κ. Προέδρου

Προς Ενημέρωση
- Αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσως κ. Αντώνη Σαμαρά
- Αξιότιμο Υπουργό Οικονομίας κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Γραφείο Υπουργού
- Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, Γραφείο Υπουργού
- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γραφείο κ. Αρχηγού)
-  Σύνδεσμο Αποφοίτων μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑ/ΣμΥΝ),  

Γραφείο κ. Προέδρου



52            ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

EΠIΣTOΛEΣ

βαθμό, και για τόσο μακρύ διάστημα, άλλον λαό. 
Είσαστε, κυριολεκτικά, οι πιο ακριβοί μας φίλοι.

Στην ουσία, ουδέποτε φανήκατε αντάξιοι του 
ευρώ, μιας και παρά την εισαγωγή του, δεν κα-
ταφέρατε μέχρι τώρα να εκπληρώσετε τα κριτή-
ρια σταθερότητας. Στην ΕΕ είσαστε ο λαός που 
ξοδεύει τα μεγαλύτερα ποσά σε καταναλωτικά 
αγαθά.

Εσείς έχετε εφεύρει τη Δημοκρατία κι ως εκ 
τούτου θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο λαός είναι 
αυτός που κυβερνά κι επομένως, έχει και την 
ευθύνη. Κανείς δεν σας αναγκάζει να φοροδια-
φεύγετε, να χρηματίζεστε, να αντιδράτε σε κάθε 
συνετή πολιτική και να εκλέγετε διεφθαρμένους 
πολιτικούς. Σε τελευταία ανάλυση, οι πολιτικοί 
είναι λαϊκιστές και κάνουν ό,τι τους πει ο λαός. 
Θα μας πείτε, βεβαίως, ότι κι εμείς οι Γερμανοί 
δεν είμαστε πολύ καλύτεροι, όπως θέλουν κά-
ποιοι να πιστεύουν. Κι έχετε δίκιο.

Οι Έλληνες είναι εκείνοι, που μας είχαν δείξει το 
δρόμο της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας, καθώς 
και τις πρώτες γνώσεις Εθνικής Οικονομίας. Τώρα 
μας δείχνετε και πάλι το δρόμο. Μόνο που αυτή τη 
φορά, είναι λάθος δρόμος. Κι από το σημείο που 
εσείς έχετε τώρα φτάσει, δεν πάει παραπέρα». 

Και η απάντηση που δόθηκε από ένα συμπατριώτη 
μας: «αγαπητέ μου Walter Wuellenweber, ονο-
μάζομαι Γεώργιος Π. Ψωμάς. Είμαι δημόσιος 
λειτουργός κι όχι υπάλληλος, όπως κατά κόρον 
τα ΜΜΕ των «συμπατριωτών» σου (μου) και άλ-
λων «συμπατριωτών» σου (μου) αναφέρουν, ως 
βρισιά και με περίσσεια χλεύη.

από το 1981 ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. 
Μόνο που σας έχουμε παραχωρήσει με αδιαφα-
νείς όρους κι έναντι αυτών των 200 δισ. που 
λέτε, ότι μας δώσατε, το 40% περίπου των αμυ-
ντικών εξοπλισμών μας, το σύνολο σχεδόν των 
εθνικών τηλεπικοινωνιών μας, την κατασκευή 2 
μεγάλων αεροδρομίων καθώς και πολλών χι-

λιομέτρων εθνικού οδικού δικτύου. αν ξεχνώ 
κάτι, ζητώ να με συγχωρέσεις. Σημειώνω, πως 
είμαστε από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στα 
καταναλωτικά προϊόντα που παράγουν τα εργο-
στάσιά μας. η αλήθεια είναι, πως δεν ευθύνονται 
μόνο οι πολιτικοί μας γι’ αυτή την καταστροφή. 
Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουν και κά-
ποιες εταιρείες γερμανικών κυρίως συμφερό-
ντων, οι οποίες τους λάδωναν, για να αναλαμβά-
νυν δημόσια έργα και δημόσιες παραγγελίες.

Λοιπόν Walter, μισός αιώνας και πάνω πέρασε 
από τη λήξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου, από τότε που 
η Γερμανία έπρεπε να ξοφλήσει τις υποχρεώσεις 
της προς την Ελλάδα. Οι οφειλές αυτές, που μόνον 
η Γερμανία αρνείται να ξοφλήσει στην Ελλάδα (η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία, τακτοποίησαν ήδη τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους), συνίστανται:

α) Σε χρέη ύψους 80 εκατομμυρίων γερμανι-
κών μάρκων, από τον α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

β) Σε χρέη από τη διαφορά του κλήριγκ στο 
μεσοπόλεμο, ύψους 593.873.000 δολαρίων, 
που ήταν σε βάρος της Γερμανίας.

γ) Στα αναγκαστικά δάνεια, τα οποία συνήψε το 
Γ' Ράιχ από την Ελλάδα, ύψους 3,5 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων, στη διάρκεια της κατοχής.

δ) Στις επανορθώσεις, που οφείλει η Γερμανία 
στην Ελλάδα, για τις κατασχέσεις, αρπαγές και 
καταστροφές, που της προξένησε το Γ' Ράιχ, την 
περίοδο της κατοχής, ύψους 7,1 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, όπως επεδίκασαν οι Σύμμαχοι.

ε) Στις ανυπολόγιστες υποχρεώσεις της Γερ-
μανίας για την αφαίρεση της ζωής 1.125.960 
Ελλήνων (38.960 εκτελεσμένων, 12.000 νε-
κρών από αδέσποτες, 70.000 σκοτωμένων σε 
μάχες, 105.000 νεκρών στα στρατόπεδα της Γερ-
μανίας, 600.000 νεκρών από πείνα και 300.000 
απωλειών από υπογεννητικότητα)».

συνεχίζεται
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Ποιος είπε το ΟΧΙ το 1940

Κύριε Διευθυντά,
Επειδή συνηθίζεται την επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 να αμφισβητείται ποιος είπε το 
ΟΧΙ, καλό είναι να θυμηθούμε τα βασικά γεγονό-
τα που οδήγησαν στην Ιταλική επίθεση και στη 
στάση της Ελλάδας, διότι παραγνωρίζεται ότι η 
άρνηση υποταγής αρχικά στην Ιταλία και ακολού-
θως και στη Γερμανία και η Ελληνική 7μηνη συ-
νολικά άμυνα στις δύο επιτιθέμενες αυτοκρατο-
ρίες, ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσε-
ων που είχαν ληφθεί ήδη από το 1936 και συντό-
μων έκτοτε προετοιμασιών σε όλους τους τομείς, 
που εξ αποτελέσματος αποδείχθηκαν επιτυχείς. 
ας δούμε τι αναφέρει η ολοκληρωθείσα το 1953 
«Έκθεσις επί της δράσεως του Β. ναυτικού κατά 
τον πόλεμον 1940-1944» ως προς την προετοι-
μασία του Πολεμικού μας ναυτικού για τον επερ-
χόμενο Πόλεμο. 

