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Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

«Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός»
(Ιωάν. Ι´ 11)

Η

γέννηση του Αγίου Γρηγορίου τοποθετείται το 330 μ.Χ. Το άσημο χωριό
Αριανζός κοντά στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας, υπήρξε η γενέτειρα του Γρηγορίου.
Γονείς του ο επίσης Γρηγόριος και Νόννα. Γαιοκτήμονες και αρκετά ευκατάστατοι.
Η μητέρα του Νόννα ήταν ευσεβής και πιστή
και από βρέφος γαλούχησε το γιo της με τα νάματα της χριστιανικής διδασκαλίας.
Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από
τα ίδια χέρια του πατρός του Γρηγορίου το 362
μ.Χ. Νεότατος μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευσή
του εις την Ναζιανζόν, απήλθεν εις την Καισάρειαν της Καππαδοκίας, εν συνεχεία δε εις τας Σχολάς της Αλεξανδρείας προς τους μεγάλους της
ρητορικής τέχνης διδασκάλους και τελευταίον
εις τας Αθήνας. Εις τας Αθήνας συνήντησε τον Μ.
Βασίλειον μετά πολλής χαράς και ήσαν ομόψυχοι
και ισάδελφοι.
Χάριν του φίλου του Βασιλείου χειροτονείται
επίσκοπος Σασίμων. Αλλά μετ’ ολίγον, κατ’ επίμονον πρόσκλησιν του γέροντος πατρός του,
ήλθεν εις την Ναζιανζόν και έλαβε δράσιν κατά
των Αρειανών, υποστηρίζων την θεότητα του
Υιού και λόγου του Θεού Πατρός. Με ζήλον και
πίστιν, εδίδασκε τον λόγον της αληθείας, επιδιδόμενος εις τα έργα της χριστιανικής αγάπης και
φιλανθρωπίας.
Επί Μεγάλου Θεοδοσίου εγένετο Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως και εκεί εσημείωσε λαμπράν
δράσιν και εργασίαν εν τη εκκλησία.

Πάντα δίδασκε: «Καθαρθήναι πρώτον, είτα καθάραι. Σοφισθήναι και ούτω σοφία γενέσθαι φως
και φωτίσαι. Εγγίσαι Θεόν και προσαγαγείν άλλους. Αγιασθήναι και αγιάσαι χειραγωγήσαι μετά
χειρών, συμβουλεύσαι μετά συνέσεως». Είχε
απέραντον ψυχικήν ανωτερότητα κατά την συνελθούσαν Β' Οικουμενικήν Σύνοδον το 381.
Ο Άγιος Γρηγόριος διακρίθηκε για τη θαυμαστή
μόρφωσή του, το λαμπρό συγγραφικό του έργο.
Έχει γράψει περί τους 45 λόγους. Διό και Θεολόγος. Η Σύναξή του τελείται στον μαρτυρικό ναό
της Αγίας Αναστασίας στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Άγιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 390 μ.Χ.
Αγαπητοί. Η εκκλησία μάς καλεί λέγουσα:
«Δεύτε, εν ιεροίς μέλεσιν, ευφημήσωμεν τον
Θεηγόρον, το γρήγορον όμμα της χάριτος, και
πάνσοφον στόμα του Πνεύματος· τον λαμπρόν
φωστήρα της οικουμένης· Θεολογίας την βρύσιν.
Των θείων δογμάτων τον αέναον ποταμόν· την
πηγήν την βρύουσαν, αμβροσίας θεία νάματα».
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων
από 11-12-2013 μέχρι 11-02-2014
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που απασχόλησαν την
ΕΑΑΝ. Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, για αυτά και για
τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν :
α. Την 19-12-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του
Δ.Σ./ΕΑΑΝ επισκέφθηκαν στο Ν.Ν.Α. νοσηλευόμενα Μέλη της ΕΑΑΝ και αφού τους ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάρρωση, τους έδωσαν συμβολικά δώρα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στον
Μεσόδομο του Ν.Ν.Α., παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ν.Ν.Α. και με συμμετοχή
παιδικής χορωδίας που έψαλλε τα κάλαντα.
β. Την 20-12-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ συμμετείχε σε βράβευση μαθητών τις Β΄ και Γ΄Λυκείου τέκνων εν ενεργεία και αποστράτων που αρίστευσαν. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γ.Ε.Ν στη
Σ.Ν.Δ.
γ. Με απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. ενεργοποιήθηκε
από τον Ιανουάριο 2014 το νέο σύστημα καταβολής
του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΝ (προκαταβολικά
στο τέλος κάθε μήνα).
δ. Την 05-01-14 το Συντονιστικό Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων εξέδωσε την Ανακοίνωση 1/14
σχετικά με τις διαρροές στα Μ.Μ.Ε. περί εμπλοκής
Αξιωματικών σε παράνομες πληρωμές στα πλαίσια
των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η ανακοίνωση
φαίνεται στην σελίδα 37.
ε. Την 09-01-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στην κοπή της πίτας του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, προσκεκλημένος, όπως και οι δύο άλλοι
Πρόεδροι, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κου Δ.
Αβραμόπουλου.
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στ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος και Μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΝ παρέστησαν,
κατά περίπτωση, στις κοπές πίτας ως ακολούθως:
-Την 12-01-14 στο Παράρτημα ΕΑΑΝ Σαλαμίνας, στην Ε.Α.Α.Λ.Σ. και στον Σ.Α./Σ.Μ.Υ.Ν.
-Την 15-01-14 στο Παράρτημα ΕΑΑΝ Β. Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη
-Την 16-01-14 στην Δ.Δ.Μ.Ν.
-Την 24-01-14 στο Μ.Τ.Ν.
-Την 26-01-14 στον Π.Μ./Σ.Α.Σ.Υ./Π.Ν., στο Παράρτημα Β.Δ. Ελλάδος της Ε.Α.Α.Ν στην Κέρκυρα,
και στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
-Την 02-02-14 στον Ελληνικό Σύλλογο Υποβρυχίων
-Την 07-02-14 στο Σύνδεσμο Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.
και στο Παράρτημα της ΕΑΑΝ Ν.Δ. Ελλάδος στην
Πάτρα
-Την 09-02-14 στο Παράρτημα Πόρου, όπου ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ενεχείρισε από μία επιταγή
2.500 ευρώ σε δύο άπορες κορασίδες, σύμφωνα
με την επιθυμία του Αντιπλοιάρχου Σωτηριάδη Π.Ν.
ε.α., ο οποίος με την διαθήκη του άφησε τρία διαμερίσματα στο Χαλάνδρι για τον σκοπό αυτό, τα οποία
διαχειρίζεται η ΕΑΑΝ. Επίσης παρέστησαν στην πίτα
του Συλλόγου Καρδιοπαθών Π.Ν. και Λ.Σ.
ζ. Την 19-01-14 έγινε στο Πολεμικό Μουσείο
η κοπή πίτας της ΕΑΑΝ. Την εορτή ετίμησαν με
την παρουσία τους ο Α/Γ.Ε.Ν., ο Α.Σ., ο Δ.Δ.Μ.Ν.,
ο Επίτιμος Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ναύαρχος Π. Χηνοφώτης,
οι Επίτιμοι Α/Γ.Ε.Ν. Ναύαρχος Λ. Βασιλικόπουλος,
Ναύαρχος Ι. Στάγκας, Ναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης,
οι Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Σ. και της Ε.Α.Α.Α., οι Πρόεδροι Φορέων Αποστράτων Ν.Π.Ι.Δ., η Πρόεδρος

του Ν.Μ.Ε. και πολλοί απόστρατοι. Λεπτομέρειες
φαίνονται στην σελίδα 50.
η. Την 20-01-14 διέρρευσε από τα Μ.Μ.Ε. η
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της
προσφυγής που είχαν καταθέσει οι τρεις θεσμικές
Ενώσεις κατά των κανονιστικών διατάξεων του
Ν 4093/13, η οποία εκδικάστηκε την 06-12-13 .
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
εξέδωσε την ανακοίνωση 2/14 της 21-01-14, η
οποία φαίνεται στην σελίδα 38. Αναμένουμε το τελικό κείμενο της απόφασης του ΣτΕ.
θ. Την 23-01-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη
σε εκδήλωση που έγινε στο Γ.Ε.Ν. για τους αποστρατευθέντας Αξιωματικούς το 2013 και απηύθυνε χαιρετισμό στα νέη Μέλη της ΕΑΑΝ.
ι. Την 26-01-14 ο Υποναύαρχος (Μ) Ν.Αρτεμάκης Π.Ν.ε.α. εκπροσώπησε την ΕΑΑΝ και κατέθεσε
στεφάνι στην εκδήλωση στην μνήμη του συγκυβερνήτου του Ε/Π Π.Ν. 21 που κατέπεσε την 31-0196 στα ΙΜΙΑ, Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Π.Ν.ε.α. που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά.
ια. Την 28-01-14 εκδικάστηκε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας η αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει συνάδελφος κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε απορρίψει
ένστασή του κατά του κύρους των εκλογών για την
ανάδειξη του Δ.Σ./ΕΑΑΝ της 25-11-2012. Η απόφαση θα εκδοθεί σύντομα.
ιβ. Την 28-01-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στην κοπή πίτας της Λέσχης του Λιμενικού
Σώματος.
ιγ. Την 30-01-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στην τελετή μνήμης για τους πεσόντες στα ΙΜΙΑ
που έλαβε χώρα στην Δ.Ε.Ν.
ιδ. Την 05-02-14 έγινε στην Ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συμβουλίου πιλοτική δίκη επί των
προσφυγών που κατέθεσαν απόστρατοι κατά της
κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τις αναδρομικές περικοπές, βάσει του 3ου
Μνημονίου (Νόμος 4093/12). Η απόφαση του θα
γνωσθεί εν καιρώ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των

τριών Ενώσεων εξέδωσε την ανακοίνωση 3/14
της 05-02-14 που φαίνεται στην σελίδα 39.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
α. Μέλη της επιτροπής που έχει συστήσει η ΕΑΑΝ για την S.T.C.W. θα μετάσχουν σε επιτροπή που
συγκροτήθηκε από το Γ.Ε.Ν. και το Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ.
για να επεξεργασθεί την έκδοση Κ.Υ.Α. για το θέμα
αυτό.
β. Με απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. ενεργοποιήθηκε
από τον Ιανουάριο 2014 το νέο σύστημα καταβολής
του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΝ (προκαταβολικά
στο τέλος κάθε μήνα).
γ. Αναμένεται η επίπτωση που θα έχει στην συνταγογράφηση και στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα εν γένει των αποστράτων ο νέος νόμος περί
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ΕΑΑΝ παρακολουθεί το θέμα και θα
επέμβει όταν απαιτηθεί.
δ. Αναμένεται η από Γ.Ε.Ν. έγκριση των διορθώσεων του Κανονισμού Παραθερισμού της ΕΑΑΝ,
όπως και η έκδοση οδηγιών από το Γ.Ε.Ν. για την
διαδικασία εισόδου στο Θ.Α.Ν. των τέκνων αποστράτων άνω των 25 ετών που έχει αποφασισθεί,
εκτός των Σαββατοκύριακων της περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου. Επίσης αναμένεται ο από Γ.Ε.Ν. καθορισμός των παραθεριστικών περιόδων του 2014
για να αρχίσει ο νέος προγραμματισμός.
ε. Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ και S.T.C.W., οι οποίες θα εξετάσουν και θα
επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως
Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ,
ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονομικά
Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως,
τους καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της
ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.
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EΛEYΘEPO BHMA

Ψαλμοί

ιστορικά

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

«αυτού εστιν η θάλασσα,
και αυτός εποίησεν αυτήν»
(Ψλ. 94, 5)
Εισαγωγικά

Οι

Ψαλμοί, κατ’ ουσίαν δεήσεις προς το
Θεό, είναι ένα είδος ποιημάτων τα
οποία εγράφησαν σε διαφορετικούς
χρόνους, κάτω από την επίδραση διαφόρων ιστορικών γεγονότων, των οποίων η εξέλιξη συνδέθηκε με τη θεϊκή βούληση (παρέμβαση).
Στη θεματολογία των Ψαλμών περιλαμβάνονται εθνικά θέματα των Εβραίων, προφητείες, η
πανσοφία και παντοδυναμία του Δημιουργού, το
μεγαλείο της δημιουργίας, η εξουσία του ανθρώπου επάνω στα δημιουργήματα, η μακροθυμία και
φιλανθρωπία του Θεού, η θεία πρόνοια, θεϊκές
συμβουλές προς τον άνθρωπο για αποφυγή της
αμαρτίας και επιδίωξη της αρετής85.
Οι Ψαλμοί έχουν κέντρο αναφοράς τον Θεό. Η
αναφορά αυτή λαμβάνει τις μορφές αινέσεως, δοξολογίας, ικεσίας και επίκλησης θείας βοήθειας
καθώς και ευχαριστίας.
Για την ερμηνεία των Ψαλμών καταφεύγουμε σε πατερικά κείμενα και νεότερες ερμηνείες
Ορθοδόξων συγγραφέων. Ο Μ. Βασίλειος στο
σημείο αυτό επισημαίνει: «Τα κρίματά σου Κύριε

άβυσσος πολλή» (Τα κρίματα του θεού είναι άρρητα και ακατάληπτα από την ανθρώπινη διάνοια).
Μέσα από τους συμβολισμούς των φυσικών
στοιχείων και φαινομένων (από την παρατήρηση
της κτίσης), γίνεται η μεταφορά του πνευματικού
μηνύματος. Μέσα στο κείμενο των Ψαλμών που
αναφέρεται στη θάλασσα και τα εν αυτή απαντώνται και οι επόμενες προσομοιώσεις:
• θάλασσα: πειρασμοί, κολυμβήθρες βαπτισμάτων, ειδωλολατρικά έθνη, βίος, κόσμος
• ποταμοί: απόστολοι
• άβυσσος: βάθη θαλάσσης, βάθη ψυχής, αμαρτίες, κολαση
• ύδατα: πλημμύρα θλίψεων, πλήθη λαού, γένη
ανθρώπων
• θηραυροί αβύσσων: απόστολοι
• καρδίαι θαλασσών: αφόρητοι κίνδυνοι
• νήσοι: νησιά Μεσογείου, νεοσύστατες Εκκλησίες, ψυχές αρετής
• δράκων: δαίμονες, κακία, πάθη
• ναυς: μία καθολική Εκκλησία
• πλοία: επιμέρους Εκκλησίες
• πλωτήρες: πιστοί Χριστιανοί, ηγιασμένοι άνθρωποι.
Το βιβλίο των Ψαλμών άρχισε να συγκροτείται
από την εποχή του Δαβίδ ή του Σολομώντος (περί
το 1050 π.Χ.) και συμπληρώθηκε επί των ημερών
του Νεεμία (450 π.Χ.), οπότε έλαβε και την τελική

85. «Η αρετή δεν είναι έργον του ανθρώπου μόνου, ούτε είναι συστατικό μέρος της φύσεως αυτού, αλλά πηγάζει η αρετή εκ της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού και εκ της συνεργασίας αυτών. Μία εκάστη των αρετών είναι μία ενέργεια του Θεού, ο δε άνθρωπος αποκτά την αρετήν τότε, όταν μεταλαμβάνει της κυρίας αρετής, που είναι η θεία ενέργεια» (άγιος Μάρκος Εφέσου). Ο δίδυμος
Αλεξανδρεύς γράφει (ΒΕΠΕΣ 46, 35): «Υπάρχει γαρ (η αρετή) τω Θεώ ουσιωδώς, τη Τριάδι. Μετουσία δε της Τριάδος έχουσιν οι
άνθρωποι το αγαθόν και το δίκαιον και την αρετήν». «Η πατερική αυτή αντίληψη περί αρετής ως θείας ενέργειας, της οποίας μεταλαμβάνει αυτός που την ποθεί και αγωνίζεται χάριν αυτής Χριστιανός, διαφέρει από την αντίληψη κατά την οποία η αρετή αποτελεί
αξιόμισθον κατόρθωμα και καλή πράξη ημών των ιδίων» (Ειρ. Μπούλοβιτς).
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του μορφή, την οποία και ερμήνευσαν οι Εβδομήκοντα.
Το μεγαλείο της δημιουργίας
«Άβυσσος ως ιμάτιον το περιβόλαιον86 αυτού, επί
των ορέων στήσονται ύδατα [...] όριον έθου, ο ου
παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι την
γην [...] αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος,
εκεί ερπετά, ων ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων [...] Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτος, ον έπλασας εμπαίζειν αυτή» (Ψλ. 103,
6, 9, 25, 26).
(«Η άβυσσος – θάλασσα είναι σαν περίβλημα
της γης και φόρεμά της. Επάνω στα βουνά θέλουν
συναχθεί τα ύδατα και καλύψουν αυτά.
Έθεσες Κύριε σύνορο μεταξύ των θαλασσών
και της γης, το οποίον δεν θα ξεπεράσουν τα κύματα των θαλασσών, ούτε θα επιστρέψουν για να
καλύψουν και πάλιν την γη.
Ιδού η θάλασσα αυτή, την οποίαν βλέπομεν, πόσον μεγάλη και ευρύχωρος είναι. Εκεί υπάρχουν
ιχθύες και ερπετά αναρίθμητα σε πλήθος. Εντός
αυτής ζουν και κινούνται ζώα μικρά και μεγάλα.
Εκεί στη θάλασσα πλέουν και διασχίζουν αυτήν πλοία, τα οποία φέρνουν σε επικοινωνία τις
χώρες. Εκεί βρίσκεται και ο δράκων αυτός, το
μέγα κήτος, το οποίον εσύ, Κύριε, έπλασες, για να
εμπαίζει τη θάλασσα»).
Έχουμε ενώπιόν μας αποσπάσματα από ύμνο
δημιουργίας, η οποία μαρτυρεί το μεγαλείο, την
παντοδυναμία και τη σοφία του Δημιουργού. Στον
έκτο στίχο εμφανίζεται η άβυσσος (θάλασσα)
να περιβάλλει τη γη. Η άβυσσος συμβολίζει την

αμέτρητη γνώση του Δημιουργού και το μη καταληπτόν της σοφίας του, της δύναμής του και της
προνοίας του. Η άβυσσος της ακαταληψίας των
θεϊκών ενεργειών παρουσιάζεται σαν φόρεμα του
Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι ο κόσμος είναι μια δημιουργία, ότι υπάρχει ένας Δημιουργός,
ότι υπάρχει μία ενσάρκωση και ότι θα υπάρξει μια
Τελική Κρίση, περιπλανάται στον κόσμο χωρίς πυξίδα. Μοιάζει με πλοίο χωρίς μπούσουλα.
Είναι έργο προνοίας του Δημιουργού να θέσει
όρια στα ύδατα της θάλασσας, τα οποία δεν θα
παραβιασθούν και δεν θα επιτρέπουν την εκ νέου
κάλυψη της γης. «Μέχρι τούτου ελεύση, και ουχ
υπερβήση· αλλ’ εν σεαυτή συντριβήσονταί σου τα
κύματα» (Ιώβ 38, 11).
Όπως μας εξηγεί ο Χρυσόστομος, ο Δαβίδ, με
την περικοπήν «έθου όρια», θέλει να δείξει ότι το
πρόσταγμα του Θεού αναγκάζει τα ύδατα της θάλασσας να ξαναγυρίζουν πίσω (δεν τονίζεται το
ισχυρόν του αναχώματος).
Ατενίζοντας τη θάλασσα ο άνθρωπος, είτε μέσα
από το πλοίο είτε έξω από την ξηρά είτε σήμερα
από δορυφόρο, αποκτά την αίσθηση της απεραντοσύνης της. Όταν δε ταξιδεύει έχει την αίσθηση
και του μεγάλου βάθους. Βλέπει και κατανοεί ο
άνθρωπος ότι χιλιάδες πλοία87 καθημερινά βρίσκονται σε λιμάνια και διασχίζουν τους ωκεανούς.
Από τη θάλασσα αντλούνται εκατομμύρια τόνοι
αλιεύματα και άλλος βιολογικός πλούτος. Κάτω
από το βυθό της εξορύσσονται πολύτιμα μέταλλα
(μαγγάνιο, μαγνήσιο κ.ά.) και αντλείται ενεργειακός πλούτος σε μορφή πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Η θάλασσα και ο βυθός της κρύβουν θη-

86. Περιβόλαιον = περίβλημα, κάλυμμα.
87. Εάν ληφθεί από δορυφόρο εικόνα της Μεσογείου θαλάσσης, θα διαπιστωθεί ότι καθημερινά τη διασχίζουν περισσότερα από χίλια
πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. Επίσης, σε λιμάνια και εν πλω βρίσκονται τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών υλών
επί πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Η ειρήνη με τον πόλεμο συγκατοικούν στο χώρο της Μεσογείου. «Πλείη μεν γαρ γαία κακών,
πλείη δε θάλασσα» (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 100).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

7

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

σαυρό χρήσιμο για την ανθρωπότητα, ο οποίος για
να αντληθεί χρειάζεται γνώση και κόπο. Η διανομή
του πλούτου της θάλασσας έχει οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα σε διεθνείς συμφωνίες κατανομής
και διαχείρισής του. Όμως, τόσο πριν από αυτές
όσο και μετά δεν έλειψαν οι εντάσεις, κρίσεις και
συγκρούσεις για τον έλεγχο του θαλάσσιου και
υποθαλάσσιου πλούτου. Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών (χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα,
οικονομική ζώνη, αλιευτική ζώνη) εξακολουθεί να
αποτελεί σημείο τριβής για αρκετές χώρες, μεταξύ
των οποίων και το ζεύγος Ελλάδα – Τουρκία.
Ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Θεός δεν
άφησε κενούς τους χώρους της γης, του αέρα και
της θάλασσας, αλλά τους γέμισε με παντός είδους
ζώα. Και παρ’ ότι οι μικρότεροι οργανισμοί γίνονται τροφή των μεγαλύτερων, δεν εκλείπουν τα
γένη των μικρών. Είναι και αυτό τεκμήριο της θείας πρόνοιας. Το γεγονός αυτό φυσικά δεν δικαιολογείται μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, παρά
ταύτα οι ισχυροί της γης πιέζουν τους μικρούς και
επιζητούν να υπαγορεύουν τις κινήσεις τους88.
Ο άγιος Θεοδώρητος αναφερόμενος στο ρόλο
της θάλασσας για την επικοινωνία των ανθρώπων
και ανταλλαγή προϊόντων γράφει: «Διά ναυπηγικής
τέχνης και κυβερνητικής επιστήμης παρ’ αλλήλων
κομιζόμεθα τα ενδέοντα. Το παρ’ ημίν φυόμενον
καρπόν χορηγούμεν ετέροις και δεχόμεθα το παρ’
εκείνοις γινόμενον, ώστε μήτε το περιττεύον είναι
ανόητον μήτε το ένδεον ανεπινόητον».
Σε αλληγορικό επίπεδο η εικόνα των πλοίων,
που διαπορεύονται στη θάλασσα, και του εμπαίζοντος δράκοντος σηματοδοτεί τις Εκκλησίες (πλοία)
που εργάζονται να οδηγήσουν τους ανθρώπους

(επιβάτες των πλοίων) μέσα από την κοινωνία
(θάλασσα) στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας,
αντιμετωπίζοντας τις παρεμβολές των αντιθέων
δυνάμεων (δρακόντων).
Ο Donald Redford διαπιστώνει ότι το ένα τρίτο
του κειμένου των Ψαλμών, που εμπίπτει στην κατηγορία του προσωπικού παραπόνου και της μετάνοιας, απαντάται και στην αιγυπτιακή φιλολογία
της εποχής εκείνης. Θα ήταν περίεργο, γράφει, οι
μακροχρόνιες επαφές των Αιγυπτίων με τους γειτονικούς λαούς και ιδιαίτερα με τους Παλαιστίνιους, να μην είχε επηρεάσει τους ύμνους του Δαβίδ.
Ο Ψαλμός 103, συγκρινόμενος με τον αιγυπτιακό
ύμνο «προς τον δίσκον του ηλίου», παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες, π.χ. Αντί του «εκεί πλοία διαπορεύονται...» γράφεται «τα πλοία ταξιδεύουν
βορρά και νότο».

88. Χαρακτηριστική είναι η παραβολή για το δίκιο των ισχυρών που παραθέτει ο Ησίοδος (γεράκι – αηδόνι) στο ποίημά του Έργα και Ημέραι, στ.
202-211. Και ο Θουκυδίδης (8, 84) θα μας υπενθυμίσει ότι στο διάλογο ισχυρών και αδυνάτων δεσπόζουν οι έννοιες «το πείθειν», «το
αναγκάζειν», «το άρχειν» και «το δουλεύειν».
89. Αυτή είναι η οικονομική βάση του εμπορίου.
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Το ηρωικό τέλος του Υ/Β «Κατσώνης» (Υ1)
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ

Γ' μέρος
Τιμητικές διακρίσεις

Η

Πολιτεία αλλά και οι Σύμμαχοι τίμησαν
το ηρωικό πλήρωμα του «Κατσώνη»
και αυτούς που χάθηκαν αλλά και αυτούς που διασώθηκαν, αποτίνοντας φόρο τιμής
για την προσφορά τους στην πατρίδα.
Οι τιμές και διακρίσεις για τον κυβερνήτη
και τον ύπαρχο φαίνονται στα βιογραφικά τους
που ακολουθούν. Στους απολεσθέντες απονεμήθηκαν οι μετά θάνατον τιμές και διακρίσεις,
και με Βασιλικό Διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου
1943 προήχθησαν επ’ ανδραγαθία στον επόμενο
βαθμό ως: «απολεσθέντες κατά την καταβύθισιν
του Υ/Β “Κατσώνης” εξ εχθρικής ενεργείας». Με
άλλο Β.Δ. από 4 Δεκεμβρίου 1943 απονεμήθηκε
ο Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως σε όλους τους
απολεσθέντες (σε αρκετούς Β΄ ή και Γ΄απονομή): «διά τον ηρωισμόν, αυτοθυσίαν και ανδρείαν
ην επέδειξαν καθ’ όλην την διάρκειαν του πολέμου πεσόντες ενδόξως επί του πεδίου της μάχης
κατά την καταβύθισιν του Υ/Β “Κατσώνης” υπό
εχθρικής ενεργείας».

Ο Πλοίαρχος εα Ηλίας
Τσουκαλάς ΠΝ ήταν
Ύπαρχος του Υ/Β
«Κατσώνης» όταν
αυτό βυθίστηκε
στις 14/9/1943

Πίνακας αιχμαλώτων του ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Όνομα
Βαθμός και Ειδικότητα
Γρηγόριος Δημητριάδης
Κελευστής τορπιλιτής
Αρίστος Αναστόπουλος
Υποκελευστής Α΄ τηλεγραφητής
Βασίλειος Μπούκης
Υποκελευστής Β΄ αρμενιστής
Σπυρίδων Γκίνης
Υποκελευστής Β΄ αρμενιστής
Μιχαήλ Γκιόκας
Υποκελευστής Β΄ αρμενιστής
Χριστόφορος Μανόπουλος
Υποκελευστής Β΄ τηλεγραφητής
Κωνσταντίνος Μαλέας
Υποκελευστής Β΄ τηλεγραφητής
Στέφανος Τοκατλίδης
Υποκελευστής Β΄ εσχαρεύς
Γεώργιος Γιαννέλης
Δίοπος νοσοκόμος
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Ναύτης σηματωρός
Χαράλαμπος Βακαλόπουλος Ναύτης μηχανικός
Ιωάννης Παπαδάκης
Κελευστής τορπιλητής
Σάββας Χαρίδης
Υποκελευστής Β΄ σηματωρός
Αλέξανδρος Φραγκούλης
Υποκελευστής Β΄ ηλεκτρολόγος
Κωνσταντίνος Σταμούλης
Ναύτης τορπιλιτής
Υποπλοίαρχος βρετανικός
Horgan
σύνδεσμος
Υπαξιωματικός τηλεγραφητής
Smith
βρετανικός σύνδεσμος
Σύνολο αιχμαλώτων: 17 άτομα

Στους αιχμαλωτισθέντες και μεταφερθέντες
στο στρατόπεδο Marlag με Β.Δ. της 29ης Ιανουαρίου 1948 τους απονεμήθηκε ο Πολεμικός
Σταυρός Γ΄ Τάξεως «διότι κατά την διάρκεια της
ναυμαχίας του Υ/Β “Κατσώνης” την 14.9.1943
κατά την βύθισιν αυτού υπό γερμανικού ανθυποβρυχιακού επέδειξαν εξαιρετικήν διαγωγήν και
ικανότητα εκτελέσαντες διακεκριμένην πράξιν
επί του πεδίου της μάχης».
Τέλος, οι διασωθέντες Αντώνιος Αντωνίου και
Αναστάσιος Τσίγκρος, που κολυμπώντας έφθασαν στη Σκιάθο, προήχθησαν επ’ ανδραγαθία με
Β.Δ. από 18 Ιανουαρίου 1944 σε Υποκελευστές
Α΄: «διά διακεκριμένην πράξιν επί του πεδίου
της μάχης, υπερβαίνουσαν κατά πολύ τα όρια
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του καλώς εννοουμένου καθήκοντος εν καιρώ
πολέμου» και με άλλο Β.Δ. από 5 Φεβρουαρίου
1944 τους απονεμήθηκε το Αργυρούν Αριστείον
Ανδρείας: «διά την εξαιρετικήν διαγωγήν, ψυχραιμίαν και αυτοθυσίαν ην επέδειξαν κατά την
ιδίαν ναυμαχίαν παραμείναντες εις τας θέσεις
της ομοχειρίας πυροβόλου μέχρι της στιγμής ότε
φονευθέντων των άλλων, δεν καθίστατο πλέον
δυνατός ο χειρισμός τούτου, μετά την καταβύθισιν δε του Υποβρυχίου ευρεθέντες εις την θάλασσαν έσπευσαν να απομακρυνθούν, απέφυγαν
την αιχμαλωσίαν και κατήλθον εις Μέσην Ανατολήν προς συνέχισιν του αγώνος».
Οι νεκροί που δεν πεθαίνουν
Το πλήρωμα του υποβρυχίου «Κατσώνης», όπως

και τόσοι άλλοι αγωνιστές του Μεγάλου Πολέμου ήσαν απλοί, περαστικοί άνθρωποι που αγαπούσαν την Πατρίδα, την ιστορία της, τα ήθη και
τα έθιμα της φυλής. Είχαν οράματα και ιδανικά,
γι’ αυτά πολεμούσαν και γι’ αυτά θυσιάζονταν κάνοντας αξεπέραστες πράξεις.
Ο «Κατσώνης» με τον κυβερνήτη Λάσκο, τον
ύπαρχο Τσουκαλά, το ηρωικό επιτελείο τους,
και τους γενναίους υπαξιωματικούς και ναύτες
στις 14 Σεπτεμβρίου 1943 τερμάτιζε την ένδοξη
θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό προσφέροντας
κι αυτός στη μεγάλη νίκη.
Το πλήρωμά του, από τον κυβερνήτη, μέχρι
τον τελευταίο ναύτη, έμπαιναν με το φωτοστέφανο της δόξας στο πάνθεο των Ελλήνων ναυμάχων.

