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

Kαλά Xριστούγεννα & ευτυχισμένος  
ο καινούργιος χρόνος
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Ο Άγιος Νικόλαος

Μ ία μεγάλην εκκλησιαστικήν προσω-
πικότητα εορτάζει η Εκκλησία μας 
κατά τας ημέρας αυτάς, τον Άγιον 

Νικόλαον, αρχιεπίσκοπο Μύρων Λυκίας – Μ. 
ασίας. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε μία μεγάλη 
μορφή και φυσιογνωμία πνευματική της Εκκλη-
σίας μας. Γεννήθηκε το έτος 240 στην πόλη Πά-
ταρα της Λυκίας. Εις το ωραιότατον τροπάριον 
της εκκλησίας μας, «κανόνα πίστεως και εικόνα 
πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε 
τη ποίμνη σου η των πραγμάτων αληθείας» δια-
φαίνεται χαρακτηριστικώς η προσωπικότης του 
αγίου, που εμπράκτως έδειξεν την δύναμιν της 
πίστεως προς τον Θεόν. Έλαβε μέρος εις την α' 
Οικουμενικήν Σύνοδον στη Νίκαια το 320 και κα-
τεπολέμησε τας αιρετικάς διδασκαλίας του αρεί-
ου, ώστε έγινε φραγμός και έλεγχος των αιρετι-
κών αρειανών. Ως άνθρωπος και ως αρχιερεύς 
υπήρξεν η προσωποποίησις της αγιότητος και 
της Πραότητος.

Ως αρχιερεύς διεκρίθη διά την απέραντον φι-
λανθρωπίαν και αγάπην του προς τους πάσχο-
ντας. «Εσκόρπισεν, έδωκεν τοις πένησιν» (ψαλ. 
ρια' 3).

η εν γένει ζωή του ήτο «πλήρης καλών έργων 
και ελεημοσυνών» (πραξ. κη'-ε). Κατά τον απηνή 
διωγμόν του θηριώδους Διοκλητιανού συνελή-
φθη, ως ένθερμος της Χριστιανιακής πίστεως 
διδάσκαλος. Υπέστη υπό των τυράννων ραβδι-
σμόν και πολλάς κακώσεις και ενεκλείσθη εις 
τας φυλακάς. ατάραχος εδοκίμασε τα φοβερά 
ταύτα δεινά. Έχαιρε δε διά τα υπέρ Χριστού πα-
θήματα. η χάρις του Θεού ηθέλησε να μη οδηγη-
θή ο πιστός θεράπων του εις το μαρτύριον. Ενί-
σχυε τον Μέγαν Κωνσταντίνον και έδωκεν εις 

αυτόν τον θρίαμβον και την νίκην, οπότε η χρι-
στιανική θρησκεία διησφαλίσθη δι’ ειδικού αυτο-
κρατορικού διατάγματος και ούτως ηλευθερώθη 
μετά των άλλων μαρτύρων και ομολογητών και 
ο των  Μυρέων Ιεράρχης.

Κατέστη μέγας θαυματουργός. Θαυματουργεί 
εν ζωή. Θαυματουργεί μετά θάνατον. απολυτρώ-
νει από κινδύνους και συμφοράς. Υπεραμύνεται 
ως δίκαιος των αδικουμένων. Ήλεγχε ανηλεώς 
τους πλουσίους οι οποίοι ηδίκουν χήρας και ορ-
φανά, έσωσε πολλούς Χριστιανούς κινδυνεύο-
ντας εις την θάλασσα. η παράδοσις αναφέρει ότι  
ο Άγιος Νικόλαος πολλάκις εταξίδευε εις τη θά-
λασσαν διά τούτο θεωρείται και ο Προστάτης των 
Ναυτικών και μάλιστα το ένδοξον Πολεμικόν 
Ναυτικόν τον έχει Προστάτην του. Μετέστη στην 
άνω ζωή το έτος 330.

ας προσπαθήσωμεν λοιπόν και ημείς να μιμη-
θούμε την αγιότητα και καλωσύνην του Μεγάλου 
αυτού αγίου της Εκκλησίας μας και ας τον έχω-
μεν πάντοτε σύντροφον μας εις τας τρικυμίας της 
ζωής μας.  

Γράφει ο Πανοσιολογιότατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος εα

Η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας, τοιχογραφία 18ου αι. 
στον Ορθόδοξο Ναό Σταυροπόλεως στο Βουκουρέστι
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Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 17-10-2013 μέχρι 10-12-2013

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕααΝ αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά 
θέματα που απασχόλησαν την ΕααΝ. 
Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε 

τα Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για τις ενέρ-
γειες στις οποίες προέβημεν:

α.-Την 21-10-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ ενημέ-
ρωσε τα Μέλη του Παραρτήματος Β.Ελλάδος στα 
Γραφεία του Παραρτήματος στην Ν.Δ.Β.Ε.

β. Την 25-10-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ μετέβη 
στον Πύργο ηΛΙΕΙαΣ και υπέγραψε Ιδιωτικό Συμ-
φωνητικό με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για 
παραχώρηση δωρεάν ενός χώρου για στέγαση του 
Τοπικού Εκπροσώπου της ΕααΝ στην ηΛΕΙα αν-
θυποπλοιάρχου (Ε) Β. Μπεντεβή ΠΝ εα.

γ.-Την 27-10-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ κατέθε-
σε στεφάνι στο Μνημείο του αγνώστου Στρατιώτου 
στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου του 1940. 

δ.-Την 09-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ, ο αντι-
πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ./ΕααΝ παρέστησαν 
στην Γενική Συνέλευση των Μελών του Παραρ-
τήματος ΚΡηΤηΣ και ενημέρωσαν τα Μέλη του 
Παραρτήματος για τις τρέχουσες εξελίξεις. Στην 
Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι τέσσερις προη-
γούμενοι Πρόεδροι του Παραρτήματος, κατά σειράν 
Σημαιοφόρος (Ε) Σ. Χατζημιχαήλ Π.Ν.εα, αντιναύ-
αρχος Κ.Μανιουδάκης ΠΝ εα, αντιναύαρχος Γ.απο-
στολάκης ΠΝ εα και αντιπλοίαρχος (Ε) Χ.Δρακάκης 
ΠΝ εα. αξιοσημείωτη είναι η επιστολή που έστει-
λε ο πρώην Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕααΝ  
ΚΡηΤηΣ  αντιναύαρχος Κ. Μανιουδάκης ΠΝ εα την 
29-08-2013 προς το νέο Δ.Σ. του Παραρτήματος, η 

οποία φαίνεται στην σελίδα 51.
ε.-Την 11-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ παρέστη 

στις εκδηλώσεις που έγιναν στο Πνευματικό Κέ-
ντρο των Χανίων για τα 100 χρόνια από την Ενωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα. 

στ.-Την 15-11-13 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ 
μαζί με πολλούς αποστράτους, παρέστησαν στο 
μνημόσυνο για τα στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ που 
έπεσαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από 
αυτόν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους εν 
καιρώ ειρήνης. η ομιλία του Προέδρου της ΕααΝ 
φαίνεται στην σελίδα 7. 

ζ.-Την 16-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ παρέστη 
στην εκδήλωση που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο 
για την συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση της 
Ε.α.α.Σ. (με την αρχική της μορφή ) . 

η.-Την 18-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ και Μέ-
λη του Δ.Σ./ΕααΝ παρέστησαν στην εκδήλωση που 
έγινε στην Παλαιά Βουλή για την συμπλήρωση 100 
ετών από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

θ- Την 21-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ και Μέλη 
του Δ.Σ./ΕααΝ παρέστησαν στις εκδηλώσεις που 
έγιναν στο Κ.Ε./ΠΟΡΟΣ για την ημέρα των Ε.Δ. 

ι.-Την 24-11-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ παρέστη 
στο ετήσιο Μνημόσυνο των πεσόντων κατά τον 
Β.Π.Π. πληρωμάτων των Υποβρυχίων και στη συ-
νέχεια κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη 
για την επέτειο της Εθνικής αντίστασης. 

ια.-Την 01-12-13 ο Πρόεδρος της ΕααΝ πα-
ρέστη στις επίσημες εκδηλώσεις που έγιναν στα 
Χανιά για τα 100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης 

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

με την Ελλάδα, όπως και στις εκδηλώσεις για την 
συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του Ναυτι-
κού Μουσείου Κρήτης.

ιβ.-Την 06-1-13 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ, 
όπως και πολλοί απόστρατοι παρέστησαν στις εκ-
δηλώσεις που έγιναν στην Σ.Ν.Δ. για τον Άγιο Νι-
κόλαο, προστάτη του ΠΝ και για την επέτειο των 
ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου.

ιγ.-Την 06-12-13 έγινε στην Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας η συζήτηση για την αίτηση 
ακύρωσης κατά της κανονιστικής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών για τις αναδρομικές περι-
κοπές του βασικού μισθού των εε και εα στελεχών 
των ΕΔ, βάσει του 3ου Μνημονίου (Νόμος 4093/12). 
η απόφαση του Σ.τ.Ε. θα γνωσθεί εν καιρώ.

ιδ.-Την 07-12-13 εγκρίθηκε ο κρατικός προϋπο-
λογισμός του 2014 όπου σαφώς αναγράφεται οτι 
δεν πρόκειται να γίνουν οι νομοθετημένες από το 
2013 περικοπές των μισθών και των συντάξεων 
του 2014 .

ιε.-Με απόφασή του το ΔΣ/ΜΤΝ επανέφερε τον 
δανεισμό σε εε και εα στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ-
ΕΛΛ.αΚΤ., ανακαλώντας την υπ.αριθ.16/26-03-12 
απόφασή του. Όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται 
στο site του Μ.Τ.Ν.

2.-Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστη-
μα έχουμε:

α-Μέλη της επιτροπής που έχει συστήσει η ΕααΝ 
για την S.T.C.W. θα μετάσχουν σε επιτροπή που συ-
γκροτείται από το ΓΕΝ και το ΛΣ-ΕΛΛ. αΚΤ. για να 
επεξεργασθεί την έκδοση Κ.Υ.α. για το θέμα αυτό.

β.-Με απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. καθορίζεται ότι 
από τον Ιανουάριο του 2014 το Μέρισμα και το 
ΕΚΟΕΜΝ θα καταβάλλονται προκαταβολικά κάθε 
μήνα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγού-
μενου μήνα.. Συγκεκριμένα οι επικείμενες πληρω-
μές έχουν ως εξής:

- Μέρισμα: Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2013 την 23-12-2013. 
 Ιανουάριος 2014 την 31-12-2013 και εκείθεν 

σε μηνιαία βάση.
-ΕΚΟΕΜΝ: Δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 

2013 την 22-11-2013. Ιανουαρίου 2014 την 03-
01-2014 και εκείθεν σε μηνιαία βάση την τελευταία 
ημέρα του μήνα.  

γ.-Ο ΟΣΜαΝ δημιούργησε ιστοσελίδα με διεύ-
θυνση www.osman.gr, την οποία η ΕααΝ προσέ-
θεσε στους συνδέσμους της. Εκεί θα αναρτηθεί η 
προκύρηξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την πώληση της έκτασης ΚΟΡαΚΙα, που ήδη 
έχει εγκριθεί από το Δ.Σ./Ο.Σ.Μ.α.Ν. 

δ.-Ο α/Γ.Ε.ΕΘ.α. με έγγραφό του από 28-11-
2013 προς τα Γ.Ε. δίνει εντολή ώστε να επιτραπεί 
η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθε-
ρισμού των Ε.Δ. για λήψη λουτρού και φαγητού στα 
τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτι-
κών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν 
είναι προστατεύομενα μέλη. Το δικαίωμα ισχύει 
όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή. Το 
ίδιο ισχύει και για είσοδο σε όλα τα Κέντρα Εφο-
διασμού των Ε.Δ.

ε-η ΕααΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡαΚΙα, 
οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προ-
τάσεις για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ 
και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝα/Ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, αΟΟα κλπ. 
Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα και 
γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμέ-
νουν εκτός πεδίου δράσεως τους καλούμε να ενι-
σχύσουν τις προσπάθειες της ΕααΝ δηλώνοντας 
συμμετοχή στα ανωτέρω.

στ.-Την Κυριακή 19-01-14 και ώρα 10.30 θα 
γίνει στο Πολεμικό Μουσείο η τελετή κοπής της 
βασιλόπιτας της ΕΑΑΝ.
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ΟΜΙΛΙα ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕααΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΑΛ 
ΤηΝ 15-11-2013

η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε 
χρόνο, για να τιμήσουμε την μνήμη και να υποκλι-
θούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωι-
κούς νεκρούς αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και 
Ναυτοδιόπους του ΠΝ, που έπεσαν μαχόμενοι κα-
τά την διάρκεια του Β΄ Π.Π., καθώς και στους μετά 
τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολεμικών 
επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέ-
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας. η ΕααΝ η οποία 
εκπροσωπεί και τους αποστράτους αξιωματικούς 
του ΛΣ θεωρεί καθήκον της να περιλαμβάνει και 
τους πεσόντες του ΛΣ και αυτό άλλωστε πράττει.

η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών 
συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο 
καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την πα-
ράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορ-
ρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας 
ρανίδας του αίματός του.

Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά 
ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχι-

κή αρετή. αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και 
έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά 
ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, 
τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας 
την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Ελ-
ληνες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πο-
λεμικού και Εμπορικού Ναυτικού μεγαλούργησαν 
στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απαρά-
μιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της 
ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την 
εκτίμησή τους.

Όταν ο κατακτητής πάτησε τα ελληνικά ιερά χώ-
ματα τον απρίλιο του 1941, τα ελληνικά πολεμικά 
πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από την δράση της 
γερμανικής αεροπορίας, κατέφυγαν στην Μ. ανα-
τολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των 
Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα 
σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβα-

Κύριε Υφυπουργέ  
Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΝ
Κύριε Αρχηγέ του Στόλου
Κύριοι εκπρόσωποι των Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΑ
Κύριοι Ναύαρχοι
Κύριοι Διοικητές
Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ
Ένδοξοι Βετεράνοι του Β΄ Π.Π.
Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.Ξ., Π.Α. και Λ.Σ.
Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ-Καρδιοπαθών
Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και κύριοι
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λαν με την αποτελεσματική δράση τους στην απε-
λευθέρωση της Ευρώπης και στην τελική ήττα της 
ναζιστικής Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε 
όλους εκείνους, στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ που 
στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της χώρας μας, 
εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το 
εσωτερικό τον αγώνα κατά των κατακτητών. Σημα-
ντικός αριθμός αυτών συνελήφθη και εκτελέστηκε.
αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την 
περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα 
παιδιά σε χαλεπούς για την μνήμη μας χρόνους με-
τά την απελευθέρωσή της.

αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των 
στελεχών του ΠΝ στην παγίωση της εσωτερικής 
ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο 
στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. ανήκουν επά-
ξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές 
τους, ορισμένοι εκ των οποίων, ως παλαίμαχοι βε-
τεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. 
Σε αυτούς θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει περισ-
σότερο την στοργή της και ως ύστατη ευγνωμοσύ-
νη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετεράνου, όπως 
αυτό συμβαίνει σε πολλά Κράτη.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμησαν 
κατά την διάρκεια του Β΄ Π.Π., κάτω από αντίξοες 
και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μακριά από την 
Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρε-
τώντας με την ελεύθερη τους βούληση στις ελεύ-
θερες ναυτικές δυνάμεις της Πατρίδας, εκφράζου-
με την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό 
μας.αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του 
ΠΝ που έπεσαν κατά την διάρκεια διατεταγμένης 
υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίμια, αλλά και στην 
εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν 
τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των 
στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική ανεξαρτησία σε ει-

ρηνική περίοδο. Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι 
δυνατόν να περιγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική 
δράση των Πολεμικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας 
όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι 
τόσα πολλά τα κατορθώματά τους, που θα χρειαζό-
ταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κα-
τορθώματά τους και θα είμαστε έτοιμοι να γίνουμε 
αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οι-
κογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με αξιο-
πρέπεια και υπερηφάνια τον χαμό των αγαπημένων 
τους προσώπων.

Σήμερα τα στελέχη των Ε.Δ. ευρίσκονται πάλι σε 
πόλεμο, τουλάχιστον όπως ακούεται από επίσημα 
χείλη, έστω και εάν αυτός είναι οικονομικός . η δι-
αφορά με τους ήρωες του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 
είναι ότι ο εχθρός που αντιμετωπίζουν δεν είναι 
ορατός και κυρίως ότι οι οικογένειές τους δεν ευρί-
σκονται στα μετώπισθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή 
της μάχης. Σε πόλεμο ευρίσκονται και οι απόστρα-
τοι, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι και 
αγωνίζονται πλέον για την επιβίωσή τους. 

Είναι  όμως βέβαιο ότι σε εποχές όπου χρειάζεται 
εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση των εθνικών 
θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής 
και άμυνας, αλλά και της οικονομίας πρόσφατα, οι 
Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι πάλι στην πρώτη γραμ-
μή και θα συνεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας 
που αισθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋ-
πόθεση για να μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος 
στο έργο ανάταξης της χώρας.

ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλ-
φων μας και ας προσευχηθούμε κατά την διάρκεια 
του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, για την 
ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
 Πρόεδρος ΕΑΑΝ
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Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

από τον Μωυσή στον Δαβίδ και στον 
Σολομώντα

1.  Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να θυμάται (τηρεί) τις εντολές του. Τον θέλει δίκαιο, υπάκουο, ταπεινό, ελεήμονα, φιλόξενο και γενικά 
ενδεδυμένο με αρετή. Ο θείος Όμηρος γράφει: «[...] δεν ήσαν όλοι δίκαιοι γι’ αυτό τους βρήκε τους πολλούς άθλιο τέλος» (Οδ. γ 152), 
«οι αθάνατοι πάντοτε θέλουν να θυμόμαστε τις εντολές τους» (Οδ. δ 393), «τα άνομα έργα δεν ευδοκιμούν» (Οδ. θ 603).

2.  Στις μεγάλες τρικυμίες παρατηρείται μερικές φορές η αποκάλυψη της τρόπιδας του πλοίου, δηλαδή του θεμελίου επί του οποίου 
χτίζεται το πλοίο. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο κινδυνεύει η ασφάλεια του πλοίου.

Πλούτος θαλάσσης

«Κ αι τω Ζαβουλών είπεν [...] έθνη εξο-
λοθρεύουσι, και επικαλέσεσθε εκεί 
και θύσετε εκεί θυσίαν δικαιοσύ-

νης, ότι πλούτος θαλάσσης θηλάσει σε και εμπόρια 
παράλιον κατοικούντων» (Δτ. 33, 18-19).

Πριν αποθάνει ο Μωυσής, ευλόγησε τις φυλές 
του Ισραήλ. απευθυνόμενος προς το λαό Ζαβου-
λών είπε ότι και οι δύο φυλές Ζαβουλών και Ισσά-
χαρ θα είναι ανδρείοι πολεμιστές και θα εξοντώ-
σουν εχθρικά έθνη. Και εκεί, στα πεδία των μαχών, 
θα επικαλεσθείτε το όνομα του Κυρίου και θα προ-
σφέρετε θυσία δικαιοσύνης, διότι θα σας χορτάσει 
με τον πλούτον της θάλασσας και τους θησαυρούς 
από τις εμπορικές επιχειρήσεις με τους λαούς που 
κατοικούν στα παράλια.

Ο Μωυσής προλέγει την πορείαν των φυλών του 
Ισραήλ άμα και συμβουλεύει. Έτσι και για τη φυλή 
Ζαβουλών προλέγει ότι θα γίνουν ανδρείοι πολε-
μιστές, θα εξοντώσουν εχθρικές δυνάμεις και θα 
αποκτήσουν πλούτο από τη θάλασσα και το εμπόριο 
με τους παράκτιους λαούς. η συμβουλή του είναι να 
επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού και να προσφέ-
ρουν θυσία δικαιοσύνης. η διαχείριση του πλούτου 
προσανατολίζεται προς δύο κατευθύνσεις, η μία για 

την αντιμετώπιση του εχθρού (ασφάλεια χώρας) και 
η άλλη για την προσφορά δικαιοσύνης1.

Προστασία ευσεβών
«Και εταράχθη και εσείσθη η γη και τα θεμέλια οτυ 
ουρανού συνεταράχθησαν, ότι εθυμώθη Κύριος 
αυτοίς [εχθροίς] [...] και απέστειλε βέλη και εσκόρ-
πισεν αυτούς.

Και ώφθησαν αφέσεις θαλάσσης2 και απεκα-
λύφθη θεμέλια της οικουμένης εν τη επιτιμήσει 
ύψους και έλαβέ με, είλκυσέ με εξ υδάτων πολ-
λών» (Β΄Βασ. 22, 8 και 22, 15-17).

Οι παραπάνω στίχοι λέγονται ως ωδή από τον 
Δαβίδ, βασιλέα του Ισραήλ, προς τον Κύριο κατά την 
ημέρα της σωτηρίας του από τα χέρια των εχθρών 
του. Ο Θεός εμφανίζεται οργισμένος και βίαιος 
εναντίον των εχθρών του Δαβίδ. Με λίγες λέξεις, 
με λιτότητα λόγου, περιγράφεται μία θυελλώδης 
εικόνα της φύσης, η οποία δείχνει την παντοδυναμία 
του Θεού και την απόλυτη εξουσία του εφ’ όλων 
των κτισμάτων.

ας φαντασθούμε την τρομακτική εικόνα της 
θάλασσας. Φουρτούνιασε λοιπόν η θάλασσα από 
τους ανέμους που πρόσταξε ο Θεός να πνεύσουν 
με μεγάλη δύναμη και τα κύματα είχαν τέτοιο ύψος 
που φάνηκε ο πυθμένας της θάλασσας, τα θεμέλια 
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της οικουμένης. Ο Θεός είναι που συνταράσσει το 
βάθος της θάλασσας (Ψλ. 64, 8) και θεμελιώνει τη 
γη επάνω στις θάλασσες που την κυκλώνουν (Ψλ. 
23, 2) ώστε να αποκαλύπτονται τα θεμέλια της οι-
κουμένης από τη σφοδρή θαλασσοταραχή.

η Παλαιά Διαθήκη εξιστορεί και την πορεία του 
εβραϊκού έθνους, στην οποία συναντώνται πόλεμοι 
και έχθρες με γειτονικούς λαους και εσωτερικές 
έριδες. Όμως δεν μένει σε αυτήν, αλλά μεταφέρει 
θεία μηνύματα, που συμπληρώθηκαν από την Καινή 
Διαθήκη.

Το μήνυμα από το κείμενο του 22ου κεφαλαίου 
του δευτέρου βιβλίου των Βασιλειών είναι ότι ο 
Θεός ανταποδίδει κατά τη δικαιοσύνη και την κα-
θαρότητα των χειρών των ευσεβών ανθρώπων, οι 
οποίοι θέλουν να φυλάττουν τις εντολές Του.

Θαλάσσιο εμπόριο επί Σολομώντος
«Χειράμ, ο βασιλεύς Τύρου αντελάβετο του Σαλω-
μών εν ξύλοις κεδρίνοις και εν ξύλοις πευκίνοις 
και εν χρυσίω και εν παντί θελήματι αυτού» (Γ΄Βασ. 
9, 11).

«Και ήνεγκε Χιράμ των Σαλωμών εκατόν και εί-
κοσι τάλαντα χρυσίου και ναύν υπέρ ου εποίησεν 
ο βασιλεύς Σαλωμών εν Γασιών Γαβέρ την ού-
σαν εχομένην αιλάθ3 επί του χείλους της εσχάτης 
θαλάσσης εν γη Εδώμ. Και απέστειλε Χιράμ εν τη 
νηί των παίδων αυτού άνδρας ναυτικούς ελαύνειν 
ειδότας θάλασσαν μετά των παίδων4 Σαλωμών. 
Και ήλθον εις Σωφηρά και έλαβον εκείθεν χρυσί-
ου εκατόν είκοσι τάλαντα και ήνεγκαν των βασιλεί 

Σαλωμών» (Γ΄Βασ. 9, 14, 26-28).
«Και βασίλισσα Σαβά έδωκε τω Σαλωμών εκατόν 

είκοσι τάλαντα χρυσίου και ηδύσματα πολλά σφό-
δρα και λίθον τίμιον· και η ναυς Χιράμ, η αίρουσα το 
χρυσίον εκ Σουφίρ ήνεγκε ξύλα πελεκητά πολλά 
σφόδρα και λίθου τιμίου» (Γ΄Βασ. 10, 10-11).

«Και ην ο σταθμός του χρυσίου του εληλυθότος 
τω Σαλωμών εν ενιαυτώ ενί εξακόσια και εξήκοντα 
εξ τάλαντα χρυσίου» (Γ΄Βασ. 10, 14).

«Ναυς Θαρσίς τω βασιλεί Σαλωμών εν τη θα-
λάσση μετά νηών Χιράμ, μία διά τριών ετών ήρχετο 
τω βασιλεί ναυς εκ θαρσίς χρυσίου5 και αργυρίου 
και λίθων τορνευτών και πελεκητών» (Γ΄Βασ. 10, 
22).

Τον Δαβίδ διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του ο 
Σολομών, ο οποίος βασίλευσε μεταξύ 972 και 933 
π.Χ. έκτισε σε είκοσι χρόνια το φερώνυμο ναό του 
Σολομώντος και μεγαλοπρεπές ανάκτορο. Στα σύ-
νορα του βασιλείου6 υπήρχε το κράτος των Φοι-
νίκων με πρωτεύουσα την Τύρο και βασιλέα τον 
Χιράμ. Επαφή και εμπορικές σχέσεις με τον Σολο-
μώντα επεδίωξε και αποκατέστησε η βασίλισσα του 
Σαβά. Στο κείμενο που παρατίθεται, παρμένο από το 
9ο και 10ο κεφάλαιο του βιβλίου των Γ΄Βαιλει-
ών, διακρίνονται τρεις ενότητες: ναυτική πολιτική 
Σολομώντος, θαλάσσιο εμπόριο και πνευματικά 
μηνύματα.

Ο Σολομών έθεσε ως στόχο τη δημιουργία εμπο-
ρικού στόλου. Τα μέτρα που έλαβε για στήριξη του 
πολιτικού αυτού στόχου ήταν η ναυπήγηση πλοί-
ων με την τεχνική βοήθεια των Φοινίκων, η μεικτή 

3.  Εικάζεται ότι ο εμπορικός στόλος του μεν Σολομώντος ενεργούσε κυρίως στην Ερυθρά θάλασσα και ανατολικότερα μέχρι των Ινδιών, της 
δε Φοινίκης στη Μεσόγειο, όπου κυριαρχούσε. Ο ελλαδικός χώρος του τρεις αιώνες 11ο έως 8ο π.Χ. διήρχετο τη σκοτεινή περίοδο.

4.  Έχουμε ίσως για πρώτη φορά στη ναυτική ιστορία μεικτά πληρώματα επί πλοίων τα οποία ορίζονται από τους βασιλείς δύο χωρών. Θα 
έπρεπε να επιλυθούν ζητήματα γλώσσας, τροφής, ηθών και εθίμων, συντονισμού έργου κ.λπ. Πιθανή γλώσσα επικοινωνίας η αραμαϊκή.

5.  Ο ετήσιος χρυσός που εισέρρεε στα ταμεία του Σολομώντος έφθανε περί τους 18 τόνους (ένα τάλαντο ισούται με 26 κιλά).

6.  Το βασίλειο του Σολομώντος είχε ανατολικό σύνορο τον Ευφράτη ποταμό, δυτικό το κράτος των Φιλισταίων και νοτιοδυτικά την αίγυπτο. 
Την εποχή του Σολομώντος και οι δύο αυτοκρατορίες, αιγυπτίων και ασσυρίων, ήταν σε παρακμή. αντιθέτως, η Φοινίκη τον 10ο π.Χ. 
αιώνα βρισκόταν σε ακμή.
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επάνδρωση των πλοίων του στόλου από ναύτες 
Ισραηλίτες και Φοίνικες, η δημιουργία εμπορικού 
λιμένα και ναυπηγείου στον κόλπο της Άκαμπα 
κοντά στο σημερινό λιμάνι του Εϊλάθ, και η ει-
σαγωγή ναυπηγικής ξυλείας από το κράτος των 
Φοινίκων (κέδροι, πεύκα).

Οι Φοίνικες προσέφεραν υπηρεσίες ναυπήγη-
σης πλοίων και εναύλωναν τα σκάφη τους στους 
Εβραίους με αντάλλαγμα την ελεύθερη διά ξη-
ράς προσπέλασή τους στο λιμάνι Γασιών Γαβέρ 
(ελεύθερη έξοδο στον κόλπο της Άκαμπα). Πλή-
ρωναν μίσθωμα στους Εβραίους για την παροχή 
λιμενική ευκολιών (Ίδε βιβλία: Γ΄Βασ., κεφ. 9, 
και Β΄Παρ., κεφ. 2 και 8).

Το θαλάσσιο εμπόριο των Εβραίων γεωγρα-
φικά αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο, την Ερυθρά και 
το Β.Δ. Ινδικό ωκεανό. Τα κυριότερα αγαθά που 
μεταφέρονταν με τα πλοία ήταν χρυσός, άργυρος, 
επεξεργασμένοι λίθοι, ξυλεία και αρωματικά φυ-

τά. Το λιμάνι Θαρσείς (Ισπανία) συνδεόταν με το 
λιμάνι της Τύρου (Φοινίκη) με τακτική θαλάσσια 
γραμμή. Κάθε τρία χρόνια κατέφθανε στο βασι-
λέα Σολομώντα από το λιμάνι Θαρσείς, με πλοία 
φοινικικά και ιουδαϊκά, φορτίο από χρυσό, άργυ-
ρο και πολύτιμους επεξεργασμένους λίθους.

Τη Μεσόγειο, Εύξεινο Πόντο, αραβική θάλασ-
σα, Ερυθρά θάλασσα, Περσικό κόλπο, Β.Δ. Ινδικό 
και τα μεγάλα ποτάμια Νείλο, Ευφράτη και Τίγρη 
διέπλεαν πλοία ιστιοφόρα με εμπορεύματα και 
επιβάτες.

Μέσα από το κείμενο των ιδίων κεφαλαίων του 
βιβλίου Γ΄Βασιλειών μπορούμε να διακρίνουμε 
τη συνετή διαχείριση του πλούτου εκ μέρους του 
Σολομώντος και την επίτευξη βασικών αντικει-
μενικών στόχων, όπως οικοδόμηση του Ναού, 
απόκτηση ισχυράς στρατιωτικής ισχύος7 για την 
ασφάλεια της χώρας, ενίσχυση του εθνικού γο-
ήτρου, διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή του 

Ελαιογραφία του 1890 από την επίσκεψη της βασίλισσας του Σαβά στον Σολομώντα
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βασιλείου του.
Βασικό μήνυμα των αγιογραφικών αυτών 

περικοπών είναι και η σημασία που έχει για την 
πορεία ενός έθνους η προσωπικότητα του ηγέ-
τη. Ο ηγέτης με φρόνηση, την οποία αποκτά μέ-
σα από τη συνάντησή του με το Θεό, μεγαλύνεται 
και αποτελεί στερεή βάση ευτυχίας του λαού που 
ηγείται. Με ηγέτες χωρίς φρόνηση, βουλόμενους 
και ενεργούντες μακράν φόβου Θεού, είναι επι-
κίνδυνο τα έθνη να οδηγηθούν σε συμφορές. 
Ποια είναι η σχέση των Ελλήνων πολιτικών 
ηγετών με το Θεό; Έδειξαν φόβο Θεού και πίστη 
μετά έργων στις ηθικές αξίες;

«Και ο βασιλεύς Ιωσάφατ εποίησε ναύν εις 
Θαρσίς πορεύεσθαι εις Σωφέρ επί το χρυσίον· 
και ουκ επορεύθη, ότι συνετρίβη η ναύς εν Γασι-
ών Γαβέρ»8 (Γ΄Βασ. 15, 18).

