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Ορθοδοξία

Ο ρθοδοξία σημαίνει την ορθήν δοξασίαν, 
την ορθήν γνώμην, από το ρήμα δοκέ-
ω-ώ: πιστεύω. η Ορθόδοξος καθολική 

Εκκλησία της Ανατολής ταυτίζεται προς την αρ-
χαίαν αδιαίρετον και Οικουμενικήν Εκκλησίαν των 
μεγάλων εκκλησιαστικών Συνόδων και Πατέρων, 
η οποία αποτελεί την άμεσον και κανονικήν συνέ-
χειαν, ταυτίζεται προς την Μίαν Αγίαν καθολικήν 
και Αποστολικήν Εκκλησίαν του Χριστού επί της 
γης. Δεν είναι, λοιπόν, μία εκ των πολλών ιστορι-
κών χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, 
αλλά είναι αυτή αύτη η Εκκλησία, δηλαδή η αλη-
θής εκκλησία του Χριστού, η κατέχουσα την χρι-
στιανικήν αλήθειαν, εν πάση πληρότητι και καθα-
ρότητι αυτής. Εν σχέσει προς τας άλλας χριστιανι-
κάς εκκλησίας, αύτη είναι η Μήτηρ πασών των 
εκκλησιών, εκ της οποίας πάσαι παρέλαβον το 

χριστιανικόν φως, τα δόγματα, την λατρείαν, την 
θεολογίαν, την καθόλου χριστιανικήν σκέψιν και 
ζωήν. Εν τη Ορθοδόξω Ανατολή εγεννήθη και 
έδρασεν απολυτρωτικώς ο Σωτήρ του κόσμου, εν 
αυτή δε έζησαν και εκήρυξαν το Ευαγγέλιον Αυ-
τού οι Απόστολοι και εξ αυτής μετελαμπάδευσαν 
το Ευαγγελικόν φως εις όλον τον κόσμον.

Εν τη Ορθοδόξω Ανατολή ιδρύθη το πρώτον η 
Εκκλησία, και διά του ελληνικού πνεύματος διε-
μορφώθη η χριστιανική θρησκεία αναπτυχθείσα 
και διατυπωθείσα διά των Μεγάλων Οικουμενι-
κών Συνόδων, εις μέγα θεωρητικόν και πρακτι-
κόν σύστημα πίστεως και ζωής.

Εν τη Ορθοδόξω Ανατολή συνεκροτήθησαν αι 
επτά Οικουμενικαί Σύνοδοι, αι οποίαι καθόρισαν 
τη δογματικήν την πίστιν, την ηθικήν ζωή, τη θείαν 
λατρείαν και την εκκλησιαστικήν διοίκησιν και ευ-

ταξίαν πάντων των χριστιανικών και 
πασών εκκλησιών, Ανατολής και 
Δύσεως, εν αυτή δε εκαλλιεργήθη 
ο μοναχικός βίος, και η χριστιανική 
θεολογία. καθ’ άπαντας τους δώδε-
κα πρώτους αιώνας η ανατολική 
εκκλησία και θεολογία διατηρούσαν 
πάντοτε αναμφισβήτητον υπεροχήν 
έναντι της Δυτικής, ήτο το δίδον, η 
δε Δυτική το λαμβάνον.

κατά του Θεολόγου Harnack 
«πάσαι αι επιστημονικαί εξελίξεις 
της Δύσεως κατα το Μεσαίωνα 
αναμφιβόλως είναι απλή τις συνέ-
χεια εκείνου, όπερ η Ελληνική Εκ-
κλησία καθ’ εαυτήν, εν μέρει μεν 
είχεν επιζήσει, εν μέρει δε έζη ακό-
μη εν ασθενεί ρυθμώ».  

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

ΝΕΟ ΑΝΣ

Σύνθεση του Ανώτατου ναυτικού Συμβουλίου:

Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης Πν Αρχηγός ΓΕν
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας Πν Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος  Αλέξανδρος Θεοδοσίου Πν Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) ηλίας Δημόπουλος Πν Διοικητής ΔΔΜν
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης Πν Διοικητής ΔνΕ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Μακρής Πν Διευθυντής ΓΕΕΘΑ Δ' κλάδου (Στρατηγικής και Πολιτικής)
Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας Πν Υπαρχηγός ΓΕν
Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος κωνσταντόπουλος Πν Διευθυντής ΓΕΕΘΑ Γ' κλάδου
Υποναύαρχος Σπυρίδων Δημητρίου Πν Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ
Υποναύαρχος κωνσταντίνος καραγεώργης Πν Αρχιεπιστολέας ΔΔΜν
Υποναύαρχος νικόλαος Τσούνης Πν Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης Πν Διοικητής ΣνΔ
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Χριστόπουλος Πν Γενικός ΓΕΠν
Υποναύαρχος (ΥΙ) Ευάγγελος νεονάκης Πν Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕν
Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Μπαλόπουλος Πν Διευθυντής Διεύθυνσης ΔΟΥ-ΟΕΠν ΓΕν 

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ ΕΑΑν σας εύχονται καλή επιτυχία στο έργο σας
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Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 12-02-2014 μέχρι 27-04-2014

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, γι’ αυτά και για τις ενέργειες 
στις οποίες προέβημεν:

α.-Την 12-02-14 έληξε η προθεσμία για την υπο-
βολή προσφορών για την αγορά της έκτασης κΟΡΑ-
κΙΑ Αργολίδος. Ουδείς προσήλθε και η Επιτροπή που 
χειρίζεται την υπόθεση (Ο.Σ.Μ.Α.ν. και ΕΑΑν) απεφά-
σισε την επανάληψη του διαγωνισμού σε ευθετότερο 
χρόνο, αναμένοντας και τις νομοθετικές παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης, που ενδεχομένως να καταστήσουν 
πιο ελκυστική την αγορά και βεβαίως με βελτίωση 
των όρων της πώλησης.

β. Την 12-02-14 διεκόπη η συνεργασία της ΕΑΑν 
με το MILITARY CLUB σχετικά με την διάθεση ιατρού 
που συνταγογραφούσε φάρμακα στα Γραφεία της 
ΕΑΑν, δεδομένου οτι απαγορεύεται πλέον αυτό από 
τον νέο νόμο και πρέπει να γίνεται μόνο στα πιστο-
ποιημένα Ιατρεία. Συνεχίζεται, όμως, η συνεργασία σε 
άλλους τομείς.

γ. Την 20-02-14 ο Πρόεδρος και το Μέλος της ΕΑ-
Αν Υποναύαρχος κ. ξύτσας Πν εα παρέστησαν στον 
ετήσιο χορό του Παραρτήματος κΡηΤηΣ στα Χανιά.

δ. Την 26-04-14 η ΕΑΑν απέστειλε στο ΓΕν 
τον νέο κανονισμό Παραθερισμού (κΑ.ΠΑ.-ΕΑΑν), 
ο οποίος θα εφαρμοσθεί από τον παραθερισμό 
του 2014 και ο οποίος έχει αναρτηθεί στο site της  
ΕΑΑν.

ε. Την 01-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν και Μέλη 
του Δ.Σ./ΕΑΑν παρέστησαν στον ετήσιο χορό του Πα-
ραρτήματος ΕΑΑν ΣΑΛΑΜΙνΑΣ.

στ. Την 11-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν ενημέ-
ρωσε τα Μέλη του Παραρτήματος Β. ΕΛΛΑΔΟΣ στην 
Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια των τακτικών ενημερώσε-
ων που γίνονται στα Μέλη μας. 

ζ. Την 14-03-14 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων 
ΕΑΑΣ, ΕΑΑν και ΕΑΑΑ επισκέφθηκαν τον Υφυπουργό 
Εθνικής Αμυνας και αρμόδιο για τα Μετοχικά Ταμεία 
κο Α.Δαβάκη για τα θέματα που απασχολούν τα Με-
τοχικά Ταμεία. Μετά την συνάντηση το Συντονιστικό 
Συμβούλιο εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται 
στην σελίδα 48. 

η. Την 19-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
σε ημερίδα για το κυπριακό που διοργάνωσε ο Σ.Α./
Σ.Μ.Υ.ν. στα Γραφεία του. 

θ. Την 20-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν και πολλοί 
απόστρατοι παρέστησαν στην εκδίκαση της προσφυ-
γής του Μ.Τ.ν. κατά της ΤτΕ για το PSI, που έγινε στο 
Πολυμελές Πωτοδικείο. η απόφαση αναμένεται να 
εκδοθεί. 

ι. Την 23-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που διοργάνωσε η 
Ε.Α.Α.Σ. στο Πολεμικό Μουσείο. 

ια. Την 24-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν μαζί με 
τους άλλους δύο Προέδρους κατέθεσαν στεφάνι στο 
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στα πλαίσια του 
εορτασμού της 25ης Μαρτίου.  

ιβ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσε-
ων με την πληροφόριση από τα Μ.Μ.Ε. περί της διανο-
μής του κοινωνικού μερίσματος στα ε.ε. Στελέχη των 
Ε.Δ. εκδήλωσε την αντίθεσή του στον τρόπο κατανο-
μής και εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται στην 
σελίδα 49. Ως επακόλουθο της παρέμβασης αυτής 
προστέθηκαν άλλα 14.000 Στελέχη στην κατανομή 
αυτή.

 ιγ. Την 29-03-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν και το 
Μέλος του Δ.Σ. Υποναύαρχος κ. ξύτσας Πν εα πα-
ρέστησαν στο ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου 
ναυάρχου ν. Παππά Πν Επιτίμου Αρχηγού ΓΕν και 
στην ονοματοδοσία οδού στο όνομά του στην κύμη 
και παρέστησαν στην επακολουθήσασα συγκέντρωση 

μνήμης στην οικία του ναυάρχου. 
ιδ. Την 29-03-14 ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑν Αντι-

ναύαρχος Θ. Γερούκης Πν εα ενημέρωσε τα Μέλη του 
Συλλόγου Αποφοίτων Σ.ν.Δ. για τα θέματα που απα-
σχολούν τους Αποστράτους, κατά την ετήσια Γενική 
τους Συνέλευση. 

ιε. Την 03-04-14 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑν πα-
ρέστησαν σε σύσκεψη υπό τον Υ/Γ.Ε.ν. με θέμα την 
οδοντοιατρική/οδοντοπροσθετική και ιατρική/φαρμα-
κευτική/νοσοκομειακή περίθαλψη των Αποστράτων. 
η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑν μετά την σύσκεψη 
φαίνεται στην σελίδα 47. 

ιστ. Την 04-04-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
σε εκδήλωση για την συμλήρωση 25 ετών από την 
ίδρυση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΛΣ 
(Ε.Α.Α.Λ.Σ.-ν.Π.Ι.Δ.)

ιζ. Την 06-04-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Στρατιωτικών και απηύθυνε χαιρετισμό.

ιη. Ο Αντιπρόεδρος και το Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑν 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης Πν εα έλαβαν 
μέρος στις συσκέψεις που έγιναν μεταξύ ΓΕν και 
ΛΣ-ΑκΤ για το θέμα της S.T.C.W. και υπερασπίστη-
καν τα συμφέροντα των αποστράτων καταθέτοντας 
προτάσεις που δέχεται το ΓΕν αλλά δεν δέχονται οι 
εκπρόσωποι του ΛΣ-ΑκΤ και έτσι το θέμα θα τεθεί σε 
ανώτατο επίπεδο.

Ιθ. Την 26-04-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
στην τελετή αλλαγής του ΔΣ/ΕΑΑΣ. νέος Πρόεδρος 
της ΕΑΑΣ περέλαβε ο Υποστράτηγος Ε. Δανιάς. Επί-
σης την ίδια ημερομηνία παρέστη στην εκκίνηση του 
αγώνα με σκάφη DRAGON και στην απονομή των 
επάθλων, που διοργανώθηκε από το νΜΕ στο νΟΕ 
και έγινε παρουσία της ηγεσίας του Πν και άλλων 
επισήμων.

κ.Την 27-04-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑν παρέστη 
στην εκδήλωση μνήμης της βύθισης του Α/Τ ΨΑΡΑ, 
που έγινε στον όρμο Πάχης Μεγάρων, πλησίον του 
σημείου βύθισής του την 20-04-41.

Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α. Την 16-05-14 ξεκινά η παραθεριστική περίοδος 
στο ΘΑν, η οποία λήγει την 01-10-14, ενώ η παρα-
θεριστική περίοδος στα τα ιδιωτικά ξενοδοχεία είναι 
01-06-14 μέχρι 30-09-14. η ΕΑΑν θα γνωστοποιή-
σει έγκαιρα τους δικαιούχους του παραθερισμού στα 
παραθεριστικά κέντρα του Π.ν. και στα ιδιωτικά ξενο-
δοχεία, που θα αναρτηθούν και στο site της ΕΑΑν.

β. Την 18-05-14 θα διεξαχθούν οι Αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και την 25-05-14 οι ευρωεκλογές και 
οι επαναληπτικές αυτοδιοικητικές, στις οποίες πολλοί 
συνάδελφοι είναι υποψήφιοι. Στο site της ΕΑΑν ανα-
γράφονται όσοι συνάδελφοι θέλησαν να αναγραφούν 
τα ονόματά τους. η ΕΑΑν συνιστά στα Μέλη της να 
στηρίξουν όσους εκ των συναδέλφων επιθυμούν, 
γιατί είναι όλοι πολύ αξιόλογοι. 

γ. Την 30-05-14 το Συντονιστικό Συμβούλιο διορ-
γανώνει στο Πολεμικό Μουσείο και μεταξύ των ωρών 
19.00-21.00 ημερίδα για την υγειονομική περίθαλψη 
των Αποστράτων με συμμετοχή Υγειονομικών Διευ-
θύνσεων του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕΣ-ΓΕν-ΓΕΑ και του 
Διευθυντού του νΙΜΤΣ.

δ. Την 05-06-14 και ώρα 12.00 θα γίνει στο εντευ-
κήριο της ΕΑΑΝ η τακτική ενημέρωση των Μελών 
μας από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΝ 

ε. Εχει ξεκινήσει από το ΔΣ/ΕΑΑν η διαδικασία 
αναθεώρησης της κΥΑ που αφορά την συγκρότηση 
και την διαδικασία εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑν

στ. Συνεχίζεται η αποστολή δικαιολογητικών από 
την ΕΑΑν στο ΘΑν για την έκδοση αδειών εισόδου 
στα τέκνα των αποστράτων άνω των 25 ετών. Οδη-
γίες υπάρχουν στο site της ΕΑΑν 

ζ. Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, 
κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ και 
S.T.C.W., οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργα-
σθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/
ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟ-
ΟΑ 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 δηλώνο-
ντας συμμετοχή στα ανωτέρω. 
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Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Ξενοφώντας Μαυρογιάννης ΠΝ

Γεώργιος Ιβάνωφ – Σαϊνόβιτς (Jerzy 
Iwanow – Szajnowicz). Οι Έλληνες 
θυμούνται 71 χρόνια μετά...

Πράκτωρ Νο1

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 1943 στο σκοπευ-
τήριο καισαριανής σταμάτησαν τρία αυ-
τοκίνητα. Από τα δύο κατέβηκε το εκτε-

λεστικό απόσπασμα και τέσσερις κατάδικοι. Από 
το τρίτο οι μελλοθάνατοι: Γεώργιος Ιβάνωφ και 
οι συνεργάτες του, Βασίλης Μαλιόπουλος και 
Γιάννης κοντόπουλος, αξιωματικοί του ναυτι-
κού και οι δύο. Στο κρύο πρωινό, στο μισοσκότα-
δο, οι Γερμανοί μετρούσαν τα θύματά τους. ξαφ-
νικά, ο Ιβάνωφ ορμά πάνω στον κλοιό μπροστά 
του, ρίχνει κάτω δύο Γερμανούς και τρέχει με 
μεγάλη ταχύτητα απέναντι στα δέντρα. Από πριν 
είχε βγάλει με αριστοτεχνικό τρόπο τις χειροπέ-
δες. Είχε απομακρυνθεί περί τα 50 μέτρα από 
τους ξαφνιασμένους Γερμανούς όταν έπεσαν οι 
πρώτοι πυροβολισμοί. Σε λίγα δευτερόλεπττα θα 
είχε προλάβει να κρυφτεί μέσα στα δέντρα, οι 
σφαίρες όμως τον βρήκαν στο πόδι και στα πλευ-
ρά. Προχώρησε λίγο αιμορραγώντας και έπεσε 
κάτω... Οι Γερμανοί τον έπιασαν, τον έσυραν και 
τον έδεσαν στο ξύλινο παλούκι. Εκεί έτρεξε ο 
καθολικός ιερέας, ο πατήρ νταλέζ που είχε πάει 
στις φυλακές να τον εξομολογήσει, διαμαρτυρό-
μενος γιατί η εκτέλεση του πληγωμένου αποτε-
λεί παράβαση του διεθνούς δικαίου. Οι Γερμανοί 
τον αγνόησαν. Ο Ιβάνωφ αιμορραγώντας κοιτού-
σε με βαθιά περιφρόνηση τους εκτελεστές του. 
Μετά τους τυφεκισμούς το κεφάλι του έπεσε... 

Πριν από τα χείλη του είχε βγει η κραυγή! «Ζήτω 
η Ελλάς! Ζήτω η Πολωνία!».

Ποιος ήταν ο «Πράκτωρ Νο 1»
Ο Γεώργιος Ιβάνωφ-Σαϊνόβιτς γεννήθηκε στη Βαρ-
σοβία στις 14 Δεκεμβρίου 1911. Ο πατέρας του, ο 
συνταγματάρχης του τσαρικού στρατού Βλαντιμίρ 
Ιβάνωφ και η μητέρα του, η Πολωνέζα Λεονάρδα 
Σαϊνόβιτς, χώρισαν όταν ο πατέρας υπηρετούσε 
στον καύκασο κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Εκεί, η Λεονάρδα παντρεύτηκε τον Έλλη-
να έμπορο Ιωάννη Λαμπριανίδη, έμειναν για λίγο 
στην Πολωνία από όπου έφυγαν αργότερα και 
εγκαταστάθηκαν οριστικά στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ίρεκ ήταν ένα όμορφο, ψηλό, γεροδεμένο 
παλληκάρι, φιλόδοξο, αυθόρμητο και μαχητικό, 
συνηθισμένο στην ανεξαρτησία. Σπούδασε γεω-
πόνος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν 
(Βέλγιο) και ήρθε το 1926 στη Θεσσαλονίκη να 
ζήσει με την οικογένεια Λαμπριανίδη και τα δύο 
ετεροθαλή αδέλφια του, Αντώνη και Αλέκο. Μι-
λούσε πολύ καλά έξι γλώσσες (ελληνικά, πολω-
νικά, ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά). Με 
την κατάληψη της Πολωνίας και της Ελλάδας 
από τα χιτλερικά στρατεύματα φούντωσε μέσα 
του ο εθνικός παλμός να πολεμήσει για τις δύο 
πατρίδες του.

Η δράση του
η 26η Απριλίου 1941 –εισβολή των Γερμανών 

στην Αθήνα– τον βρίσκει στη Χάιφα. Εκεί εκπαι-
δεύεται στη Σχολή των Μυστικών Πρακτόρων 
της SOE (Special Operations Executive) και ανα-
λαμβάνει το συντονισμό της δράσης των διαφό-
ρων αντιστασιακών κινήσεων, την οργάνωση 
δικτύου πληροφοριών και εκτέλεση δολιοφθο-
ρών στην Ελλάδα.