Βιογραφικό Σημείωμα Βασιλείου Λάσκου (ΑΜ 341)
Ο Βασίλειος Λάσκος του Επαμεινώνδα γεννήθηκε στη Μάνδρα Ελευσίνας στις 17 Αυγούστου 1899 και πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου
1943 ανοιχτά της Σκιάθου όταν βυθίστηκε το υποβρύχιο «Κατσώνης» του οποίου ήταν κυβερνήτης. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών
δοκίμων στις 10 Οκτωβρίου 1915 και αποφοίτησε στις 10 Ιανουαρίου 1920 ως μάχιμος Δόκιμος Σημαιοφόρος για να ονομαστεί
Σημαιοφόρος στις 10 Μαΐου 1920. Έλαβε όλους τους εξελικτικούς βαθμούς και στις 11 Μαΐου 1935, με το βαθμό του Πλωτάρχου,
διέφυγε στη Νεάπολη της Ιταλίας, καταδικάστηκε ερήμην από το Έκτακτο Στρατοδικείο Ναυστάθμου σε θάνατο και στρατιωτική
καθαίρεση, για τη συμμετοχή του στο Κίνημα του Ελ. Βενιζέλου το Μάρτιο του 1935. Υπηρετώντας στο Υπουργείο των Ναυτικών
ανέλαβε την κυβέρνηση του υποβρυχίου «Νηρεύς» και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο θωρηκτό «Αβέρωφ». Την 1η Δεκεμβρίου
1935 απονεμήθηκε χάρη της ποινής του και στις 16 Ιουλίου 1936 ακυρώθηκε η έκπτωση από το βαθμό του και λογίστηκε σε
αποστρατεία ως Αντιπλοίαρχος ε.α. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ανακλήθηκε ως Πλωτάρχης στην ενέργεια για να παρουσιαστεί
στη Μέση Ανατολή (10.12.1941) και να προαχθεί σε Αντιπλοίαρχο την 1η Μαΐου 1942. Στις 14 Δεκεμβρίου 1943 προήχθη, μετά
θάνατον, επ’ ανδραγαθία σε Πλοίαρχο αναδρομικά από 14 Σεπτεμβρίου 1943, ημερομηνία της βύθισης του «Κατσώνη». Ο Βασίλης
Λάσκος φοίτησε στη Σχολή Πυροβολικού (1922), την Τορπιλική Σχολή για εκπαίδευση στα υποβρύχια (1925-1926) και τη Σχολή
Ασύρματης Τηλεγραφίας (1927), έλαβε δε πτυχίο Εξειδίκευσης Τορπιλών και κυβερνήτου υποβρυχίων.
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις.
Έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας με τα θωρηκτά «Ύδρα», «Λήμνος» και «Γ. Αβέρωφ»,
καθώς και στο Ναυτικό Άγημα Σμύρνης το 1920, και το Σεπτέμβριο του 1922 όντας Ανθυποπλοίαρχος προσχώρησε στην Επανάσταση Πλαστήρα - Γονατά. Επίσης έλαβε μέρος και στο Κίνημα του Πλοιάρχου Α. Κολιαλέξη το 1924. Υπήρξε υπασπιστής του
Προέδρου της Δημοκρατίας Θ. Πάγκαλου το 1926 ως Υποπλοίαρχος.
Διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα και παρουσιάστηκε στη Μέση Ανατολή το Δεκέμβριο του 1941 όπου ζήτησε με επιμονή
να αναλάβει κυβερνήτης, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του. Ήταν, ήδη, 42 χρόνων. Τελικά, παρέλαβε καθήκοντα κυβερνήτου
στο υποβρύχιο «Κατσώνης» το 1942-1943 με το βαθμό του Πλωτάρχου και Αντιπλοιάρχου. Με τον «Κατσώνη» πραγματοποίησε τρεις επιθετικές περιπολίες στο Αιγαίο βυθίζοντας μία γερμανική ναρκοθέτιδα παραβεβλημένη στον προβλήτα του Γυθείου
(1.4.1943) και δύο εμπορικά πλοία, το ένα 1.500 τ. ανοιχτά της Σερίφου στις 5.4.1943 και το άλλο κοντά στη Σκόπελο 1.000 τ. στις
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29.5.1943. Η μοιραία συνάντησή του στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943 με την γερμανική ανθυποβρυχιακή κορβέτα UJ-2101 είχε ως
αποτέλεσμα τη βύθιση του «Κατσώνη».
Ο Βασίλης Λάσκος τιμήθηκε:
- Στις 2.6.1943 με τον Πολεμικό Σταυρό Α΄ επειδή: επέδειξεν εξαιρετικήν τόλμην και αφοσίωσιν προς το καθήκον κατά περιπολίαν του υποβρυχίου «Κατσώνης» που ήτο Κυβερνήτης, επιτυχών την καταβύθισιν εχθρικού εμφόρτου φορτηγού ως και εξωπλισμένου περιπολικού εντός του λιμένος του Γυθείου, αποσπάσας τα συγχαρητήρια των προϊσταμένων αγγλικών και ελληνικών
αρχών (η βύθιση του φορτηγού και της ναρκοθέτιδας τον Απρίλιο 1943, Κυβερνήτης υποβρυχίου).
- Στις 15.9.1943 με τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξης για: την επιδειχθείσαν παρ’ αυτού ικανότητα, ψυχραιμίαν και αποφασιστικότητα κατά την διάρκεια πολεμικής αποστολής (η βύθιση φορτηγού στις 29.5.1943, Κυβερνήτης του «Κατσώνης»).
- Στις 15.10.1943, μεταθανατίως με το βρετανικό παράσημο του Τάγματος Διακεκριμένης Υπηρεσίας (Distinguished Service
Order - DSO) για: την δράσιν του επί των υποβρυχίων, και στις 4.12.1943 με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας για: τον ηρωισμόν,
αυτοθυσίαν και ανδρείαν ην επέδειξεν καθ’ όλην την διάρκειαν του πολέμου, πεσών ενδόξως επί του πεδίου της μάχης κατά την
καταβύθισιν του υποβρυχίου ΚΑΤΣΩΝΗΣ υπό εχθρικής ενέργειας.
Το Ναυτικό έχει τιμήσει τη μνήμη του δίνοντας το όνομά του σε μια κανονιοφόρο (1947-1970) και μία πυραυλάκατο (1976σήμερα). Ανδριάντας του Λάσκου βρίσκεται στη γενέτειρά του Ελευσίνα, ενώ στη Χώρα της Σκιάθου το μνημείο του ΚΑΤΣΩΝΗΣ
θυμίζει τον ηρωισμό του πληρώματός του.

Βιογραφικό Σημείωμα Ηλία Τσουκαλά (ΑΜ 605)
Ο Ηλίας Τσουκαλάς, γιος του Πελοπίδα, αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικού, γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιανουαρίου 1914 και
πέθανε στις 12 Μαΐου 2000. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις 19 Σεπτεμβρίου 1931 και αποφοίτησε στις 28 Σεπτεμβρίου 1935 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Έλαβε όλους τους εξελικτικούς βαθμούς και αποστρατεύθηκε με αίτησή του στις
24 Οκτωβρίου 1956 ως Πλοίαρχος ε.α. Φοίτησε στη Σχολή Υποβρυχίων (1940 και 1942), τη βρετανική Σχολή Κυβερνητών
Υποβρυχίων (1944) και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1950 και 1951-1952), έλαβε δε πτυχίο εξειδίκευσης Κυβερνήτου
Υποβρυχίων.
Στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανικού Πολέμου με το υποβρύχιο «Κατσώνης» έλαβε μέρος σε επιθετικές περιπολίες στην Αδριατική. Ήταν τότε Ανθυποπλοίαρχος. Στα τέλη Απριλίου του 1941, λίγες μέρες πριν την είσοδο των
Γερμανών στην Αθήνα, ακολούθησε το Στόλο στη Μέση Ανατολή με τον «Κατσώνη». Εκεί μετείχε σε επιθετικές περιπολίες
στην Ανατ. Μεσόγειο και το Αιγαίο, και διετέλεσε «κυβερνών» Ύπαρχος του «Κατσώνη» κατά τη βύθισή του βορείως της
Σκιάθου (14.9.1943). Κατόρθωσε να αποφύγει τη σύλληψη και κολυμπώντας επί 9 ώρες κατάφερε να φθάσει στη Σκιάθο.
Από εκεί πέρασε στην περιοχή του Πηλίου και με τη βοήθεια των αντιστασιακών ομάδων και της βρετανικής Μ.Ο.4, διέφυγε
στη Μέση Ανατολή όπου παρουσιάστηκε 19 Νοεμβρίου 1943. Στη συνέχεια διετέλεσε κυβερνήτης στα υποβρύχια «Παπανικολής», «Πιπίνος», «Δελφίν», το τελευταίο παρέλαβε μετά την απελευθέρωση από την Αγγλία.
Εκτός από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του Εμφυλίου. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του υπηρετώντας σε πλοία επιφανείας, υποβρύχια, επιτελικές και διοικητικές θέσεις, και στο συμμαχικό επιτελείο
MEDNOREAST (1953-1956). Το 1944, κατά τη φοίτησή του στη βρετανική Σχολή Κυβερνητών-Υποβρυχίων, επινόησε μία
νέα μέθοδο βολής τορπιλών από υποβρύχιο εν καταδύσει, η οποία εφαρμόστηκε από το Βρετανικό Ναυτικό τον επόμενο
χρόνο.
Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδος από το 1961 μέχρι το 1968.
Ο Ηλίας Τσουκαλάς, εκτός από άριστος αξιωματικός, είχε και λογοτεχνική φλέβα. Έγραψε τα βιβλία: «Το υποβρύχιο Υ1»
το 1950 που τιμήθηκε με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών και εκφράστηκε η άκρα ευαρέσκεια του Αρχηγού ΓΕΝ, επίσης
«Θεωρητική και Πρακτική Ναυτιλία (1969) και Τορπίλη Νο 89… Πυρ» (1989).
Τιμήθηκε:
- Στις 5.1.1940 με τον Πολεμικό Σταυρό Β΄ Τάξης για: διακεκριμένας πράξεις ας εξετέλεσεν επί του πεδίου της μάχης
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(βύθιση του ιταλικού πετρελαιοφόρου QUINTO στις
31.12.1940, αξιωματικός του ΚΑΤΣΩΝΗΣ).
- Στις 2.6.1943 με τον Πολεμικό Σταυρό Β΄ Τάξης,
επειδή: επέδειξεν εξαιρετικήν τόλμην και αφοσίωσιν
προς το καθήκον κατά περιπολίαν του υποβρυχίου
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ου ήτο πλήρωμα, επιτυχών την καταβύθισιν εχθρικού εμφόρτου φορτηγού ως και εξωπλισμένου περιπολικού εντός του λιμένος του Γυθείου,
αποσπάσας τα συγχαρητήρια των προϊσταμένων
αγγλικών και ελληνικών αρχών (βύθιση ναρκοθέτιδας και φορτηγού τον Απρίλιο 1943, Ύπαρχος του
υποβρυχίου).
- Στις 15.10.1943 με το βρετανικό Σταυρό Διακεκριμένης Υπηρεσίας (Distinguished Service Cross D.S.C.) για: την δράσιν του επί των υποβρυχίων.
- Στις 18.1.1944, με το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας για: την εξαίρετον διαγωγήν, ψυχραιμίαν και
αυτοθυσίαν ην επέδειξεν κατά την διάρκειαν της
ναυμαχίας του υποβρυχίου ΚΑΤΣΩΝΗ μετά γερμανικού ανθυποβρυχιακού. Παραμείνας εις την θέσιν του
εντός του υποβρυχίου, εξετέλεσε πάντα αναγκαιούντα χειρισμόν, μη εγκαταλείψας το υποβρύχιον ειμή
τελευταίος, ότε πλέον η παραμονή του εν αυτώ ήτο
αδύνατος και πάσα ελπίς είχε από μακρού εκλείψει,
ακολούθως δε ριφθείς εις την θάλασσα, απεμακρύνθη τούτου, απέφυγε την αιχμαλωσίαν κατελθών εις
την Μέσην Αντολήν προς συνέχισιν του αγώνος.
Η τελευταία σελίδα από την «Αναφορά της τελευταίας περιπολίας και
- Στις 4.10.1944 με το βρετανικό Σταυρό Διακεβύθισης του Υ/Β Κατσώνης», την οποία συνέταξε και κατέθεσε στις
κριμένης
Υπηρεσίας (Distinguished Service Cross
29.10.1943, στην Σμύρνη της Τουρκίας, ο ύπαρχος του ΚΑΤΣΩΝΗ
- D.S.C.) για: την δράσιν του επί των υποβρυχίων
υποπλοίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς (Ημερολόγιο Πολέμου 1940-1944,
τόμος ΙΖ, σσ. 86-94, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού)
(δεύτερη απονομή).
- Στις 25.5.1945 με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων για: την επιδειχθείσαν παρ’ αυτού ικανότητα, ψυχραιμίαν και αποφασιστικότητα κατά την διάρκειαν πολεμικής αποστολής
(βύθιση φορτηγού 1.000 τ. ανοικτά της Σκοπέλου στις 29.5.1943. Ύπαρχος του ΚΑΤΣΩΝΗΣ).
- Στις 27.9.1945 με το Μετάλλιο εξαιρέτων Πράξεων επειδή: υπηρετήσας υπέρ τα δύο έτη, συνεχώς και ευδοκίμως επί υποβρυχίων εν ενεργεία, από 28ης Οκτωβρίου 1940 μέχρις 28 Οκτωβρίου 1944 και συμμετασχών εις εξ τουλάχιστον πολεμικάς
περιπολίας, επέδειξεν ευψυχίαν, ζήλον και εμμονήν εις το καθήκον.
- Στις 16/1/1952 με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων για: την επιδειχθείσαν εργατικότητα ανωτέρων αντίληψιν καθήκοντος
και ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω κύκλω των ενεργειών του κατά τας {….} επιχειρήσεις της περιόδου 1947-1950.

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΕΑΑΝ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πως υπάρχει
καινούργιος λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση
χρημάτων υπέρ της Πρόνοιας ΕΑΑΝ.
Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος:
080/545137-03
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Γίνε κι εσύ μέλος στον
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!
• Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος
της απώλειας του εισοδήματός σου!
• Ο ΠΟΝ διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία
συνοδεύονται με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖΗΩ» και «ΔΗΩ» για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό.
• Έλα να διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε
είδη ένδυσης και υπόδησης, Η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!
• Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟΝ είναι ανταποδοτικές για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για τους εξής λόγους:
- Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ (30% από τα κέρδη)
- Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις
- Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού ΠΝ
Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή
13:30-20:30
Σάββατο
09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE
Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437.
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr.
Site: www.pon-hn.gr
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
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Βομβαρδισμός του Πειραιά (1941)
και γεγονότα από την Κρήτη
Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρ. Κούσουλας ΠΝ

Σ

τις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εξαπέλυσαν επίθεση στα Βαλκάνια. Άρχισαν μ’
ένα τρίωρο αεροπορικό βομβαρδισμό
στην ανυπεράσπιστη πόλη του Βελιγραδίου και
μια σύγχρονη επίθεση, εναντίον του ελληνικού
εδάφους.
Την ίδια νύχτα η Λουφτβάφε βομβάρδισε το λιμάνι του Πειραιά και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στο σημερινό πόνημά μας θα αναφερθούμε σ’ αυτήν την καταστροφή και στη γερμανική
αεροπορική μοίρα βομβαρδισμού, που ήταν επιφορτισμένη με την καταστροφή του λιμένος, ως
και μερικά περιστατικά της νήσου Κρήτης.
Για μια ακόμη φορά την Κυριακή στις 8.30 μ.μ.,
χτύπησαν οι σειρήνες με τον απόκοσμο εκκωφαντικό ήχο τους, που έσπερνε πανικό στους κατοίκους των πόλεων. Τρέξαμε γρήγορα πιτσιρικάδες,
τότε, με τους γονείς μας στην Αθήνα, σ’ ένα διπλανό σπίτι που το είχαν χαρακτηρίσει ως καταφύγιο,
λόγω της υποστηρίξεως του ταβανιού του υπογείου, με χονδρά τεράστια δοκάρια.
Το σπίτι-καταφύγιο, ήταν κεραμοσκεπές και αν
με μία σφεντόνα πέταγες, με δύναμη, μια πέτρα
στα κεραμίδια, αυτή θα έφτανε στο υπόγειο. Ποιος
αρμόδιος, το είχε χαρακτηρίσει ως καταφύγιο, ο
«Θεός και η ψυχή του, το ξέρει».
Περί τις 9 μ.μ., στριμωγμένη η μισή γειτονιά
στον «εθελοντικό μας τάφο», ακούστηκαν τρομερές εκρήξεις από μακρινή απόσταση και ακολούθησαν αργότερα και άλλες, σπάζοντας τα τζάμια
των σπιτιών και κάνοντας εμάς τους ταλαίπωρους, να έχουμε κολλήσει ο ένας επάνω στον άλλο από το φόβο μας και τα σχόλια των μεγάλων
έδιναν και έπαιρναν, χωρίς να γνωρίζουμε, τι είχε
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συμβεί. Πολύ αργότερα και χωρίς να λήξει ο συναγερμός, οι μεγαλύτεροι άρχισαν να βγαίνουν
δειλά-δειλά, για να δουν τι είχε συμβεί.
Πράγματι, από την πλευρά που ήταν η κατεύθυνση του Πειραιά, τεράστιες ροδοκόκκινες
φλόγες και μαύρος καπνός ανέβαινε ως τα μεσούρανα. Πήραμε όλοι το θάρρος και ανεβήκαμε
στις ταράτσες να δούμε τι συμβαίνει. Το θέαμα
ήταν απερίγραπτο, κάτι που δεν το έχουμε ξεχάσει, μέχρι σήμερα.
Όλη η περιοχή του Πειραιά ήταν μια τεράστια
πυρκαγιά, όπως ακριβώς καίγεται ένα πανέμορφο
δάσος με πεύκα, από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη. Τα χρώματα ανακατεμένα, κόκκινα, κίτρινα,
μπλε, μαύροι και άσπροι καπνοί σου προξενούσαν
δέος, σκεπτόμενος την τραγωδία που παιζόταν σε
απόσταση ολίγων χιλιομέτρων.
Αλλά, ας δούμε τι πραγματικά είχε συμβεί και
πώς είχαν εξελιχθεί τα πραγματικά γεγονότα, τις
λεπτομέρειες των οποίων μάθαμε πολύ αργότερα, ίσως και με τη λήξη του πολύνεκρου πολέμου.
Ας αρχίσουμε, από τις βάρβαρες επιδρομές, προς
κατάληψιν της ωραίας και πτωχής χώρας μας.
Ο Γερμανός αεροπόρος Hayo Herrmann, με την
έναρξη του πολέμου με Heinnel-111, έλαβε μέρος στην κατάληψη της Πολωνίας και μετά στο
Νάρβικ της Νορβηγίας. Αργότερα με τα βομβαρδιστικά Γιούργκενς JU-88, χτύπησε τη Γαλλία. Ως
διοικητής του 7 Staffel KG-4, οδήγησε βομβαρδισμούς εναντίον της Αγγλίας και χτύπησε τα διυλιστήρια του Tamessi Haven.
Τον Φεβρουάριο του 1941 μετετέθη στη Σικελία,
όπου το σμήνος του βομβάρδισε τα αεροδρόμια της
Μάλτας. Το βράδυ της 6ης Απριλίου ξεκίνησε πλη-

Ο Γερμανός πιλότος Hayo Herrmann που κατέστρεψε
τον Πειραιά

θώρα αεροσκαφών JU-88, με αντικειμενικό σκοπό
την καταστροφή του λιμένος του Πειραιά.
Το πρώτο κύμα των βομβαρδισμών, έφτασε
στις 21.00 και έριξε νάρκες με αλεξίπτωτα μέσα
στο λιμάνι. Τα αεροπλάνα ρίψεως ναρκών, ακολουθήθηκαν από τον κύριο όγκο των βομβαρδιστικών. Μέσα στο λιμάνι ευρίσκοντο πολλά εμπορικά πλοία, φορτωμένα με πυρομαχικά, ο δε αρμόδιος υπεύθυνος του λιμένος, παρέλειψε να
διατάξει τη μετακίνηση σε ασφαλέστερα αγκυροβόλια ή να τα απομακρύνει, έξω του λιμένος.
Μεταξύ αυτών, ήταν και το φορτωμένο με πυρομαχικά πλοίο «S.S. Κλάιν Φρέιζερ» της εταιρείας Γκλεν Λάιν, της οποίας το αγγλικό ναυαρχείο
είχε επιτάξει άλλα 7 πλοία των 10.000, με ταχύτητα 18 κόμβων και τα οποία με διάφορες μετατροπές, εχρησιμοποιούντο για πολεμική χρήση.
Ένα μέρος του πολεμικού φορτίου του «Κ.
Φρέιζερ» είχε μετακινηθεί. Το μεγαλύτερο μέρος
του, όμως, είχε απλώς ξεφορτωθεί σε φορτηγί-

δες, οι οποίες ευρίσκοντο δεμένες, ακόμη, στο
πλοίο. Άλλοι, όμως, 250 τόνοι τρινιτροτολουόλης έμεναν, ακόμη, φορτωμένοι στο σκάφος, στο
αμπάρι αριθ. 3.
Ένα άλλο πλοίο, το «Γκολπάρα» φορτωμένο με
πυρομαχικά, ευρίσκετο και αυτό, εκεί κοντά. Επίσης άλλο, το «Σίτυ οφ Ρουμπάι» φορτωμένο και
αυτό με πυρομαχικά ευρίσκετο κοντά στο τελωνείο. Έξω από το λιμάνι, αγκυροβολημένα στον
κόλπο μέσα στην ηρεμία της ωραίας βραδιάς, ευρίσκετο μια στρατιά από σκάφη συνοδείας της
νηοπομπής ANF 24 και τα καταδρομικά Περθ,
Καλκούτα και Κόβεντρι και μερικά αντιτορπιλικά.
Πάνω στο «Κ. Φρέιζερ» με το άκουσμα των σειρήνων, το πλήρωμα ετοιμαζόταν για αεροπορική
επιδρομή. Μετά τη ρήψη των ναρκών, όπως προελέχθη, γύρω στις 22.00 έφθασε ο κύριος όγκος
των βομβαρδιστικών. Τρεις βόμβες ευρήκαν το
πλοίο. Η πρώτη έσκασε στο κατάστρωμα της πρώρης. Η δεύτερη έσκασε στο διαμέρισμα μηχανών,
σκοτώνοντας τον αρχιμηχανικό και άλλους μηχανικούς. Η τρίτη έσκασε στην πρύμνη. Άλλες βόμβες έπεσαν στα κτίρια και στην αποβάθρα, δίπλα
στο πλοίο. Ο καπετάνιος τραυματίστηκε αρκετά
σοβαρά. Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές, ώστε μετακίνησαν ολόκληρο το πλοίο, έσπασαν οι κάβοι
και το σκάφος απομακρύνθηκε από την αποβάθρα
με τις φορτηγίδες δεμένες στερεά γύρω του, γεμάτες πυρομαχικά. Και άλλα σκάφη είχαν την ίδια
τύχη και μετεβλήθησαν σε φλεγόμενες κολάσεις.
Γύρω στα μεσάνυχτα, ο καπετάνιος πλοίαρχος
Τζιλ και όσοι επέζησαν, πέρασαν από ένα παλαμάρι και κατόρθωσαν να φθάσουν στην ξηρά.
Τα πλευρά του πλοίου ήταν κατακόκκινα από
τη θερμότητα. Το σκάφος ήταν αδύνατο να ρυμουλκηθεί, επειδή επάνω του δεν μπορούσε να
δεθεί τίποτα. Ο Άγγλος αντιπλοίαρχος Μπάκλερ
πήρε ένα από τα ρυμουλκά και επιχείρησε να
πλησιάσει το πλοίο, αλλά όταν έφθασε κοντά
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Το μοιραίο SS Clan Fraser που έμφορτο με ΤΝΤ
κατέστρεψε τον Πειραιά

στην πρύμνη του το σκάφος με τα πυρομαχικά
ανατινάχθηκε στον αέρα, με μια τρομερή έκρηξη.
Ήταν τόσο δυνατή, ώστε κόντεψε να διαλύσει το
λιμάνι. Η έκρηξη αντήχησε ως πέρα την Αθήνα.
Οι φορτηγίδες ανατινάχθηκαν συγχρόνως στον
αέρα, καταστρέφοντας το ρυμουλκό και σκοτώνοντας το γενναίο αντιπλοίαρχο Μπάκλερ και το
θαρραλέο πλήρωμά του.
Τα πυρωμένα θραύσματα τινάχθηκαν με την
έκρηξη και πυρόλησαν τα κτίρια και όλα τα κοντινά σκάφη. Η δύναμη ήταν τόσο δυνατή, ώστε γκρέμισε τα πάντα και κατακόκκινα κομμάτια από ατσάλι πλημμύρισαν την προκυμαία, βοηθώντας στην
καταστροφή. Φλόγες και σκόνη κάλυψαν ολόκληρο τον Πειραιά. Δυστυχώς, δεν ήταν η μοναδική
καταστροφή εκείνη τη νύχτα, όταν οι φλόγες από
το «Κλαν Φρέιζερ» πλησίασαν τα πλοία «Γκολπάρα» και «Σίτυ οφ Ρουμπάι», άλλη τεράστια έκρηξη
συγκλόνισε το λιμάνι.
Μίλια μακριά από τις φλεγόμενες προκυμαίες, η
πόλη της Αθήνας τραντάχτηκε, άλλη μια φορά και
ο θόρυβος των βομβών που έσκαζαν τάραξε την
ανοιξιάτικη νύχτα. Μια νύχτα βγαλμένη από την κόλαση. Το φως της ημέρας πρόσφερε αναστολή των
βομβαρδισμών. Το λιμάνι ήταν αγνώριστο ευρισκόμενο σε άθλιο χάλι. Έντεκα σκάφη 40.000 τόνων είχαν χαθεί. Οι καταστροφές στις αποβάθρες
και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ήταν τεράστιες.
Ο Πειραιάς έπαψε να λειτουργεί για αρκετές
ημέρες και μέγα πλήθος προσφύγων εγκατέλει-
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ψαν την πόλη, ζητώντας καταφύγιο στην Αθήνα.
Το λιμάνι, ποτέ του δεν συνήλθε για να λειτουργήσει ικανοποιητικά, στο υπόλοιπο διάστημα της
εκστρατείας στην Ελλάδα.
Ο Γερμανός πιλότος Herrmann επέζησε του πολέμου, διακριθείς ως αεροπόρος, στον οποίο απενεμήθη ο Σταυρός των Ιπποτών του Σιδηρού Σταυρού, μετά φύλλων Δρυός και Ξιφών. Είναι αυτός ο
οποίος εκτύπησε το «SS Κλαν Φρέιζερ» και διαβάζοντας τα απομνημονεύματά του, έμαθα ότι από την
έκρηξη του πλοίου χτυπήθηκε και το αεροπλάνο
του JU-88 σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν ήταν δυνατόν
να διανύσει την απόσταση επιστροφής μέχρι τη Σικελία. Αποφάσισε να το οδηγήσει στη νήσο Ρόδο,
που ήταν πιο κοντά και την οποία κατείχαν οι Ιταλοί.
Πετούσε λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα, γιατί του
είχαν χαλάσει τα πηδάλια και για να ελαφρύνει το
αεροπλάνο του, πέταξαν όλα τα μη απαραίτητα υλικά και αντικείμενα στη θάλασσα.
Πλησιάζοντας στη Ρόδο, το κύριο αεροδρόμιο

Κατά τις 15 Μαΐου το HMS
DIDO παρέλαβε τον ελληνικό
χρυσό, αξίας 7 εκατ. λιρών,
από τον κόλπο της Σούδας και
τον μετέφερε κατορθώνοντας
να φθάσει ασφαλώς στην
Αλεξάνδρεια. Από εκεί
διαμέσου του Σουέζ και του
περίπλου της Αφρικής, με
μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και
τύχη, ο χρυσός παρελήφθη
υπό της Τραπέζης της Αγγλίας
και μας επεστράφη μετά τη
λήξη του πολέμου.