Ο στίχος επιβεβαιώνει τη συνέχεια του θα-
λάσσιου εμπορίου και μετά το θάνατο του Σο-
λομώντος από το διάδοχό του βασιλέα Ιωσά-
φατ (870-846 π.Χ.). ακόμη από το στίχο αυτό 
προκύπτει ναυπήγηση πλοίων, συμφερόντων 
του βασιλείου του Ιούδα στο Φοινικικό λιμάνι 
Θαρσείς. αποστολή του απωλεσθέντος πλοίου 
ήταν η μεταφορά χρυσού από τη χώρα Σωφήρ 
(πιθανώς Υεμένη). Το ναυπηγηθέν ιστιοφόρον 
εις Θαρσείς δεν έφθασε, διότι συνετρίβη στον 
κόλπο της Άκαμπα (Γασιών Γαβέρ).

Τεχνικά υπήρχαν δύο δρόμοι από Θαρσείς για 
Γασιών Γαβέρ. Ο πρώτος είναι ο περίπλους της 
αφρικής, κατάπλους σε λιμάνι της Υεμένης, εκεί 
φόρτωση χρυσού και πλους προς Γαιών Γαβέρ 

και ναυάγιο κάπου στο δρομολόγιο. Ο δεύτερος 
δρόμος είναι Θαρσείς-Μεσόγειο-κατάπλους εις 
ιουδαϊκό λιμάνι της Μεσογείου9 μεταφορά διά 
ξηράς του πλοίου στον κόλπο Άκαμπα-Υεμένη-
φόρτωση χρυσού-πλους προς Γασιών Γαβέρ. Σε 
κάποιο σημείο της διαδρομής απώλεια πλοίου.

Το πνευματικό μήνυμα της όλης περικοπής 
βρίσκεται στην απάντηση του ερωτήματος: Για-
τί η απώλεια του πλοίου; η ίδια η αγία Γραφή 
απαντά με το βιβλίο Παραλειπομένων (Β΄20, 35-
37) «[...] Ιωσάφατ βασιλεύς Ιούδα επικοινώνησε 
προς Οχοζίαν βασιλέα Ισραήλ (κι ούτος ηνόμη-
σεν) εν τω ποιήσαι και πορευθήναι προς αυτόν 
του ποιήσαι πλοία του πορευθήναι εις Θαρσείς 
και εποίησε πλοία εις Γαισών Γαβέρ. Και επρο-
φήτευσεν Ελιέζερ λέγων· ως εφιλίασας τω Οχο-
ζία έθραυσε Κύριος το έργον σου, και συνετρίβη 
τα πλοία του, και ουκ εδυνάσθη πορευθήναι εις 
Θαρσείς».

Ο Οχοζίας ήταν βασιλεύς του Ισραήλ με τον 
οποίον το βασίλειο του Ιούδα επί Ιωσάφατ είχε 
εμπλακεί σε πόλεμο, στον οποίο ο Θεός βοήθησε 
τους Ιουδαίους στη νίκη τους («Κύριος επολέ-
μησε προς τους υπεναντίου Ισραήλ»). Παρά την 
ευεργεσία αυτή προς το λαό Ιούδα «αυτός ου 
κατηύθυνε την καρδίαν αυτών προς Κύριον τον 
Θεόν». 

Ο Ιωσάφατ ερχόμενος σε επαφή και συνερ-
γασία με τον ασεβή Οχοζία έδειξε αγνωμοσύνη 
προς τον Θεό έναντι της ευεργεσίας που του 
παρεσχέθη, και αυτό επέσυρε την τιμωρία της 
απώλειας του πλοίου.   

7.  Ο Σολομών, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του, είχε φροντίσει για την ασφάλεια των χερσαίων και θαλάσσιων γραμμών 
μεταφοράς. Στη στρατιωιτκή του ισχύ θα πρέπει να προσμετρηθούν 4.000 άλογα θηλυκά, αρματοφόρα (αξία ενός άρματος 100 αργύ-
ρια) και 1.200 άλογα για ανάγκες ιππικού (αξία ενός ίππου 50 αργύρια). η πολιτική ασφαλείας του Σολομώντος που στηριζόταν στο 
τετράγωνο Εκκλησία-στρατιωτική ισχύς-εθνικό γόητρο-ειρήνη δείχνει τη σοφία του.

8. Κόλπος της Άκαμπα.

9.  από το βιβλίο των Παραλειπομένων (2, 16) συνάγεται ότι η Ιόππη χρησίμευε ως λιμάνι από το βασίλειον Ιούδα. Το αυτό επιβεβαιώ-
νεται και στο α΄βιβλίο των Μακαβαίων (14, 6).
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Γράφει ο αντιναύαρχος εα Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ

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

Β' μέρος

Το σκάφος κλυδωνίζεται σαν τρελό, 
όλοι χάνουν την ισορροπία τους, 
πέφτουν κάτω, χτυπιούνται στους 

μπουλμέδες. Οι πυξίδες ανατράπηκαν. Κόλλησαν 
τα πηδάλια, έσπασαν τα βαθύμετρα και σημειώ-
θηκαν βραχυκυκλώματα. η πρυμναία κάθοδος 
και η κάθοδος του πυργίσκου άνοιξαν και η θά-
λασσα με ορμή κατέκλυζε το πλοίο. από τον κλο-
νισμό έσπασαν οι συσσωρευτές (μπαταρίες), 
χύθηκε το θειικό οξύ, ανακατεύτηκε με το νερό 
και άρχισαν οι αναθυμιάσεις. Φαρμακεροί καπνοί 
που ερεθίζουν τα πνευμόνια και μετά από λίγο 
φέρνουν το θάνατο από ασφυξία. Ο Λάσκος αντι-
λαμβάνεται αμέσως την κατάσταση. Οι διαρροές 
ήταν τόσο μεγάλες που σε λίγο θα έστελναν το 
υποβρύχιο οριστικά στο βυθό. αλλά και αυτό να 
μη γινόταν οι αναθυμιάσεις από το θειικό οξύ θα 
σκότωναν όλο το πλήρωμα, μέσα σε λίγα λεπτά. 
Δεν απέμενε επομένως καμία άλλη λύση από την 
ανάδυση. Και αυτό κάνει ο Λάσκος. Διατάζει γε-
νική εκδίωξη των θαλασσερμάτων και ανάδυση. 
Όλες αυτές οι κινήσεις ήταν λογικές και αυτό θα 
έκανε κάθε κυβερνήτης στη θέση του. Το υπο-
βρύχιο ανεβαίνει στην επιφάνεια, το άνοιγμα, 
όμως, της καθόδου του πυργίσκου παρουσίασε 
εμπλοκή και χρειάστηκε η χρήση λοστού για να 
ανοίξει και να ανέβουν στη Γέφυρα ο Κυβερνή-
της και η ομοχειρία του πυροβόλου.

Στην κατάσταση που βρισκόταν ο «Κατσώνης» 
και προ του πανίσχυρου εχθρού δεν είχε πολλές 
επιλογές από το να παραδοθεί. Όμως, ο Βασί-
λης Λάσκος δεν ήταν απ’ αυτούς που παραδίνο-

νται. Τέτοια ντροπή δεν μπορούσε να αντέξει η 
ελληνική ψυχή του. αλλά ούτε και το πλήρωμα 
μπορούσε να δει να υποστέλλεται η σημαία του 
υποβρυχίου τους. Δεν είχε καλά-καλά προλάβει 
να αναδυθεί ο λαβωμένος «Κατσώνης» και ο 
Τρουπάκης με την ομοχειρία του πρωραίου πυ-
ροβόλου αιφνιδιάζουν τον εχθρό με τις πρώτες 
επιτυχείς βολές. Ταυτόχρονα, ο σημαιοφόρος 
Λαμπρινούδης και ο υποκελευστής α΄ Σηματω-
ρός Σ. Χουρίδης βάλλουν με το πρυμναίο πολυ-
βόλο.

Οι Γερμανοί στην αρχή ξαφνιάστηκαν από το 
ελληνικό θάρρος. Δεν περίμεναν ποτέ πως το 
αντίπαλο υποβρύχιο θα αναδυόταν και πολύ πε-
ρισσότερο ότι θα έδινε πραγματική ναυμαχία. η 
εχθρική κορβέτα αναπόδισε για λίγο και άρχισε, 
αμέσως, καταιγιστικό πυρ κατά του «Κατσώνη». 
Πληγώνεται βαριά ο υποκελευστής Χουρίδης. 
Ο έφεδρος σημαιοφόρος Λαμπρινούδης μαζί 
με τον σκοπευτή του πυροβόλου κελευστή Πυρ. 
Λεων. Στάμου πέφτουν νεκροί. Ο Λάσκος πηδάει 
από τη Γέφυρα στο πυροβόλο για να βοηθήσει 
την ομοχειρία. Φονεύεται και ο υποπλοίαρχος 
Τρουπάκης, ενώ του κελευστού αρμ. Μ. Γκιό-
κα κόβεται το πόδι. Τη γέμιση του πυροβόλου 
κάνει τώρα ο ίδιος ο κυβερνήτης. Καθώς ήταν 
πανύψηλος και δεν προφυλασσόταν, ένα εχθρικό 
βλήμα τον ρίχνει νεκρό δίπλα στο πυροβόλο πά-
νω στο αγαπημένο του υποβρύχιο που περνούσε 
τις τελευταίες στιγμές αγωνίας του. Ολόγυρα η 
θάλασσα έβραζε από τις οβίδες της κορβέτας. Τα 
βλήματα των πολυβόλων γάζωναν με τον απαί-
σιο ξερό τους κρότο το κατάστρωμα του υποβρυ-
χίου. Τα ελάσματα γύρω από τον πυργίσκο είχαν 
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ερυθροπυρωθεί. η καταστροφή ήταν πλήρης. 
Μερικοί από το πλήρωμα του «Κατσώνη» είχαν 
πέσει στη θάλασσα, ενώ ο ύπαρχος, υποπλοί-
αρχος ηλ. Τσουκαλάς, ευρισκόμενος στο εσω-
τερικό του υποβρυχίου προσπαθούσε να θέσει 
σε κίνηση τις μηχανές. Πράγματι η δεξιά μηχανή 
λειτουργεί για λίγο, τόσο όσο ο «Κατσώνης» να 
καταφέρει να αποφύγει, εν μέρει, τον εμβολισμό 
της εχθρικής κορβέτας. Τη δεύτερη φορά, όμως, 
ο εχθρός πέφτει με ταχύτητα στο πρυμναίο μέρος 
της αριστερής του πλευράς. Το υποβρύχιο κλο-
νίστηκε ολόκληρο, πήρε μεγάλη κλίση αριστερά 
και η θάλασσα γέμισε πετρέλαιο.

Ο ύπαρχος, πάντα από το εσωτερικό του σκά-
φους, εκτελεί ο ίδιος τους κατάλληλους χει-
ρισμούς για να ξαναβρεί το υποβρύχιο την ευ-
στάθειά του και να επανέλθει στο οριζόντιο. Για 
λίγο όμως γιατί ο «Κατσώνης» με κλίση αριστερά 
αρχίζει να βυθίζεται με την πρύμη. Ο Τσουκαλάς 
διατάζει εγκατάλειψη πλοίου και οι λίγοι άντρες 
που είχαν απομείνει μέσα στο σκάφος σπεύδουν 
να βγουν. Τέσσερις απ’ αυτούς την ώρα που ανε-
βαίνουν στη Γέφυρα φονεύονται από τα εχθρικά 
πυρά και σφηνώνονται στην κάτω κάθοδο του 
πυργίσκου. Παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν κατέ-
στη δυνατόν να απελευθερωθούν. Εν τω μεταξύ 
μέσα στο υποβρύχιο η ατμόσφαιρα είναι αποπνι-
κτική από τους καπνούς των πυρκαγιών και τις 

αναθυμιάσεις των συσσωρευτών. Δεν έβλεπες 
πάνω από ένα μέτρο. Όταν, πλέον, δεν ήταν δυνα-
τόν να απελευθερωθεί η κάθοδος, ο Τσουκαλάς 
κάνει τις τελευταίες προσπάθειες για να επιταχύ-
νει τη βύθιση του πλοίου. Μέσα στο σκοτάδι και 
τους αποπνικτικούς καπνούς βλέπει μπροστά του 
τον Άγγλο αξιωματικό Σύνδεσμο, υποπλοίαρχο 
Hector J.C. Horgan και τους υποκελευστές αρ. 
αναστόπουλο και Κυρ. Σελάκη. Με επίμονες και 
απεγνωσμένες προσπάθειες, ενώ το υποβρύχιο 
βυθιζόταν, καταφέρνουν να απελευθερώσουν 
την κάθοδο των αξιωματικών και να πέσουν στη 
θάλασσα πριν ο «Κατσώνης» βυθιστεί εντελώς. 
Ο Τσουκαλάς ήταν ο τελευταίος που εγκατέλει-
ψε το υποβρύχιο και αφού δεν υπήρχε κανένας 
άλλος ζωντανός πάνω σ’ αυτό.

η γερμανική κορβέτα συνέχισε να βάλλει κατά 
του βυθιζόμενου πλοίου και των γύρω ναυαγών. 
Ελάχιστα λεπτά πέρασαν. Ο «Κατσώνης» σαν σε 
επιθανάτιο ρόγχο όρθωσε κατακόρυφα σαν ψηλό 
καμπαναριό πάνω από το νερό το χιλιοτρυπημένο 
από τα βλήματα «κορμί» και με υψωμένη πάντοτε 
τη Σημαία εξαφανίστηκε στον υγρό του τάφο.

«Συμπαρέσυρεν εις την υστάτην αυτήν κα-
τάδυσιν το ιερόν του φορτίο τους νεκρούς του 
κυβερνήτου αντιπλοιάρχου Λάσκου και των άλ-
λων εκείνων γενναίων, οι οποίοι είχαν πέσει εις 
την γέφυραν, τον πυργίσκον και το πυροβόλον, 
ηρωϊκοί υπερασπισταί της τιμής της Παρίδος», 
γράφει ο ναύαρχος Δ. Φωκάς στο βιβλίο του: 
Έκθεσις επί της δράσεως του Β. Ναυτικού κατά 
τον Πόλεμον 1940-1944».

Ο «Κατσώνης» βυθίστηκε στις 20.58 της14ης 
Σεπτεμβρίου 1943 σε στίγμα 39ο 16΄ Β και 23ο 
27΄ α και βάθος 350 οργιών (630 μ.).

απωλέσθηκαν 32 άνδρες μεταξύ των οποίων 
και ο κυβερνήτης Βασίλης Λάσκος, 19 πιάστη-
καν αιχμάλωτοι, οι περισσότεροι λαβωμένοι και 
3, ο ύπαρχος υποπλοίαρχος ηλίας Τσουκαλάς, 

Ο αείμνηστος Αντιπλοίαρχος Λάσκος (αριστερά) επί του 
Υ/Β «Κατσώνης» με τον τότε ανώτερο Διοικητή Στόλου 
υποβρυχίων και Αρχηγό του Στόλου Υποναύαρχο 
Κώνστα
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ο υποκελευστής Β΄ Πυρ. αναστάσιος Τσίγκρος 
και ο υποκελευστής Β΄ αρμ. αντώνιος αντωνί-
ου κατόρθωσαν κολυμπώντας να διασωθούν και 
να βγουν οι δύο πρώτοι μετά από 7,5 ώρες στη 
Σκιάθο και ο τρίτος μετά από 14 ώρες στο Πήλιο. 
Και οι τρεις, μετά από περιπέτειες, γύρισαν στη 
Μέση ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα.

Τα μετά την καταβύθιση
η γερμανική κορβέτα περισυνέλεξε 15 επιζώ-
ντες Έλληνες υπαξιωματικούς και ναύτες, 2 από 
την ομάδα αποβάσεως (1 ανθυπίλαρχο, 1 λοχία) 
και 2 Βρετανούς Συνδέσμους, τον υποπλοίαρχο 
Hector J.C. Horgan και τον υπαξιωματικό τηλ. 
L.J. Smith.

Μεταφέρθηκαν στον Πειραιά και κρατήθηκαν 
για λίγες μέρες στις φυλακές αβέρωφ, ενώ 4 
τραυματίες νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο στην 
Κηφισιά. Στη συνέχεια στάλθηκαν, μέσω Γιου-
γκοσλαβίας, στο γερμανικό στρατόπεδο ναυτικών 
αιχμαλώτων στο Marlag, πλησίον της Βρέμης. 
Εκεί έμειναν κρατούμενοι μέχρι τις 28 απριλίου 
1944, οπότε και απελευθερώθηκαν από τα συμ-
μαχικά στρατεύματα.Την ηρωική καταβύθιση του 
«Κατσώνη» ακολούθησε σειρά συλλυπητηρίων 
τηλεγραφημάτων εκ μέρους των Βρετανικών 
Ναυτικών αρχών.3

Ο Ναύαρχος αρχηγός των Βρετανικών Υπο-
βρυχίων απέστειλε στον αρχηγό του Βρετανικού 
Στόλου της ανατολικής Μεσογείου το ακόλουθο 
σήμα:

η.Ω.Π. 291938 α / Σεπτέμβριος 1943.
«Παρακαλώ διαβιβάσατε προσωπικώς εις τον 

Έλληνα αρχηγόν Στόλου εκ μέρους μου τα εξής: 
Βαθύτατα λυπούμαι πληροφορούμενος την απώ-
λειαν του ελληνικού υποβρυχίου “Κατσώνης”. 
Τον κυβερνήτην Λάσκον εγνώριζα προσωπικώς 
και τον εθαύμαζα πάρα πολύ. Ο “Κατσώνης” είχε 
προσφέρει γενναίον και αποδοτικόν έργον εις 

την υπόθεσιν των συμμάχων και η απώλειά του 
θα γίνη βαθύτατα αισθητή».

αλλά και ο Διοικητής του 1ου Βρετανικού Στο-
λίσκου Υποβρυχίων απηύθυνε προς τον διοικητή 
των Ελληνικών Υποβρυχίων το ακόλουθο σήμα: 

«Επιτρέψατέ μου να διαβιβάσω προς σας 
προσωπικώς και προς τον υπό την διοίκησίν 
σας Στολίσκων Υποβρυχίων τα πλέον θερμά 
συλλυπητήρια του 1ου Βρετανικού Στολίσκου 
διά την απώλειαν του ανδρείου τούτου πλη-
ρώματος. Οι άνδρες ούτοι μας ενέπνευσαν το 
παράδειγμα της αφοσιώσεως εις το καθήκον 
και της αυτοθυσίας».

Ο Βρετανός διοικητής του Στολίσκου Υποβρυ-
χίων στον οποίον υπαγόταν ο «Κατσώνης», μετά 
την αναφορά του υποπλοιάρχου Τσουκαλά για 
τα διαδραματισθέντα, υπέβαλε έκθεση με σχε-
τική κριτική για το γεγονός. Παρατηρούσε ότι ο 
κυβερνήτης δεν υπήκουσε στη διαταγή για αλ-
λαγή τομέα περιπολίας προς την Ικαρία, αλλά 
βασίστηκε στις πληροφορίες των μικρών ελλη-
νικών ιστιοφόρων από τα οποία μπορεί να είχε 
προδοθεί η εκεί παρουσία του υποβρυχίου.4 

Ο Βρετανός Σύνδεσμος Horgan σε αναφορά 
που έκανε από το Λονδίνο το 1945, όταν πλέ-
ον είχε απελευθερωθεί, αναφέρει τις εντυπώ-
σεις του από την τελευταία περιπολία που είχε 
ως αποτέλεσμα την καταβύθιση του «Κατσώ-
νη». Εξαίρει το ηθικό του πληρώματος από τον 
κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη, παρά τα 
μεγάλα προβλήματα που παρουσίαζε το υλικό, 
καθώς και την ανυπομονησία όλων να εμπλα-
κούν με τον εχθρό. 

αναφέρει με λεπτομέρειες τις μεγάλες ζη-
μιές που υπέστη το υποβρύχιο από τις εχθρι-
κές επιθέσεις με βόμβες βάθους, την τραγική 
κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο σκάφος, 
τον εμβολισμό του από τη γερμανική κορβέτα, 
τη ναυμαχία που επακολούθησε με το πυροβο-
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λικό. Τονίζει, ιδιαίτερα, την απόλυτη πειθαρχία 
που επικρατούσε χάρη στην ηγεσία του υπάρχου 
ηλία Τσουκαλά, θαυμάζοντας το θάρρος, την 
ικανότητα και ψυχραιμία του. αναφέρει, επίσης, 

ότι κατά την ανάκριση στην οποίαν υποβλήθηκε 
από το Γερμανό κυβερνήτη της κορβέτας, πλω-
τάρχη Vollhein, και τον ύπαρχο που ήταν τραυ-
ματισμένος και οι δύο εκφράστηκαν με μεγάλη 
εκτίμηση για τη μάχη που έδωσε ο «Κατσώνης», 
και απέδωσαν φόρο τιμής στις ηγετικές ικανότη-
τες και το θάρρος του Λάσκου. ανέφεραν επίσης 
ότι από τα πυρά του υποβρυχίου είχε αχρηστευ-
τεί το πρυμναίο πυροβόλο της κορβέτας, υπήρ-
χε ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Έκλεινε 
την αναφορά του ο Horgan ως εξής:5 «Θεωρώ 
την απώλειαν του υποβρυχίου “Κατσώνης”, με-
τά του κυβερνήτου, των αξιωματικών και των 
ανδρών, ως την μεγαλυτέραν απώλειαν την 
οποίαν υπέστη το ελληνικόν ναυτικόν. Ο κυβερ-
νήτης Λάσκος έπεσεν όπως το επεθύμει, πολε-
μών εναντίον των επιδρομέων της λατρευτής 
του πατρίδος. Κατά την διάρκειαν της βραχείας 
υπηρεσίας μου υπό τας διαταγάς του, εσχημάτισα 
υψίστην εκτίμησιν διά την ικανότητα της ηγεσίας 
του και την ανωτερότητά του. Οι αξιωματικοί και 
οι άνδρες με έκαμαν να αισθάνωμαι τελείως ως 
ευρισκόμενον μεταξύ ιδικών μου και μου ήσαν 
πολύτιμοι βοηθοί. η μόνη μου λύπη είναι ότι είχα 
μίαν τόσον βραχείαν γνωριμίαν μετ’ αυτών. Μετά 
δυσκολίας δύναμαι να ενθυμηθώ τους αξιωμα-
τικούς κατ’ όνομα, όμως αισθάνομαι ότι με τον 
θάνατον του Στεφάνου6 και του Παύλου7 έχασα 
όχι μόνον συναδέλφους αξιωματικούς αλλά και 
προσωπικούς φίλους». 

συνεχίζεται

Πίνακας απωλειών του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
Όνομα Βαθμός και Ειδικότητα
Βασίλειος Λάσκος αντιπλοίαρχος - Κυβερνήτης
Σοφοκλής Μυκονιός Υποπλοίαρχος
Στέφανος Τρουπάκης Υποπλοίαρχος
Παύλος Λαμπρινούδης Επίκουρος σημαιοφόρος
Κωνσταντίνος ξένος Σημαιοφόρος μηχανικός
Μηνάς Καβαλούδης Σημαιοφόρος τορπιλιτής
ηρακλής Χρυσοχέρης αρχικελευστής μηχανικός
Νικόλαος Παναγιώτιζας αρχικελευστής μηχανικός
Δημήτριος Μαραλέτος Κελευστής αρμενιστής
Λεωνίδας Στάμου Κελευστής πυροβολητής
Προκόπιος Μαγιάτης Κελευστής μηχανικός
Βασίλειος Ράντος Κελευστής ηλεκτρολόγος
Νικόλαος Μαντωνακάκης Υποκελευστής α΄ τορπιλητής
απόστολος Βλαχάκης Υποκελευστής α΄ ηλεκτρολόγος
Δημήτριος Κουβέλης Υποκελευστής Β΄ μηχανικός
Ελευθέριος Τσάτσαρης Υποκελευστής Β΄ μηχανικός
Κυριάκος Σελλάκης Υποκελευστής Β΄ μηχανικός
Παναγιώτης Τσάκωνας Υποκελευστής Β΄ μηχανικός
Ιωάννης Οικονόμου Υποκελευστής Β΄ ηλεκτρολόγος
αναστάσιος Κρέστας Υποκελευστής Β΄ ηλεκτρολόγος
Ευστάθιος Πλατίδης Δίοπος τορπιλιτής
Σωτήριος ξεπαπαδέας Δίοπος τορπιλιτής
Χρήστος αλεξίου Δίοπος σηματωρός
Νικόλαος Θυμαράς Δίοπος ηλεκτρολόγος
Μιχαήλ Λιμναίος Δίοπος τεχνικός
Χριστόφορος Μιτσιάλης Ναύτης αρμενιστής
Γεώργιος Λεντζάκης Ναύτης τηλεγραφητής
Νικόλαος Μοσχονάς Ναύτης μηχανικός
αριστείδης Φουντουλάκος Ναύτης μηχανικός
Δημήτριος Πρίντζος Ναύτης ηλεκτρολόγος
ανέστης Ζωγράφος Ναύτης ηλεκτρολόγος
Νικόλαος Κουρμούζης Ναύτης ηλεκτρολόγος

Σύνολο απωλειών: 32 άτομα

3.  Τα τηλεγραφήματα όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Ναυάρχου Δ. Φωκά: «Έκθεσις επί της δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον πό-
λεμον 1940-1944», Τόμος β΄, σελ. 282. η.Ω.Π. 261205C/Σεπτέμβριος 1943.

4.  η υπόνοια αυτή ελέγχεται αβάσιμη γιατί όπως αναφέρει στην έκθεση που έκανε ο Σύνδεσμος Horgan, ο Γερμανός κυβερνήτης της 
κορβέτας ομολόγησε ότι δεν γνώριζε για την παρουσία του υποβρυχίου.

5. Έκθεση ναυάρχου Δ. Φωκά, Τόμος Β΄, σελ. 281.

6. Του υποπλοιάρχου Στέφανου Τρουπάκη.

7. Του έφεδρου σημαιοφόρου Παύλου Λαμπρινούδη
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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 Δ΄

Μετά από μερικές μέρες έφθασε ένα με-
γάλο πλοίο. Θυμάμαι ότι το έλεγαν 
Haitan. Βγήκαν έξω γιατροί και έκαναν 

διάφορες έρευνες και βρήκαν κρούσματα ελεφα-
ντίασης. Μας απαγόρευσαν την έξοδο και μέναμε 
στο εσωτερικό του πλοίου παίζοντας πόκα. Στο τέ-
λος, όλοι είμαστε χαμένοι, με εξαίρεση έναν Εβραίο 
ναύτη, τον αβραάμ Μορδώχ. Μόνο το βράδυ βγαί-
ναμε στο κατάστρωμα, όταν άρχιζε να δροσίζει.

Μείναμε εκεί κοντά τρεις μήνες, ενώ οι εργασίες 
προχωρούσαν. Έκλεισαν και τα ανοίγματα ανάμεσα 
στα νησάκια με φράγματα για να μη μπορούν να 
περάσουν εχθρικά υποβρύχια.

ξαναφύγαμε για την Καλκούτα, φορτώσαμε πά-
λι κάρβουνο και, μετά από δύο εβδομάδες, απο-
πλεύσαμε. αποχαιρετώντας τη Σέντια δεν ήξερα ότι 
δεν θα την ξανάβλεπα. Πριν χωρίσουμε, μου χάρισε 
το δακτυλίδι με το όνομά της και διατηρήσαμε αλ-
ληλογραφία για κάποιο διάστημα. Μερικές φορές 
αναρωτιέμαι τι να απόγινε.

αυτή τη φορά πηγαίναμε να ξεφορτώσουμε το 
κάρβουνο στις Σεϋχέλες. Στα μισά του δρόμου, πιά-
σαμε σε ένα νησί και πήραμε πετρέλαιο. Παραδει-
σένιο νησί οι Σεϋχέλες, μοσχοβολούσε ο αέρας από 
τα τροπικά λουλούδια. Την εποχή εκείνη ήταν ακό-
μη παρθένο μέρος, άγνωστο στους τουριστικούς 
προορισμούς. Μώλος δεν υπήρχε να πέσουμε και 
αγκυροβολήσαμε στη μέση του όρμου. Κατεβάσαμε 
μία βάρκα και βγήκα έξω με άλλους τρεις πυροβο-

λητές. Κάναμε μία βόλτα και καθήσαμε σε ένα μπαρ 
να τσιμπήσουμε τίποτε. Στη συνέχεια, περιπλανή-
θηκα στο εσωτερικό της πόλης και κατέληξα σε ένα 
σπίτι, σε ύψωμα, όπου μία γυναίκα με τις δύο κόρες 
της, επέμειναν να με φιλοξενήσουν. Τι να κάνω; 
Δέχθηκα και δεν μετάνιωσα.

Στο μεταξύ, έπεσαν δίπλα στο Marit Maersk μι-
κρά σκάφη και άρχισε η εκφόρτωση του κάρβου-
νου. Δεκατρείς μέρες κάναμε να ξεφορτώσουμε 
και μείναμε τέσσερις επιπλέον. Στο διάστημα αυτό, 
το καράβι ήταν συνεχώς γεμάτο γυναίκες. Ήταν ένα 
από τα πιο ωραία λιμάνια από όσα πιάσαμε. Διοικη-
τής του νησιού ήταν ένας Άγγλος, που στο παρελ-
θόν είχε υπηρετήσει στη Σύρο ως πρόξενος και 
ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα.

από τις Σεϋχέλες πήγαμε στο Κέιπ Τάουν και, στη 
συνέχεια, ακολούθησαν το Ντέρμπαν και άλλα λι-
μάνια των δυτικών ακτών της αφρικής, Μομπάσα, 
Μασάουα κ.λπ. Μια φορά, σε ένα λιμάνι (δεν θυμά-
μαι σε ποιο) μπήκε ένα ελληνικό αντιτορπιλικό. 
Νομίζω ήταν το «Κανάρης» και μετέφερε αεροπό-
ρους οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί στη Ροδεσία. Χαι-
ρετισμοί από το ένα πλοίο στο άλλο, συγκίνηση.

Στο επόμενο λιμάνι, επιβιβάσαμε μία σαρανταριά 
Άγγλους στρατιώτες με όλο τον εξοπλισμό τους και 
τους βγάλαμε στο Τζιμπουτί. Εκεί «ψαρέψαμε» ένα 
τεράστιο σαλάχι. Ένας από τους πυροβολητές είχε 
δέσει ένα κομμάτι κρέας σε ένα γάντζο και το είχε 
αφήσει στη θάλασσα δεμένο με ένα συρματόσχοινο 
σε ένα μπουντέλι. Πιάστηκε το σαλάχι και το ανεβά-
σαμε στο καράβι με τον εργάτη και το βίντσι. Έπεσε 
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στο κατάστρωμα και με το κτύπημα βγήκαν καμιά 
δεκαπενταριά ολοζώντανα σαλαχάκια. Το γδάραμε, 
το βάλαμε στο ψυγείο και το τρώγαμε επί μέρες.

Στη συνέχεια, καταπλεύσαμε στο Σουέζ, φορτώ-
σαμε πυρομαχικά και άλλα υλικά και φύγαμε προς 
τα κάτω. Μία-δύο μέρες ύστερα από τον απόπλου, 
γέμισα σπυριά και ανέβασα πολύ υψηλό πυρετό. Ο 
καπετάνιος μου έδωσε κάτι φάρμακα αλλά δεν εί-
δα βελτίωση. Όταν φθάσαμε στη Μασάουα και ήρθε 
ο υγειονομικός έλεγχος, παράγγειλαν να εισαχθώ 
σε νοσοκομείο.