Την έκθεση συνέταξε βάσει επισήμων στοιχεί-
ων, κυρίως της Ιστορικής Υπηρεσίας του ναυτι-
κού, ο ανακληθείς ως αντιναύαρχος στην ενέρ-
γεια το 1951 επί Πρωθυπουργίας Σοφοκλή Βε-
νιζέλου για το σκοπό αυτό και μετέπειτα ακαδη-
μαϊκός Δημήτριος Γ. Φωκάς. 

Ο Δ. Γ. Φωκάς είχε συμπράξει ως αξιωματικός 
του ναυτικού με τους τότε Συνταγματάρχες ν. 
Πλαστήρα και Στ. Γονατά στη «Στρατιωτική Επα-
νάσταση» του 1922, της οποίας αποτέλεσε κο-
ρυφαίο στέλεχος και είχε αποστρατευθεί το 1935 
για συμμετοχή του στο αποτυχημένο κίνημα του 
Ε. Βενιζέλου. 

η Έκθεση Φωκά βραβεύτηκε από την ακαδη-
μία  αθηνών «ως την τε αλήθειαν ομολογούσα 
και την πάτριον Ιστορίαν προάγουσα». 

Κατά την εν λόγω Έκθεση, το φθινόπωρο του 
1936 ο Ι. Μεταξάς παρέστη σε συνεδρίαση του 
ανωτάτου ναυτικού Συμβουλίου στο Γενικό Επι-
τελείο ναυτικού και μεταξύ άλλων δήλωσε: 
«αυτό που θα σας είπω δεν θα το ανακοινώσετε 
εις κανένα. Προβλέπω πόλεμον μεταξύ του αγ-
γλικού και του Γερμανικού συγκροτήματος. Πό-
λεμον πολύ χειρότερον από τον προηγούμενον. 
Εις τον πόλεμον αυτόν θα κάνω ό,τι ημπορώ διά 
να μην εμπλακή η Ελλάς, αλλά τούτο δυστυχώς 
θα είναι αδύνατον. Είναι περιττόν να σας είπω ότι 
η θέσις μας εις την σύρραξιν αυτήν θα είναι παρά 
το πλευρόν της αγγλίας. Επαναλαμβάνω και πά-
λιν: Το τελευταίον αυτό, προπαντός, να μην  εξέλ-
θη της αιθούσης ταύτης».

Πολλά από τα πλέον ουσιώδη ιστορικά γεγο-
νότα για τη σημαντική Ελληνική δράση και αξι-
όλογη συμβολή στη συμμαχική νίκη κατά το Β' 
ΠΠ, δεν είναι ευρύτερα γνωστά και παραμένουν 
ξεχασμένα, παρά τις επανειλημμένες γραπτές 
εκκλήσεις που έχουν επί πολλά χρόνια γίνει 
στους εκάστοτε Υπουργούς Εθνικής Άμυνας 
από Έλληνες της Διασποράς και άλλους, για την 

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ 
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έκδοση και ευρύτατη ανά τον κόσμο διανομή 
Λευκής Βίβλου, που να συνοψίζει τα σημαντι-
κότερα τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία, από 
τα οποία αναδεικνύεται η αγνοημένη συνολική 
σημαντική Ελληνική συμβολή στη συμμαχική 
νίκη στο Β' ΠΠ. 

Οι εκκλήσεις αυτές επισημαίνουν ότι βιβλία 
για το Β' ΠΠ και τη συμμετοχή της Ελλάδας 
υπάρχουν πολλά, Ελληνικά και ξένα, με θετι-
κές και αρνητικές τοποθετήσεις για την Ελλη-
νική συμβολή στη Συμμαχική νίκη. 

από την εν λόγω βιβλιογραφία απουσιάζει 
μία συνοπτική «Λευκή Βίβλος», που θα σταχυ-
ολογεί και παρουσιάζει χωρίς σχόλια, όλα όσα 
ουσιώδη αδιαμφισβήτητες και κυρίως ξένες 
ιστορικές πηγές αναφέρουν για τη συνολική 

Ελληνική συμβολή στη Συμμαχική νίκη στο Β' 
ΠΠ, προς ενημέρωση των νεωτέρων γενεών 
και της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και η οποία θα:
•  Δωρηθεί στους μαθητές Στρατιωτικών Σχο-

λών, Βιβλιοθήκες όλων των Ελληνικών Σχο-
λείων, Πανεπιστημίων κ.λπ.

•  Μεταφρασθεί στις βασικές ξένες γλώσσες και 
διανεμηθεί δωρεάν στις ανά τον κόσμο Βιβλι-
οθήκες, Διπλωματικές αποστολές, Μέλη Κοι-
νοβουλίων, Ελληνικούς Συλλόγους κ.λπ.

•  Παρουσιασθεί σε διάφορες Ιστοσελίδες, όπως 
π.χ. του ΥΕΘα, ΥΠΕξ κ.λπ.

•  Κυκλοφορήσει σε CD/DVD στο ευρύ αναγνω-
στικό κοινό των Ελληνικών και ξένων Εφημε-
ρίδων και Περιοδικών.

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΕΑΑΝ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πως υπάρχει 
καινούργιος λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση 
χρημάτων υπέρ της Πρόνοιας ΕΑΑΝ.

Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος: 
080/965949-84

Ευχαριστήριο
αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά: Το Γενικό Επιτελείο ναυτικού (ΓΕν) και την ναυτι-
κή Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (ν.Δ.Β.Ε.), την  Ένωση αποστράτων αξιωματικών ναυτικού (Εααν) 
και το παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη για τη συμπαράστασή τους προς εμένα και την οικογένειά 
μου κατά το πρόσφατο χαμό του συζύγου μου ανδρέα Ζωγράφου. Θερμά επίσης ευχαριστώ τους 
συναδέλφους, αυτούς που μπόρεσαν να έρθουν στην κηδεία του συζύγου μου, μα και εκείνους που 
επικοινώνησαν μαζί μου και ακόμα πολλές ευχαριστίες οφείλω στους (πολίτες σήμερα) παλαιούς 
ναύτες για τη συγκινητική του παρουσία.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δέσποινα Ζωγράφου

•
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του 
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν 
τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα δημοσιεύ-
ονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι. 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
•   Πωλείται, παραθαλάσσιο οικόπεδο 550μ2, εντός σχεδίου, άρτιο, 

οικοδομήσιμο, νυφίδα Πολίχνιτου Μυτιλήνης. Επίσης, ελαιό-
κτημα 3.5 στρέμματα, 5χλμ από θάλασσα, Δροκόπια Πολίχνιτου 
Μυτιλήνης. Τηλ.: 210-9525458. Κιν.: 693-9160425. Πωλούνται 
μαζί ή μεμονωμένα.