Στις 13 Οκτωβρίου 1941 το βρετανικό υπο-
βρύχιο «Thunderbolt» τον αποβιβάζει στην ακτή 
μεταξύ Αγίου Ανδρέα και νέας Μάκρης για να 
αναλάβει δράση ως σαμποτέρ με τον κωδικό 
033Β. Έτσι ξεκινούσε τη συνάντηση με τη μοίρα 
του. Ακολουθεί έντονη δραστηριότητα σε συνερ-
γασία με αντιστασιακές οργανώσεις για να συλ-
ληφθεί από τους Γερμανούς στις 19 Δεκεμβρίου 
1941 μετά από προδοσία του παιδικού του φίλου 
ντίνου Πάντου. κατορθώνει να αποδράσει από 
τις φυλακές Αβέρωφ με τολμηρό, σχεδόν κινη-
ματογραφικό τρόπο. Οι Γερμανοί τον επικηρύσ-

σουν με 500.000 δρχ., ποσό λίαν σεβαστό και 
στις 29 Δεκεμβρίου αφίσες με τη φωτογραφία 
του, τοιχοκολλούνται σε όλη την Αθήνα. Οι κινή-
σεις του, πλέον, γίνονται πολύ δύσκολες και επι-
κίνδυνες. Με τη βοήθεια θαρραλέων ανθρώπων, 
όπως η Λέλα καραγιάννη, και αντιστασιακών 
οργανώσεων κρύβεται σε διάφορα σπίτια και 
κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Με τους συνεργά-
τες του κοντόπουλο, Μαλιόπουλο, τη φοιτήτρια 
χημείας Γαβριέλλα στέλνουν πληροφορίες ζω-
τικής σημασίας στη Μέση Ανατολή, και καταστρέ-
φουν πλοία που μεταφέρουν υλικό και πολεμο-
φόδια στον Ρόμμελ.

Την άνοιξη του 1942 πιάνει δουλειά στα ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά με το ψευδώνυμο κυριάκος 
Παρίσης. Στις 15 Μαρτίου ανατινάζει το γερμανι-
κό υποβρύχιο U-133 το οποίο πιθανότατα θα με-
τέφερε Ιταλούς βατραχανθρώπους στο λιμάνι 
της Αλεξάνδρειας για δολιοφθορές. Ο τρόπος 
ήταν εντυπωσιακός και δύσκολος. Τοποθέτησε 
την ωρολογιακή βόμβα στο στήθος του, κολυ-
μπησε αρκετά σαν δεινός κολυμβητής που ήταν 
και την κόλλησε στα ύφαλα του υποβρυχίου που 
βρισκόταν σε προβλήτα των ναυπηγείων. Στη 
συνέχεια κολυμπώντας βγήκε στην ακτή της 
Ελευσίνας.

Το Μάιο του 1942 τοποθετεί βόμβα στα ύφαλα 
του ισπανικού οπλιταγωγού «Σαν Ισιδόρε» που 
βρισκόταν στον Πειραιά, κολυμπώντας στα βουρ-
κόνερα του λιμανιού. Το πλοίο ανατινάχθηκε το 
επόμενο πρωί έξω από το λιμάνι φορτωμένο με 
πυρομαχικά για λογαριασμό των Γερμανών. Ίδια 
τύχη είχαν άλλα δύο πλοία στην Πάτρα που μετέ-
φεραν πολεμοφόδια στη Βόρεια Αφρική.

Το πιο σημαντικό, όμως, από τα πολλά σαμπο-
τάζ που έκανε ήταν αυτό στο εργοστάσιο Μαλτσι-
νιώτη στο νέο Φάληρο όπου επισκεύαζαν φθαρ-
μένους κινητήρες των αεροπλάνων της Λου-
φτβάφε και συναρμολογούσαν καινούργιους με 
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εξαρτήματα σταλμένα από τη Γερμανία. Δουλεύ-
οντας σαν εργάτης στο εργοστάσιο έριχνε «φα-
σόλια» στους κινητήρες οι οποίοι καταστρέφο-
νταν μετά μία ώρα λειτουργίας. Υπάρχει και άλλη 
εκδοχή που λέει ότι ο «πράκτωρ νο 1» εμφανι-
ζόταν σε καφενείο έξω από το εργοστάσιο σαν 
κουτσός άνθρωπος που προκαλούσε οίκτο με 
μπλε γυαλιιά και κλονισμένη υγεία, έδινε τα «φα-
σόλια» σε συνεργάτες του εργάτες που τα έρι-
χναν στους κινητήρες. η δολιοφθορά προκάλεσε 
την πτώση 400-450 αεροσκαφών στη Β. Αφρική, 
σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις, σε διάστημα 
έξι μηνών και βοήθησε αποφασιστικά στη νίκη 
των Συμμάχων στο μέτωπο της Ερήμου. Οι κα-
ταστροφές αποτέλεσαν εφιάλτη στις γερμανικές 
μοίρες και προκάλεσαν πανικό στους πιλότους. 
Θεωρήθηκε το μεγαλύτερο σαμποτάζ του Β' Πα-
γκοσμίου Πολέμου.

Το κάιρο είχε αποφασίσει να αποσύρει από την 
Ελλάδα τον Ιβάνωφ με το ελληνικό υποβρύχιο 
«Τρίτων», καθυστέρησε όμως.

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1942 συλλαμβάνεται 
για δεύτερη φορά μετά από προδοσία, κατά πάσα 
πιθανότητα, του φίλου του Παντελή Λαμπρινό-
πουλου, αξιωματικού της Αστυνομίας, με την 
επικήρυξη να έχει αυξηθεί στα 2 εκατομμύρια 
δραχμές. Στο γερμανικό στρατοδικείο καταδικά-
στηκε τρις εις θάνατον με τον πρόεδρο στο τέλος 
της δίκης να λέει:

«Το δικαστήριον εκτιμά δεόντως την κατά την 
παρούσα δίκην ειλικρινή και γενναιόφρονα συ-
μπεριφοράν του κατηγορουμένου. Εγώ προσω-
πικώς λυπούμαι, διότι η φορά των πραγμάτων 
έφερε τοιούτον άνδρα εις εχθρικόν προς ημάς 
στρατόπεδον».

Οι Έλληνες θυμούνται...
Είναι πολύ σπάνιο τρεις χώρες να τιμούν τον ίδιο 
ήρωα. Ελλάδα, Πολωνία και Βρετανία απένειμαν 

ανώτατα πολεμικά παράσημα και τιμητικές δια-
κρίσεις μετά το θάνατό του.

Στις 30 Μαρτίου 1945 η Πολωνία τίμησε τον 
Ιβάνωφ με το παράσημο «Virtuti Militari». Στις 5 
Μαρτίου 1962 του απονεμήθηκε το «Πολεμικό 
Βρετανικό Μετάλλιο του Βασιλέως Γεωργίου 
του 6ου» και στις 25 Μαΐου 1976 από τον ΥΕΘΑ 
Ευάγγελο Αβέρωφ το «Χρυσούν Αριστείον Αν-
δρείας».

Ο αθλητικός σύλλογος «ηρακλής» διοργανώ-
νει κάθε χρόνο κολυμβητικούς αγώνες τα «Ιβα-
νώφεια» και το ίδιο όνομα φέρει και το γήπεδό 
του με την προτομή του στην είσοδο.

Στις 30 Οκτωβρίου 1985 έγιναν τα αποκαλυ-
πτήρια του ανδριάντα του Ιβάνωφ στη Θεσσαλο-
νίκη, δώρο του πολωνικού λαού.

Στην Πολωνία πολλοί δρόμοι, συνοικίες, σχο-
λεία και ομάδες φέρουν το όνομά του.

Το 1971 γυρίστηκε πολωνική ταινία με τίτλο 
«Agent νο 1» με τη ζωή και τη δράση του.

Ο Γεώργιος Ιβάνωφ-Σαϊνόβιτς κατά πολλούς 
ιστορικούς υπήρξε ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Άνθρωπος οξυδερκής, 
με καταπληκτική αντοχή και ψυχραιμία, άριστος 
μαχητής, ανελάμβανε τις πλέον επικίνδυνες απο-
στολές και τις έφερνε με θαυμαστό τρόπο εις 
πέρας. Δεν επεδίωκε ούτε δόξα, ούτε κέρδη. 
Ενεργούσε απλώς σαν στρατιώτης. Ήταν έτσι 
όπως τον μεγάλωσε η μητέρα του που υπεραγα-
πούσε...

Στο 3ο νεκροταφείο στη νίκαια η ελληνική γη 
φυλάει μέσα της τα κόκκαλα του Ιβάνωφ μαζί με τα 
κόκκαλα και άλλων Ελλήνων ηρώων σαν αιώνιο 
σύμβολο της ελληνοπολωνικής φιλίας.   

Η ιδέα της Ελευθερίας  
είναι κοινή 
σε όλο τον κόσμο…

Γράφει ο Υποναύαρχος (Ο) εα Νικ. Τσαπράzης ΠΝ

Ναυμαχία Αρτεμισίου

Τ ρεις ναυμαχίες έγιναν στο Ακρωτήριο του 
Αρτεμισίου, μεταξύ του Περσικού και Ελ-
ληνικού στόλου, το 480 π.Χ. Το Ακρωτή-

ριο Αρτεμίσιο βρίσκεται στο Βόρειο-Ανατολικό 
άκρο της Εύβοιας και ονομάσθηκε έτσι από τον 
εκεί ναό της Πρωσηώας  Αρτέμιδος.

Το 480 π.Χ. ο αμέτρητος στρατός του ξέρξη 
κατέβαινε από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία 
και τη Στερεά Ελλάδα, παράλληλα και ο στόλος 
του άφηνε τις εκβολές του Αξιού, δηλαδή περί-
που την περιοχή της σημερινής Θεσσαλονίκης 
και παραπλέοντας τα θεσσαλικά παράλια, προς 
υποστήριξη του στρατού τους. Οι Έλληνες μπρο-
στά στον κίνδυνο που απειλούσε όλον τον Ελλη-
νισμό, αποφάσισαν στο Συνέδριο του Ισθμού να 
αντιμετωπίσουν τις μεν χερσαίες δυνάμεις στα 
στενά των Τεμπών, γι’ αυτό και έστειλαν εκεί 
25.000 άνδρες υπό το Σπαρτιάτη Λεωνίδα. Αυτός 
όταν  εφθασε εκεί και διείδε ότι περιβάλλεται 
από εχθρικούς πληθυσμούς, διότι είχαν μηδίσει 
και ήσαν με το μέρος των Περσών, αποφάσισε 
να υποχωρήσει και να δώσει τον αγώνα στα στε-
νά των Θερμοπυλών. Τις δε θαλάσσιες δυνάμεις 
του να τις αντιμετωπίσουν πριν αυτές κατορθώ-
σουν να εισέλθουν στον Ευβοϊκό κόλπο. Έτσι οι 
Έλληνες έστειλαν 271 τριήρεις από τις οποίες οι 
147 ήταν Αθηναϊκές και 9 πεντηκόντοροι. Αρχη-
γός δε του στόλου διορίσθηκε ο Σπαρτιάτης Ευ-
ρυβιάδης, με την υπόσχεση ότι θα εφαρμόσει το 
σχέδιο του Θεμιστοκλή, που ήταν και αποδείχθη-
κε, εκ των υστέρων, ως η μεγαλύτερη ναυτική 
φυσιογνωμία της εποχής του.

Εξήντα χιλιάδες τουλάχιστον άνδρες, πληρώ-
ματα και στρατιώτες υπηρετούσαν σε αυτό το 
στόλο. Τρεις τριήρεις, μια Αθηναϊκή, μια Αιγινί-

τικη και μια από την Τροιζήνα αποτελούσαν την 
προφυλακή του Ελληνικού στόλου. η αποστολή 
των πλοίων αυτών ήταν να παρακολουθούν τις 
κινήσεις του Περσικού στόλου στις ακτές της 
Θεσσαλίας. Εκεί συνάντησαν δέκα περσικές τρι-
ήρεις που αποτελούσαν την πρωτοπορία του 
επερχομένου περσικού στόλου, τράπηκαν σε φυ-
γή. και η μεν αθηναϊκή τριήρης εξόκειλε στις 
εκβολές του Πηνειού, όπου και την εγκατέλειψε 
το πλήρωμά της, το οποίο γύρισε διά ξηράς στην 
Αθήνα. Οι άλλες δύο αιχμαλωτίσθηκαν, μετά 
όμως από γενναία αντίσταση των Αιγινητών, την 
οποία και δίκαια αποθαύμασαν οι Πέρσες.

η απώλεια τριών πλοίων δεν ήταν βέβαια φο-
βερό πλήγμα για τον ενωμένο στόλο των ελληνι-
κών πόλεων. Το γεγονός όμως επηρέασε το ηθι-
κό του Ευρυβιάδη και ιδιαίτερα των κορινθίων, οι 
οποίοι φοβήθηκαν το μέγα πλήθος των εχθρικών 
πλοίων και ήθελαν να αποχωρήσουν προς τα εν-
δότερα της Ελλάδας. Χρειάσθηκε ο Θεμιστοκλής 
μεγάλη προσπάθεια και αρκετά τάλαντα αργυρίου, 
για να τους πείσει να μείνουν στο Αρτεμίσιο. Το 
αγκυροβόλιο αυτό εξασφάλιζε στους Έλληνες 
σοβαρά πλεονεκτήματα: ήταν προφυλαγμένο από 
τους επικρατούντες στην περιοχή εναντίους ανέ-
μους, προστάτευε το στόμιο του Βορείου Ευβοϊ-
κού και τους επέτρεπε να παρακολουθούν τις κι-
νήσεις του περσικού στόλου. και να ανακόψουν 
την επέλασή του προς τα νότια.

Εν τω μεταξύ τα περσικά πλοία αγκυροβόλη-
σαν στον ανοικτό όρμο κοντά στη Σηπιάδα, παρά 
το στόμιο του Παγασητικού και απέναντι από το 
Αρτεμίσιο. Ο καιρός ήταν αίθριος και πνοή ανέ-
μου δεν ερίπιζε τα ήσυχα νερά. Την επόμενη 
όμως αυγή άγρια ξέσπασε θαλασσοταραχή, με 
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ισχυρό άνεμο από τα ανατολικά, αυτόν που οι αρ-
χαίοι αποκαλούσαν «ελλησποντία» (επειδή ερ-
χόταν από τον Ελλήσποντο). Τρεις μέρες κράτη-
σε το μπουρίνι και την τέταρτη, όταν τελείωσε, 
τετρακόσια πλοία του ξέρξη είχαν συντριβεί στην 
απόκρημνη ακτή ή είχαν κατέβει στο βυθό της 
θάλασσας.

Οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία να συλλάβουν 
15 πλοία του περσικού στόλου, ο οποίος στην 
προσπάθειά του να ανασυγκροτηθεί μεθόρμιζε 
από τη Σηπιάδα στους Αφέτας, παρά το σημερινό 
Τρίκκερι, δεξιά δηλαδή της εισόδου του Παγα-
σητικού.

Μόλις οι Πέρσες κατέλαβαν τις θέσεις τους 
στο καινούργιο αγκυροβόλιο, έστειλαν μέσα από 
το στενό Σηπιάδα – Σκιάθου (για να μη γίνουν 
αντιληπτά) 200 πλοία με την εντολή να περιπλεύ-
σουν την Εύβοια και, παραλλάζοντας τον καφη-
ρέα, να εισπλεύσουν στον Ευβοϊκό και αποκό-
ψουν από τα νότια την έξοδο στα ελληνικά πλοία. 
η συντριβή του ελληνικού στόλου αποτελούσε 
φυσικά πρωταρχικό μέλημα της περσικής ηγεσί-
ας, γιατί μόνο αυτή θα επέτρεπε στον εισβολέα 
να κινηθεί ελεύθερα και αποβιβάσει δυνάμεις σε 
οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής ακτής.

Την κίνηση αυτή των 200 πλοίων τη μετέδωσε 
στους Έλληνες ο δύτης Σκυλλίας, από τη Σκιώνη, 
που αυτομόλησε σε αυτούς από τον περσικό στό-
λο, στον οποίο υπηρετούσε. Τούτο γέννησε στον 
Ευρυβιάδη και τους ναυάρχους των άλλων ελ-
ληνικών πόλεων τη σκέψη να περιμένουν όλη 
την ημέρα και την ερχομένη νύχτα, προστατευό-
μενοι από το σκοτάδι, να πλεύσουν μέσα από τον 
Ευβοϊκό με σκοπό να συναντήσουν και ναυμαχή-
σουν τα πλοία των Περσών, που εν τω μεταξύ θα 
έφθαναν από το νότιο Ευβοϊκό.

Έτσι η ημέρα πέρασε στην αναμονή, με τους 
δύο αντίπαλους στόλους, τον ένα απέναντι στον 
άλλο. κατά τη δύση όμως του ηλίου, κινούμενοι 

από μια παρόρμηση της στιγμής, έλαβαν οι Έλ-
ληνες την απόφαση να επιτεθούν εναντίον των 
Περσών. Με έκπληξη είδαν οι Ασιάτες τους 
άφρονες αυτούς, με την τόσο μικρή δύναμη, να 
εφορμούν εναντίον ενός στόλου που και μεγα-
λύτερος πολύ ήταν και καλύτερα επανδρωμένος. 
Δέχθηκαν λοιπόν την πρόκληση, χωρίς να χά-
σουν καιρό, με το αίσθημα της υπεροχής και την 
προσδοκία μιας βέβαιης νίκης.

η ελληνική παράταξη είχε σχήμα τόξου με το 
κυρτό μέρος στραμμένο προς τον εχθρό, ο οποί-
ος με την υπεροχή σε αριθμό των πλοίων του δεν 
εβράδυνε να την κυκλώσει. Πολλοί από τους 
Πέρσες, μας λέγει ο ηρόδοτος, ήταν βέβαιοι ότι 
κανείς από τους Έλληνες δεν θα διέφευγε και 
φιλοτιμούντο ποιος πρώτος θα κυρίευε αττικό 
πλοίο, για να λάβει πλούσια δώρα από το βασι-
λέα. Γιατί στο στόλο των βαρβάρων πολύς λόγος 
γινόταν για το ναυτικό της Αθήνας.

Οι Έλληνες όμως από μέρους των μόλις δό-
θηκε το σήμα της μάχης με τον υψωμό της χρυ-
σής ασπίδας, ενέργησαν κατά τον ακόλουθο τρό-
πο: έδωσαν στο σχηματισμό τους μια ακτινωτή 
διάταξη, στην οποία οι πρύμες συνέκλιναν με κέ-
ντρο που αποτελούσε και το κέντρο της περσικής 
παρατάξεως και έστρεψαν τις πλώρες και τα έμ-
βολά τους προς τον εχθρό. Ύστερα όρμησαν, σε 
σφικτό σχηματισμό και με απαράμιλλη τόλμη, 
εφαρμόζοντας τον επιθετικό –ενώ ήταν αμυνό-
μενοι– ελιγμό του διέκπλου και της αναστροφής, 
κατά των πολεμίων. Σε βραχύτατο χρονικό διά-
στημα, γιατί εν τω μεταξύ έπεσε η νύχτα, κέρδι-
σαν τη νίκη, αιχμαλωτίζοντας 30 περσικά πλοία.

Ισχυρή θύελλα –νότιοι κυρίως άνεμοι– με 
βροχή και κεραυνούς ξέσπασε τη νύχτα, που ακο-
λούθησε κι η θύελλα αυτή σκόρπισε τα 200 περ-
σικά πλοία, τα οποια ταξίδευαν γύρω από την 
Εύβοια και τα συνέτριψε στις νΑ ακτές της.