Πήρα τα πράγματά μου και με έβαλαν σε ένα αγ-
γλικό στρατιωτικό νοσοκομείο, έξω από τη Μασά-
ουα. Με εξέτασε ένας Άγγλος παθολόγος συνταγ-
ματάρχης (μιλούσε και λίγα σπασμένα Ελληνικά 
που είχε μάθει στην Παλαιστίνη), μου έκαναν μερι-
κές ενέσεις πενικιλίνης και συνήλθα. Ποτέ δεν έμα-
θα τι ακριβώς είχα. Εξάλλου, οι συνθήκες που έφυ-
γα από το νοσοκομείο δεν άφησαν περιθώριο για 
τέτοιες ...λεπτομέρειες.

Δίπλα μου ήταν ένας Ιταλός ασθενής. Ενόσω 
ακόμη είχα τα χάλια μου, με έπιασε απόγνωση. Σκε-
πτόμουν ότι ίσως θα πέθαινα και κανείς από τους 
δικούς μου δεν θα μάθαινε ποτέ τίποτε για εμένα. 
Με είδε σε αυτή την κατάσταση ένας Ιταλός, που 
είχε έρθει να επισκεφθεί το διπλανό μου και με πα-
ρηγόρησε λέγοντάς μοου ότι γνώριζε Έλληνες στην 
πόλη και θα έδινε σε αυτούς σημείωμά μου. Κάθη-
σα, λοιπόν, και έγραψα ένα ...ποιηματάκι, του οποί-
ου ακόμη θυμάμαι τα λόγια: «Προς τους Έλληνες 
της Μασάουα: Ρωτάτε γι’ αδέρφια άρρωστα / γι’ 
αδέρφια σκλαβωμένα / γι’ αδέρφια που ’ναι ορφα-
νά / ’πο μάνα και πατέρα». από κάτω έγραψα «Πα-
ναγιώτης Γκόρκας, Ναύτης του Πολεμικού Ναυτι-
κού». Τίποτε άλλο, ούτε καν πού βρισκόμουν. Τα 
λέω αυτά γιατί, όπως θα φανεί παρακάτω, έπαιξαν 
ρόλο στη συνέχεια.

Όταν έγινα σχεδόν καλά, ήρθε ένας Άγγλος λο-
χίας, με σήκωσε, με οδήγησε σε ένα θάλαμο και με 

διέταξε να πλύνω κάτι γυαλάκια που είχαν δείγμα-
τα από λήψη αίματος, σάλιου κ.λπ. αρνήθηκα και, 
πάνω στα λόγια, τον κτύπησα. αυτός, ένα θηρίο μέ-
χρι εκεί πάνω, με ξάπλωσε κάτω με μία γροθιά. η 
συνέχεια ήταν να τον κτυπήσω πολύ άσχημα και 
σχεδόν να λυποθυμήσει. Τότε, αντιλαμβανόμενος 
ότι μόλις θα συνερχόταν θα με σκότωνε, το έβαλα 
στα πόδια, έτρεξα στο θάλαμο, πήρα τα πράγματά 
μου και, όπως ήμουν με τις πυτζάμες, βγήκα από το 
νοσοκομείο. Πώς με άφησαν οι σκοποί είναι ένα 
μυστήριο. Τρέχοντας, κατευθύνθηκα προς το τέρμα 
κάποιων λεωφορείων και μπήκα σε ένα που ετοι-
μαζόταν να φύγει, χωρίς καν να ξέρω για πού. Εκεί-
νη την ώρα, αυτό που μετρούσε ήταν να απομα-
κρυνθώ όσο το δυνατόν ταχύτερα. 

ξεκίνησε το λεωφορείο. Πήγαινε στην ασμάρα, 
στα ορεινά. Κατά τη διαδρομή, που κράτησε ώρες 
πολλές, γνωρίστηκα με τον διπλανό μου, ο οποίος 
μου είπε ότι γνώριζε στην πόλη έναν Έλληνα, ιδιο-
κτήτη καφενείου.

Όταν φθάσαμε, με πήγε στο καφενείο. Εκεί, ο 
Έλληνας ιδιοκτήτης, χωρίς καν να με ρωτήσει πώς 
είχα βρεθεί στην πόλη του, με έστειλε σε ένα άλλο 
καφενείο, το «Kit Kat», στο οποίο σύχναζαν Έλλη-
νες. Το βρήκα, κάθησα και παράγγειλα έναν καφέ. 
Πάρα δίπλα, πέντε-έξι ντόπιοι Έλληνες ήταν ανα-
στατωμένοι γιατί, μετά τη μη ενημέρωση της τοπι-
κής ελληνικής κοινότητας για το θάνατο κάποιου 
Καστελλοριζινού Παρίση Κιζάλα σε ένα από τα πολ-
λά νοσοκομεία της περιοχής, είχε παρουσιαστεί και 
άλλο ένα ανάλογο περιστατικό με κάποιο ναύτη. 

Είχαν ψάξει όλα τα νοσοκομεία χωρίς να μπορέ-
σουν να μάθουν τίποτε. Καθόμουν και τους άκουγα 
και αναρωτιόμουν πώς επί τόση ώρα δεν σκέφθη-
κε κανείς να μου απευθύνει το λόγο. Δεν τους κίνη-
σε την περιέργεια η στολή μου; Δεν θα πρέπει να 
ήταν και τόσο συνηθισμένο θέαμα ένας ναύτης στα 
υψώματα της ασμάρας! Τελικά, δεν άντεξα και τους 
είπα ποιος ήμουν. Ενθουσιάστηκαν. Εκείνο το βρά-
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δυ έγινε μεγάλο γλέντι. Τσακώθηκαν ποιος να με 
φιλοξενήσει.

η ασμάρα είχε πολλούς Έλληνες που στην πλει-
ονότητά τους ήταν πολύ εύποροι. Υπήρχαν ελληνι-
κά σχολεία, εκκλησία κ.λπ. Κατά την παραμονή μου 
εκεί γνώρισα αρκετούς ομογενείς, μερικοί από 
τους οποίους ήταν πλούσιοι. Θυμάμαι δύο αδέρφια. 
Δερβενιώτης ήταν το επίθετό τους, από το Πήλιο, 
καθώς και έναν άλλον, Ιωάννη Καμέσα – Βολιώτης 
και αυτός – πραγματικά βαθύπλουτο, που με έστει-
λε να μείνω σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Ωραίο το 
ξενοδοχείο αλλά δεν μου άρεσε το περιβάλλον και 
νοίκιασα δωμάτιο σε ένα σπίτι.

Για να μην μακρυγορώ, είχε μπει ο Δεκέμβριος 
του 1942, μέχρι που μία μέρα, με έπιασε στο «Kit 
Kat» μία αμερικανική περίπολος – στην αμπατκάλα 
υπήρχε μία αμερικανική μονάδα που επισκεύαζε 
αεροσκάφη. Το νοσοκομείο είχε αναφέρει τη φυγή 
μου στο Ναυαρχείο της Μασάουα και με έψαχναν. 
Ωστόσο, ο επικεφαλής με άφησε με την υπόσχεσή 
μου ότι θα παρουσιαζόμουν στο Ναυαρχείο. Δεν την 
τήρησα και, μετά από μερικές μέρες, ήταν η σειρά 
αγγλικής περιπόλου να με πιάσει. αυτή τη φορά δεν 

αστειεύονταν. Με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και με 
κατέβασαν στη Μασάου. Δεν με άφησαν ούτε τα 
πράγματά μου να πάρω από το σπίτι όπου νοίκιαζα 
ένα δωμάτιο. Με πήγαν στο Ναυαρχείο, όπου μου 
απαγόρευσαν να βγαίνω μέχρι να περάσει κάποιο 
καράβι που θα πήγαινε στην αλεξάνδρεια. Ωστόσο, 
κατέβηκα στην παραλία, έπεσα στη θάλασσα και 
κολύμπησα στην απέναντι ακτή του ορμίσκου που 
ήταν έξω από τη ναυτική περιοχή. Πήγα σε ένα κα-
φενεδάκι, άλλαξα και έφυγα για την ασμάρα. Ήταν 
ανάγκη να πάρω τα πράγματά μου και, κυρίως,  την 
καπελιέρα μου που ήταν γεμάτη λεφτά. Γιατί πρέπει 
να πω ότι, εκτός από τους μισθούς μου από το Marit 
Maers, είχα και γενναίο ποσό που είχε την καλοσύ-
νη να μου δώσει ο Καμέσας. Φυσικά, δεν άργησαν 
να με ξαναπιάσουν. Με κατέβασαν στη Μασάουα 
-αυτή τη φορά με τα πράγματά μου- και, μετά μία 
δεκαριά μέρες, με έβαλαν σε ένα μεγάλο επίτακτο 
φορτηγό, το «αλεξάνδρα του Καρά», που κατέ-
πλευσε στην αλεξάνδρεια. Είχαν δώσει στον καπε-
τάνιο το φάκελό μου και αυτός με παρέδωσε στο 
αρχηγείο Στόλου. Εγώ ανήκοντας στα αντιαεροπο-
ρικά όπλα των εμπορικών πλοίων (αΟΕΠ), υπαγό-
μουν στο Λιμενικό Σώμα. Με παρέλαβε ένας λιμε-
νικός πλοίαρχος -Μαλουκίνης ήταν το όνομά του- 
που ήθελε να με στείλει σε ένα αντιτορπιλικό. 
Έφερα αντιρρήσεις, λέγοντας ότι ταλαιπωρούμην 
τόσους μήνες στους ωκεανούς. Με απείλησε ότι θα 
με έστελνε στα Ζιζίνια, όπου βρίσκονταν οι Ναυτι-
κές Φυλακές. Το δέχθηκα ευχαρίστως. 

Τελικά, μου έδωσε φύλλο πορείας για ένα άλλο 
επίτακτο φορτηγό, το «Ήρων». Τα χαρτιά μου ανα-
φέρουν ότι ήταν 23 Ιανουαρίου 1943.      

Η Ασμάρα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη 
της Ερυθραίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Οι αναμνήσεις αυτές περιλαμβάνονται και στο πεντάτομο βιβλίο του 
Αντιναυάρχου ΠΝ εα Αναστασίου Δημητρακόπουλου “Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Πο-
λεμιστές του Ναυτικού θυμούνται...” που εκδόθηκε το 2011 από το Ναυτικό Μουσείο 
της Ελλάδος»
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Γράφει ο Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

Η επέκταση του Ναυστάθμου στην απέναντι 
ακτή Σκαραμαγκά

Τα όρια του ναυστάθμου

Τα όρια του ναυστάθμου μέχρι το τέ-
λος του α' Παγκοσμίου Πολέμου 
ήταν αυστηρά καθηλωμένα πάνω 

στη Σαλαμίνα και στη θέση «αΡαΠη», δηλαδή 
όπου και η αρχική του θέση, χωρίς καμιά προο-
πτική επεκτάσεώς του. από το 1920 αρχίζει η 
σκέψη μεταφοράς του ναυστάθμου στην απένα-
ντι ακτή της αττικής. αυτό επέβαλαν τα νέα όπλα 
που είχε υιοθετήσει πρόσφατα το Ναυτικό και 
που έκαναν απαραίτητη τη δημιουργία νέων υπη-
ρεσιών για την υποστήριξη και διοίκησή τους. 
ανάλογη ήταν και η εισήγηση του Άγγλου Μηχα-
νικού Colson της βρετανικής αποστολής, ο οποί-
ος χαρτογράφησε την απέναντι περιοχή του Σκα-
ραμαγκά και υπέβαλε μελέτη βάσει της οποίας 
μπορούσε ο ναύσταθμος να μεταφερθεί εκεί, για 
να βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες συγκεντρωμέ-
νες. Το 1925 είχε δημιουργηθεί το τμήμα τορπιλ-
λών της Υποβρύχιας Άμυνας, το οποίο διέθετε 
όλες κι όλες 50 τορπίλλες τύπου Ουάιτχεντ. Οι 
τορπίλλες, ωστόσο, αυτές δημιουργούσαν τόσα 
προβλήματα στην υπηρεσία, που αγγίζουν τα όρια 
του μυθιστορήματος.

Απαλλοτρίωση περιοχής Σκαραμαγκά – Πε-
ράματος 
Το 1920 με το Β.Δ. της 29ης Φεβρουαρίου, που 
δημοσιεύθηκε στο 520 φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως της 29ης Μαρτίου 1920, και 
βάσει της μελέτης και του διαγράμματος του 
Άγγλου μηχανικού Colson, συντελέσθηκε η 
απαλλοτρίωση της περιοχής Σκαραμαγκά, συ-

νολικής εκτάσεως 41.661 στρεμμάτων, για τη 
μεταφορά σ’ αυτή του νέου ναυστάθμου. η έκτα-
ση αυτή άρχιζε από τον όρμο του Περάματος, 
εκτεινόταν στις κορυφογραμμές του όρους αι-
γάλεω, τέμνουσα την οδό αθηνών - Κορίνθου, 
και κατέληγε πλησίον της Ελευσίνας, περιλαμ-
βάνουσα πλήθος ιδιωτικών κτημάτων που βρί-
σκονταν στο εκεί ξακουστό «Θριάσιο πεδίο». Το 
Δημόσιο, για να μην υποχρεωθεί στην άμεση 
καταβολή της αξίας των απαλλοτριουμένων 
κτημάτων, η οποία ήταν πολύ μεγάλη λόγω του 
πλήθους των ιδιωτικών κτημάτων ψήφισε το 
νόμο 2222 «περί τμηματικής καταλήψεως του 
υπόψη χώρου». 

Επειδή όμως ο σκοπός για τον οποίο έγινε η 

Ο Εθνικός Ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ, στη 
δωρεά του οποίου οφείλεται η αγορά του θωρηκτού 
«Αβέρωφ»
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αρχική απαλλοτρίωση δεν ευοδώθηκε, αποφα-
σίσθηκε η άρση της απαλλοτρίωσης για τα ιδιω-
τικά κτήματα με το νόμο 4714/1930 και για τον 
οριστικό διακανονισμό του εν λόγω χώρου. Τε-
λικά η αρχική έκταση περιορίσθηκε στην περιοχή 
του δημοσίου χώρου, σύμφωνα με το διάταγμα 
της 29 Οκτωβ. 1930, ΦΕΚ 344/1930, σε εκτέλε-
ση του Νόμου 4714/1930, και έτσι καθορίσθηκε 
η έκταση που παρέμεινε τελικά στην κυριότητα 
του δημοσίου. η έκταση αυτή καλύπτει τις δυτι-
κές και νοτιοδυτικές περιοχές (κλιτύες «του αι-
γάλεω, αναμοιογενή δασική ορεινή και άγονη 
περιοχή που ανήκει στη Μονή Κλειστών (ΟΔΕΠ). 
Με το διάταγμα της 19-4-1935 (ΦΚ 293) 25-6-
1935 τεύχος α) οριοθετήθηκε η περιοχή του Σκα-
ραμαγκά και καθορίσθηκαν τα όριά της, τα οποία 
σχεδόν ισχύουν μέχρι σήμερα και από ξηράς και 
από θαλάσσης. 

Τελικά ο νέος ναύσταθμος δεν ιδρύθηκε για 
λόγους οικονομικούς. η Μικρασιατική κατα-
στροφή, οι δυσκολίες που συσσωρεύτηκαν, 
λόγω του προσφυγικού προβλήματος, καθώς 
και η μεταπολίτευση που επακολούθησε δεν 
επέτρεπαν στο κράτος της εποχής εκείνης τις 
μεγάλες δαπάνες που απαιτούσε τη δημιουργία 
νέου ναυστάθμου στην περιοχή του Σκαραμα-
γκά. Έτσι μέχρι το 1928 η ανωτέρω απαλλοτρι-
ωθείσα περιοχή παρέμεινε αχρησιμοποίητη. Το 
1929 μεταφέρεται δειλά δειλά στην απέναντι 
ακτή του Σκαραμαγκά η πρώτη υπηρεσία των 
τορπιλλών και ναρκών και δημιουργείται η 
πρώτη ναρκαποθήκη. η εν λόγω υπηρεσία τορ-
πιλών - ναρκών δεν ήταν άλλη από την υπηρε-
σία της Υποβρυχίας Άμυνας. Έτσι αρχίζει η επέ-
κταση του ναυστάθμου στην απέναντι ακτή του 
Σκαραμαγκά. 

Ο Ναύσταθμος στη συνέχεια, λόγω αυξήσεως 
των εγκαταστάσεών του, όλο και περισσότερο 
επεκτείνεται. Με το διάταγμα 17 lουνίου 1935 

καθορίζονται τα όρια του από ξηράς και θαλάσ-
σης, όπως φαίνονται στο ΠαΡαΡΤηΜα «Δ». 

Επειδή συνεχίζεται η επέκταση των εγκατα-
στάσεών του επεκτείνει ακόμη περισσότερο τα 
όριά του και ακολουθούν οι αναφερόμενες πιο 
κάτω απαλλοτριώσεις. Με το Β.Δ/26-4-1937/
ΦΕΚ 171 (10-5-1937) αναγνωρίζεται ως δημό-
σια ανάγκη η απαλλοτρίωση στη θέση Σκαρα-
μαγκά εκτάσεως με την οποία επικυρώνεται η 
έκταση που απαλλοτριώθηκε με το διάταγμα 
2/10/1930 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του νό-
μου 4714. Με το Β.Δ 27-3-1939/ΦΕΚ 117α 

Η παράδοση λέει πως το 
1925 - 1926 έγινε έκρηξη 
ενός αεροθαλάμου τορπιλών 
(Ουάιτχεντ). Σε ανάλογη 
περίπτωση θα υπήρχαν 
πολλά θύματα. Κατά τρόπο 
θαυματουργό τα αέρια τα 
οποία είχε ο αεροθάλαμος 
ωθήθηκαν προς τα πάνω, 
χωρίς να αγγίξουν κανένα. 
Αναρωτήθηκαν μεταξύ τους 
οι άνδρες του συνεργείου 
τι συνέβη και έγινε αυτό το 
θαύμα, γιατί δεν μπορούσαν 
να δώσουν άλλη εξήγηση. 
Κάποιος πετάχτηκε και τους 
είπε: «Παιδιά, σήμερα είναι του 
Αγίου Σπυρίδωνα». Από τότε 
αποδόθηκε το θαύμα στον 
Άγιο Σπυρίδωνα. 
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(27-3-1939) απαλλοτριώνεται έκταση 50.000 
τ.μ. στο όρος αΙΓαΛΕΩ. από την έκταση αυτή ένα 
μέρος φέρεται ως ιδιοκτησία της Μονής Κλει-
στών και το υπόλοιπο του Δημοσίου. Με το 
Β.Δ/8-4-1939 / ΦΕΚ 154α (18-4-1939) απαλ-
λοτριώνεται στη Σαλαμίνα έκταση 5.777 τ.μ., για 
να κατασκευασθεί η οδός Ναυστάθμου - Παλού-
κια. Με το Β.Δ/20-6-1931 (ΦΕΚ 167/19/1931) 
έγινε η αρχική επικύρωση της επεκτάσεως του 
ναυστάθμου στο Σκαραμαγκά. Μεταπολεμικά ο 
ναύσταθμος επεκτείνεται και στη Σαλαμίνα δη-
μιουργώντας το βλητικό σταθμό. Σύμφωνα με 
το Β.Δ /28-6-1951 / ΦΕΚ 190α (4-7-1951) και 
με την υπουργική απόφαση 22743/ΦΕΚ 183 
(11410-55) τεύχος Β) έγινε η πρόσκτηση του 
Μούλκι. Επίσης το 1987 επεκτείνεται και στη 
νησίδα «αγ. Γεώργιος» όπως αναφέρεται στην 
πράξη απαλλοτρίωσης για σοβαρούς λόγους 
ασφαλείας του. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο εκτενέ-
στερα, διότι υπάρχει πράγματι ιστορικό ενδιαφέ-
ρον για τη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», όπως θα 
δούμε παρακάτω. 

Νησίδα «Άγιος Γεώργιος» 
Ο Άγιος Γεώργιος είναι μικρή νησίδα που κείται 
στο ΝΔ μέρος του νησιού της Σαλαμίνας και στη 
στενή θαλάσσια λωρίδα μεταξύ Περάματος και 
Σαλαμίνας.

Σήμερα η νησίδα αυτή έχει ενωθεί με τη Σα-
λαμίνα προς την πλευρά «Παλούκια», λόγω των 
προσχώσεων που έγιναν το 1980 από την υπη-
ρεσία του ναυστάθμου, και έχασε πια την αυτο-
τέλεια του νησιού. 

Έτσι, θεωρείται σαν προέκταση της ξηράς της 
Σαλαμίνας και του ναυστάθμου. 

Το νησί αυτό, αν και ασήμαντο, διότι ούτε κα-
τοικείται ούτε έχει να παρουσιάσει κάτι το ιδιαί-
τερο από την πλευρά της φύσης του, έχει κάποιο 
ιστορικό ενδιαφέρον για το ναύσταθμο, γιατί 
ανέκαθεν αποτελεί το σκαλοπάτι προσπελάσε-
ως προς αυτόν. 

απαλλοτριώθηκε το 1914 με τον νόμο 
252/1914 και περιήλθε στην κυριότητα του δη-
μοσίου κατόπιν αποζημιώσεως. Εκεί λειτουρ-
γούσε το λοιμοκαθαρτήριο μέχρι το 1924. Κατά 
τον α' Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν 
βασικό ορμητήριο και ενδιάμεσο αγκυροβόλιο 
του Γαλλικού Στόλου, που είχε καταλάβει το 
ναύσταθμο το Νοέμβριο του 1916. Οι εγκατα-
στάσεις της νησίδας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 
το 1941 ως Διοικητήριο των Γερμανών και μέ-
χρι το 1964 από το Υπουργείο Υγιεινής σαν κα-
τάλληλοι χώροι υποδοχής έγκλειστων τροφί-
μων ψυχασθενών. 

από το 1964 και μετά παρέμεινε εγκαταλε-
λειμένη, διότι ήδη οι ψυχασθενείς είχαν μετα-
φερθεί στη Λέρο σε εγκαταστάσεις που παρα-
χωρήθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό. Δικαιω-
ματικά λοιπόν ο ναύσταθμος ζήτησε τη νησίδα 
από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, σαν 
απαραίτητη για την επέκταση των εγκαταστάσε-
ών του αλλά και για λόγους ασφαλείας, λαμβα-

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 1912: Κατάληψη της 
Μυτιλήνης από τον Ελληνικό Στόλο την 8η Νοεμβρίου  

(Από το Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας)
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νομένου υπόψη ότι, μετά την κατασκευή νέου 
προβλήτος και των προσχώσεων που έγιναν, 
έπαυσε ουσιαστικά να θεωρείται νησί και απο-
τελεί φυσική προέκταση του ναυστάθμου. Έτσι 
έγινε ναυτικό οχυρό με διαταγή ΓΕΝ ΦΥΝ 
10170/3/67/20-6-67 και χρησιμοποιείται από 
το ναύοταθμο για διάφορες δραστηριότητες, 
κυρίως εκπαιδευτικές. 

Σήμερα σώζονται στη νησίδα κάτι παλαιά κτί-
ρια και μια σχεδόν ερειπωμένη εκκλησία, το 
ευαγγέλιο της οποίας βρίσκεται στον Άγιο Νι-
κόλαο του ναυστάθμου. 

Η Γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα 
η υπηρεσία Ναρκών - Τορπιλλών κάθε χρόνο 
τιμά και γιορτάζει ιδιαίτερα τη 12 Δεκεμβρίου, 
ημέρα εορτής του αγίου Σπυρίδωνα. Είναι μια 
μέρα λατρείας και θρησκευτικής κατάνυξης για 
τους άνδρες της υπηρεσίας Ναρκών - Τορπιλ-
λών που καλλιεργήθηκε μέσα από τη βαθιά 
χριστιανική τους πίστη. Κανείς από τους αξιω-
ματικούς και οπλίτες δεν εργάζεται εκείνη τη 
μέρα, που είναι μια μέρα αφιερωμένη στον 
Άγιο Σπυρίδωνα προστάτη και πολιούχο της 
Κέρκυρας. 

Το ερώτημα όμως είναι: Τι ακριβώς συνέβη 
και για ποιο ακριβώς λόγο καθιερώθηκε ο Άγιος 
Σπυρίδωνας ως προστάτης της υπηρεσίας των 
Τορπιλλών - Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού. 
η απάντηση δεν είναι διατυπωμένη σε κάποιο 
κείμενο, ώστε να έχουμε αυθεντικές πληροφο-
ρίες για το γεγονός, παρά προβάλλει μέσα από 
την παράδοση του πρόσφατου παρελθόντος 
εξωραϊσμένη με τη βαθιά χριστιανική πίστη για 
την οποία διακρίνονται οι άνδρες του Πολεμικού 
Ναυτικού. 

η παράδοση λέει πως το 1925 - 1926, όταν 
ακόμη η υπηρεσία βρισκόταν μέσα στο ναύσταθ-
μο στη Βάση των Υποβρυχίων, και κατά την ώρα 

της εργασίας έγινε έκρηξη ενός αεροθαλάμου 
τορπιλών (Ουάιτχεντ) χωρίς να πάθει κανείς τί-
ποτα από τους παρευρισκομένους. 

Κατά την άποψη του πλωτάρχη ε.α. Ε. Μοσχονά 
εξερράγη ο αεροθάλαμος τορπίλλης (0,45 
ΣΒαΡ-. ΤΣΚΟΠΦ). 

Το γεγονός δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Σε ανά-
λογη περίπτωση θα υπήρχαν πολλά θύματα. 
Κατά τρόπο θαυματουργό τα αέρια τα οποία είχε 
ο αεροθάλαμος ωθήθηκαν προς τα πάνω, χωρίς 
να αγγίξουν κανένα. αναρωτήθηκαν μεταξύ 
τους οι άνδρες του συνεργείου τι συνέβη και 
έγινε αυτό το θαύμα, γιατί δεν μπορούσαν να 
δώσουν άλλη εξήγηση. Κάποιος πετάχτηκε και 
τους είπε: «Παιδιά, σήμερα είναι του αγίου Σπυ-
ρίδωνα». από τότε αποδόθηκε το θαύμα στον 
Άγιο Σπυρίδωνα και ο εορτασμός αρχίζει με τη 
θεία λειτουργία στο εκκλησάκι, που βρίσκεται 
κοντά στην πύλη του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
«Κανελλόπουλος». 

Στη συνέχεια γίνεται περιφορά της εικόνας του 
αγίου Σπυρίδωνα όπου συμμετέχει σύσσωμο το 
προσωπικό αυτής τη υπηρεσίας. 

Είναι μία μέρα κατάνυξης και θρησκευτικού 
μεγαλείου, συνυφασμένη με τις δοξασίες του 
Έλληνα ναυτικού και ποτισμένη με τα νάματα της 
Χριστιανικής πίστης, που θέλει και τοποθετεί τη 
Θεία Χάρη κοντά στους αγώνες του, στα όπλα 
του, διότι ποτέ αυτά δε χρησιμοποιήθηκαν για 
κατακτητικούς σκοπούς. 

η γιορτή καθιερώθηκε από το 1928, από το 
τότε Επιτελείο της Εφορείας Υφάλων Όπλων 
(ΕΥΟ) που το συγκροτούσαν ο πλοίαρχος Ι. Δρό-
σος, ο υποπλοίαρχος Βασ. Λάσκος και ο προϊστά-
μενος του συνεργείου ανθυποπλοίαρχος τεχνί-
της τορπιλλών Ν. ανδρέου.  
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Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χ. Κούσουλας ΠΝ

Προσπάθεια ειρήνης από το Βατικανό 

Σ τον πόλεμο με την Πολωνία, το Σεπτέμ-
βριο 1939 ο Γερμανικός στρατός διέλυσε 
800.000 στρατιώτας και κατέλαβε ένα 

λαό 33 εκατομμυρίων, σε 27 ημέρες. Το γεγονός 
αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του θαυμα-
σμού του Γερμανικού λαού προς τον Χίτλερ και 
από την άλλη πλευρά, τη μεγάλη απογοήτευση αυ-
τών που εναντιώνοντο στο Ναζιστικό καθεστώς 
και που ήλπιζαν στην ανατροπήν του, όταν φυσικά 
θα ήρχετο η κατάλληλη στιγμή.

Και αυτή ήλθε όταν, την 9η Οκτωβρίου 1939 ο 
Χίτλερ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Κίτρινος Φά-
κελλος» δηλαδή, την εισβολή στις Κάτω Χώρες. 
Κι ενώ, οι στρατηγοί ξαφνιάστηκαν βλέποντες συ-
νέχιση του πολέμου, οι αντιφρονούντες το εξέλα-
βαν ως ευκαιρία να ξεσηκωθούν οι στρατιωτικοί 
και να εφαρμόσουν το σχέδιον διά την ανατροπήν 
του Χίτλερ που ήτο, δύο μεραρχίαι αρμάτων να 
κατευθυνθούν στο Βερολίνο. Ο στρατηγός Beck 
θα διορίζετο αντιβασιλεύς και ένας Χοετζόλερν, 
θα γύριζε στο θρόνο του.

αυτά όμως, εξαρτώντο και από την άμεση έναρ-
ξη συνομιλιών μετά της αγγλίας και της Γαλλίας 
και της αποδοχής, εκ μέρους τους των όρων: «της 
παύσεως του πυρός και της ανακωχής». Οι αντι-
φρονούντες πίστευαν ότι, προειδοποιώντας τις 
Δυτικές Δυνάμεις για την επικείμενη επίθεση στις 
Κάτω Χώρες, η υπόθεση «Κίτρινος Φάκελλος» θα 
απετύγχανε, και αυτό θα κατέστρεφε τη φήμη του 
Χίτλερ ως αήττητου, πράγμα που θα διευκόλυνε 
την ανατροπήν αυτού και του καθεστώτος του και 
την σύναψην ειρήνης.

Όλα αυτά θα εγένοντο μέσω Βατικανού, λόγω 
ενδιαφέροντος του Πάπα διά την ειρήνη. Διά το 
θέμα της επαφής με τις Δυτικές Δυνάμεις, επελέ-

γη ο Dr. Josef Mueller, ένας δικηγόρος του Μο-
νάχου, που ως Καθολικός ήτο ευνοούμενος του 
Pope Pius XII. Ήταν, επίσης, φίλος δύο επισκόπων, 
έμπιστων του Πάπα, που τον επηρέαζαν απόλυτα. 
αμέσως, ο Mueller απεδέχθη το ρόλο του να ενη-
μερώσει τους Άγγλους, διά την επικείμενη επί-
θεση. Δύο εβδομάδες αργότερα συνάντησε τον 
ένα εκ των επισκόπων. Το ίδιο βράδυ, είχε ήδη 
αναφέρει στο Ναύαρχο Κανάρη και τους λοιπούς 
αντιφρονούντες, ότι ο Πάπας προθύμως θα βοη-
θούσε τη «Μαύρη Ορχήστρα» -ούτως,  απεκαλού-
ντο οι αντιφρονούντες- με την επιθυμία, όπως οι 
Σύμμαχοι να μην εκμεταλλευτούν το γεγονός και 
εισβάλουν στη Γερμανία. Έτσι, την 27 Οκτωβρίου 
ο Mueller εδέχθη μήνυμα να συναντήσει το φίλο 
του επίσκοπο και εκεί εκείνος του φανέρωσε ότι, ο 
Πάπας είχε λάβει μήνυμα από τον Άγγλο πρεσβευ-
τή που του δήλωνε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών 
Λόρδος Halifax είχε δώσει την έγκρισίν του, διά 
την συνάντηση. αλλά, εκείνη την ώρα η «Μαύρη 
Ορχήστρα» κτυπήθηκε από την τύχη.