•   Σαπφώ Σπυρέλλη, κόρη αξ/κού ΛΣ αναλαμβάνει ανδρικές κομ-
μώσεις κατ'οίκον σε όλες τις περιοχές αττικής.

•   Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός συναδέλφου Βασιλόνικου 
Ταβουλάρη διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 2109213398,  
κιν.: 6972416761. Ειδικές τιμές για οικογένεια Πν και ΛΣ.

•   Κωσταράς Γεώργιος,  υιός συναδέλφου, πτυχιούχος Πανεπι-
στημίου αθηνών, Εμφυτευματολογία-Οδοντιατρική,  Προσθετική-
αισθητική Οδοντιατρική-Περιοδοντολογία. αλεξ. Παπαναστασίου 
93, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4174697.

•  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, αναλαμβάνει 
νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπογείων, ημιυπαί-
θριων 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 ευνο-
ϊκούς 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 θά-
λασσα. Δημ. μητσέας, Πλωτάρχης εα. Τηλ.: 27550-51449, Κιν.: 
6944-50.34.23

•   Σταματία Καλαμαρά,  κόρη αξ/κου εα Πν, φοιτήτρια γερμανικής 
φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου 
σε χαμηλές τιμές. 210-49.63.927. Κιν.: 697-92.60.411.

•   μαντά Σταυρούλα,  γαλλικής φιλιλογίας πανεπ. Βουργουνδίας, 
κόρη συναδέλφου, παραδίδει σε φιλικές τιμές Γαλλικά όλων των 
επιπέδων. 210-90.26.294. Κιν.: 694.34.80.231

•  ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου του Φραγκί-
σκου. 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, πτυχιούχος 
πανεπ. αθηνών. Περικλέους 6 και Διομήδους, Μαρούσι (πλησίον 
ηΣαΠ). 210-61.27.200. Κιν.: 697-41.45.467.

•  Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για ενοικίαση-
πώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας καταστημά-
των. μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων μηχανικός. Φανερωμένης 
8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015.

•  Γραφείο Τελετών Καμαράτος Λάζαρος αξ/κος εα Πν. Τελετές, 
κάλυψη δαπάνης από χρήματα ταμείων. Δωρεάν διαδικασίες, με-
ταφορά συντάξεων στους δικαιούχους. Φιδειππίδου 25 αμπελό-
κηποι. 210-7774503.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣμΑΝ – Αγ. Ιωάννη 
Ευβοίας
•  Ο.Τ. 196/7, 32.000€. Τηλ.: 210-6392689. Κιν.: 6944-911348
•  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 διαμερίσμα-

τα με αυτονομία, κλιματισμό, Internet, κήπο, πάρκινγκ, BBQ, όμορ-
φο, ήσυχο περιβάλλον. αντιπλοίαρχος ην-Σν Κοντοδήμος 
Κώστας, 6977-129890, 2610-314.933.

•  Στο Φραγγοκάστελο Χανίων 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 παρα-
λία. Προσφορές Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Κων/νος Παπαδόπουλος, 
γιος συναδέλφου εα. 6981-81.46.81. www.litsa-studios.gr

•  Πάτρα, παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερίσμα-
τα με αυτονομία, κλιματισμό, internet, κήπο, πάρκινγκ. Ειδικές 
τιμές σε παιδιά συναδέλφων. Αντιπλοίαρχος ΗΝ-ΣΝ Κοντοδή-
μος Κώστας. 2610-314933, 6977-129890.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο του Γιάννη Κολ-
λινιάτη, δυνατή παρουσία στο λογοτεχνικό χώρο. 
Το πρώτο ήταν «Τα Δώδεκα Επαγγέλματα», μία 
αυτοβιογραφία του συγγραφέα που εκδόθηκε το 
2010 και μόλις μετά από δύο χρόνια μας παραδί-
δει το «Κοιτάζοντας απέναντι». Εύστοχος τίτλος 
με παραστατικό και έξυπνο εξώφυλλο.

αυτό όμως που κάνει πολύ ενδιαφέρον το βι-
βλίο είναι οι θέσεις και απόψεις του συγγραφέα 
για τις σχέσεις των δύο γειτόνων λαών, Ελλήνων 
και Τούρκων. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα. Θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί «ιστορικό μυθιστόρη-
μα», που ανατρέχει στο παρελθόν και εξετάζει τις 
σχέσεις των δύο λαών, με πλοκή και δράση, με 
καλές και κακές στιγμές στο διάβα του χρόνου, 
βιωματικές καταστάσεις των προγόνων του και 
του ιδίου.

η ιστορικότητα του μυθιστορήματος αφορά ιδι-
αίτερα στην τελευταία πεντηκονταετία όπου ο συγ-
γραφέας μεταφέρει στις προσωπικές του εμπει-
ρίες από τον ανταγωνισμό των δύο λαών στα 
εξοπλιστικά προγράμματα, την κατασκευή των 
νέων υποβρυχίων, από τις υπεύθυνες θέσεις που 
είχε στο ναυτικό, την εκμετάλλευση και προτροπή 
των «Μεγάλων» για ανταγωνιστικούς εξοπλι-
σμούς.

Έξυπνη και πρωτότυπη η παρουσίαση και η 
αφήγηση γεγονότων και καταστάσεων μέσα από 
τα πρόσωπα δύο νεαρών αξιωματικών του ναυ-
τικού, ενός Έλληνα και ενός Τούρκου, που συνα-
ντώνται, πρώτη φορά το 1960, στη γέφυρα ενός 
ελληνικού αντιτορπιλικού. Θα ξανασυναντηθούν 

είκοσι χρόνια μετά να συνυπηρετούν σε νατοϊκή 
Διοίκηση στην Ιταλία. Τους ενώνει η αγάπη για τη 
θάλασσα και το ναυτικό τους, τους χωρίζει το πα-
ραλθόν, η διαφορετική εκδοχή της ιστορίας των 
λαών τους και ο τρόπος που έχουν διδαχθεί να 
υπηρετούν τα εθνικά τους συμφέροντα.