Την επομένη ημέρα, ενισχυμένοι οι Έλληνες 

με 53 αθηναϊκές τριήρεις και με την αισιοδοξία 
της νίκης της προτεραίας, αποφάσισαν να επανα-
λάβουν την επίθεση και πάλι περί τη δύση του 
ηλίου, με σκοπό την τμηματική καταστροφή του 
περσικού στόλου, μέσα σε περιορισμένα χρονικά 
πλαίσια. Ήταν μια τακτική που τους υπαγόρευε η 
μεγάλη, εις βάρος τους, διαφορά δυνάμεων. και 
αυτή τη φορά οι Έλληνες ενίκησαν και κατέστρε-
ψαν πολλά από τα πλοία των κιλίκων, που βρέ-
θηκαν απέναντί τους. Ο κύριος όγκος του περσι-
κού στόλου δεν πρόλαβε, όπως φαίνεται, να κι-
νηθεί.

Όπως ήταν φυσικό η δεύτερη αυτή νίκη των 
Ελλήνων προβλημάτισε τους Πέρσες ναυάρ-
χους, οι οποίοι καθώς εφοβούντο και την οργή 
του ξέρξη, αποφάσισαν να κινηθούν την επομένη 
και μάλιστα σε ώρα ημέρας, με το σύνολο του 

στόλου τους, εναντίον των Ελλήνων. και οι Έλ-
ληνες ετοιμάσθηκαν για την αναμέτρηση, αποφα-
σισμένοι να μην αφήσουν τους Πέρσες να περά-
σουν τον Ευβοϊκό.

η κίνηση των αντιπάλων άρχισε το μεσημέρι. 
Οι Πέρσες είχαν διατάξει το στόλο τους σε σχήμα 
κοιλεμβόλου, δηλαδή σε σχήμα τόξου, του οποί-
ου το κοίλο μέρος να βλέπει προς τους Έλληνες, 
με την πρόθεση τα άκρα του τόξου, κλείνοντα σαν 
λαβίδα, να τους κυκλώσουν. Οι Έλληνες, που 
αντιλήφθηκαν εγκαίρως την τακτική του αντιπά-
λου, δεν απομακρύνθηκαν από την ξηρά, για να 
αποφύγουν την κύκλωση.

Ακολούθησε σύγκρουση φοβερή πλοίου προς 
πλοίο, με ηρωισμούς αλλά και απώλειες και από 
τα δύο μέρη. Οι Πέρσες, από το στενό του χώρου 
και το μεγάλο αριθμό των πλοίων, συγκρούονταν 
μεταξύ τους και έβλαπτε ο ένας τον άλλο. Δεν 
υποχωρούσαν όμως, γιατί το θεωρούσαν ντροπή 
να το πράξουν, μπρος σε τόσο μικρό αριθμό πλοί-
ων. Έτσι πολέμησαν με πείσμα.

Ο αγώνας έληξε αμφίρροπος. Οι Έλληνες έχα-
σαν πέντε πλοία, τα οποία αιχμαλώτισαν μαζί με 
τα πληρώματά τους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες 
πολύ περισσότερα. Οι ζημίες στα ελληνικά πλοία 
και προπάντων στα πλοία των Αθηναίων ήταν 
μεγάλες και παρ’ όλα αυτά μπορούσαν οι Έλλη-
νες να ειπούν –αν όχι να καυχηθούν– πως ενίκη-
σαν.  Γιατί; Διότι είχαν επιτύχει τον αντικειμενικό 
τους σκοπό να απαγορεύσουν την είσοδο στον 
Ευβοϊκό του περσικού στόλου και μπόρεσαν, με-
τά τη ναυμαχία, να συλλέξουν τους νεκρούς και 
τα ναυάγια τους.

Αυτή ήταν ουσιαστικά η ναυμαχία του Αρτεμι-
σίου γιατί οι συγκρούσεις, που έγιναν τις δύο 
προηγούμενες μέρες, θα μπορούσαν να χαρακτη-
ρισθούν και σαν αναγνωριστικές αψιμαχίες. Τις 
χαρακτήριζε όμως πρωτοβουλία και επιθετικό 
πνεύμα από την πλευρά των Ελλήνων και κατά 
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Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρ. Κούσουλας ΠΝ

Γεγονότα από την κατάληψη της Ελλάδος

Π άνε πολλά χρόνια πίσω, που ενθυμού-
μαι ότι ο πατέρας μου είχε ένα φάκελ-
λο, που το περιεχόμενό του ήτο σελί-

δες γραμμένες στα Γερμανικά, με μελάνι. Θα 
μας τον είχε δείξει, ασφαλώς, αλλά εμείς παιδιά 
τότε, δεν είχαμε ενδιαφερθεί καθ’ όσον, δεν 
γνωρίζαμε τη σημασία του, ούτε και ότι αναφέ-
ρετο στην κατάληψη της πατρίδος μας, το 1941. 
Ο φάκελλος ευρίσκετο πάντα στο Αρχείον του 
και απέξω έγραφε: «Γερμανική κατοχή». κάποια 
ημέρα, τον θυμήθηκα και ψάχνοντάς τον, υπέ-
πεσε στην αντίληψή μου, ότι, μία από τις σελίδες 
του αναφέρετο σε γεγονότα κατά την ημέρα που 
οι Γερμανοί εισήλθον στην Αθήνα και ύψωσαν 
τη σημαία τους στην Ακρόπολη, ως και το γνω-
στό τηλεγράφημα, που μετεδόθη από το Ελλη-

νικό Ραδιόφωνο και απεστάλη στο Βερολίνο. η 
ερμηνεία του από τα Γερμανικά, έχει ως εξής:

Προς τον Φύρερ και Καγκελάριον
του Ράιχ, Βερολίνον

Φύρερ μου. Την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 
8.10' πρωινή, φθάσαμε εις τας Αθήνας ως 
πρώτα Γερμανικά στρατεύματα και την 8.45' 
υψώσαμε τη γερμανική σημαία επί της Ακρο-
πόλεως και του Δημαρχείου.
Ζήτω Φύρερ μου

Ίλαρχος Jacobi
του 10ου  Συντάγματος Βραδεμβούργου

Υπολοχαγός Elsnitz
της 8ης Ορεινής Ταξιαρχίας

Χρονολογικώς είχε προηγηθεί, η νικηφόρος 
πορεία των ελληνικών στρατευμάτων στο 
«Έπος της Αλβανίας» το 1940-41, ο θάνατος 
του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά την 
29/1/41, η ανάθεση της Πρωθυπουργίας στον 
τραπεζίτη Αλέξανδρο κορυζή από το βασιλέα 
Γεώργιο Β', η κήρυξη του πολέμου από τους 
Γερμανούς την 6/4/41, η ηρωική αντίσταση των 
Ελλήνων στα σύνορα (Γραμμή Μεταξά), η αυτο-
κτονία του κορυζή, μετά τη διαφωνία του με το 
βασιλέα για τη συνέχιση του αγώνος, την 
18/4/41 (η χειρότερη Μεγάλη Παρασκευή στην 
Ιστορία της Ελλάδος), η υπογραφή πρωτοκόλ-
λων ανακωχής με τη Γερμανία, από το στρατηγό 
Γ. Τσολάκογλου την ημέρα του Πάσχα 20ή, 22α 
και 23η Απριλίου 1941, η αυτοκτονία από την 
Ακρόπολη του στρατιώτου κ. κουκκίδη την 
27/4/41.

η υποστολή της σημαίας των Γερμανών από 
τους Μανώλη Γλέζο και Απόστολο Σάντα, έλα-
βε χώραν αργότερα, την 30/5/41.

Όμως, ένα άγνωστο περιστατικό, που ήλθε 
εις γνώσιν μου πολύ αργότερα από πρώτο χέρι 
από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή του, και αφού 
εμπλούτισε ιστορικώς τα γεγονότα εκείνης της 
περιόδου, έδωσε ενδιαφέρον, διά περαιτέρω 
έρευνα. Το περιστατικό, τοποθετείται χρονικώς 
κατά τον πόλεμο της Γερμανίας και της Ελλάδος 
και ιδιαίτερα, αφορά την ημέρα υπογραφής της 
ανακωχής, δηλαδή την 20ή Απριλίου 1941. Ως 
γνωστόν, μία εκ των καλυτέρων Μονάδων που 
είχαν σταλεί από τους Γερμανούς στο μέτωπο, 
ήταν η προσωπική φρουρά και επίλεκτη μεραρ-
χία «Αδόλφος Χίτλερ», εις τον Διοικητήν της 
οποίας Σεπ ντίτριχ, παρεδόθησαν τα ελληνικά 
στρατεύματα.

Έναν αξιωματικόν της Μεραρχίας αυτής, έτυ-
χε μετά από πολλά χρόνια, να συναντήσω στη 
Γερμανία σε μια δεξίωση γενεθλίων, κοινής 

φίλης. Τον έλεγαν Max Wünsche και είχε δια-
τελέσει προσωπικός υπασπιστής του Χίλτερ, 
στην προ του πολέμου περίοδον. Εγώ, τον είχα 
αναγνωρίσει ποιος ήταν, αλλά παρέμενα δια-
κριτικός, ενώ αυτός, όταν πληροφορήθηκε ότι 
είμαι Έλλην αξιωματικός, με πολύ ευγένεια με 
πλησίασε και μου είπε ότι είχε πολεμήσει στη 
«Γραμμή Μεταξά» και αφού μου εκθείασε τη 
γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών, μου 
απεκάλυψε το περιστατικό ότι, όταν υπεγράφη 
η ανακωχή με την Ελλάδα την 20ή Απριλίου, 
αυτός πέταξε στο Βερολίνο, με ειδικό αεροπλά-
νο που ανέμενε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, για 
να προλάβει τη δεξίωση που εδίδετο εκείνο το 
βράδυ στην καγκελαρία, για τα 52α γενέθλια 
του Χίτλερ και να του επιδώσει το έγγραφον της 
παραδόσεως της Ελλάδος, ως δώρον του Γερ-
μανικού Στρατού, στον αρχηγόν του.

Μετά την εύνοια της τύχης να μάθωμε για τα 
πρωτόκολλα παραδόσεως από τον κομιστήν 
των Max Wünsche, τώρα έχοντες στα χέρια μας 
το κείμενον για την ανύψωσιν της σημαίας στην 
Ακρόπολη, η επιθυμία να γνωρίσωμεν και τον 
συντάξαντα το κείμενον ίλαρχον, υπήρξε μεγα-
λυτέρα.

Έτσι, μετά από πολλές έρευνες ευρέθη ότι, 
την εποχή εκείνη, ευρίσκετο στην Ελλάδα ένας 

Λένι Ρίφενσταλ, ανάμεσα στα Γερμανικά Στρατεύματα. 
Πολωνία, 1939

τούτο μπορούν να θεωρηθούν αξιόλογες.
Μετά τη ναυμαχία έφθασε με τους ημεροσκό-

πους στο ελληνικό στρατόπεδο το άγγελμα για 
το ηρωικό τέλος του Λεωνίδα, που υπεράσπιζε 
τις ίδιες εκείνες ημέρες το άλλο πέρασμα προς 
την Ελλάδα: τις Θερμοπύλες. Ο περσικός χείμαρ-
ρος άρχισε να κυλάει τώρα ασυγκράτητος προς 
τα νότια και οι Έλληνες ναυτικοί αποφάσισαν να 
επιστρέψουν στις βάσεις τους, όπου καινούργιοι 
τους περίμεναν αγώνες. Πολλά άλλωστε καρά-
βια είχαν ανάγκη από επισκευή.

Πρώτοι αποχώρησαν οι κορίνθιοι και τελευταί-
οι οι Αθηναίοι. Στο ταξίδι της επιστροφής ο Θεμι-
στοκλής, ναυμάχος αλλά και πολιτικός, προσέγγι-
ζε στα παράλια όπου υπήρχαν πηγάδια και πηγές 
νερού και μπορούσαν να σταματήσουν για ύδρευ-
ση τα καράβια του ξέρξη. Εκεί, σε περίβλεπτα μέ-
ρη, έγραφε πάνω στους βράχους μια έκκληση 
προς τους Ίωνες, που σκοπό είχε να τους προσελ-
κύσει στο ελληνικό στρατόπεδο ή το λιγότερο να 
τους κάμει υπόπτους στον ξέρξη.  

•
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Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα Μπατσιούλας Δημήτριος ΠΝ

Ο κατακλυσμός σαν φυσικό φαινόμενο

Ε ίναι ευρύτατα και δογματικά διαδεδομέ-
νο ότι ο κατακλυσμός και ειδικά όπως 
τον συναντούμε στις τρεις «συγγενείς» 

θρησκείες στην ευρύτερη περιοχή μας, στον Ιου-
δαϊσμό, στο Χριστιανισμό και στον Ισλαμισμό, 
ήταν μια αμείλικτη τιμωρία του Θεού προς την 
τότε αμαρτωλή ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως και 
η επιστημονική άποψη, ότι ο κατακλυσμός, που 
τον αναφέρουν όλες οι αρχαίες θρησκείες του 
κόσμου, δεν ήταν «θεϊκή τιμωρία» αλλά ένα κα-
θαρά ένα φυσικό φαινόμενο. Αλλά ας πάρουμε 
τα πράγματα από την αρχή.

Το 1513, ο ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου 
Πιρί Ρέις, κατασκεύασε, με βάση άλλους χάρτες, 
έναν Παγκόσμιο Χάρτη, όπου μεταξύ των άλλων 
απεικόνιζε λεπτομερειακά την Ανταρκτική, δηλα-
δή το νότιο Πόλο, ξηρά και χωρίς να καλύπτεται 
από πάγους. Ο χάρτης αυτός βρέθηκε στη βιβλι-
οθήκη του παλιού Αυτοκρατορικού Παλατιού της 
κωνσταντινούπολης το 1929, ήταν ζωγραφισμέ-
νος σε δέρμα γαζέλας και περίμενε τυλιγμένος 
σ’ ένα σκονισμένο ράφι να ανακαλυφθεί. Το 1513 
μόλις είχε ανακαλυφθεί η Ήπειρος της Αμερικής, 
ενώ η Ανταρκτική ανακαλύφθηκε τριακόσια χρό-
νια αργότερα, το 1818, και επομένως ο Πιρί Ρέις 
δεν θα μπορούσε να έχει πληροφορίες από σύγ-
χρονους του εξερευνητές για να τη χαρτογραφή-
σει. και επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα είναι γε-
νικώς αποδεκτά, οι πάγοι της Ανταρκτικής υπάρ-
χουν με τη σημερινή τους μορφή εδώ και εκα-
τομμύρια χρόνια, ενώ η χαρτογράφηση είναι μία 
πραξη σύνθετη και ένα έργο πολιτισμού και θα 
πρέπει να επεξηγηθεί πώς επιτεύχθηκε αυτή από 
τον Οθωμανό ναύαρχο.

Το θέμα αυτό απασχόλησε κατά το 1960 τον 

Τσαρλς Χάπγκουντ, καθηγητή της ιστορίας των 
επιστημών στο κολέγιο κιν του νιου Χαμσάιρ 
των ηΠΑ, που απευθύνθηκε στην Πολεμική Αε-
ροπορία της πατρίδας του και έλαβε την ακόλου-
θη απάντηση την 6η Ιουλίου 1960 από την 8η 
Αναγνωριστική μοίρα τεχνικών (ΑΜΤ):

«Αγαπητέ καθηγητά Χάπγκουντ,
Μετά την αίτησή σας για αξιολόγηση ορισμέ-

νων ασυνήθιστων χαρακτηριστικών στον Παγκό-
σμιο Χάρτη του Πιρί Ρέις του 1513, καταλήξαμε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: ο ισχυρισμός σας 
ότι στο κάτω άκρο του χάρτη απεικονίζεται η 
Ακτή της Πριγκίπισσας Μάρθας, που βρίσκεται 
στη Γη της Βασίλισσας Μοντ στην Ανταρκτική, 
καθώς και η χερσόνησος Πάλμερ, είναι σωστός. 
Από τη μεριά μας πιστεύουμε πως αυτή είναι η 
πλέον πιθανή και λογική ερμηνεία του χάρτη.

» η γεωγραφική λεπτομέρεια που απεικονίζε-
ται στο κάτω άκρο του χάρτη, συμπίπτει εντυπω-
σιακά με το σεισμικό διάγραμμα της Ανταρκτικής 
που σχεδίασε η Σουηδοβρετανική αποστολή του 
1949.

» Αυτό υποδηλώνει ότι η ακτή έχει χαρτογρα-
φηθεί προτού σκεπαστεί από πάγο.

» Σήμερα, στη συγκεκριμένη τοποθεσία οι πά-
γοι έχουν πάχος περίπου ένα μίλι.

» Όσο αφορά το πώς χαρτογραφήθηκε η περι-
οχή, με όσα ήταν γνωστά για τη γεωγραφία το 
1513, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.

ΧΑΡΟΛνΤ Ζ. ΟΛΜΑΓΕΡ
Πτέραρχος ΠΑ των ηΠΑ»

Ύστερα από αυτό ο καθηγητής Χάπγκουντ σε 
μια συζήτηση με το σύγχρονο του Άλμπερτ Άιν-
στάιν, με τον οποίο τον συνέδεε στενή σχέση 

μόνο Γερμανός αξιωματικός, φέρων το όνομα 
Jacob. Ήτο, ο λοχαγός των τεθωρακισμένων 
Peter Jacob, που το 1940 στη Γαλλία του είχε 
απονεμηθεί ο Σιδηρούς Σταυρός, ενώ διά τον 
απαράμιλλον ηρωισμόν του στα οχυρά Μεταξά, 
είχε τιμηθεί με το Σταυρό των Ιπποτών, του Σι-
δηρού Σταυρού. Σε αυτόν, λοιπόν, τον αξιωμα-
τικόν έπρεπε να ρίψωμεν όλον το βάρος των 
ερευνών, ως πιθανόν συντάκτη του κειμένου 
του τηλεγραφήματος.

Δυστυχώς, όμως, αυτός δεν ευρίσκετο εν 
ζωή, αλλά ήτο σύζυγος της Leni Riefenstahl, 
της περίφημης χορεύτριας, ηθοποιού και σκη-
νοθέτιδος. Ήτο, η ευνοουμένη του Χίτλερ, ο 
οποίος εδήλωνε ερωτευμένος μαζί της και της 
είχε αναθέσει το γύρισμα του ντοκιμαντέρ προ-
παγάνδας του κόμματος «Θρίαμβος της θελή-
σεως» και του βραβευμένου κινηματογραφικού 
ντοκιμαντέρ των Ολυμπιακών Αγώνων 1936 
«Olympia».

Διεθνής, λοιπόν, καλλιτεχνική προσωπικό-
της, μετά τον πόλεμον, δεν μπόρεσε να δικαιο-
λογήσει την επαγγελματική της μόνο σχέση με 
το ναζισμό, όπως αυτή υπεστήριζε, εξαιτίας 
ενός μοιραίου τηλεγραφήματος, που με συναι-
σθηματική φόρτιση της τότε εποχής, είχε απο-
στείλει εις τον Χίτλερ και τον οποίον θα την 
«ακολουθούσε σε όλη της την ζωή». Απεστάλη 
επ’ ευκαιρία της καταλήψεως της Γαλλίας, τον 
Ιούνιο 1940 και είχε ως ακολούθως:

«Φύρερ μου, βαθειά συγκινημένη, συμμετέ-
χω στην προσωπική, αλλά και της Γερμανίας 
μεγαλύτερη νίκη. Πραγματοποιείτε επιτεύγματα 
μοναδικά στην ανθρώπινη ιστορία».

Το τηλεγράφημα αυτό, κατεσχέθη στην κα-
γκελαρία μετά την πτώση του Χίτλερ και ευρί-
σκεται τώρα, μαζί με άλλα έγγραφα σε ένα 
φρουρούμενο οίκημα σε αριστοκρατική περιοχή 
του Βερολίνου και είναι ένα από τα εκατό εκα-

τομμύρια έντυπα, ταξινομημένα σε τριάντα εκα-
τομμύρια φακέλλους. Ίσως, η μεγαλύτερη και 
πιο αξιόλογη συλλογή εγγράφων του Γ' Ράιχ.