Το Μοναστήρι του αγίου Βενέδικτου στην Ιτα-
λία, επί οκτακόσια χρόνια υπήρξε Κέντρο των Ιη-
σουιτών και λόγω της μεγάλης σημασίας του, ο 
στρατηγός των SS Reinhard Heydrich, ο μετέπειτα 
επικεφαλής του Προτεκτοράτου της Βοημίας και 
Μοραβίας, ο πιο μισητός αξιωματούχος στην Πρά-
γα, που αργότερα εδολοφονήθη σε ενέδρα μέσα 
στο αυτοκίνητό του, από Τσέχους πατριώτες, την 
27 Μαΐου 1942, είχε εγκαταστήσει εκεί, ως πληρο-
φοριοδότη έναν ακούραστο, πανέξυπνο, εκκεντρι-
κό και φιλόδοξο μοναχό, ονόματι Keller. αυτός, 
παλαιότερα είχε προσπαθήσει να ανατρέψει τον 
ηγούμενο του Μοναστηρίου δυσφημίζοντάς τον. 
Κατά σύμπτωση, όμως αυτός που είχε ξεσκεπάσει 
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τη συκοφαντία στα δικαστήρια, ήταν ο δικηγόρος 
Mueller. Τώρα, ως πράκτορας και ευνοούμενος 
του Heydrich, που ήταν αρχηγός της αντικατασκο-
πείας των SS, ο Keller είχε αποφασίσει να λογα-
ριαστεί με τον Mueller για καλά. Την εποχή εκείνη, 
ο Heydrich γνωρίζοντας τις ίντριγκες που ελάμβα-
νον χώραν στην αγία Έδρα και υποπτευόμενος τον 
Mueller, ανέθεσε στο μοναχό να παρακολουθεί τις 
κινήσεις του στο Βατικανό, και να του αναφέρει.

Τον Οκτώβριο του 1939, όμως, ο Keller ταξι-
δεύοντας για τη Βασιλεία, εκεί σε ένα μπαρ συ-
νάντησε τον δικηγόρο Etscheit, γνωστόν του από 
τα παλιά και ο τελευταίος, νομίζοντας ότι ο μονα-
χός Keller ήτο αντιναζί λόγω της θητείας του σε 
Μοναστήρι Ιησουιτών, αφού προηγουμένως εί-
χαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα κρασιού, του 

ενεπιστεύθη για το επικείμενο πραξικόπημα και 
ότι ο δικηγόρος Mueller είναι σε επαφή με τους 
Άγγλους, μέσω του Βατικανού, ως εκπρόσωπος 
των πραξικοπηματιών. Μετά την ανέλπιστη αυτή 
πληροφορία, ο μοναχός Keller, αφού επεσκέφθη 
το Βατικανό, προειδοποιώντας τους ότι βάζουν 
σε κίνδυνο την ουδετερότητά του, επήγε και επε-
σκέφθη τον Mueller στη Ρώμη, τον οποίον και 
τρομοκράτησε. Ο Mueller ανεχώρησε αμέσως για 
το Βερολίνο, να ειδοποιήσει το Ναύαρχο Κανάρη, 
ο οποίος ήτο αρχηγός της αντικατασκοπίας του 
Γερμανικού Γενικού Επιτελείου, ενώ ο μοναχός 
Keller κατευθύνθη στη Στουτγκάρδη, για να συ-
ναντήσει τον ελεγκτή του, απέστειλε και σχετικό 
υπόμνημα στον στρατηγό των SS Heydrich.

Στο Βερολίνο που ήταν ενημεωμένοι, έδειξαν 
στον Mueller την αναφορά του Keller προς τον 
Heydrich, που αν ο τελευταίος αποκτούσε πε-
ρισσότερες πληροφορίες, μπορούσε και να τους 
κρεμάσει, θεωρώντας τον Mueller ως μεγάλο 
προδότη και του οποίου η σύλληψης ήτο, επικεί-
μενη. Χωρίς αμφιβολία, η συνομωσία ευρίσκετο 
σε μεγάλο κίνδυνο, αφού η Gestapo ήτο εις θέσιν, 
να κάνει οποιονδήποτε να ομολογήσει.

Ο Ναύαρχος Κανάρης εκάλεσε, αμέσως, τον 
Mueller στο γραφείο του για να εύρουν τρόπο να 
αποφύγουν τη δύσκολη θέση που αντιμετώπιζαν 
και εκεί, του υπέδειξε να υποβάλει μία αναφορά 
πως «είχε πληροφορηθεί, ότι προ του πολέμου με-
ρικοί από τους στρατηγούς είχαν σχεδιάσει κάποιο 
πραξικόπημα, για να προλάβουν μία σύγκρουση». 
Δεν θα ανέφερε, φυσικά, ονόματα στρατηγών 
όπως Beck ή Halder, αλλά του στρατηγού Baron 
von Fritsch, πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου, τον οποίον ο Χίτλερ είχε αποπέμψει για 
συμμετοχή του σε ομοφυλοφιλικές σχέσεις και ο 
οποίος είχε σκοτωθεί πρόσφατα, στον πόλεμο της 
Πολωνίας. Ο Κανάρης συνέστησε να αναφερθεί 
επίσης, και το όνομα του στρατηγού Reichenau, τον 

Ο Πάπας Πίος ΙΒ΄, κατά κόσμον Eugenio Maria 
Giuseppe Giovanni Pacelli, ήταν ο 260ός Πάπας, 
κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και 
επικεφαλής του κράτους του Βατικανού, από τις 2 
Μαρτίου 1939 ως το θάνατό του το 1958
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οποίον ο Χίτλερ εθαύμαζε και εμπιστεύετο.
Ο Κανάρης επήρε την αναφορά και το ίδιο από-

γευμα μετέβη στην Καγκελαρία και ζήτησε ακρό-
αση. Εκεί, είπε στον Χίτλερ για «κάποια υπόθεση» 
την οποία ερευνούν και άλλες Υπηρεσίες αντικα-
τασκοπίας, όπως η Abwehr και η SD. Ο Χίτλερ την 
διάβασε και όταν έφτασε στο όνομα Reichenau, την 
πέταξε στο κάθισμα, λέγοντας: «ανοησίες». Ο Κα-
νάρης εζήτησε συγγνώμη για τον πολύτιμο χρόνο 
που του πήρε, και απεχώρησε, με τη βεβαιότητα ότι 
η υπόθεση θεωρήθηκε ασήμαντη, ευχαριστημένος 
από την έκβασίν της.

αμέσως μετά, μετέβη στο γραφείο του Heydrich 
και του αφηγήθηκε τα συμβάντα με τον Χίτλερ και 
ότι, ο Φύρερ δεν θέλει να ακούσει, δήθεν, άλλο 
γι’ αυτή την υπόθεση. Ο μοναχός Keller, όμως, θα 
προχωρούσε ακόμη περισσότερο. Πληροφορίες 

έλεγαν ότι, όπου και αν πήγαινε υπερηφανευόταν, 
λέγοντας ότι είναι σε ειδική αποστολή από το τμή-
μα αντικατασκοπίας των SS, για τα δρώμενα στο 
Βατικανό. Κατόπιν διαμαρτυριών του Κανάρη, ο 
Heydrich ηναγκάσθη, έξω φρενών, να τον μετα-
θέσει στο Παρίσι, καθόσον κατέστρεφε, τις καλές 
σχέσεις που η Γερμανία ήθελε, με την αγία Έδρα.

η «Μαύρη Ορχήστρα» είχε σωθεί, παρά τρίχα.
Τώρα, λοιπόν, που όλως τυχαία από ένα μοναχό 

είχε αποκαλυφθεί η ύπαρξη οργανωμένης ομάδας 
αντιφρονούντων και ότι μέσα στο Βατικανό υπήρ-
χαν άνθρωποι, που με τις διασυνδέσεις τους, μπο-
ρούσαν να φέρουν σ’ επαφή τους εμπολέμους, όλα 
είχαν παγώσει. 

Φυσικά, σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις αμέ-
σως, και όλοι ανεκλήθησαν στις θέσεις τους. αι 
έρευναι δι’ εξεύρεσιν υπόπτων συνεχίστηκαν, 
πάντως, και οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρε-
σιών Abwehr, S.D. και Gestapo είχαν εξαποληθεί 
εις όλην την χώραν.

Μία ακόμη ευκαιρία να απαλλαγεί η Γερμανία 
από τον Χίτλερ, είχε χαθεί. η ενεργοποίηση του 
«Κίτρινου Φακέλλου» ευρίσκετο, πλέον, αποκλει-
στικά στη φιλοδοξία και τη βούληση του Χίτλερ. 
Μια τελευταία προσπάθεια των στρατηγών, για να 
αποτρέψουν τη διαταγή επιθέσεως στις Κάτω Χώ-
ρες, εγένετο 5 Νοεμβρίου 1939, όταν ο στρατηγός 
Brauchtsch αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, επε-
σκέφθη τον Χίτλερ και αυτός έξαλλος από θυμό, 
τον «πέταξε έξω από το γραφείον του» κατηγο-
ρώντας τους στρατηγούς για δειλία. Ο στρατηγός, 
τότε, διέταξε να καταστραφούν όλα τα σχέδια και 
έγγραφα ανατροπής του Χίτλερ, σε σχέση με τον 
«Κίτρινο Φάκελλο».

η «Μαύρη Ορχήστρα» είχε κουρδίσει το ρολόι, 
αλλά η καμπάνα δεν ήχησε.   

Ο Στρατηγός των SS Reinhard Heydric αρχηγός της SD 
(Sicherheitsdienst), υπηρεσίας ασφαλείας των SS
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Γράφει ο αντιναύαρχος εα Αντώνης Ζωιδάκης ΠΝ

100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με 
την Ελλάδα

Τ ην πρώτη Φεβρουαρίου του 1913 το 
αγγλικό Καταδρομικό «Υarmοuth» το 
οποίο εκτελούσε καθήκοντα φυλακίδος 

εις τον όρμο της Σούδας, αποβίβασε άγημα στη 
νησίδα της Σούδας, όπου ευρίσκετο η εκ τενεκέ 
Τουρκική σημαία, η οποία εκπροσωπούσε την 
υψηλήν επικυριαρχία του σουλτάνου στην Κρήτη, 
μαζί με τις άλλες τέσσερις σημαίες των Προστά-
τιδων Δυνάμεων της Κρήτης. Το Ναυτικό Άγημα 
του καταδρομικού «Υarmοuth» αφού αποβιβά-
σθηκε στη νησίδα, κατέβασε την τενεκεδένιαν 
επικυριαρχίαν, ως και τα εμβλήματα της τετρα-
πλής Ευρωπαϊκής Προστασίας. Στη συνέχεια 
παρέδωσε εις τα αρμόδια προξενεία τας οικείας 
σημαίας, εις το «Γερμανικό Προξενείο (sίc) ...πα-
ρέδωσε την Τουρκικήν και αφού πήρε την αγγλι-
κή Σημαίαν, επανήλθε στο πλοίο. αφού εξετέλε-
σε το έργο αυτό, το αγγλικό Καταδρομικό, απέ-
πλευσε από την Κρήτη. 

Το «Υarmοuth» ήτο η τελευταία, «φυλακή»της 
Ευρώπης στον άρμο της Σούδας. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας άγημα χωροφυλάκων έκανε έπαρση 
της κυανόλευκης και επί του τελευταίου Κρητικού 
εδάφους, όπου υψούντο τα σύμβολα της ξενο-
κρατίας. Κατ' αυτόν τον τρόπον, αθορύβως και 
σοβαρώς, επεκύρωσε η Ευρώπη τη μετά της Ελ-
λάδος Ένωση της Κρήτης. 

Ο Ελληνισμός, όμως, την εποχή εκείνη, είχε 
στραμμένη την προσοχή του στους Βαλκανικούς 
πολέμους 1912-13 και ειδικότερα εις τον αγώνα 
για την απελευθέρωση της ηπείρου. Το έθνος, το 
οποίο επί τρεις γενιές, εγαλουχήθη με την παρά-
δοση μιας αγωνιζόμενης Κρήτης για την  Ένωσή 
της με την Ελλάδα, δεν βρήκε καιρό να εορτάσει 

την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. 
Παραδόξως, ούτε και αυτή η Κρήτη εόρτασε την  

Ένωσίν της με την Ελλάδα. Και αυτό γιατί και η ίδια 
συμμετείχε μαζί με το υπόλοιπο Έθνος στην απε-
λευθέρωση των από αιώνων υποδούλων αδελ-
φών μας. Με συμμετοχή 20.000 πολεμιστών, 
τακτικών και εθελοντών, ευρίσκετο στα πεδία των 
μαχών, στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 
της Χίου, της Λέσβου και των άλλων περιοχών 
που απελευθέρωσε ο Στρατός και το Βασιλικό 
Ναυτικό στους αγώνες 1912-13. 

Την περίοδο αυτή οι Κρήτες Πολεμιστές, ευρί-
σκοντο στις απόκρημνες και χιονισμένες βουνο-
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κορφές της ηπείρου, βάφοντας με το αίμα των 
ατρόμητων παιδιών της, την αετοράχην, το Μπι-
ζάνι, την Μανολιάσα και τα άλλα τιμημένα βουνά 
της ηπείρου. Ήταν ένα χρέος τιμής, να ανταπο-
δώσουν τη θυσία των ηπειρωτών εθελοντών και 
του αρχηγού τους Χατζημιχάλη Νταλιάνη που 
κατάγετο από το Δελβινάκι του Δήμου Πωγωνίου 
ηπείρου, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της 
Κρήτης στη μάχη του Φραγκοκάστελου στις 18 
Μαΐου του 1828. 

Πώς φθάσαμε όμως στην ιστορική αυτή ημέρα; 
η Κρήτη είναι μία νήσος πολύμορφα σημαδεμένη 
από το Χρόνο και την Ιστορία. από αιώνες τώρα 
Ρωμαίοι, Σαρακηνοί, Γενουάτες, Βενετοί, Τούρκοι 
και Γερμανοί, στηριζόμενοι στη λογική της υπερο-
χής τους για  τη χρησιμοποίηση θαλασσίων και 
εναερίων δρόμων, ζωτικών για τα συμφέροντά 
τους, τη θεώρησαν και σωστά, σημαντικό κομβικό 
σημείο. Την κυρίευσαν χωρίς ποτέ να κατορθώ-
σουν να κυριεύσουν και το αδούλωτο πνεύμα των 
Κρητικών.

η προτελευταία κατοχή, αυτή των Τούρκων, 
διήρκεσε 229 χρόνια (1669-1898). Την περίοδο 
αυτή οι επαναστάσεις του Κρητικού λαού ήταν 
πολυάριθμες και οι αψιμαχίες με τους κατακτη-
τές συνεχείς. η κατοχή του Τούρκου δυνάστη 
ήταν σκληρή. Βαριές φορολογίες, απάνθρωπη 
συμπεριφορά, πυρπολήσεις πόλεων και χωριών, 
σφαγές, αυθαιρεσίες και εξανδραποδισμός πλη-
θυσμών. Οι Χριστιανοί κάτοικοι του νησιού ήταν 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έτσι μετά από 
πολλούς αγώνες και μετά την ενεργοποίηση των 
Μεγάλων Δυνάμεων μετά την επανάσταση του 
1895 με αφορμή της βιαιότητες του Οθωμανικού 
στοιχείου, άνοιξε ο δρόμος της αυτονομίας και 
της Ένωσης. Το αποκορύφωμα των επαναστά-
σεων, χαρακτηρίσθηκε η αποχώρηση των Τούρ-
κων στρατιωτών από τη νήσο στις 23 Οκτωβρίου 
1898 (παλαιό ημερολόγιο). Στα Χανιά η μισητή 

ημισέληνος είχε κυματίσει για 253 χρόνια, στο 
ηράκλειο 229, στο βράχο της Γραμβούσας 195.0ι 
πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων δηλαδή 
αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας εζήτησαν 
από το Βασιλέα της Ελλάδος Γεώργιο, να εγκρί-
νει το διορισμό του Πρίγκιπος Γεωργίου ως Υπά-
του αρμοστή των «Μεγάλων Δυνάμεων» υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. Στις 9 Δεκεμβρίου 
1898 και παρά τη διαμαρτυρία της Πύλης, έφθα-
σε στα Χανιά ως πρώτος Ύπατος αρμοστής ο 
πρίγκιψ Γεώργιος και έγινε δεκτός με απερίγρα-
πτο ενθουσιασμό και πρωτοφανείς εκδηλώσεις 
από ολόκληρο το λαό της Κρήτης. Ο Πρίγκιψ εξε-
φώνησε από τον εξώστη του Διοικητηρίου Χανί-
ων, το διάγγελμά του, με το οποίο καλούσε το 
λαό σε πειθαρχία στους νόμους και σε ειρηνική 
συμβίωση. η Κρητική Πολιτεία αποτελούσε πλέ-
ον μια πραγματικότητα.

Μία Σημαία από λευκοσίδηρο, τοποθετημένη 
στη νησίδα της Σούδας, συμβόλιζε τα σκιώδη δι-
καιώματα του Σουλτάνου επί της νήσου. Οι «Με-
γάλες Δυνάμεις» έθεσαν τη νήσο υπό την υψηλή 
προστασία τους. Οι Ιταλοί τα Χανιά,  οι Ρώσοι το 
Ρέθυμνο, οι Άγγλοι το ηράκλειο. Ταυτοχρόνως το 

Το φρούριο Φιρκά στο λιμάνι των Χανίων
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μεγάλο έργο της ανασυγκρότησης και οργάνωσης 
της Κρητικής Πολιτείας το οποίο εψηφίσθη από τη 
Γενική Συνέλευση ετέθη σύντομα σε εφαρμογή. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 29 απριλίου 1899 
ο πρίγκηψ εσχημάτισε την πρώτη του κυβέρνηση, 
με την ακόλουθη σύνθεση Συμβούλων (Υπουρ-
γών): Ελευθέριος Βενιζέλος της Δικαιοσύνης, 
Μανούσος Κούνδουρος των Εσωτερικών και της 
Συγκοινωνίας, Νικόλαος Γιαμαλάκης της Δημόσι-
ας Εκπαίδευσης και των Θρησκευτικών, Κωνστα-
ντίνος Φούμης των Οικονομικών και Χασάν Σκυλ-
λιανάκη της Δημόσιας ασφάλειας. 

Λόγω των οργανωτικών αδυναμιών του Συ-
ντάγματος, ο Ύπατος αρμοστής είχε συγκεντρωμέ-
νες πολλές εξουσίες στα χέρια του, με αποτέλεσμα 
να ασκεί κατά τρόπο απολυταρχικό και αδιάλλακτο 
την εξουσία. η πολιτική αυτή οδήγησε στην Επα-
νάσταση του Θερίσου το 1905, με αρχηγούς τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο Φούμη και 
τον Κωνσταντίνο Μάνο. Ο Βενιζέλος οργάνωσε 
στον Θέρισο την προσωρινή Κυβέρνηση της Κρή-
της, εκήρυξε την Ένωση με την Ελλάδα και εζήτη-
σε την αποχώρηση του Γεωργίου από την Κρήτη. 
Οι ξένες δυνάμεις, θορυβημένες από την κατάστα-
ση η οποία είχε διαμορφωθεί, προέβησαν σε κινή-
σεις για την εξομάλυνση του θέματος με δια-
πραγματεύσεις, αφού το κίνημα του Θερίσου και η 
πολιτική του Βενιζέλου έχαιρον της αποδοχής του 
συνόλου του Κρητικού λαού. 

Ο Πρίγκηψ Γεώργιος υπέβαλε την παραίτησή 
του στις 12 Σεπτεμβρίου 1906 και στις 22 Σε-
πτεμβρίου αναχώρησε από την Κρήτη. Νέος Ύπα-
τος αρμοστής, ανέλαβε ο πρώην πρωθυπουργός, 
έμπειρος και μετριοπαθής πολιτικός, αλέξανδρος 
Ζαΐμης. Τον lούλιο του 1908 ένα μεγάλο μέρος 
από τα στρατεύματα των «Μεγάλων Δυνάμεων» 
αποσύρθηκε από την Κρήτη. Οι «Μεγάλες Δυ-
νάμεις» ανέλαβαν επίσης την υποχρέωση να απο-
χωρήσει μέσα στον επόμενο χρόνο και ο τελευταί-

ος Ευρωπαίος στρατιώτης.
Το πάθος βεβαίως των Κρητικών για την πλήρη 

Ένωση με την Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να σβή-
σει. αντιθέτως έβαινε διαρκώς ενισχυόμενο και 
το Σεπτέμβριο του 1908 συνεκλήθη Παγκρήτια 
συγκέντρωση στα Χανιά κατά την οποία για πολ-
λοστή φορά, εκηρύχθη η Ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα και η κατάργηση της αυτόνομης Κρητικής 
Πολιτείας. η Κρητική Βουλή επεκύρωσε τη λαϊκή 
αυτή θέληση και συνεκρότησε προσωρινή κυβέρ-
νηση διακομματικού χαρακτήρα, με πρόεδρο τον 
α. Μιχελιδάκη, η οποία ανέλαβε τη διοίκηση της 
νήσου, στο όνομα του Βασιλέως των Ελλήνων 
Γεωργίου του α'.

η Ελληνική Κυβέρνηση, για να αποφύγει την 
Τουρκική, αλλά και τις διεθνείς αντιδράσεις, δεν 
προχώρησε αμέσως στην επίσημη αναγνώριση 
της Ένωσης. αρχικώς οι «Μεγάλες Δυνάμεις» 
δεν έδειξαν σημεία αντίδρασης στις νέες αυτές 
εξελίξεις. Με την ύψωση όμως της Ελληνικής 
σημαίας στο φρούριο του Φιρκά, στην είσοδο του 
λιμένος των Χανίων, απαίτησαν αμέσως την 
υποστολή της. η αναταραχή διήρκεσε μέχρι την 
έκρηξη του α' Βαλκανικού πολέμου, οπότε η Ελ-
ληνική Βουλή άνοιξε τις πύλες της για τους Κρη-
τικούς βουλευτές.

η τυπική λύση στο Κρητικό ζήτημα εδόθη με τη 
Συνθήκη του Λονδίνου. Το άρθρο 4 της Συνθήκης 

Λίγο πριν την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο 
φρούριο Φιρκά την 1η Δεκεμβρίου 1913
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του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) άναψε το πράσινο 
φως προς την κατεύθυνση αυτή. Με ιδιαίτερη Συν-
θήκη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας (1 Νοεμβρίου 
1913) ο σουλτάνος παραιτήθηκε από κάθε κυρι-
αρχικό δικαίωμα στο νησί. Στον τόπο της τελετής 
φιλοτεχνήθηκε μαρμάρινη επιγραφή  που έγραφε: 
«Τουρκοκρατία εν Κρήτη 1669-1913, ήτοι 267 
έτη, 7 μήνες, 7 ημέρες, έτη αγωνίας». αργότερα η 
πινακίδα αυτή αντικαταστάθηκε από την πινακίδα 

που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ο επίσημος εορτασμός εγένετο την 1η Δεκεμ-

βρίου 1913 στα Χανιά. Το όνειρο και ο εθνικός 
πόθος του κρητικού λαού πήρε σάρκα και οστά 
και οι αγώνες του δικαιώθηκαν. Το πρωί της 
μεγάλης εκείνης ημέρας, ημέρα Κυριακή, κατέ-
πλευσε μοίρα του Στόλου, έξωθι του λιμένος 
των Χανίων, αποτελούμενη από το Θωρηκτό 
«αβέρωφ», το Θωρηκτό «Σπέτσαι», και τα αντι-
τορπιλικά «αετός» και «Πάνθηρ». Επί του «αβέ-
ρωφ» επέβαιναν ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, οι 
πρίγκιπες Γεώργιος και αλέξανδρος (μετέπειτα 
βασιλείς), ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενι-
ζέλος και ο ένδοξος Ναύαρχος Παύλος Κου-
ντουριώτης. Συγχρόνως αγκυροβόλησε και το 
ατμόπλοιον «Μυκάλη», επί του οποίου επέβαι-
νον, ο Πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων Ζα-
βιτσάνος με όλα τα μέλη του προεδρείου της 
βουλής και πολυάριθμα μέλη των εν Πειραιά 
και αθηνών Κρητικών Σωματείων. η επίσημος 
έπαρσις της Σημαίας, εγένετο στο Φρούριο Φιρ-
κά στο λιμένα των Χανίων, αφού προηγουμέ-
νως έγινε Δοξολογία στο Μητροπολιτικό ναό 
των Εισοδίων στα Χανιά χοροστατούντος του 
Μητροπολίτου Κυδωνίας και αποκορώνου αγα-
θάγγελου Νικολάκη.

Στο φρούριο Φιρκά τοποθετήθηκε (μεταγενέ-
στερα) η ακόλουθη πινακίδα σε αντικατάσταση της 
αρχικής ως προηγουμένως, αναφέρθηκε, αναγρά-
φων τα ακόλουθα:

η Εθνική Σημαία υψώθη ενταύθα εις το διηνε-
κές υπό των ανακηρυξάντων την ένωσιν της νή-
σου μετά της Ελλάδος την 1ην Δεκεμβρίου 1913 
της α.Μ. Βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου 
ΙΒ' Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, Ναυ-
άρχου Κουντουριώτη Γενικού αρχηγού Κυδωνί-
ας Χατζημιχάλη Γιάνναρη οπλαρχηγού αναγνώ-
στη Μάντακα και λοιπών επιζώντων οπλαρχη-
γών.   

Στο φρούριο Φιρκά 
τοποθετήθηκε 
(μεταγενέστερα) 
η ακόλουθη πινακίδα 
σε αντικατάσταση 
της αρχικής, αναγράφουσα 
τα ακόλουθα:
Η Εθνική Σημαία υψώθη 
ενταύθα εις το διηνεκές υπό 
των ανακηρυξάντων την 
ένωσιν της νήσου μετά της 
Ελλάδος την 1ην Δεκεμβρίου 
1913 της Α.Μ. Βασιλέως 
των Ελλήνων Κωνσταντίνου 
ΙΒ' Πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Ναυάρχου Κουντουριώτη 
Γενικού Αρχηγού Κυδωνίας 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη 
οπλαρχηγού Αναγνώστη 
Μάντακα και λοιπών 
επιζώντων οπλαρχηγών.
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Σ υνάδελφοι με τους οποίους κακή τη μοί-
ρα, μετά το κίνημα δεν εχαιρετώμεθα, 
είχαμεν ήδη επανεύρει εαυτούς, είχαμεν 

ενθυμηθή τους κοινούς σκοπούς, τας κοινάς ελ-
πίδας, τας πρώτας κοινάς χαράς και απογοητεύ-
σεις και είχαμεν επανασυνδέσει τας φιλίας μας. 
Εν ενεργεία συνάδελφοι, μας ετόνιζαν την ανά-
γκην που είχεν το Β. Ναυτικόν της συνεργασίας 
των αποτάκτων.

Πάντως όλα αυτά ήσαν ανεπίσημα. Καμία έν-
δειξις περί των προθέσεων της Κυβερνήσεως 
δεν υπήρχεν. Εις το Ναυτικόν από του Ιουλίου 
είχαν ανακληθή ως «έφεδροι» εξ ή επτά, νομίζω, 
μόνον, κατώτεροι αξιωματικοί απότακτοι.

Όλα αυτά επερνούσαν από τον νουν μου κατά το 
θερμό εκείνο μεσημέρι του Σεπτεμβρίου καθώς 
ήμουν ξαπλωμένος εις την πολυθρόνα μου.

Εσηκώθην διά να υπάγω διά την απαραίτητον 
μεταμεσημβρινήν ανάπαυσιν την οποίαν ετήρουν 
με θρησκευτικήν ευλάβειαν, όταν ενεθυμήθην ότι 
προ ολίγης ώρας είχαν φέρει ένα γράμμα που 
είχεν αφήσει η υπηρέτρια εις το γραφείον μου. 
Όταν το επήρα, ανεγνώρισα τον φάκελλον του 
Υπουργείου των Ναυτικών. Το αντίκρυσμα ενός 
φακέλλου που είχα πέντε χρόνια να ιδώ με έκα-
με να αποτινάξω αμέσως την νάρκην μου και να 
τον ανοίξω βιαστικά. Ήτο μια διαταγή του Υπουρ-
γείου Ναυτικών. Με ανεκάλουν εις την ενέργει-
αν και με ετοποθέτουν Διοικητήν του Ναυτικού 

Οχυρού Μεγάλου Εμβόλου.
Είχα αρκετάς στιγμάς χαράς εις την ζωήν μου. 

Διά να συγκρίνω όμως την χαράν που μου έδω-
σεν το έγγραφον αυτό με άλλας ευτυχείς στιγμάς 
μου, θα πρέπει να γυρίσω πολλά χρόνια οπίσω, 
εις τα παιδικά μου καλά χρόνια. Φυσικά ούτε λό-
γος πλέον ημπορούσε να γίνη διά την μεσημβρι-
νήν μου ανάπαυσιν.

Φαίνεται ότι η χαρά μου είχεν δώσει κάτι πε-
ρίεργο εις την φυσιογνωμίαν μου διότι δεν θα 
λησμονήσω το έκπληκτον βλέμμα του θυρωρού, 
όταν με είδε να βγαίνω από το σπίτι και μάλιστα 
εις τας τρεις το μεσημέρι. Υπήρξε παιγνίδι δι’ εμέ 
το να κανονίσω αμέσως τας υποθέσεις μου και 
να λάβω διαταγάς όσον το δυνατόν ταχύτερον. 
Εντός ελαχίστων ημερών έπαιρνα τον σιδηρό-
δρομον διά την Θεσσαλονίκην.

Το Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου, το ΟΜΕ όπως 
ελέγετο συντετμημένως, ήτο το παλαιότερον 
Φρούριον του Ναυτικού μας. Άλλοτε ελέγετο 
Μεγάλο Καραμπουρνού από την Τουρκικήν ονο-
μασίαν διά να ξεχωρίζη από το μικρό Καρα-
μπουρνού ή Καραμπουρνάκι, που ευρίσκεται 
ενός του Θερμαϊκού Κόλπου.

Δεν μου ήτο άγνωστον το ΟΜΕ. Είχα ειδικευθή 
εις το πυροβολικόν και το είχα επιθεωρήσει κατά 
το 1930. Το Ναυτικόν ουδέποτε είχε δώσει σημα-
σίαν εις αυτό και το είχεν εγκαταλείψει εις την 
τύχην του. αξιωματικός Πληρωμάτων Στόλου, 

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 Β΄
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δηλαδή εκ των προερχομένων εξ Υπαξιωματικών 
και δεκάς τις ναυτών, αυτοί ήσαν όλοι όσοι διετί-
θεντο διά την συντήρησίν του. Επειδή δε είχε δη-
μιουργηθή και η κακή συνήθεια όπως οι αποστελ-
λόμενοι εκεί ναύται είναι όχι εκ των καλών διά 
τούτο είχε δημιουργηθή η παράδοσις ότι το ΟΜΕ 
ήτο τόπος εξορίας. Γίνεται επομένως αντιληπτόν 
πως, με τας ατυχείς αυτάς αντιλήψεις, είχε κατα-
ντήσει το Φρούριον. Οι εξ Υπαξιωματικών προερ-
χόμενοι Διοικηταί του επήγαιναν εκεί διά να τε-
λειώσουν ήρεμα και μακράν από κάθε άμεσον 
ιεραρχικήν επιτήρησιν την μακράν και κοπιώδη εις 
το Ναυτικόν υπερτριακονταπενταετή υπηρεσίαν 
των. Και οι αγαθοί αυτοί Διοικηταί του εθεώρουν 
και ολίγον ως Ευγηρίας Πρόνοιαν την τοποθέτη-
σίν των εκεί και ησχολούντο πολύ περισσότερον 
με την κηπουρικήν, την χοιροτροφίαν και κονικλο-
τροφίαν, πράγματα αρκετά αποδοτικά, παρά με τα 
σκυθρωπά πυροβόλα τα οποία εις το τέλος, αισθα-
νόμενα την εγκατάλειψίν των και την διαβίωσίν 
των εντός τόσον αξένου δι’ αυτά περιβάλλοντος, 
είχαν καταντήσει ακόμη σκυθρωπότερα.