Μεταξύ τους αναπτύσσεται μία εγκάρδια και ει-
λικρινής φιλία, χωρίς να λείπουν, βεβαίως, οι αντι-
παλότητες με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για 
την επί τόσους αιώνες συνύπαρξη των δύο λαών 
στη Μικρά ασία, τον Πόντο, την Ιωνία, τον ελλαδικό 
χώρο και αλλού. Εδώ ο συγγραφέας παρουσιάζει 
τις θέσεις και τα πιστεύω του για την ειρηνική συ-
νύπαρξη των δύο λαών, την ειλικρινή και αυθεντι-
κή προσέγγιση, παρακάμπτοντας τις στερεότυπες 
αντιλήψεις και τα παγιωμένα συμφέροντα στην πε-
ριοχή. Οι δύο πρωταγωνιστές θα πρέπει να ξεπε-
ράσουν τους εαυτούς τους και να εργασθούν για 
την προσέγγιση των δύο χωρών. Καταδικάζει τους 
εθνικιστές, όχι όμως τους πατριώτες. Δίπλα τους οι 
γυναίκες τους, γεννημένες στην Ελλάδα, αλλά με 
διαφορετική εθνική συνείδηση, και οι δύο γιοι τους, 
αξιωματικός της αεροπορίας ο Έλληνας, χειριστής 
στα ελικόπτερα ο Τούρκος με τις ανθρώπινες αγω-
νίες των μανάδων κατά τις αναχαιτίσεις και τις πε-

«Κοιτάζοντας απέναντι» 
του Γιάννη Κολλινιάτη
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ριπολίες στο αιγαίο.
Ο Γιάννης Κολλινιάτης, γέννημα και θρέμμα 

Πειραιώτης, αποφοίτησε από τη Σχολή ναυτικών 
Δοκίμων και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές ως Μηχανολόγος και ναυπηγός στο Τε-
χνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. απο-
στρατεύθηκε οικειοθελώς από το Πολεμικό ναυ-
τικό με το βαθμό του υποναυάρχου και συνέχισε 
να εργάζεται, επί σειρά ετών, ως ανώτατο διευ-
θυντικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι ένας καθ’ αυ-
τό τεχνοκράτης με τετράγωνη ορθολογική σκέψη. 
Παρ’ όλα αυτά έκρυβε μέσα του ένα λογοτεχνικό 
κύτταρο που όταν βρήκε την ευκαιρία ξεπήδησε. 
Οι χαρές, οι λύπες, οι προβληματισμοί, οι αγωνίες, 
τόσο της ζωής στο ναυτικό, όσο και στον πολιτικό 
στίβο έκαναν τον Γιάννη Κολλινιάτη να μας πει ότι 
μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να αλλάξουν την 
Ιστορία, μπορούν όμως να ρίξουν το σπόρο της 
ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών που θα μπο-
ρέσουν να εκμεταλλευθούν οι επερχόμενοι.

Ο συγγραφέας, παιδί προσφύγων που ήρθαν 
στην Ελλάδα από τις αλησμόνητες πατρίδες μετά 

την Μικρασιατική καταστροφή, αφιερώνει το βι-
βλίο του σ’ εκείνους που έχουν πρώτη προτεραι-
ότητα την Ειρήνη. Το έγραψε στη μνήμη της μητέ-
ρας του Καλλιόπης η οποία παρά τα βάσανα της 
προσφυγιάς της, έκανε το παν για να του μεταδώ-
σει αυτή την τόσο κοινότοπη και ταυτόχρονα τόσο 
σημαντική επιδίωξη.

Το «Κοιτάζοντας απέναντι» είναι ένα άκρως 
ενδιαφέρον μυθιστόρημα, με πλοκή, σασπένς και 
ένα τέλος που προβληματίζει τον αναγνώστη. Το 
συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Το βιβλίο πωλείται στο πρατήριο του Προμη-
θευτικού Οργανισμού ναυτικού (ΠΟν).

Ξενοφών Π. Μαυρογιάννης

Συγγραφέας: Γιάννης Κολλινιάτης
Εκδόσεις: αρδηττός
Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλ.: 212 2548690
Διεύθυνση διαδικτύου: http://2.2.2ardittos.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ardittos@ardittos.gr
ISBN: 978-960-99977-8-2

Xρήματα που κατατέθηκαν στην Eθνική Tράπεζα Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/965949-84 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΤΣΙΡΗ Α.

Ποσό σε ευρώOνοματεπώνυμο Eις μνήμην

Καλούλης Ν. (Αρχ.-Μ)
Σοφία Παλιογιώργου
Σμήναρχος εα Φίλης Παναγιώτης

280,00
50,00
100,00

Υποναυάρχου εα Δ. Λιούμη ΠΝ
Υποναυάρχου (Μ) Δεσύλλα ΠΝ
Καρώνη Ελένης

Προσφορά
Στη μνήμη της Σωτηροπούλου – Καρώνη Ελένης του Γεωργίου που γεννήθηκε στο Πορτ – Σάιντ το 
1920, υπηρέτησε στο ναύσταθμο της αλεξάνδρειας στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 
απεβίωσε στις 18-5-13, ο Σμχος εα Φίλης Παναγιώτης, θα καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ στο 
περιοδικό Θαλασσινοί απόηχοι. Τηλ.: 210-6004206

Με κάθε τιμή
Σμήναρχος εα Φίλης Παναγιώτης
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

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

Παραθερισμός 2014

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί εα και Ορφανικά 
Μέλη στο ΘΑΝ  8ης, 9ης  και 10ης περιόδου, 
στο ΝΑΣΚΕ 9ης και 10ης περιόδου, στο Φάρο 
ΑΡΚΙΤΣΑΣ  11ης, 12ης ,13ης  περιόδου μέσω 
ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:

Α.  ΘΑΝ
8η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (23 Αυγ- 04 Σεπ 2013)
ΓΟναΤαΣ ΣΠΥΡΙΔΩν αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠΕΡΒαΙναΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΚΟΥΣΟΥΡηΣ ΚΩν/νΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
αΠΟΣΤΟΛαΚηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΤΣΙΩΤΟΣ ΚΩν/νΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΛΟΥΔΟΒΙΩΤηΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΧαΖΛαΡηΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ΥΠΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΥΡΙαΚΙΔΟΥ αΛΕξανΔΡα ΥΠΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΤΣΟΔηΜΟΣ ΙΩαννηΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΨαΛΛΙΔαΚΟΣ ΧαΡαΛαΜΠΟΣ ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΛΥΚΟΥΣη ΕΥαΓΓΕΛΙα ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΤΡαΦΟΥΡηΣ ΜΙΧαηΛ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαναΓΟΣ ανΤΩνΙΟΣ ΙΩαννηΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
νΙΚηΤαΚΟΣ νΙΚηΤαΣ ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
αΥΓΟΥΣΤαΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΜΟΥΡαΤΙΔηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΛΥΡαΚΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΤΣΩνηΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΚΟΤΣΩνηΣ ΠαΡαΣΚΕΥαΣ ΥΠΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤαΜΠΙΡαΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΛΟΥΚαΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠανΤαΖαΤΟΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΥΠΡΧΟΣ (Ε) Πν