Μη υπάρχοντος, πλέον, του συζύγου, αυτή την 
προβεβλημένη και δύσκολη γυναίκα προσπάθη-
σα να συναντήσω προ του 2002, έτους του θα-
νάτου της, την πρώτη φορά όταν είχε έλθει στην 
Αθήνα και συγκεκριμένα στην κηφισιά, προσκε-
κλημένη κάποιου ομίλου, ανεπιτυχώς και τη 
δεύτερη φορά λίγο καιρό αργότερα, όταν ευρι-
σκόμενος στο Μόναχο κατόρθωσα να την επι-
σκεφθώ στο σπίτι της, με τη βοήθεια ενός επι-
φανούς Γερμανού φίλου της, καθ’ όσον ήτο 
εξαιρετικά απόμακρη και πολύ προσεκτική στις 
επαφές της.

Εκεί, μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις της 
έθεσα το ερώτημα, αν γνώριζε ότι, ο αποθανών 
σύζυγός της μπορούσε να έχει σχέση με τη ση-
μαία στην Ακρόπολη των Αθηνών. η απάντησή 
της ήτο: «Μα βέβαια, τότε ήταν στην Ελλάδα. 
Επήρε και το Σταυρό του Ιππότου». Φυσικά, η 
αόριστη αυτή απάντηση, δεν έλυε το θέμα.

Έτσι, τελευταία ελπίδα ήτο, η καταφυγή μου 
στα Γερμανικά Αρχεία Πολέμου. Είχα γράψει 
προ πολλού χρόνου και τώρα τελευταία επήρα 
από τη Σχετική Υπηρεσία την απάντηση, ότι αδυ-
νατούν να με πληροφορήσουν, και ότι η απάντη-
ση δίδεται μόνον, σε όσους έχουν σχέση συγγε-
νείας με το πρόσωπον που ερευνάται και κατό-
πιν, πολλών αποδεικτικών εγγράφων. και 
τούτο, γιατί καθημερινά λαμβάνουν εκατοντά-
δες επιστολές από όλον τον κόσμο, που τους 
ζητούν και τα πιο απίθανα πράγματα. Ίσως, εν-
νοούσαν και εμάς. κατόπιν τούτου, παραμένο-
μεν στην ασαφή και αβέβαια δήλωση της L. 
Riefenstahl ότι: «Τότε, ήταν στην Ελλάδα».  
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αφού ο τελευταίος προλόγιζε τα βιβλία του, πλη-
ροφορήθηκε απ’ αυτόν ότι: «Στις πολικές περιο-
χές υπάρχει συσσώρευση πάγων, οι οποίοι όμως 
δεν είναι συμμετρικά διατεταγμένοι στην επιφά-
νεια του πόλου. η περιστροφή της γης δρα σε 
αυτές τις μη συμμετρικές συσσωρευμένες μάζες, 
παράγοντας φυγόκεντρο ορμή, που μεταδίδεται 
στον εξωτερικό φλοιό της γης. η συνεχώς αυξα-
νόμενη φυγόκεντρος ορμή, όταν φτάσει σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο, θα μετατοπίσει το φλοιό 
της γης από το υπόλοιπο σώμα της» και του συ-
νέστησε να μελετήσει το θέμα με γεωφυσικούς 
και γεωλόγους.

Οι τελευταίοι ανέπτυξαν στον καθηγητή Χάπ-
γκουντ την ακόλουθη θεωρία, που με την πρώτη 
ματιά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σενάριο επι-
στημονικής φαντασίας. Ότι το στρώμα των πά-
γων στην Ανταρκτική αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 
χίλια διακόσια (1.200) περίπου τετραγωνικά χι-
λιόμετρα και αυτό έχει σαν συνέπεια, λόγω και 
της κλίσης της γήινης σφαίρας και σε συνδυασμό 
με τη θεωρία του Άινστάιν για τη συνεχώς αυξα-
νόμενη φυγόκεντρη ορμή που μεταδίδεται στον 
εξωτερικό φλοιό της γης, να μετατοπίζει αυτόν 
κάθε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) χρό-
νια. Δηλαδή το λεπτό, πάχους 48 χιλιομέτρων, 
αλλά σκληρό εξωτερικό στρώμα της γης, αυτό 
που οι γεωλόγοι ονομάζουν λιθόσφαιρα, είναι 
δυνατό να γλιστρήσει πάνω στο μαλακό εσωτε-
ρικό στρώμα της, στο γήινο πυρήνα της διαμέ-
τρου 12.872 χιλιομέτρων, όπως θα γλιστρούσε 
ολόκληρη η φλούδα ενός πορτοκαλιού, αν ήταν 
χαλαρή, πάνω στη ζουμερή σάρκα του φρούτου. 
η τελευταία τέτοια μετατόπιση θεωρείται ότι έγι-
νε ανάμεσα στο 14.500 και 12.500 π.Χ., με πολ-
λαπλές μεταδονήσεις σε πλανητικό επίπεδο, που 
συνεχίστηκαν με μεγάλα διαστήματα μέχρι το 
9.500 π.χ. και μετατόπισε το φλοιό της γης κατά 
3.200 χιλιόμετρα. Οι συνέπειες αυτής της μετα-

τόπισης ήταν ολοσχερώς καταστροφικές. Ανυ-
πολόγιστα παλιρροϊκά κύματα, πανίσχυροι άνε-
μοι και τυφώνες, ηλεκτρικές καταιγίδες, ηφαι-
στειακές εκρήξεις προερχόμενες από τη διάνοι-
ξη σεισμικών ρηγμάτων σε όλο τον πλανήτη, 
λιώσιμο των πάγων των δύο πόλων λόγω μετα-
τόπισής τους σε θερμότερα κλίμακα, άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας κατα ενενήντα με εκατό 
είκοσι μέτρα, με αποτέλεσμα «ν’ ανοίξουν οι κα-
ταρράκτες του ουρανού» και να βρέχει καταρρα-
κτωδώς και ασταμάτητα άγνωστο για πόσα χρό-
νια, έγινε αυτό που όλες οι αρχαίες θρησκείες 
περιγράφουν σαν κατακλυσμό, κάλυψη της ατμό-
σφαιρας με παχύτατα νέφη που οι ηλιακές ακτί-
νες δεν μπορούσαν να διαπεράσουν για πάνω 
από τέσσερις χιλιάδες χρόνια και η γη να καλυ-
φθεί από πάγους για αντίστοιχο χρονικό διάστη-
μα, που είναι γνωστό σαν περίοδος των παγετώ-
νων. και φυσικά ολοσχερή καταστροφή των 
πολιτισμών που μέχρι τότε αναπτύχθηκαν και 
που τα αποτυπώματά τους συναντούμε διάσπαρ-
τα σε ολόκληρη τη γη, μεταξύ των οποίων ήταν 
και οι χάρτες που χρησιμοποίησε ο Πιρί Ρέις για 
να φτιάξει το δικό του, που απεικονίζει την Ανταρ-
κτική να μην καλύπτεται από πάγους.

Αν η θεωρία της μετατόπισης του φλοιού της 
γης είναι σωστή, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ο κατακλυσμός ήταν αποτέλεσμα αυτής και πέ-
ρασε από τη μυθολογία στην ιστορία μέσα από τις 
διηγήσεις και τους μύθους. Οι οποίοι μύθοι του 
κατακλυσμού, όπως τις βρίσκουμε στις αρχαίες 
ιστορίες, έχουν τόσες ομοιότητες μεταξύ τους, 
που είναι σαν να τους έγραψε ο ίδιος «συγγρα-
φέας». Όπως:

Στην έρημο του Ιράκ βρέθηκαν αρκετές χιλιά-
δες πήλινες πλάκες των αρχαίων Σουμερίων με 
κείμενα σε σφηνοειδή γραφή, που χρονολογού-
νται μέχρι και την τρίτη χιλιετία π.χ. Στα κείμενα 
αυτά αναφέρονται οι διηγήσεις του βασιλιά Ουτ-

ναπιστίμ, που είχε κυβερνήσει πριν από χιλιάδες 
χρόνια και είχε επιζήσει μετά το μεγάλο κατακλυ-
σμό. «Στα πολύ παλιά χρόνια», διηγιόταν ο Ουτ-
ναπιστίμ, «στη γη κατοικούσαν οι εξής θεοί: ο 
Άνου, θεός του ουράνιου θόλου, ο Ενλίλ, που 
επέβαλε τις θείες αποφάσεις, η Ιστάρ, θεά του 
πολέμου και του έρωτα και ο Έα, θεός του νερού 
και προστάτης του ανθρώπου.

» Εκείνη την εποχή οι λαοί ενώθηκαν, το αν-
θρώπινο γένος πολλαπλασιάστηκε, ο κόσμος 
μούγκριζε σαν άγριο βόδι και ο μέγας θεός, ο 
Ενλίλ, ενοχλημένος από το θόρυβο είπε στη συ-
νέλευση των θεών:  Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο 
τις κραυγές της ανθρωπότητας, έχω χάσει τον 
ύπνο μου, θα με τρελάνουν. Έτσι οι θεοί συμφώ-
νησαν να εξολοθρεύσουν τους ανθρώπους.

» Ο Έα όμως με λυπήθηκε και με συμβούλεψε 
να φτιάξω μια βάρκα για να σωθώ εγώ και η οι-
κογένειά του: Γκρέμισε το σπίτι σου, είπε, και 
φτιάξε μία βάρκα με σωστές αναλογίες, με αρ-
μονικό μηκος και πλάτος. Έπειτα φόρτωσε το 
σπόρο όλων των ζωντανών πλασμάτων στη 
βάρκα.

» η βάρκα ήταν έτοιμη πάνω στην ώρα. Φόρ-
τωσα πάνω της ό,τι είχα και δεν είχα, τη φόρτω-
σα με το σπόρο των ζωντανών πλασμάτων. Επι-
βίβασα συγγενείς και φίλους, βοοειδή, άγρια 
ζώα και όλων των ειδών τους τεχνίτες. Είχε φτά-
σει το πλήρωμα του χρόνου. Το χάραμα ένα μαύ-
ρο σύννεφο εμφανίστηκε στη βάση του ουρανού 
και άρχισε να βροντάει εκεί που κάλπαζε ο 
Αντάντ, ο θεός της καταιγίδας.

» Για έξι μέρες και έξι νύχτες, ο άνεμος λυσ-
σομανούσε, η θύελλα και η τρικυμία είχαν στήσει 
έναν τρελό χορό πάνω από τη γη και οι καταιγίδες 
δεν έλεγαν να κωπάσουν. Την αυγή της έβδομης 
μέρας ο νότος ξαστέρωσε, η θάλασσα ηρέμησε 
και οι καταρρακτώδεις βροχές σταμάτησαν. Το 
νερό είχε σκεπάσει τα πάντα, είχε γίνει η στέγη 
της γης. Άνοιξα μια καταπακτή και το φως έλου-
σε το πρόσωπό μου. Τότε γονάτισα, έσκυψα το 
κεφάλι μου και έκλαψα. Δεκατέσσερις λεύγες 
πιο πέρα φάνηκε ένα βουνό. Ήταν το όρος νισίρ 
κι η βάρκα μου προσάραξε πάνω του και δε με-
τακινήθηκε ποτέ ξανά. Το απόγευμα της έβδομης 
μέρας αμόλησα ένα περιστέρι, μα δε βρήκε τόπο 



20               ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014              21

να σταθεί κι επέστρεψε. Στο τέλος άφησα έναν 
κόρακα, μα τα νερά είχαν υποχωρήσει και το που-
λί προτίμησε να χορτάσει την πείνα του  και να μη 
γυρίσει.

» Τότε κατάλαβα ότι ο κίνδυνος είχε περάσει 
και κατέβηκα από τη βάρκα».

Αν στα ανωτέρω κείμενα αντικαταστήσουμε το 
βασιλιά Ουτναπιστίμ με το νώε και το όρος νισίρ 
με το Αραράτ, βρίσκουμε τον κατακλυσμό που 
περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης (κεφ. 6-9) 
της παλαιας Διαθήκης και που είναι σίγουρα αντι-
γραφή από τις πήλινες πλάκες των Σουμερίων 
και μάλιστα μετά την αιχμαλωσία και μετοικεσία 
των Εβραίων στη Βαβυλώνα επί ναβουχοδονό-
σορος του Μεγάλου από το 634-562 π.Χ., όπου 
ήρθαν σε επαφή με τον τεράστιο πολιτισμό που 
αναπτύχθηκε εκεί.

Στην κοιλάδα του Μεξικού, πολύ μακριά από τα 
όρη νισάρ και Αραράτ, σε μια χώρα που πολιτιστι-
κά και γεωγραφικά ήταν απομονωμένη και δεν 
είχε δεχθεί ιουδαϊκή – χριστιανική επιρροή μέχρι 
την κατάκτησή της από τους Ισπανούς το 15ο αι-
ώνα π.Χ., υπάρχει ένας παρόμοιος μύθος για τον 
κατακλυσμό. Ένας άνδρας, ο κοκόστλι και η γυ-
ναίκα του Σοτσικετζάλ, είχαν ειδοποιηθεί από ένα 
θεό για τον κατακλυσμό. Για να σωθούν τους συμ-
βούλεψε να φτιάξουν μια μεγάλη βάρκα και να 
βάλουν μέσα σπόρους από όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς. Ταξίδευαν όσες μέρες κράτησε η 
θεομηνία, μέχρι που οι καταιγίδες κώπασαν και το 
σκάφος τους προσάραξε σ’ ένα ψηλό βουνό.

Σύμφωνα με μία κεντροαμερικανική παράδο-
ση, ο θεός Τεσκατλιπόκα αποφάσισε να πνίξει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα εκτός από κάποιον 
Τέσπι, τον οποίο επιβίβασε σε ένα ευρύχωρο 
σκάφος μαζί με τη γυναίκα του, τα παιδιά του κι 
ένα σημαντικό αριθμό πουλιών, ζώων και σπό-
ρων, που ήταν απαραίτητοι για τη συνέχιση της 
ζωής στον πλανήτη. Όταν ο Τεσκατλιπόκα διέτα-

ξε τα νερά της βροχής να τραβηχτούν, το σκάφος 
προσάραξε στην κορυφή ενός βουνού.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προφορικές πα-
ραδόσεις που κατέγραψε ο ησίοδος τον 8ο αιώ-
να π.Χ., ο Δίας, βασιλιάς των θεών, αποφάσισε 
να σαρώσει κάθε ίχνος ζωής στη γη μ’ ένα κατα-
κλυσμό, για να τιμωρήσει το «χάλκινο γένος». 
Θέλησε να εξοντώσει αυτούς τους εκπληκτικούς 
ανθρώπους με τα στιβαρά χέρια και τη γιγαντιαία 
δύναμη, για να τιμωρήσει τον ανυπάκουο Προ-
μηθέα, έναν επαναστάτη Τιτάνα, που έκλεψε τη 
φωτιά από τους θεούς για να τη χαρίσει στους 
θνητούς. Ο Προμηθέας όμως πρόλαβε να συμ-
βουλέψει το γιο του, το Δευκαλίωνα, να φτιάξει 
ένα ξύλινο κουτί και αφού το γεμίσει με τα «ανα-
γκαία» να μπει μέσα με τη γυναίκα του την Πύρρα. 
Αμέσως μετά ο Δίας άνοιξε τους κρουνούς του 
ουρανού και η γη πλημμύρισε. Ο Δευκαλίωνας 
και η Πύρρα έπλεαν με το ξύλινο κουτί τους μέχρι 
που προσάραξαν στον Παρνασσό.

Ό,τι είναι ο νώε για τους Εβραίους ήταν και ο 
Δευκαλίωνας για τους αρχαίους Έλληνες, πρό-
δρομος της γενιάς τους, ιδρυτής πολλών ναών, 
πόλεων και θεμελιωτής του ανεπανάληπτου αρ-
χαιοελληνικού πολιτισμού. η χριστιανική μας 
όμως θρησκεία, ασπαζόμενη τη μυθολογία των 
Εβραίων (Παλαιά Διαθήκη), αντί να τον έχει πολύ 
πιο πάνω από το νώε, μιας και διαιώνισε τη γενιά 
των Ελλήνων, τον κατέταξε και αυτόν όπως και 
όλους τους ανυπέρβλητους διανοητές του αρ-
χαιοελληνικού πολιτισμού μας, στις τάξεις των 
ειδωλολατρών και τον «εξαφάνισε» μαζί με 
όλους τους άλλους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι πιο πο-
λύ ταιριάζει ο κατακλυσμός να είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο παρά η τιμωρία κάποιου ή κάποιων 
θεών προς τους ανθρώπους για λόγους διαφορε-
τικούς από θρησκεία σε θρησκεία και ο αναγνώ-
στης ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.  

Γράφει ο Αξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠΝ
πρώην δικηγόρος

Ολίγα για τη γλώσσα μας

Αν με ρωτήσει κάποιος: «Από το σύ-
νολο του ελληνικού πολιτισμού 
(διαχρονικώς) ποιο είναι το μεγα-

λυτερο επίτευγμα, που πρέπει να διασωθεί, ως 
μοναδικό κατάλοιπο της παρουσίας του Ελληνι-
σμού στη μέχρι σήμερα ανθρώπινη ιστορία» θα 
απαντούσα αδίστακτα: η ελληνική γλώσσα, έστω 
και χωρίς την προσωδιακή της μορφή. Λοιπόν:

Θα προσπαθήσω να εκθέσω με λιτό και συ-
νοπτικόν τρόπο μερικές σκέψεις μου (και γνώ-
σεις) για τη γλώσσα, αφού διευκρινίσω, ότι με 
τον όρο «πολιτισμός» εννοώ «το σύνολο των 
επιτευγμάτων ενός λαού, πνευματικών κυρίως, 
αλλά και υλικών, διαχρονικώς ή σε μία συγκε-
κριμένη εποχή». και χωρίς να υποβαθμίζω τον 
Παρθενώνα, τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, τον 
Μεγαλέξανδρο, τη Δημοκρατία ή άλλα παρεμ-
φερή επιτεύγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά 
(και ιδίως μοναδικά), θα επιμείνω στον ισχυρι-
σμό μου, ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ελ-
ληνισμού είναι η γλώσσα του (η γλώσσα των 
Θεών, όπως είπε ο κικέρωνας, αν αυτοί μιλού-
σαν). και πάντως πολιτισμός χωρίς γλώσσα δεν 
υπάρχει, αλλά γλώσσες χωρίς πολιτισμό υπάρ-
χουν. Διότι η γλώσσα είναι το κυριο όργανο που 
θεμελιώνει και διαδίδει τον πολιτισμό από γε-
νεά σε γενεά... σκυταλοδρομικώς, επειδή ο λό-
γος (=η γλώσσα) είναι η «αρχή» και το μέσο 
προαγωγής της διανόησης, της επικοινωνίας, 
της διαλεκτικής, της δικαιοσύνης, της λογοτε-
χνίας, της επιστήμης κ.ά. (είτε ο προφορικός 
είτε, κυρίως, ο γραπτός).

Λέγοντας γλώσσα, εκτός από το «μυώδες» 
εκεί όργανο που έχομε στο στόμα μας για να βο-
ηθάει τη μάσηση, την κατάποση και τη γεύση κυ-

ρίως (αλλά όχι μόνο) εννοούμε και το προφορικό 
ή γραπτό μέσο που χρησιμοποιούμε κατά κύριο 
(μα όχι μοναδικό) τρόπο για να επικοινωνούμε 
μεταξύ μας οι άνθρωποι. και από αυτές τις δύο 
βασικές έννοιες δημιουργούνται και άλλες π.χ. 
γλώσσα μουσικής, ζωγραφικής κ.λπ.