δεχόταν επίθεση από τη συμμαχική αεροπορία και
αναγκάστηκε να προσπαθήσει να το προσγειώσει
σ’ ένα μικρό βοηθητικό, στην άλλη πλευρά του
νησιού. Με πολύ κόπο, κατόρθωσε να προσγειωθεί χτυπώντας τελικά σε μια μάντρα του αεροδρομίου, για να το σταματήσει, καθώς είχαν καταστραφεί και τα φρένα του. Κατά τη σταδιοδρομία του,
έφερε το βαθμό του σμηνάρχου.
Προς το τέλος του πολέμου, ως τελευταία ελπίδα μαζί με νεαρούς πιλότους εθελοντές, σχημάτισε σμήνος που με τις προπέλες των μαχητικών του αεροπλάνων, χτυπούσαν τα πηδάλια
των αμερικανικών βομβαρδιστικών, «ιπταμένων
φρουρίων Β-17», πολλά δυστυχώς από τα οποία,
κατερρίφθησαν, με απώλειες, φυσικά και των
ιδίων των Γερμανών.
Ηγήθη σμήνους 300 νυκτερινών μαχητικών
αεροσκαφών, εφοδιασμένων με ειδικά συστήματα RADAR, προς εντοπισμό, τη νύχτα, των αντιπάλων αεροσκαφών. Κατερρίφθη δύο φορές και
αιχμαλωτίσθη από τους Ρώσους και έμεινε 10
χρόνια σε ρωσικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Απελευθερώθη, έγινε δικηγόρος στο Düsseldorf και απεβίωσε το 2010, σε ηλικία 97 ετών.
Με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, το

πρώτο ήταν να κατευθυνθούν στα θησαυροφυλάκια της Τραπέζης της Ελλάδος, για την αρπαγή
των υπαρχόντων αποθεμάτων χρυσού. Ευτυχώς
η ελληνική κυβέρνηση είχε φροντίσει και τον είχε
φυγαδεύσει στην Κρήτη.
Κατά τις 15 Μαΐου το HMS DIDO (αγγλικό καταδρομικό) παρέλαβε τον ελληνικό χρυσό, αξίας
7 εκατ. λιρών, από τον κόλπο της Σούδας και τον
μετέφερε με πολλούς κινδύνους από τις γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις των καθέτου εφορμήσεως JU-87 STUKA, κατορθώνοντας να φθάσει ασφαλώς στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί διαμέσου του Σουέζ και του περίπλου της Αφρικής, με
μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και τύχη, ο χρυσός παρελήφθη υπό της Τραπέζης της Αγγλίας και μας
επεστράφη μετά τη λήξη του πολέμου. Η διαμέσου της Μεσογείου, διά των στενών του Γιβραλτάρ, φυγάδευσης ήταν αδύνατη, λόγω των γερμανικών Υ/Β, τα οποία λυμαίνονταν τη θαλάσσια
περιοχή, με βάσεις, το Snt Nazaire, Lorient, La
Rochelle, κ.τλ. της Γαλλίας.
Στην Κρήτη ο ναύαρχος Ρόουλινγκς, έστειλε
τα αγγλικά αντιτορπιλικά DECOY και HERO στην
Αγία Ρούμελη, για να παραλάβουν τον βασιλέα
Γεώργιο τον Β' και την ακολουθία του ως και τον
Βρετανό πρεσβευτή και άλλες σημαντικές προσωπικότητες και να τους μεταφέρουν στην Αλεξάνδρεια.
Μετά από ταλαιπωρίες σε υψόμετρο 7000 ποδιών, στα απόκρημνα εκείνα βουνά, καβάλα σε
μουλάρια και γαϊδουράκια, σκαρφαλώνοντας τα
επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, κατόρθωσαν να
φθάσουν και να επιβιβασθούν των αντιτορπιλικών. Ο βασιλεύς είχε βγάλει όλα τα διακριτικά της
στολής του και το χιτώνιό του, για να αποφύγει την
αναγνώριση και παρακολούθησε από το πλοίο,
όλη τη ναυτική δράση των πολεμικών, πριν αφιχθεί και αποβιβασθεί στην Αλεξάνδρεια.
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Η συμβολή του ελληνικού στόλου κατά τον
Α' Βαλκανικό Πόλεμο
Γράφει ο Πλωτάρχης Κ. Τσαπράζης ΠΝ
Επισκόπηση ελληνικής στρατιωτικής
δράσεως

Ο

Ελληνικός Στρατός χωρίστηκε σε δύο
δυνάμεις, η κύρια υπό το Διάδοχο
Κωνσταντίνο που θα αναλάμβανε το
βασικό έργο των επιχειρήσεων σε Θεσσαλία και
Μακεδονία και η δευτερεύουσα υπό το Στρατηγό
Κ. Σαπουτζάκη που θα αναλάμβανε δευτερεύοντα ρόλο στην Ήπειρο μέχρι να ολοκληρωθούν
επιτυχώς οι επιχειρήσεις του κύριου σώματος.
Την 6η Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε
στην Ελασσόνα. Την 9η Οκτωβρίου ξεκίνησε η
μάχη του Σαρανταπόρου που έληξε τη 10η Οκτωβρίου με νίκη των Ελληνικών όπλων και την 11η
Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην
Κοζάνη. Τη 19η Οκτωβρίου οι Οθωμανοί αντέταξαν άμυνα παρά τη λίμνη των Γιαννιτσών που
οδήγησε στην ομώνυμη μάχη την οποία κέρδισε
ο Ελληνικός Στρατός. Κατόπιν και της νέας αποτυχίας ο Οθωμανός Αρχιστράτηγος Χασάν Ταξίν
Πασσάς παρέδιδε άνευ όρων την πόλη της Θεσσαλονίκης και τις δυνάμεις που διοικούσε στον
Ελληνικό Στρατό την 27η Οκτωβρίου 1912. Την
επόμενη ημέρα, 28η Οκτωβρίου 1912, κατέφθασαν έξω από τη Θεσσαλονίκη από Βορρά και
Βουλγαρικές δυνάμεις που σκοπό είχαν την κατάληψη της πόλεως πριν τον Ελληνικό Στρατό. Η
Χαλκιδική απελευθερώθηκε από μονάδες του
Ελληνικού Στρατού και έως την 11η Νοεμβρίου
είχε διαμορφωθεί η Ελληνική ζώνη από τη λίμνη
Δοϊράνη έως τον ποταμό Στρυμόνα. Στη Δυτική
Μακεδονία οι Ελληνικές δυνάμεις φτάσανε έπει-
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τα από κάποιες ατυχίες μέχρι την πόλη του Μοναστηρίου στην οποία όμως είχαν προλάβει να
εισέλθουν οι Σέρβοι. Στο μέτωπο της Ηπείρου
μολονότι οι ελληνικές δυνάμεις ήταν περιορισμένες, κατόρθωσαν την 12η Οκτωβρίου να απελευθερώσουν τη Φιλιππιάδα και την 21η Οκτωβρίου την Πρέβεζα. Στη συνέχεια διεξήχθη η
αμφίρροπη μάχη στα Πέντε Πηγάδια από τις 26
έως τις 30 Οκτωβρίου και μετά επήλθε τελμάτωση του μετώπου. Οι οθωμανικές δυνάμεις
κρατούσαν σταθερά τις οχυρωμένες θέσεις τους
στον ορεινό όγκο Μπιζάνι προασπιζόμενοι τα Ιωάννινα ενώ οι ελληνικές δυνάμεις τις πολιορκούσαν χωρίς να μπορούν να διασπάσουν την
άμυνά τους. Την 22α Φεβρουαρίου 1913 και
αφού εκδηλώθηκε σφοδρή ελληνική επίθεση με
νέες δυνάμεις που είχαν μεταφερθεί από τη Μακεδονία έληξε η πολιορκία με την άνευ όρων
συνθηκολόγηση του Οθωμανού Αρχιστράτηγου
Εσσάτ Πασσά ο οποίος παρέδωσε τις δυνάμεις
του και την πόλη των Ιωαννίνων στο Διάδοχο
Κωνσταντίνο που εντωμεταξύ είχε αναλάβει τη
διεύθυνση των επιχειρήσεων. Στις 27 Φεβρουαρίου απελευθερώθηκε το Αργυρόκαστρο και
στις 3 Μαρτίου οι Άγιοι Σαράντα. Εκεί σταμάτησε
η προέλαση του Ελληνικού Στρατού κατόπιν επίμονης πιέσεως από την Ιταλική κυβέρνηση.
Επισκόπηση Συμμαχικής στρατιωτικής
δράσης
Με την κήρυξη του πολέμου ο κύριος όγκος των
Βουλγαρικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς την
Ανατολική Θράκη με αντικειμενικό σκοπό την κα-

τάληψη της Κωνσταντινουπόλεως. Οι Σαράντα
Εκκλησιές καταλήφθηκαν σχεδόν χωρίς αντίσταση. Στην Αδριανούπολη, όμως, οι οθωμανικές
δυνάμεις αντέταξαν σθεναρή άμυνα που υποχρέωσε τους Βούλγαρους να αφήσουν ένα τμήμα του
στρατού τους εκεί για να διενεργεί πολιορκία. Το
υπόλοιπο μέρος της δύναμής τους κατευθύνθηκε
προς την Κωνσταντινούπολη όπου αναγκάστηκε
να σταματήσει την 4η Νοεμβρίου 1912 λίγα χιλιόμετρα έξω από αυτήν, στην οχυρωμένη αμυντική
γραμμή της Τσατάλτζας, ένεκα της ισχυρότατης
άμυνας που παρέταξαν εκεί οι οθωμανικές δυνάμεις. Στις 22 Φεβρουαρίου 1913 παραδόθηκε
η Αδριανούπολη στους Βούλγαρους ενώ κατελήφθη και η Ραιδεστός. Έτερο μικρότερο τμήμα
βουλγαρικού στρατού κατευθύνθηκε νότια και
Δυτικά προς Καβάλα και Θεσσαλονίκη αλλά ενώ
επέτυχε την κατάληψη της Καβάλας και των Σερρών καθυστέρησε κατά μια ημέρα στην κατάληψη
της Θεσσαλονίκης ως ειπώθηκε ανωτέρω.
Ο σερβικός στρατός κινήθηκε Νότια και Νοτιοανατολικά καταλαμβάνοντας τις πόλεις Μητροβίτσα, Πρίστινα, Σκόπια και Μοναστήρι στη
συνέχεια κινούμενος δυτικά έφτασε μέχρι την
Αδριατική καταλαμβάνοντας το Δυρράχιο και
μέρος της σημερινής βόρειας Αλβανίας σε συνεργασία με δυνάμεις του Μαυροβουνίου.
Οι δυνάμεις του Μαυροβουνίου επιδόθηκαν
στην πολιορκία της πόλεως Σκόρδα, η οποία
παραδόθηκε στις 13 Απριλίου 1913, καθώς και
στην κατάληψη των γύρω περιοχών.
Συνοπτικά οι δυνάμεις που αντιπαρατάχθηκαν
στην ξηρά, παραλειπομένων των δυνάμεων πυροβολικού και ιππικού, ήταν 340.000 άνδρες από την
πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 300.000
άνδρες από την πλευρά της Βουλγαρίας, 220.000
άνδρες από την πλευρά της Σερβίας, 130.000 άνδρες από την πλευρά της Ελλάδας και 35.000 άνδρες από την πλευρά του Μαυροβουνίου.

Το Τορπιλοβόλο 11

Επισκόπηση ελληνικής ναυτικής δράσεως
Ο Ελληνικός Στόλος με την κήρυξη του πολέμου
κινήθηκε βόρεια στη Λήμνο την οποία κατέλαβε
την 8η Οκτωβρίου 1912 για να την χρησιμοποιήσει ως ορμητήριο και ξεκίνησε τον αποκλεισμό
των Δαρδανελίων. Τη 18η Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν η Ίμβρος, η Θάσος και ο Άγιος Ευστράτιος ενώ έλαβε χώρα και το κατόρθωμα
του Τορπιλοβόλου 11 στη Θεσσαλονίκη1. Τη
19η Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Σαμοθράκη, την 21η Οκτωβρίου τα Ψαρά, και την 24η
Οκτωβρίου η Τένεδος. Επίσης, τη 2α Νοεμβρίου
απελευθερώθηκε το Άγιο Όρος, την 4η Νοεμβρίου η Ικαρία, και την 8η Νοεμβρίου η πόλη
της Μυτιλήνης όπου και ξεκίνησε ο αγώνας για
την απελευθέρωση όλης της Λέσβου. Την 9η
Νοεμβρίου βυθίσθηκε μέσα στο Αϊβαλί οθωμανική κανονιοφόρος από το ελληνικό Τορπιλοβόλο 14 και την 11η Νοεμβρίου εκτελέστηκε
βίαιη απόβαση ελληνικών δυνάμεων νότια της
πόλεως της Χίου. Την επομένη ημέρα απελευθερώθηκε η πόλη και ξεκίνησε ο αγώνας για
την απελευθέρωση και του υπόλοιπου νησιού
που ολοκληρώθηκε την 20ή Δεκεμβρίου. Την
3η Δεκεμβρίου 1912 έλαβε χώρα η πρώτη έξοδος του ο θωμανικού στόλου από τα στενά του
Ελλησπόντου που οδήγησε στη Ναυμαχία της
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απελευθέρωση της Σάμου δύο νησιά που έως
τότε είχαν ειδικό καθεστώς ημι-αυτονομίας.

O Σοφοκλής Δούσμανης, κυβερνήτης του «Αβέρωφ»
και «Αρχιεπιστολεύς του Στόλου» κατά τους
Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, στο κατάστρωμα του
θωρηκτού «Αβέρωφ».

Έλλης με τα γνωστά θετικά για το Ελληνικό
στόλο αποτελέσματα, την 5η Ιανουαρίου 1913
έλαβε χώρα η δεύτερη και τελευταία προσπάθεια του Οθωμανικού Στόλου να εξέλθει στο Αιγαίο που οδήγησε στην περίφημη Ναυμαχία της
Λήμνου με εξαιρετικώς απογοητευτικά για τους
Οθωμανούς αποτελέσματα. Μετά και τη δεύτερη Ναυμαχία ο Οθωμανικός Στόλος με σοβαρές
αβαρίες δεν θα απασχολήσει ξανά τον Ελληνικό.
Ωστόσο, ένα oθωμανικό καταδρομικό, το «Χαμηδιέ», το οποίο είχε διαφύγει του αποκλεισμού
και είχε βομβαρδίσει τη Σύρο, θα περιπλανηθεί
στη Μεσόγειο και τέλος θα εισέλθει στην Ερυθρά Θάλασσα προσεγγίζοντας τον oθωμανικό
λιμένα της Άκαμπα. Εκεί θα παραμείνει μέχρι
την συνθηκολόγηση, φρουρούμενο από ελληνική μοίρα του στόλου που είχε αγκυροβολήσει
έξω από τη διώρυγα του Σουέζ2.
Μέχρι τη λήξη του πολέμου θα λάβει χώρα
η πολυπόθητη ένωση της Κρήτης καθώς και η

Ελληνική ναυτική ισχύς στον Α' Βαλκανικό
Πόλεμο
Προκειμένου να προβούμε στην ανάλυση των
πλεονεκτημάτων και των ωφελειών που η Ελλάδα καρπώθηκε από την αδιαμφισβήτητη ναυτική
της ισχύ έπρεπε πρώτα να παρουσιάσουμε έστω
και συνοπτικά, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο, καθώς
και το ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο αυτά έλαβαν χώρα. Τούτο ήταν απαραίτητο
να γίνει με την πολλές φορές ανιαρή, παράθεση
των ημερομηνιών ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε αναγνώστης να θυμηθεί ή μάθει τα γεγονότα με τη σχετική τους χρονολογική σειρά. Δεν
επεκταθήκαμε στις λεπτομέρειες των διαφόρων
γεγονότων προκειμένου να μην πλατειάσουμε
πέραν του ζητήματός μας εντούτοις όμως στη
σχετική βιβλιογραφία, την οποία χρησιμοποιήσαμε, υπάρχει δυνατότητα για όποιον επιθυμεί
να βρει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες επί των γεγονότων.
Σε αυτήν την εργασία θα διαχωρίσουμε χρονικά τα εκ της Ναυτικής ισχύος ωφελήματα της
Ελλάδας. Αυτό προκύπτει διότι από την ανάλυση φάνηκε ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε κατά
τρόπο διαφορετικό από το Ναυτικό της πριν την
κήρυξη του πολέμου και μετά την έναρξη των
εχθροπραξιών.

1. Ο Κυβερνήτης του Τορπιλοβόλου 11 Υποπλοίαρχος Ν. Βότσης εισήλθε νύκτα στο λιμένα της Θεσσαλονίκης και τορπίλισε το ημιπαροπλισμένο Οθωμανικό Θωρηκτό «Φετίχ Μπουλένδ». Μολονότι το πλοίο είχε μικρή στρατιωτική αξία, εντούτοις το κατόρθωμα είχε
μεγάλο αντίκτυπο σε επίπεδο ηθικού διότι ήταν η πρώτη επιτυχία του Ελληνικού Ναυτικού, παρέπεμπε νοηματικά στα κατορθώματα των
πυρπολητών της επαναστάσεως του 1821 και επέδρασε πολύ δυσμενώς στο ηθικό των Οθωμανών υπερασπιστών της πόλης.
2. Η μοίρα αυτή του στόλου αποτελείτο από το Θ/Κ «Ύδρα» και τα Α/Τ «Κεραυνός» και «Δόξα».
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50 χρόνια πράσινη γραμμή
30 Δεκεμβρίου 1963 – 30 Δεκεμβρίου 2013
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Αντώνης Ζωιδάκης ΠΝ

Σ

τις 30 Δεκεμβρίου 1963 ο Βρετανός
Στρατηγός Γιαγκ με πράσινο μολύβι χάραξε πάνω στο χάρη τη γραμμή αντιπαράταξης που χώρισε τη Λευκωσία σε δύο μέρη.
Από τη μια μεριά οι Ελληνοκυπριακές συνοικίες
και από την άλλη οι Τουρκοκυπριακές.
Η πράσινη γραμμή που χάραξε ο Γιαγκ, 10 χρόνια πριν την τουρκική εισβολή του Αττίλα, παραμένει μέχρι σήμερα το σπουδαιότερο γεγονός
στην Κυπριακή Ιστορία που οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία. Είχαν προηγηθεί τα ματωμένα
Χριστούγεννα του ’63 με σφοδρές συγκρούσεις
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και μια συμφωνία
κατάπαυσης των εχθροπραξιών.
Το Νοέμβριο του 1963 η Ελληνοκυπριακή
πλευρά και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προχώρησε σε πρόθεση αναθεώρησης του συντάγματος, το οποίο επιβλήθηκε με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Το σύνταγμα αυτό αποτελούσε
ένα «έκτρωμα» και είχε σαν αποτέλεσμα την μη
σωστή λειτουργία του κράτους, κυρίως από το
δικαίωμα αρνησικυρίας του Τουρκοκύπριου
Αντιπροέδρου Φαζίλ Κιουτσούκ. Στις 30 Νοεμβρίου ο Μακάριος παρέδωσε στον Κιουτσούκ
ένα υπόμνημα που περιελάμβανε 13 σημεία για
αναθεώρηση του συντάγματος.
Συνισταμένη των 13 σημείων είναι η κατάργηση της χωριστής πλειοψηφίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την ψήφιση των
νόμων, καθώς επίσης και η θέσπιση ενιαίων
Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους. Το
πρώτο μάλιστα σημείο προέτρεπε στην κατάρ-

γηση του δικαιώματος αρνησικυρίας του προέδρου, αλλά και του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στις 3 Δεκεμβρίου ο Κιουτσούκ δήλωσε ότι οι
Τούρκοι έχασαν κάθε εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Η Αθήνα εξέφρασε τη διαφωνία της, χαρακτήρισε δε την κίνηση «άκαιρη».
Η Άγκυρα προειδοποίησε ακόμα και με στρατιωτική επέμβαση της Τουρκικής Δύναμης
(ΤΟΥΡΔΥΚ) στο νησί. Αντίθετα η Μεγάλη Βρετανία ενθάρρυνε τον Μακάριο και ο ύπατος αρμοστής σερ Άρθουρ Κλαρκ, συμμετείχε ενεργά στη
σύνταξη του κειμένου με τις αλλαγές. Ενώ την
ίδια ώρα οι Βρετανικές Δυνάμεις που στάθμευαν
στο νησί, έκαναν ασκήσεις με τον κωδικό «Round
Table», το σενάριο των οποίων προέβλεπε επέμβαση σε περίπτωση κοινοτικών ταραχών.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επισήμως ο
Μακάριος έθεσε θέμα συζήτησης και όχι επιβολής των προτάσεών του. Επομένως η Τουρκία
και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν μπορούν να
απαρνηθούν τις τεράστιες ευθύνες τους, αφού
αρνήθηκαν να συζητήσουν τις προτάσεις του Μακαρίου, όταν έπρεπε δηλαδή το 1963, ενώ δέχτηκαν να το πράξουν το 1968, όταν πια η Κύπρος
είχε υποστεί μεγάλα δεινά και τις δύο κοινότητες
είχε χωρίσει αίμα και μίσος.
Παρά ταύτα ο Μακάριος υπέπεσε σε ένα μοιραίο πολιτικό λάθος συγκρινόμενο και με τις
τότε συνθήκες και με τα σημερινά δεδομένα, ενώ
δεν είχε γίνει προσυνεννόηση με τις Μεγάλες
Δυνάμεις.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

21

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

Η διεθνής συγκυρία, Ψυχρός Πόλεμος, κρίση
πυραύλων στην Κούβα, δολοφονία Κέννεντυ,
κλιμάκωση του πολέμου στο Βιετνάμ κ.λπ. Δεν
ευνοούσε την κίνηση αυτή.
Ο πρόεδρος Τζόνσον σταμάτησε την εισβολή
των Τούρκων (την οποία προετοίμαζαν) προκειμένου να μην ανοίξει ένα νέο μέτωπο (ο τουρκικός στόλος κινήθηκε απειλητικά προς τις ακτές
της Κύπρου την 26η Δεκεμβρίου 1963).
Η θύελλα ξεσπά στις 21-12-1963
Τα Χριστούγεννα του 1963 η Κύπρος έζησε δραματικές στιγμές. Διακοινοτικές συγκρούσεις
ξέσπασαν στις 02.30 της 21ης Δεκεμβρίου 1963
και συνεχίστηκαν έως την 30-12-1963 οπότε
διακόπηκαν προσωρινά με τη χάραξη της «πράσινης γραμμής».
Συγκρούσεις έγιναν σε ολόκληρη την Κύπρο,
στη Λευκωσία όμως έγιναν οι πιο εκτεταμένες
και σφοδρές. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι
Ελληνοκυπριακές δυνάμεις περιορίστηκαν σε
άμυνα.
Οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν υπό
τον έλεγχό τους μια συμπαγή περιοχή που εκτεινόταν από τον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας
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και έφτανε βορειότερα ως την
οροσειρά του Πενταδακτύλου και την
κορυφή του Αγίου Ιλαρίωνα
με το μεσαιωνικό κάστρο.
Τις θέσεις τους κατόρθωσαν να
κρατήσουν επίσης οι τουρκοκύπριοι στους δικούς τους τομείς
στις πόλεις Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, ενώ στη Λεμεσό
ύστερα από σφοδρές μάχες στις 12 και 13
Φεβρουαρίου 1964 οι δυνάμεις του κυπριακού κράτους εμπόδισαν τη δημιουργία διαχωριστικής γραμμής.
Με πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Σοφοκλή Βενιζέλου συμφωνήθηκε να
ανατεθεί ειρηνευτικός ρόλος σε βρετανικά
στρατεύματα που στάθμευαν στην Κύπρο.
Τη συμφωνία παρουσίασαν στον Μακάριο
και τον Κουτσιούκ οι πρέσβεις Ελλάδος, Τουρκίας και Αγγλίας.
Ύστερα από διαβουλεύσεις συμφωνήθηκε
εκεχειρία και παρεμβολή Βρετανών στρατιωτών
μεταξύ των αντιμαχόμενων. Ειδικά για τη Λευκωσία συμφωνήθηκε μια διαχωριστική γραμμή,
που ο διοικητής των βρετανικών στρατευμάτων,
στρατηγός Πήτερ Γιαγκ, χάραξε με πράσινο μολύβι, πάνω στο χάρτη, γι’ αυτό έμεινε στην ιστορία με το όνομα «πράσινη γραμμή».
Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 26 Δεκεμβρίου
1963 εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων, οι Μακάριος και Γλαύκος Κληρίδης και εκ μέρους των
Τουρκοκυπρίων οι Φαζίλ Κουτσιούκ και Ραούφ
Ντενκτάς. Την προσυπέγραψε ο Βρετανός
υπουργός Κοινοπολιτείας Ντάνκαν Σαντς, που
είχε έλθει στην Κύπρο για διαβουλεύσεις.
Κατά τη συμφωνία η «πράσινη γραμμή» θα
ήταν προσωρινή, όμως τελικά παγιώθηκε και
αποτέλεσε ένα διχοτομικό στοιχείο.

Ναυτική Αεροπορική Υπηρεσία
Συγκρότηση, Αποστολή και Επιχειρήσεις κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων
Γράφει ο Υποναύαρχος Δημ. Β. Ζαμπίκος ΛΣ
Τακτικό Μέλος Αεροπ. Ακαδημίας Ελλάδος

Μ

ετά την επιτυχημένη εμφάνιση του
πρώτου στρατιωτικού αεροπλάνου το
έτος 1912, που οδήγησε στη δημιουργία Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατού, αυτόματα γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί Αεροπορία
Ναυτικής Συνεργασίας.
Στενά δεμένος ο Έλληνας με τη θάλασσα δεν
μπορούσε να αγνοήσει το επιπλέον πλεονέκτημα
του υδροπλάνου, το οποίο είχε τη δυνατότητα να
προσθαλασσώνεται σε περίπτωση ανάγκης στο
απέραντο φυσικό αεροδρόμιο του υγρού στοιχείου. Έτσι άρχισε να εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο Στόλος και να διατηρήσει
την κυριαρχία του στο Αιγαίο.
Το Υπουργείο Στρατιωτικών, μετά από επίμονη
απαίτηση του Υπολοχαγού Δ. Καμπέρου έδωσε σ’
αυτόν την άδεια να μετατρέψει το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο σε υδροπλάνο, με σκοπό την εκτέλεση πειραματικών ασκήσεων.
Η μετατροπή έγινε από τον ίδιο τον Καμπέρο με
τη βοήθεια ανδρών του Μηχανικού και την επίβλεψη του Γάλλου μηχανικού Σοβώ. Έτσι το αεροπλάνο «Δαίδαλος» με την προσθήκη δύο πλωτήρων
μετατράπηκε σε υδροπλάνο και ρίχτηκε στο Φαληρικό όρμο.
Σύμφωνα με εντολές του Υπουργείου, οι προσπάθειες του Καμπέρου απέβλεπαν στη μελέτη του
κατά πόσον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το
υδροπλάνο ως πολεμικό μέσο και κυρίως ως μέσο ανιχνεύσεως του εχθρικού Στόλου.