Το ΟΜΕ ευρίσκετο εις το ακρωτήριον του Με-
γάλου Εμβόλου. Το ακρωτήριον αυτό κλείνει 
προς Νότον τον Θερμαϊκόν Κόλπον και είναι 
ακριβώς απέναντι των παλαιών εκβολών του 
αξιού. Το ΟΜΕ απετελείτο από δύο Φρούρια. Το 
ένα ευρίσκετο ακριβώς εις το ακρωτήριον όπου 
και ο Φάρος το δε άλλο εις την προεκτεινομένην 
νοτίως γλώσσαν του ακρωτηρίου. η μεταξύ των 
δύο Φρουρίων απόστασις ήτο περίπου 3.000 μέ-
τρα. Μεταξύ των δύο Φρουρίων υπάρχουν αι 
αλυκαί του Μεγάλου Εμβόλου. από την Τουρκι-
κήν ονομασίαν της αλυκής, ΤΟΥΖΛα, επήρε και 
το όνομά του το νότιον Φρούριον το οποίον ωνο-
μάζετο και αυτό ΤΟΥΖΛα ενώ το Βόρειον ωνο-
μάζετο ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ.

Και το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ και η ΤΟΥΖΛα είχαν 
κτισθεί επί Τουρκοκρατίας κατά το 1909. Γερμα-

νοί μηχανικοί είχαν εκπονήσει τα σχέδια και είχαν 
αναλάβει την κατασκευήν, Γερμανικός δε ήτο και 
ο οπλισμός. Υπήρχε άλλωστε πληθώρα αρίστων 
εγκαταστάσεων. Πυριταποθήκαι ημιυπόγειαι, 
κρύπται διά προβολείς, βάσεις μόνιμοι πυροβό-
λων με αρίστην προκάλυψιν οχυρωμέναι θέσεις 
διευθύνσεις της βολής, πλάγια παρατηρητήρια, 
πλήρες υπόγειον τηλεφωνικόν δίκτυον. Εις το 
κέντρον των εγκαταστάσεων του ΚαΡαΜΠΟΥΡ-
ΝΟΥ υπήρχε ένας θαυμάσιος κυκλικός στρατών 
με στέγην πάχους 2.50 μέτρων, αρκετά καλόν 
καταφύγιον δηλαδή. Εκεί πλέον τούτου εις το 
ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ υπήρχαν και δύο μεγάλοι 
στρατώνες με το Διοικητήριον εις το μέσον, εις 
δε την ΤΟΥΖΛαΝ ένας επίσης μεγάλος στρατών 
διά να ενδιαιτώνται εις αυτούς εν καιρώ ειρήνης 
οι άνδρες. ηλεκτρική εγκατάστασις δεν υπήρχεν. 
Μία σοβαρά έλλειψις του Φρουρίου ήτο ότι δεν 
είχεν δίκτυον υδρεύσεως. Και τα δύο Φρούρια 
υδρεύοντο από πηγάδια. Το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ 
υδρεύετο από το πηγάδι του χωρίου αγγελοχώ-
ρι ευρισκομένου εις απόστασιν 1.500 μέτρων η 
δε ΤΟΥΖΛα από ένα πηγάδι εις απόστασιν 100 
μέτρων από τον στρατώνα.

Το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ απέχει οδικώς 36 χιλιό-
μετρα από της Θεσσαλονίκης. Διά την διά θαλάσ-
σης συγκοινωνίαν διέθετε μόνον το ΚαΡα-
ΜΠΟΥΡΝΟΥ μίαν ξυλίνην αποβάθραν εις την 
άκραν της οποίας το βύθισμα ήτο μόλις 1.50 μέ-
τρων. η περιοχή και των δύο Φρουρίων εμαστί-
ζετο από ελώδεις πυρετούς προερχομένους από 
τα έλη τα ευρισκόμενα μεταξύ αλυκής και του 
Φρουρίου ΤΟΥΖΛαΣ.

Μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν τρία 
χωρία είχαν ιδρυθή εις την περιφέρειαν των 
Φρουρίων. Το αγγελοχώρι, το Έμβολον ή Κερα-
σιά και η Νέα Μηχνιώνα νοτίως της ΤΟΥΖΛαΣ εις 
τον μυχόν ενός ανοικτού ορμίσκου και εις από-
στασιν 3.000 μέτρων. Μεταξύ των δύο Φρουρί-
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ων υπήρχαν κτήματα, που ανήκαν εις τους κατοί-
κους των χωρίων, ως και δύο υποστατικά. Έτσι 
τα δύο Φρούρια ήσαν αποκεκομμένα μεταξύ των. 
Συνεδέοντο με ένα αθλιέστατον καρόδρομον, ο 
οποίος τον χειμώνα εγίνετο τελείως αδιάβατος.

Το Φρούριον συνεκοινώνει με την Θεσσαλο-
νίκην με την οδόν Νέας Μηχανιώνας – Θεσσαλο-
νίκης. αλλά η οδός αυτή η οποία ήτο εις μετρίαν 
κατάστασιν, καταντούσε εις απιστεύτου σημείου 
κακήν κατάστασιν από του χωρίου αγία Τριάς 
μέχρις της Νέας Μηχανιώνας.

Ιστορίαν το ΟΜΕ άξιαν λόγου δεν είχεν.
Το 1912 δεν ημπόρεσεν να εμποδίση τον Βό-

τσην να εισπλεύση εις τον Θερμαϊκόν με το τορ-
πιλλοβόλον 11, και να τορπιλλίση εις τον λιμένα 
της Θεσσαλονίκης το Τουρκικόν καταδρομικόν 
ΦΕΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕΝΤ. Δεν επέτυχεν επίσης μετά 
τον τορπιλλισμόν να το ανακαλύψη και να το βυ-
θίση όταν έβγαινε από τον Κόλπον.

Κατά την διάρκειαν του μεγάλου πολέμου εις 
το ΟΜΕ είχαν εγκατασταθή οι τότε Σύμμαχοί μας. 
Καθ’ όλην την διάρκειαν του πολέμου αυτού δεν 
υπήρξε ούτε μία περίπτωσις δράσεώς του.

Τέλος κατά τον Μικρασιατικόν πόλεμον επίσης 

διήλθεν τας ημέρας του με τελείαν ησυχίαν.
αυτό ήτο εις γενικάς γραμμάς το φρούριον του 

οποίου ανελάμβανα την Διοίκησιν.
Δεν εγνώριζα τι είχεν γίνει εις αυτό κατά το διά-

στημα της απομακρύνσεώς μου από το Ναυτικόν. 
Είχαμεν ήδη ιδρύσει νέα Ναυτικά Οχυρά. Όλα τα 
Οχυρά εν ειρήνη υπήγοντο υπό την αΔΠα (ανωτέ-
ραν Διοίκησιν Παρακτίου αμύνης). η υπηρεσία 
αυτή είχεν επιτύχει να δημιουργήση εντός ολίγου 
σχετικώς χρονικού διαστήματος λίαν αξιόλογα 
έργα. Τα νέα Οχυρά της αΙΓΙΝηΣ, του αΡαξΟΥ, των 
ΦΛΕΒΩΝ, του ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ, ήσαν πράγμα-
τι υποδειγματικά. ατυχώς το πρόγραμμα επισκευ-
ών και μεταρρυθμίσεων του ΟΜΕ είχε κανονισθή 
λόγω θέσεως και λόγω περιορισμού του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Ναυτικών, να αρχίση 
μετά την αποπεράτωσιν των νέων Οχυρών.

Όταν έφθασα εις την Θεσσαλονίκην παρουσι-
άσθην εις τον Διοικητήν της ΝαΠ 5 εις την περι-
οχήν της οποίας ευρίσκετο το ΟΜΕ και υπό τας 
αμέσους διαταγάς της οποίας υπήγετο τούτο.

Διοικητής της ΝαΠ 5 ήτο ο Πλοίαρχος Εμ. Κορ-
τέσης. Με ιδιαιτέραν πάντοτε ευχαρίστησιν θα 
ενθυμούμαι την εποχήν εκείνην κατά την οποίαν 

Ο φάρος στο Μεγάλο Έμβολο του Θερμαϊκού κόλπου κατασκευάστηκε το 1864 από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων. 
Το ύψος του πύργου του είναι 10,5 μέτρα και το εστιακό του ύψος είναι 32 μέτρα. Βρίσκεται στην άκρη της 
Ναυτικής Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.
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ως Διοικητής του ΟΜΕ υπηρέτουν υπό τας δια-
ταγάς του Πλοιάρχου Κορτέση. η προσήνειά του, 
η βαθεία κρίσις του, η τελεία ναυτική του αντίλη-
ψις, τα διοικητικά του προσόντα τα οποία τόσον 
καλά εφάνησαν κατά την διάρκειαν του πολέμου, 
τον κατέτασσον δι’ εμέ μεταξύ των καλλιτέρων 
αξιωματικών υπό τους οποίους είχα την τύχην να 
υπηρετήσω.

η κατά τας δυσκολωτέρας στιγμάς απόλυτος 
αταραξία του και η ταχίστη λήψις αποφάσεων 
είχαν ως αποτέλεσμα την απολύτως ευπρεπή 
εμφάνισιν της Ναυτικής Διοικήσεως Θερμαϊκού 
κατά τας ημέρας της Γερμανικής επιθέσεως.

Είμεθα τότε αντιθέτων ιδεολογιών. Ενθυμούμαι 
την αρίστην υποδοχήν που μου έκαμεν. «Ευτυχώς 
που ήλθες. Πήγαινε όσον μπορείς γρηγορότερα εις 
το Φρούριο, θα έχης πολλή δουλειά να κάνης, για-
τί η κατάστασις εκεί είναι πρωτόγονος».

Προτού φύγω από τας αθήνας, ο αξιωματικός 
«Π» της αΔΠα αντιπλοίαρχος Παπαδημάκης, 
συμμαθητής μου, εις την Σχολήν των Δοκίμων 
και άριστος αξιωματικός, μου παράσχεν κάθε 
πληροφορίαν, οδηγίαν και βοήθειαν. Μου εξέθε-
σεν ωμότατα την κατάστασιν εις την οποίαν θα 
εύρισκα το Φρούριο. Ομολογώ όμως ότι ποτέ 
δεν εφανταζόμην εις ποίαν κατάστασιν θα το εύ-
ρισκα. Ενθυμούμαι με πόσον τρόμον είδα όταν 
έφθασα εις τον περίβολον των πυριταποθηκών 
της ΤΟΥΖΛαΣ ένα ωραιότατον κονικλοτροφείον 
του οποίου οι τρόφιμοι έκαμναν περιπάτους σε 
στοές υπόγειες που είχαν ανοίξει κάτω από τας 
πυριταποθήκας. Ευτυχώς με συνέφεραν από τον 
τρόμον μου οι χαρωποί γρυλλισμοί ενός ωραι-
ωτάτου γουρουνόπουλου που ήτο εγκατεστημέ-
νον πολύ ανέτως εις το άλλο μέρος του περιβό-
λου. Συνήλθα δε τελείως, όταν από το προ των 
πυροβόλων πεδίον, με απέσπασαν των προς το 
γουρουνόπουλον ρεμβασμών μου οι γρυλλισμοί 
της ευτυχούς μητρός του.

Κατόπιν τούτου είναι φυσικόν ότι εάν αι πρώ-
ται διαταγαί μου εμανθάνοντο από τον Σύλλογον 
Προστασίας των Ζώων, θα είχον ως αποτέλεσμα 
να σηκωθούν αι τρίχες της κεφαλής των αξιοτί-
μων μελών του!

Συνέβη επίσης φαίνεται να μην έχει κοινοποιή-
ση εις όλους τους αρμοδίους του Φρουρίου το 
Υπουργείον Ναυτικών την τοποθέτησίν μου, διότι 
μου απηγόρευσεν την είσοδον εις το ΚαΡα-
ΜΠΟΥΡΝΟΥ ένας υπερήφανος σκύλος που ανήκε 
εις την περίφημον ράτσα των μανδροσκύλων!

Κατά την πρώτην επίσκεψίν μου εις το Φρού-
ριον μου εδόθη επίσης η ευκαιρία να διαπιστώ-
σω τας ακαριαίας μεταβολάς των εκφράσεων 
του ανθρωπίνου προσώπου. Τούτο όταν αφού 
επί πολλήν ώραν συνεζήτουν με ένα συμπαθητι-
κόν κύριον με πολιτικά, ο οποίος είχεν έλθη διά 
να με υποδεχθή λίαν φιλοφρόνως κατά την απο-
βίβασίν μου, τον οποίον απεκάλουν γιατρόν και 
φυσικά ενόμιζα ως ιατρόν ενός των γύρω χωρί-
ων, ανεκάλυψα αίφνης ότι ήτο ο αρχικελευστής 
νοσοκόμος (διπλωματούχος ιατρός εκτελών την 
θητείαν του) του Φρουρίου.

Ύστερα όμως από τας δυσαρέστους αυτάς 
εντυπώσεις, είχα επί τέλους και τας ευχαρίστους 
όταν είδα την ποικιλίαν των τριών πιάτων με τα 
οποία εφάγαμε, όταν έμαθα την τελείαν έλλειψιν 
στοιχειωδών αναγκών του πληρώματος, την έλ-
λειψιν επίσης λουτήρων διά πάντας, και είδα με 
τα μάτια μου τον φύλακα άγγελον του ιδιαιτέρου 
διαμερίσματος των αξιωματικών, ένα λίαν ευ-
τραφή και συμπαθέστατον ποντικόν.

Όταν επί τέλους μετά τας διαφόρους αυτάς 
συγκινήσεις απεσύρθην διά να αναπαυθώ εις το 
δωμάτιόν μου αντιλαμβάνεσθε πλέον την δικαι-
ολογημένην ανακούφισίν μου όταν είδα ότι τού-
το ήτο μια παλαιά, βιαστικά ασβεστωμένη κου-
ζίνα.      
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Γράφει ο αντιπλοίαρχος ηλεκτρονικός Φλωρόπουλος Παναγιώτης ΠΝ

Νοέμβριος 1913 – Νοέμβριος 2013  
100 χρόνια από την απελευθέρωση του 
αγίου Όρους

Π έμπτη βράδυ 1η Νοεμβρίου στο Άγιο 
Όρος επικρατούσε μεγάλη αναστάτω-
ση σαν κάτι να περίμεναν οι Άγιοι Πα-

τέρες. Και ξαφνικά ξημερώματα Παρασκευής 
2ας Νοεμβρίου 1913 εμφανίζονται και αγκυρο-
βολούν στο λιμάνι της Δάφνης το θρυλικό θω-
ρηκτό «αβέρωφ» με κυβερνήτη τον Παύλο Κου-
ντουριώτη και συνοδεία τα αντιτορπιλικά «Πάν-
θηρας», «Θύελλα» και «Ιέρακας». Στο Άγιο Όρος 
μεταδόθηκε σαν αστραπή από τη μια άκρη ως την 
άλλη, οι μοναχοί έτρεχαν στους ναούς ασπάζο-
ντας ο ένας τον άλλον και άρχισαν να χτυπούν οι 
καμπάνες των ναών σαν να είναι μεγάλη πανή-
γυρη με όλα σημαιοστολισμένα. Το πού βρέθη-
καν χιλιάδες ελληνικές σημαίες ένας Θεός ξέ-
ρει. Το Άγιο Όρος θύμιζε παλιές δόξες. αμέσως 
συνήλθε η Ιερά Κοινότητα και αποφάσισε να εκ-
φράσει την ευγνωμοσύνη της στο βασιλιά Γε-
ώργιο, το διάδοχο του ελληνικού θρόνου, στον 
πρωθυπουργό, στον υποναύαρχο του στόλου 
αιγαίου Παύλο Κουντουριώτη και στον αξιωμα-
τικό του αγήματος σημαιοφόρο Γεώργιο Παπα-
γεωργίου, ο οποίος μόλις έφτασε στο Άγιο Όρος 
στις 10 το πρωί της 2ας Νοεμβρίου 1913, ως 
επικεφαλής του αγήματος κατάληψης και απε-
λευθέρωσης του αγίου Όρους από τον τουρκικό 
ζυγό, στάθηκε μπροστά από το παντοκρατορικό 
κατάστημα και κήρυξε αιχμάλωτο τον Τούρκο 
Καϊμακάμη αλή Ταλάτ Μπέη Μουλαζαδέ. Όλοι 
οι Τούρκοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί παραδό-
θηκαν χωρίς καμιά αντίσταση μέσα στο διοικη-
τήριο. Μετά την κατάληψη από τους Έλληνες και 

την ουσιαστική απελευθέρωση του αγίου Όρους 
η ιερά κοινότης οδήγησε τον επικεφαλής του 
αγήματος σημαιοφόρο Γεώργιο Παπαγεωργίου 
και το άγημα στον ιερό ναό του Προστάτου σε 
εκκλησιατική παράταξη και ψάλθηκε μεγάλη 
δοξολογία.

Ο γραμματέας της Ιεράς Κοινότητας προσφώ-
νησε τους απελευθερωτές ως εξής: «Καλώς 
ήλθατε γενναιότατοι του έθνους ελευθερωταί 
κατά την ιστορικήν ημέραν που ήρθατε στον ιε-
ρόν τόπον του αγίου Όρους. Είναι ημέρα απολυ-
τρώσεως για μας. Χαρά και αγαλλίαση γεμίζει η 
καρδιά όλων μας. Σας οφείλωμεν αιωνίαν ευ-
γνωμοσύνη και ευλογούμε τα ονόματά σας διότι 
ήρθατε με ανυψωμένο το λάβαρον της Νίκης και 
συνετρίψατε τα δεσμά της μακροχρόνιας δουλεί-
ας και δωρίσατε σε μας την ελευθερίαν». Ο ση-
μαιοφόρος Γεώργιος Παπαγεωργίου είπε σύντο-
μα τα εξής: «αδελφοί μου είμαι κατενθουσιασμέ-
νος από την μεγάλην σας υποδοχήν, η οποία 
δείχνει την μεγάλην σας εθνικήν ζωήν και το ευ-
γενές ελληνικόν αίμα που κυλάει στις φλέβες 
σας. Σας διαβεβαιώ δε ότι ο ελληνικός στρατός 
παντού δρέπει δάφνες νίκης». 

Μετά από τις προσφωνήσεις και με ζητω-
κραυγές υπέρ του έθνους του βασιλιά Γεωργίου 
του α΄και του ναυάρχου του στόλου Παύλου 
Κουντουριώτη κατευθύνθηκαν σε μια μικρή δε-
ξίωση. Έστειλαν επιστολές στο βασιλιά και τον 
πρωθυπουργό, οι οποίες αν το περιοδικό έχει 
διαθέσιμο κενό χώρο θα δημοσιευθούν στο επό-
μενο τεύχος.  
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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

Αθηρωμάτωση και αγγειακή φλεγμονή

η αθηρωμάτωση αποτελεί νόσο των μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους αρτηριών και χαρακτηρίζεται από 
δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, φλεγμονή και τη συσ-
σώρευση λιπιδίων, χοληστερόλης, ασβεστίου, λείων 
μυϊκών κυττάρων σε αποσύνθεση και αιμοπεταλίων 
στον εσωτερικό χιτώνα των αγγείων. Όλες αυτές οι 
δυσλειτουργίες οδηγούν στο σχηματισμό της αθηρω-
ματικής πλάκας η οποία αποφράσσει άλλοτε σε άλλο 
βαθμό τον αυλό του αγγείου προκαλώντας μειωμένη 
αιματική ροή και τέλος μειωμένη οξυγόνωση των ορ-
γάνων στόχων. Στην περίπτωση που η αθηρωματική 
πλάκα αναπτύσσεται στις στεφανιαίες αρτηρίες τότε 
προκαλείται η στεφανιαία νόσος. η στεφανιαία νόσος 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου τόσο στους άντρες 
όσο και στις γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες [1, 2]. 
ανάλογα με την έκταση της βλάβης που δημιουργείται 
στις αρτηρίες, είναι δυνατόν να ακολουθήσουν σοβαρές 
ασθένειες όπως προβλήματα νεφρικής δυσλειτουργί-
ας, εγκεφαλικά επεισόδια και υπέρταση. Οι εκτεταμένες 
βλάβες που δύναται να προκαλέσει η αθηρωμάτωση 
επιβάλλουν τη σωστή ενημέρωση για την πρόληψη και 
την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Πώς αναπτύσσεται η αθηρωματική πλάκα
Οι αρτηρίες αποτελούνται από τον έξω, μέσο και έσω 
χιτώνα. η εσωτερική επένδυση ή το εσωτερικό στρώμα 
(ενδοθήλιο) αποτελείται από λεία μυϊκά κύτταρα και 
είναι συνήθως ομαλή και συνεχής στον υγιή πληθυσμό. 
Το ενδοθήλιο είναι ακριβώς η θέση όπου λαμβάνει 
χώρα η βλάβη του αγγείου και αναπτύσσεται η αθηρω-
ματική πλάκα (Εικόνα 1). Μετά τον αρχικό τραυματισμό 
του ενδοθηλίου, ορισμένα λευκοκύτταρα του αίματος 
αποκαλούμενα μονοκύτταρα ενεργοποιούνται από 
πληθώρα χυμοκινών και κινούνται από το αίμα και μέ-
σω του τραυματισμένου ενδοθηλίου μιας αρτηρίας στο 
τοίχωμα αυτής. Μέσα στο τοίχωμα μετασχηματίζονται 
σε αφρώδη κύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα που συλ-
λέγουν τα λιπαρά υλικά, κυρίως χοληστερόλη [3]. Ταυ-
τόχρονα, τα λεία μυϊκά κύτταρα κινούνται από το μέσο 
χιτώνα προς το ενδοθήλιο και εκεί πολλαπλασιάζονται 
[4]. Επίσης συνδετικός και ελαστικός ιστός συσσωρεύ-
εται κάτω από το ενδοθήλιο, όπως επίσης και υπολείμ-
ματα κυττάρων, χοληστερόλη και ασβέστιο. αυτή η 
συσσώρευση των αφρωδών κυττάρων, των λείων 
μυϊκών κυττάρων, και των άλλων υλικών αποτελεί τον 
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αρχικό πυρήνα της αθηρωματικής πλάκας [5] (Εικόνα 
2). Καθώς η πλάκα μεγαλώνει από τη συνεχή εναπόθε-
ση των ανωτέρω υλικών, παχύνεται και καταλαμβάνει 
το εσωτερικό της αρτηρίας. αυτό δημιουργεί τοπικά 
στένωση της αρτηρίας που εμποδίζει την ομαλή ροή του 
αίματος και προκαλεί κατά συνέπεια ισχαιμία του οργά-
νου που αιματώνει. Όπως είναι εμφανές σε όλη την 
προαναφερθείσα  πολύπλοκη διαδικασία η φλεγμονή 
καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο, κυρίως μέσω των οξει-
δωμένων λιποπρωτεϊνών, των μακροφάγων, των 
αφρωδών κυττάρων και των ποικίλων χυμοκινών, 
κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων [6]. 

Ο ρόλος της φλεγμονής στο αγγειακό ενδοθή-
λιο και πώς συμβάλλει στην αθηρωμάτωση
η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία αποτελεί ένα από τους 
κύριους παράγοντες ανάπτυξης της αθηρωματικής 
πλάκας. η διαταραγμένη λειτουργικότητα του ενδοθη-
λίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση της 
φλεγμονής στο αγγειακό τοίχωμα [7]. η φλεγμονώδης 
βλάβη του ενδοθηλίου αρχίζει με την αποσύζευξη των 
ενδοθηλιακών συνθασών του νιτρικού οξέος 
(endothelial nitric oxide synthase :eNOS) και την ταυ-
τόχρονη παραγωγή αντδραστικών ριζών οξυγόνου από 
ενδοκυττάριες πηγές όπως η NADPH οξειδάση [8]. Πα-
ράλληλα στο δυσλειτουργικό ενδοθήλιο εκφράζονται 
μόρια προσκόλλησης, όπως η Ρ-σελεκτίνη και το αγ-
γειακό κυτταρικό μόριο προσκόλλησης-1 (vascular cell 
adhesion molecule-1: VCAM-1), τα οποία προάγουν την 
προσκόλληση των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων 
και λεμφοκυττάρων [9]. Τα λεμφοκύτταρα με τη σειρά 
τους εκκρίνουν κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες 
που προάγουν τη μετανάστευση και την υπερπλασία 

των λείων μυϊκών κυττάρων (smooth muscle cells:  
SMCs). Επιπρόσθετα, ποικίλοι παράγοντες που απελευ-
θερώνονται από τα μακροφάγα και τα αιμοπετάλια δύ-
νανται να προκαλέσουν την υπερπλασία των λείων 
μυϊκών κυττάρων στο έσω αγγειακό τοίχωμα. Ενδια-
φέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι αθηροσκληρωτικές 
βλάβες ξεκινούν στους διχασμούς των αρτηριών, πε-
ριοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλή τάση διάτμη-
σης και στις οποίες μειώνεται η δράση των ενδοθηλι-
ακών αθηροπροστατευτικών μορίων όπως του νιτρι-
κού οξέος και ευοδώνεται η παραγωγή του τοπικού 
VCAM-1, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε περιοχές 
με υψηλή διατμητική τάση [10].

η κατακράτηση των λιποπρωτεϊνών μέσα στον αγ-
γειακό χιτώνα και η σύζευξή τους με τις πρωτεογλυκά-
νες οδηγεί στην πάχυνση του αγγειακού χιτώνα και στην 
απομόνωση των λιποπρωτεϊνών από τα αντιοξειδωτι-
κά που υπάρχουν στο πλάσμα, με αποτέλεσμα να προ-
άγεται η οξειδωτική μετατροπή τους σε οξειδωμένες 
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες  (oxidized low-
density lipoprotein cholesterol: oxLDL). Τα συγκεκρι-
μένα λιποπρωτεϊνικά μόρια επάγουν την τοπική φλεγ-
μονώδη αντίδραση [11]. Όσον αφορά το ρόλο των λι-
ποπρωτεϊνών είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη ση-
μασία του λόγου των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνό-
τητας προς τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας 
(LDL/HDL). Έχει αποδειχθεί ότι ο λόγος αυτός αντιπρο-
σωπεύει ένα δείκτη αθηροσκλήρυνσης, χρήσιμο για τη 
πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου [12, 13]. Ο παρονο-
μαστής αυτού του λόγου, δηλαδή η υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνες κατέχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο από την ανάπτυξη 
της αθηρωματικής πλάκας και ελαττώνοντας τον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο [14, 15]. Οι οξειδωμένες λιποπρω-
τεΐνες προκαλούν επίσης την παραγωγή χυμοκινών, 
όπως η μονοκυτταρική χημειοτακτική πρωτείνη-1, από 
το αγγειακό τοίχωμα και διευκολύνουν την διενδοθη-
λιακή μετανάστευση των μονοκυττάρων [16, 17]. 

Τα μονοκύτταρα με τη σειρά τους αντιδρούν άμεσα 
με τα ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα και αυξάνουν 
την παραγωγή της μεταλλοπρωτεινάσης 9 (MMP-9), 

Από αριστερά, εικόνα 1. Η απεικόνιση της ανάπτυξης 
της αθηρωματικής πλάκας. Εικόνα 2. Η αθηρωματική 
πλάκα εντός του αγγειακού αυλού
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επιτρέποντας την επακόλουθη ενσωμάτωση των λευ-
κοκυττάρων στην ενδοθηλιακή στιβάδα και στη βασική 
της μεμβράνη [18]. Μέσα στον αγγειακό χιτώνα, τα μο-
νοκύτταρα ωριμάζουν σε μακροφάγα υπό την επίδραση 
του παράγοντα διέγερσης των μακροφάγων σε αποικί-
ες (macrophage colony stimulating factor: MCSF). η 
ενεργοποίηση του MCSF αυξάνει παράλληλα την έκ-
φραση εδικών υποδοχέων στην επιφάνεια των μακρο-
φάγων, οι οποίο υποδοχείς παγιδεύουν τις οξειδωμέ-
νες λιποπρωτεΐνες και τις οδηγούν σε ενδοκυττάρωση. 
η συσσώρευση των χοληστερο-εστέρων στο κυτταρό-
πλασμα μετατρέπει τα μακροφάγα σε αφρώδη κύτταρα. 
Τα αφρώδη κύτταρα υπερπλάσσονται και ενισχύουν την 
φλεγμονώδη αντίδραση μέσω της έκκρισης πολυάριθ-
μων αυξητικών παραγόντων και χυμοκινών [11].  

Εν συνεχεία, σε απάντηση στις χυμοκίνες και στα 
αντιγόνα του έσω χιτώνα (ox-LDL), τα Τ- κύτταρα ει-
σέρχονται στο ενδοθηλιακό τοίχωμα και προάγουν τις 
απαντήσεις στα Th1 κύτταρα (ιντερλευκλινη-2, ιντερ-
φερόνη γ, CD40 ligand) [19]. Οι κυτοκίνες και οι αυξη-
τικοί παράγοντες προκαλούν την κινητοποίηση και την 
υπερπλασία (μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικά 
στάδια σε διαφορετικές πλάκες και σχετίζεται με το 
όγκο των λείων μυϊκών κυττάρων του έσω χιτώνα ή 
τον ανταγωνισμό των μέσων κυττάρων στον έσω χι-
τώνα) των λείων μυϊκών κυττάρων, όπως επίσης και 
την έκφραση των μεταλλοπρωτεινασών που αποδο-
μούν την ελαστίνη και το κολλαγόνο έτσι ώστε να χρη-
σιμοποιηθούν στην αναπτυσσόμενη αθηρωματική πλά-
κα [11]. Στις περιοχές συσσώρευσης των αφρωδών 
κυττάρων προάγεται η υπερέκφραση των μεταλλο-
πρωτεινασών, η οποία με τη σειρά της προκαλεί την 
αποσταθεροποίηση του εξωκυττάριου στρώματος [20]. 
Τέλος έχει αποδειχθεί ότι κάτω από συνθήκες φλεγμο-
νής επηρεάζεται ο αριθμός και η λειτουργία των αρχέ-
γονων ενδοθηλιακών κυττάρων, που υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες συμβάλουν στη επιδιόρθωση της ενδο-
θηλιακής βλάβης και στη νεαγγειοποίηση [21].