Μπορούμε δε, με δυο λέξεις να πούμε ότι η 
γλώσσα είναι ο κόσμος μας (κάπως έτσι νομίζω 
το λέει και ο Wittgenstein) και ας συμπεράνου-
με από τώρα, με όση κριτικήν ικανότητα μας 
έδωσεν η πείρα, ότι το επίπεδο της ζωικής μας 
υπεροχής, η δύναμή μας, ο πολιτισμός μας, οι 
ανέσεις μας, οι συγκινήσεις μας ό,τι κοντολογίς, 
είμαστε ως άνθρωποι (και όσο είμαστε), είναι 
αποτέλεσμα του οργάνου αυτού της επικοινω-
νίας. Μπορούμε ακόμα να πούμε με έναν τρό-
πο... κομπασμού, ότι χωρίς τη γλώσσα, το πνεύ-
μα μας, δηλαδή η αυτοσυνειδησία μας, η αυτο-
γνωσία μας είτε είναι δώρο Θεού είτε της ...
ύλης, θα ήταν ...ά-δωρο, εάν δεν είχαμε αυτο-
προαχθεί μέχρι την ανακάλυψη και χρήση της 
γλώσσας, όχι μόνο της προφορικης, αλλά και 
της γραπτής, που είναι το «στήριγμα της μνή-
μης» και σε αυτή βασίζεται το εκάστοτε επίπεδο 
πολιτισμού, αφού αυτή (η γραπτή) αποτελεί τη 
σκυτάλη του πολιτισμού. Λέγοντας δε «σκυτάλη 
του πολιτισμού» εννοώ ότι κάθε γενιά (ή κάθε 
λαός ή λαοί, όπως έκαναν οι Δυτικοί που δημι-
ούργησαν την Αναγέννηση, αφού ανακάλυψαν 
τους ...Έλληνες) παραλαμβάνει γραπτώς κυρί-
ως, ό,τι δημιούργησαν οι προηγούμενες γενεές 
(ή άλλοι λαοί), διότι αλλιώς θα έπρεπε (σαν Σί-
συφοι) να ξεκινάνε από την αρχή πάντοτε. Εν 
ολίγοις: η αποθήκη της μνήμης, που έχει ο νους 
μας δεν επαρκεί για να προαχθεί ο ανθρώπινος 
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πολιτισμός –τεχνικός και μη– και γι’ αυτό η 
γλώσσα μεγαλώνει τη χωρητικότητα αυτής της 
αποθήκης. Ειδικότερα:

Για την προέλευση και την ανάπτυξη της γλώσ-
σας υπάρχουν τρεις κυρίως θεωρίες: α. η Φυσι-
κή ή Έμφυτη, που δέχεται ότι η γλώσσα ενυπάρ-
χει μέσα στην πλατωνική «ιδέα της ψυχής» προ 
της «ενσωματώσεως της ψυχής» (Πλάτων, 
Descartes με κάποιες παραλλαγές, Chomsky και 
μερικοί άλλοι). β. η Εμπειρική, που δέχεται ότι η 
γλώσσα είναι αποτέλεσμα της πείρας, δηλαδή 
της επαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον, 
από όπου δέχεται ερεθίσματα και δημιουργεί λέ-
ξεις (Locke, Watson, Bloomfield και άλλα) και γ. 
η  Ενδιάμεση, που προσπαθεί να συνδιάσει τις 
παραπάνω δυο θεωρίες (Wittgenstein, Derrida 
κ.ά.). Σε αυτά όμως, που ενδιαφέρουν κυρίως 
τους ειδικούς, δεν θα επιμείνουμε. Ας πούμε μό-
νον, ότι ανάλογα με την υιοθέτηση αυτής ή εκεί-
νης της άποψης, προκύπτουν, ως συνέπεια, διά-
φορες γνώμες όπως π.χ. για τη σταθερότητα ή 
ρευστότητα των εννοιών που περιέχουν οι διά-
φορες λέξεις ή για την εξέλιξη της γλώσσας 
κ.λπ.

Οι πρώτες μορφές της γλώσσας ήταν απλές, 
αλλά με την πάροδο του χρόνου εμπλουτίστηκαν. 
η ελληνική γλώσσα, που θεωρείται διαχρονικώς 
η πιο τέλεια του κόσμου, καλλιεργήθηκε πολύ 
και διαχώρισε τα μέρη του λόγου. Πρώτα καθό-
ρισε το υποκείμενο της γλώσσας, που είναι η 
ύλη, δηλαδή η «ουσία του κόσμου» (=το ...ουσι-
αστικό) και μετά προσδιόρισε τη δραστηριότητα, 
την ενέργεια αυτού του ουσιαστικού (ρήμα, και το 
χαρακτήρα, την ποιότητα του ουσιαστικού) επίθε-
το, καθώς και άλλα μέρη του λόγου. Έφτιαξε 
δηλαδή αυτό που λέμε Γραμματική, ώστε όσοι 
μιλάνε την ίδια γλώσσα να έχουν όμοια κοινή 
αντίληψη για κάθε πράγμα, δηλαδή δημιουργή-
θηκε η έννοια των λέξεων, η οποία συχνά παρα-

ποιείται, στρεβλώνεται από τους ολιγογράμμα-
τους με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, η παραποίηση των λέξεων δεν έγινε 
μόνο στις έννοιες των λέξεων, αλλά και στους 
ήχους, δηλαδή στους φθόγγους των λέξεων και 
έτσι δημιουργήθηκε η πολυγλωσσία στους αν-
θρώπους, που, στους πολύ αρχαίους χρόνους, 
ζούσαν απομονωμένοι και χωρίς τα σημερινά 
επικοινωνιακά και εποπτικά μέσα, τα οποία ενο-
ποιούν την εκφορά της γλώσσας (π.χ. η TV). κι ας 
σημειώσω εδώ, ότι αυτή η πολυγλωσσία δημι-
ούργησε, εν πολλοίς και το διαφορισμό των 
εθνών, ο οποίος, θα ήταν πολύ μεγαλύτερος νο-
μίζω, εάν στους λαούς της Ασίας και ιδίως της 
κίνας, δεν υπήρχε η ιδεαγραμματική απόδοση 
της γλώσσας, η οποία εκφράζει με τον ίδιο τρόπο 
ακόμα και τις λέξεις που έχουν διαφοροποιηθεί 
κατά την εκφορά τους (έτσι η γραπτή γλώσσα 
αποτελεί στοιχείο ενότητας, εν αντιθέσει προς τη 
διασπαστικότητα που δημιουργει συχνά η εκφο-
ρά αυτής).

Σε αυτό το σημείο, ας εκθέσω επιγραμματικώς 
για την ελληνική γλώσσα ότι:

α) κατά τις αρχέγονες μορφές (όπως π.χ. η 
γραμμική γραφή Β' που διαβάστηκεν από τον Βέ-
ντρις το 1952) η γλώσσα μας γραφότανε από τα 
δεξιά προς τα αριστερά πρώτα, μετά γραφότανε 
και από τα αριστερά και από τα δεξιά (βουστρο-
φιδόν), και τέλος μόνον από τα αριστερά προς τα 
δεξιά.

β) Τα στοιχεία (σύμφωνα και φωνήεντα) βρέ-
θηκαν από τους Έλληνες, αλλά υπάρχουν κι αυ-
τοί που διατείνονται, ότι μόνο τα φωνήεντα επι-
νοήθηκαν από τους Έλληνες, ενώ τα σύμφωνα 
πήραν από τους ...Φοίνικες (Αληθεύει; Χμ;...)

γ) Αρχικώς η γραφή ήταν κεφαλαιογράμματη, 
χωρίς διαστήματα και στίξεις, αλλά τον 7ο-9ο 
μ.Χ. αι. επινοήθηκε η «επισεσυρμένη» μικρο-
γράμματη γραφή στα χριστιανικά Μοναστήρια του 

μεσαιωνικού Ελληνισμού (που τον είπανε ...Βυ-
ζάντιο).

δ) Μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και 
την εξάπλωση του Ελληνισμού, η προσωδία της 
γλώσσας σιγά – σιγά άρχισε να χάνεται στο λαό 
και κατά τους χρόνους του Ιουστινιανού, που 
έκλεισε τις σχολές της Αθήνας, άρχισε να εξα-
φανίζεται γενικότερα. Οι αιτίες είναι γνωστές, ας 
μη φλυαρούμε.

στ) Τον 3ο π.Χ. αι. επινοήθηκαν τα τονικά ση-
μεία (οξεία, περισπωμένη κ.λπ.) από τον Αριστο-
φάνη τον Βυζάντιο και τον Αρίσταρχο από τη 
Σαμοθράκη (προφανώς για τους αλλόγλωσ-
σους). Προ ολίγων ετών (1982) όμως καταργή-
θηκαν κι αυτά, αλλά έπρεπε να διατηρηθεί η δα-
σεία τουλάχιστον, για να αποφεύγουμε λάθη 
όπως π.χ. στις λέξεις «εφέτος» και «μεθαύριο» 
όπου, χωρίς να δασύνονται τα αρκτικά φωνήεντα 
του δευτέρου συνθετικού, τρέψαμε το «π» σε 
«φ» και το «τ» σε «θ» αντιστοίχως (λαϊκό ...λά-
θος). Τέλος...

Τέλος ας κλείσω τούτο το σημείωμα, αφού η 
αναλυτική προσέγγιση του θέματος προσκρούει 
(ελλείψει ...χώρου) στη ροπή του περιοδικού μας 
προς τη ...λακωνικότητα των κειμένων, για να 
ικανοποιήσει την πολυφωνία των μελών του 
συνδέσμου. Όμως για τη γλώσσα δεν φτάνει ού-
τε ένα ή δύο βιβλία. Ας προσθέσω μόνο τρεις 
παρατηρήσεις ως επιστέγασμα των περιληπτι-
κών μου σκέψεων, που είχατε την υπομονή να 
υποστείτε. Ήτοι:

α) Ότι, εάν κάποιος επισημάνει την παράλειψή 
μου να επικαλεσθώ, στα επιτεύγματα του Ελλη-
νισμού, τα έργα των Μεγάλων της ελληνικής 
γραμματολογίας (Ομήρου, ησιόδου, Προσωκρα-
τικών, Τραγικών, Φιλοσόφων και Πολιτειολό-
γων, όπως ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης και 
πολλοί άλλοι) θα απαντήσω, ότι χωρίς την ωραία 
μας γλώσσα αυτοί δεν θα υπήρχαν.

β) Ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να σέβονται τη 
γλώσσα μας, περισσότερο και από τη ...φιλοπα-
τρία τους, αλλά οι ηγέτες των και ιδίως οι πολι-
τικοί τους αντιπρόσωποι πρέπει να την προσκυ-
νούν και να την προστατεύουν σθεναρώς, διότι 
σε αυτήν καταφεύγουν οσάκις προσπαθούν να 
δικαιολογήσουν την ...ασυνέπειά τους και

γ) Ότι, ως γνωστό, στην αγγλική, γαλλική και 
σε άλλες γλώσσες το 20-25% των λέξεων είναι 
ελληνικές και ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
μόνον την ελληνική δέχονται για ...φιλόδοξες 
σύνθετες βελτιώσεις.  Αυτά και χαίρετε...

Σημείωση: Για τη γλώσσα μας που αποτελεί 
πλέον δελτίο της Εθνικής μας ταυτότητας έχουν 
γραφεί πολλά, αλλά η «Ιστορία της Ελληνικής 
Γλώσσας» του καθηγητή  Ανδριώτη που εξέδω-
σε το Ινστιτούτο νεοελληνικών Σπουδών, απο-
τέλεσε οδηγό μου.  



24               ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014              25

Κεφάλαιον Δεύτερον
Το Οχυρόν μεγάλου εμβόλου

Α πεφάσισα να εγκατασταθώ εις την ΤΟΥΖ-
ΛΑν διότι αυτό το Φρούριον ήτο το πλη-
σιέστερον προς την ανοικτήν θάλασσαν.

Όταν ανέλαβα την διοίκησιν, τα Φρούρια είχαν 
τον εξής οπλισμόν:
Α' ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ
• Δύο πυροβόλα των 210 κρουπ με ασπίδας.
• Τρία ταχυβόλα των 76 χιλιοστών.
• Ένα Α/Α πολυβόλον των 37/70 Ρ.Μ.
• Ένα προβολέα.
Β' ΤΟΥΖΛΑ
• Δύο πυροβόλα των 210 κρουπ με ασπίδας.
• Ένα Α/Α πολυβόλον των 37/60 Ρ.Μ.
• Ένα προβολέα.
•  Ένα ηχητικόν εντοπιστήτα (ακουστικόν μηχάνη-

μα δια τα αεροπλάνα) γερμανικής κατασκευ-
ής.
Τα όργανα διευθύνσεως βολής ήσαν πλήρη.

Σταθμοί διαταγών όμως δεν υπήρχαν. Συγχρό-
νως με την άφιξίν μου είχε φθάσει και ένα συ-
νεργείον πυροβολοτεχνιτών το οποίον είχεν 
αποστείλει η υπηρεσία «Π» της Α.Δ.Π.Α. και το 
οποίον προέβη εις τελείαν επισκευήν όλων των 
εξαρτημάτων των πυροβόλων.

Επίσης είχαν σταλεί διάφορα στοιχεία βολής, 
και συμπληρωματικά όργανα Διευθύνσεως Βο-
λής ειδικά δια τα μεγάλα πυροβόλα τα οποία 

εσχεδιάσθησαν παρά του Αξιωματικού «Π» της 
Α.Δ.Π.Α. και κατεσκευάσθησαν άριστα παρά της 
Δ.Π.ν.

Γενικώς ο εξοπλισμός του Φρουρίου εις το 
πυροβολικόν επιφανείας ήτο πολύ καλός. Είχαν 
σταλή ήδη και τα μεγάλα σκοπόσημα μάχης δια 
να εκτελεσθούν πυρά.

Δίκτυον συνεννοήσεως, είτε με φωναγωγούς 
είτε με τηλέφωνα, μεταξύ των διαφόρων θέσε-
ων μάχης, δεν υπήρχεν. Ένα τηλέφωνον εκστρα-
τείας ήνωνε τον ηχητικόν εντοπιστήρα με ένα 
γραφείον. Υπήρχε μία εναέριος τηλεφωνική 
γραμμή συνδέουσα τα δύο Φρούρια. Ευρίσκετο 
όμως εις αθλίαν κατάστασιν. κατά τον σφοδρόν 
Βόρειον άνεμον που πνέει συχνά εκεί, τον κα-
λούμενον Βαρδάρη, σχεδόν πάντοτε διεκόπτετο 
η γραμμή, λόγω πτώσεων μερικών στύλων.

Μια μοναδική εναέριος τηλεφωνική γραμμή 
συνέδεε το Φορύριον μόνον με τον ναυτικόν 
Ασύρματος της Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή 
τον χειμώνα είχε τα παθήματα της άλλης.

Μέσα συγκοινωνίας ήσαν ανύπαρκτα. Υπήρχε 
μια σούστα με ένα αχαμνόοντα, ο οποίος κατά τον 
χειμώνα ήτο ανίκανος να την σύρη μέσα εις την 
λάσπην του καροδρόμου.

Υπήρχαν δύο βάρκες, μία σε κάθε Φρούριον.
η συγκοινωνία με την Θεσσαλονίκην εγίνετο 

ή με το βενζινόπλοιον που εκτελούσε την γραμ-
μήν Θεσσαλονίκης – νέας Μηχανιώνας ή με τα 
Λεωφορεία αυτοκίνητα της νέας Μηχανιώνας.

Δηλαδή τα Φρούρια δεν διέθεταν καμμίαν ανε-
ξάρτητον συγκοινωνίαν και ούτε είχαν εξησφα-
λισμένην την συνεννόησιν με την Θεσσαλονίκην. 
η ενδιαίτησις και των Αξιωματικών και των πλη-
ρωμάτων ήτο πρωτόγονος.

κουζίνα είχε γίνει εις την ΤΟΥΖΛΑν με κάτι 
τούβλα μέσα εις μίαν χαράδραν. Τροφαποθήκη 
είχε γίνει μέσα εις τον θάλαμον. Αποχωρητήρια 
ήσαν άγνωστα!!! Πλυντήρια ακόμη πλέον άγνω-
στα! καρρέ Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών ανύ-
παρκτα. Δωμάτια ακατοίκητα. Εις το κΑΡΑ-
ΜΠΟΥΡνΟΥ οι Αξιωματικοί εχρησιμοποίουν ως 
κατοικίαν των το σπιτάκι των φαροφυλάκων, οι 
οποίοι με την σειράν των είχαν τρυπώσει εις τον 
παλαιόν φούρνον του κυκλικού στρατώνος, του 
καλουμένουν Στρογγυλό.

Το Στρογγυλό τελείως ακατοίκητον. Οι πόρτες 
και τα παράθυρα είχαν θυσιασθή δια την θέρμαν-
σιν των εκάστοτε Διοικητών οι οποίοι παρέμεναν 
με τας οικογενείας των εις τα Φρούρια.

η Τουρκική υπόγειος τηλεφωνική γραμμή ήτο 
άγνωστος. Ελέγετο ότι τα καλώδια τα είχαν πάρει 
οι χωρικοί και τα είχαν πουλήσει.

Ευτυχώς, δια την ύδρευσιν είχαν γίνει ωραιό-
τατες στέρνες που εγέμιζαν από τα βρόχινα νερά. 
Αυτές οι στέρνες έσωσαν την κατάστασιν όταν 
επηνδρώθηκαν πλήρως κατά τον πόλεμον τα 
Φρούρια, η δύναμις των οποίων έφθασεν τότε 
τους 390 ναύτας και 150 στρατιώτας.

Εις την ΤΟΥΖΛΑν ηνοίγετο, όταν έφθασα, ένα 
αρτεσιανόν φρέαρ από ένα συνεργείον του 
Υπουργείου Γεωργίας. Φωτισμός εξησφαλίζετο 
με λάμπες πετρελαίου και λάμπες με βενζίνην, 
που κοινώς λέγονται Λουξ. Θέρμανσις σχεδόν 
ανύπαρκτος.

Όταν έφθασα μόλις είχαν ρυθμισθή αι διαφο-
ραί των χωρικών με την ναυτικήν υπηρεσίαν δια 
τα σύνορα των Φρουρίων. Εύκολα εννοεί κανείς 
μετά την ως άνω περιγραφήν, ότι έπρεπε να ορ-

γανωθούν όλα από το άλφα. Έμψυχα και άψυχα.
Οι ναύται και οι στρατιώται που απετέλουν τό-

τε την δύναμιν των δύο φρουρίων δεν νομίζω ότι 
είχαν κατορθώσει να αντιληφθούν προς ποίον 
σκοπόν υπηρέτουν εκεί. νομίζω, ότι είχαν κατα-
λήξει να πιστεύουν ότι όλοι των απετέλουν το 
υπηρετικόν προσωπικόν του Διοικητού. Σε κανέ-
να δεν είχεν υποδειχθεί η θέσις του κατά την 
«πολεμικήν έγερσιν» (κατά την μάχην) και φυσι-
κά ποτέ δεν είχαν εκτελέσει γυμνάσια εις τα πυ-
ροβόλα. Ήσαν με λίγα λόγια άχρηστος αριθμός 
ανθρώπων.

Εκτός του Διοικητού, υπηρέτουν και 4 Αξιωμα-
τικοί εκ των οποίων 2 ήσαν πληρωμάτων Στόλου 
και 2 Έφεδροι σημαιοφόροι της κατηγορίας των 
πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων του Πο-
λυτεχνείου, τους οποίους το ναυτικόν είχε καλέ-
σει κα εκπαιδεύση εις τας Σχολάς Πυροβολικού.