Οι πρωτοποριακές δοκιμαστικές πτήσεις του
Καμπέρου, τις οποίες παρακολούθησαν ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Ναυτικών και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στέφθηκαν από επιτυχία όταν το πρωί της
22-6-1912 ο «Δαίδαλος» ως υδροπλάνο αποθαλασσώθηκε από τον όρμο του Π. Φαλήρου και
έκανε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση.
Οι υδατοπτήσεις επαναλήφθηκαν πολλές φορές
και σε μία απ’ αυτές ο Καμπέρος είχε συνεπιβάτη
το Νομάρχη Αττικής Δάσιο.
Οι επιτυχίες του Καμπέρου προκάλεσαν το θαυμασμό τόσο του Νομάρχη όσο και των αξιωματικών που παρακολουθούσαν τις πτήσεις από το
ορμητήριο Αγγλικού πολεμικού στο Φάληρο.
Την 25η Ιουνίου 1912 το υδροπλάνο εκτέλεσε
δοκιμαστική πτήση στην Ύδρα με τη συνοδεία του
αντιτορπιλικού «Νίκη», όπου προσθαλασσώθηκε
και στη συνέχεια εισήλθε στο λιμάνι. Το συγκεντρωμένο πλήθος το υποδέχθηκε με ξέφρενο ενθουσιασμό.
Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση του υδροπλάνου στον ελληνικό εναέριο χώρο ο υπολοχαγός
Καμπέρος με διαταγή του Υπουργείου εστάλη στη
Γαλλία για αεροπλοϊκές σπουδές, προκειμένου να
εκπαιδευθεί ειδικότερα στις αποθαλασσώσεις και
προσθαλασσώσεις σε ανοιχτό πέλαγος.
Παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να
προγραμματίζει την αγορά υδροπλάνων και να μελετά συγχρόνως την αποστολή αξιωματικών του
Ναυτικού στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου
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Απο αριστερά: • Το υδροπλάνο «Δαίδαλος» σε πειραματικές πτήσεις στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου,
• ο αεροπόρος Μιχαήλ Μουτούσης (δεξιά) και ο Αριστείδης Μωραϊτίνης (αριστερά), • η επιστροφή του ελληνικού
αεροπλάνου από το Ναγαρά της Κωνσταντινουπόλεως, μετά την κατόπτευση τη στιγμή που πλησιάζει στο
αντιτορπιλλικό «Βέλος» ( Βιβλιογραφία: Ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας Τόμος Α/1980)

αεροπόρου. Έτσι το σχέδιο για την ίδρυση Ναυτικής
Αεροπορικής Υπηρεσίας άρχισε να τίθεται σε
εφαρμογή.
Δυστυχώς όμως, η προγραμματισμένη οργάνωση των αεροπορικών δυνάμεων της Χώρας δεν
ολοκληρώθηκε λόγω της εκρήξεως των Βαλκανικών Πολέμων και της εισόδου της Ελλάδος σε
αυτούς.
Κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων ο
αγώνας στη θάλασσα έδωσε αφορμή για τη δημιουργία της Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας. Η
Ναυτική Αεροπορία απέκτησε το πρώτο υδροπλάνο της στα μέσα Νοεμβρίου 1912. Ήταν διθέσιο,
εξοπλισμένο με κινητήρα Ρενώ 100 ίππων. Μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα 150 χλμ. την ώρα, με
ακτίνα δράσης 500 χλμ. και χειριστή τον Υπολοχαγό αεροπόρο Μ. Μουτούση, ικανότατο πιλότο με
επαρκή πολεμική πείρα.
Στις 17 Νοεμβρίου 1912 έγινε στο Π. Φάληρο
σε επίσημη τελετή, η βάπτιση του υδροπλάνου με
το όνομα «Ναυτίλος».
Στα μέσα Δεκεμβρίου ο «Ναυτίλος» μεταφέρθηκε στο Ναύσταθμο του Μούδρου της Λήμνου.
Στις 21 Ιανουαρίου 1913 ο Υπολοχαγός Μουτούσης παίρνοντας μαζί του ως παρατηρητή το σημαι-
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οφόρο του Ναυτικού Αριστείδη Μωραϊτίνη εκτέλεσε επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση στην Τένεδο.
Μετά από αυτή την επιτυχία ο Αρχηγός του Στόλου που είχε αγκυροβολήσει στο Μούδρο, σκέφθηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το υδροπλάνο στη συλλογή πληροφοριών
για τις ναυτικές δυνάμεις του αντιπάλου. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα τουρκικά πλοία –μετά την
ήττα στη ναυμαχία της Λήμνου– που βρίσκονταν στο
Ναύσταθμο Ναγαρά της Κωνσταντινουπόλεως,
επισκευάζονταν για να βγουν από τα Στενά και να
επαναλάβουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
Έτσι την 24η Ιανουαρίου 1913 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πολεμική αεροπορική αποστολή Ναυτικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε σταθμό στην
ιστορία των θαλασσίων επιχειρήσεων.
Η αποστολή ανατέθηκε στον Υπολοχαγό Μ. Μουτούση ως χειριστή και το σημαιοφόρο του Ναυτικού
Αριστ. Μωραϊτίνη ως ναυτικό παρατηρητή, των
οποίων η ικανότητα και το θάρρος έδιναν αρκετες
εγγυήσεις επιτυχίας. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό
και επικίνδυνο, καθόσον την εποχή εκείνη δεν είχε
διευκρινισθεί αν ο αεροπόρος που έπεφτε σε εχθρικό έδαφος αντιμετωπιζόταν ως αιχμάλωτος πολέμου ή ως κοινός κατάσκοπος, οπότε μπορούσε να

εκτελεσθεί. Παρά τις δυσκολίες, με αίθριο καιρό το
υδροπλάνο «Ναυτίλος» εφοδιασμένο με καύσιμα
και τέσσερις αυτοσχέδιες μικρές βόμβες, αποθαλασσώθηκε από το λιμάνι του Μούδρου με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο. Το αντιτορπιλικό «Βέλος»
παρακολουθούσε την πτήση του για να προσφέρει
σε περίπτωση ανάγκης, κάθε δυνατή βοήθεια μέσα
στην περιοχή που έλεγχε το ελληνικό Ναυτικό.
Αρχικά ο Μουτούσης πετώντας σε ύψος 600 μέτρων πέρασε πάνω από τη Σαμοθράκη και σε ύψος
1.000 μέτρων την Ίμβρο. Φθάνοντας στο ύψωμα
του ακρωτηρίου Σούβλας στη Χερσόνησο της Καλλιπόλεως έχασε κάθε επαφή με το αντιτορπιλλικό
«Βέλος». Στη συνέχεια το υδροπλάνο κατευθύνθηκε στο στόχο του δηλαδή το Ναύσταθμο Ναγαρά
ακολουθώντας κυματοειδή πορεία. Όταν βρέθηκε
πάνω από τον Τουρκικό Ναύσταθμο άρχισε να κάνει
κύκλους, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στον
Μωραϊτίνη να εκτελέσει κατόπτευση.
Ο Μωραϊτίνης αναγνώρισε εύκολα, με γυμνό
μάτι, τη θέση και το είδος των πλοίων και έφτιαξε
πρόχειρο σχεδιάγραμμα της διατάξεώς τους. Συγκεκριμένα το θωρηκτό «Βαρβαρόσα», τρία τορπιλοβόλα και εφτά αντιτορπιλικά, ενώ εύκολα διαπιστώθηκε η απουσία των «Μεζουδιέ» και «Μετζιτιέ» και άλλων τουρκικών σκαφών.
Μετά την αναγνώριση οι αεροπόροι μας έριξαν
κατά του τουρκικού στόλου τις τέσσερις χειροβομβίδες τους, προξενώντας ελαφρές ζημιές στον
προβλήτα του λιμανιού και τα σκάφη.
Όταν τελείωσε την αποστολή του, το υδροπλάνο
πήρε το δρόμο της επιστροφής πετώντας σε ύψος
1.200 μέτρων. Και κατά την επιστροφή του η πορεία του υπήρξε κυματοειδής, γιατί αυτό είχε ήδη
επισημανθεί από τον αντίπαλο και δεχόταν συνέχεια τα πυρά του πυροβολικού, ενώ πετούσε πάνω
από τη Χερσόνησο της Καλλιπόλεως.
Το πλήρωμα του αντιτορπιλικού «Βέλος» υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και ζητωκραυγές την

επανεμφάνιση του «Ναυτίλου», ο οποίος όμως,
λόγω ξαφνικής βλάβης του κινητήρα, προσθαλασσώθηκε κοντά του και ρυμουλκήθηκε από αυτό
μέχρι το Ναύσταθμο.
Έτσι τελείωσε η πρώτη πολεμική αποστολή
Ναυτικής Συνεργασίας, που κράτησε δύο ώρες και
είκοσι λεπτά και κατά την οποία διανύθηκε απόσταση περίπου 180 χλμ.
Η αποστολή αυτή, στα πλαίσια των επιχειρήσεων των Βαλκανικών Πολέμων, θεωρείται ένα από
τα κυριότερα κατορθώματα της Ελληνικής Αεροπορίας και χαρακτηρίσθηκε από διεθνείς στρατιωτικούς παρατηρητές και ιστορικούς της εποχής ως
η πρώτη στον κόσμο πολεμική αποστολή ναυτικής
συνεργασίας, κατά την οποία καταρτίσθηκε και το
πρώτο στον κόσμο πολεμικό σχεδιάγραμμα από
τον αέρα.
Ο διεθνής Τύπος εξαίροντας το γεγονός, αφιέρωσε πολύστηλα εγκωμιαστικά άρθρα για την
τόλμη των δύο Ελλήνων αεροπόρων και το λαμπρό εγχείρημά τους.
Μεγαλύτερη όμως βαρύτητα ίσως έχει το σχόλιο της τουρκικής εφημερίδας «τασβίρι εφκιάρ»
στο οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται: «Ένα μικρό κράτος όπως η Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιεί υδροπλάνο. Οι Έλληνες τελειοποιήθηκαν τόσο
στην Αεροναυτική, η επιτυχία των οποίων διαπιστώνεται μετά την πτήση ενός υδροπλάνου τους
από τη Λήμνο μέχρι τα Δαρδανέλλια, το δε σπουδαιότερο είναι ότι από το αεροπλάνο ρίφθηκαν και
βόμβες».
Η επιτυχία της πρώτης στον κόσμο πολεμικής
αποστολής Ναυτικής Συνεργασίας από ελληνικό
υδροπλάνο εκτιμήθηκε πολύ από τους ξένους
στρατιωτικούς παρατηρητές και αποδόθηκε στην
παρουσία επ’ αυτού παρατηρητή. Από τότε κρίθηκε
απαραίτητος και δεύτερος επιβάτης στα αεροπλάνα ως παρατηρητής και καθιερώθηκε η ειδικότητα
σε όλες τις Πολεμικές Αεροπορίες.
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IATPIKA ΘEMATA
Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας
Το μέλλον των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα
MEΛETH:

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Καθηγητής Δερματολογίας
Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Ο Τουρισμός Υγείας αφορά στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της
υγείας με σύγχρονες ιατρικές μεθόδους ή με φυσικές
μεθόδους συνδυάζοντας την ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση. Βασική ιδέα είναι η ψυχική,
συναισθηματική και πνευματική αναζωογόνηση του
ατόμου σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Πρόκειται για
δυναμικά αναπτυσσόμενο οικονομικό κλάδο παγκοσμίως. Κύριο αναπτυξιακό βραχίονα του τουρισμού
υγείας αποτελούν: α) ο παραδοσιακός Ιαματικός Τουρισμός ή Θερμαλισμός β) ο Τουρισμός ευεξίαςομορφιάς-SPA γ) ο Ιατρικός Τουρισμός.
Α) Ο Θερμαλιστικός–Ιαματικός Τουρισμός
αποτελεί ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και σχέσεις προσωρινής διακίνησης και διαμονής ανθρώπων οι
οποίοι έχουν στόχο την πρόληψη, την διατήρηση και
την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής
υγείας καθώς και ευεξίας τους, με τη χρήση φυσικών ιαματικών πόρων. Περιλαμβάνει πέραν των
δραστηριοτήτων του Ιαματικού Τουρισμού και τις
δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης που
μπορούν να έχουν και μη ασθενείς τουρίστες που
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επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές. Επίσης, σημαντικός ο ρόλος των ιαματικών νερών και στην κοσμετολογία και για την παρασκευή καλλυντικών
και προϊόντων spa.
Ο θερμαλισμός αποτελεί ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών με τη χρήση
φυσικών ιαματικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και
σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου.
Δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα (babyboomers), αλλά πρέπει να καθιερωθεί και ως τάση
συμπεριφοράς των νέων σε ό,τι αφορά την πρόληψη (new lifestyle).
Το κέντρο θερμαλιστικού - ιαματικού τουρισμού
είναι ένα εξειδικευμένο και ειδικά εξοπλισμένο κέντρο
όπου η πρόληψη, η αποκατάσταση της υγείας και η αναζωογόνηση του χρήστη γίνεται με την λουτροθεραπεία,
την ποσιθεραπεία, τα ατμόλουτρα, την εισπνοθεραπεία,
τις ρινοπλύσεις, τους κατιονισμούς, την πηλοθεραπεία,
την σπηλαιοθεραπεία, την αλατοθεραπεία και άλλες
μεθόδους υπό ιατρική παρακολούθηση.
Στα κέντρα θαλασσοθεραπείας παρέχονται επί-

σης, εκτός από τις υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας,
θεραπείες ευεξίας και θαλασσοθεραπείας με τη
χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου,
λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών σε
συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Β) Ο Τουρισμός Ομορφιάς-Ευεξίας-Spa
αποτελεί συνδυασμό διακοπών με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης, βελτίωσης της υγείας μέσω
προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο και περιλαμβάνει τομείς, όπως: αισθητική δερματολογία (Botox, Laser αποτρίχωση)
αντιγήρανση με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, αδυνάτισμα (μεσοθεραπεία, υπέρηχοι), αποτοξίνωση, υγιεινή μεσογειακή διατροφή, βελτίωση
φυσικής κατάστασης, φυσικοθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κ.ά.
Γ) Ο Ιατρικός Τουρισμός περιλαμβάνει τη διαχείριση ιατρικών αναγκών επισκεπτών σε μία ξένη
χώρα και τον ιατρικό τουρισμό επιλογής. Η διαχείριση ιατρικών αναγκών επισκεπτών σε μία ξένη χώρα
είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους
ή για προσωρινή εγκατάσταση περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα. Στον Ιατρικό Τουρισμό
Επιλογής οι ασθενείς επιλέγουν να ταξιδέψουν προκειμένου να λάβουν μία συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία ωθούμενοι από: το κόστος των υπηρεσιών,
την ποιότητα των υπηρεσιών, τον χρόνο αναμονής
για αντίστοιχες υπηρεσίες στη χώρα προέλευσής
τους και τη δυνατότητα συνδυασμού ιατρικής φροντίδας με ψυχαγωγία και ταξίδι.
Οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες του ιατρικού τουρισμού είναι: η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), η
δερματολογία, η μεταμόσχευση τριχών, η PRP πλαστική-επανορθωτική-αισθητική, η χειρουργική οδοντιατρική (εμφυτεύματα, ορθοδοντική), τα κέντρα
αποκατάστασης, τα κέντρα αιμοκάθαρσης, τα οφθαλμολογικά κέντρα (Laser) οι καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, η θεραπεία χρόνιων παθήσεων και η ιατρική φροντίδα για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Τα ΑΜΕΑ, αποτελούν μία ομάδα του πληθυσμού

Ιαματικά λουτρά των Μεθάνων

που αντιμετωπίζει περιορισμούς στην καθημερινότητά της λόγω φυσικών, εγκεφαλικών ή άλλων
αδυναμιών και που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε καταλύματα
και άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαιτίας των ιδιαιτέρων αναγκών που παρουσιάζουν.
Οι παράγοντες που ωθούν στην ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού από την πλευρά της προσφοράς είναι: το κόστος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες σε όλη την επικράτεια, το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η κινητικότητα
των γιατρών- μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, η
ανάπτυξη διεθνών προτύπων πιστοποίησης, η αύξηση των ιδιωτικών παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών, τα ασφαλιστικά προϊόντα χαμηλότερου
κόστους, τα νομικά κωλύματα για εξωσωματική
γονιμοποίηση στις καθολικές χώρες, η αξιοποίηση
κονδυλίων από τα Κοινοτικά Προγράμματα Στήριξης για χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του Τουρισμού
Υγείας.
Οι παράγοντες που ωθούν στην ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού από την πλευρά της ζήτησης
είναι: οι δημογραφικές αλλαγές, η αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης και η αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν ανάγκες για επένδυση σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό προσέλκυσης
ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς αυτά διαθέτουν
χρόνο και άνεση για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής
και οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία
της Ε.Ε.
συνεχίζεται
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«Όταν κάποιος δε γνωρίζει σε ποιο λιμάνι
κατευθύνεται, κανένας άνεμος γι' αυτόν δε θα
είναι ούριος» Σενέκας
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Η/Ν) εα Δημήτρης Θάνος ΠΝ

Ζ

ητώ συγγνώμη και λυπούμαι που γράφω
με θυμό, αλλά με εξοργίζει η περιφρόνηση που μας αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες, ενώ οι ίδιοι γονυπετείς εκλιπαρούν τους
ξένους τοκογλύφους, χωρίς υπευθυνότητα μπέσα και τσίπα, και το κυριότερο δε γνωρίζουν που
ταξιδεύουν, ενώ διαλύονται Νοσοκομεία, Οργανισμοί, Πανεπιστήμια σχολεία και μύρια άλλα
κακά, με μια επιδεικτική ανειλικρίνεια, δεν καθιερώνουν τουλάχιστον τους βασικούς κανόνες
κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης.
Εδώ και τριάντα χρόνια η Ελλάδα ληστεύεται
από ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών, που με
υπέρογκα δάνεια για υπερκοστολογημένα έργα,
Ολυμπιακών αγώνων, οδοποιίας κλπ, ενώ με
ένα μεγάλο πανηγύρι από μίζες, εκτόξευσαν τις
τιμές των αγορασθέντων υλικών στα ύψη και
απέκτησαν τεράστιες περιουσίες. Παράλληλα με
τον αλόγιστο συνδικαλισμό των εργατοπατέρων
που δημιούργησαν, κατέστρεψαν και έκλεισαν
παραγωγικές μονάδες, οι δε εθνοπατέρες διόριζαν αφειδώς κόσμο ψηφοθηρικά και τώρα που
οι δανειστές απαιτούν συμμάζεμα της χώρας, με
ελαφρά καρδιά και κροκοδείλια δάκρυα τους
απολύουν. Με λίγα λόγια αυτός είναι ο ηφαιστειακός κρατήρας που ζει η κάθε οικογένεια στη
χώρα, χωρίς όνειρα χωρίς ελπίδα.
Δεν θα έπρεπε να μειώσουν τις αποδοχές τους;
Να καταργήσουν τα Βουλευτικά και Υπουργικά
τους αυτοκίνητα; Τα κινητά τηλέφωνα; Και τα
τόσα άλλα σκανδαλώδη ευεργετήματα τους; Ή
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να μειωθούν οι Βουλευτικές έδρες; Γιατί να πάρει σύνταξη βουλευτής με μια τετραετία; Γιατί
δεν καταργούν το νόμο περί ευθύνης Υπουργών,
για να πληρώσουν οι δωσίλογοι πολιτικοί και όχι
να κατηγορούνται οι έντιμοι πολιτικοί; Γιατί;
Δεν επιβιώνεις αν δεν έχεις ένα πυρήνα περηφάνιας, πίστης και αλληλεγγύης. Ζούμε πια μια
ψεύτικη, πλαστή, λαθραία και αθέατη ζωή. Πρέπει να προσαρμοστούμε να μετακινηθούμε να
επιτρέψουμε στον εαυτό μας ν' ακολουθήσει τα
γεγονότα όποια κι αν είναι αυτά, έτσι ίσως δώσουμε έρεισμα στον Κυβερνήτη να πατήσει πόδι
στους ξένους διεκδικητές των ελληνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, γιατί μη μου πείτε πως
δεν ξέρετε πως γι' αυτές γίνονται όλα αυτά.
Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε το φως
του ήλιου καθώς πέφτει πάνω στη γη και την
φωτίζει, για να δούμε την ελπίδα σ' εκείνο το
φως, γιατί θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι. Γράφοντας αυτά ένοιωσα στα χείλη μου μια υπέροχη άγνωστη γεύση, τη γεύση της κακίας, που

καταντήσαμε;
Δεν υπάρχει πια κανένας θεσμός κανένα σύστημα που να θέλει ή να μπορεί να ταχθεί στην
υπεράσπιση της υπόστασης και της ευημερίας
των πολιτών της χώρας. Ο Μπρεχτ είπε όταν το
άδικο γίνεται νόμος η αντίσταση γίνεται καθήκον,
ποιος όμως θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες σε πιο φωτεινές σελίδες; Όταν έχεις πληγωθεί τόσο, ο θυμός κάνει καλό, αυτός σε βοηθάει
να επιβιώσεις. Όσοι δεν οργίζονται με την αδικία
είναι αδύνατοι, είναι αυτοί που τελικά αποτυγχάνουν, πώς να διαχειριστούμε όμως την οργή μας;
Ενάντια σε ποιον; Όταν στις εφημερίδες οι αγανακτισμένοι από τη φορολογία, την φοβερή ταλαιπωρία για να γράψουν ένα φάρμακο, την ανέχεια και την ανεργία κραυγάζουν ότι θα πάρουν
τα όπλα, τι εννοούν; Ενάντια σε ποιον; Η νοοτροπία του όχλου, το έχω ξαναγράψει, εξοστρακίζει
τη λογική και τη ψυχραιμία, για να δούμε θα γίνω
μάντης κακών ειδήσεων ή οραματιστής μύθων;
Αντώνη Σαμαρά, όταν πήρες τα ηνία της χώρας σού έκανα μια ευχή (είθε να πετύχετε, είστε
η τελευταία μας ελπίδα) μάλλον ήμουν ονειροπόλος, γιατί είχα την τάση να σε θεωρώ εικόνα

και εκδήλωση του γήινου ιδεώδους μου, παρακαλώ σημείωσε ότι η όραση μου είναι μάλλον
φρικτή. Είθε να κάνω λάθος. Βρισκόμαστε στο
σημείο μηδέν, είναι κάποιες μοιραίες ώρες που
οι δαίμονες συνωμοτούν για να συμβούν όσα οι
άνθρωποι αποφεύγουν. Και φυσικά ενός κακού
μύρια έπονται κι αν κάποιος έχει ήδη πατήσει το
χρονόμετρο, ο χρόνος τρέχει πια αντίστροφα.
Διαβάζοντας αυτά που έγραψα λυπούμαι, νιώθω ταπεινός, ανεπαρκής και περήφανος σε ίσες
δόσεις.
Ο Austin O' Malley είπε όταν βάζεις φόρους κι
όταν κουρεύεις πρόβατα , καλό είναι να σταματάς
πριν γδάρεις το πετσί, το σκέπτονται άραγε οι ινστρούχτορες του Υπουργείου Οικονομικών; Αν
όμως η εργασία δεν είναι πια δικαίωμα γιατί η
πληρωμή των φόρων πρέπει να είναι καθήκον;
Εμποδίζω πια τον εαυτό μου να αναζητήσει την
ελπίδα, δεν θα έλθει, γιατί η απογοήτευση και η
ελπίδα σε δόσεις που σκοτώνουν, είναι σαν την
αλήθεια όταν τη δεις κατάματα, είναι η απουσία
του Θεού.
Βρισκόμαστε στον ιερό χώρο του ναού της
γνώσης, τη λατρευτή μας Ελλάδα, επιτρέψτε μου
να γίνω εγώ κριτής. Με αυτή την ιδιότητα σας
λέω ότι θα νικήσετε αλλά δεν θα πείσετε, θα νικήσετε γιατί διαθέτετε περίσσια ισχύ, μα δεν θα
πείσετε γιατί πειθώ σημαίνει ότι κερδίζω με τις
ιδέες, αλλά χρειάζεται κάτι που εσείς δεν έχετε,
τη Λογική και το δίκαιο του Αγώνα, θεωρώ ανώφελο να σας εξορκίσω να σκεφθείτε την ΕΛΛΑΔΑ, την καταδικάσατε να βουλιάζει αύτανδρη στο
μεσαιωνικό τέλμα, χωρίς κοινωνική ηθική και
εντιμότητα.

Βιβλιογραφία
Σενέκας, Μπέρτολ Μπρεχτ, Austin O' Malley.
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Σχολιάζοντας το βιβλίο «Η Ελλάδα στον
κατήφορο. Η ανύπαρκτη Εξωτερική Πολιτική.
Οι εγκαταλελειμμένες Ένοπλες Δυνάμεις»
Συγγραφέας: Βασίλειος Μαρκεζίνης
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Γράφει ο Ηλίας Νταλούμης

Ο

Βασίλειος Μαρκεζίνης είναι μάλλον
γνωστός, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα. Αφενός όντας γιος
του πολιτικού Σπύρου Μαρκεζίνη κι αφετέρου
λόγω της αρθρογραφίας που έχει αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γεννημένος το
1944 στην Αθήνα, πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του (από το 1968)
στο Cambridge.
Έγινε ένας πετυχημένος νομικός στη Βρετανία –για την ακρίβεια barrister, ήτοι συνήγορος,
καθώς εκεί οι νομικοί χωρίζονται στους
barristers, που παρίστανται στα δικαστήρια, και
τους solicitors, που εδώ θα τους λέγαμε «νομικούς συμβούλους»– ενώ ταυτόχρονα είχε και
μια σαφώς σημαντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε πανεπιστήμια τόσο της Βρετανίας όσο και
της υπόλοιπης Ευρώπης αλλά και της Αμερικής.
Λόγω της πρώτης του ιδιότητας –του barrister–
έγινε QC (Queen’s Counsel = Σύμβουλος της
Βασίλισσας) το 1998. Πρόκειται για την ανώτατη βαθμίδα που μπορεί να φτάσει ένας νομικός
στη Βρετανία και που απονέμεται σαφώς με μεγάλη φειδώ. Τελικά το 2005, έχοντας διπλή
υπηκοότητα, ήτοι ελληνική και βρετανική, του
απονεμήθηκε από τη βασίλισσα της Βρετανίας
και ο τίτλος του Sir.
Στην Ελλάδα γίνεται γνωστός μετά το 2000
όταν άρθρα του άρχισαν να εμφανίζονται στον
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Αθηναϊκό Τύπο.
Η υποδοχή που του έγινε από τους εκδότες
ήταν απρόσμενα θετική κι έτσι έγινε μάλλον
γρήγορα γνωστός. Η «καχυποψία» που συνόδευε το όνομα Μαρκεζίνης, λόγω της θητείας
του πατέρα του ως δοτού πρωθυπουργού της
χούντας το 1973, και μάλιστα στην εποχή των
γεγονότων του Πολυτεχνείου, μάλλον ξεπεράστηκαν.
Έτσι τα τελευταία χρόνια ο κ. Βασίλειος Μαρκεζίνης –αποφεύγοντας επιμελώς το Sir και
προβάλλοντας ιδιαιτέρως τους ακαδημαϊκούς
του τίτλους– έγινε αρκετά οικείος σε όσους παρακολουθούν τα πολιτικά, κι όχι τα παραπολιτικά, δρώμενα στη χώρα μας.
Με το τελευταίο του βιβλίο μπαίνει σε έναν
χώρο, μάλλον καινούργιο γι’ αυτόν. Και φυσικά
ο λόγος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού με την
εξωτερική πολιτική ασχολούνται οι πάντες ή
σχεδόν οι πάντες.
Γεγονός πάντως είναι ότι οι όποιες αναφορές
του στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μάλλον γενικές και, θα μπορούσαμε να πούμε, μάλλον αφηρημένες. Οι πιο συγκεκριμένες γίνονται στον
πρόλογο, που είναι του επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ
στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου και στο Παράρτημα Β (σελ. 363). Αυτού του τελευταίου ο
πλήρης τίτλος είναι: «Αντιαρματική Τάφρος: Ο
“Τάφος” όσων επιβουλεύονται τον Έβρο». Ενώ

υπάρχει και η εξής υποσημείωση: «Το ανυπόγραφο κείμενο γράφηκε από αξιωματικούς του
ΕΣ σε συνεργασία με ειδικούς ακαδημαϊκούς
που εργάσθηκαν αμισθί στην πραγμάτωση του
γιγαντιαίου αυτού έργου». Όμως το κείμενο αυτό –σελίδες 363 έως 380– είχε αυτούσιο δημοσιευτεί στο περιοδικό «Ελληνική άμυνα και
τεχνολογία» τεύχος 43, Αύγουστος 2013, και
υπογραφόταν από το συνάδελφο Δημήτρη Μανακανάτα, που είχε κάνει σχετικό ρεπορτάζ στην
περιοχή. Τι γίνεται εδώ; Πώς ένα δημοσιευμένο
κείμενο γίνεται «ανυπόγραφο κ.λπ.» και χρησιμοποιείται χωρίς την άδεια του συγγραφέα του;
Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό –ως barrister
ο κ. Μαρκεζίνης το αντιλαμβάνεται πλήρως– και
οφείλεται μια απάντηση αμέσως.
Ως προς την εξωτερική πολιτική τώρα ο κ.
Μαρκεζίνης προσπαθεί να μας πει ότι θα ήταν
καλύτερα να πάμε με τη Ρωσία και να αφήσουμε
τις ΗΠΑ και τα σχετικά! Κι εδώ αναρωτιέται ο
αναγνώστης. Το πιστεύει σοβαρά αυτό που λέει
ή είναι ένα «πυροτέχνημα»; Γιατί αν όντως νομί-

ζει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει θα πρέπει να
μας εξηγήσει γιατί ο Κόκκινος Στρατός τον Οκτώβριο του 1944 σταμάτησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και δεν πάτησε ούτε χιλιοστό στο ελληνικό έδαφος, ενώ μπήκε στη Γιουγκοσλαβία;
Γιατί ο Στάλιν, την ίδια εποχή, δέχτηκε αμέσως
και χωρίς καμία απολύτως συζήτηση το σημείωμα με το διαχωρισμό της Ευρώπης που του έδωσε ο Churchill; Και αν βρούμε δικαιολογία γι’
αυτά, μήπως μπορεί κάποιος να μας πει πότε η
Ρωσία –είτε αυτοκρατορική, είτε ως Σοβιετική
Ένωση, είτε στη μετασοβιετική εποχή– πήρε θέση υπέρ των ελληνικών απόψεων σε κάποιο
σοβαρό θέμα; Μόνον στις 20 Οκτωβρίου 1827,
στη ναυμαχία του Ναβαρίνου! Εδώ το 1974 στην
Κύπρο, με την οποία υποτίθεται ότι είχε ισχυρούς
δεσμούς και η οποία ανήκε στους Αδέσμευτους
«σφύριζε» αδιάφορα.
Όσο για το αναφερόμενο στη σελίδα 104 «Και
όταν μάλιστα ο κ. Καραμανλής έκανε το επόμενο βήμα και εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει
όπλα από τη Ρωσία, τότε πρέπει μάλλον να ελήφθη και η τελική απόφαση ανατροπής του», ο κ.
Μαρκεζίνης καλά θα κάνει να πληροφορηθεί
–δεν θα χρειαστεί να εμβαθύνει ιδιαιτέρως– τα
της προμήθειας των διαβόητων ΒΜΡ-3. Τότε θα
δει πόσο πολύ μας ήθελαν, και μας θέλουν, οι
Ρώσοι.
Είναι απογοητευτικό ένας άνθρωπος που έχει
αποδείξει –σε άλλους τομείς– ότι έχει περισσότερες ικανότητες από πολλούς Έλληνες πολιτικούς, να τους ξεπερνά σε λαϊκισμό. Η Ελλάδα
έχει ανάγκη από ανθρώπους έτοιμους να εργαστούν γι’ αυτήν κι όχι από νέα πρόσωπα, κομιστές ονομάτων. Από αυτά χορτάσαμε.
Και κάτι ακόμα. Στη σελίδα 330 γίνεται λόγος
για «...το Αλβανικό Έπος του 1939». Προφανώς
θα εννοεί το έπος στα βουνά της Β. Ηπείρου, το
1940-41.
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Ψηφίδες μωσαϊκού
Γράφει ο Αξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠΝ
πρώην δικηγόρος