Όπως καθίσταται φανερό από τα προαναφερόμενα, η 
φλεγμονώδης απάντηση εμπλέκεται σε ποικίλες διερ-
γασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αθηρωματικής 

πλάκας. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να μπορούμε 
να αξιολογούμε τη φλεγμονώδη διεργασία έτσι ώστε 
να εκτιμούμε τον μελλοντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

Προδιαθεσιακοί παράγοντες κινδύνου ανάπτυ-
ξης αθηρωματικής πλάκας
Υπάρχει ποικιλία παραγόντων που ευνοεί τη φλεγμονή 
του αγγειακού ενδοθηλίου και κατά συνέπεια την ανά-
πτυξη της αθηρωματικής πλάκας. Οι σημαντικότεροι 
είναι οι εξής:

• Δυσλιπιδαιμία: η ύπαρξη στο αίμα αυξημένων 
επιπέδων LDL (πάνω από 130mg/dl)  και μειωμένων 
επιπέδων HDL (κάτω από 35 mg/dl) ευνοεί τη συσσώ-
ρευση τους στο αγγειακό τοίχωμα και την ανάπτυξη 
αθηρωματικής πλάκας [22]. • Σακχαρώδης διαβήτης: 
ευνοείται η αθηρωμάτωση λόγω του αυξημένου οξει-
δωτικού στρες που παρατηρείται στα αγγεία των δια-
βητικών ασθενών [23]. • αρτηριακή υπέρταση: οι τιμές 
αρτηριακής πίεσης πάνω από 140/90 mmHg προκα-
λούν αυξημένη αγγειακή αντίσταση και δυσλειτουργία 
του ενδοθηλίου με αποτέλεσμα την αλλοίωση των τοι-
χωμάτων των αρτηριών [24]. • Κάπνισμα: προκαλεί 
δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω 
πληθώρας μηχανισμών [25]. • Κληρονομικότητα: έχει 
αποδειχθεί ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία συνδέεται 
με την ύπαρξη διαφόρων γονιδίων [26]. • Λοιμώξεις: 
τελευταία έχει αποδειχθεί ότι οι λοιμώξεις ενεργοποι-
ούν τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα που εμπλέκονται 
στην ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας [27]. • Καθι-
στική ζωή: η έλλειψη σωματικής άσκησης αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εμφάνισης 
αθηρωμάτωσης. • υπερομοκυστεϊναιμία: υπάρχει 
σαφής συσχέτιση μεταξύ αυξημένων επιπέδων ομοκυ-
στεϊνης στο αίμα και αυξημένης συχνότητας εμφάνισης 
αγγειακών παθήσεων, όπως αθηροσκλήρυνση και 
θρόμβωση [28].

Αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης
Όπως συμβαίνει με όλες τις παθολογικές οντότητες του 
οργανισμού, έτσι και με την αθηρωμάτωση ο καλύτερος 
τρόπος αντιμετώπισής της είναι η πρόληψη. Με την πρό-
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ληψη εννοούμε την υιοθέτηση ενός προτύπου υγιεινού 
τρόπου ζωής με αποφυγή του καπνίσματος, με συστη-
ματική σωματική άσκηση, με υγιεινή διατροφή (όπως 
π.χ. μεσογειακή διατροφή) και παράλληλα να μην παρα-
λείπουμε τον ετήσιο έλεγχο (check-up). Σε περίπτωση 
βέβαια που προσβληθούμε από κάποιον από τους παρά-
γοντες κινδύνου της αθηρωμάτωσης (δυσλιπιδαιμία, 
σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση) θα πρέπει 
τότε να προβούμε στην αντιμετώπιση τους αρχικά συ-
ντηρητικά (τροποποιώντας δηλαδή τον τρόπο ζωής) και 

εν συνεχεία με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

(πάντα υπό τις συμβουλές και την παρακολούθηση του 

θεράποντος ιατρού). Συμπερασματικά λοιπόν η αθηρω-

μάτωση είναι μια πολυπαραγοντική νοσογόνος οντότη-

τα η οποία συνδέεται στενά με τη φλεγμονή του αγγεια-

κού τοιχώματος και δύναται να προκαλέσει σοβαρές 

έως και θανατηφόρες βλάβες στον ανθρώπινο οργανι-

σμό. η καλύτερη αντιμετώπισή της είναι η πρόληψη 

όλων εκείνων των παραγόντων που την ευνοούν. 
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EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

Κοινωνία: Σύνολο ανθρώπων που ζουν σ’ έναν 
τόπο ή μια εποχή. Οι κάτοικοι του χωριού ή της 
πόλης ή της χώρας. Σύνολο ζώων του αυτού εί-
δους που ζουν ομαδικά.

–  Η κοινωνία δεν είναι κατάλληλη για εκείνους, 
οι οποίοι είναι ακοινώνητοι. Σαίξπηρ

–  Στην πλάστιγγα της κοινωνίας υψώνονται οι 
άδειοι δίσκοι και χαμηλώνουν οι γεμάτοι.

–  Η κοινωνία είναι η εξέλιξη της οικογενείας. 
Λακονταίρ

Όταν ως μικρά παιδιά τότε, που γυρνάγαμε ξυ-
πόλυτα στους λόγγους, τα καταράχια, τις ρεμα-
τιές και τα φαράγγια, βλέπαμε, παρατηρούσαμε 
τα διάφορα φυτά, δέντρα, ζώα και όλα τα συναφή 
περί τη φύση.

Σχολιάζαμε τις οξιές, βελανιδιές, πουρνάρια, 
γλατζινιές, σφεντάμια, μουρτζιές και λέγαμε, πο-
λύ γερά δέντρα αυτά κάνουν για πατερά, ψαλίδια 
και για κούτσουρα στο τζάκι. Παράλληλα βλέπα-
με και τον κισσό, ο οποίος αναρριχόταν πάνω στα 
παραπάνω περήφανα δέντρα τρεφότανε από 

Ποικίλα και αληθινά 
Κοινωνίες. Άνθρωποι – Ζώα – Φυτά 

Mια άποψη
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠT-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ 
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τους χυμούς τους και τελικά ξέραινε αυτά τα πα-
νύψηλα δέντρα.

Επίσης παρατηρούσαμε τους διάφορους ζώ-
ντες οργανισμούς όπως αγρίμια, ζώα διάφορα, 
τσακάλια, αλεπούδες, τσοπανόσκυλα, λαγούς, 
καβούρια, το περήφανο πτηνό το γεράκι και πολ-
λά άλλα. Σε όλα αυτά έβλεπες και το γυμνό σα-
λίγκαρο όπου με τα σάλια του γλύφοντας και με 
τα κέρατά του σκαρφάλωνε σε δέντρα, φυτά, πα-
νύψηλες κορυφές χωρίς να έχει τα φόντα γι’ αυ-
τά τα πράγματα και όμως και αυτός ζούσε μέσα 
στην κοινωνία του.

Ωσαύτως τα εκατομμύρια των ανθρώπων που 
ζουν στον πλανήτη Γη ή και σε άλλους ίσως πλα-
νήτες κατατάσσονται σε χιλιάδες κατηγορίες, 
όπως οι ισχυροί, οι αδύνατοι, οι έξυπνοι, οι αδι-
άφοροι, οι εργατικοί, οι τεμπέληδες, οι γλοιώ-
δεις τύποι, οι απρόβλεπτοι, οι καλοί, οι κακοί, οι 
ζηλιάρηδες, οι ψεύτες, οι ειλικρινείς κ.λπ.

–  Ο άνθρωπος είναι ένα γρήγορο και οδυνηρό 
όνειρο. Σατωμβριάν

–  Ο τελειότερος άνθρωπος είναι εκείνος που 
ξέρει να υποφέρη τις αδικίες που τον χτυπούν. 

Μένανδρος
–  Οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό που επιθυμούν. 

Καίσαρ
–  Τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον κρίνωμε μό-

νο από τον τρόπο που ομιλεί, αλλά από τον 
τρόπο που σωπαίνει. Κόλτον

–  Ο ισχυρός άνθρωπος έχει δούλους, ο πλούσι-
ος κόλακες και ο συνετός φίλους. Ισοκράτης

Συνοψίζοντας όλα αυτά θα πρέπει να αναλογι-
στεί κάθε άνθρωπος στον πλανήτη Γη και να κα-
τατάξει τον εαυτό του σε κάποια από τις παραπά-
νω κατηγορίες φυτών και ζώων. Εάν κάποιοι 
ελάχιστοι συνάνθρωποί μας είναι στην κατηγορία 
του κισσού ή του γυμνοσαλίγκαρου, οι ίδιοι δεν 
μπορεί να αλλάξουν ή να προσαρμοστούν στην 
υγιή κοινωνία, τουλάχιστον ας προσαρμόσουν τα 
παιδιά και  την οικογένειά τους στα υψηλά οικο-
γενειακά, χριστιανικά και πατριωτικά ιδεώδη της 
φυλής τους. Ελληνόπουλα και ελληνοπούλες 
εσείς που αύριο θα είσαστε η κοινωνία των 
εθνών και θα καθορίζετε τις τύχες του πλανήτη 
Γη σταθείτε στο ύψος της Βελανιδιάς και φτιάξτε 
μια νέα υγιή κοινωνία.  
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Το θαύμα
Μην πάψετε ποτέ να πιστεύε-

τε στα θαύματα. Για κάθε μέρα, 
αρκεί να μπορούμε να τα αντιλη-

φθούμε και συνεχίζω: «Μια μικρού-
λα έχει τον αδελφό της άρρωστο. Παράλληλα 
ακούει τον πατέρα της να λέει στη γυναίκα του, 
ότι “μόνο ένα θαύμα θα σώσει το παιδί”. Τότε η 
μικρή σπάει τον κουμπαρά της, παίρνει τα λε-
φτά και πηγαίνει στο φαρμακείο. Ζητάει από το 
φαρμακοποιό “ένα θαύμα”. Συγγνώμη, της 
απαντάει εκείνος, εδώ δεν έχουμε θαύματα, μό-
νο φάρμακα. Τότε ένας καλός κύριος που ήταν 
στο φαρμακείο και άκουσε τη στιχομυθία, ακο-
λούθησε τη μικρή στο σπίτι της και ρώτησε τη 
μητέρα της για το πρόβλημα που είχε ο γιος 
της. Όταν έμαθε ο άγνωστος κύριος το πρόβλη-
μα, λέει στους γονείς. Εγώ είμαι νευροχειρουρ-
γός και θα αναλάβω δωρεάν να χειρουργήσω 
το μικρό. Εσείς τι λέτε; Έγινε θαύμα ή όχι;».
(Επιμέλεια Πέτρος Μαρκόπουλος Αν/γός Ε.)

Η Κιβωτός του UFO
Πριν ακριβώς ένα χρόνο απασχολούσαν την 
επικαιρότητα 600 δισ. των Ελληνοαμερικανών 
σωτήρων, τα οποία ξεπλήρωναν το ελληνικό 
χρέος. Τα UFO με τα μέτρα έγιναν καπνός. Η 
εξωγήινη τεχνολογία δεν μπόρεσε να βγάλει 
άκρη. Άρα, αντί να κοιτάμε τα UFO ας προσπα-
θήσουμε να φτιάξουμε μια κιβωτό για να σω-
θούμε από τη θύελλα που προμηνύεται. «Εις 
οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης».

Οικονομική κρίση
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σήμερα, δεν 
είναι μόνον οικονομική. Είναι επίσης κρίση θε-
σμών, αξιών και κρίση Δημόσιας Διοίκησης. 
Επομένως όσον αξιόπλοο και να είναι το πλοίο 
που λέμε «Ελλάδα» εφόσον οι επιβάτες και το 
πλήρωμα δεν συμμορφώνονται με τις διαταγές 
του Κυβερνήτη, είναι καταδικασμένο να βρεθεί 
στα βράχια ή στο βυθό. Σκεφτείτε και αποφα-

σίστε. Η λύση είναι στα χέρια μας για να παύσει 
ο κόσμος να κατηγορεί την Ελλάδα πουλημένη, 
φθισική, μασκαράτα φραγκική.

Οι φίλοι μας Τούρκοι
Οι φίλοι μας οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλοι-
ώσουν την Ιστορία και να ξεπεράσουν τους γεί-
τονες Σκοπιανούς. Οι μεν πρώτοι, θέλοντας να 
μετατρέψουν την Αγία Σοφία από μνημείο της 
Βυζαντινής Ορθοδοξίας σε μουσουλμανικό τέ-
μενος, πράγμα που σεβάστηκαν όλες οι ηγεσίες 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Αγία Σοφία 
σήμερα αποτελεί μνημείο του παγκόσμιου πολι-
τισμού, κληρονομιά της ανθρώπινης ιστορίας 
και προστατεύεται από την Unesco. Οι δεύτεροι, 
με το έτσι θέλω, βάζουν τον Μ. Αλέξανδρο να 
μιλάει σερβικά. Ήμαρτον κύριοι, συνέλθετε! Δια-
βάστε και λίγο Ιστορία. Καλό θα σας κάνει!

Κοιμισμένη πολιτεία
Διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι όσοι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι κατηγορούνται για σοβαρά πειθαρ-
χικά ή ποινικά αδικήματα θα απομακρυνθούν 
από την εργασία τους μέχρι τέλος του έτους. 
Και ρωτάμε εμείς οι απλοί πολίτες γιατί το κα-
θυστερούσε η πολιτεία, λόγω ευσπλαχνίας ή 
καιροσκοπισμού. Ας μάθουμε όλοι ότι το Δη-
μόσιο δεν είναι άσυλο ανιάτων ούτε φιλόπτωχο 
ίδρυμα.

Η οικονομία ...Το χάος και τα 
δανεικά...
Ακούγαμε από μικρά παιδιά του δημοτικού 
σχολείου. Είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να 
χαλάσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά 
που έχουμε. Δεν μπορούμε να δανειστούμε, 
γιατί πού θα βρούμε να τα ξεπληρώσουμε. Αυ-
τά τα έλεγαν οι αγράμματοι ξεδοντιάρηδες άν-
θρωποι του χωριού τότε. Εσύ πάνσοφο κράτος 
δεν τα ήξερες αυτά; Και γιατί δεν πήγαινες να 
ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους που εσύ 
τους κατάντησες φτωχούς... Τότε... 
Ο νοών νοήτω.

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



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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ANAKOINΩΣEIΣ

Επαναχορήγηση δανείων μΤΝ
Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων στήριξης των με-
τόχων και μερισματούχων του ΜΤΝ, το ΔΣ/ΜΤΝ σε συνε-
δρίαση την 26η Νοεμβρίου 2013 ενέκρινε την επαναχο-
ρήγηση δανείων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
των δικαιούχων και μέχρι συνολικού ύψους 2.085.000 
ευρώ εντός του έτους 2013.

ανοιχτή πρόσκληση
Γνωστοποιείται προς τα μέλη και τους φίλους Συναδέλ-
φους της «Ένωσης Καρδιοπαθών αξιωματικών ΠΝ εα 
– ΛΣ και φίλων» ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του 2014, ακολουθούμενη με την καθιερωμένη βράβευ-
ση – απονομή «Τιμητικών Επαίνων» και ευχαριστήριων 
επιστολών στους εθελοντές αιμοδότες μας, θα γίνει την 
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00 στο φιλό-
ξενο χώρο του «Πολεμικού Μουσείου» αθηνών, οδός 
Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη αρ. 2, στάση μετρό «Ευ-
αγγελισμός».

ανακοίνωση Ελληνικού Συνδέσμου  
υποβρυχίων
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημε-
ρώσεις έγκαιρα τα μέλη και τους φίλους του, ότι η κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2014 προγραμματίστηκε να 
γίνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στην 
φιλόξενη αίθουσα του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

Ευχαριστήριο
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον Χει-
ρουργό Ν. Ίμβρο για την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά 
του και βέβαια για την επιστημονική του κατάρτιση. 

Έχω υποβληθεί από τον κ. Ίμβρο σε αφαίρεση χολής, 
σε μια άλλη μικροεπέμβαση και η αδελφή μου σε εγχεί-
ριση αιμορροΐδων. 

Πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν δικοί μας ιατροί 
που τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη στο έπακρο.

Υποναύαρχος εα Κ. Βέργος

Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος

ΟρΓαΝ./01/209/2013

Κύριον Σπυρίδωνα Περβαινά Πρόεδρο ΕααΝ
Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2013

αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος αποδέχεται ευχαρίστως τη δημοσίευση στους «Θαλασσινούς απόη-
χους» αποσπασμάτων από τα βιβλία:
• «Εχθρός εν όψει» του Ναυάρχου Ι. Τούμπα.
• «Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ο Ναυτικός αγώνας 1912-13» του Ναυάρχου Ι. Παλούμπη.
Δεν θα μπορούσε να έχουμε διαφορετική γνώμη για την ΕααΝ την οποία θεωρούμε μεγάλο υποστηρι-
κτή του Μουσείου και για τους «Θαλασσινούς απόηχους» αδελφό περιοδικό του «Περίπλου Ναυτικής 
Ιστορίας».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αναστασία Αναγνωστοπούλου – Παλούμπη

Πρόεδρος ΝΜΕ

•
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Ευχαριστήριο
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους ιατρούς Καρδιολόγους 
Πλοίαρχο (ΥΙ) Κασωτάκη Εμμανουήλ για την έγκαιρη δι-
άγνωση και τον αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Στρεμπελά Παναγιώτη 
για την επιτυχή επέμβαση τοποθετήσεως βηματοδότη.

Παπανικολάου Γεώργιος 
Ανθ/ρχος (Ε) εα ΠΝ

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα 
συγχαρητήριά μου για την εξαιρετική συμπεριφορά και 
επαγγελματική επίδοση του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού εις την Β' Χειρουργική Κλινική (Διευθυντού 
Πλοιάρχου (ΥΙ) Ν. Γεωργόπουλου) κατά την τριήμερη νο-
σηλεία μου στο ΝΝα από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2013.

Παναγιώτης Νινιός 
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα

ανακοίνωση ΕααΝ
 ανακοινώνεται ότι πληρωμές από την Επιμελητεία της 
ΕααΝ θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 09:30 
έως 12:00.

Δελτία Τύπου ΕααΝ Κρήτης
1. Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου παρατέθηκε δείπνο από τον Δι-
οικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης στη Λέσχη αξιωματικών 
«αστέρια» πρός τιμή των Ενώσεων αποστράτων αξιω-
ματικών του Νομού στο οποίο παραβρέθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του τοπικού παραρτήματος.

2. Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο χώρο του εντευκτηρίου 
του τοπικού παραρτήματος παρατέθηκε δείπνο στους Δι-
οικητές μονάδων της περιοχής Χανίων και στους Διευθυ-
ντές Διευθύνσεων ΝΚ στα πλαίσια σύσφιξης των μεταξύ 
μας σχέσεων.

3. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 πραγματο-
ποιήθηκε στο εντευκτήριο του τοπικού παραρτήματος 
η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 
καθώς και μέλη του ΔΣ της ΕααΝ καθώς και μεγάλος 
αριθμός συναδέλφων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: • 
αγιασμό από τον πρεσβύτερο Ευάγγελο Μπακαρόζο γιο 
του συναδέλφου Σημαιοφόρου (Ε) εα α. Μπακαρόζου ΠΝ  

• Επιβράβευση των αντιπλοιάρχου (Ε) εα Χ. Δρακάκη ΠΝ 
και Σ. Φαλιέρου ΠΝ για την μακρόχρονη προσφορά τους 
(από το 1989) στο τοπικό παράρτημα κυρίως από τις θέ-
σεις του Προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα. • Επι-
βράβευση του αντιπλοιάρχου (Ε) εα Γ. Τσαγκαράκη ΠΝ 
που τον περασμένο Σεπτέμβριο έσωσε από βέβαιο πνιγμό 
έναν κολυμβητή στα Χανιά. • Ομιλία-ενημέρωση από τον 
Πρόεδρο της ΕααΝ.

4. Σας γνωρίζεται ότι τα γραφεία της Ενώσεως αποστρά-
των αξιωματικών Ναυτικού Παράρτημα Κρήτης έχουν με-
ταφερθεί στη διεύθυνση: ΜαΝΟΥΣΟΓΙαΝΝαΚηΔΩΝ 1, ΤΚ 
73136 ΧαΝΙα ΚΡηΤη

Κατσώνεια 2013
14 Σεπτεμβρίου 1943 ημέρα της Χριστιανοσύνης, επεφύ-
λασσε η μοίρα στο πλήρωμα του Υ/Β Κατσώνης να γραφεί 
στην ιστορία. Βόρεια της νήσου Σκιάθου και μετά από κα-
ταδίωξη δύο ωρών εν καταδύσει, το Υ/Β αναδύθηκε σε 
έναν άνισο αγώνα με Γερμανική κορβέτα, υπέκυψε στα 
τραύματά του, συμπαρασύροντας στον υγρό του τάφο, τον 
κυβερνήτη του Β. Λάσκο, 5 αξιωματικούς και 26 ανθυπα-
σπιστές-υπαξιωματικούς και Ν/Διόπους. Στην καθιερω-
μένη από τον δήμο Σκιάθου τελετή μνήμης, παρέστησαν 
για απόδοση τιμών και κατάθεση στεφάνου ο Διοικητής 
υποβρυχίων Πλοίαρχος Ι. αγγελόπουλος ΠΝ ως εκπρό-
σωπος του αρχηγού Ναυτικού και ο επίτιμος αρχηγός 
Στόλου και Πρόεδρος ΕΣΝα Γ. Μπεζεριάνος εα ΠΝ.

ανακοίνωση ΕααΝ Παραρτήματος Πάτρας
Το Παράρτημα Νοτιοδυτικής Ελλάδος της ΕααΝ ανα-
κοινώνει ότι η κοπή πίτας του Παραρτήματος θα γίνει 
την Παρασκευή 07/02/2014 και ώρα 21:00 στο κέντρο 
ΚΟΡαΛΛΙ Πατρών, που βρίσκεται στην οδό Κορυδαλλέ-
ως 65. Θα δοθεί και δεξίωση.

Ο Πρόεδρος του παραρτήματος ΝΔΕ 
Αρχιπλοίαρχος εα Π. Γεωργουλάκης ΠΝ

ανακοίνωση ΕααΝ
Γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι από 1-1-14 ο λογα-
ριασμός Πρόνοιας που μπορούν να καταθέτουν χρήματα 
υπέρ αναξιοπαθούντων συναδέλφων θα είναι ο εξής: 
080/545137/03 Εθνική Τράπεζα καταργουμένου 
του προηγούμενου.
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Κύριες και επικουρικές συντάξεις 
συνταξιούχων στρατιωτικών

Προς: κ. υπουργόν Εθνικής αμύνης
Κοιν: ΓΕΝ, κ. αρχηγόν

ΣυΝΔΕΣμΟ αΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΝΔ, κ. Πρόεδρον
ΕΝΩΣη αΠΟΣΤραΤΩΝ αΞΙΩμαΤΙΚΩΝ ΠΝ,  
κ. Πρόεδρον

«Κύριες και επικουρικές συντάξεις συνταξιού-
χων στρατιωτικών»

Στη συνέχεια της από 17.08.12 ομοίας μου, για τη 
μη περαιτέρω μείωση των κυρίων και επικουρι-
κών συντάξεων, που όπως «αναμένετο» ουδόλως 
ελήφθη υπόψιν, σας γνωρίζω και πάλι ότι από το 
Υπουργείο Οικονομικών μου εστάλη η από 
04.02.2013 απόφαση βάσει της οποίας ξανά και 
πάλι αναπροσαρμόζεται και επαναπροσδιορίζεται, 
δηλαδή μειώνεται η σύνταξή μου κατά 462,01 € 
μηνιαίως και μάλιστα αναδρομικά, γιατί εισέπραξα 
αχρεωστήτως –αν είναι δυνατόν– δηλαδή από τα 
χρήματά μου, τα λεφτά μου (!), με το δικαίωμα –δυ-
νατότητα όμως ασκήσεως ενστάσεως– με «ποινή» 
βέβαια χρηματικό παράβολο – για τη μη περικοπή 
δηλαδή, της περικοπής που έχει ήδη γίνει!

Σχετικά με το απλόχερα χορηγούμενο και παρε-
χόμενο δικαίωμα άσκησης του ένδικου μέσου της 
αιτήσεως ενστάσεως εφέσεως για επανεξέταση 
και επανόρθωση δήθεν, ας σημειωθεί ότι την 
23.03.2006 κατέθεσα έφεση για επιδίκαση και 
έγκριση αναδρομικών λόγω οικονομικής προαγω-
γής κατά δύο επιπλέον βαθμούς που μου απενε-
μήθηκαν, χωρίς να μου  έχει δοθεί ακόμα απάντη-
ση, επτά ολόκληρα χρόνια μετά. Δεν παραλείπω να 
αναφερθώ και στο ότι, έντονη φημολογία που έχει 

αναπτυχθεί φέρει την τρόικα να αντιτίθεται στην 
καταβολή αναδρομικών, το γεγονός όμως ότι άρ-
χισε πλέον να διαφαίνεται ο διακριτός ρόλος των 
τριών λειτουργιών (εξουσιών) και ειδικότερα η 
αλλαγή στάσης της δικαιοσύνης, φέρνει πιο κοντά 
το ενδεχόμενο της καταβολής, αναγνωριζόμενης 
ως ορθής, όπως και είναι και όχι μόνον...

ας γίνει κατανοητό ότι οι συντάξεις δίνονται για 
τον συνταξιούχο και την οικογένειά του και στηρί-
ζονται στις κρατήσεις που του έγιναν 40 χρόνια και 
βασίζονται σε συνταγματικές διατάξεις και ασφα-
λώς δεν επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του 
καθενός...

Πέρα των ως άνω θέλω να γνωρίσω, στην ού-
τω-πως συγκροτηθείσα κυβέρνηση, που άλλα 
έλεγε προεκλογικά και άλλα πράττει μετεκλογικά, 
ως Έλληνας πολίτης και μάλιστα υπερφορολο-
γούμενος ότι δεν υπάρχει προηγούμενο περιορι-
σμού –περικοπής αποδοχών και συντάξεων στρα-
τιωτικών– που ποτέ δεν ήταν υψηλές ή και ικανο-
ποιητικές και που άλλα κράτη δεν θα τολμούσαν 
να θίξουν – και όπως φαίνεται θα συνεχισθεί... ελ-
πίζω όχι μέχρι τελικής εξαθλίωσης και εξευτελι-
σμού. αρκετά πλέον!

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο στρατιωτικός, 
περιλαμβανομένου και του εα, του συνταξιούχου 
δεν είναι υπάλληλος με ορισμένο ωράριο εργασί-
ας, που στο τέλος αυτής επιστρέφει στη θαλπωρή 
της οικογένειάς του, δεν είχε και δεν έχει άλλη 
επαγγελματική ενασχόληση (δεν του επιτρέπεται), 
είναι στερημένος της προσωπικής του ελευθερίας, 
είναι υπηρέτης της πατρίδος, υποχρεωμένος να 
εργάζεται νυχθημερόν, υπό δυσμενείς συνθήκες 
και πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη 

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Ανδρέας Γενιτσαρόπουλος ΠΝ 
Οικονομολόγος – Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός
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ζωή του (πρόσφατο παράδειγμα αυτό της απώλει-
ας της ζωής του αξιωματικού πυροτεχνουργού 
στον Έβρο).

Εδώ δεν είναι δυνατόν να μην εκφράσω την πι-
κρία και την αγανάκτησή μου για το ότι κατά το 
πρόσφατο παρελθόν πολιτικοί, αλαζονικοί, φαντα-
σμένοι και υπερόπτες, πάνω στη μέθη της εξουσί-
ας, εξεφράσθηκαν και ενήργησαν απρεπώς και 
υβριστικώς ή και χειροδίκησαν ακόμη κατά ένστο-
λων. Πιστεύεται ότι κατά την εποχή εκείνη ο έν-
στολος δεν ετύγχανε της προσοχής και του οφει-
λόμενου σεβασμού. Ο ένστολος είναι αρκετά νοή-
μων, έχει τύχει άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης – μετεκπαίδευσης ακόμη και ευρύτερης, είναι 
καταξιωμένος, με προσωπικότητα, είναι και αυτός 
ένα κομμάτι του Ελληνικού λαού.

Κύριοι της εξουσίας, η κοινωνία ασφυκτιά, πνί-
γεται, είναι στα όρια της αντοχής της, θυμίζει περί-
οδο κατοχής, όχι αυτής των όπλων, αλλά με άλλα 
μέσα, εμφανίζει εικόνες αστέγων, πεινασμένων, 
συσσιτίων, ανεργίας, λίαν μειωμένων κοινωνικών 
παροχών, υγείας που νοσεί, με κύμα μετανάστευ-
σης των νέων στην ξενιτειά, δηλαδή να χάνει τα 
παιδιά της –τα παιδιά μας– και να μένει με τους 
ηλικιωμένους και τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 
λαθρομεταναστών, με μια οικονομία με μακροχρό-
νια βαθιά ύφεση που διαρκώς καταβυθίζεται, χω-
ρίς ρευστότητα και χωρίς ξένους επενδυτές (οι 
λόγοι είναι γνωστοί), χωρίς πρόγραμμα, χωρίς 
σχέδιο ανάπτυξης, χωρίς προοπτική, με ένα υπέ-
ρογκο μη βιώσιμο δημόσιο χρέος, με Δημόσια δι-
οίκηση αντιπαραγωγική και αναποτελεσματική και 
όλα αυτά με ενόχους, αλλά χωρίς ενόχους.

από πλευράς κυβέρνησης ακούγονται διάφορα, 
λόγια, λόγια... «κρατήσαμε τη χώρα όρθια, αποκα-
ταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας, μπαίνουμε 
στην ανάκαμψη», το κατά κόρον επαναλαμβανόμε-
νο ευτράπελο – ανέκδοτο πλέον ότι «οι θυσίες του 
Ελληνικού λαού πιάσανε τόπο». Οι θυσίες αυτές 
δεν ήταν αναίμακτες, ήταν αιματηρές με πόνο, θλί-
ψη, κατάθλιψη, εξαθλίωση και άλλα πολλά, θυμί-

ζοντας το περίφημα «χτύπα σανό» στα κριθαροκί-
νητα του τότε Ελληνικού στρατού επί Γερμανικής 
εισβολής, προκειμένου τα πεινασμένα ζώα να 
ησυχάσουν έστω και για λίγο, αναμένοντας.

Τέλος, σχετικά με το υψίστης Εθνικής σημασίας 
και ενδιαφέροντος θέμα, αυτό της λεγόμενης «εκ-
ποίησης» των «ασημικών – χρυσαφικών» της χώ-
ρας, ως σκεπτόμενος –ακόμη– κάτοικος της Ελ-
λάδος θέλω να έχω την άποψή μου, η οποία για 
την περίσταση συμπίπτει με αυτή πολλών άλλων, 
ότι δηλαδή οι πλουτοπαραγωγικές της χώρας 
–αυτού του επίγειου παραδείσου, που ο Θεός δώ-
ρισε στην Ελληνική Φυλή– θα πρέπει να αξιοποι-
ηθούν και να διαφυλαχθούν για τις επόμενες γε-
νιές. Οιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος θα πρέπει να τεθεί σε γενική ψηφοφορία 
του Ελληνικού λαού καλούμενου να αποφασίσει. 
Επίκαιρο εν προκειμένω είναι και το μεγάλο πρό-
βλημα των μεταλλείων χρυσού της Βόρειας Ελ-
λάδος.

Ο Ελληνικός Λαός δεν έβλαψε την Εθνική οικο-
νομία και δεν είναι αυτός που την οδήγησε στη 
σημερινή πτώση. Τους πραγματικούς φταίχτες 
πρέπει να τους γνωρίζετε... ας μην αντιπαρερχό-
μαστε το γεγονός ότι, κάποιοι πράγματι διέπραξαν 
κατά της χώρας μας και τούτο λέγεται, φημολογεί-
ται, εκτιμάται, πιστεύεται. Το χρέος της χώρας που 
βαίνει και ογκούμενον, για την αποπληρωμή του 
μεταξύ άλλων, απαιτεί χρόνο και ανάπτυξη. Γεγο-
νός παραμένει το ότι ακόμα δεν μάθαμε το ύψος 
των χρεών της χώρας μας, πότε και γιατί αυτά δη-
μιουργήθηκαν, τι ποσά καταβλήθηκαν μέχρι τώρα 
αλλά και ποιοι τα δημιούργησαν.