Πάντοτε θα ενθυμούμαι τους δύο αυτούς νέους. 
Ήσαν οι σημαιοφόροι ν. Σιμιτόπουλος αρχιτέκτων 
και Αλ. Μαλασπίνας πολιτικός μηχανικός. Υπήρ-
ξαν εξαίρετοι αι υπηρεσίαι τας οποίας προσέφε-
ραν καθ’ όλον το διάστημα της παραμονής μας εις 
το Ο.Μ.Ε. Εργατικώτατοι, ευσυνείδητοι, σεμνοί και 
οι δύο σαν κορίτσια, ήσαν οι κυριώτεροι βοηθοί 
μου. η βοήθεια που μου έδωσαν ήτο σημαντικω-
τάτη. Θεωρώ ότι ήτο ευτύχημα η ίδρυσις του θε-
σμού των εφέδρων Αξιωματικών του Πολυτε-
χνείου. Αι γνώσεις των ήσαν χρησιμώταται.

συνεχίζεται

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

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

Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου

Μέρος Β΄
Ο Ναύαρχος Ι. Ν. Τούμπας
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Έως θανάτου

Η νύχτα κατεβαίνοντας μ’ ένα φανό οπάλ-
λιου σκότους σταμάτησε στο όρος εκεί 
που σωπαίνουν οι ελιές, πριν κατηφο-

ρίσει για την «αιωνία πόλη». Δεν βιαζόταν η νύ-
χτα· άλλα σκοτάδια την είχαν προλάβει. Το κρά-
τος του ζόφου σκότιζε το νου των ανθρώπων 
από καιρό στα Ιεροσόλυμα. Ο λαός εξαθλιωμέ-
νος και εγκαταλειμμένος στην τύχη του, βίωνε 
την απόγνωσή του για το αδύνατο της εξόδου από 
την κρίση, παραδομένος και ο ίδιος στα πάθη του. 
Οι ληστείες σε πόλεις και χωριά καθημερινές. Τα 
εγκλήματα στη θέση των αξιών, η πλήρης απα-
ξίωση της ανθρώπινης ζωής και οι συνακόλου-
θες εξεγέρσεις των απελπισμένων, τον οδηγού-
σαν δέσμιο σε δίκες και καταδίκες θανατικές και 
απάνθρωπες. Οι σταυροί στους λόφους και στις 
παρυφές της πόλης παραταγμένοι εκατοντάδες, 
περίμεναν τους δυστυχείς μελλοθάνατους. και 
μέσα στον περικαλλή ναό του Σολομώντος, κλει-
σμένοι οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, το ιερα-
τείο απεργάζονταν τη σύλληψη και καταδίκη 
εκείνου του Πλάνου από τη ναζαρέτ, του Ιησού, 
που ξεσήκωνε τα πλήθη εναντίον τους και, με τα 
κηρύγματα και τα θαύματα που κατόρθωνε, είχε 
πετύχει να τον ακολουθούν και να τον πιστεύουν 
ως τον αναμενόμενο σωτήρα.

Την ίδια νύχτα, τέσσερις σκιές χώθηκαν στο 
όρος, ανάμεσα στις ελιές κι ανέβαιναν χωρίς να 
μιλάνε. Ήταν ο Ιησούς και οι μαθητές του Πέτρος, 
Ιάκωβος και Ιωάννης. κάτω από την πανδαισία 
του φεγγαριού σταμάτησαν. 

«Περίλυπος εστίν η ψυχή μου 
έως θανάτου» 

έσπασε τη σιωπή ο Ιησούς και συνέχισε την ανά-
βαση.

Μία φρικίαση διέτρεξε τις ελιές. Οι θρόοι ανα-
κλαδίστηκαν και οι τρεις άνθρωποι θορυβήθηκαν 
σφόδρα.

Τι σήμαινε η φοβερή ομολογία του αγαπημέ-
νου τους διδασκάλου αυτήν την ώρα; Οι τρεις 
μαθητές ήξεραν την αιτία της λύπης του, όπως 
και τα σχέδια των άνομων αρχιερέων για τη σύλ-
ληψη και καταδίκη του Ιησού αλλά γιατί αυτή η 
σπαρακτική εξομολόγηση «έως θανάτου» ενώ-
πιόν τους;

Ποια δυσερμήνευτη αγωνία της ψυχής του 
ανέβαζε στα ύψη τον πυρετό της λύπης του; Ο 
ίδιος, ο Ιησούς δεν τους είχε πει πως ήταν ο υιός 
του ανθρώπου απεσταλμένος του Θεού-πατρός 
στο λαό του, για να τον βγάλει από την υποτέλεια 
στα πάθη του και την εθνική ταπείνωση;

Οι τρεις μαθητές πίστευαν στον Ιησού και τον 
ακολουθούσαν, όπου εκείνος πήγαινε, όπως και 
τώρα εδώ, όταν τους ξεχώρισε αυτούς ειδικά 
τους τρεις, να τον συνοδεύσουν στο όρος των 
ελαιών για την «κατ’ έθος», πριν από το Πάσχα 
προσευχή, αλλά τι εννοούσε μ’ αυτό το «έως θα-
νάτου» ο διδάσκαλος;

Θα τον άφηνε ο επουράνιος πατέρας του, να 
πέσει στα χέρια των αμαρτωλών και ανόμων αρ-
χιερέων να θανατωθεί ως κακούργος, ο καθ’ όλα 
αθώος και άμωμος υιός του; Τι ήξερε ο Ιησούς, 
που εκείνοι αγνοούσαν;

Αυτά σκεπτόταν καθ’ εαυτόν, καθένας από 
τους τρεις χωρίς και να τολμούν ερωτήσεις και 
απορίες. Το φεγγάρι προπορευόταν και τους 
φώτιζε το δρόμο, ώσπου εντόπισαν το μικρό 

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

απομονωμένο χωριό που αναζητούσαν με το 
όνομα «κήπος της Γεθσημανή». Εκεί ο Ιησούς 
τους άφησε και συνέχισε μόνος αφού τους προ-
ειδοπποίησε ν’ αγρυπνούν και να προσεύχονται 
κι αυτοί «ίνα μη εισελθείν εις πειρασμόν».

να ήταν η άνοιξη που αργοξυπνούσε από τη 
χειμερία νάρκη, για να αναλάβει το εργώδες κα-
θήκον της, την αναγέννηση της φύσης;

να ήταν η μαγεία του φεγγαριού που στάλαξε 
το δηλητήριο του πόνου στην ψυχή του Ιησού, για 
τον άδικο θάνατο που τον περίμενε; Ήταν μόνο 
33 ετών. Ή μήπως το πάθος του απεσταλμένου 
για το πέρας της αποστολής του ήταν, που εκτί-
ναξε την αγωνία του Ιησού στα όρια της αμφιβο-
λίας; και τι θα σήμαινε γι’ αυτόν τον προδομένο 
από τους άρχοντες του λαό, που βίωνε τη μυθο-
λογία του ως περιούσιος αλλά χωρίς επίγνωση 
και των δικών του ανομιών η θυσία ενός αθώου 
μεν, ανυπεράσπιστου δε ολοσχερώς και με βα-
ριές κατηγορίες ότι βλασφημεί τα όσια και ιερά 
της Θρησκείας λαοπλάνου;

κι όσο για τα πλήθη που τον ακολουθούσαν, 
όταν εκείνος διήρχετο εν μέσω αυτών «ευεργε-
τών και ιώμενος», οι ίδιοι αυτοί που ακόμα χθες, 
τον επευφημούσαν κατά την είσοδό του στα Ιε-
ροσόλυμα «επί οναρίιου καθήμενος», πόσοι συ-
νεχίζουν να πιστεύουν ότι αυτός, ο ταπεινός να-
ζωραίος είναι ο αναμενόμενος σωτήρας, και 
όπως τότε «ο εν θαλάσσης σώσας και εν ερήμω 
θρέψας», έτσι και τώρα μ’ ένα θαύμα θα τους 
βγάλει από τα αδιέξοδα και την υποτέλεια στους 
κατακτητές;

Μα όχι, ο Ιησούς δεν ήλθε εδώ πάνω για να 
δοξαστεί και να εισπράξει τα οφειλόμενα έναντι 
του μαρτυρίου που τον προόριζε η αποστολή του. 
Σε μια άκρα υπακοή υιού προς τον πατέρα, ήλθε 
ως άνθρωπος να ικετεύσει: «Πάτερ ει βούλει 
παρενεγκείν τούτο το ποτήριον απ’ εμού» αλλά 
και σε μια άκρα ταπείνωση, «πλην μη το θέλημά 
μου, αλλά το σον γινέσθω». 

κι όταν ενώπιον των τριών μαθητών του ομο-
λογούσε την «έως θανάτου» λύπη, πάλι ως άν-
θρωπος σε ανθρώπους, σε μία δυναμική έκφρα-
ση κατέθετε την πίστη του δηλαδή, την εμπιστο-
σύνη του σ’ αυτούς όταν τους κάλεσε να τον 
ακολουθήσουν στο όρος των ελαιών και να προ-
σευχηθούν μαζί. «και αυτός απεσπάσθη απ’ αυ-
τών ωσεί λίθου βολήν», όσο δηλαδή χρειαζόταν 
όπως κάθε άνθρωπος την απομόνωση για να 
προσευχηθεί. 

Αλλά η ώρα της σύλληψής του είχε φθάσει κι 
ενώ εκείνος προσευχόταν γονατιστός και ο 
ιδρώς από το μέτωπό του «ωσεί θρόμβοι αίματος 
έσταζε στη γη» και ο απόηχος από την κλαγγή 
των όπλων πλησίαζε, ήταν ο ίδιος ο διδάσκαλος 
που πήγε και τους ξύπνησε: «εγείρεσθε, άγωμεν· 
ιδού ο παραδιδούς με ήγγικε».

Ήταν η ώρα. η οχλαγωγία είχε φθάσει και 
μπροστάρης ο προδότης μαθητής: «ον αν φιλήσω 
αυτός εστί».   

Πίνακας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου  
"Προσευχή στο όρος των Ελαιών"
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I A T P I K A  Θ E M A T A

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

Το μοντέλο της επιτυχημένης γήρανσης
η συντήρηση της αυτοεκτίμησης και η αίσθηση 
της ανθρώπινης υπόστασης στην τρίτη ηλικία

Γιατί η ζωή μετά τα 60 να μην είναι η πιο ευτυχισμέ-
νη και πιο παραγωγική περίοδος; Τα χρόνια της 
συνταξιοδότησης, αλλά και τα χρόνια πριν από αυ-
τήν υπάρχουν για να τα απολαμβάνουμε. Τα εκμε-
ταλλεύεστε όμως στο έπακρον;

Σε μια κοινωνία όπου το 18% του πληθυσμού 
είναι άνω των 65 ετών, είναι πολύ σημαντικό να 
έχουμε κατά νου ότι η ψυχολογία της γήρανσης και 
ιδιαίτερα η αίσθηση «του ανήκειν» είναι σημαντικές 
τόσο για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, όσο και 
για τις μικρότερες ηλικίες.

η οικογένεια, οι φίλοι, το σπίτι, ο τόπος κατοικίας 
και η εργασία είναι τα πλαίσια που μας καθορίζουν ως 
άτομα σε όλη τη ζωή μας. Δεν αποτελούν λοιπόν εξαί-
ρεση για τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν στερεό-
τυπα και πρέπει να ξεφύγουμε από τις προκαταλήψεις 

που περιορίζουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Η αξία της φιλίας στην τρίτη ηλικία
Οι φιλικές σχέσεις υπάρχουν για να προσφέρουν 
κατά κύριο λόγο την αίσθηση ότι το άτομο ανήκει 
σε μια ομάδα κι ότι προσφέρει και του προσφέρουν 
φροντίδα και ανταλλάσσει εμπειρίες και συμβου-
λές. Αισθάνεται δηλαδή οικειότητα, ηρεμία και αυ-
τοεκτίμηση.

Για κάποιους ηλικιωμένους ο/η σύζυγος μπο-
ρεί να είναι το άτομο που εμπιστεύονται απόλυτα 
και εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους. Ωστό-
σο, για τις γυναίκες αυτό μπορεί να ισχύει λιγότε-
ρο και συχνά έχουν φίλους και εκτός του οικογε-
νειακού κύκλου στους οποίους θα μιλήσουν για 

τα προβλήματά τους και θα ζητήσουν βοήθεια. 
Αυτό βέβαια οφείλεται εν μέρει στο ότι οι άντρες 
είναι περισσότερο ανεξάρτητοι συναισθηματικά 
και η ανάπτυξη πραγματικών σχέσεων εμπιστο-
σύνης και η συναισθηματική επένδυση σε ένα ή 
δύο άτομα του περιβάλλοντός τους, πλην της συ-
ζύγου τους, είναι μια πρόκληση στην τρίτη ηλικία. 
η ύπαρξη ενός έμπιστου ατόμου είναι σημαντική 
για την ψυχική υγεία.

Οικογένεια και φίλοι
Σε αντίθεση με τις σχέσεις με άτομα του στενού 
οικογενειακού κύκλου (παιδιά, αδέρφια κ.λπ.) και 
συγγενείς, που μπορεί να αντιλαμβάνονται συχνά 
ως «υποχρεωτικές» και μπορεί να δημιουργούν 
πίεση, οι φιλικές σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία 
επιλογή και ανάγκη μεταξύ ισότιμων ανθρώπων.

η φιλία διατηρεί την αίσθηση της χρησιμότητας, 
της ισότητας και της αυτοεκτίμησης. Βέβαια, υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου η ισότητα δεν είναι προφα-
νής. Π.χ. η ύπαρξη διαφοράς ηλικίας ανάμεσα σε 
φίλους, όμως η αμοιβαία ικανοποίηση συναισθη-
ματικών αναγκών όπως η συντροφιά, μπορεί να 
δώσει το αίσθημα της ισότητας.

Απ’ όλους τους συγγενείς αυτοί με τους οποίους 
οι ηλικιωμένοι έχουν τις στενότερες και με μεγα-
λύτερη σημασία επαφές είναι τα αδέρφια. Τα αδέρ-
φια είναι από τους λίγους με τους οποίους έχουμε 
κοινές αναμνήσεις από τους γονείς, το πατρικό σπί-
τι και τα χρόνια που μεγαλώσαμε μαζί.

Φίλοι και γείτονες
η έννοια του «καλού γείτονα και φίλου» είναι πα-
ρούσα στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους 
και έχει να κάνει πολύ με την προσφορά και παρο-
χή βοήθειας. η φιλία σχετίζεται πολύ με τη χρησι-
μότητα και όχι τόσο με τη συναισθηματική φροντίδα. 
η συντροφιά δεν εχει τόση σημασία γι’ αυτόν που 
την προσφέρει, μπορεί να έχει όμως γι’ αυτόν που 
την απολαμβάνει (παράδοξο!). Στο μυαλό των πε-
ρισσότερων ηλικιωμένων: Φίλος είναι αυτός που 
βοηθάς ή αυτός που σε βοηθάει.

Συμμετοχή σε συλλόγους
η συντροφιά και η αναγνώριση της αξίας ως άτομο 
επιτυγχάνονται καλύτερα παρουσία άλλων ατόμων 
που μοιράζονται την ίδια κουλτούρα και ιστορία. η 
συμμετοχή σε ένα σύλλογο από μόνη της μπορεί να 
αποδεικνύει στα μέλη του την ικανότητά τους να 
αντιμετωπίσουν ασθένειες και να παραμένουν δρα-
στήριοι και ανεξάρτητοι. η αλληλεγγύη σε αυτούς 
τους συλλόγους βασίζεται συνήθως σε κοινές 
εμπειρίες (όπως στην Ένωση Αποστράτων) και στο 
πείσμα των μελών τους να παραμένουν ενεργοί. 
κάποιες φορές όμως αυτό το «πείσμα» καθιστά τους 
ηγέτες τους απρόθυμους να παραδώσουν την κυρι-
αρχία τους στις νεότερες γενιές και να συνεργαστούν 
μαζί τους για την ανανέωση των σκοπών τους.

Γιατί υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι;
Από τη μία εξυπηρετούν την ανάγκη των ηλικιωμέ-
νων για κοινωνική ένταξη και προσωπική ικανο-
ποίηση. Από την άλλη γεννιέται το ερώτημα, μήπως 
από μόνοι τους αποτελούν ένα στοιχείο διάκρισης 
που οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκη για να 
νιώθουν ότι αλληλοϋποστηρίζονται θεωρώντας 
ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να τους το προσφέρουν 
οι άλλοι; κι έτσι συμμετέχοντας σε αυτούς τους 
συλλόγους διατηρούν μεταξύ τους την αίσθηση της 
ζωτικότητας και της ενεργοποίησης.

Ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων
Ο μύθος για τους γκριζομάλληδες που δεν κάνουν 
τίποτα άλλο από το να είναι «παππούδες και γιαγιά-
δες» πρέπει να εκλείψει. Ο ρόλος αυτός για να είναι 
ευχάριστος και για τους παππούδες και για τα εγγόνια, 
πρέπει να είναι εθελοντικός, αλλιώς μπορεί να γίνει 
«βάρος». Τα θετικά των σχέσεων με τα εγγόνια είναι 
η επαφή με τις νεότερες γενιές και τις ιδέες τους, κα-
θώς και ότι οι ίδιοι ως παππούδες και γιαγιάδες συ-
νεισφέρουν στο μέλλον και αισθάνονται μια βιολογι-
κή ανανέωση ή έχουν ένα νέο σκοπό στη ζωή τους.

Παροχή και αποδοχή φροντίδας
Οι ηλικιωμένοι που είχαν αναλάβει οι ίδιοι τη φροντί-

MEΛETH:

Δέσποινα Τζόβα 
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθη-
νών με θεραπευτική εξειδίκευση στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία. Με 

πολυετή πείρα ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας έχει την ικανότητα 
παρέμβασης, συμβουλευτικής και στήριξης σε θέματα όπως:

• Άγχος, κρίσεις πανικού, στρες • Κατάθλιψη • Διαχείριση κρίσεων 
(διαζύγιο, πένθος, ασθένεια) • Διακοπή καπνίσματος • Προσωπική 

ανάπτυξη • Σεξουαλικές διαταραχές
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Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτρης Δέδης ΠΝ
μέλος ΕΑΑν

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959  
(1η Απριλίου 1955)

Με αφορμή την επέτειο της 1ης 
Απριλίου του 1955 (έναρξη 
του αγώνα της ΕΟκΑ, Εθνική 

οργάνωση κυπρίων Αγωνιστών) τα δέκα χρόνια 
από την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, τη νέα προ-
σπάθεια για την επίλυση του κυπριακού, καθώς 
και το σχόλιο του περιοδικού μας ότι όσο καθυ-
στερούμε τόσο χειρότερη γίνεται η θέση της Ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς. Θα ήθελα να θυμίσω 
στους παλιούς και να γνωρίσω στους νέους (οι 
οποίοι έχουν πλήρη άγνοια) ότι ο Ελληνοκυπρι-
ακός Ελληνισμός το 1955-59 ταπείνωσε με τον 
αγώνα του μια αυτοκρατορία όπως παραδέχθηκε 
ακόμα και το BBC για την Ελευθερία της κύπρου 
μας και την ένωσή της με τη Μητέρα Ελλάδα, με 
πρωτοπόρους στον αγώνα τους νέους.

κάθε λαός έχει τη δική του Ιστορία. κι έρχεται, 
όταν η σκλαβιά γίνεται εφιάλτης της μέρας. Έτσι 
και στην κύπρο, ήρθε η μεγάλη ώρα, όταν στο βα-
θύ, το αναλλοίωτο αίτημα της ελευθερίας, ο Άγ-
γλος δυνάστης έδωσε την οριστική του απάντηση. 
Το «ουδέποτε»! η αποικιοκρατική Αγγλία ξεγρά-
φοντας υποσχέσεις, πλαστογραφώντας το μήνυμα 
δύο πολέμων, για την παγκόσμια ελευθερία, αγνο-
ώντας την αιματηρή προσφορά των κυπρίων, πα-
ραβιάζοντας την τιμή της, έδειξε το αποκρουστικό 
της πρόσωπο: η κύπρος πρέπει να παραμείνει πα-
ντοτινά σκλάβα στο κοιμητήριο της Ιστορίας. και 
γιατί όχι; Σιγά σιγά να αλλάξει τον εθνισμό της!