Σε

τούτο το σημείωμα θα γράψω μερικές βραχύλογες σκέψεις μου,
χωρίς ανάλυση, ειπωμένες ίσως
και από άλλους με άλλα λόγια, που αν αξίζουν, θα
βρουν θέση (έστω και ως αναπληρωματικές) στο
μεγάλο μωσαϊκό της διανόησης, ελπίζω, ακόμα κι
αν θεωρηθούν... έωλες (=μπαγιάτικες). Εγώ τις
έντυσα πάντως με απλά και καθαρά ρούχα:
1. Οι μήτρες (=καλούπια) των λέξεων δεν είναι
μόνο νοηματικές, αλλά είναι και συναισθηματικές, οπότε και οργώνουν την ψυχή μας. Συναισθήματα χωρίς λέξεις υπάρχουν βέβαια, αλλά
λέξεις χωρίς συναισθήματα υπάρχουν; (εννοώ,
κυρίως, τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και
μερικά άλλα μέρη του λόγου).
2. Όταν δεν μας αγγίζουν τα λόγια, καταφεύγουμε στις εικόνες ή ίσως στους ήχους και στην
αφή ή στη γεύση. Δηλαδή γινόμαστε... ζώα (χωρίς
τη μαγεία του λόγου).
3. Οι ήχοι, προφανώς, όταν έγιναν μουσική,
προηγήθηκαν των λέξεων, κατά την εξέλιξη,
αφού τα πουλιά (και όχι μόνο) κελαϊδούν χωρίς
να μιλούν, εκτός εάν μιλούν... κελαηδώντας,
οπότε είναι δίδυμα αδέλφια, ή ίσως ανδρόγυνο:
ο Ήχος και η Λέξη.
4. Πολλοί θεωρούν ταυτόσημα το μηδέν και το
τίποτε. Λάθος, διότι το μηδέν είναι κάτι που μοιάζει με τη... ζωή μας, η οποία έχει αριθμητή το
χρόνο. Ο χρόνος όμως είναι... άπειρος, οπότε η
τιμή του κλάσματος είναι τόσο μικρή που μοιάζει
να είναι ανύπαρκτη, δηλαδή ένα... τίποτε. Κάτι
τέτοιο είναι και το μηδέν: χωρίς τη μονάδα (ή άλλον αριθμό) φαίνεται ένα «τίποτε» αλλά με τη
μονάδα (είτε εμπρός είτε πίσω του) είναι κάτι.
Και, πάντως, όταν δείχνει την ηλικία μας, μικραί-
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νει το κλάσμα καθώς εμείς μεγαλώνουμε.
5. Όταν απουσιάζει η η στοργή στη μοναξιά,
μοιάζει αυτή με το μηδέν χωρίς αριθμούς (εάν
οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν πράξεις συμπαραστάσεως και φροντίδας ή έστω, αναμνήσεις
φροντίδας και συμπαραστάσεως). Συμπέρασμα:
η μοναξιά οδηγεί στη σκέψη και στην αυτοπαρατήρηση και από εκεί, συχνά, αν όχι πάντα, στην
αυτογνωσία.
6. Η γνώση είναι (όχι πάντοτε βέβαια) γλυκειά
και ωφέλιμη, ακόμη και αν προήλθε από τους .
πόνους. Μην περιφρονούμε τον πόνο, διότι συχνά
είναι ο μόνος δάσκαλος της ωφέλιμης γνώσης,
η οποία όταν εκδηλώνεται με πράξεις ή με λόγο
(=λέξεις), αποτελεί το δελτίο ταυτότητας και λέμε «βασανίζω», επειδή η παιδεία συνεπάγεται
κόπο (πόνο).
7. Αγανάκτηση είναι η υπέρβαση του ορίου της
ελαστικότητας της υπομονής μας, που προκαλείται από σκλήρυνση των αρτηριών της επιείκειάς
μας ή της συγγνώμης μας, όταν μας συνθλίβει η
αναισθησία των ανθρώπων.
8. Ταυτότητα του ανθρώπου είναι ο λόγος, και
ταυτότητα του λόγου είναι η δύναμη που έχει αυτός (ο λόγος) να προκαλεί συγκίνηση. Ο υπολογιστής (δίσημη λέξη που υποδηλώνει και τον... αναίσθητο συμφεροντολόγο), δηλαδή το computer
έχει λόγο, αλλά δεν έχει συναίσθημα, δηλαδή δεν
προκαλεί συγκίνηση, διότι δεν έχει.. ψυχή. Ψυχή;
Ναι ψυχή. Και λέγοντας ψυχή εννοώ το άγνωστο
εκείνο στοιχείο που πιθανώς να υπάρχει, αλλά
είναι αδύνατο (προς το παρόν τουλάχιστον) να συνειδητοποιηθεί και αμφισβητείται από πολλούς
(καθώς αμφισβητείται και η... αντιΰλη ας πούμε, ή
τόσα άλλα που αγνοούσαμε μέχρι πρότινος, αλλά

ανακαλύφθησαν ή επαληθεύθησαν. όπως η τηλεόραση και πολλά άλλα, για να αντιπαρέλθουμε τα...
πρωτόνια, ας ματαξαναπούμε κ.λπ. κ.λπ....), όπως
αμφισβητείται και η ύπαρξη του Θεού, μολονότι ο
άνθρωπος δεν ξέρει τι δεν ξέρει και όσα ξέρει είναι σταγόνα στον ωκεανό της άγνοιάς του, περιλαμβανομένου και του... θανάτου και της προελεύσεώς μας, βέβαια.
9. Το όνειρο είναι υπαρκτό μόνο για το υποκείμενο που ονειρεύεται, την ώρα που ονειρεύεται.
Αλλά όταν ξυπνήσει, διαπιστώνει ότι όλα ήταν
όνειρο, δηλαδή... ψέματα. Η διήγηση του ονείρου
είναι πάντοτε ελλειπτική και έτσι το όνειρο γίνεται... πιο ονειρικό, δηλαδή πιο ψεύτικο.
Η ζωή, λοιπόν, είναι ένα όνειρο... αληθινό γι’
αυτούς που τη ζουν και γι’ αυτούς που έρχονται
σε επαφή μαζί τους. Η αναπαράσταση της ζωής
με διήγηση (είτε προφορική είτε γραπτή) είναι κι
αυτή ελλειπτική και υποκειμενική όπως κάθε
μαρτυρία. Όταν τα υποκείμενα της ζωής φεύγουν
από τη ζωή, αυτή μεταπίπτει σε.... όνειρο. Η αναπαράστασή της από τα υποκείμενα που συμμετείχαν στις φάσεις της ζωής μιας συγκεκριμένης
περιόδου είναι επίσης... ονειρική, δηλαδή υποκειμενική, ελλειπτική και συχνά αναξιόπιστη, εάν
γίνεται με... δολιότητα (όπως, ας πούμε η ιστορία
των νικητών ενός πολέμου, ή η προπαγανδιστική
ιστορία). Έτσι οι διαστάσεις των ιστορικών προσώπων δεν είναι ακριβείς και διαρκώς αλλοιώ-

νονται, ώσπου να τις ρουφήξει ο χρόνος και να
ξεχαστούν τελείως, ακόμα και ως όνειρο, οπότε
επαληθεύεται και ο τρίτος στίχος του εκκλησιαστή: «Ματαιότης μαιτοτήτων κ.λπ.». Έτσι, το όνειρο της ζωής των ιδίων (των αυτών) προσώπων
δεν επαναλαμβάνεται ποτέ και η διακαής επαγγελία «...προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή
του μέλλοντος», γίνεται ένα... απραγματοποίητο
όνειρο, ακόμα και για... ονειροπόλους ή για αυτοθυσιαζόμενους ήρωες...
10. Πόσοι είναι οι αριθμοί; Άπειροι (=χωρίς
πέρας). Πόσα είναι τα πιο μικρά (τα έσχατα) σωματίδια της ύλης; Άπειρα. Πόσα είναι τα ερωτηματικά που θα μπορούσε να εγείρει ο νους μας
εν όσω θα υπάρχει; Άπειρα νομίζω, διότι, αν δεν
είναι άπειρα, θα σταματήσει η εξέλιξη. Αλλά
υπάρχει... άπειρο, χρόνος, κενό; Δεν ξέρω (οι ανθρώπινες απαντήσεις είναι συζητήσιμες και διαβλητές). Λοιπόν: αυτή είναι η σοφία του σωκρατικού «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα». Ο υπεράνθρωπος
του Νίτσε ήταν και θα παραμείνει ένας αισιόδοξος κομπασμός πιστεύω. Διότι:
«...Μέσ’ στο χάος και στο άπειρο,
χάνονται οι διαστάσεις·
το μυαλό μας είναι ανάπηρο
κι αχανείς οι αποστάσεις...»
(από παλαιό ποίημά μου)
Πολλοί νομίζουν ότι ο Σωκράτης υποκρινόταν
άγνοια για να δικαιολογήσει τις ερωτήσεις του,
αλλά όχι: απλώς είχε αυτογνωσία. Μα τον φθόνησαν (αντί να τον ζηλεύουν) και τον θανάτωσαν.
Αυτά για σήμερα. Αν με ξανατσιμπήσει ο... οίστρος θα γράψω κι άλλα, άλλη φορά. Γιατί όχι;
Έτσι, δεν δημιουργείται η φλεγμονή... φθόνου
στην ψυχή εκείνων που δεν αρκούνται στη... ζήλεια κι ενίοτε απορρίπτουν ακόμα και αυτά που...
αποδέχονται, αφού «Ψυχής πείρατα ιών ουκ αν
εξεύροιο» (λέει ο Ηράκλειτος).
Χαίρετε.
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EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

Πέρασαν 18 χρόνια από τη νύχτα των Ιμίων
(31-1-1996)
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράzης ΠΝ

Δ

εν σας ξεχνάμε· ότι τη νύχτα των Ιμίων
υπερβήκατε τα όριά σας και πιστοί στον
όρκο που δώσατε να φιλάτετε «Θερμοπύλες», εκτελέσατε την άθλια πτήση όπου πέσατε μαζί με το ελικόπτερο και μπήκατε στο πάνθεον των ηρώων του ΠΝ, το οποίο ποτέ δεν υπέστειλε τη σημαία του εκτός από εκείνη τη νύχτα.
Είναι γεγονός ότι η νύχτα εκείνη των Ιμίων 311-1996 σημάδεψε την εθνική μας αξιοπρέπεια
δημιουργώντας τις γκρίζες ζώνες, διότι η Ελλάδα τότε βρέθηκε με μια ηγεσία που δεν έλαβε στα
σοβαρά την υπόθεση που σκηνοθέτησε σε βάρος
της χώρας μας η Τουρκία. Η πατρίδα και ιδιαίτερα το ΠΝ, εκτιμώντας την προσφορά σας εκτελεί
κάθε χρόνο μνημόσυνο στη μνήμη σας, φέτος
έγινε στη βάση των ελικοπτέρων, από όπου ξεκινήσατε εκείνη την ημέρα, επιβαίνοντας στη
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φρεγάτα για να εκτελέσετε το καθήκον σας. Οι
ήρωές μας ήταν ο Χριστόδουλος Καραθανάσης,
ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός. Τα πραγματικά περιστατικά της πτώσης του
ελικοπτέρου, δεν είναι εισέτι σαφή. Ελπίζω ο
ιστορικός του μέλλοντος να ξεκαθαρίσει το θέμα,
γιατί σηκώθηκε το ελικόπτερο εκείνο το βράδυ
με άθλιες καιρικές συνθήκες, και χωρίς να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για
περαιτέρω εμπλοκή, και για πoιο λόγο έπεσε.
Αυτά για να θυμόμαστε οι παλαιότεροι και να
μαθαίνουν οι νεότεροι.

Διανομέας ταχυδρομείου
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Λ

έω να σταματήσω αυτή την εμμονή στα
αρχαία ήθη αλλά πάλι επιστρέφω από την
αγρυπνία μου ασθμαίνοντας, να προλάβω
τα χειρότερα, να πέσει δηλαδή ο τοίχος ή η πεπαλαιωμένη στέγη και να τους πλακώσει.
Υποχρέωσή μου είναι να χτυπάω τις πόρτες των
σπιτιών και με την καλημέρα, να παραδίδω την
αλληλογραφία, κατά προτεραιότητα παραλαβής
της. Από κει και ύστερα, αν βγήκε η σύνταξη της
προσφάτως χηρεψάσης ξανθιάς, αν ο γιος της
αδελφής της καλοπαντρεύτηκε ή πως πάει ο βηματοδότης της ηλικιωμένης του 5ου, δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρουν. Αυτά αφορούν τους κολλητούς τους ή στενούς συγγενείς – άλλο που οι
σχέσεις τους μπορεί να είναι ανθρωποφαγικές.
Ξέρω ότι υπερβαίνω κάθε δικαιοδοσία μου, δείχνοντας με το δάχτυλο ρωγμές στον τοίχο και σημάδια καθίζησης στη στέγη τους επικίνδυνα. Σαν
τους κρατικούς υπαλλήλους μηχανικούς μετά το
σεισμό, που γυρίζουν μ’ ένα κουβά, μπογιά κι ένα
πινέλο καταγράφοντας τα κατεδαφιστέα και τα
ετοιμόρροπα.
Οι ένοικοι, βέβαια αντιδρούν ο καθένας με το
χαρακτήρα του μερικοί υπομονετικοί, άλλοι κρατούν την πόρτα μισάνοιχτη, σημάδι πως πρέπει να
του δίνω. Κάποιοι ερωτευμένοι με το διάπυρο εγώ
τους απαντούν με σφαίρες.
Ξεμοναχιάζω κάποτε, συνωμοτικά κάποιον,
φλεγόμενος από το πάθος μου και μόνο που δεν
τον αγκαλιάζω (τέτοιο πάθος), αντί να τον ρωτήσω
ουδέτερα και σοβαρά, ως οφείλω αν είναι αυτός
ο παραλήπτης τελεσιγράφου που φέρει το όνομά
του.
Δεν πρόκειται για παθιασμένη περιέργεια, ψευδοενδιαφέρον και ιδιοτελείς προθέσεις, παρά για
το πάθος του Σωτήρα. Είναι αυτός ο λόγος που με

ωθεί να ριψοκινδυνεύσω, να γίνομαι δυσάρεστος
και αποδιοπομπαίος από φίλους και συγγενείς,
γιατί η μονομανία μου επεκτείνεται και πέραν της
αποστολής μου, ως δημοσίου υπαλλήλου.
Ξέρω βέβαια ότι αργά ή γρήγορα θα με ανακαλέσουν στην τάξη οι προϊστάμενοί μου, θα κληθώ
σε απολογία και ίσως απολυθώ.
Κάτι τέτοιες ώρες παίρνω όρκο, να περιοριστώ,
αυστηρώς στα ταχυδρομικά μου καθήκοντα: αραιά
χαμόγελα και ξερή καλημέρα μα πάλι ξαναγυρίζω
αμετανόητος και τους πλησιάζω συνωμοτικά και
τους μιλώ για επισκευές, που επείγουν και για
επιλεκτική μνήμη, γιατί το σύνδρομο του σωτήρα
είναι ναρκωτικό.
Συχνά νιώθω κατάκοπος, καθώς έχω ξαγρυπνήσει νύχτες και νύχτες εφιαλτικής αγρυπνίας,
αναλογιζόμενος ότι ίσως πέσει ο δικός μου ο τοίχος πρωτύτερα και τότε σηκώνω τα μανίκια και
γράφω βιαστικά τα απομνημονεύματά μου, με το
δικαίωμα του ανθρώπου που παίρνει ανήσυχα μηνύματα από το μέλλον και καλεί σε εγρήγορση
τους επιλήσμονες και προσηλωμένους ασφυκτικά, στον αλλοτριωμένο εαυτό τους και το ατομικιστικό τους συμφέρον.
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Όσο ζω μαθαίνω
κατά την
Σωκράτειο
Διδασκαλία
«Διδάσκω αεί
διδασκόμενος»

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Ποιος μπορούσε να φαντασθεί φαρμακοποιούς,
επιστήμονες λέει, το δεξί χέρι των γιατρών, να
γίνονται βαποράκια τοξικομανών, αλλά μη ξεχνάτε σε κάθε τέτοια καλή πράξη υπάρχει
οπωσδήποτε και ένας αλλοδαπός, εδώ έτυχε να
είναι Βούλγαρος και όλα αυτά για το άτιμο το
χρήμα. Αυτά συνέβησαν σε κάποιο νησί.
Δευτέρα 27-1-2014.

Η διαχρονικότητα των
Ελλήνων μιζαδόρων και
καταχραστών του ελληνικού
δημόσιου ταμείου και πόσο
επίκαιρος είναι ο Σουρής
(Κατά Σουρήν Σχολιασμός)

Το ελληνικό κράτος ανέκαθεν, μπορώ να πω,
από συστάσεώς του αντιμετώπιζε φαινόμενα
λαθροχειρίας, τόσο στο δημόσιο χρήμα όσο και
σε αγαθά. Και για να αντιμετωπίσει το κράτος
αυτή την κατάσταση, νομοθετούσε μέτρα όπως
π.χ. σήμερα. Σχολιάζοντας αυτά τα μέτρα ο Γ.
Σουρής (σατιρικός ποιητής και πεζογράφος εκδότης της εφημερίδας «Ρωμιός») έγραψε: Αν
κλέπτης τις το υπούργημα γυρέψει ευθύς να
διορίζεται, γιατί εκείνος που έκλεψε μπορεί και
να μου κλέψει αλλά όποιος δεν εσούφρωσε θα
κλέψει μια φορά. Αν συνεργία πειρασμού, κατέβει στο μυαλό σου, προτού για τούτο είδηση
πάρει ο γείτονάς σου, του παίρνεις και τον κόκκορα για να γεννά ζευγάρια (αυτό για τους
κλεφτοκοτάδες της εποχής του).

Απρόσκλητος επισκέπτης

Είναι δυνατόν να σου μπαίνει κάποιος άγνωστος στο σπίτι σου, για να σωθεί να τον καλοδέχεσαι και αυτός ο ίδιος να σε πηγαίνει στο
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δικαστήριο, ότι
πήγες να του κλέψεις ή να τον σκοτώσεις. Ήμαρτον
Κύριε. Αυτό συμβαίνει και με τους
Αφγανούς λαθρομετανάστες στο Φαρμακονήσι που ενώ το Λιμενικό Σώμα, πήγε και τους έσωσε, ενώ μπορούσε
να κάνει τα στραβά μάτια μέχρι να πνιγούν, εάν
ήθελε, και αυτοί οι ίδιοι να κατηγορούν τους
λιμενικούς ότι τους πέταξαν στη θάλασσα επίτηδες.
Ερωτώ ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται με
τη μαύρη αυτή προπαγάνδα;

Οι κυρίες και το φθινόπωρο

Πολλές κυρίες στενοχωριούνται που ήρθε το
φθινόπωρο και πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και σιγά σιγά έρχεται ο χειμώνας και πολλοί ζώντες οργανισμοί όπως φίδια κ.λπ. πάνε
για χειμερία νάρκη... έ, τι να κάνουμε αυτά έχει
και φέρνει ο χρόνος...

Ρήξη... διαφωνία για τον αριθμό
1922 (έτος) και όχι μόνο

Σε συζήτηση, άκαρπη βέβαια, εάν το έτος 1922
ή κάποιο άλλο θα ξαναεμφανιστούν στο ημερολόγιο. Άλλοι έλεγαν ναι, διότι μπορεί κάποια
στιγμή ν'αρχίσουν να μετράνε πάλι από το 001,
ναι, έλεγε ο άλλος αλλά δεν θα γράφει μ.Χ. Συμφωνώ, έλεγε ο άλλος αλλά θα είναι εποχή δικαιοσύνης, ο Χριστός δίδαξε δικαιοσύνη, ήταν
δίκαιος άρα θα έρθει κάποτε. Ίσως ναι και όχι...
Ο τρίτος σιγοτραγουδούσε «μάυρη είναι η νύχτα στα βουνά»...

Τα χειμερινά

Η πορτοκαλιά κάνει πορτοκάλια το χειμώνα και
μια κοπελιά φοράει πορτοκαλιά ρούχα το χειμώνα. Και η πορτοκαλιά αλλά και η κοπελιά με
τα πορτοκαλιά προσφέρουν ζωή και πλούτο
ψυχικό στον άνθρωπο...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 01/14
Ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2014

Α1. Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε ορισμένα Μ.Μ.Ε. να δημοσιοποιούν ονόματα αποστράτων, οι οποίοι σύμφωνα με την απολογία του κατηγορούμενου κου Πάνου Ευσταθίου, έχουν λάβει από
αυτόν παράνομες χρηματοδοτήσεις (μίζες), αν και
στις περισσότερες των περιπτώσεων οι χρηματοδοτήσεις αυτές αναφέρονται από τον ίδιο τον κατηγορούμενο ως αμοιβή για εργασία μετά την αποστρατεία τους, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2. Ταυτόχρονα γενικεύουν την εικόνα που παρουσιάζουν και έτσι διδεται η εντύπωση ότι οι εν ενεργεία
και οι απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και με την φερόμενη εμπλοκή δύο πρώην Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, είναι διεφθαρμένοι.
3. Επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
α. Η αναφορά, στην απολογία ενός κατηγορούμενου,
σε έτερα άτομα και στις πράξεις αυτών δεν είναι και
αυτοδικαίως αληθινή.
β. Δεν υπεισερχόμεθα στην εκδίκαση της υπόθεσης,
γιατί αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των Δικαστικών
Αρχών, που είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτελέσουν το
καθήκον τους και θα διερευνήσουν ενδεχόμενη
εμπλοκή των αναφερομένων.
γ. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητος, μέχρι την
οριστική καταδίκη τους εφ όσον υπάρξει αυτή.
δ. Όσοι αποδειχθεί ότι χρηματίσθηκαν είναι απολύτως

κατακριτέοι και καταδικαστέοι και θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
ε. Ειδικά για τους πρώην Αρχηγούς του Γ.Ε.Σ. και του
Γ.Ε.Ν., οι οποίοι ως επικεφαλής του Στρατού Ξηράς
και του Πολεμικού Ναυτικού είναι θεσμικοί παράγοντες, η εμπλοκή τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη
προσοχή και τεκμηριωμένα, γιατί αυτή αντανακλά
στο ηθικό των Ε.Δ. και υπονομεύει την λαμπρή σταδιοδρομία που είχαν και οι δύο, και παράλληλα θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ένας εξ αυτών, ο Ναύαρχος Γ. Θεοδωρουλάκης ΠΝ εα δεν ευρίσκεται
πλέον εν ζωή και επομένως δεν μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του.
στ. Το προσωπικό των Ε.Δ. είναι αυτό που διαχρονικά
κάνει υπερήφανο τον Ελληνικό Λαό και του δημιουργεί αίσθημα υπερηφάνειας και ασφαλείας και ειδικά
την τρέχουσα περίοδο έχει επωμισθεί ένα δυσανάλογο μερίδιο των μέτρων των μνημονίων. Στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι έντιμο και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, το πρώτο του μέλημα
είναι η υπεράσπιση της Πατρίδας, που σε αυτήν περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αναγκαιούντος εξοπλισμού και όχι αυτή που προωθούν οι μεσάζοντες
και τα άνομα συμφέροντα.
3. Καλούμε όλους να τηρήσουν την δέουσα ψυχραιμία
και να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, την
υπόληψη και την ιστορία όλων όσων έχουν ήδη
εμπλέξει διάφοροι κατηγορούμενοι και αυτών που
ενδεχομένως θα εμπλέξουν στο μέλλον.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι. Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια, Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 02/14

		

Ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2014

Α1. Ως αποτέλεσμα των πολυεπίπεδων ενεργειών στις οποίες προέβησαν το τελευταίο διάστημα οι
τρεις Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, σε συνεργασία με άλλους Φορείς Ν.Π.Ι.Δ. εν
ενεργεία και αποστρατεία:
α. Ο Πρωθυπουργός κος Αντώνης Σαμαράς παραδέχθηκε την αδικία που έχει γίνει μέχρι τώρα στις
περικοπές των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και προέβη σε δηλώσεις
ότι δεν θα γίνουν άλλες περικοπές για το 2014, όπως είχε προαποφασισθεί και ότι θα δωθεί μερίδιο
από το πλεόνασμα στις ανωτέρω κατηγορίες.
β. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαίωσε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, την προσφυγή μας για την αντισυνταγματικότητα των εφαρμοστικών διατάξεων
του Ν. 4013/12.
2. Παρότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς το σκέλος της δικαίωσής μας και το μέγεθος αυτής, θεωρούμε ότι ο αγώνας μας δικαιώνεται και δικαστικά.
3. Θεωρούμε καθήκον μας να συγχαρούμε τους Ανώτατους Δικαστές της Πατρίδας μας για την ευθιδικία και την γεναιότητά τους.
4. Η απόφαση αυτή μας δυναμώνει, μας δίνει κουράγιο, γιατί ο αγώνας μας έχει αποτέλεσμα και
αποκαλύπτει στον Ελληνικό Λαό και σε όλους τους δύσπιστους ότι τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία
στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. είναι τα χαμηλότερα αμοιβόμενα στο Ελληνικό Δημόσιο και έχουν
υποστεί τις μεγαλύτερες και πιο άδικες περικοπές.
5. Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβασθεί την δικαστική απόφαση και στα πλαίσια και των δεσμεύσεων του κυρίου Πρωθυπουργού να την εφαρμόσει πλήρως και χωρίς χρονοτριβή.
6. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, μέχρι να αρθούν όλες οι παράλογες και άδικες περικοπές εις βάρος μας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι. Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
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Ανακοίνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 03/14

		

Ημερομηνία 05 Φεβρουαρίου 2014

1. Εκδικάστηκαν σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 2014 ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου , με την διαδικασία της πρότυπης δίκης , οι εφέσεις των Συναδέλφων μας κατά του Νόμου
4093/2012 (3ο Μνημόνιο) και κατά της εκτελεστικής του Νόμου Υπουργικής Αποφάσεως, καθώς
και των συνακόλουθων ατομικών πράξεων περικοπής των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
2. Πρόκειται για την απόφαση με την οποία μας παρακρατήθηκαν αναδρομικά και αντισυνταγματικά
οι μειώσεις από τον μήνα Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2013.
3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων και οι τρεις θεσμικές Ενώσεις των Αποστράτων
(ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) άσκησαν παρέμβαση σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο διά του Αντιστρατήγου
ε.α. (Δ) Καρανίσα Θωμά. Υπογραμμίστηκε η διφυής υπόσταση των Ενώσεων ως θεσμοθετημένων
Ν.Π.Δ.Δ. και ως συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπων των Μελών τους.
4. Επιτονίστηκε με έμφαση το γεγονός ότι οι Ενώσεις Αποστράτων εκπροσωπούν και τους εν ενεργεία Συναδέλφους τους, ως αυτονόητη προβαθμίδα της δικής τους πορείας και προσφοράς στις
Ένοπλες Δυνάμεις.
5. Αναμένεται η απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η οποία καταρχήν θα ισχύσει
αυτόματα για όλους τους Συναδέλφους που είχαν ασκήσει αντίστοιχη έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Την συνεδρίαση της Ολομελείας παρακολούθησαν οι πρόεδροι των τριών θεσμικών Ενώσεων
Αποστράτων και πολλοί Απόστρατοι.
7. Δύναται να υποστηριχθεί ότι οι ενδείξεις και οι εντυπώσεις που αποκομίσθηκαν, επιτρέπουν την
διαμόρφωση ενός κλίματος αισιοδοξίας για την θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης και
όλων των συναφών διεκδικήσεών μας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι. Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια, Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΜΥΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 2014-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΥΝ 2014
Με την καθιερωμένη επισημότητα ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥΝ τέλεσε την κοπή της βασιλόπιτας και την καθιερωμένη βράβευση των
αριστούχων μαθητών ΣΜΥΝ και διακριθέντων
αθλητριών σε αγώνες ιστιοπλοΐας ΕΔ και ΣΑ.
Η τελετή έγινε στο ΝΜΕ στις 12 /1/ 2014 παρουσία επισήμων μελών και φίλων του Συνδέσμου . Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία μικρών
παιδιών.
Τη τελετή άνοιξε η Πρόεδρος του ΝΜΕ κα. Α.
Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη με θερμό χαιρετισμό πρός τους παρευρισκόμενους.
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του ΣΑ/ΣΜΥΝ Επστής ε.α. Ε. Σφακτός ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα της αγάπης και της φιλίας . Δύο αξίες
που συνετέλεσαν στη δημιουργία του Συνδέσμου.
Αγάπη για ό,τι έχει σχέση με το Π. Ν. και την ηθική (κατά τον Αριστοτέλη) φιλία που αναπτύχθηκε
από τα χρόνια μαθητείας μεταξύ των μελών του
Συνδέσμου. Με την προβολή δε αριθμού εικόνων
έκανε μία σύντομη αναδρομή από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου στα 35 χρόνια λειτουργίας του.
Το καλλιτεχνικό μέρος το κάλυψε η νεανική
χορωδία «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ» υπό τη διεύθυνση της κ.
Έλενας Καντάρη-Κούκου με έργα των Ν. Γούναρη και Μ. Σουγιούλ. Τα τραγούδια προκάλεσαν
έντονη συγκίνηση και αναμνήσεις στους μεγαλύτερους οι οποίοι σιγοτραγουδούσαν μαζί με την
χορωδία.
Τους τιμώμενους μαθητές της ΣΜΥΝ (Αρχηγό,
Υπαρχηγό Σχολής, και Αρχηγό Α' Τάξεως) βράβευσαν οι: Αντιν/ρχος ε.α. κι επίτιμος Α.Σ. κ. Γρηγ.
Δεμέστιχας, ο Αντιν/ρχος ε.α. κ. Κ. Σαφλιάνης και
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ο Υπον/ρχος ε.α. και Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Βασ. Ξύδης. Τις δύο αθλήτριες βράβευσε ο κ.Τριαντ. Τσόγκας, πρώην αθλητής κωπηλασίας και νυν προπονητής με περγαμηνές
από συμμετοχές σε πανελλήνιους, βαλκανικούς,
πανευρωπαϊκούς, ολυμπιακούς και αγώνες
ΣΙΣΜ.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι:
Αρχηγός Στόλου, Διοικητής ΔΝΕ, Διοικητής
Υπ.Φάρων, Διοικητής ΣΜΥΝ, Δ/ντής ΠΟΝ, Πρόεδρος ΜΤΝ, εκπρόσωποι: ΔΔΜΝ, Ενώσεων,
Συνδέσμων, Συλλόγων, πρώην Διοικητές ΣΜΥΝ,
Βετεράνοι Β΄ Π.Π. Αντιπροσωπεία μαθητών
ΣΜΥΝ κ.α.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχο εα κ. Σπ. Περβαινά ΠΝ
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014
Αντιναύαρχο εα
Κύριο
Σπυρίδωνα Περβαινά
Πρόεδρο Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας
να παραστώ στην κοπή της πίτας τη 19η Ιανουαρίου. Λυπάμαι πολύ όμως που προγραμματισμένο από καιρό ταξίδι μου εκτός Αθηνών δεν θα
μου επιτρέψει να βρίσκομαι κοντά σας.