Όπως είναι γνωστό, ο Ελληνικός Λαός είναι αξι-
οπρεπής, περήφανος και αρκετά έξυπνος, έχει 
ξεπεράσει όμως τα όρια της κοινωνικής και οικο-
νομικής αντοχής του και γι’ αυτό θα πρέπει να λη-
φθούν μέτρα ανακούφισής του, εδώ και τώρα. η 
αναβολή κοστίζει τόσο στη βιωσιμότητα της χώρας 
εντός του ευρώ, όσο και στη συνοχή του κοινωνι-
κού ιστού. 
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Διάλογος στο Γερμανικό περιοδικό Stern διά 
την Ελλάδα και ιστορικά γεγονότα του ΒΠΠ

ξέρω Walter, σε πειράζουν αυτά που γράφω, αλ-
λά και μένα με πείραξαν, αυτά που έγραψες! 
Walter, φίλτατε Walter, στην Ελλάδα δραστηριο-
ποιούνται 130 γερμανικές επιχειρήσεις, στις οποί-
ες, περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι γερμανικοί 
κολοσσοί, οι οποίες πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο 
της τάξης των 6,5 δισ. ευρώ.

ξέρεις Walter, σύντομα δεν θα μπορώ να αγο-
ράζω Γερμανικά προϊόντα, γιατί δεν θα έχω λεφτά. 
Εγώ Walter μεγάλωσα στα λίγα, θα τα αντέξω. 
Και μην ανησυχείς για τους νέους στην Ελλάδα, 
εσείς βρε Walter, τους ανέργους σας που θα δη-
μιουργηθούν, πώς θα τους αντιμετωπίσετε; Πες 
μου σε παρακαλώ, έχω απορία: Εμείς οι Έλληνες 
πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, την Ευρω-
ζώνη (κι απ’ όπου αλλού θέλετε, εσείς, οι Γερμα-
νοί, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί και λοιποί «συμπα-
τριώτες»). Πρέπει να φύγουμε, για να σωθούμε 
από μια Ένωση, κατ’ επίφαση. από μια ομάδα κερ-
δοσκόπων. από μια ομάδα, στην οποία είμαστε 
συμπαίκτες, όσο καταναλώναμε τα προϊόντα των 
συμπαικτών!

Εγώ φίλτατε Walter, πιστεύω, ότι οι Έλληνες 
θα πρέπει να σταματήσουν ν’ αγοράζουν Mercedes, 
BMW, Opel, Ford, Scoda κ.λπ. συμμαχικά προϊό-
ντα, γιατί, δεν μπορούν και δεν πρέπει! Δεν το αξί-
ζουν. Θα πρέπει να σταματήσουν ν’ αγοράζουν 
προϊόντα από το Lidl, το Praktiker και το ΙΚΕα. 
Γιατί δεν θα μπορούν πια να τ’ αγοράσουν αυτά τα 
προϊόντα, βρε αδερφέ, τι να κάνουμε!

Φίλτατε Walter, θα πρέπει να κανονίσουμε και 
κάποιες άλλες «λεπτομέρειες», αν μου επιτρέπεις 

βέβαια, γιατί εσύ είσαι  ο «πιστωτής» της ζωής 
μου. ξέρεις βρε φίλε Walter, θέλω να μου επι-
στρέψεις τον πολιτισμό μου, που έκλεψες εσύ (όχι 
Εσύ βεβαίως, αλλά κάποιοι Δικοί Σου), θέλω τα 
αθάνατα δημιουργήματα των προγόνων μου, που 
βρίσκονται στα Μουσείου του Βερολίνου, του Μο-
νάχου, του Λονδίνου, του Παρισιού, της Ρώμης! Τα 
θέλω τώρα, που μπορεί να πεθάνω, αλλά θέλω 
να πεθάνω, κοντά στους πατέρες μου!». Τέλος 
διαλόγου!

Σχόλιο: Ο ευπατρίδης συνέλληνας κ. Ψωμάς 
ανεφέρθη στις γενικότητες των αποτρόπαιων 
πράξεων των Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο, αλλά και Γερμανών πολιτών σε παλαιότερες 
εποχές παραλείποντας να αναφερθεί στα παρακά-
τω γεγονότα είτε λόγω αγνοίας, είτε λόγω ευγέ-
νειας προς το συνομιλητή του και τα οποία είναι 
παγκοσμίως γνωστά και καταδικασθέντα.

1. Λεηλασία του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα 
το 1811. η λεηλασία του Ναού της αφαίας στην 
αίγινα εγένετο κατά την περίοδο του 1811 υπό του 
Γερμανού R. Cockerer (αρχιτέκτονος) και του φί-
λου του Βαρώνου Von Hallersein, οι οποίοι με 
μηχανορραφίες και δωροδοκίες των Οθωμανών 
υπεξαίρεσαν 17 γάλματα και πολλά άλλα κομμά-
τια από τα αετώματα του Ναού, τα οποία μετέφε-
ραν στον Πειραιά και από εκεί με τη βοήθεια του 
αυστριακού Cropius, μέλους αρχαιοκαπήλων κα-
τέληξαν στη Γερμανία, όπου σήμερα κοσμούν τη 
Γλυπτοθήκη του Μονάχου με την ονομασία «αιγι-
νήτες» (www.aeginaportal.gr).

2. Δίστομον (Κωμόπολις πλησίον της Λιβα-

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

Β' μέρος
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δειάς). Την 10/6/1944 οι Γερμανοί μπήκαν στο 
Δίστομο ως αντίποινα της δράσεως των Ελλήνων 
ανταρτών και σκότωσαν όποιον κάτοικο εύρισκαν 
μπροστά τους ακόμη και τα μωρά στις αγκαλιές των 
μητέρων τους. Βίασαν τις νέες γυναίκες και στη 
συνέχεια τις σκότωσαν, εξετέλεσαν με φρικτά βα-
σανιστήρια τον ιερέα του χωριού, εξετέλεσαν στη 
συνέχεια το σύνολο των εναπομεινάντων κατοίκων 
– 218 κατοίκους – και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά 
και εξαφάνισαν την κωμόπολη. Ολόκληρος ο ελεύ-
θερος κόσμος της τότε εποχής διαμαρτυρήθηκε 
καταδικάζοντας αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα, 
όμως μέχρι σήμερα καμία δικαίωση ούτε για τους 
εναπομείναστες κατοίκους και απογόνους, ούτε για 
την Ελλάδα υπήρξε. αρχιτέκτονας αυτού του ολο-
καυτώματος ήταν ο υπολοχαγός Χανς Ζάμλεν, σύμ-
φωνα με την εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή και 
κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά τιμωρήθηκε.

3. Καλάβρυτα (ιστορική και θρησκευτική πόλη 
πλησίον της Κορίνθου). Στις 13/12/1943 οι Γερ-
μανοί στα πλαίσια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων 
κατά των Ελλήνων ανταρτών κατέστρεψαν την 
πόλη και εξετέλεσαν διά τουφεκισμού ολόκληρο 
τον ανδρικό πληθυσμό, περίπου 700 άτομα και 
πλέον. Καμία μεταγενεστέρα δικαίωσις δεν υπήρ-
ξε ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τους εναπομεί-
ναντες κατοίκους ή απογόνους αυτών.

4. Κρήτη. η Κρήτη πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα 
των θηριωδών των Ναζί κατά το Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Κυριότερα σημεία αναφοράς είναι: - Καντά-
νος, κατεστράφη ολοσχερώς διά πυρός και σιδή-
ρου, - Μάλεμε (Κωμόπολις), όπου και το αεροδρό-
μιο κατά την επίθεση των Γερμανών – κατεστράφη 
ολοσχερώς, - Ταυρονίτης – ανώγεια, και πολλές 
άλλες περιοχές στους Νομούς ηρακλείου – Ρεθύ-
μνου – Χανίων υπέστησαν τρομερές καταστροφές, 
χωρίς καμία δικαίωση, οι δε κάτοικοι όσοι δεν μπό-
ρεσαν να καταφύγουν στα βουνά εξετελέσθησαν.

- Merten: ανώτατος εισαγγελέας της Νασιστι-

κής Γερμανίας. Το 1942 υπήρξε Διοικητής της 
Θεσσαλονίκης επονομαζόμενος και ο Χασάπης 
της Θεσσαλονίκης και θεωρείται ο κυριότερος 
υπεύθυνος της γενοκτονίας των Ελλήνων Εβραί-
ων της πόλεως, οδηγώντας στα στρατόπεδα του 
Άουσβιτς 45.000 Ελληνοεβραίους.

Λεηλάτησε τον πλούτο των Ελληνοεβραίων σε 
χρυσό και πολύτιμα αντικείμενα μεγάλης αξίας 
εκτιμηθέντα κατά τους ειδικούς σε 125.000.000 
χρυσά φράγκα εκείνης της εποχής. Ο εν λόγω 
εγκληματίας πολέμου ουδέποτε τιμωρήθηκε απο-
λαύσας υψηλά αξιώματα στη μεταπολεμική Γερ-
μανία (Elwikipedia.Org/Wiki). Τα κλοπιμαία δεν 
γνωρίζουμε αν έφθασαν ποτέ στη Γερμανία, ενώ 
προ ετών είχε αναγραφεί στον τύπο ότι φορτώθη-
καν εκείνη την εποχή σε κάποιο πλεούμενο (καΐκι) 
με άγνωστο προορισμό, το οποίο ναυάγησε στο 
μεγάλο θαλάσσιο βάθος της περιοχής του ακρω-
τηρίου Ταίναρον.

Όλα αυτά τα καταστροφικά γεγονότα και άλλα 
πολλά που δεν είναι της στιγμής μαζί με την πείνα 
και τις εκτελέσεις στην κατοχική περίοδο, τα γνω-
ρίζουν καλά οι Έλληνες γιατί ένας μεγάλος αριθ-
μός αυτών τα έζησε αυτοπροσώπως ή οι νεότεροι 
τα πληροφορούνται από την Ιστορία. Ο αξιότιμος 
κ. Υπουργός των Οικονομικών δεν τα έζησε, διότι 
δεν είχε γεννηθεί, τα γνωρίζει όμως ως πνευμα-
τικός Έλληνας από την Ιστορία της πατρίδος του, 
από διηγήσεις, από μελέτες από Πανεπιστημιακές 
διατριβές. Όμως ίσως να ξεχνά όλα αυτά τα δυσά-
ρεστα γεγονότα όταν με μεγάλη άνεση και σύμ-
φωνα με τον αθηναϊκό Τύπο (εφημερίδα Δημο-
κρατία 9/7/2013) προκαλεί τους ταλαιπωρημέ-
νους Έλληνες θαυμάζοντας και πλέκοντας δημο-
σίω το εγκώμιο του κ. Σόιμπλε, του οποίου η δη-
μοσιονομική πολιτική έχει καταστρέψει την Ελλά-
δα οδηγήσας 1,5 εκατομμύρια Έλληνες στην 
ανεργία, στην πείνα, στην ανέχεια, στα χαράτσια, 
εξασφαλίζοντας για την Οικονομία της Γερμανίας 



50            ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

EΠIΣTOΛEΣ

από αυτή την κρίση 68 δισ. ευρώ, όπως ομολο-
γούν Γερμανοί Οικονομολόγοι.

- Στις ημέρες μας η χώρα μας φιλοξενεί ένα 
μεγάλο αριθμό από υψηλόβαθμους Γερμανούς οι 
οποίοι ήλθαν ως άλλοι Βαυαροί επί Όθωνος για 
να την σώσουν και είναι απορίας άξιο ποιος καλύ-
πτει τις δαπάνες της εδώ παραμονής τους. η πτω-
χή Ελλάδα ή η Γερμανία;

- Τα δεινά της αναδυόμενης Ελλάδας εκείνης της 
εποχής απο τους υψηλόβαθμους εκλεκτούς Βαυα-
ρούς του περιβάλλοντος του Όθωνος τα έχει κατα-
γράψει η Ιστορία με τα μελανότερα χρώματα.

- Όμως εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει από αρ-
χαιοτάτων χρόνων μέσα από το DNA της φυλής 
μας να συγχωρούμε και να μην κρατάμε κακία σε 
όλους αυτούς που μας έβλαψαν. αρκετές φορές 
όχι μόνο τους συγχωρούμε, αλλά κατά ποικίλους 
τρόπους τους βοηθούμε και προσφέρουμε αρωγή 
στα προβλήματά τους.

 Προσωπικά πιστεύω ότι και σήμερα δεν διατη-
ρούμε εχθρότητα προς τους μεταπολεμικούς Γερ-
μανούς πολίτες και τη μεταπολεμική Γερμανία.

Οι σχέσεις των δύο λαών έχουν αμβλυνθεί, πά-
ρα πολλοί Έλληνες έζησαν και εργάσθηκαν στη 
Γερμανία ως μετανάστες δίπλα στο Γερμανό ερ-
γάτη, δημιούργησαν κοινωνικές και οικογενειακές 
σχέσεις, δημιούργησαν επιχειρήσεις, λαμβάνουν 
συνταξιοδοτικές αποδοχές από Γερμανικά ασφα-
λιστικά Ταμεία, έζησαν και ζουν αρμονικά μέσα 

στη Γερμανική κοινωνία. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
δύο κοιμητήρια των νεκρών Γερμανών του Β' ΠΠ, 
ένα στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης (Μάλε-
με) και ένα στη Ραπεντόσα της αττικής (Βα πλευρά 
της Πεντέλης, συνολικού αριθμού νεκρών περί-
που 15.000), μαρτυρούντα τη συνέπεια της Ελλά-
δος στο Διεθνές Δίκαιο και τις πολιτισμικές ευαι-
σθησίες της Ελληνικής φυλής.

Όμως η Ιστορία δεν διαγράφεται και θα πρέπει 
να την θυμόμαστε, γιατί λαοί που δεν γνωρίζουν 
την Ιστορία τους κινδυνεύουν να χάσουν την υπαρ-
ξιακή τους ταυτότητα. η Ιστορία μας θυμίζει το 
παρελθόν, μας διδάσκει διά το παρόν και μας συμ-
βουλεύει διά το μέλλον. η μεγαλεπήβολη δημο-
σιονομική πολιτική της σημερινής ηγεσίας της 
Γερμανίας έχει φέρει κατά παγκόσμιο παραδοχή 
σε δεινή οικονομική κατάσταση τον Ευρωνότο, την 
Ελλάδα και τους Έλληνες παρά τους προκλητι-
κούς θαυμασμούς και τους επαίνους του αξιότι-
μου κ. Υπουργού των Οικονομικών της χώρας μας 
προς τη Γερμανική ηγεσία.

Πηγές: 

α) Περιοδικό Stern (20.2.2012). β) Εγκυκλοπαί-
δεια Επιστήμη και Ζωή. γ) αφηγήσεις παλαιμά-
χων Β' ΠΠ. δ) Στοιχεία από το Διαδύκτιο. ε) 
Elwikipedia.org/Wiki. στ) www.aeginaportal. gr. 
ζ) Εφημερίδα Δημοκρατία 29/7/2013.

Διορθώσεις
Δύο λάθη εντόπισε η συντακτική μας ομάδα στο προηγούμενο τεύχος 117 του περιοδικού «Θαλασσινοί 
απόηχοι»:
•  Στη σελίδα 27 στο άρθρο «Το φως της ευεργεσίας» γράψαμε, εκ παραδρομής, λάθος ένα όνομα.  

Ο Εθνικός μας Ευεργέτης ονομάζεται Πανταζής Βασσάνης (και όχι Παντελής!). 
•  Στη σελίδα 57 στον πίνακα των δωρεών υπέρ Πρόνοιας ΕααΝ, η δωρεά εις μνήμη Υποναυάρχου εα 

Δ. Λιούμη ΠΝ (280€) έγινε από την Τάξη Έτους 1960 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (και όχι μόνο από 
τον αρχιπλοίαρχο (Μ) εα Λ. Καλούλη ΠΝ).
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Ευχές

αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ
Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιλογή σας από την ΕααΝ ως το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο, αξίωμα ιδιαίτερα τιμητικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπό την άξια διοίκησή σας, θα μπορέ-
σουμε να επιτύχομε τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει από της ιδρύσεως του Παραρτήματος 
Κρήτης. αυτούς, οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο εις την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και εις την 
ψυχαγωγία, αλλά και εις τη διατήρηση της ομοψυχίας των μελών μας που πηγάζει από τις ηθικές αξίες 
και τους θεσμούς με τους οποίους γαλουχηθήκαμε υπηρετώντας το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Σήμερα η νέα γενιά, δηλαδή τα παιδιά μας, οι νέοι μας, οι νεαροί αξιωματικοί του Πολεμικού μας 
Ναυτικού, δεν έχουν ανάγκη τόσο από συμβουλές, αλλά από πρότυπα. Κι εμείς οι απόστρατοι, θα 
μπορούσαμε να «διδάξωμε» διά του παραδείγματος.

Στο έργο σας, και ιδιαίτερα στην επίτευξη των παραπάνω υψηλών επιδιώξεων, παρακαλώ να με 
θεωρήσετε ειλικρινή και θερμό συμπαραστάτη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Αντιναύαρχος εα Κ. Μανιουδάκης
Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΑΝ / Κρήτης

Χανιά 29-8-2013
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του νέου ΔΣ ΕααΝ Κρήτης

Γράφει ο αντιναύαρχος εα Κ. Μανιουδάκης
Επίτιμος Πρόεδρος ΕααΝ / Κρήτης 

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 δήλωση 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 Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 και στην 
ιστοσελίδα ΕααΝ. 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 διαπιστώσει 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 ανθυπα-
σπιστές 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. 
 
Προσοχή: Όσοι στέλντετε την αίτηση παραθερισμού με φαξ ή e-mail ή με συστημένη επιστολή ή με 
οποιονδήποτε τρόπο (πλην της ιδιοχείρου καταθέσεως) θα ζητήσετε να πάρετε την μοριοδότηση για να 
διαπιστώσετε ότι παρελήφθη από την ΕααΝ. Σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν παραληφθεί από την 
ΕααΝ, δεν μπορείτε να υποβάλετε εκ των υστέρων συμπληρωματική δήλωση.
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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 2014

Διάφορα
•   Κλινικός Διαιτολόγος, Διατροφολόγος Γ.Γ. Ελ. Ινστ. Δια-

τροφής Χρυσού Γιάννης γιος συναδέλφου, Δ. Μοσχά 20, 
Μαρούσι. Τηλ.: 210-6149088. Κιν.: 6974421217. • Ψάλτη 
Χριστίνα, κόρη αξ/κού ΛΣ εα πτυχιούχος Ιταλικής Φιλολο-
γίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Κιν.: 6944690035

•   Πουλάκης Ιωάννης, αξ/κός εα διατηρεί ολοκληρωμένο 
συγκρότημα αυτοκινήτων στο Χαϊδάρι και τμήμα ασφαλει-
ών. Ειδικές τιμές σε συναδέλφους και «Διατακτικές». Τηλ.: 
210-5820821. Κιν.: 6936111730.

•   αντώνιος Τριαντάφυλλος, χειρουργός οφθαλμίατρος, 
επιμελητής ΝΝα, δεχόμενος με βιβλιάρια Δημοσίου, 
Πραξιτέλους 16, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4117379. Κιν.: 
6974099075

•   Σιατερλή μαρία, κόρη αξ/κού ΛΣ, χειρουργός, οδοντί-
ατρος Πανεπιστημίου Λιέγης, εμφυτευματολογία, περιο-
δοντολογία, προσθετική, αισθητική οδοντιατρική. Γκάλι 2, 
ηράκλειο Κρήτης. Τηλ.: 2810-212676

•  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 Πα-
νεπιστημίου αθηνών, Εμφυτευματολογία-Οδοντιατρική,  
Προσθετική-αισθητική Οδοντιατρική-Περιοδοντολογία. 
αλεξ. Παπαναστασίου 93, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4174697.

•  μαραθώνας-Κάτω Σούλι οικισμός Άνω αύρα, Τεπελενί-
ου 18, πωλείται σε συναδέλφους οικόπεδο 600μ2 με σπίτι 
66μ2.  Τηλ.: 6974742625.

•  Μαθήματα πιάνου παραδίδει η μελπομένη Παναγιώτου, 
κόρη συναδέλφου, εμπειρία ωδείου, προσιτές τιμές, νότια 
προάστια. 6936272497.

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

.•   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. Βουρ-
γουνδίας, κόρη συναδέλφου, παραδίδει σε φιλικές τι-
μές Γαλλικά όλων των επιπέδων. 210-90.26.294. Κιν.: 

694.34.80.231
•  ΠΩΛΕΙΤαΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο συναδέλφου 1600cc CITROEN 

σε τιμή ευκαιρίας, κυκλοφορίας 2005. 210-82.36.292. 
Κιν.: 6945-68.68.89.

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

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣμαΝ – αγ. Ιωάννη 
Ευβοίας
•  Ο.Τ. 243/7 601τμ. Τηλ.: 22980 22232. Κιν.: 6972661137
•  Ο.Τ. 194/10. Τηλ.: 2821064355. Κιν.: 6970967082
•  Ο.Τ. 206/2, 22.000€. Τηλ.: 210-6081630.  

Κιν.: 6932405435
•  Ο.Τ. 196/7, 32.000€. Τηλ.: 210-6392689.  

Κιν.: 6944-911348
•  Ο.Τ. 259/1, 625 τ.μ. 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. Τηλ.: 210-4640151, Κιν.: 6943-486436.

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  ALKYON RESORT HOTEL στην παραλία Βραχατίου Κο-

ρινθίας προσφέρει έκπτωση 15% στα μέλη ΕααΝ επί των 
αναγραφομένων τιμών καθώς και προσφορών καθ'όλο το 
έτος. Site: www.alkyonhotel.gr, email: sales@alkyonhotel.
gr, Tηλ. Βραχατίου: 27410 52010, Tηλ. αθηνών: 210 
6425393, Fax: 27410 51166, 210-6457445.
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Οικονομικά και άλλα θέματα μέχρι 14/12/2013

1) τρόικα
Έως την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με την τρό-
ικα ώστε να εκταμιευθεί η δόση του ενός δισ. ευρώ. η συνο-
λική διαπραγμάτευση θα συνεχισθεί τον Ιανουάριο.
2) Νέος φόρος ακινήτων
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο 
ακινήτων. Έκτακτη εισφορά για τρία χρόνια στα κέρδη των 
ναυτιλιακών εταιρειών που θα φέρει έσοδα 500 εκ. ευρώ.
3) τουρισμός 2014
Θα ξεπεράσουν τα 18 εκ. οι ξένοι τουρίστες που θα έλθουν 
στην Ελλάδα το 2014 και τα έσοδα θα διαμορφωθούν σε 13 
δισ. Ευρώ.
4) Χρηματιστήριο
Παραμένει η επιβολή φόρου υπεραξίας 15% από την 1η Ια-
νουαρίου του 2014. Διατηρείται ο φόρος επί των πωλήσεων 
0,2%. Δεν υπάρχει αφορολόγητο για τον υπολογισμό των 
υπεραξιών.
5) Προσλήψεις
Πάνω από 23.000 άτομα κατέθεσαν αίτημα για πρόσληψη στον 
ΟΤΕ, που προκήρυξε 500 θέσεις εργασίας.
6) Black Rock
Με κολακευτικά λόγια για τις ελληνικές τράπεζες εκφράστη-
κε ο επικεφαλής της BlackRock σε συναντήσεις με τον πρω-
θυπουργό και το διοικητή της ΤτΕ.
7) Huawei (κινεζικός όμιλος ψηφιακών τεχνολογιών)
Το πρώτο βήμα για τη λειτουργία του διαμετακομιστικού κόμ-
βου των προϊόντων της Huawei στην Ελλάδα έγινε χθες στο 
σταθμό εμπορευμάτων κιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ).
8) ΔΗΜΑΡ
Πολιτική ίσων αποστάσεων από την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙ-
Ζα κράτησε ο Φ. Κουβέλης κατά την ομιλία του στο Συνέδριο 
της ΔηΜαΡ την 12/12/2013.
9) ΕΟΠΥΥ
«Κλείδωσαν» οι 8.900 γιατροί κι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ που 
εντάσσονται τις επόμενες ημέρες σε καθεστώς διαθεσιμότη-
τας με προοπτική να προσληφθούν στο ΕΣΥ όσοι επιθυμούν.
10) Βιοτικό επίπεδο
Το κατά κεφαλήν αΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε το 2012 στο 
75% του μέσου κοινοτικού όρου από το 80% το 2011 και 

88% το 2010.
11) Φορολογούμενοι
Έως 30 Απριλίου η υποβολή των δηλώσεων
Νωρίτερα, από 1ης Φεβρουαρίου, η υποβολή των φορολογι-
κών δηλώσεων. Τελευταία προθεσμία ορίζεται με νόμο η 30ή 
απριλίου. Ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δό-
σεις. Οι νέες προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2013 που θα 
δηλωθούν στην εφορία το 2014.
12) Δημόσια έργα (Ανασχεδιασμός και Χρηματοδότηση 
των 4 μεγάλων αυτοκινητόδρομων της χώρας)
Έπειτα από δύο χρόνια προσπαθειών, όπως τόνισε ο επίτροπος 
Γιοχάνες Χαν, αποτέλεσε επίτευγμα των ελληνικών αρχών ο 
ανασχεδιασμός των έργων.

Την ερχόμενη Δευτέρα 16/12/2013 υπογράφονται τα απα-
ραίτητα έγγραφα στις Βρυξέλλες για την εκταμίευση της κοι-
νοτικής συνδρομής που θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη χρη-
ματοδότηση των έργων στους τέσσερις μεγάλους αυτοκινη-
τόδρομους της χώρας.

Όπως τόνισε ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμό-
διος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν, στο 
πλαίσιο συνάντησης με τον υπουργό ανάπτυξης, η έγκριση των 
τροποποιημένων συμβάσεων παραχώρησης από τη Βουλή 
αποτέλεσε «κάτι περισσότερο από χριστουγεννιάτικο δώρο».

Έπειτα από δύο χρόνια προσπαθειών, όπως τόνισε ο Γιο-
χάνες Χαν, αποτέλεσε επίτευγμα των ελληνικών αρχών ο 
ανασχεδιασμός των έργων, στον οποίο υπήρξε υποβοηθητική 
υποστήριξη της Κομισιόν, ενώ παραταήρησε ότι αυτή η εξέλι-
ξη είναι σημάδι ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση.

Ερωτηθείς για το κόστος των έργων, σημείωσε ότι κάθε 
φορά που επισκέπτεται ελληνικές περιφέρειες, οι τοπικές 
κοινωνίες ζητούν σύγχρονες υποδομές, ενώ τόνισε ότι ο κό-
σμος περιμένει τους αυτοκινητόδρομους, ειδικά την Ολυμπία 
Οδό, καθώς η υφιστάμενη εθνική οδός αποτελεί, όπως είπε, 
τον πιο επικίνδυνο δρόμο στην Ευρώπη.

Κ. Χατζηδάκης: Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Κ. Χατζηδά-
κης τόνισε πως «το τελευταίο διάστημα έχουμε θετικές εξε-
λίξεις για το ΕΣΠα», υπογραμμίζοντας πως οι απορροφήσεις 
εξελίσσονται πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί σε συ-

Επιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Αποστολάκης Δημ. ΠΝ
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νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι, ενώ οι συμβάσεις 
για τους αυτοκινητόδρομους που εγκρίθηκαν θα συμβάλουν 
επίσης στην επιτάχυνση των απορροφήσεων και παράλληλα 
στις αρχές αυτής της εβδομάδας η κυβέρνηση υπέβαλε την 
πρότασή της για τη νέα προγραμματική περίοδο για το νέο ΕΣ-
Πα (20/4/2020).

Ο υπουργός επισήμανε πως «θέλουμε ένα ΕΣΠα διαφορε-
τικό από το σημερινό, που να στρέφεται στην επιχειρηματικό-
τητα και σε δράσεις κοινωνικής συνοχής, αλλά πιο απλό, 
προβλέποντας σειρά μέτρων που θα το απλουστεύσουν δρα-
στικά». Σύμφωνα με όσα τόνισε ο επίτροπος, έμφαση θα δοθεί 
στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στις υποδομές, 
επισημαίνοντας πως το 35% των κονδυλίων του νέου ΕΣΠα 
θα διοχετευτεί μέσω των περιφερειών. Δηλαδή για την περί-
οδο 2014-2020 θα «τρέχουν» 13 περιφερειακά επιχειρησια-
κά προγράμματα αντί για πέντε που «έτρεχαν» την προηγού-
μενη περίοδο.
13) Υγεία (Εξαγγελία σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
στην Υγεία μέχρι το 2020 υπό του Πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά)

Οικογενειακό γιατρό, κοινοτικό νοσηλευτή και 24ωρη κάλυ-
ψη έκτακτων περιστατικών, προβλέπει ο νέος φορέας.

Σαρωτική μεταρρύθμιση στην Υγεία, που θα ολοκληρωθεί 
το 2020, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός αντώνης Σαμα-
ράς. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση στην Υγεία «δεν γίνεται για 
δημοσιονομικούς λόγους, δεν γίνεται γιατί την «επέβαλε το 
Μνημόνιο», γίνεται γιατί την επέβαλε το δημόσιο συμφέρον, η 
ανάγκη προσφοράς πραγματικών υπηρεσιών στον Έλληνα 
πολίτη, και η ανάγκη οι υπηρεσίες αυτές να είναι προσβάσιμες 
από όλους».

«Το 1983 ιδρύθηκε το ΕΣΥ! Το 2013 επανιδρύουμε το ΕΣΥ. 
Ο γίγαντας με τα πήλινα πόδια πρέπει να πατήσει, επιτέλους, 
πάνω σε στέρεες βάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το μεταρρυθ-
μιστικό πρόγραμμα «Υγεία εν Δράσει», το οποίο εκπονήθηκε 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανι-
σμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), κράτη-μέλη της ΕΕ, 
την TaskForce, το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας και 250 
Έλληνες από το χώρο της Υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
επτά βασικούς άξονες:
1. Στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να χρησιμοποιούνται οι πόροι 
του ΕΣΥ με τον καλύτερο τρόπο.
2. Εκσυγχρονισμό της διοίκησης και εξορθολογισμό της οικο-

νομικής διαχείρισης των νοσοκομείων.
3. η ολοκλήρωση συστημάτων παροχών υγείας.
4. η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος 
φορολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων.
5. αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
6. Εξορθολογισμό στην κοστολόγηση των νοσοκομειακών 
παροχών με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και δοκιμασμένου 
συστήματος Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων.
7. αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας υγείας πιο έγκαιρα και πιο 
αποτελεσματικά.
8. Ειδική αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση των προβλημά-
των των ανασφάλιστων Ελλήνων από πλευράς υγείας, ενώ 
για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μεταξύ άλλων, είπε ότι 
επιδίωξή μας είναι το νέο σύστημα να είναι οικονομικά προσι-
τό σε όλους, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρει τη λέξη 
«δωρεάν». Ειδικότερα, το σχέδιο για την πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποκέντρωση των 
υπηρεσιών υγείας, ώστε «κάθε πολίτης να έχει τον γιατρό του 
όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι του τη στιγμή που τον έχει ανά-
γκη». Ενεργοποιούνται ο οικογενειακός ιατρός και ο κοινοτι-
κός νοσηλευτής για ολοκληρωμένη φροντίδα, ενώ προβλέ-
πεται κατ’ οίκον φροντίδα, 24ωρη κάλυψη για έκτακτα περι-
στατικά, έγκαιρη αντιμετώπιση για μη επείγουσες περιπτώσεις 
και συνέχεια της φροντίδας για χρόνιες παθήσεις. Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠαΣΟΚ Ευάγγελος 
Βενιζέλος, αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση, σημείωσε πως 
«το να αναγκάζεσαι να κάνεις τέτοιου είδους αλλαγές στο 
χώρο της υγείας παράλληλα με τη λήψη δημοσιονομικών 
μέτρων και την επιδίωξη τέτοιων στόχων, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο, γιατί η κοινωνία αντιδρά όταν βιώνει επί χρόνια ύφε-
ση, όταν έχει να αντιμετωπίσει τόσο υψηλή ανεργία, όταν 
υπάρχει τέτοια μείωση του εισοδήματος».
Έπεσαν οι μάσκες: από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας 
Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στους γιατρούς του ΕΟ-
ΠΥΥ οι οποίοι συνεχίζουν την απεργία, είπε πως στη Βουλή 
«έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες. Άλλωστε, όλα αυτά για τα 
οποία κατηγορήθηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
από ορισμένους γιατρούς, απεδείχθη ότι αποτελούσαν από-
ψεις των υπολοίπων γιατρών». Εν τω μεταξύ, χθες η διοίκηση 
του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει καταγγελίες από 
ασφαλισμένους ότι συμβεβλημένοι ιατροί δεν δέχονται επι-
σκέψεις, ισχυριζόμενοι ότι έχει κλείσει ο αριθμός των ραντε-
βού, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί από 200 σε 400 επισκέψεις 
κάθε μήνα.
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Σκέψεις επάνω σε θέματα υψηλής στρατηγικής 
και ναυτικής ισχύος με την ευκαιρία των 100 
ετών των Βαλκανικών Πολέμων

Ο πρωταρχικός σκοπός ενός Ναυτικού είναι να 
προστατεύσει τις θαλάσσιες επικοινωνίες, να απο-
δυναμώσει ή παντελώς να αποτρέψει εκείνες του 
αντιπάλου, να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρή-
σεις και να εξαλείψει τη δυνατότητα του αντιπάλου 
για ναυτικές επιχειρήσεις κάθε μορφής. 