9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (06 Σεπ-18 Σεπ 2013)
ΠΕΡΡαΣ αΘαναΣΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣΤΟΥΠαΘηΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟν/ΡΧΟΣ Πν
αΛΙΚαΜΠΙΩΤηΣ  ΤΙΤΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν  (ΒΕΤ)
ΠΕΡΟΥΛηΣ ΠαΥΛΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΓΕΡΟΥΚηΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΧΡΥΣαΙΤηΣ ΙΩαννηΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΒΙΔαΚηΣ ΙΩαννηΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΚαΡαΓαΒΡΙηΛΙΔηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αΡΧ/ΡΧΟΣ Πν
ΣΤαΜαΤΙΟΥ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν

ΛαΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠαΠαΣΠΥΡΙΔαΚΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΟν/ΡΧΟΣ Πν
ΚΟΔΕΛΛαΣ ΛαΜΠΡΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΤΡΙανΤαΦΥΛΛΙΔηΣ ΚΩν/νΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
αΥΛΩνΙΤηΣ νΙΚΟΛαΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΡΕΤΣανΟΥ Χ/ΙΠΛΟΙαΡΧΟΥ Πν
ΤΣΕΛΕΠηΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΚαΤΣαΒΟΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΖηΡαΣ ΚΩν/νΟΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΜΠανΤηΣ ΠαΥΛΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
αΛΕΙΦΕΡηΣ ΙΩαννηΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΕΡαΜαΤΖηΣ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΛαΚΟΓΙαννηΣ ΧΡηΣΤΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ νΙΚΟΛαΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΜΙανΟΥ ΔΕΣΠΟΙνα Χ/ανΘΧΟΥ (Ε) Πν
ΠαναΓΟΥ αΓΓΕΛΙΚη Χ/ανΘΧΟΥ (Ε) Πν
ΣΥΡΡΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΩΤΣαΚη ΕΥαΓΓΕΛΙα Τ/ΥΠΧΟΥ (Ε) Πν
ΣΤΟΓΙαννΟΣ ΜΙΧαηΛ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΛΛαΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ανΤΩνΙΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαΣΧΟΣ ΜαΡΚΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΜΟΣΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΜΠΡΙΛαΚη ΔΙαΜανΤαΚη αΛΙΚη ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΦαΡανΤΟΣ ΧαΡαΛαΜΠΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΣΚαΛΤΣαΣ ανΔΡΕαΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΧΡΥΣανΘΟΠΟΥΛΟΣ νΙΚ. ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν (ΒΕΤ)
ΖΩΓΡαΦΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΚαΠΕΛΕΡηΣ αΠΟΣΤΟΛΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΜΠΟΥΡνΙαΣ αναΣΤ. ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν  (ΒΕΤ)
ΚαΡαΔηΜα ΜαΛαΜαΤΕνΙα Χ/ανΤΧΟΥ (Ε) Πν
ΒαΙΛαΣ ΙΩαννηΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν  
ΔΟΥΜΕνη αΓΓΕΛΙΚη Χ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν
ΛΙναΡΔΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
αΡΓΥΡηΣ νΙΚΟΛαΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤΕΦανΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΚΟΜΩΛηΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν

10η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (20 Σεπ- 027 Οκτ 2013)
ΚΥΡΙαΖανΟΣ ΜΙΧαηΛ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΠΕΡΒαΙναΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
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Παραθεριστικά κένρα ΠΝ και Ιδιωτικό Ξενοδοχείο. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση παραθερισμού
1.  Κάθε χρόνο, από την πρώτη Δευτέρα μετά την 1η Φεβρουαρίου, μέχρι την πρώτη Παρασκευή μετά τις 15 Μαρτίου, 

οι επιθυμούντες να παραθερίσουν το έτος αυτό, προσέρχονται στην Εααν και υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δή-
λωση για επιθυμία παραθερισμού. Έντυπο υπάρχει στην Εααν και στην ιστοσελίδα της Εααν.

2.  Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, με fax (στο 210-3310429) ή με e-mail το οποίο θα 
ανακοινωθεί με τους Θαλασσινούς απόηχους νοε.-Δεκ. 2013. Όσοι υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με 
fax ή με e-mail θα ζητήσουν από την Εααν τη μοριοδότηση που εξάγεται αυτόματα από το σύστημα ώστε να διαπι-
στώσει ότι παρελήφθη από την Εααν και ότι έγινε επεξεργασία του και να εντοπίσουν ενδεχόμενα λάθη.

3.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης παραθερισμού, έχουν όλοι οι αξιωματικοί εα, οι ανθυπασπι-
στές εα και το μεγαλύτερο από τα ορφανικά μέλη κάθε οικογένειας. Διευκρινίζεται ότι, εάν παίρνουν από τον ίδιο 
αξιωματικό εα σύνταξη η χήρα και παιδιά, δικαίωμα υποβολής έχει η χήρα. Εάν δεν υπάρχει χήρα και το μέρισμα 
του ΜΤν παίρνουν τα παιδιά του, τότε δικαίωμα υποβολής έχει το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί.

ΜαΥΡΟΓΙαννη ΡΕΓΓΙνα Τ/ΥΠΟναΥαΡΧΟΥ Πν
ΧΛΙΜΙΤΖαΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔαΙΔαΛΟΣ ανΤΙν/ΡΧΟΣ Πν 
ΒαΜΠΟΡαΚηΣ ΜΙΧαηΛ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΟΙΚΟνΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
αΛΙΚαΜΠΙΩΤηΣ ΤΙΤΟΣ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν (ΒΕΤ)
ΛαΜΠΙΡηΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔηΜΟΣΘΕνηΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΖΩΙΔαΚηΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΧΕΙΛαΡηΣ αΛΕξανΔΡΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΧαΡαΛαΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙα Χ/αΡΧΙΠΛ/ΡΧΟΥ Πν
ΓΚΙνηΣ αΛΕξανΔΡΟΣ αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ
ΜΙΧα ΚαΛΟΜΟΙΡα Χ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν
ΜαΡΙνη αΡΕΤη Χ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν
ΠαΠανΙΚΟΛαΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΜΠΟΥΜΠαΛΟΣ νΙΚΟΛαΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΔΙαΛΥνα ΕΛΕνη ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΟΦΙανΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΓΕΡΟΥΤΣαΚηΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΣαΜαΡα ΔΕΣΠΟΙνα Χ/ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΥ (Ε) Πν
ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥαΓ. Χ/ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΥ (Ε) Πν
ΚΟΛΜΒΟΤΟΥ ΜαΡΙα Χ/ανΘΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΥ (Ε) Πν
ΜΠαΚΙΔη ΜαΡΙα Χ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν
ΚαΛΟΓΙαννηΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΚΙΡΛηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΡαΜΜαΤΙΚΟΓΙαννηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΚΟΥΡαΚηΣ ανΤΩνΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαΠαΔαΤΟΣ ΔΙΟνΥΣΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΘηΤΟΣ αΡΙΣΤΕΙΔηΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΙΜαΚηΣ αΡΙΣΤΕΙΔηΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΤΖΙΜΕα ΕΛΕνη Χ/ανΤΧΟΥ (Ε) Πν
αναΣΤΟΠΟΥΛΟΥ αΙΚαΤΕΡΙνη Χ/ΣηΜΡΟΥ (Ε) Πν
ΣΤΕΦανΙΔηΣ αΛΕξανΔΡΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν
ΘΕΟΔΩΡΙΔηΣ νΙΚΟΛαΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν

ΧαΤΖηανΤΩνΙΟΥ ΕΛΕνη Χ/ανΤΧΟΥ (Ε) Πν
ΡΕΚΛΕΙΤηΣ ΣΤαΥΡΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΨΙαΧαΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν
αΡΓΥΡηΣ νΙΚΟΛαΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΛΙαΔηΜαΣ αΠΥΡΙΔΩν ανΤΧΟΣ (Ε) Πν  
ΛαΜΠΡαΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΚηΣ ΦΩΤΙΟΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
ΧαΣαΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ. Τ/ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΥ (Ε) Πν
ΓΙαννΙΩΤηΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΠΟΙΜΕνΙΔηΣ ΧΡηΣΤΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν  
ΧΟΥΛαΚη ΕΥαΓΓΕΛΙα  Χ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν
ΜΕΡΙανΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν
ΦΙΟΡΕνΤΙνΟΣ αναΣΤ. ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

Β. ΝΑΣΚΕ
9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (08- 20 Σεπ 2013)
ΛΙΟΥΛΙα ΚΟΥΚΟΥΡα ΕΙΡηνη ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ναΠΟΛΕΩν ανΤΧΟΣ (Ε) Πν
ΦΡΕν αΛΙΚη Τ/ΠΛΩΤαΡΧη (Ε) Πν

10η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (22 Σεπ- 04 Οκτ 2013)
ΠανΟΥΡΓΙαΣ ΕΥΣΤαΘΙΟΣ ανΤΧΟΣ (Ε) Πν

Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΙΤΣΑ 2013
21-30/8 ΜΙΧΕΛηΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
31/8-09/9  
10-19/9 ΣΤΕΦαναΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣηΜΡΟΣ (Ε) Πν

Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ  2013
5-12/8 ΛαΜΠΡΙνΙΔηΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ ανΘΣΤηΣ (Ε) Πν
12-19/8 ΜηΤΣΟΥ ΜΙΧαηΛ ΥΠΧΟΣ (Ε) Πν
19-26/8 ΜΠΕΡΟΥΚαΣ ανΤΩνΙΟΣ ανΘΧΟΣ (Ε) Πν
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Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Ζαφειρίου Κωνσταντίνος 26-8-2013 1928
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Κατωπόδης Θωμάς 10-9-2013 1948
Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ Βέρρης Κωνσταντίνος 12-9-2013 1942
Πλωτάρχης εα ΠΝ Χρήστου Ανάργυρος 12-9-2013 1934
Υποναύαρχος εα ΠΝ Λιούμης Δημήτριος 17-8-2013 1942
Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ Μπουγιούκας Παναγιώτης 31-7-2013 1949
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Χρυσάνθης Κωνσταντίνος 9-7-2013 1914
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Σούκρας Βλάσσιος 1-6-2013 1937
Πλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ Γεώργιος Πορετσάνος 6-7-2013 1950

Αποχαιρετισμός στον εκλιπόντα Επίτιμο Υποναύαρχο (Μ) ΠΝ 
Τάσο Δεσύλλα από το συμμαθητή του Επίτιμο Υποναύαρχο (Μ) ΠΝ 
Δημήτριο Τομαρά

Με μεγάλη συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε, στις 3 
Σεπτεμβρίου, συγγενείς, συμμαθηταί και φίλοι στον 
ιερό ναό της αγίας Τριάδος στους Θρακομακεδόνες, 
για να αποτίσουμε τον ύστατο χαιρετισμό στον αξι-
αγάπητο και άριστο οικογενειάρχη επίτιμο Υποναύ-
αρχο του Πν Τάσο Δεσύλλα. Κατά τη διάρκεια της 
εξόδιου λειτουργίας η σκέψη μας περιεστρέφετο 
στην εικόνα του ευειδούς μακεδόνος με το λαμπρό 
παράστημα, την χαρούμενη ήρεμη και καλοσυνάτη 
έκφραση που απετυπώνετο στο πρόσωπό του. Γνω-
ριστήκαμε πρωτοετείς στη ΣνΔ και όλοι οι συμμα-
θηταί τον περιβάλαμε με τα καλύτερα φιλικά αισθή-
ματα. Εκτιμούσαμε τα ευγενικά ψυχικά του χαρίσμα-
τα και ήταν τόσο προσηνής, ευγενής, ευχάριστος και 
εκδηλωτικός που μπορούσες να τον θεωρείς φίλο 
σου από την πρώτη επικοινωνία. απέφευγε τις εντά-
σεις και τις προστριβές. η συμμετοχή του στην ομά-
δα καλαθοσφαίρισης της σχολής, μας άφησε αλη-
σμόνητες στιγμές στους αγώνες πρωταθλήματος 
μεταξύ των στρατιωτικών σχολών. Ήταν αξιαγάπη-
τος ακόμη και από τους καθηγητές μας και αργότε-
ρα ως αξιωματικός από τους ανωτέρους του. η 
σταδιοδρομία του στο Π. ναυτικό ήταν επιτυχής αλ-
λά διακόπηκε σχετικά σύντομα λόγω της συμμετο-
χής του στο αντιδικτατορικό κίνημα του Πν το Μάιο 
του 1973, που απετέλεσε την αρχή του τέλους της 

δικτατορίας. Γενναία απόφαση,  όταν ο Τάσος θα 
άφηνε πίσω του οικογένεια με μικρό παιδί σε μία 
κακή εξέλιξη των πραγμάτων, όπως και έγινε. Συ-
νελήφθη από τα όργανα της δικτατορίας, εφυλακί-
σθη τυχών βαναύσου μεταχειρήσεως και τελικά 
απετάχθη από το Πν εκπεσών όλων των βαθμών 
του. Μετά την πτώση της δικτατορίας απεκατεστάθη 
πλήρως και επανήλθε στις τάξεις του Πν τον αύ-
γουστο του 1974. Παραιτήθηκε αργότερα και στο 
υπόλοιπο της ενεργούς δράσεώς του εργάστηκε 
επιτυχώς στον ιδιωτικό τομέα όπου εκτιμήθηκε το 
ήθος του και η άρτια επαγγελματική του κατάρτιση. 
Την περίοδο της μακρόχρονης επώδυνης ασθενείας 
που τόσο βασάνισε τον Τάσο, είχε την αμέριστη συ-
μπαράσταση της οικογενείας του. Τον αγκάλιασε με 
απαράμιλλη αγάπη αμβλύνοντας τον πόνο του. Πέ-
ρα από τη συμμετοχή μας στο βαρύ πένθος της, αξί-
ζει και τα συγχαριτήριά μας.