Γραφείο Πρόνοιας ΕΑΑΝ
στο ΝΝΑ

Καλωσορίζοντας το νέο έτος απευθύνω σε
όλους σας εγκάρδιες ευχές για Καλή Χρονιά γεμάτη υγεία, αντοχές και δύναμη για δημιουργία.
Επωφελούμενος της επικοινωνίας μας, θα
ήθελα να σταθώ για μία ακόμη φορά στην εθνική
προσφορά των μελών της Ενώσεώς σας. Μετά
από δεκαετίες ευδοκίμου υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις παραμένετε πάντα σε εγρήγορση
για ενεργό συμμετοχή και δράση για το καλό της
πατρίδας.
Εύχομαι ολόψυχα ατομική και οικογενειακή
πρόοδο και ευημερία.

•

Θέμα: Συνοπτικά πεπραγμένα του 16ου έτους
λειτουργίας του γραφείου μας το 2013
στο ΝΝΑ
1. Σύνολο εργασθέντων-εθελοντών μελών
του γραφείου βάσει μηνιαίου πίνακα εργασίας.
Άτομα 17.
2. Σύνολο ημερών εθελοντικής εργασίας
(0900-1300) ημέρες 215.
3. Σύνολο νοσηλευθέντων αξιωματικών ε.α.
(ΠΝ-ΛΣ) και προστατευομένων μελών τους, τους
οποίους επισκεφθήκαμε «επί κλίνης». Άτομα
1.552.
4. Σύνολο εξυπηρετηθέντων μη νοσηλευομένων προσώπων, των κατηγοριών της προηγού-

Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος

μενης παραγράφου 3 του παρόντος. Άτομα, πλέον των 2.000.
5. Όλα τα θέματα αιμοδοσίας χειρίζεται το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΝΝΑ, ενώ του Λιμενικού Σώματος το αίμα κινεί το αρχηγείο της εν λόγω υπηρεσίας.
6. Οι εθελοντικά προσφερθείσες εργασίεςυπηρεσίες τόσο εις τα διακινηθέντα μέσα εις τον
χώρο του νοσοκομείου (ΝΝΑ) άτομα, όσο και εις
τα εκτός τούτου πρόσωπα (το πλείστον τηλεφωνικά), των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος
αφορούν σε:
Πληροφόρηση – εξυπηρετήσεις – επισκέψεις
ασθενών (επί κλίνης), τακτοποίηση προνοιακών
τους θεμάτων, μέσα εις τα πλαίσια της αρμοδιότητας και των δυνατοτήτων των εν λόγω εργαζομένων μελών της πρόνοιας.
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7. Γεγονός, γενική διαπίστωση και παραδοχή
είναι ότι το γραφείο πρόνοιας συνεχίζει να λειτουργεί ικανοποιητικά και αποδοτικά, τηρώντας
τόσο τον κανονισμό του νοσοκομείου (ΝΝΑ),
υπαγόμενο στον διευθυντή τούτου, όσο και τις
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ, είναι οργανωμένο με οδηγίες λειτουργίας του και τελεί
σε αγαστή συνεργασία με τους κατά περίπτωση
εμπλεκομένους-αρμόδιους εντός και εκτός του
καθιδρύματος.
8. Τονίζεται τελικά ότι το λειτουργούν εις το
ΝΝΑ γραφείο μας, της πρόνοιας, μοναδικό εις
τον ελλαδικό στρατιωτικό νοσοκομειακό χώρο,
είναι δεκτικό παραπέρα βελτίωσης, προς πληρέστερη παροχή των πολλαπλών ανθρωπιστικών
υπηρεσιών, από τα εθελοντικά του μέλη, με τη
συμπαράσταση των εμπλεκομένων εις το έργο
τους αρμοδίων προσώπων και υπηρεσιών.
Ι.Π. Κατσαλούλη, Ειδική Σύμβουλος
Ζωή Ταχματζοπούλου, Προϊσταμένη

Μερίσματα και ΕΚΟΕΜ
Θέμα: ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜ ΑΠΟ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ
22-12-2013
Με τους Νόμους 2838/2000 και 3016/2002 που
εισηγήθηκαν και θέσπισαν Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, καθορίστηκαν Μερίσματα και παροχές Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενισχύσεως Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) για τους Μερισματούχους
των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας, τα οποία εποπτεύονται από τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτές οι παροχές επιβάρυναν τα Ταμεία.
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Με το Νόμο 3408/2005 τον οποίο εισηγήθηκε
και ψήφισε Κυβέρνηση της ΝΔ απαγορεύτηκε με
την παράγραφο 4 του άρθρου 8 να δοθούν τα
Μερίσματα και ΕΚΟΕΜ στους πριν από την 30-62000 συνταξιοδοτηθέντες Μερισματούχους, που
να αντιστοιχούν στους συνταξιοδοτικούς τους
Βαθμούς, οι οποίοι καθορίζονται από τους προαναφερόμενους Νόμους, αν και αυτοί έχουν τον
ίδιο συνταξιοδοτικό Βαθμό και τα ίδια χρόνια
υπηρεσίας, με τους μετά την 30-6-2000 αποστρατευθέντες, οι οποίοι, αν και νεώτεροι, τα
παίρνουν. Έκτοτε, παρά το ότι η κοινή περιουσία
κάθε ενός των εν λόγω Ταμείων, ανήκει σε
όλους τους Μετόχους του, παραμένουν «εκτός
νυμφώνος» και αδικούνται βάναυσα και κατάφωρα οι παλαιότεροι και γηραιότεροι Απόστρατοι, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 30-62000, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
υπέργηροι παλαίμαχοι του Β΄ ΠΠ.
Επιβάλλεται ο κ. ΥΠΕΘΑ να παρέμβει χωρίς
άλλες καθυστερήσεις και να αποκαταστήσει την
ίση μεταχείριση σε όλους τους Μερισματούχους,
παλαιότερους και νεότερους μέσα σε κάθε Ταμείο, όπως προβλέπεται από τους ιδρυτικούς
Νόμους και τα Καταστατικά των ως άνω Ταμείων, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων
κάθε Ταμείου.
Δεν θα ήταν ανεκτό να επικαλεστεί ο κ. Υπουργός ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομική στενότητα των εν λόγω Ταμείων, προκειμένου αυτά να
μη καταβάλλουν ανά Ταμείο ίσα Μερίσματα και
ΕΚΟΕΜ σε όλους τους Μετόχους τους, παλαιότερους και νεότερους.
Τα ήδη διαθέσιμα των Ταμείων αυτών για Μερίσματα και ΕΚΟΕΜ, πρέπει να επιμεριστούν κάτα τρόπο ώστε, όλοι ανεξαιρέτως οι Μερισματούχοι κάθε Ταμείου, παλαιότεροι και νεότεροι,
που έχουν τον ίδιο συνταξιοδοτικό βαθμό και τα
ίδια χρόνια υπηρεσίας, να παίρνουν ίσια Μερί-

σματα και ΕΚΟΕΜ.
Απαιτείται να ληφθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις νομοθετικά μέτρα, για να αρθούν οι κατάφωρες αδικίες που υφίστανται τόσα χρόνια οι
παλαιότεροι και γηραιότεροι Μέτοχοι των Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και στα
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων κάθε Μετοχικού Ταμείου, κάθε Επικουρικού Ταμείου και
κάθε Ταμείου Πρόνοιας, να έχουν ίση μεταχείριση
όλοι οι Μέτοχοί τους.
Υποναύαρχος εα
Ιωάννης Μπουλούκος ΠΝ

Ετήσιο μνημόσυνο υποβρυχίων
Ο θεσμός του ετήσιου μνημόσυνου εις μνήμη των
αποβιωσάντων, εν καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης, Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων αποφοίτων της Σχολής
Υποβρυχίων έγινε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
όπως αρμόζει στη μεγάλη οικογένεια των πληρωμάτων των Υποβρυχίων.
2. Στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στον
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ριζάρη παρέστησαν ο Διοικητής
Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχος Σπυρίδων
Δημουλάς, ο διευθυντής ΔΚΒ/ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος
Γεώργιος Λεβέντης ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ,
σύσσωμη η Διοίκηση των υποβρυχίων με επικεφαλής τον Διοικητή της Πλοίαρχο Ιωάννη Αγγελόπουλο ΠΝ και αντιπροσωπεία Κυβερνητών – Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών των
Υποβρυχίων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού Σπυρίδων Περβαινάς, ο
Πρόεδρος του ΣΑ/ΣΑΜΥΝ Ελευθέριος Σφακτός,
το μέλος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Δημήτριος Δέδης, ο
εκπρόσωπος του Ελληνικού συνδέσμου αεροπορίας Ναυτικού Κωνσταντίνος Κροκόδειλος καθώς
και πλήθος εν αποστρατεία συναδέλφων παρά τις
ακραίες καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση τον λόγο έλαβε ο

Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
Ναπολέων Γενοβέλης αναφερόμενος περιληπτικά
στα γεγονότα στην ιστορία των υποβρυχίων κατά το
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
3. Μετά το πέρας του μνημόσυνου και στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου δόθηκε μικρή δεξίωση και έγινε ενημέρωση των παρευρισκόμενων
από τον Πρόεδρο του συνδέσμου Ναπολέοντα Γενοβέλη στα παρακάτω θέματα:
α. Η απόφαση της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού το παροπλισθέν υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ να γίνει
μουσειακό έκθεμα μεταφερόμενο στον περιβάλλοντα χώρο του Ναυτικού πάρκου στην περιοχή του
Παλαιού Φαλήρου. Ένα πολυπόθητο όνειρο του
συνδέσμου πήρε το δρόμο της δικαίωσης.
β. Έγινε περιγραφή του βασικού προγράμματος
για το 51ο Παγκόσμιο συνέδριο των συνδέσμων
υποβρυχίων που είναι προγραμματισμένο να γίνει
στην Αθήνα 28-31 Μαΐου 2014. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές κατά την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
γ. Αλλαγή τρόπου επικοινωνίας του Διοικητικού
Συμβουλίου με τα μέλη του συνδέσμου λόγω οικονομικής στενότητας μιας και οι εισφορές των μελών
βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από την λειτουργία του συνδέσμου αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας.
4. Αντηλλάγησαν ευχές ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και όλοι έδωσαν υπόσχεση πως θα
παρευρεθούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα λάβει χώρα την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
2014 στο Ναυτικό μουσείο Ελλάδος.
5. Στην εκδήλωση δόθηκε εις μνήμη του Βασίλειου Γαβριήλ κυβερνήτη του Υ/Β «Γλαύκος»
(1973-1977) CD που περιέχει το Θούριο των Υποβρυχίων, που τραγουδούσαν τα πληρώματα κατά
τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου καθώς
και πλήθος φωτογραφιών από όλα τα υποβρύχια
της Διοίκησης υποβρυχίων από ιδρύσεώς της ως
σήμερα.
6. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων αισθάνε-
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ται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον Νικόλαο
Ταβουλάρη για την φιλοκερδή προσφορά του στην
επίτευξη του μνημόσυνου.
Χαράλαμπος Γιακουβάκης

Τάξη Ναυτοπαίδων 1968
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου η τάξη Ναυτοπαίδων 1968
γιόρτασε τα 45 χρόνια από την κατάταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό... Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο μεζεδοπωλείο Όστρακο που βρίσκεται στην πλατεία Δάφνης
και την τίμησαν με την παρουσία τους οι συμμαθητές:
Ανδρόπουλος Κυριάκος, Ανδρουλιδάκης Γιώργος,
Βαμβακούρης Άγγελος, Βασταρδής Γάσπαρης, Βούλγαρης Νίκος, Γαλανόπουλος Σπύρος, Γιακουμής Γιάννης, Γιακουβάκης Χαράλαμπος, Γιαννάκης Γιώργος,
Δανόγλου Εμμανουήλ, Δεληδήμου Χρήστος, Επιτρόπου Δημήτριος, Εφραίμης Στέλιος, Ηλιόπουλος Δημήτρης, Καλαθός Νίκος, Καλογιαννίδης Αντώνης, Καραμανώλης Γιάννης, Καμπέρης Γιώργος, Λεβειδιώτης
Γιώργος, Μουτσάτσος Γιώργος, Μπίτος Θεόδωρος,
Νεσούδης Χρήστος, Ντάσιος Παναγιώτης, Ξαφάκης
Γιώργος, Ξενίδης Γιώργος, Ξυδιανάκης Γιώργος,
Πανάγος Βασίλης, Παππάς Αστέριος, Παρούσης Σπύρος, Παπαηλίου Αριστείδης, Ρουμελιώτης Χρήστος,
Σκοντίνης Αντώνης, Συρεγγέλας Βασίλης, Τουφεξής
Γιάννης, Τσόγκας Τάσος, Χαλάτσης Σώζων, Χανιωτάκης Νίκος ενώ ο Γκαϊτατζής Γιάννης αδυνατώντας
να προσέλθει από την Αλεξανδρούπολη έστειλε ως
εκπρόσωπό του την κόρη του Μαρία.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους «δικαιολογημένα απόντες»: Ασημίνα Γιώργο, Αρβανίτη
Κώστα, Βελέτζα Σπύρο, Βαρβέρη Γιώργο, Γούτσο
Γιώργο, Καλαντζή Νίκο, Καράμπελα Άγγελο, Λιτσάκη Κώστα, Μπουμπουρέκα Κυπαρίσση, Ντιναπόγια Κώστα, Πουλιλιό Βαγγέλη, Ράλλη Νίκο και
τον αγνοούμενο κατά την Κυπριακή τραγωδία του
1974 Γρίβα Χρήστο.
Μετά τη συνάντηση της 3ης Νοεμβρίου 2013 για
τον εορτασμό συμπλήρωσης 45 χρόνων από την
κατάταξή μας στη Σχολή Ναυτοπαίδων σύντομα
δεχτήκαμε το παρακάτω μήνυμα:
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«Συμμαθητές καλημέρα. Σας προσκαλώ στο
σπίτι μου το Σάββατο 23 Νοεμβρίου να τιμήσουμε τη μνήμη του Στέλιου Καζαντζίδη. Η ξενάγηση
στο μουσείο και το τσιμπούσι που θα ακολουθήσει
είναι δωρεά.
Γιώργος Λεβειδιώτης»
Ο συμμαθητής Νίκος Βούλγαρης κατασκεύασε το κότερο «Ανεμόεσα» του Στέλιου Καζαντζίδη όπου ήταν καπετάνιος ο Γιώργος και μετά
την ξενάγηση στο μουσείο Αγνάντι παρουσία της
προέδρου Μαίρης Λεβειδιώτη ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με θαυμάσια εδέσματα που είχε
ετοιμάσει η ίδια... Αποκορύφωμα της εκδήλωσης
η παρουσία του Στάθη Καζαντζίδη που μας τραγούδησε αρκετά τραγούδια του αείμνηστου αδελφού του. Οι συμμαθητές Γ. Ξαφάκης (μπουζούκι),
Γ. Ξενίδης (κιθάρα) καθώς και ο Σπύρος γιος του
Γιώργου και της Μαρίας Λεβειδιώτη έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στον εορτασμό των
50 χρόνων θα δώσουμε όλοι το παρών.

Δελτία Τύπου ΕΑΑΝ Κρήτης
• Στα πλάισια των εορτασμών για τη συμπλήρωση
(100) χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και με αφορμή της συμπλήρωσης (40) χρόνων
λειτουργίας του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, οργανώθηκε από αυτό μουσική εκδήλωση από το Σώμα
Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε άριες από γνωστές
όπερες, μουσική τραγούδια από γνωστά μιούζικαλ,
τραγούδια από παλιές ελληνικές κινηματογραφικές
ταινίες καθώς και τραγούδια μεγάλων ελλήνων
συνθετών. Η αρτιότητα της μουσικής και η ποιότητα
των ερμηνευτών ενθουσίασε τους παρισταμένους
και χάρισε μια φωτεινή αναλαμπή στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ, το ΔΣ του τοπικού
Παραρτήματος και πολλά από τα μέλη του.

Θερμά συγχαρητήρια θα πρέπει να αποδοθούν
στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης για την άψογη διοργάνωση καθώς και θερμές ευχαριστίες στον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Β. Αποστολάκη ΠΝ για την
παραχώρηση του Σώματος Μουσικής.
Ακόμη ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Αρχιμουσικό
(Ε) Γ. Τσιλιμπάρη ΠΝ και τα μέλη της μπάντας που
μας έδωσαν την χαρά και την υπερηφάνεια ότι δικοί
μας άνθρωποι να έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο
καλλιτεχνικής τελειότητας.
• Από τις 29 ΝΟΕ έως και την 1 ΔΕΚ πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά διάφορες εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της 100ης επετείου της Ένωσης της
Κρήτης με την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε
- Πανηγυρική ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων Ευάγγελο Μεϊμαράκη (29/11)
- Στέψη του ανδριάντα του Εθνάρχη Ελευθερίου
Βενιζέλου (30/11)
- Επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των
Εισοδίων της Θεοτόκου (1/12)
- Τελετή έπαρσης της σημαίας στο Φρούριο ΦΙΡΚΑ
(1/12)
- Παρουσίασης στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης αναμνηστικής σειράς Γραμματοσήμων (1/12)
Πολλές ακόμη εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, εγκαίνια βιβλιοθήκης του Ε. Βενιζέλου κ.α. (1/12).
Στις εκδηλώσεις της Κυριακής 1/ΔΕΚ είχε προσκληθεί και παρέστη ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ.
Επίσης στον εορτασμό παρέστη το ΔΣ του τοπικού
παραρτήματος και πολλοί συνάδελφοι.
• Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 στα πλαίσια
της εορτής του Αγίου Νικολάου και της επετείου
των Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 19121913 Έλλης και Λήμνου πραγματοποιηθηκε επίσημος εορτασμός στον Ναύσταθμο Κρήτης.
Στον εορτασμό παραβρέθηκε το Δ.Σ του τοπικού
παραρτήματος καθώς και πολλοί συνάδελφοι.

Εκ μέρους της ΕΑΑΝ εγινε κατάθεση στεφάνου
εκ μέρους του προέδρου Αντιπλοιάρχου Ε. Σταματάκη ΠΝ στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη.
• Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη παιδική εορτή
για τα παιδιά και εγγόνια των συναδέλφων του τοπικού παραρτήματος.
Στην εκδήλωση εδωσε τον απαραίτητο εορταστικό τόνο η μπάντα του ΝΑΣΚΡΗ και ακολούθησε
διανομή δώρων και προσφορά γλυκισμάτων.
Για το ΔΣ, ο πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος εα Ε. Σταματάκης ΠΝ

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Προς Έ
 νωση Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού
Αξιότιμοι κύριοι, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
είναι ο τραπεζικός οργανισμός που διατηρεί σταθερές τις αξίες εκείνες που για περισσότερα από εκατό χρόνια τον καθιστούν πρώτη επιλογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εκατομμύρια Έλληνες.
Αξίες όπως εμπιστοσύνη, σεβασμός, ασφάλεια,
αξιοπιστία, ανθρωποκεντρικότητα, αποτελούν τη
βάση ανάπτυξής του και στη νέα εποχή. Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι Πιστωτικό Ίδρυμα που
κατεξοχήν δανειοδότησε τις στεγαστικές ανάγκες
των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αντιλαμβανόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες
που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι μισθωτοί και
συνταξιούχοι και εξετάζοντας με προσοχή το αίτημά
σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα μείωσης καταβολής των μηνιαίων δόσεων των στεγαστικών σας
δανείων, μέσω των κάτωθι επιλογών:
• Περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο των τόκων.
• Επιμήκυνση της διάρκειας του στεγαστικού
δανείου.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω επιλογές μπορεί να
λειτουργήσουν και συνδυαστικά.
Κλείνοντας, παρακαλούμε τα μέλη σας που θα
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επιλέξουν κάποιες από τις παραπάνω προτάσεις,
όπως επισκεφτούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,
αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, Ε9 2005 και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, για την κατάθεση της
σχετικής αίτησης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας
για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με εκτίμηση, Δημήτριος Β. Βλάχος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ευχαριστήριο
Νοσηλεύτηκα επί 20ήμερο στο Ν.Ν. Αθηνών και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω με όλη μου την
καρδιά τους γιατρούς της 1ης Χειρουργικής Κλινικής
κ. Δαβίδη, κ. Κυριαζάνο, κ. Αγαλιανό και όλη την πολύτιμη ομάδα, όπως επίσης το εξαιρετικό νοσηλευτικό προσωπικό και τους φυσιοθεραπευτές που με
βοήθησαν τις δύσκολες ημέρες της νοσηλείας μου.
ΥΠ/ΧΟΣ (Ε) Τζαβέλλας Αντ.

Ευχαριστήριο
Χειρουργήθηκα επιτυχώς στο ΝΝΑ τέλη Ιανουαρίου
2014 από το χειρούργο Ν. Ίμβριο και θα ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον παραπάνω
ιατρό για το ενδιαφέρον και την ανθρώπινη συμπεριφορά του καθ’ όλην τη διάρκεια της νοσηλείας
μου στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι
πέρα από την πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση
κάθε ιατρού εξίσου σημαντική παράμετρος για την
ψυχολογία του ασθενούς είναι και το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον και η σωστή συμπεριφορά προς
τον ασθενή και τους οικείους του.
Αποστολάκης Γιάννης
Απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Προς ΕΑΑΝ, Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2014
Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες, λάβαμε σήμερα το τεύχος 118, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 του περιο-
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δικού Θαλασσινοί Απόηχοι και σας ευχαριστούμε
θερμά για την προσφορά και συνεισφορά σας στον
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.
Με εκτίμηση, Μίνα ΡόδηSerials' cataloger

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό αποστράτων
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (internet)· για πολλές
ανάγκες του και φυσικά για τη μελέτη-διάβασμα του
περιοδικού μας «Θαλασσινοί απόηχοι».
Παρακαλούνται τα ανωτέρω μέλη μας να μας
ενημερώσουν μέσω e-mail εάν επιθυμούν να μην
λαμβάνουν το περιοδικό ταχυδρομικά δεδομένου ότι
το λαμβάνουν και το διαβάζουν μέσω διαδικτύου.
Η ανωτέρα ενέργεια βοηθά την ΕΑΑΝ στον περιορισμό των εξόδων της τη σημερινή εποχή, που όλα
είναι δύσκολα από οικονομικής απόψεως.

Η γενιά της παράγκας
Ο τίτλος λίγο ξενίζει, η γενιά της παράγκας. Εμείς
όλοι γνωρίζουμε την παράγκα από μικρά παιδιά, όταν
παρακολουθούσαμε τους αυτοδίδακτους καραγκιοζοπαίκτες που γύριζαν στις γειτονιές και διασκέδαζαν τους μικρούς και μεγάλους. Όμως εδώ έχει μια
τελείως διαφορετική σημασία, εννοεί το ΙΑ Γυμνάσιο
που λειτούργησε στο Περιστέρι τα πέτρινα εκείνα
χρόνια 1940-1962 μέσα σε μια παράγκα. Οι απόφοιτοι αυτού του σχολείου βγάζουν μια εφημερίδα
με τον παραπάνω τίτλο και η οποία φθάνει στα χέρια
μου μέσω του εκλεκτού και αγαπητού συναδέλφου
Δημ. Ντούλια, ο οποίος φοίτησε σε αυτό το σχολείο.
Όταν την διαβάσει κανείς δεν ξέρει τι να θαυμάσει,
την αδαμάντινη φιλία αυτών των ανθρώπων, τη θέληση για πολιτισμό και δημιουργία αλλά προπαντός
το στενό δεσμό τόσων ετών που ο χρόνος δεν ξεθώριασε, με αποτέλεσμα να αγγίζουν και γράφουν τόσα
κοινωνικά, όσο και επιστημονικά και φιλοσοφικά θέματα. Συγχαίρουμε τόσο τον πρόεδρο του Συλλόγου
κ. Κοσμίδη, όσο και το ενεργό και δραστήριο μέλος
κ. Δ. Ντούλια.
Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Περί Αγίου Όρους
Κύριε Διευθυντά, τον Ιανουάριο του 2013 Ιερομόναχος Αγιορείτης μου ενεχείρησε σε φωτοαντίγραφο τα
πρακτικά των Συνεδριών της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους της 2ας και 3ης Νοεμβρίου 1912 που αφορούσαν στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον
Ελληνικό Στόλο. Επειδή τα θεώρησα ιστορικά ντοκουμέντα άγνωστα στο ευρύτερο κοινό θέλησα να τα κάνω
γνωστά. Έτσι, συνδυάζοντάς τα με τα καθαρώς στρατιωτικά (ναυτικά) γεγονότα, όπως αυτά περιγράφονται
στο βιβλίο του τότε κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» Αντιπλοιάρχου Σοφοκλή Δούσμανη «Το ημερολόγιον του
κυβερνήτου του Γ' Αβέρωφ κατά τους πολέμους 19121913» έκδοσις «Πυρσού» 1940, τα δημοσίευσα με τίτλο «Η κατάληψις και απελευθέρωσις του Αγίου Όρους
από το στόλο 2 Νοεμβρίου 1912» κατ’ αρχάς στην εφημερίδα «Εστία», φύλλο του Σαββάτου 16-3-13 και εν
συνεχεία στα περιοδικά «Ναυτική Ελλάς» τεύχος 953,
Φεβρουαρίου 2013 και «Αέλλω» του ΜΟΕ, τεύχος 31
Ιουνίου 2013. Στο τελευταίο τεύχος των «Θαλασσινών
Απόηχων», τεύχος 118 Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013
διάβασα το άρθρο του Αντιπλοιάρχου (Η/Ν) Φλωρόπουλου Παναγιώτη ΠΝ με τίτλο «Νοέμβριος 1913 – Νοέμβριος 2013 100 χρόνια από την απελευθέρωση του
Αγίου Όρους», χωρίς να αναφέρει πηγές ή βιβλιογραφία. Θα παρακαλούσα τον κ. Φλωρόπουλο να μας κάνει
γνωστές τις πηγές από τις οποίες άντλησε τις πληροφορίες για τη συγγραφή του άρθρου του. Επίσης να

ενημερώσω τον ίδιο και τους αρμόδιους της σύνταξης
του περιοδικού για τα ακόλουθα: α. Η απελευθέρωσις
του Αγίου Όρους έγινε στις 2 Νοεμβρίου 1912 και όχι
του 1913! β. Ο Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης ήταν Αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου και όχι κυβερνήτης του
Θ/κ «Γ. Αβέρωφ»! γ. Το «Αβέρωφ» και τα «Πάνθηρ» και
«Ιέραξ» κατέπλευσαν στο λιμάνι της Δάφνης δύο περίπου ώρες μετά το «Θύελλα», το οποίο απεβίβασε το
άγημα, δ. Το παντοκρατορικό κατάστημα είναι το «Παντοκρατορικό Κονάκι» (αντιπροσωπείο), όπου διαμένει
ο εκάστοτε Αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και όχι
κάποιο μαγαζί, ε. Το όνομα του Καϊμακάμη είναι Μουνλαζιδέ και όχι Μουλαζαδέ, στ. Ο Ιερός Ναός στις Καρυές είναι ο Ναός του «Πρωτάτου» και όχι του Προστάτου!
ζ. Όταν ο κ. Φλωρόπουλος γράφει: «Ο γραμματέας της
Ιεράς Κοινότητας προσφώνησε τους απελευθερωτές
ως εξής...» πρέπει να γράψει ακριβώς το πώς τους προσεφώνησε. Ο γραμματεύς λοιπόν της Ιεράς Κοινότητος
τους προσεφώνησε σε άψογη καθαρεύουσα ξεκινώντας: «Ως ευ περέστητε γενναιότατοι του Έθνου ελευθερωταί. Κατά την ιστορικήν ταύτην και εύσημον ημέραν της αφίξεως υμών εις τον Ιερόν ημών Τόπον, ήτις
εστίν ημέρα της απολυτρώσεως ημών, χαράς και αγαλιάσεως...».
Με εκτίμηση, Ματθαίος Δημητρίου,
Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ εα

Αγίου Όρους… συνέχεια
Στο προηγούμενο τεύχος 118 Νοέμβριος-Δεκέμβριος
σελίδα 35, σας είχα στείλει ένα άρθρο για τη συμπλήρωση
100 χρόνων από την απελευθέρωση του Αγίου Όρους. Τα
αναγραφέντα στοιχεία αντλήθηκαν από το βιβλίο «Το Άγιο
Όρος και η ρωσική πολιτική εν Ανατολή» του Μητροπολίτη Κιτίτου Μελετίου Μεταξάκη, Εκδ. Σακελλαρίου 1913.
Και είναι στη διάθεση του περιοδικού για όποιον αμφιβάλλει για την πιστότητά του. Δεν είχα καμιά πρόθεση να αποκτήσω συγγραφικούς τίτλους ή να εκμεταλλευτώ πνευματικά δικαιώματα κανενός. Πολλά από τα αναγραφόμενα
είναι προσωπικές μαρτυρίες από τον εικονιζόμενο κληρι-

κό στη φωτογραφία την οποία δημοσιεύω (κ. Δωμετίου
Βατοπαιδινού) και κατά κόσμον Αδαμάντιου Μιμηκόπουλου, ο οποίος υπήρξε προηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου δαπάνη της οποίας έγινε η έκδοση του βιβλίου τούτου.
Συνημμένα επισυνάπτω: α) Αγιορίτικη φωτογραφία. β)
Τρεις επιστολές που εστάλησαν στον βασιλέα του διαδόχου και τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας την 25η Νοεμβρίου 1912 και απάντηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία στο περιοδικό, το μόνο μέσον
που μας ενημερώνει και μας εκφράζει.
Αντ/χος Ηλεκτρονικός Φλωρόπουλος Παναγιώτης
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα
καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 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. Διατροφής Χρυσού Γιάννης γιος συναδέλφου, Δ. Μοσχά 20,
Μαρούσι. Τηλ.: 210-6149088. Κιν.: 6974421217. www.
giannischrysou.gr
•  Ψάλτη Χριστίνα, κόρη Αξ/κού ΛΣ εα πτυχιούχος Ιταλικής Φιλολογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Κιν.:
6944690035
• Πουλάκης Ιωάννης, Αξ/κός εα διατηρεί ολοκληρωμένο
συγκρότημα αυτοκινήτων στο Χαϊδάρι και τμήμα ασφαλειών. 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
• Πωλείται, παραθαλάσσιο οικόπεδο 550μ2, εντός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, Νυφίδα Πολίχνιτου Μυτιλήνης.
Επίσης, ελαιόκτημα 3.5 στρέμματα, 5χλμ από θάλασσα,
Δροκόπια Πολίχνιτου Μυτιλήνης. Τηλ.: 210-9525458.
Κιν.: 693-9160425. Πωλούνται μαζί ή μεμονωμένα.
• Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.:
2109213398. Κιν.: 6972416761. Ειδικές τιμές για οικογένεια ΠΝ και ΛΣ.
• Μιχάλης Ν. Κουμεντάκης, πολιτικός μηχανικός, αναλαμβάνει νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπογείων, ημιυπαίθριων κ.λπ. 210-2830215, 6970-883598.
• Βισκαδουράκης Παύλος, αρχιτέκτων-μηχανικός. Επισκευές-τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων, αυθαιρέτων. 2105697097, 6972317718.
• ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΝΑΤΟΛΗ, πωλείται σε συναδέλφους με
ευνοϊκούς όρους νεόδμητο ρετιρέ 82μ2 με δώμα, ιδιόκτητη
ταράτσα, ανεμπόδιστη και απεριόριστη θέα. 6943-48.70.54.
•  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 τιμές Γαλλικά όλων των επιπέδων. 210-90.26.294. Κιν.:
694.34.80.231
• Ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου του Φραγκίσκου. μεγάλες εκπτώσεις στο προσωπικό ΕΔ και εα.
Συγγρού 122 Αθήνα, Τηλ.: 2130037873, fax: 2109233334,
6944372327. somarakis@megabroker.gr
• 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
ενοικίαση-πώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων Μηχανικός. 17ης Νοεμβρίου 18, Χολαργός. Τηλ.:
6944757544 / 210, 6560015.
• Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελλάδα,
έκδοση αδειών-βεβεαιώσεων για πώληση ακινήτων. Μακρή Μαριάννα. Αρχιτέκτων Μηχανικός. 17ης Νοεμβρίου
18, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ
– Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
• Ο.Τ. 171/12 τιμή η ισχύουσα στην περιοχή.
Τηλ.: 210-6717671. Κιν.: 6977374573.
• Ο.Τ. 170/3 και Ο.Τ. 170/4 μαζί ή χωριστά.
ηλ.: 6944-630710

Ενοικιάζονται δωμάτια

• ALKYON RESORT HOTEL στο Βραχάτι Κορινθίας , 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.
• Casa di Roma στην Παροικιά Πάρου, ενοικιαζόμενα δωμάτια με τις εξής τιμές για δίκλινο με πρωινό: Μάιος 35€,
Ιούνιος 35€, Ιούλιος (20) 55€, 20 Ιουλίου-30 Αυγούστου
65€, Σεπτέμβριος 45€. Τηλ. 22840-25294.