Την 1η Απριλίου 1955 ο αγώνας για τη λευτε-
ριά είχε αρχίσει. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο 
ελληνικός κυπριακός λαός, έζησε σε μια ατμό-
σφαιρα ηρωισμού, αυτοθυσίας και πνευματικής 

ανάτασης. Σκηνές ελληνικής λεβεντιάς κι 
αντρειοσύνης, σκηνές που θύμιζαν την  Αλαμάνα, 
το Χάνι της Γραβιάς και το Μανιάκι, ξανάζησαν με 
νέα δόξα τα κυπριακά Βουνά της Πιτσιλιάς, του 
Μαχαιρά και του Δικόμου, κι επαναλήφθησαν με 
νέα ορμή στους κυπριακούς κάμπους της Μεσα-
ορίας και του Μόρφου. Ολόκληρη η κύπρος είχε 
τότε μετατραπεί σε «Μαρμαρένια Αλώνια». και 
πάλευε σε αυτά ο Διγενής με τα παλικάρια του 
ενάντια στο πνεύμα της καταπίεσης και της σκλα-
βιάς, που εκπροσωπούσε ο Άγγλος δυνάστης.
• Ήταν ένας αγώνας που νίκησε το φόβο.
• Ήταν ένας αγώνας που νίκησε το θάνατο.
• Ήταν ένας αγώνας που νίκησε το χρόνο.
• Ήταν ενας αγώνας που έκανε τα κυπριακά νιά-
τα να ανεβαίνουν στο ικρίωμα της αγχόνης τρα-
γουδώντας τον εθνικό ύμνο. να πέφτουν στα 
πεδία των συγκρούσεων και να φωνάζουν «Ζή-
τω η Ελλάδα». να δίνουν την τελευταία τους 
πνοή στα μπουντρούμια των βασανιστηρίων και 
να έχουν τη λευτεριά στα ξέπνοα χείλη τους. Δά-

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ στρατηγός Γεώργιος Γρίβας 
(Διγενής) με την αντάρτικη ομάδα του

δα των δικών τους ευπαθών γονέων, είναι πολύ πι-
θανό να μην θέλουν να γίνουν βάρος στα δικά τους 
παιδιά, αλλά ούτε και να αναγκαστούν να ρευστοποι-
ήσουν την περιουσία τους για να καλύψουν τις υπη-
ρεσίες φροντίδας στα γεράματά τους. και πολύ σωστά 
υποθέτουν ότι οι μακρόχρονες εισφορές στους στο 
ασφαλιστικό σύστημα της πατρίδας τους θα τους εξα-
σφαλίσει την κρατική βοήθεια όταν παραστεί ανάγκη. 
Τι γίνεται όμως όταν αυτή η βοήθεια δεν επαρκεί;

Χωρίς την κατάλληλη στήριξη από την πολιτεία, η 
επιθυμία πολλών ατόμων να προσφέρουν βοήθεια 
μπορεί να υπονομευθεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
μέλη της οικογένειας. Δεν πρόκειται για εθελοντικές 
σχέσεις και το συναίσθημα της υποχρέωσης μπορεί 
να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική και σω-
ματική τους υγεία. Οι περιθάλποντες δεν μπορούν 
να διεκδικήσουν άμεσα το δικό τους «συμφέρον». 
Τα άτομα που φροντίζουν τον/την σύζυγό τους συχνά 
νιώθουν ενοχές επειδή μπορούν να απολαύσουν 
πράγματα που δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή ο αγαπη-
μένος τους (π.χ. έναν περίπατο), ταυτόχρονα όμως η 
διαρκής συνύπαρξη με τον άλλο σύντροφο δημιουρ-
γεί τεράστια ένταση.Απαραίτητα είναι τα διαστήματα 
ανάπαυλας και η αναζήτηση πληροφόρησης, συμ-
βουλευτικής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης.

Σπίτι και «σπίτι»
Συχνά οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα δεμένοι με το σπί-
τι, τη γειτονιά ή την πόλη τους. νιώθουν ότι ανήκουν 
σ’ έναν τόπο κι ότι ο τόπος αυτός τους ανήκει. Για 
τους ηλικιωμένους ακόμα και τα έπιπλα μπορεί να 
αντιλαμβάνονται ως προέκταση του εαυτού τους ή 
ως ένα αρχείο αναμνήσεων και εμπειριών. Συνεπώς 
η αποστέρηση αυτών των αντικειμένων σημαίνει και 
την καταστροφή της αίσθησης ότι το άτομο ανήκει 
κάπου. Γι’ αυτό πολλές φορές όταν οι ηλικιωμένοι 
αναγκάζονται, συνήθως παρά τη θέλησή τους, να 
μετακινηθούν σ’ έναν Οίκο ευγηρίας, όπου δεν μπο-
ρούν να πάρουν μαζί τους τα έπιπλα και άλλα αντι-
κείμενα από το σπίτι τους, νιώθουν μοναξιά και 
εγκατάλειψη. και εδώ τίθεται το ερώτημα: «Γνωρί-
ζουμε τι πραγματικά θέλουν οι ηλικιωμένοι ή εμείς 

ως κοινωνία τους προσφέρουμε αυτό που νομίζου-
με ότι θέλουν ή ότι θα έπρεπε να θέλουν;» Το Σπίτι 
σχετίζεται με την οικογένεια, την άνεση, είναι το μέ-
ρος όπου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Για τους 
ηλικιωμένους το Σπίτι είναι το καταφύγιό τους και η 
πηγή ανεξαρτησίας και προσωπικού ελέγχου. Είναι 
το σταθερό σημείο αναφοράς. η μετακίνηση από το 
Σπίτι σ’ ένα άλλο «Σπίτι» μπορεί να προκαλέσει συ-
ναισθήματα απώλειας παρόμοια με τον πόνο και τη 
θλίψη που μπορεί να προκαλέσει ο χαμός ενός αγα-
πημένου προσώπου. Οποιαδήποτε αναστάτωση στο 
κοινωνικό ή φυσικό περιβάλλον είναι δυνατόν να 
προκαλέσει αποσυντονισμό και ιδιαίτερα όταν υπάρ-
χει ασθένεια, ο ασθενής μπορεί να χειροτερέψει ή 
ακόμα και να πεθάνει πρόωρα. Οι σωματικές και νο-
ητικές λειτουργίες στους ηλικιωμένους αποσυντο-
νίζονται σε κάθε αλλαγή και δεν μπορούν να αφο-
μοιώσουν τα νέα στοιχεία του περιβάλλοντός τους.

Για το λόγο αυτό η κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ηλικιωμένοι αν 
θέλουν να παραμείνουν στην εστία τους με την κατάλ-
ληλη φροντίδα ή αν θέλουν να μετακινηθούν σε ένα 
άλλο περιβάλλον που θα γίνει «Σπίτι τους».Το σημα-
ντικό είναι να νιώθετε ότι έχετε τον έλεγχο της ζωής 
σας, ακόμα κι αν είσαστε σωματικά ευπαθείς.

Επίλογος
η ανάπτυξη σχέσεων, η ύπαρξη ενός έμπιστου προ-
σώπου, η αίσθηση του «ανήκειν» σ’ έναν τόπο, η 
διατήρηση των ενδιαφερόντων και των επαφών 
μέσα από τη συμμετοχή σε εθελοντικές εργασίες, 
η τακτική συμμετοχή σε συλλόγους ή σε κέντρα 
ημέρας, όλα μπορούν να συμβάλουν στην παράτα-
ση της ενεργού ζωής. Το σημαντικό σε αυτή τη φά-
ση ζωής είναι η αναζήτηση της «ύστατης δύναμης» 
μέσα από τη σοφία της ολοκλήρωσης. η σοφία αυ-
τή δοκιμάζεται διαρκώς σε καταστάσεις στις οποί-
ες πρέπει να φασίσετε τι είναι δυνατόν να αλλάξει 
και τι όχι. Είναι η διαλεκτική της αντίφασης ανάμε-
σα στην απόρριψη των περιορισμών και την απο-
δοχή τους. Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε αυτή 
τη σοφία και δύναμη.  
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κρυσε τότε της κύπρου η ψυχή από χαρά και πό-
νο. Έβλεπε τα παιδιά της να ξαναζωντανεύουν το 
αθάνατο πνεύμα της Ελλάδας.

Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νό-
μος –αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιά-
δες χρόνια χαμένος– σκληρός κι απαραβίαστος. 
Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο 
τέλος νικάται. Θαρρείς κι είναι απαραίτητος αγώ-
νας πολύς κι ιδρώτας πολύς για να εξαγοράσει ο 

άνθρωπος το δίκιο του – κι η ελευθερία είναι το 
πιο ακριβαγόραστο αγαθό· δε δίνεται δωρεάν ού-
τε από τον άνθρωπο ούτε από το Θεό· πηγαίνει από 
χώρα σε χώρα· όπου τη φωνάζουν, από καρδιά σε 
καρδιά, ανύπνωτη, ανυπόταχτη, χωρίς συμβιβα-
σμό. Τώρα τη φώναξαν κύπρο, και τη βλέπουμε 
με σίγουρη ορμή να δρασκελάει τα αιματωμένα 
Ελληνοκυπριακά χώματα. Της στέλνει μήνυμα η 
κρήτη σκίζει το πέλαγο η φωνή της, περνάει τα 
Δωδεκάνησα και της φωνάζει:

– Βάστα αδερφή· όμοια κι εγώ σταυρώθηκα 
και πόνεσα κι είδα ανάσταση· όμοια θα δεις κι 
εσύ!

Νίκος Καζαντζάκης (Απόσπασμα από τον 
«Πρόλογο» στο μυθιστόρημα Καπετάν Μιχάλης)

κατά την τετραετία του απελευθερωτικού αγώ-
να της ΕΟκΑ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν 
τα πεδία της διαρκούς και άνισης ηθικής αντίστα-
σης, και αναμέτρησης της ψυχής του αγώνα με τον 
κατακτητή. και η ψυχή του κυπριακού Ελληνισμού 
υπερίσχυσε κατά κράτος του αντιπάλου. Οι πολι-
τικοί κρατούμενοι νίκησαν. και ο Διγενής τους 
χαρακτήρισε ως «το άνθος της κυπριακής νεότη-
τος και το Ίνδαλμα της κύπρου». 

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμιθιάς 
ήταν χώρος όπου εγκλωβίστηκαν κατά την επική 
τετραετία του απελευθερωτικού αγώνα, χωρίς 
δίκη, περισσότεροι από 3.000 αγωνιστές της ΕΟΚΑ. 
Ιδρύθηκαν με χιτλερικά πρότυπα τον Ιούλιο του 1955 
και καταργήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 1959, μετά τη 
διακοπή του αγώνα.

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Χρήστος Δ. Γιανταμίδης ΠΝ

Ιδιοτέλεια- Πολιτικός Φανατισμός

Ε πιτέλους, πότε εμείς οι Έλληνες με τόση 
ιστορία, προερχόμενοι από μία χώρα που 
γέννησε την Δημοκρατία, με τόσα ψυχικά 

και ανθρώπινα χαρακτηριστικά, θα μάθουμε από 
τα λάθη μας, τα ιστορικά λάθη των εμφυλίων 
διχασμών-πολέμων που οδήγησαν κατά το πα-
ρελθόν την χώρα μας στην καταστροφή και ενί-
οτε στην σκλαβιά, λόγω του πολιτικού φανατι-
σμού και της ιδιοτέλειας. Πότε επιτέλους θα τα 
αποτινάξουμε για χάρη του κοινού καλού, του 
εθνικού συμφέροντος.

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα διαπιστώ-
σουμε ότι το Έθνος μας, έγραψε λαμπρή ιστορία, 
δοξάστηκε, όταν υπήρχε ομοψυχία και ομοθυμία 
των Ελλήνων από τους αρχαιοτάτους χρόνους 
μέχρι και σήμερα. 

Δυστυχώς όμως υπάρχουν και μαύρες σελίδες 
γεγονότων της ιστορίας μας, λόγω των εμφύλιων 
σπαραγμών που οδήγησαν την χώρα μας στην κα-
ταστροφή, από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, μέχρι 
την Βυζαντινή εποχή και την σύγχρονη ιστορία μας. 
Υπήρχαν εμφύλιες συρράξεις που οδήγησαν το 
Έθνος στην εξασθένιση και κατά συνέπεια στην 
εύκολη λεία στους κατά καιρούς εχθρούς της. 
Όπως, λόγω της εμφύλιας διαμάχης μεταξύ των 
Ελλήνων οπλαρχηγών-πολιτικών στην πιο κρίσι-
μη φάση της επανάστασης, δεν γνωρίζουμε ποια 
θα ήταν η εξέλιξη του απελευθερωτικού αγώνα, 
αν δεν μεσολαβούσε ως από Θεού εθνοσωτήριο 
γεγονός, η ναυμαχία του ναβαρίνου.

Ο Εθνικός Διχασμός του 1916 ήταν η κύρια 
αιτία, που οδήγησε την χώρα στην πλέον ατιμω-
τική ήττα και καταστροφή που έγραψε ποτέ η 
ελληνική ιστορία. Μεγαλύτερη και από την άλω-
ση της Πόλης το 1453. Γιατί η ήττα αυτή προκά-

λεσε τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τα πάτρια 
εδάφη τους, όπου επί 3000 χρόνια δημιούργησαν 
ιστορία και πολιτισμό. Εάν δεν υπήρχε ο καταρα-
μένος αυτός Εθνικός Διχασμός, ίσως σήμερα να 
μιλάγαμε για μια άλλη Ελλάδα.

Παρόλα αυτά δεν βάλαμε μυαλό. Το 1946-1949 
υπήρξε ένας αιματηρός αδελφοκτόνος εμφύλιος, 
που τα δεινά του κράτησαν δεκαετίες για το Έθνος, 
για την εθνική οικονομία, που τα βιώνουμε μέχρι 
και σήμερα. Ενώ θα έπρεπε ως νικητές μεταξύ 
των νικητών, να διεκδικούσαμε ομόψυχα τα υπο-
σχεθέντα στην Ελλάδα από τους νικητές του Β’ 
Π.Π., αντί αυτού, προκαλέσαμε τον εμφύλιο. Δη-
λαδή, με τα δάκτυλά μας βγάλαμε τα μάτια μας.

και η αιώνια κατάρα της φυλής μας, συνεχίζε-
ται, λες και εθελουσίως να επιδιώκουμε την αυ-
τοκαταστροφή μας, ως εχθροί του Ελληνισμού. 

Το 1974 μια ελληνοκυπριακή διαμάχη, έδωσε 
τα προσχήματα στον Αττίλα να καταλάβει το 40% 
του νησιού, και ενώ στην κύπρο, οι Έλληνες θρη-
νούσαν για την καταστροφή που υπέστησαν λόγω 
του Εθνικού διχασμού, στην Αθήνα πανηγυρίζαμε 
την πτώση της Χούντας. Βλέπετε, ο Εθνικός Διχα-
σμός του 1916-1922 λησμονήθηκε, δεν μας δί-
δαξε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 1974 για 
να χάσουμε και άλλα εδάφη, και άλλες πατρίδες.

Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι η ιδιοτέ-
λεια και ο πολιτικός διχασμός, συχνά οδηγούν σε 
εμφύλιες συρράξεις, πότε επιτέλους θα καταλά-
βουμε ότι στις εμφύλιες διαμάχες δεν υπάρχουν 
νικητές, παρά μόνο νικημένοι και σύμφωνα με 
αρχαία ρήση του Δημόκριτου «Στάσις εμφύλιος 
ες εκατέρα κακόν και γαρ νικέουσι και ησσωμέ-
νοισι ομοίη φθορή».

(Ο εμφύλιος πόλεμος είναι κακό και για τα δύο 
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μέρη, γιατί το ίδιο είναι η καταστροφή και για 
τους νικητές και για τους νικημένους).

Ο γνωστός σε όλους μας Βυζαντινός λόγιος 
Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος (1403-1472) έγρα-
ψε : «Τίποτε άλλο δεν κατέστρεψε το Έθνος μας 
παρά μόνο η διχόνοια, τίποτα άλλο δεν κατέστρε-
ψε την πατρίδα μας, παρά μόνο οι εμφύλιοι πό-
λεμοι, και όχι μόνο στα χρόνια μας, αλλά και στα 
αρχαία χρόνια.»

Ο λόγιος Περικλής Γιαννόπουλος (1870-1910) 
είπε: « Ελληνική φυλή, ο μεγαλύτερος εχθρός 
σου είναι ο εαυτός σου.»

Τώρα, θα μου πείτε, μάθημα ιστορία μας κάνετε; 
Όχι, κάθε άλλο, θα ήμουν ο τελευταίος που θα έκα-
νε κάτι τέτοιο, αλλά ανησυχώ. Ανησυχώ, γιατί 
βλέπω ότι επωάζεται μια μελλοντική γενικευμένη 
εμφύλια διαμάχη. Γιατί κάποιοι επιτήδειοι σπέρ-
νουν νέο διχασμό στον ελληνικό λαό. Ήδη έχουμε 
τρεις νεκρούς και ας ευχηθούμε να είναι οι τελευ-
ταίοι, καθώς ο τόπος μας δεν αντέχει άλλες εμφύ-
λιες περιπέτειες. Ας μάθουμε από τα ιστορικά μας 
λάθη, έχοντας πάντα στον νου ότι «η ιστορία είναι 
σαν τον καθρέπτη του αυτοκινήτου, κοιτάμε προ-
σεκτικά πίσω, για να πάμε μπροστά».

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι περνάμε δύ-
σκολα, υπάρχουν χρόνια προβλήματα που περι-
μένουν την λύση τους. η λύση τους όμως δεν 
έρχεται με νεκρούς, με φωτιές-εμπρησμούς και 
αχαλίνωτες συνεχόμενες-διαρκείς απεργίες . . . 
κλπ, γιατί όλα αυτά μαζί μπορούν έντεχνα να γί-
νουν αντικείμενο για εκμετάλλευση από κά-
ποιους ειδήμονες στις εμφύλιες συρράξεις για 
να οδηγήσουν την χώρα σκόπιμα σε ανεξέλεγκτη 
ταραχή και οπισθοδρόμηση.

Συχνά λέγεται και ακούγεται ότι για όλα τα δει-
νά του τόπου φταίνε οι ξένοι, και στην παρούσα 
φάση, φταίει το μνημόνιο, φταίει η Τρόικα, φταίει 
η Μέρκελ ή ο Χ ή ψ Ταγός της Χώρας… Είναι πολύ 
εύκολο να μετακυλύουμε το φταίξιμο στους άλ-

λους, για όλα τα κακά συνήθως να φταίνε οι άλλοι, 
όχι, εγώ ή εμείς. Ας κάνουμε έναν αυτοέλεγχο και 
θα διαπιστώσουμε τι πραγματικά έφταιξε, ποιοι 
ευθύνονται και φτάσαμε στο επαχθές και προ-
σβλητικό για την πατρίδα μας μνημόνιο.

Ο γνωστός σε όλους μας σατιρικός ποιητής και 
εκδότης της εφημερίδας ‘’Ρωμιός’’ Γεώργιος 
Σουρής (1853-1919), στο παρακάτω ποίημά του 
περιγράφει τον Έλληνα της τότε χρεοκοπημένης 
Ελλάδας, που αντικατοπτρίζει και την σημερινή 
εποχή, γιατί δεν διδάσκεται από τα λάθη του.