Ο Τάσος ολοκλήρωσε τον επίγειο κύκλο της ζω-
ής του σε έναν κόσμο που τον περιέβαλε, όπως του 
άξιζε με αγάπη και εκτίμηση. Τώρα ευρίσκεται στον 
επουράνιο κόσμο των δικαίων όπου ουκ έστι πό-
νος, λύπη και στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. 
Θα ζει πάντα στη σκέψη μας, θα μας λείψει και θα 
προσευχόμεθα για την ανάπαυση της ψυχής του. 

αντίο καλέ μας Τάσο.
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Επικήδειος Πλοιάρχου (Ο) εα Γεωργίου Πορετσάνου ΠΝ

Επικήδειος για τον Θωμά Κατωπόδη. Αποχαιρετισμός στον πατέρα

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, συγκεντρωθήκαμε 
όλοι εδώ, στο 3ο Κοιμητήριο της νίκαιας, για να απο-
χαιρετήσουμε τον φίλο μας Γιώργο Πορετσάνο που 
τόσο απροσδόκητα έφυγε από κοντά μας.

Με συγκίνηση γυρίζει η μνήμη μου 44 ολόκληρα 
χρόνια πριν, στα 1969, όταν δεκαέξι (16) νεαροί, εισήλ-
θαμε στην πύλη της Σ.ν.Δ. ως επιτυχόντες στον διαγω-
νισμό εισαγωγής Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομικών 
τάξεως 1969α΄, για να ξεκινήσουμε με όνειρα και ελ-
πίδες την στρατιωτική μας καριέρα. Περάσαμε όμορ-
φες αλλά και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας μας, πάντα όμως κρατήσαμε την επαφή 
μας και κατά διαστήματα μαζευόμασταν μόνοι ή με τις 
γυναίκες μας για να μιλήσουμε, να αστειευτούμε και να 
αναπολήσουμε.

Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος συμμαθητής, μετά τον 
Σταμάτη Καμπόλη, που ο Θεός θέλησε να τον πάρει 
κοντά Του. Θα τον θυμόμαστε με αγάπη, με συγκίνηση 

και εκ μέρους της τάξεώς μας, θα συνεχίσω, όσο θα 
μου το επιτρέπει ο Θεός, να είμαι σε επαφή με τα αγα-
πημένα μέλη της οικογένειάς του, τη γυναίκα του Μαρία 
και τα δύο άξια παιδιά του, την Κατερίνα και τον Θανάση/
Μάριο.

Γιώργο μας, καλέ μας φίλε. Θα σε θυμόμαστε με 
εκείνη την ανείπωτη συγκίνηση που είναι η πεμπτουσία 
της πραγματικής, αληθινής αγάπης, με την πίστη μας 
στον Θεό για ό,τι Εκείνος επιφυλάσσει στον καθένα 
μας. Ευχόμαστε να είναι η ψυχή σου αναπαυμένη και 
γαλήνια εκεί που πήγες τώρα. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε, 
σε κάθε βήμα της πρόσκαιρης ζωής μας, Πίστη δεν είναι 
να λες ότι «Ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλω», Πίστη είναι να 
λες πως «Θέλω ό,τι κάνει ο Θεός». Εκείνος ξέρει γιατί 
μας στέλνει το κάθε τι. Και εμείς, αποδεχόμαστε ταπει-
νά, την όποια κρίση Του. αγαπημένε μας Γιώργο. Καλή 
αντάμωση στη στιγμή που ο Κύριος θα θελήσει να κα-
λέσει και εμάς κοντά Του.

η απώλεια ενός συναδέλφου που τον γνωρίζεις 
44 ολόκληρα χρόνια, μια ζωή δηλαδή, είναι κάτι το 
συγκλονιστικό. Άθελά σου γυρνάς το κουβάρι του 
χρόνου και φέρνεις πίσω στη μνήμη σου, προσφιλείς 
εικόνες και γεγονότα που έζησες μαζί του.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1969, όταν σαν πρωτοετής 
ναυτικός Δόκιμος, διαιρέθηκα στο Δεύτερο Τμήμα 
με Τμηματάρχη τον Κελευστή ναυτικό Δόκιμο Θωμά 
Κατωπόδη. η τύχη το έφερε να ενδιαιτώμαι, στον 
θάλαμό του, που βρισκόταν στο άνω βόρειο διάζωμα 
του μεσοδόμου του Κεντρικού Κτιρίου.

Ο τεταρτοετής ναυτικός Δόκιμος Θωμάς Κατωπό-
δης, με τα χρυσά γαλόνια του Κελευστή και τα διακρι-
τικά των ναυτικών προσόντων στο αριστερό μανίκι, 
φάνταζε μυθικός στα μάτια ενός πρωτοετούς ναυτι-
κού Δοκίμου. η εξωτερική του εμφάνιση και η εν γένει 

γλώσσα του σώματος ήταν εντυπωσιακή. Εμφανιζό-
ταν εμπρός μου ένας ρωμαλέος και δυνατός άνδρας, 
αλλά ταυτόχρονα διέθετε υπέροχα ψυχικά χαρίσματα. 
η δωρική αυστηρότητα που συνδυάζονταν με τη δικαι-
οσύνη, το στρατιωτικό πνεύμα, το υψηλό ηθικό, η ευ-
θύτητα, η σοβαρότητα, η πρακτικότητα, οι γνώσεις, η 
μεγαλοθυμία, το εγκάρδιο γέλιο του, δημιουργούσαν 
την τέλεια εικόνα ενός ηγέτη, που δεν άργησε να επι-
βεβαιωθεί στα μετέπειτα χρόνια της επιτυχημένης 
σταδιοδρομίας του στο Πολεμικό ναυτικό.