Xρήματα που κατατέθηκαν στην Eθνική Tράπεζα Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27
TΣAΠPAZHΣ N. -ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Οι συμμαθητές του
Ανώνυμος δωρεά

Υποναυάρχου εα Σ. Σιγούρου ΠΝ
Υποναυάρχου εα Σ. Σιγούρου ΠΝ

250,00
70,00

48

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Ανατολή της ζωής έρχεται με το νέο χρόνο
Γράφει ο Πλωτάρχης εα Δ. Ντούλιας Α' Σειράς

Aυτοί που έφυγαν…

Είναι ευτυχία μεγάλη για κάθε χρόνο, ο οποίος μπαίνει
στη ζωή μας. Είναι μία ευλογία του Θεού για να μας
κρατήσει ακόμα επάνω στη γη τούτη.
Δυστυχώς ο χρόνος τρέχει μαζί του όμως έρχονται,
αλλά «και φεύγουν» άνθρωποι.
Και έρχεται η σκέψη η σκληρή ποια είναι; Η ευθύνη
του ανθρώπου που ξεχνά και σπαταλά το χρόνο της
ζωής ανώφελα και ανόητα γιατί δεν καταλαβαίνει ότι
τούτος ο χρόνος φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Έτσι
λοιπόν το μεγάλο δυστύχημα του ανθρώπου είναι ο
χρόνος που δεν μπορεί να τον σταματήσει. Τον κυνηγά συνεχώς, αλλά αυτός φεύγει και μαζί του σκέψειςπράξεις, προγράμματα, λάθη άπειρα, παραλείψεις
σχεδιασμοί, οι οποίοι είτε έγιναν ή χάθηκαν. Αλλά έχει
την ελπίδα ότι πιθανόν ο νέος που έρχεται τον γεμίζει
με αισιόδοξα μηνύματα και προοπτικές και καλές και
άσχημες, για ένα καλύτερο ωφέλιμο αύριο.
Αυτό λοιπόν φίλοι μου και φίλες, πρέπει να αξιοποιούμε με αγάπη το χρόνο που έρχεται για το καλό
της οικογένειάς μας. Εάν δεν προσέξουμε τα μηνύματα αυτά ο χρόνος θα γίνει μια τραγωδία. Πολλές φο-

ρές λέμε ότι ο χρόνος ο καινούργιος που έρχεται,
μετά τα χριστούγεννα είναι δωρεά Θεού, είναι μια καλή ευκαιρία για μας να διορθώσουμε τα σφάλματά
μας, και να δούμε τη ζωή με την πραγματικότητα των
ανθρώπων σε μια αναγέννηση. Αυτό θα μας διδάξει
να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πιο συνειδητά
χριστιανοί στο σπίτι μας και στους συνανθρώπους που
ζούμε μαζί.
Και μην ξεχνάμε τα χριστούγεννα. Η ημέρα αυτή
είναι το θείο δώρο του Θεού που στέλνει σε μας μέσα
από τη φάτνη τη δική του αναγέννηση. Αυτό και μόνο
το παράδειγμα, που ευτυχώς δεν είναι μόνο. Θέλει να
δείξει στον άνθρωπο τη θέληση που έχει.
Τελείωσε το 2013 και να παρακαλέσουμε το Θεό
για το 2014 να είναι ένας χρόνος με όλες τις επιλογές
του. Να είναι ωφέλιμος και δημιουργικός και να βοηθήσει αυτούς που έφυγαν από κοντά του. Ας δώσουμε στον εαυτό μας να γίνουμε στη ζωή τούτη καλύτεροι. Καλή και ευλογημένη να είναι η νέα χρονιά. Με
αγάπη για σας,
Δ. Ντούλιας

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ
Υποπλοίαρχος εα ΠΝ
Πλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ/Τ/ΠΜ) ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Πλωτάρχης εα ΛΣ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Υποναύαρχος εα ΠΝ βετ. Β'ΠΠ
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ
Πλοίαρχος εα ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (ε) εα ΠΝ
Πλοίαρχος εα ΛΣ
Ανθυποπλοίαρχος εα ΠΝ
Υποναύαρχος (ο) εα ΠΝ
Ναύαρχος εα ΛΣ

Γκόκας Ηλίας
Μπόζιος Γεώργιος
Νάνος Ι.
Σιψάκος Ιωάννης
Κοτσιφάκης Ιωάννης
Γκιτάκος Κωνσταντίνος
Πάκος Αχιλλέας
Κολοβός Ιωάννης
Μπουγιούκας Αναστάσιος
Βενετσάνος Ελευθέριος
Βικάτος Σ.
Δαμβέργης Νικόλαος
Φερλέμης Σωτήριος
Μπάλλος Δημήτριος
Σιόλος Ευάγγελος
Κεραμείδας Παναγιώτης
Ψυχογυιός Θεόδωρος
Καμπουράκης Αθανάσιος
Γενιτσαρόπουλος Ανδρέας
Άλκης Εμμανουήλ

Hμέρα
θανάτου
17/1/2014
18/1/2014
10/1/2014
29/11/2013
15/1/2014
15/1/2014
26/11/2013
10/1/2014
12/1/2014
11/1/2014
26/12/2013
11/1/2014
3/1/2014
8/1/2014
6/1/2014
7/2/2014
8/2/2014
4/2/2014
3/2/2014
28/1/2014

Έτος
γεννήσεως
1934
1947
1953
1929
1940
1935
1942
1949
1944
1919
1926
1924
1961
1935
1922
1939
1950
1939
1934
1920
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Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2014
στο Πολεμικό Μουσείο
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Στις 19 Ιανουαρίου 2014 έγινε η κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ στο Πολεμικό Μουσείο.
Η τελετή ήταν λιτή και μεγαλειώδης. Η αίθουσα του
Πολεμικού Μουσείου ήταν κατάμεστη από κόσμο,
πέραν των 600 ατόμων. Την αίθουσα λάμπρυναν με
την παρουσία τους οι όμορφες λαμπερές κυρίες κάθε
ηλικίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Π. Λίτσας
ΠΝ, ο ΔΔΜΝ Αντιναύαρχος Η. Δημόπουλος ΠΝ, καθώς ανώτατοι, ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί.
Επίσης, αντιπροσωπείες μαθητών από ΣΝΔ και ΣΜΥΝ,
που με την παρουσία τους έλαμψε η αίθουσα. Το ΓΕΝ
διέθεσε τον ιερέα που ευλόγησε την κοπή της βασιλόπιτας, ολιμελή μουσική μπάντα, φωτογραφική και
τηλεοπτική κάλυψη, καθώς και πλείστες άλλες διευκολύνσεις για την επιτυχία της μεγαλειώδους λιτής
αυτής τελετής. Η ΕΑΑΝ ευχαριστεί το ΓΕΝ για την παρουσία του και υποβοήθηση στην επιτυχία της μεγάλης τελετής. Ωσαύτως στην τελετή παρέστησαν πρώην Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, Α/ΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΝ,
Βετεράνοι Β' ΠΠ, Αξιωματικοί εα καθώς και σύσσωμος το ΔΣ/ΕΑΑΝ, μετά των οικογενειών τους. Η μουσική μπάντα και το ΔΣ/ΕΑΑΝ καλοσώριζαν με εορτάσιμα τραγούδια και καλοσυνάτα τους προσκεκλημένους και τα μέλη της ΕΑΑΝ. Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Σπ. Πέρβαινας ενημέρωσε τα μέλη
μας για τα τρέχοντα θέματα. Έκοψε την βασιλόπιτα και
όλο το τελετουργικό παρόντων και των μελών ΔΣ
διεξήχθη άριστα. Στην τελετή έγιναν βραβεύσεις και
απενεμήθηκαν τιμητικοί τίτλοι όπως παρακάτω:
α. Απόστρατοι Αξιωματικοί Μέλη ΕΑΑΝ οι οποίοι
διακρίθηκαν μετά την αποστρατεία τους σε πνευματικό, κοινωνικό και εθελοντικό έργο καθώς και στην
Πρόνοια ΕΑΑΝ.
1. ΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΝ διά τις εξαιρετικές υπηρεσίες του στις Ένοπλες Δυ-
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νάμεις ως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και εν συνεχεία για την επιλογή του ως Υπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης.
2. ΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΝ διά τις εξαιρετικές υπηρεσίες του ως Αρχηγού
ΓΕΝ και εν συνεχεία για την επιλογή του ως υφυπουργού της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
3. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝ διότι διετέλεσε Πρόεδρος της Διεθνούς
Υδρογραφικής Υπηρεσίας με έδρα το Μονακό.
4. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΣ γιατί διατέλεσε, επί σειρά ετών ως Πρόεδρος του ΙΜΟ (Διευνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του
ΟΗΕ) συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Διεθνούς και
της Ελληνικής Ναυτιλίας ειδικότερα.
5. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΝ διότι ως ορθοπεδικός ιατρός (ΥΙ) ΠΝ εργάστηκε
εξαιρετικά χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους
θεραπείας ασθενών του Πολεμικού Ναυτικού.
6. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΛΣ για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του ως
Προέδρου της Λέσχης Λ.Σ.
7. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΝ διά τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως Μέλους
ΔΣ/ΕΑΑΝ.
8. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) εα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΝ διά τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΝ.
9. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΣ διά τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως
Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΝ.
10. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΝ διά τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ως Μέλους
ΔΣ/ΕΑΑΝ και ως Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΑΝ.
11. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΝ διά τις εξαιρετικές προσφερθείσες
υπηρεσίες του ως Αξιωματικού ε.ε. στην Επιμελητεία
της ΕΑΑΝ και ως απόστρατου Αξιωματικού για τις

εθελοντικές υπηρεσίες στην ΕΑΑΝ.
12. Χήρα ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΝ διά τις εθελοντικές υπηρεσίες της στην
Πρόνοια ΕΑΑΝ.
β. Απόφοιτοι παραγωγικών σχολών ΣΝΔ και ΣΜΥΝ
που αρίστευσαν ή πρώτευσαν κατά την αποφοίτησή
τους από τις σχολές τους έτος 2013.
γ. Παιδιά Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εα του

ΛΣ που προβιβάστηκαν ή απολύθηκαν το έτος 2013
με βαθμό Άριστα από την Β΄ ή Γ΄ Λυκείου.
δ. Παιδιά Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εα του
ΠΝ και ΛΣ που αποφοίτησαν από ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2013
με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.
ε. Παιδιά Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εα του
ΠΝ και ΛΣ που αποφοίτησαν από μεταπτυχιακά και
διδακτορικά ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2013 με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Πολιτικές, οικονομικές και άλλες
εξελίξεις μέχρι 11/2/2014
Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ
1. Διευκρινίσεις για την ένταξη της Ελλάδας
στο ευρώ.
Σε συνέντευξή του προς την οικονομική εφημερίδα
«Handelsblatt» ο Έλληνας πρώην υπουργός Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης υπερασπίζεται την
ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη και ζητά ένα
«masterplan» για την ανάκαμψη της χώρας.
«Όλα ήταν νόμιμα», είναι ο τίτλος της συνέντευξης
του Έλληνα πρώην υπουργού προς την εφημερίδα.
Απορρίπτει δε τις κατηγορίες περί παραποίησης των
δεικτών για την εκπλήρωση των όρων ένταξης. Επίσης υπενθυμίζει ότι πολλές χώρες έκαναν χρήση διαφιλονικούμενων μεθόδων προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια ένταξης. «Η Γερμανία δεν συμπεριέλαβε τα νοσοκομεία της στο δημόσιο τομέα και
τα αφαίρεσε από τον υπολογισμό των δαπανών. Η
Γαλλία αποφάσισε να μη συμπεριλάβει το ασφαλιστικό ταμείο της κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών
στο δημόσιο τομέα. Το Βέλγιο πούλησε χρυσό. Η Ελλάδα δεν έκανε τέτοια πράγματα», λέει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός. Υποστηρίζει επίσης ότι: «Μια
έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε ολέθριες
συνέπειες», εξηγώντας ότι στην περίπτωση αυτή το
νέο εθνικό νόμισμα θα ήταν υποτιμημένο, ενώ το χρέος της χώρας θα ήταν σε ευρώ. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην είναι δυνατή η εξυπηρέτησή του, πράγμα που οδηγούσε σε μη συντεταγμένη χρεοκοπία.
• Ο Ν. Χριστοδουλάκης τάσσεται υπέρ ενός ευρωπα-

ϊκού «masterplan» ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ
για να ανακάμψει η οικονομία και να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη. «Ένα μέρος από αυτό το ποσό θα πρέπει να
διοχετευθεί στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθούν οι
υποδομές και οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις» υπολογίζοντας σε 17 δισ. το ποσό που θα πρέπει να διατεθεί στην
ελληνική οικονομία. Τάσσεται επίσης υπέρ της διασφάλισης περισσότερου χρόνου και χαλάρωσης των όρων
δανεισμού της Ελλάδας. «Οι όροι της τρόικας δεν είναι
υλοποιήσιμοι ούτε πολιτικά ούτε κοινωνικά», τονίζει.
• Αναφερόμενος στη Γερμανίδα καγκελάριο, την
οποία είχε επικρίνει έντονα όταν εκείνη είχε δηλώσει
πως ήταν λάθος η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ο πρώην υπουργός εκφράζει την ελπίδα η
Άγκελα Μέρκελ να αλλάξει. «Σίγουρα δεν θέλει να
περάσει στην ιστορία ως τιμωρός, αλλά ως σωτήρας
της Ευρώπης. Το τίμημα γι’ αυτό είναι 100 δισ. ευρώ
για ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εκ των
οποίων ένα μέρος θα πάει στην Ελλάδα. Είναι μια
ιστορική ευκαιρία», καταλήγει ο Έλληνας πρώην
υπουργός.
2) Η ΔΗΜΑΡ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ
Σε συνέντευξή του στην εφεημερίδα «Έθνος της
Κυριακής» της 9/2/14 ο πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς μεταξύ των άλλων κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για υποσχεσιολογία, αριστερότροπο
λαϊκισμό και δημαγωγία, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν θα
συνεργαστεί μαζί της στις περιφερειακές εκλογές.
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3) Τρισέ
«Τα μέτρα που λάβαμε επέτρεψαν να αποφύγουμε το
κραχ», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) Ζ.Κ. Τρισέ, εκτιμώντας ότι η
περίπτωση της Ελλάδας ήταν αντίστοιχη ως ένα βαθμό,
με εκεέινη της Lehman Brothers. «Ωστόσο αποφύγαμε
τις επιπτώσεις του σοκ της Lehman», είπε μιλώντας σε
εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, σημειώνοντας ότι η
Ελλάδα θα γινόταν Αργεντινή εάν δεν λαμβάνονταν άμεσα μέτρα. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει πολλά να κάνει
στις μεταρρυθμίσεις, ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του
κράτους και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αναδιάρθρωσης του χρέους από την Ε.Ε., ενώ χαρακτήρισε
«κλειδί» την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.
4) Συνέντευξη του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά
στην «Bild»
Αισιόδοξος ο πρωθυπουργός για έξοδο από την
κρίση. «ΟΧΙ» σε νέο δάνειο από την Ευρώπη. «ΝΑΙ»
σε νέα ελάφρυνση χρέους με μεταχρονολόγηση των
πληρωμών, μειώσεις επιτοκίων και επιστροφή του
δημοσίου στις αγορές, πριν από τις ευρωεκλογές,
είναι η στρατηγική στην οποία δείχνει να κλίνει η κυβέρνηση. Επίσης είπε: Βρισκόμαστε στο τέλος μιας
άνευ προηγουμένου κρίσης. Για πρώτη φορά θα πετύχουμε ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και
τόνισε πως εξαλείφθηκε το έλλειμμα στο ισογύζιο
εξωτερικών συναλλαγών, λόγω της ανάκαμψης των
εξαγωγών. «Όλοι μιλούν για grecovery. Σημείωσε δε
ότι μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να
κάνει κάποιος είναι τα ελληνικά ομόλογα. Επισήμανε
δε ότι πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Υπεραμύνθηκε των επιδόσεων στις μεταρρυθμίσεις τονίζοντας
πως μόνο το 2013 πραγματοποιήσαμε το μεγαλύτερο
μέρος των διαρθρωτικών αλλαγών, που ισοδυναμεί
με το 76% των προαπαιτούμενων που είχαν τεθεί.
5) Κτηματαγορά.
Ραγδαία η πτώση τιμών των ακινήτων στα βόρεια
προάστια. Κάτω από τις αντικειμενικές αξίες πωλούνται τα περισσότερα σπίτια.
6) Πετρέλαια.
Ενδιαφέρον από πετρελαϊκές εταιρείες στην παρουσίαση των ελληνικών υδρογονανθράκων στο
Χιούστον. Τον Ιούνιο η προκήρυξη του διαγωνισμού.
7) Σταυρός προτίμησης στις ευρωεκλογές.
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Αψιμαχίες προκαλεί η απόφαση για τη θέσπιση του
σταυρού προτίμησης και στις ευρωεκλογές, καθώς
αλλάζει ο εκλογικός σχεδιασμός των κομμάτων.
8) Τούρκοι τρομοκράτες.
Τμήμα από τον επιχειρησιακό βραχίονα της τουρκικής τρομοκρατικής οργάνωσης D.H.K.P.C. εξάρθρωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην Αθήνα.
9) Σεισμός Κεφαλονιάς.
Σε δύο ουσιαστικά κύριες σεισμικές δονήσεις που
έπληξαν την Κεφαλονιά, ευτυχώς χωρίς θύματα, έφεραν για μια ακόμα φορά στην επιφάνεια τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια περιοχή που έχει πληγεί πολλές φορές από
σεισμούς (αρκεί να θυμηθούμε το 1953 με τους εκατοντάδες νεκρούς), πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε
καλύτερη οργάνωση και υποδομή για αντιμετώπιση
τέτοιων καταστάσεων. Ερωτά κανείς δεν μπορούσε
να υπάρχει ένας τοπικός ραδιοσταθμός, ο οποίος να
ενημερώνει τους πολίτες όλο το εικοσιτετράωρο μέσω της συντονιστικής επιτροπής και να αποφεύγεται
η παραπληροφόρηση; Αλλά και να βοηθά στην επίλυση πολλών προβλημάτων που ανακύπτουν;
10) Ουκρανία
Ο αγώνας μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ-ΗΠΑ συνεχίζεται για
το ποιος τελικά θα επικρατήσει στον εμπορικό ουσιαστικά έλεγχο της Ουκρανίας. Η ΕΕ δυστυχώς με τη σημερινή της μορφή πάσχει από συντονισμένη ή άμεση πολιτική επιρροή στις κρίσεις που εμφανίζονται στην περιφέρειά της αλλά και σε άλλες περιοχές. Η έλλειψη πολιτικής και στρατιωτικής ενοποίησης σε βάθος χρόνου έχει
δυστυχώς καθυστερήσει και δεν ξέρουμε και μέχρι πότε
(ίσως όταν θα βρεθούν οι κατάλληλοι ηγέτες της ΕΕ).
11) Αλέξης Τσίπρας (Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και
υποψήφιος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας είναι υποψήφιος των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών κομμάτων της αριστεράς του Ευρωκοινοβουλίου, για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι οι συσχετισμοί των
πολιτικών δυνάμεων του ευρωκοινοβουλίου δεν είναι και τόσο ευνοϊκοί, του ευχόμαστε καλή τύχη. Ανεξαρτήτως όμως του αποτελέσματος και μόνο η συμμετοχή του στη διαδικασία είναι τιμητική για τον ίδιο,

αλλά μπορεί να αποβεί θετική και στην αντιμετώπιση
των ελληνικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12) ΕΛΙΑ (Κεντροαριστερά)
Η δημιουργία της Ελληνικής Ελιάς (Κεντροαριστεράς) είναι πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική πραγματικότητα. Η διαδικασία συνεργασίας των κομμάτων
ή ομάδων που την αποτελούν (ΔΗΜΑΡ – Ομάδα των
58 – ΠΑΣΟΚ – Λοβέρδος κ.λπ.) φαίνεται ότι προχωρά
μέχρι στιγμής με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη να μην συμφωνεί στην εν λόγω σύμπραξη. Αυτό
που θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Κουβέλης είναι ότι
όταν η κεντροαριστερά εμφανισθεί ενωμένη θα γίνει ο
τρίτος σημαντικός πόλος στα πολιτικά πράγματα της
χώρας, όπως επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις, καθώς επίσης θα οριοθετήσει επακριβώς την γκάμα των
ψηφοφόρων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν η ΔΗΜΑΡ τελικά δεν προσχωρήσει, τότε η τύχη της
περιορισμένης Ελιάς και της ΔΗΜΑΡ στις ευρωεκλογές κυρίως, θα είναι μέτρια και δεν θα μπορούν να διαδραματίσουν κανένα σχεδόν ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Ίσως και στις μελλοντικές βουλευτικές εκλογές. Δεν θα πρέπει δηλαδή με τις πράξεις μας
ή με τις αρνήσεις μας να βοηθάμε το διπολισμό Νέας
Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας αυτή την περίοδο
έχει ανάγκη ενός τρίτου κόμματος ρυθμιστή των πολιτικών πραγμάτων (η ύπαρξη συνεργαζόμενων κομμάτων στην κυβέρνηση αποδείχθηκε και αποδεικνύεται
επιτυχής). Πιστεύω ότι η επιτυχία της κεντροαριστεράς
είναι στα χέρια της ΔΗΜΑΡ γιατί ισχυρή ΕΛΙΑ θα σημαίνει και δυνατότητα δημιουργίας κυβερνητικής πλειοψηφίας με τον ένα πόλο από τα δύο σημερινά μεγαλύτερα κόμματα. Η δημιουργία μιας ισχυρής κεντροαριστεράς είναι απαραίτητη για τα πολιτικά μας πράγματα,
κύριε Κουβέλη. Ξανασκεφτείτε το.
13) Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές
Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι σωστό να ψηφίζουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα για το δήμο και την
περιφέρεια που ανήκουμε. Θα πρέπει δε να καταλάβουμε ότι για να επιτύχει ένας δήμαρχος είναι απαραίτητο
μεταξύ των άλλων να είναι εργατικός, ηθικός και να
έχει καλά διοικητικά προσόντα. Το καλό management
(που λείπει κυρίως στην Ελλάδα), μπορεί να απογειώσει ένα δήμο ή μια περιφέρεια. Καλή ψήφο.

14) Ευρωεκλογές
Για να μπορέσουμε να βάλουμε σταυρό σε υποψήφιους βουλευτές (42 υποψήφιοι σε κάθε κόμμα
αντί 21 που ήταν), πρέπει να έχουμε το βιογραφικό
τους. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε σαν Ελλάδα
έναν ευρωβουλευτή λιγότερο λόγω εισδοχής νέων
κρατών στην ΕΕ.
25) Ετεροδημότες
Για τις εκλογές Μαΐου 2014 οι εκλογές που επιθυμούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση μέχρι 14 Μαρτίου. Το ίδιο ισχύει
και για όσους μεταδημότευσαν μέχρι τις 14 Μαρτίου.
16) Κυπριακό
Δέκα χρόνια μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν,
μια νέα προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού
αρχίζει, με την προγραμματισμένη συνάντηση την
11/2 του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ντερβίς Ερόγλου. Σχόλιο: Όσο καθυστερούμε τόσο χειρότερη γίνεται η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς.
17) Τριβές ΕΕ καιΔΝΤ για το ελληνικό χρέος
Δεδομένο είναι ότι οι στόχοι που θα κληθεί να επιτύχει η Ελλάδα θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που
οριστικοποιήθηκαν με το νέο μνημόνιο. Θα πρέπει κατ’
αρχήν να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του δημοσιονομικού και του χρηματοδοτικού κενού μέχρι το 2016 και
να υπάρξει νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δημόσιο
χρέος. Το θέμα αυτό αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ της
ΕΕ του ΔΝΤ, αφού ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του
λύση για το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας. Η Γερμανία, η οποία ελέγχει απολύτως όλα τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί η Ελλάδα να παραμείνει σε μια αυστηρά περιοριστική πολιτική μέχρι να
ολοκληρώσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα. Δίνει μάλιστα ως αντιπαρχοή την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών με ένα νέο δάνειο, το οποίο
υπολογίζεται από 15 έως και 17 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μέχρι και το
2016. Επιμένει όμως να καλυφθεί με μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα το δημοσιονομικό κενό που υπολογίζετια σήμερα τα 8 δισ. μέχρι και το 2016. Σε ό,τι αφορά
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τοποθετεί τη
σχετική συζήτηση για μετά τις ευρωεκλογές. Η γενική
κατεύθυνση του γερμανικού σχεδίου θέλει νέο μικρό
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δάνειο κατ’ αρχήν και στη συνέχεια επιμήκυνση της διάρκειας των διμερών δανείων κατά 50 χρόνια και μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Από την άλλη μεριά, το
ΔΝΤ με τη σειρά του, μετά την παραδοχή των λαθών
του για τον πολλαπλασιασμό, επιμένει ότι το πρόγραμμα όπως υλοποιείται οδηγείται σε αδιέξοδο. Ζητεί άμεση λύση για την ελάφρυνση του χρέους γιατί, με βάση
νέους υπολογισμούς, το 2020 το χρέος της Ελλάδας
θα είναι μεγαλύτερο από 124% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όπως υπολογιζόταν. Στις λύσεις το
Ταμείο βλέπει το κούρεμα και των ομολόγων της ΕΚΤ,
αλλά και των διμερών δανείων με τα κράτη-μέλη της

ΕΕ. Ζητεί παράλληλα οι στόχοι του προγράμματος να
γίνουν πιο ρεαλιστικοί. Πηγές του Ταμείου τόνιζαν ότι
ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 4,5% του ΑΕΠ
το 2016 είναι σχεδόν ανέφικτος και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Παραδέχονται μεν το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013, αλλά θεωρούν ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί, με δεδομένη τη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και την αργή ανάκαμψη της οικονομίας.
Υπολογίζουν ένα πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο
2,5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι σαφώς πιο διατηρήσιμο
αν η ελληνική οικονομία ανακάμψει από την ύφεση των
τελευταίων έξι ετών.