Ως εκ τούτου ο αποκλεισμός των Ναυτικών Δυ-
νάμεων του αντιπάλου και τα αποτελέσματα που 
μπορεί να έχει στο ηθικό του είναι ο κύριος επιθε-
τικός ρόλος του Ναυτικού. Θα έλεγα ότι η Υψηλή 
Στρατηγική -Υ.Σ. πρέπει να είναι ο αληθινός στόχος 
του Ναυτικού όπλου με δεδομένο ότι η Υ.Σ. εστιάζει 
στην κατανίκηση του αντιπάλου ει δυνατόν χωρίς 
να χυθεί σταγόνα αίματος και δίχως να καταστρα-
φούν οι υποδομές των αντιπάλων ενόψει και της 
επερχόμενης μετά τον πόλεμο ειρήνης.

Τα ανωτέρω ήσαν και το γενικό περίγραμμα δρά-
σης πριν την έναρξη των ΒΠ του 12-13. 

Ο Στόλος του αιγαίου επέτυχε να εφαρμόσει 
ακριβώς τις αρχές της Υ.Σ. μηδενίζοντας τις θαλάσ-
σιες επικοινωνίες του αντιπάλου και αποτρέπο-
ντας, τη μεταφορά ενισχύσεων και πολεμικού υλι-
κού από όλη την επικράτεια της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας στο θέατρο του πολέμου στα Βαλκάνια. 
Εάν αυτό δεν είχε επιτευχθεί η εξέλιξη των πολε-
μικών συγκρούσεων σε όλα τα πεδία των μαχών 
επί Βαλκανικού Εδάφους, θα ήταν διαφορετική. 

Το άξιον υπογράμμισης είναι ότι η Υ.Σ. εφαρμό-
στηκε άριστα σε πολιτικό και  στρατιωτικό επίπεδο 
με πρωταγωνιστές τον Ε. Βενιζέλο, τον τότε διάδο-
χο Κωνσταντίνο και τον Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη, 
παράδειγμα εθνικής ομοψυχίας που όποτε ευδοκί-
μησε στα χώματά μας η πατρίδα μεγαλούργησε. 

Κάποιοι εκείνη την εποχή –εκτός Ελλάδος– αντι-
λαμβάνoντo την νίκη σε μια ναυμαχία σαν την κα-
ταβύθιση μεγάλου αριθμού πολεμικών μονάδων 
με εκατοντάδες ή και χιλιάδες νεκρούς. αυτοί μάλ-
λον ήσαν οπαδοί του Clausewitz, σίγουρα δεν ήσαν 
υμνητές των εννοιών της Υ.Σ. και βέβαια δεν κατα-
νοούσαν τη σημασία Ναυμαχιών σαν εκείνες της 
Λήμνου και της Έλλης. Και όμως η Ελληνική Υ.Σ. 
του 12-13 κατόρθωσε να κατανικήσει τους αντιπά-
λους μας Τούρκους και Βούλγαρους με τις μικρό-
τερες δυνατές απώλειες και τα μεγαλύτερα δυνατά 
- εφικτά κέρδη, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
και τούτο επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό διότι οι ηγέ-
τες εκείνης της πολιτικής αντελήφθησαν μεταξύ 
άλλων τι σημαίνουν δυνατές Ένοπλες - Δυνάμεις, 
τι σημαίνει ναυτική ισχύς και προετοίμασαν το 
Έθνος κατάλληλα για τον κατά θάλασσα και ξηρά 
αγώνα ίσως έχοντας πάρει τα μαθήματα τους από 
τον ατυχή πόλεμο του 1897. 

αρκεί να αναλογισθούμε τι τύχη θα είχαν οι χερ-
σαίες επιχειρήσεις εάν η καθολική Ναυτική Ισχύς 
δεν είχε αποτρέψει τις εχθρικές επικοινωνίες στο 
αρχιπέλαγος. Εκτιμάται ότι 250 έως 350 χιλιάδες 
Τουρκικού Στρατού που είχε συγκεντρωθεί στα 
Μικρασιατικά παράλια και στην Συρία με ανάλογο 
πολεμικό υλικό και πολεμοφόδια δεν κατόρθωσαν 
να λάβoυν μέρος στις χερσαίες επιχειρήσεις επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. Το Ναυτικό είχε κλείσει για 
καλά τις πύλες του αρχιπελάγους στις Τουρκικές 
ένοπλες Δυνάμεις. Επιπλέον η Ελληνική Ναυτική 
ισχύς περιορίζοντας αποτελεσματικά τον Τουρκικό 
Στόλο στα στενά επέτρεψε στα Ναυτικά αγήματα 
–τους πεζοναύτες της εποχής– που επέβαιναν στα 

Γράφει ο αξιωματικός εα Ιωάννης Κ. Γεωργιάδης ΠΝ 
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πλοία του Στόλου, να καταλάβoυν σχεδόν διά περι-
πάτου τα νησιά του αρχιπελάγους το ένα μετά το 
άλλο δίχως ο αντίπαλος να πρoλάβει να ενισχύσει 
τις τοπικές στρατιωτικές φρουρές. Δύο δείγματα 
ελληνικής Υ.Σ. και έμμεσης προσέγγισης στον στό-
χο ήσαν πρώτον η άμεση με την έναρξη του πολέ-
μου κατάληψη της Λήμνου και η εγκατάσταση εκεί 

προωθημένης βάσης του Ελληνικού Στόλου. η 
ενέργεια αυτή δεν είχε ιστορικό προηγούμενο. η 
εμφάνιση του Στόλου στην είσοδο των Δαρδανελί-
ων ήταν μια έκπληξη για εχθρούς και «φίλους». 

συνεχίζεται

1953 – 2013 Επέτειος 60 ετών 8ης σειράς 
Ναυτοπαίδων
Με μία άκρως πετυχημένη κι εντυπωσιακή σε προ-
σέλευση συμμαθητών, συζύγων και ιδίως παιδιών 
κι εγγονών αυτών, η τάξη Ναυτοπαίδων έτους 
1953 εόρτασε τα 60 χρόνια από κατατάξεώς της 
στο Π.Ν.

η τελετή έγινε επί του  μετά την έγκριση της αδεί-
ας από την ηγεσία του ΠΝ και της αμέριστης συν-
δρομής του Διευθυντή του ΠΝΜ «Γ. αΒΕΡΩΦ», 
Πλωτάρχη Παν. Τριπόντικα ΠΝ και του προσωπικού 
του πλοίου.

η εκδήλωση άρχισε από το παρεκκλήσι του 
πλοίου με επιμνημόσυνη δέηση για τους 39 αποβι-
ώσαντες συμμαθητές. Τη θρησκευτική τελετή κά-
λυψε ο Πατέρας Ιουστίνος, ο οποίος στο τέλος 
απήυθυνε λόγια παραινετικά και αγάπης στους πα-
ρευρισκομένους.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο επικεφαλής της 
συντονιστικής επιτροπής Ελ. Σφακτός ανέφερε ότι 
ο εορτασμός μιας 60ής επετείου δεν είναι κάτι το 
συνηθισμένο στις ημέρες μας και ανέφερε ότι για 
μια τέτοια εκδήλωση πρέπει να υπάρχει μία ή πε-
ρισσότερες αξίες που συνιστούν και παρακινούν 
προς τούτο. Στην περίπτωση της τάξης 1953 οι αξί-
ες αυτές είναι δύο ανεκτίμητοι θησαυροί ώριμων 
και πετυχημένων ανθρώπων. η φιλία και η αγάπη. 
η φιλία μεταξύ των συμμαθητών που γεννήθηκε 
και σφυρηλατήθηκε στα χρόνια της μαθητείας, η 
οποία επεκτάθηκε και στις οικογένειές μας. Και η 

αγάπη για το ΠΝ. Παραμερίζοντας τις δύσκολες και 
δυσάρεστες εμπειρίες από αυτό, κρατήσαμε ως 
εφόδια τις αξίες που αυτό διδάσκει. Την αυτοπει-
θαρχία, τον σεβασμό στο συνάνθρωπό μας, τη σω-
στή κρίση, την αγάπη για την πατρίδα κ.ά.

απευθυνόμενος δε στους μικρούς επισκέπτες 
που ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα, τους τόνισε ότι, 
μία αληθινή φιλία είναι ένα ευτύχημα, μία καλή τύ-
χη θα λέγαμε, ένω δώρο ακριβό και σπάνιο για τον 
άνθρωπο. Έφερε δε ως παράδειγμα τη φιλία των 
παππούδων τους. Με απλά δε και σύντομα λόγια 
τους διευκρίνισε τις διαφορές μεταξύ των τριών 
ειδών φιλίας. Της χρήσιμης, της ευχάριστης και της 
ουσιαστικής ηθικής φιλίας.

ακολούθησε προβολή 150 περίπου εικόνων από 
την τριετή παραμονή των μαθητών στη Σχολή στον 
Πόρο, πολλές εκ των οποίων προκάλεσαν έντονες 
αναμνήσεις, συγκίνηση ή και γέλια. Επίσης, επιδό-
θηκε αναμνηστικό στον Διευθυντή του ΠΝΜ «Γ. 
αΒΕΡΩΦ» (βιβλίο Ιστορίας Σχολών Πόρου 1946-
2000), ο οποίος με τη σειρά του απηύθυνε χαιρετι-
σμό στους επισκέπτες προσφέορντας στον εκπρό-
σωπο της τάξεως πλακέτα με το ομοίωμα του «ΘΚ 
αΒΕΡΩΦ».

ακολούθησε κέρασμα από χυμούς και σταφιδό-
ψωμο! Φωτογράφιση και ξενάγηση στο πλοίο σε 
τρία γκρουπ.

η τελετή συνεχίστηκε σε κέντρο από 50 άτομα 
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κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια επετειακή 
εκδήλωση εξήντα ετών. η ευχή όλων: και στα 70.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: 
ΔΚΕ/ΔΝΕ αντιπλοίαρχος (Ο) Ιωαν. Κυριαζής ΠΝ 
εκπρόσωπος του ΔΝΕ, ο Δ/ντής του ΠΝΜ και οι 
αξιωματικοί του πλοίου, ο Πλωτάρχης ηλ. Σαρρής 
ΠΝ εκπρόσωπος του Διοικητού ΣΜΥΝ, οι αξιωμα-
τικοί επιτελείου ΔΝΕ Υποπλοίαρχος Κ. Τριαντα-
φυλλόπουλος ΠΝ Υποπλοίαρχος (Ε) α. Ντρες και 
Σημ/ρος (Ε) Νικ. Μπανάσιος. 

Οι τότε διδάσκαλοι αρχιπλοίαρχο ε.α. Ι. αγγελόπου-
λος και Παν. Γκύζης ΠΝ. Ως εκπρόσωποι άλλων τά-
ξεων οι: αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Στ. Σιδέρης (ΣΝ 1947), 
Επ/στές ε.α. Ευθ. αλιφραγκής και Β. Μαρτζούκος 
(ΣΝ1952), αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. Βασιλόπουλος (ΣΝ 
1955), ανθ/στής ε.α. Χαρ. Σχοινάς (ΣΝ 1967), Υποπλ/
ρχος ε.α., Επ/στές ε.α. Ευθ. αλιφραγκής και Β. Μαρ-
τζούκος (ΣΝ 1952), αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. Βασιλόπου-
λος (ΣΝ 1955), ανθ/στής ε.α. Χαρ. Σχοινάς (ΣΝ 1967), 
Υποπλ/αρχος ε.α. Κ. Καλαρρύτης (ΣΜΥΝ 1982), και 
αρ. Ταμπάκης (απευθείας κατατάξεως 1955). Οι σύ-
ζυγοι, παιδιά και εγγόνια των εκλιπόντων συμμαθη-
τών: Ι. αργυράκου (16 άτομα), με επικεφαλής την 
κόρη του, Πλοίαρχο (ΥΝ) αθηνά αργυράκου ΠΝ, του 
Πέτρου Κατρανόπουλου (άτομα 7), αλέκου Παπανα-

στασίου (άτομα 4), του Γιώργου Σκουτέλα (άτομα 4), 
και Βασ. Πανόπουλου (η σύζυγός του).

Το σύνολο των παραυρεθέντων ανήλθε στα 125 
περίπου, άτομα εκ των οποίων 25-30 ήταν μικρής 
ηλικίας, παιδιά των ε.ε. αξ/κών κι εγγόνια συμμα-
θητών τάξεως 1953. Τα τελευταία ήταν τα τιμώμε-
να πρόσωπα, όπως προαναφέραμε στα οποία προ-
σφέραμε ενημερωτικό φυλλάδιο για τις σχολές 
ΣΝΔ και ΣΜΥΝ κατόπιν συνεργασίας με τη ΔΝΕ.

αξιομνημόνευτη είναι η παρουσία των συμμαθη-
τών μας: Σωτ. Πηγαδιώτη (ηΠα), Γ. Βλασταράκος 
(Θεσσαλονίκη), ανδρ. Γεωργόπουλος (Πάτρα), αντ. 
Βενιός (Φολέγανδρος), Τρ. Τσόγκας (Πόρος), αγ. 
Μαλιαμάνης (Μέγαρα).

Και μερικά στοιχεία για την τάξη 1953 (8η σειρά): 
Εισήλθαν στη σχολή 201 μαθητές. αποφοίτησαν 
155. αποχώρησαν μετά 2 έτη 67 (χρόνος υποχρε-
ωτικής παραμονής στο ΠΝ μετά την αποφοίτηση, 
σταδιοδρόμησαν 88, έχουν αποβιώσει 39.

Η Συντονιστική Επιτροπή
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Κόκορης ΠΝ

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Σ. Αδάμης ΠΝ
Επ/στής ε.α. Ελ. Σφακτός
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Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ Βεκρής Θεόδωρος 12/1/2013 1941
Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ Βέρρης Κωνσταντίνος 9/12/2013
Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ Βουγιούκας Παναγιώτης 31/7/2013
Ανθυποπλοίαρχος ΠΝ Γεωργιάδης Δημήτριος 12/4/2013 1929
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ Ζιάκος Κωνσταντίνος 19/11/2013 1936
Σημαιοφόρος (Μ) ΠΝ Κεφαλλωνίτης Αλέξανδρος 30/11/2013 1934
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ Κοντώνης Σπυρίδων 12/7/2013 1942
Ανθυπασπιστής (Ε) ΠΝ Ματθαίου Νικόλαος 12/11/2013 1932
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ Τσιπουρίδης Αντώνιος 1/11/2013 1944
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ Τσοτσορός Στυλιανός 19/6/2013 1922
Ανθυπασπιστής ΛΣ Μιχαηλάκης Νικόλαος 21/10/2013
Πλωτάρχης εα ΛΣ Τόνογλου Αθανάσιος 16/11/2013 1960
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Βλασσάς Γεώργιος 13/10/2013 1968
Σημαιοφόρος εα ΠΝ Ζόμπολας Αναστάσιος 3/10/2013 1944
Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ Ηλιάδης Ηλίας 9/10/2013 1925
Πλωτάρχης εα ΠΝ Κοντώνης Σπυρίδων 7/12/2013 1942
Πλωτάρχης εα ΠΝ Περιστεράκης Χρήστος 7/12/2013 1934

Νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή

Μετά τον α' Παγκόσμιο Πόλεμο η διαμόρφωση του 
χάρτη της Μέσης ανατολής και η διευθέτηση των 
συναφών θεμάτων προκλήθηκε από τα γεωπολι-
τικά, αλλά κυρίως από τα γεωενεργειακά συμφέ-
ροντα της τότε κοσμοκράτειρας Μ. Βρετανίας. η 
έλλειψη εγχώριων πηγών πετρελαίου και η άμεση 
κάλυψή τους αποτέλεσε την κύρια επιδίωξη της 
αυτοκρατορίας. Το όλο ζήτημα «τακτοποιήθηκε» 
βαθμιαία, μετά από μια μακρά, χρονοβόρα αλλά και 
επίμονη προσπάθεια του Λονδίνου, χρησιμοποιώ-
ντας παράλληλα συγκεκριμένες πολιτικές, αντι-
κρουόμενες μεταξύ τους, σε ορισμένο βαθμό, ενα-
ντίον εχθρών και συμμάχων. Τα προβλήματα ουσι-
αστικά δεν επιλύθηκαν – αργότερα, σταδιακά θα 
εμφανίζονταν με νέες μορφές.

Την τωρινή περίοδο, ενενήντα έτη μετά τον 
πρώτο διακανονισμό, βιώνουμε μια μεταβατική 
φάση αναδιάταξης της διεθνούς κατανομής ισχύ-

ος στη Μέση ανατολή, και την επανα-οριοθέτηση 
του χάρτη της περιοχής. Βασική αιτία και πάλι 
αποτελούν οι ενεργειακοί πόροι της, καθώς οι 
σύγχρονοι γεωενεργειακοί παίκτες στην περιοχή 
επιχειρούν να αποκομίσουν οφέλη, τρέχοντα και 
μελλοντικά, δρώντας εναντίον των άλλων μεγά-
λων δυνάμεων. Ο Ελληνισμός (Ελλάδα και Κύ-
προς) βρίσκεται και αυτός στον «κυκλώνα» της 
περιφερειακής ανακατανομής κυριαρχίας στο 
«γεωενεργειακό σύμπλοκο» της γειτονικής του 
Μέσης ανατολής, όσο και αν δεν είναι φανερό με 
μια πρώτη θεώρηση: αν και τα δυο κράτη αποτε-
λούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές ανα-
λύσεις συμπίπτουν με θεωρίες συνομωσίας και 
υποθέσεις εργασίας ότι έχει μεθοδευτεί (αν δεν 
σχεδιάστηκε) συστηματικά, επιτήδεια και εύστοχα 
η γεωενεργειακή αξιοποίηση της οικονομικής 
τους κρίσης...

Γράφει ο αρχιπλοίαρχος (ο) εα Ι. Βιδάκης ΠΝ 
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Aποχαιρετισμός σ' έναν αγαπημένο φίλο και συμμαθητή κι έναν 
ξεχωριστό άνθρωπο, τον Βέρρη Κωνσταντίνο

αγαπημένε φίλε Κωστάκη
Συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό σου. Μεγά-
λος πόνος και θλίψη από τον πρόωρο χαμό σου. Με 
σπαραγμό ψυχής πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο 
τον υιόν σου Γιάννη την αιφνίδια αναχώρησή σου 
για το τελευταίο σου ταξίδι.

Άθελά μου, ακόμη και αυτή την τραγική στιγμή, η 
μνήμη μου γυρίζει πίσω στη Σχολή μας, όπου βρε-
θήκαμε παιδιά, ως Ναυτικοί Δόκιμοι, για να υπο-
στηρίξουμε τα ιδανικά με τα οποία μας μεγάλωσαν 
οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας στο σχολείο και η 
μεγάλη μας Πατρίδα.

Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς μας στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων, ξεχώρισες ανάμεσά μας για 
την ευθύτητα του χαρακτήρα σου, την σεμνότητα, 
την καλοσύνη, την ευαισθησία σου και την συνα-
δελφική αλληλεγγύη. Είχα την μεγάλη τύχη να 
περάσω μαζί σου έναν ολόκληρο χρόνο από τη 
ζωή μας, στον έκτο θάλαμο της Σχολής ως τεταρ-
τοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι. Ένας χρόνος που δεθή-
καμε μαζί με τα δεσμά μιας αληθινής και άδολης 
φιλίας και εκτίμησης, την οποία μοιραζόμαστε μέ-
χρι τις τελευταίες ημέρες και πριν φύγεις για το 
μακρινό ταξίδι σου...

Κατά τη διάρκεια της σύντομης σχετικά σταδιο-
δρομίας σου στο Πολεμικό Ναυτικό, που ήταν υπο-
δειγματική, επέδειξες πολλά και σπάνια χαρίσματα 
και ιδιαίτερα προσόντα και προ πάντων ήσουν πά-
ντοτε αγαπητός από τους ανωτέρους σου, αλλά και 
αυτό είναι το πιο σπουδαίο και από τους κατώτε-
ρους σου...

Μετά την πρόωρη αποστρατεία σου, παράλλη-
λα με την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου 
οικογένεια, συνέχισες να εργάζεσαι και να προ-
σφέρεις για πολλά χρόνια, αφού μάλιστα ανα-
γκάστηκες να γευθείς το πικρό ποτήρι της ξενη-

τειάς από την πατρίδα.
Στην αγαπημένη αυτή οικογένεια θέλω να αφιε-

ρώσω λίγες λέξεις. Είχες την τύχη να γνωρίσεις 
και να κάνετε μαζί οικογένεια μία εξαίρετη και δρα-
στήρια γυναίκα την Ματούλα, την κολώνα του σπι-
τιού σου όπως εσύ έλεγες. Μια γυναίκα η οποία 
όταν ήσουν εσύ στην ξενητειά, πάλεψε μόνη της και 
μεγάλωσε με υποδειγματικό τρόπο τα παιδιά σας. 
Τον Γιάννη, την Θέμιδα και την Κατερίνα... Κτυπη-
θήκαμε από κακιά μοίρα με το ατύχημα της μικρό-
τερής σας κόρης Κατερίνας, αλλά συνεχίσατε να 
παλεύετε με όλες σας τις δυνάμεις.

Πριν δύο ακριβώς μήνες, ήσουν ο ευτυχισμένος 
πατέρας που είδες την μεγαλύτερη κόρη σου Θέμι-
δα να παντρεύεται έναν εξαίρετο νέο. Εκείνο το 
βράδυ ήσουν πραγματικά πανευτυχής... Το άξιζες 
να ήσουν τόσο ευχαριστημένος πέρα ως πέρα. Εύ-
χομαι ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο 
να αντέξουν την θλίψη από το κενό που άφησε η 
απώλεια του Κωστάκη...

Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε και ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα σε σκεπάσει... Δεν θα σε ξεχάσου-
με ποτέ...

Από τον Αντιναύαρχο (εα) Σπυρίδωνα Στίνη ΠΝ
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NEKPOΛOΓIEΣ

Το παρόν κείμενο γράφεται για να 
τιμήσωμε τη μνήμη ενός συναδέλ-
φου και φίλου του αείμνηστου Στυ-
λιανού Τσοτσορού πλωτάρχου εα 
που έφυγε από τη ζωή στις 19 lου-
νίου του 2013. Ο αποβιώσας γεννή-
θηκε στις 14 lουλίου του 1924 στο 
χωριό ενορία της Κύμης και απεβί-
ωσε στις 19 lουνίου του 2013 στην 
αθήνα και κηδεύτηκε στο κοιμητή-
ριο της ηλιούπολης. 

Στο ΠΝ κατατάχθηκε το 1939 ως μαθητής τεχνίτης 
στη σχολή τεχνιτών του Ναυστάθμου και πήρε την 
ειδικότητα του τεχνίτου τορπιλλών (Τ/Λ). αποστρα-
τεύθηκε το 1974 με το βαθμό του πλωτάρχου. 

Όταν τον γνώρισα είχε παντρευτεί την αναστασία 
Καταγά και απέκτησε μία κόρη τη Θεοδώρα η οποία 
σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην αθήνα και με-
ταπτυχειακές σπουδές στο LSE του Λονδίνου. 

Ο εκλιπών ήταν άνθρωπος ευθύς, φιλότιμος, 
ειλικρινής, εργατικός, δραστήριος, μεθοδικός και 
τίμιος. 

Στη ζωή του ο αείμνηστος Στέλιος είχε δύο αγά-
πες, την οικογένειά του και τις τορπίλλες (Τ/Λ). 
αναφορικά με τις Τ/Λ και την εν γένει προσφορά 
του στο ΠΝ στον τομέα αυτόν, ότι και να γράψω θα 
είναι λίγο. 

από υπαξιωματικός και στη συνέχεια ως αξιω-
ματικός και προϊστάμενος του συνεργείου Τ/Λ ερ-
γαζόταν σκληρά, μεθοδικά και υπεύθυνα με σκοπό 
οι Τ/Λ να βρίσκονται πάντοτε στον υπέρτατο βαθμό 
ετοιμότητας προς εφοδιασμό των Υποβρυχίων και 
πλοίων επιφάνειας. Προσωπικά μεγαλώνοντας 
ήμουνα ο πιο στενός συνεργάτης του. Τον είχα δε 
από μικρός ως πρότυπο. Φυσικά, όχι μόνο εγώ αλ-
λά και άλλοι νεώτεροι συνάδελφοι τεχνίτες Τ/Π 
όπως π.χ. οι Πίτροπος, Φαρμάκης κ.ά. Προσπαθού-

σε με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους 
νεώτερους να γίνουν άριστοι τεχνί-
τες Τ/Λ και να έχουν πάντοτε στο 
μυαλό τους τη σοβαρότητα της ειδι-
κότητάς των. Συχνά έλεγε όταν δου-
λεύετε να έχετε πάντοτε υπόψιν σας 
ότι οι Τ/Λ, ιδιαίτερα στα υποβρύχια, 
είναι το κυριότερο όπλο και οι κυ-
βερνήτες καθώς και τα πληρώματα 
βασίζονται στην αξιοπιστία των 
Τ/Λ. 

από τις πολλές αξιόλογες δραστηριότητές του 
στη διάρκεια της καριέρας του στο Π/Ν, οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλες στο παρόν 
σύντομο σημείωμα θα αναφέρω μία στην οποία 
αποδεικνύεται η άρτια τεχνική κατάρτησης του και 
ειλικρινής αφοσίωσης στο καθήκον: 

Όταν το ΠΝ παρήγγειλε την προμήθεια των πρώ-
των Τ/Λ SST4 στην AEG Γερμανίας, τοποθετήθηκε 
με διαταγή ΓΕΝ επόπτης κατασκευής-παραλαβής- 
των Τ/Λ τούτων. Την αποστολή του αυτή την εξε-
τέλεσε με τέτοια επιτυχία και αφοσίωση στο πολύ 
σοβαρό καθήκον του που έκανε τους Γερμανούς 

Αντί επικηδείου για τον πλωτάρχη εα Στυλιανό Τσοτσορό
Από τον αντιπλοίαρχο ΠΝ (Τ/η) εα Πουρναράκη Νικόλαο
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επιστήμονες να τον θαυμάσουν. αργότερα το ΠΝ 
τοποθέτησε και δεύτερη παραγγελία Τ/Π SST στην 
οποία επόπτης κατασκευής-παραλαβής Τ/Λ τοπο-
θετήθηκε ο γράφων. 

Όταν έφθασα στο Wedel Γερμανίας όπου είναι 
τα συνεργεία κατασκευής των Τ/Λ της AEG και με-
τά την εγκατάστασή μου εκεί έγινε η πρώτη σύσκε-
ψη με τους τεχνικούς και μηχανολόγους της εται-
ρείας για γνωριμία και ενημέρωση. Κατά τη διάρ-
κεια της σύσκεψης ένας εκ των παρισταμένων 
Γερμανών με ρώτησε («Τι κάνει ο κ. Τσοτσορός;» 

του απάντησα είναι καλά και στέλνει τους χαιρετι-
σμούς του σε όλους σας. Στη συνέχεια ρωτάει 
(«Έχετε πολλούς τέτοιους καλούς αξιωματικούς 
στο Ναυτικό σας σαν το κ. Τσοτσορό;») του απάντη-
σα ευθέως ότι όλοι τέτοιοι είμαστε με το σκεπτικό 
βέβαια να καταλάβουν ότι και ο υποφαινόμενος θα 
εργαστεί στο ίδιο μήκος κύματος με τον αξέχαστο 
Στέλιο. 

ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και η 
μνήμη του να είναι αιώνια.

Αποχαιρετισμός στον Παναγιώτη Α. Βουγιούκα Σημαιοφόρο (Ε) εα ΠΝ 
–οικογενειακό θεραπευτή

Πολυάκριβε φίλε Τάκη,
Γνωριστήκαμε πριν χρόνια στην κοινή αναζήτηση 
τρόπων βελτίωσης της δουλειάς μας και της ζωής 
μας. Ήμασταν και οι 2 όπως αποδείχτηκε, φανατικοί 
οπαδοί του «ένδον – σκάπτε». Γι’ αυτό και με επα-
νέφερες θυμάμαι στο «ένδον» όταν κάποιες φορές 
στα σεμινάρια που διευθύναμε από κοινού, εμένα 
με παράσερνε το «έξω», το εκεί, το κοινωνικό. 
Ήσουν ασυναγώνιστος στην άμεση σύλληψη τυχόν 
οικογενειακών δυσλειτουργιών και στην εν συνε-
χεία θεραπευτική αναπαράστασή τους.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω φίλε Τάκη, την πληρότητα 
αισθημάτων που νιώθαμε και οι δυο, όταν τελείω-
νε το σεμινάριο και δεχόμασταν τα κριτικά και συ-
νήθως κολακευτικά σχόλια των συναδέλφων εκ-
παιδευτικών που είχαν παρακολουθήσει το σεμι-
νάριο.

Και τώρα που ήδη είχαμε αρχίσει να δρέπουμε 
πλούσιους τους καρπούς της δουλειάς μας, εσύ 

φεύγεις. Με βαθύτατη ψυχική συντριβή σου απευ-
θύνω σύντροφε στον αγώνα της αυτογνωσίας τον 
τελευταίο χαιρετισμό.

Καλό σου ταξίδι.

Από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Μαρμαρινό,  
κατά την εξόδιο ακολουθία στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου στις 2/8/2013

•
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από το μνημόσυνο πεσόντων κατά τον Β' ΠΠ που έγινε στο ΚΕΠΑΛ στις 15/11/2013

Από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης το Σάββατο 9 Νοεμβρίου

Κατάθεση 
στεφάνου 
στο Ηρώο 

του Παπάγου 
από τον Κ. 

Λέσση ΠΝ στις 
28/10/2013.

Επάνω: από την 
επίσκεψη του ΔΣ/ΕΑΑΝ 
την ημέρα ενάρξεως 
λειτουργίας του 
γραφείου Αποστράτων.
Κάτω: από την έναρξη 
λειτουργίας του 
γραφείου Αποστράτων 
στο ΝΝΑ
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Από το μνημόσυνο πεσόντων κατά τον 
Β' ΠΠ που έγινε στο ΚΕΠΑΛ 

στις 15/11/2013
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