αυτές τις εικόνες, τις αρχικές προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις, τις πρώτες εντυπώσεις «the first 
impressions», που έμειναν αναλλοίωτες και χάρα-
ξαν ανεξίτηλα στην ψυχή μου το αρχέτυπο του ναυ-
τικού Δοκίμου τις χρωστώ στον Κελευστή ναυτικό 
Δόκιμο Θωμά Κατωπόδη, τον Τμηματάρχη και Θα-

Από τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) εα Ευάγγελος Κορωναίο ΠΝ

Από τον Γιώργο Δ. Κανάκη, Αρχιπλοίαρχο εα ΠΝ
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Στη μνήμη του Ανδρέα Ζωγράφου ανθ/χου ΠΝ
Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 έφυγε απ΄τη ζωή ο 

συνάδελφος μα και αγαπημένος προσωπικός και οικο-
γενειακός μου φίλος, ο ανθ/χος πυρ. εα ανδρέας Ζω-
γράφος και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να τον αποχαι-
ρετήσω γράφοντας δύο λόγια στους «θαλασσινούς 
απόηχους», σαν ελάχιστο δείγμα της αγάπης μου τόσο 
προς τον ίδιο, όσο και στην οικογένεια του. Ο ανδρέας 
Ζωγράφος γεννήθηκε το 1946 στο χωριό Ζευγαράκι, 
λίγο έξω από το αγρίνιο και ήταν το δεύτερο κατά σει-
ρά γεννήσεως από τα εφτά συνολικά παιδιά που απέ-
κτησαν οι γονείς του, ο Γιάννης και η Γεωργία Ζωγρά-
φου. Ο ίδιος με τη σύζυγό του Δέσποινα νιγκολιδάκη 
απέκτησαν δύο παιδιά από τα οποία η κόρη τους, τους 
χάρισε ένα εγγονάκι, τον μικρό ανδρέα. Στο Πν κατα-
τάχτηκε το 1960 ως ναυτόπαις στη σχολή ναυτοπαίδων 
του Πόρου. Ήταν και αυτός τότε ένα από τα χιλιάδες 
παιδιά από όλη την Ελλάδα που με μερικά εφόδια ένα 
μπογαλάκι στο χέρι, με ό,τι είχαν να του δώσουν οι γο-
νείς του, απ΄την μία και από την άλλη την ευχή της μά-
νας του, ν΄ αναζητά την τύχη του και να τη βρίσκει στην 
αγκαλιά του ναυτικού. Τον τίμησε το ναυτικό τον αν-
δρέα. Το αγαπώ το ναυτικό, θυμάμαι μου έλεγε, γιατί το 
ναυτικό μου έδωσε και έφαγα ψωμί. Μα κι ο ίδιος την 
ανταπέδωσε αυτή την αγάπη και τη μετέδωσε όχι μόνο 
στην οικογένεια του μα και στους ναύτες με τους οποί-

ους συνυπηρέτησε. 
Είπε ένας από αυτούς «ζήτησα να υπηρετήσω τη 

θητεία μου, πριν από 40 χρόνια στο ναυτικό γιατί το 
αγαπούσα, όμως από την ημέρα που γνώρισα τον 
οπλονόμο ανδρέα Ζωγράφο, το ερωτεύτηκα και 
τώρα το λατρεύω.» Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που την 
ώρα του ύστατου χαιρετισμού φώναξε δυνατά: «Κα-
λό ταξίδι οπλονόμε» μετατρέποντας το βουβό μας 
κλάμα σε ένα αυθόρμητο χειροκρότημα. 

νοιώθω αμήχανα όταν αναφέρομαι στον ανδρέα 
Ζωγράφο. Δεν μπορώ να τον βλέπω σαν χθες. Πώς 
μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη το παρόν να γί-
νεται παρελθόν και όλα να σταματούν σε αυτή τη 
συγκεκριμένη στιγμή. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. Δεν υπάρχει αύριο από εκεί και ύστερα. 
Το μόνο παρήγορο είναι ότι εκεί που πήγε δεν υπάρ-
χει πόνος και θλίψη, δεν υπάρχει στεναχώρια.

Φίλε μου ακριβέ, λένε, προσωπικά αισθάνομαι 
πολύ μικρός για να το ξέρω, πως μόνο το σώμα του 
ανθρώπου πεθαίνει η ψυχή όχι. αν αυτό είναι αλή-
θεια, τότε από εκεί ψηλά που είσαι σίγουρα θα βλέ-
πεις. Θα βλέπεις και θα προσέχεις αυτούς που αγα-
πάς και πιο πολύ τον μικρό σου αντρίκο.

           Με αγάπη
Κώστας Τσιλφίδης ΠΧΗΣ (ΠΥ) ΤΗΛ

λαμάρχη, τον Μέντορα και Πατέρα μου!
ναύαρχε Θωμά Κατωπόδη σ’ ευχαριστώ για όλα 

και σου εύχομαι καλή κατάδυση στα βάθη των πό-
ντων της αιωνιότητας.

Επικήδειος Πλωτάρχη εα Νικολάου Αντωνάκη ΠΝ
Σε συνέχεια του επικήδειου του ανθυποπλοιάρχου 

(Ε) εα Θ. Λιβάνιου Πν για τον Πλωτάρχη εα νικόλαο 
αντωνάκη Πν που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαΐου 
– Ιουνίου 2013 θα ήθελα να συμπληρώσω στο βιο-
γραφικό του ότι ανήκε στην προσκοπική οικογένεια 
της Σαλαμίνας για πολλά χρόνια. Τον θυμάμαι έφορο 
Λυκοπούλων πάντα γελαστό και προσηνή και η ψυχή 
μου πλημμυρίζει από τα συναισθήματα του σεβασμού 
προς τους αρχηγούς μας. Τον θυμάμαι στις διάφορες 
εκδηλώσεις με την ωραία του φωνή να μας διδάσκει 

διάφορα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη 
μνήμη μου και αποτελούν έναυσμα για τις πιο ωραίες 
παιδικές αναμνήσεις μου. Σίγουρα και για πολλούς 
συναδέλφους που υπήρξαν πρόσκοποι, ο αγαπητός 
«κοκκινωπός λύκος» θα έχει πάντα μια θέση στην 
καρδιά μας και πάντα θα τον θυμόμαστε φέρνοντας 
στο νου μας το τραγούδι: Θυμήσου όπου πας στιγμές 
χαράς στον κύκλο της πυράς περιπέτειες ωραίες ανα-
μνήσεις ζωηρές...

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ι. Φράγκου ΠΝ
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Από τη συνάντηση Αξιωματικών εα ΠΝ της τάξεως του 1963 της Σχολής Ναυτοπαίδων στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ και σε παρακείμενο 
εστιατόριο. Συγκινητική η παρουσία του Ν. Σαραντόπουλου.

Από εκδρομή  
Αξιωματικών εα ΕΑΑΝ 
και των οικογενειών 
τους στο Πόρτο Χέλι
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