Σκέψεις επάνω σε θέματα υψηλής στρατηγικής
και ναυτικής ισχύος με την ευκαιρία των 100
ετών των Βαλκανικών Πολέμων
Γράφει ο Αξιωματικός εα Ιωάννης Κ. Γεωργιάδης ΠΝ
Β' μέρος
Δεύτερον η αστραπιαία απoβίβαση στις 12/10 του
πρώην πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη στην
προκυμαία των Χανίων που ανέλαβε την Γενική Διοίκηση της Κρήτης. Το Λονδίνο κόντευε να πάθει αποπληξία αλλά ο Βενιζέλος είχε σωστά μαντέψει στην
επικράτηση της τάσης «απομονωτισμού» που κυριαρχούσε τότε στην Βρετανική Εξωτερική Πολιτική.
Συμπέρασμα
Μέσα σε δέκα ημέρες η Ελλάδα της μιζέριας και της
ήττας του 1897, κρατούσε με την Κρήτη το κλειδί της
Αν. Μεσογείου, ενώ με τη Λήμνο απέκλειε τα στενά και
κρατούσε φυλακισμένο τον Τουρκικό Στόλο αποκλείοντας τη μεταφορά ενισχύσεων στο θέατρο χερσαίων
επιχειρήσεων. Χωρίς ποταμούς αίματος και χωρίς
φoβερές καταστροφές στις υποδομές η Ελλάδα έγινε
κυρίαρχος του Αρχιπελάγους βoηθώντας αποτελεσματικά την ταχεία επικράτηση των ελληνικών χερσαίων
δυνάμεων στην ηπειρωτική χώρα. Τα ελληνικά νησιά
κατελήφθησαν κυρίως από ναυτικά αγήματα μη στερώντας δυνάμεις του Ε.Σ. από τα κύρια θέατρα των
μαχών. Ξαφνικά στο τέλος των δύο νικηφόρων Β.Π. η

54

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

χώρα φαινόταν να έχει λύσει τα δεσμά και να έχει αποτινάξει την ασφυκτική κηδεμονία των ισχυρών.
Και όλα αυτά χάρις στο ένστικτο και τη φιλοσοφία
κάποιων που πίστεψαν ότι η στρατιωτική προπαρασκευή και ιδιαίτερα η ναυτική ισχύς μπορεί να βoηθήσει αποτελεσματικά και να συμβάλει στη νίκη.
Επίλογος
Η γεωπολιτική θέση της χώρας και η νησιωτική
γεωγραφική χωροταξία της επιβάλλει την ύπαρξη
κατάλληλων και ισχυρών ναυτικών δυνάμεων. Είναι
δε βέβαιo ότι κάτω από τις σημερινές ιδιαίτερα συνθήκες και τις εξελίξεις του αεροπορικού όπλου, οι
Ναυτικές Δυνάμεις πρέπει να συμπληρώνονται από
ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό Ναυτικό Αεροπορικό
Βραχίονα και ένα ισχυρό σώμα Πεζοναυτών, εάν επιθυμούμε την επιβίωση - διατήρηση αποτελεσματικής
Ναυτικής Ισχύος και την μη απώλεια Ελληνικής Γης,
με ό,τι σημαίνει αυτό.
Όλα αυτά είναι δαπανηρά αλλά η επιβίωση του
Έθνους, η μελλοντική οικονομική ανεξαρτησία του
αλλά κυρίως η επίτευξη των όποιων εθνικών μας
στόχων (;), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο

της Ναυτικής Ισχύος μας. Δεν πρόκειται για σχήμα
λόγου. Αυτό έχει διδάξει η Ιστορία, το παρελθόν και
αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό της η Πολιτική και
Στρατιωτική Ηγεσία της χώρας. Ο αληθινός εθνικός
στόχος σε περίπτωση πολέμου πρέπει να εστιάζεται
εις την μετά τον πόλεμο κατάσταση.
Κάθε ξεστράτισμα από την πορεία αυτή όπως π.χ. η
αποστέρηση - κλείσιμο των αμυντικών βιoμηxανιών
αντί για νοικοκύρεμα -εξορθολογισμό, επικέντρωση
στην εκμετάλλευση της αποκτηθείσης τεχνογνωσίας
και διάσωσης του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού αλλά και η μη ενεργοποίηση σχεδόν έτοιμων
για επιχειρήσεις ναυτικών μονάδων (βλέπε υπoβρύxια)
θα έχει σoβαρές συνέπειες για το έθνος ιδιαίτερα σήμερα που η γειτονική χώρα δαπανά τεράστια ποσά για
οπλικά συστήματα και στρατιωτικές βιoμηxανικές
υποδομές. Είθε οι παραπάνω σκέψεις να βoηθήσoυν

στην αλλαγή πλεύσης των σημερινών ελληνικών κυβερνήσεων σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας και στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου των Ε.Δ.
σε όλους τους κρίσιμους τομείς, της Οικονομίας, της
Παιδείας, της Τεχνολογικής Έρευνας και της Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στους τομείς της Παιδείας και της τεχνολογικής έρευνας οι Ε.Δ. και τα Γ.Ε. πρέπει να εκμεταλλευθούν την όποια ανεξαρτησία έχουν και να
εστιάσουν σε μια οργάνωση - λειτουργία των παραγωγικών σχολών σε σημείο που να μην έχει προηγούμενο τελειότητας, γεγονός που θα προσελκύσει
την ελίτ των υποψηφίων και θα συντελέσει στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των πνευματικών ιδρυμάτων.
Το αυτό πρέπει να συμβεί και στους φορείς των Ε.Δ.
που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία .
Είθε να διδαχθούμε από τις ηγεσίες του 12-13 και
τις ενέργειές των.

Παραθερισμός 2014
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ...................................................................
1......................................................................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................................................................
4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Επίσης δηλώνω ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που
θα διατεθεί, θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθεριστικής
περιόδου.
β. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα Δ [εξυπηρετηθέντες κατά το τρίτο προηγούμενο έτος (ΕΚΤΕ) τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της
περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτο να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
γ. Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν σε συγκεκριμένη περίοδο, να δηλώσουν μία προτίμηση.
δ. Όσοι έχουν παιδιά από 18 έως 25 ετών και σπουδάζουν, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση παραθερισμού, να
καταθέτουν και Βεβαιωτικό Σπουδών.
5. Με την κατάθεση της δήλωσης μου παραθερισμού έλεγξα την μοριοδότησή μου και την βρίσκω σωστή ή
επιφυλλάσσομαι για επισήμανση λαθών με τα κατάλληλα δικαιολογητικά εντός 7 ημερών.
Αθήνα …………………………………………………………..

Για να προσαρμοστούμε και τυπικά στις αποφάσεις για παραθερισμό μελών της
ΕΑΑΝ, τροποποιείται το φάσμα μοριοδότησης των ετών μη παραθερισμού από
70 μόρια έως 0, σε 0 μόρια έως -70 μόρια, χωρίς ουσιαστικά να επηρεάζεται η
σειρά παραθερισμού που προκύπτει από την ήδη υπάρχουσα διαταγή.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

55

NEKPOΛOΓIEΣ
Στον Πλοίαρχο (Δδ) ΠΝ εα Βαγγέλη Σιόλο
Από τον Γιάννη Χαρτοφύλη Αρχιπλοίαρχο (Δδ) ΠΝ εα
Βαρύ και αποτρόπαιο το χέρι του Χάρου, κτύπησε και
πάλι την οικογένεια των Αξιωματικών Δασκάλων
του ΠΝ, οι οποίοι με θλίψη και πόνο βαθύ αποχαιρέτισαν στο Πρώτο Κοιμητήριο της Αθήνας τον Βαγγέλη το Σιόλο. Ένα εξαίρετο συνάδελφο, ένα εκλεκτό
φίλο, ένα υπέροχο άνθρωπο, όπως τον γνωρίσαμε
όλοι, όσοι είχαμε τη χαρά να τον συναναστραφούμε
και να χαρούμε τη συντροφιά του. Λένε πως στις
νεκρολογίες επιλέγεται κι προβάλλεται μόνο η καλή
πλευρά του εκλιπόντος, ενώ επιμελώς παρακάμπτονται και παρασιωπούνται τα αρνητικά του. Αν
όντως υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας, δεν ισχύει για
τον αείμνηστο Βαγγέλη, ο οποίος ήταν προικισμένος
μόνο με προτερήματα και με ένα πλούτο ψυχικών
χαρισμάτων. Ήταν άτομο με καλοσύνη ψυχής, με
λεπτά αισθήματα, με πραότητα και ταπεινότητα, με
ανθρωπιά, ήταν άτομο που εξέπεμπε το πλούσιο
ψυχικό μεγαλείο που έκλεινε μέσα του. Ψηλά στα
ενδιαφέροντα και στις προτεραιότητές του είχε πάντα τα Κανάλια Σπερχειάδας, το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε, και που το εγκατέλειψε νωρίς,
για να βρεθεί στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου τον οδήγησαν οι ανάγκες της ζωής. Κι
αργότερα ως πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κατετάγη στον Κλάδο των Αξιωματικών
Δασκάλων του ΠΝ.
Στο πλευρό της αγαπημένης του Ελένης, μιας
αφοσιωμένης συζύγου και στοργικής μάνας, είχε

τη χαρά και την ευτυχία να σφίξει στους κόλπους
του δυο βλαστάρια, το Χαράλαμπο και τη Μαρία,
που σήμερα τιμούν το όνομα που τους άφησε.
Επί σαράντα σχεδόν χρόνια δίδαξε στις Σχολές
Υπαξιωματικών του ΠΝ και πρόσφερε τις υπηρεσίες του αθόρυβα, με φιλότιμο, με ευσυνειδησία, με
ζήλο και με στόχο να συμβάλει όσο πιο αποτελεσματικά μπορούσε στην ανύψωση της στάθμης του
μορφωτικού επιπέδου των μαθητών του και στην
ομαλή προσαρμογή τους στη στρατιωτική ζωή, την
οποίαν επέλεξαν για να σταδιοδρομήσουν από τα
πρώτα νεανικά τους χρόνια.
Όλοι τους σήμερα, αγαπητέ και αξέχαστε Βαγγέλη, μνήμονες αυτής σου της προσπάθειας και της
πατρικής στοργής, με την οποία τους είχες περιβάλει, στο άκουσμα του θλιβερού αγγέλματος του
θανάτου σου, υποκλίθηκαν με σεβασμό στη μνήμη
σου και εδεήθησαν για την ανάπαυση της ψυχής
σου. Αυτό το άγγελμα κάλεσε γύρω σου και όλους
εμάς τους συναδέλφους σου, τους φίλους, τους
συγγενείς, για να σου απευθύνομε το στερνό αντίο
σε αυτή τη μεγάλη και ιερή ώρα του αποχωρισμού,
για να κλίνομε ευλαβικά το γόνυ προ της σορού σου
και για να ευχηθούμε ο Θεός που σε κάλεσε κοντά
του, να σε αναπαύσει στους κόλπους του, να σε
ανταμείψει κατά τα έργα σου και να σου αποδώσει
«τον της Δικαιοσύνης Στέφανον», γιατί το αξίζεις.
Αιωνία σου η μνήμη.

Επικήδειος Ανθυποπλοιάρχου (Ε) εα Ιωάννη Κοτσιφάκη ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Παναγιώτη Δούκα ΠΝ
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη, συγκλονισμένοι από το αδόκητο χαμό σου, ήλθαμε εδώ σήμερα,
όλοι για να προσθέσουμε την αγάπη μας και τις δικές μας ευχές, στις ευχές και στις δεήσεις της εκκλησίας μας, για να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι της ζωής ως αγωνιστή της κοινωνίας μας, της οικογένειάς σου. Σε μένα έτυχε το
πικρό ποτήρι να σε αποχαιρετήσω εκ μέρους του
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Προέδρου και των μελών της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού παράρτημα Κρήτης,
που όλοι σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε, βαθιά,
μέσα από την καρδιά μας.
Πριν από 74 χρόνια ήρθες στον κόσμο αυτό, έζησες τα δύσκολα χρόνια της παιδικής σου ζωής,
αγωνίστηκες τίμια ευσυνείδητα, χριστιανικά και με
τη σύντροφο της ζωής σου δημιουργήσατε μια ευ-

τυχισμένη οικογένεια. Στην πορεία της Στρατιωτικής
σου θητείας, ήσουν υπόδειγμα άξιου Αξιωματικού, με
σεβασμό στην πατρίδα και στο έθνος, με σεβασμό στο
καθήκον και στις υποχρεώσεις, με σεβασμό στη στρατιωτική κοινωνία, στους ανωτέρους και κατωτέρους.
Πρωτοπόρος και ακλόνητος αγωνιστής του καλού και
του αγαθού. Η Πατρίδα σε τίμησε με ηθικές αμοιβές
και δικαίως σου απέμενε την τιμή να ανέβεις τις
βαθμίδες στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και
να φτάσεις στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, τίμησε την αξία σου, τίμησε την αγάπη και την αφοσίωσή σου στη στρατιωτική ιδέα για την πατρίδα.
Έθεσες τον εαυτό σου στο καθήκον και στην προσήλωση της εργασίας σου. Εκτιμήθηκες και τιμήθηκες. Μετά την αποστρατεία σου, παράλληλα με την
αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου οικογένεια, συνέχισες για πολλά χρόνια ως μέλος του ΔΣ του παραρτήματός μας και ειδικότερα έφερες, εις πέρας τα
καθήκοντα του Γραμματέα, για πολλά χρόνια κατά

τρόπον άριστο. Αλησμόνητε συνάδελφε και εκλεκτέ
φίλε, δεν ξεχνώ τη συνυπηρεσία μας τη δεκαετία του
’60 στο Ναυτικό Σταθμό Κρήτης όπου πράγματι με
περιέβαλες με συναδελφική αγάπη και άντλησα πάρα πολλά από τις γνώσεις σου και στη συνέχεια το
2007 σε διαδέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΝ/Κρήτης που επί δύο δεκαετίες προσέφερες
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες σου όχι μόνο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας,
αλλά και στην ψυχαγωγία των. Στην αγαπημένη σου
οικογένεια, ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τη θλίψη από το κενό
που προκάλεσε η απώλειά σου και θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή τους για ό,τι χρειαστεί. Γιάννη θα
μας λείψεις, ευχόμαστε να είναι ευλογημένη η πορεία σου στην αιώνια ζωή που πηγαίνεις σήμερα,
κοντά στον Άγιο Θεό μας, θα σε θυμόμαστε. Η μνήμη
σου θα είναι στις καρδιές μας.
Καλό ταξίδι.

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο Κ. Γκιτάκο ΠΝ εα
από τον Αντιναύαρχο Ν. Μανταδάκη ΠΝ
Αγαπητέ μας συμμαθητή και φίλε,
Είναι εδώ, η οικογένειά σου, οι συγγενείς και φίλοι
και εμείς οι συμμαθητές σου από τη Σχολή Δοκίμων
να σε αποχαιρετήσουμε στο μεγάλο τελευταίο σου
ταξίδι. Να θυμηθούμε, εδώ πλάι σου, τη ζωή που ξεκινήσαμε μαζί πριν από 62 χρόνια, τον Ντίνο πάντοτε
γελαστό και πρόθυμο να βοηθήσει στα μαθήματα και
στα παιχνίδια. Τον αξέχαστο Βούδα του 1954 στα
πλαίσια της «μύησης» των νέων Δοκίμων.
Και σαν αξιωματικοί θυμάμαι την παρέα μας στο
ταξίδι μας στην Αμερική για την παραλαβή των Αρματαγωγών. Αργότερα στράφηκες και σε μια νέα για την
εποχή μας εξειδίκευση, αυτή της Ναυτικής Αεροπορίας. Είχες εκπαιδευθεί στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο
και θεώρησες φυσικό να εξελιχθείς και σε παρατηρητή επί των Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας.
Μπορεί τα αεροσκάφη αυτά, τα περίφημα Άλμπατρος να μην χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά εναντίον Υποβρυχίων έγραψαν όμως χιλιάδες ώρες στην
επιτήρηση του Αιγαίου και στον εντοπισμό των κινήσεων των γειτόνων μας. Και η καταπόνηση ανθρώ-

πων και μηχανών στο επίπονο αυτό έργο ήταν φυσικά,
μεγάλη. Και πριν από αυτό ήσουν από τους πρώτους
κυβερνήτες τορπιλλακάτων, το όπλο που μετά τον
πόλεμο 1940-44 είχε σβηστεί από τον κατάλογο του
Πολεμικού Ναυτικού όπως και τα ΑΦΝΣ για είκοσι
χρόνια. Οι συνθήκες σε έφεραν να φύγεις σχετικά
νωρίς από την ενεργό υπηρεσία αλλά δεν στάθηκες
να ξεκουραστείς. Όρμησες στη βιοπάλη με το γνωστό
ενθουσιασμό σου και εκεί τα κατάφερες έχοντας στη
σκέψη σου πάντα την καλυτέρευση της διαβίωσης της
οικογένειάς σου. Κι εμάς τους συμμαθητές σου και το
Ναυτικό, δεν μας ξέχασες. Παρών στις εκδηλώσεις
και στις συνεστιάσεις που πραγματοποιούσαμε προσφέροντας μάλιστα και μερικά από τα έργα σου, αυτό
το χόμπι σου της ζωγραφικής στους συμμαθητές μας.
Τα τελευταία χρόνια αρκετά ταλαιπωρήθηκες με προβλήματα υγείας που όσοι σε ξέραμε θαυμάζαμε την
αποφασιστικότητα και την μεθοδικότητα με την οποία
τα αντιμετώπιζες. Έφτασε η στιγμή όμως να σε εγκαταλείψουν οι δυνάμεις σου.
Αγαπητέ μας Ντίνο σου ευχόμαστε καλό σου τα-
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ξίδι. Στη γυναίκα σου την αγαπητή μας Ζωή, την κόρη
σου σοφία τα εγγονάκια και τους άλλους συγγενείς
ευχόμαστε να έχουν κουράγιο να ξεπεράσουν τον
πόνο τους και να σε θυμούνται πάντα με αναμνήσεις

από τις καλές στιγμές, όπως αυτές που κι εμείς ζήσαμε από τα νεανικά μας χρόνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε λίγο
θα σε σκεπάσει.

Αποχαιρετισμός στον Υποναύαρχο (εα) Δημήτριο Λιούμη ΠΝ
Επικήδειος εκφωνηθείς από τον φίλο και συμμαθητή του, επίτιμο ΔΝΕ,
Αντιναύαρχο (εα) Σταύρο Γουλέα ΠΝ, την 19-9-2013
Με οδύνη αποχαιρετά σήμερα η οικογένεια του ΠΝ
ένα άξιο τέκνο της. Αποχαιρετά η τάξη του 1960 της
ΣΝΔ ένα συμμαθητή που υπηρέτησε με υποδειγματικό
ήθος και συνέπεια το ΠΝ και την Πατρίδα. Αποχαιρετούν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια
έναν άξιο σύντροφο, πατέρα και αδελφό, που τους
αγάπησε και τους στήριξε μιαν ολόκληρη ζωή. Στην
ψυχή και την καρδιά όλων μας έχει μείνει χαραγμένη
η μορφή του... Ναύαρχε Λιούμη, αγαπημένε φίλε και
συμμαθητή Δημήτρη, έχουν περάσει 54 χρόνια, μισός
αιώνας και πλέον, από τότε που καθόμασταν στα θρανία του «Κλαδάκη», υποψήφιοι Ναυτικοί Δόκιμοι,
τρέφοντας ελπίδες επιτυχίας εισόδου στη ΣΝΔ. Και το
πετύχαμε το 1960! Σπουδάσαμε τη Ναυτική Επιστήμη
και αποφοιτήσαμε το 1964, αρχίζοντας τη σταδιοδρομία μας ως Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Τι
Τιμή αλήθεια! Φίλε μου, υπηρέτησες το Πολεμικό
Ναυτικό και την Πατρίδα με αγάπη και πλήρη αφοσίωση. Ήσουν πιστός στις παραδόσεις του ΠΝ και αγαπήθηκες από το προσωπικό που διοίκησες. Τοποθετήθηκες Κυβερνήτης Τ/Α νεότατος Αξιωματικός,
Ανθυποπλοίαρχος το ’68, θυμάσαι; Ήταν στη Μεγαλόνησο, είμαστε μαζί και με άλλους συμμαθητές. Στη
συνέχεια της καριέρας σου τοποθετήθηκες Κυβερνήτης σε πέντε ακόμη ταχέα σκάφη, Τ/Α και ΤΠΚ, Κυβερνήτης Α/Τ, Διοικητής μοίρας Α/Τ. Υπηρέτησες σε πλήθος επιτελικών θέσεων και Ακόλουθος Αμύνης της
χώρας στο εξωτερικό. Και τέλος, Διοικητής Ναύσταθ-

μου Κρήτης, όπου και ολοκλήρωσες την πορεία σου
στο ΠΝ σαν Υποναύαρχος. Αλλά δεν σταμάτησες εκεί.
Με τη ζωντάνια που σε διέκρινε, τις γνώσεις και την
εμπειρία που διέθετες, δραστηριοποιήθηκες και στον
ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενος και προσφέροντας στην
κοινωνία και την οικογένειά σου. Αγαπημένε φίλε,
τους Λαιστρυγόνες και του Κύκλωπες στο δρόμο σου
δεν τους συνάντησες, γιατί οι σκέψη σου έμεινε υψηλή και εκλεκτή συγκίνηση άγγιζε το σώμα και το πνεύμα σου... Δεν τους κουβάλησες μες στη ψυχή σου...
Σαλπάρησες όμως πολύ γρήγορα, αφήνοντας πίσω
σου αγαπημένα πρόσωπα που θρηνούν για τον άδικο
χαμό σου. Θυμάμαι στη συνάντηση για τα 50 χρόνια
εισόδου της τάξεώς στη ΣΝΔ που μου εκμυστηρεύτηκες ότι η μνήμη σου σε εγκαταλείπει σταδιακά και δεν
συνειδητοποίησα τότε τι σήμαινε αυτό μέχρι που σε
συνάντησα 1-1/2 χρόνο μετά και δεν με αναγνώριζες... Και να' σαι σήμερα εδώ έχοντας λύσει του κάβους, φεύγεις για το τελευταίο σου ταξίδι στα πέλαγα
της αιωνιότητας. Αγαπημένε συμμαθητή και φίλε, καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμόμαστε όσο ζούμε με αγάπη.
Δεν θα πάψεις να βρίσκεσαι ανάμεσά μας. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει... Η τάξη του
1960 εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλληπητήρια
στην οικογένεια και του συγγενείς, ευχόμενοι ο Θεός
να τους δώσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τον
πόνο και τη θλίψη που τους προκαλεί ο χαμός του
αγαπημένου του Δημήτρη.

Επικήδειος για τον Υποναύαρχο (εα) Σπύρο Σιγούρο ΠΝ
Εκ μέρους των συμμαθητών τάξεως 1958 ΣΝΔ Αντιναύαρχος (εα) Σ. Κεχρής ΠΝ
Φίλε κι συμμαθητή Σπύρο,
Είχαμε πολύ καιρό να συναντηθούμε και να μάθου-
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με νέα σου και η είδηση ήλθε ξαφνικά και απροσδόκητα, σαν κεραυνός.

Ο Σπύρος έφυγε. Έτσι μου είπαν. Και ήρθαμε
όλοι εδώ. Για το τελευταίο ασπασμό και για να συμπαρασταθούμε από καρδιάς στον αβάσταχτο πόνο
της οικογένειάς σου. Στην αγαπημένη σου γυναίκα
Ρίκα, στη λατρευτή σου κόρη Λώρα, στο γαμπρό
σου Νίκο και στο εγγόνι σου. Σε τέτοιες περιπτώσεις που ο χρόνος σταματάει απότομα με μια βαριά
σιωπή, οι σκέψεις μας πάνε πίσω.
Στο παρελθόν εκεί που υπάρχουν οι θύμισες και
οι μνήμες. Εκεί που τους βρίσκουμε όλους παρόντες. Σε εικόνες και καταστάσεις αγαπημένες και
με την ελπίδα να βρούμε εκεί στήριγμα για να μας
απαλύνουν εδώ το σημερινό μας πόνο.
Και οι δικές μας θύμισες, Σπύρο, είναι πάρα πολλές και πολύ γερά δεμένες. Ξεκινάνε πάρα πολύ
παλιά. Είναι δεμένες, πέραν από τους προσωπικούς
δεσμούς, και με τη κοινή μας πορεία στο Ναυτικό.
Μια πορεία, που παρά τις όποιες αντιξοότητες,
μας σημάδεψε όλους και μας έδεσε με δεσμά που
ακόμη κρατούν. Αγωνίστηκες και εσύ, όπως όλοι
μας, τον αγώνα το καλό. Με υπομονή και ευπρέπεια. Με τα δικά σου μέτρα και στόχους. Χωρίς να
βλάψεις κανένα. Υπηρέτησες και έδωσες και εσύ

τη συνεισφορά σου μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και παραδόσεων του Ναυτικού.
Προσηνής, ευχάριστος, καλοπροαίρετος και συνεργάσιμος. Γι΄αυτό και ήσουν αγαπητός. Θυμάμαι
σαν και τώρα, όταν ως Κυβερνήτες ναρκαλιευτικών είχαμε πάει ένα ταξείδι στη Λευκάδα και αντιμετωπίσαμε κάτι δυσκολίες, το πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας που επέδειξες.
Ο κάθε ένας από μας θα έχει να πει και μια τέτοια
ιστορία. Ιστορίες που μας δένουν όλους. Κάτι που
δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας, ούτε ο χρόνος
που... σταμάτησε. Αλλά και στην προσωπική σου
ζωή, Σπύρο, έκανες την αποστολή σου. Δημιούργησες μια καλή οικογένεια και χάρηκες τις χαρές
με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Έφυγες ήρεμα,
αθόρυβα, χωρίς να επιβαρύνεις κανέναν. Έφυγες
όπως ακριβώς ...έζησες. Έφυγες όμως ξαφνικά και
πρόωρα. Και αυτό πονάει. Γι΄αυτό όλοι ευχόμαστε
ο Θεός να δώσει κουράγιο στην οικογένειά σου.
Όλοι εμείς, συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι, σου
ευχόμαστε καλό ταξίδι. Και κοίτα. Πες χαιρετίσματα και
στους άλλους που θα βρεις εκεί πάνω. Δεν τους ξεχάσαμε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Επικήδειος για τον Αντιναύαρχο εα Α. Βέννη ΠΝ
Ευάγγελος Δ. Σακελλαρίου
Θανάση, καλέ μας συμμαθητή, τέτοιες στιγμές έρχονται
στο νου μας οι συμμαθητές που έχουν φύγει. Παραφράζοντας τον Αλεξανδρινό ποιητή:
Σαν μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων
Το δικό σου Θανάση βγάζει καπνό ακόμα.
Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει
Τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν.
Η ζωή Θανάση στάθηκε φιλική μαζί σου. Σου έδωσε
τη Βάλερι, που εγκατέλειψε τη χώρα της για να ζήσετε
μαζί 45 ευτυχισμένα χρόνια. Σου χάρισε τον Αλέξη που
σε πλούτισε με δύο εγγόνια.
Το Ναυτικό σου έδωσε την ευκαιρία μιας πολύ καλής σταδιοδρομίας. Μιας «τυπικής», εντός εισαγωγικών θα έλεγα, σταδιοδρομίας πολλών αξιωματικών
του Ναυτικού τα τελευταία 120 χρόνια. Υπηρεσία σε
πλοία και Επιτελεία. Έμπρακτη αντίσταση κατά της εκάστοτε δικτατορίας. Φυλάκιση. Απόταξη. Επαναφορά

στο Ναυτικό. Αποστρατεία. Ανάκληση στην ενέργεια.
Απόλυση. Κατά τις δύο μακρόχρονες τοποθετήσεις σου
σε ηγετικές θέσεις στο ΝΑΤΟ ανταπέδωσες την τιμή
που σου έγινε εκπροσωπώντας επάξια το Ναυτικό και
την πατρίδα μας. Και ο θάνατος στάθηκε φιλικός μαζί
σου Θανάση. Όλα έγιναν τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα.
Το αντίτιμο όμως τραγικό για την οικογένειά σου. Ο
Θεός σου χάρισε αυτό που όλοι επιθυμούμε. Χριστιανιακά τέλη της ζωής, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά.
Στην οικογένειά σου που τίμησες και σε τίμησε είναι
στραμμένη η σκέψη των συμμαθητών μας. Της ευχόμαστε, αφού συνειδητοποιήσει την απώλειά σου, να
συνεχίσει τη ζωή όπως εσύ θα επιθυμούσες. Για το
ταξίδι σου επικαλούμαστε τον Άγιο Προστάτη μας.
Άγιε Νικόλα παρακαλώ σε, στα πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε.
Καλό κατευόδιο Θανάση.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από τη γιορτή του προσωπικού
και της Πρόνοιας ΕΑΑΝ
στις 20-12-2013
στα γραφεία της ΕΑΑΝ

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013
πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη
παιδική εορτή για τα παιδιά και εγγόνια
των συναδέλφων του παραρτήματος
ΕΑΑΝ Κρήτης. Στην εκδήλωση έδωσε τον
απαραίτητο εορταστικό τόνο η μπάντα του
ΝΑΣΚΡΗ και ακολούθησε διανομή δώρων
και προσφορά γλυκισμάτων.
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Από την επίσκεψη μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ
και Πρόνοιας στο ΝΝΑ στις 19-12-2013

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Από την κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ στο Πολεμικό Μουσείο στις 19-1-2014
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
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