«Ποίος είδε κράτος λιγοστό
Σε όλη την γη μοναδικό,
Εκατό να εξοδεύει
Και πενήντα να μαζεύει,
Να τρέφει όλους τους αργούς,
Να έχει εφτά πρωθυπουργούς,
Ταμείο δίχως χρήματα
Και δόξης τόσα μνήματα,
Να έχει κλητήρες για φρουρά,
Και να σε κλέβουν φανερά,
Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε
Τον κλέφτη να γυρεύουνε,

Αχ πατρίδα μου Ελλάς
Με τα τέκνα που γεννάς
Ω! Ελλάς ηρώων χώρα
Τι γαϊδάρους 
βγάζεις τώρα»  

Α. Οικονομική κατάσταση της χώρας μας
1) Τρόικα – πολυνομοσχέδιο – έξοδος στις 
αγορές
Τελείωσε η οικονομική επιθεώρηση της χώρας 
από την Τρόικα με καθυστέρηση αρκετών μηνών 
και ψηφίστηκε με οριακή πλειιοψηφία από τη Βου-
λή των Ελλήνων το σχετικό πολυνομοσχέδιο που 
κάλυπτε αρκετές αλλαγές οικονομικής φύσης. 
Ακολούθως βγήκαμε στις αγορές μετά από τεσσε-
ρα χρόνια με πενταετές ομόλογα. Πετύχαμε επιτό-
κιο σχετικά χαμηλό 4,95% και αντλήθηκαν 3 δισ. 
ευρώ σημειώνοντας ότι ζητήσαμε 2,5 δισ. και προ-
σφέρθηκαν 20,5 δισ. (92% από επενδυτές του εξω-
τερικού και 8% του εσωτερικού).

Τα ανωτέρω πολύ σημαντικά γεγονότα πιστεύω 
ότι μεθοδεύτηκαν με τέτοιο τρόπο (κυρίως η καθυ-
στέρηση της συμφωνίας με την Τρόικα και η έξοδος 
στις αγορές) για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 
οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Με την καθυστέρηση συμφωνίας με την Τρόικα 
και την ανεπίσημη αλλά ουσιαστική αποδοχή μέχρι 
στιγμής από τους αρμόδιους της κοινότητας του 
ΔνΤ και της ΕκΤ (Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπε-
ζας) του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2013 να 
ανέρχεται στα επίπεδα των 3,5 δισ., αποφύγαμε 
κατ’ αρχήν την απαίτηση της Τρόικας που επέμενε 
για λήψη μέτρων 2 δισ. ευρώ περίπου για το 2014. 
Επίσης, με τη σχετικά επιτυχή έξοδό μας στις αγο-
ρές πήραμε σημαντικά μηνύματα για την οικονομία 
μας ήτοι:

• να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πε-
τύχουμε καλύτερα επιτόκια στο προσεχές μέλλον.

• Οι Τράπεζες και οι εταιρείες μπορούν πλέον να 

απευθυνθούν στο εξωτερικό για χρηματοδότηση 
μετά από διακοπή αυτής της δυνατότητας για τέσ-
σερα τουλάχιστον χρόνια.

• Οι δανειστές μας βλέπουν την Ελλάδα πλέον 
με άλλο μάτι (δέχονται ότι ο λαός της χώρας έχει 
πλέον ξεπεράσει τα όρια της οικονομικής αντο-
χής του και ότι η κυβέρνηση δουλεύει μεθοδικό-
τερα για να βγάλει τη χώρα από τη μεγάλη οικο-
νομική κρίση).

2) Επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα
η γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε έτοιμη να ξεκι-
νήσει με δική της πρωτοβουλία η συζήτηση για το 
ελληνικό χρέος (ελάφρυνση).

• Συγκεκριμένο πλαίσιο συμφώνησαν Μέρκελ 
και Σαμαράς μετά την αναφερθείσα επιτυχή έξοδό 
μας στις αγορές.

• η επιμήκυνση αποπληρωμής του Δημοσίου 
χρέους και η μείωση των επιτοκίων θα ανακοινω-
θούν πιθανόν πριν τις ευρωεκλογές.

• Επισημάνθηκε η απόλυτη επιμονή χωρίς πα-
ρεκκλίσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσε-
ων και στο πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανά-
πτυξης.

• Με το δίλημμα «Μέρκελ ή Τσίπρας» ο ΣΥΡΙΖΑ 
πολώνει το προεκλογικό κλίμα.

3) Μνημόνιο
Το μνημόνιο τελειώνει εντός του 2014.
Όμως η στενή επιτήρηση της οικονομίας μας από 
τους εταίρους μας και το ΔνΤ θα είναι συνεχής για 
να επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι τα χρήματά τους θα 
τα πάρουν πίσω. Άλλωστε σε όλα τα κράτη της Ευ-

Πολιτικές, οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 13/4/2014

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ



36              ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014             37

ρωζώνης ισχύει η επιτήρηση και η πίεση για διαρ-
θώσεις στην ακολουθούμενη πολιτική. Συγκεκρι-
μένα όλα τα μεσογειακά κράτη της Ευρωζώνης 
(Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) αλλά και η Ιρλανδία 
και η Γαλλία υπόκεινται σε ιδιαίτερη επιτήρηση για 
διαφορετικούς λόγους το κάθε κράτος.

• Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι πως θα 
καλύψει τις δανειακές της ανάγκες για τα έτη 
2015-2016 που εκτιμώνται σε 15-25 δισ. ευρώ 
από τις αγορές ή από το μηχανισμό στήριξης της 
Ευρωζώνης.

• η λύση των αγορών έχει πλεονέκτημα ότι 
ανεξαρτοποιούμεθα από μνημόνια αλλά θα έχει 
μεγαλύτερο κόστος. η λύση του ευρωπαϊκού μη-
χανισμού στήριξης είναι προτιμότερη (διότι θα 
έχουμε πολύ χαμηλότερο επιτόκιο) εφόσον απο-
φύγουμε την εφαρμογή μνημονίου όπως το ξέ-
ρουμε σήμερα.

4) Βιωσιμότητα χρέους
η τάση που επικρατεί στους αρμόδιους της ΕΕ και 
στη Γερμανία, για επιμήκυνση αποπληρωμής και 
μείωση επιτοκίων εκτιμάται ότι δεν λύνει ικανοποι-
ητικά το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους 
εκτός και εάν η επιμήκυνση αναπτυχθεί στα επόμε-
να πενήντα έως εξήντα χρόνια και το επιτόκιο φθά-
σει κοντά στο μηδέν. Εάν δεν γίνει ουσιαστική ελά-
φρυνση του χρέους μας και μας αφήσουν στην 
υλοποίηση της αγαπημένης μεθόδου της Γερμανίας 
να ξαναδούμε το πρόβλημα και μετά δύο χρόνια π.χ. 
(μέθοδος συνεχούς πιέσεως) τότε θα δυσκολευ-
τούμε πολύ για ανάκαμψη γιατί θα πρέπει να τηρού-
νται ευλαβικά τα χρονοδιαγράμματα μέτρων που θα 
καθοριστούν.

5) Οικονομική κατάσταση των πολιτών και 
επιχειρήσεων της χώρας
Δεν υπάρχει χρήμα στη μεγάλη πλειοψηφία των 
Ελλήνων. Ιδιαίτερα οι μισθωτοί και συνταξιούχοι 

έχουν χάσει το 30% έως εξήντα της εκατό των απο-
δοχών τους οι δε φόροι έχουν αυξηθεί δυσανάλο-
γα. Δηλαδή ένας συνταξιούχος που έχει χάσει το 
50% των αποδοχών του πληρώνει τώρα αρκετά 
περισσότερους φόρους από τότε που λάμβανε δι-
πλάσιες αποδοχές. Λένε ορισμένοι έστω και για 
αστείο αυτό που αναμένουμε πλέον είναι να πλη-
ρώνουμε φόρους και για το μολυσμένο αέρα που 
αναπνέουμε.

• Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα 
πρέπει η κυβέρνηση εντός του έτους ίσως να φτιά-
ξει ένα ρεαλιστικό φορολογικό νομοσχέδιο και να 
διορθώσει τις αρκετές αδικίες που έχουν γίνει κυ-
ρίως λόγω της ταχύτητας των αλλαγών που η Τρό-
ικα αξίωνε.

• Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κόκκινα δά-
νεια των πολιτών που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ 
συνεχώς θα αυξάνουν λόγω αδυναμίας πληρωμής 
των καθώς επίσης τα χρέη των Ελλήνων προς την 
Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς συνεχώς 
θα μεγαλώνουν. Σήμερα τα χρέη πολιτών και εται-
ρειών (υπαρκτών και χρεοκοπημένων) ξεπερνούν 
τα 62 δισ.

• Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει το κράτος να 
βρει τρόπους να διευκολύνει τον κόσμο να ξεπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του ή να γίνει σχετικό κού-
ρεμα σε αυτούς που δεν διαθέτουν ούτε περιουσία 
ούτε μετρητά, ούτε επαρκές εισοδήματα. Το περι-
ουσιολόγιο που ετοιμάζεται και θα είναι έτοιμο πε-
ρί τα τέλη του έτους θα βοηθήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Βέβαια για το περιουσιολόγιο μας εί-
χαν μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν αρμόδιοι 
της αντίστοιχης Αμερικανικής Υπηρεσίας, αλλά 
εμείς κάναμε ίσως ότι δεν καταλάβαμε γιατί στην 
Ελλάδα κάθε αρμόδιος που οφείλει να προτείνει 
κάποια βελτίωση του συστήματος δεν το πράττει, 
εφόσον προσωπικά αντιλαμβάνεται ότι τον βλάπτει. 
Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και πρόσφατα 
στην πατρίδα μας. Θυμάμαι ότι το Ε9 της εφορίας 

που δηλώνουμε την ακίνητή μας περιουσία καθυ-
στέρησε να εφαρμοσθεί κατά μία δεκαετία περίπου 
γιατί ο τότε υπουργός Οικονομικών δεν πρόλαβε να 
το εφαρμόσει γιατί απλά απομακρύνθηκε.

• Οι επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες κλείνουν 
συνεχώς γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση των 
τραπεζών.

• Διαφημίζουν δάνεια για επιχειρήσεις αλλά το 
αποτέλεσμα είναι ότι πολύ δύσκολα δίνονται λόγω 
ελλείψεως ρευστότητος και των τραπεζών αλλά 
και λόγω υπάρξεως πολύ δύσκολων κριτηρίων 
χορήγησης.

• Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η ανεργία αρ-
χίζει να μειώνεται ελαφρά – που δείχνει ίσως ότι 
πιάσαμε πάτο και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε.

Οι διάφορες λίστες (Lagard – Λουξεμβούργου 
κ.λπ.) καθυστερούν πολύ να αξιοποιηθούν με τη 
δικαιολογία έλλειψης προσωπικού. Είναι επιβε-
βλημένο να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αξιοποί-
ηση αυτών των πληροφοριών και είσπραξης των 
προβλεπόμενων φόρων.

Επίσης είναι επιβεβλημένο ουσιαστικά και ηθικά 
να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από τους μεγάλους 
οφειλέτες και τους φοροφυγάδες – ούτως ώστε 
να μπορούν να ελαφρυνθούν τα κατώτερα οικονο-
μικά στρώματα του πληθυσμού. Δηλαδή να εφαρ-
μόσουμε αυτό που όλοι οι αξιωματούχοι μας επα-
ναλαμβάνουν συνεχώς: να πληρώσουν οι έχοντες 
και κατέχοντες και να ελαφρυνθούν οι μισθωτοί και 
συνταξιούχοι.

Επίσης θα πρέπει:
• να μειωθούν οι φόροι για τις επιχειρήσεις, 

όπως έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, όταν 
η οικονομία θα το αντέχει.

• να γίνει δικαιότερη κατανομή των φόρων.
• να αποκατασταθούν σταδιακά οι αποδοχές των 

μισθωτών, αλλά κυρίως των συνταξιούχων που 
έχουν υποστεί διπλάσιες σχεδόν μειώσεις από τους 
μισθωτούς.

6) Ανάπτυξη
η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως ένα δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης με επενδύσεις της τάξεως 
των 100 έως 150 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις 
βέβαια για να έλθουν χρειάζονται εκτός των άλλων 
διευκόλυνση των επενδυτών για να διαβούν τα κα-
νάλια της ελληνικής γραφειοκρατίας.

7) Ανταγωνιστικότητα / εξαγωγές
Πολλοί δημόσιοι λειτουργοί τώρα τελευταία αρχί-
ζουν να καταλαβαίνουν πόσο σοβαρή και καταλυ-
τική για την επιβίωση κάθε κράτους είναι η επίτευ-
ξη ανταγωνιστικότητας του κάθε παραγόμενου 
προϊόντος.

Στο παρελθόν πολλές δεκαετίες πριν αλλά και 
μέχρι προ ολίγων ετών στατιστικά βλέπουμε ότι οι 
εξαγωγές μας αντιπροσώπευαν το 25% περίπου 
των εισαγωγών μας και κανένας δεν προβληματι-
ζόταν γιατί. Είχαμε βέβαια όπως και έχουμε τον 
τουρισμό και την εισαγωγή καθαρού συναλλάγμα-
τος από το εμπορικό μας ναυτικό που βοηθούσαν 
πολύ στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών. Σήμε-
ρα βέβαια με την κρίση μειώθηκαν οι εισαγωγές 
μας και αυξήθηκε το ποσοστό των εξαγωγών μας 
κυρίως λόγω ανάγκης επιβίωσης των βιομηχανι-
κών μονάδων της χώρας και των εξαγωγικών μας 
φορέων.

• Οι τροϊκανοί μας επισημαίνουν συνεχώς ότι η 
Πορτογαλία έχει επιτύχει σημντική αύξηση των 
εξαγωγών της λόγω χαμηλότερων ημερομισθίων 
ενώ εμείς πετύχαμε κάποια αύξηση εξαγωγών, 
αλλά η τάση για μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης φαί-
νεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Πολλοί ση-
μαντικοί διεθνείς οικονομολόγοι μας έχουν συστή-
σει ότι μόνο με την αύξηση των εξαγωγών μας 
μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη και στην 
ανάπτυξη.

• Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δύο είναι οι 
βασικοί παράγοντες για αύξηση της ανταγωνιστι-
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κότητας:
α. Μεταρρυθμίσεις (συμπεριελήφθησαν πολλές 

στο πολυνομοσχέδιο)
β. Εργατικό κόστος.
• Από τις πρώτες χώρες του κόσμου που έχουν 

πολύ καλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας από 1 
έως 10 είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Αγγλία, η 
Ολλανδία.

• Εμείς ήμασταν στα επίπεδα του 100 (δηλαδή 
κάτω του μετρίου) και με τα μέτρα που έχουν λη-
φθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης φθάσαμε στα 
επίπεδα του 80. Άρα έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα 
να διανύσουμε.

8) Τουρισμός
Είναι ίσως ο μόνος τομέας που πήγε καλά πέρυσι 
με 16,5 εκατ. τουρίστες και εκτιμάται ότι θα πάει 
πολύ καλύτερα και φέτος με 18 εκατ. τουρίστες 
(εκτίμηση).

9) Δημόσια Διοίκηση
Ο μεγάλος ανίατος (ίσως) ασθενής του κράτους θα 
τον αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο διεξοδικά.

10) Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί
Πολλά ευρωπαϊκά κράτη είχαν την ικανότητα οι πε-
ρισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
τους να είναι κερδοφόροι (π.χ. στη Γαλλία), αλλά 
την τελευταία δεκαετία προσπαθούν να τις ιδιωτι-
κοποιήσουν. Στην Ελλάδα στατιστικά καμία τέτοια 
επιχείρηση και ποτέ δεν ήταν κερδοφόρα εκτός 
ορισμένων (ΔΕη – ΟΤΕ – ΟΠΑΠ – ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) που 
αποτελούσαν ή αποτελούν ακόμα μονοπώλια. Θα 
μπορούσα λοιπόν να πω ότι το ελληνικό κράτος δεν 
θα πρέπει ποτέ πλέον να κάνει τον επιχειρηματία 
γιατί είναι καταδικασμένο σε αποτυχία –για τους 
γνωστούς λόγους (κομματικές προσλήψεις – σχε-
τική αδιαφορία για το οικονομικό αποτέλεσμα, με-
γάλο λειτουργικό κόστος κ.λπ.).

11) Λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για να 
μην επαναληφθεί ποτέ πια η κατάντια του (κράτους) 
που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και που οι αιτίες 
οφείλονται στην κακή λειτουργία του κράτους πολ-
λές δεκαετίες πριν.

Β. Διάφορα άλλα θέματα
1) Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Είναι παρήγορο ότι οι πολίτες έχουν την τάση να 
υποστηρίζουν τους επιτυχημένους Δημάρχους και 
περιφερειάρχες ανεξάρτητα από τις υποδείξεις των 
κομματικών μηχανισμών. Τα γκάλοπ δείχνουν ότι 
οι Δήμαρχοι των τριών μεγάλων πόλεων της χώ-
ρας, καμίνης (Αθηνών), Μιχαλολιάκος (Πειραιά) και 
Μπουτάρης (Θεσσαλονίκης) και νυν περιφερειάρ-
χης Αττικής έχουν προβάδισμα έναντι των άλλων 
υποψηφίων που έχουν υποδειχθεί από όλα τα κόμ-
ματα χωρίς να έχουν καμία σχέση στο παρελθόν με 
τέτοιου είδους δραστηριότητες και χωρίς να είναι 
διακεκριμένοι managers. Θα έλεγα ότι καλόν θα 
είναι τα κόμματα να προσπαθούν να κάνουν σωστά 
τη δουλειά τους στην κυβέρνηση και τη Βουλή 
(πράγμα που δεν συμβαίνει συνήθως) και ας αφή-
σουν τους πολίτες να ψηφίσουν αυτόν που πιστεύ-
ουν ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα 
του δήμου ή της περιφέρειας. Βέβαια υπάρχουν και 
οι αδιάφοροι, αλλά πολιτικοποιημένοι πολίτες που 
γι’ αυτούς είναι σημαντικό να γνωρίζουν την κομ-
ματική ιδιότητα κάθε υποψηφίου.

2) Ευρωεκλογές
Οι εκλογές της 25/5/14 είναι τελείως διαφορετικές 
από όλες τις αντίστοιχες προηγούμενες. Για τις 
εκλογές αυτές δεν είναι λογικό να επικρατήσει η 
ιδέα της χαλαράς ψήφου.

• η χώρα μας περνά μία πολύ δύσκολη κρίση.
• η νΔ, το ΠΑΣΟκ, αλλά και η ΔηΜΑΡ δεν επέ-

τρεψαν να μπούμε στη λογική των συνεχών εκλο-
γικών αναμετρήσεων τον Ιούνιο του 2012 και 

αποφάσισαν για το καλό της πατρίδας να συνερ-
γασθούν για να προσπαθήσουν να βγάλουν τη 
χώρα από την επικείμενη καταστροφή, ανεξάρτη-
τα από τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές που 
είχαν. η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς και 
με τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού κατορ-
θώθηκε μέχρι σήμερα να πιστεύουμε ότι αποφύ-
γαμε την έξοδό μας από το ευρώ που θα ήταν 
καταστροφική εξέλιξη για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες όπως πιστεύουν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς 
οικονομολόγοι, αλλά και Έλληνες πολιτικοί αξι-
ωματούχοι και οικονομολόγοι.

• Τα αντιμνημονιακά σημερινά κόμματα, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή που στις 
εκλογές του 2009 ή ήταν ανύπαρκτα ή είχαν πο-
σοστά περί το 4% (ΣΥΡΙΖΑ) ανδρώθηκαν στις 
εκλογές του 2012 μετά την εφαρμογή των μνημο-
νίων γιατί ο κόσμος έπεσε από τα σύννεφα όταν 
κατάλαβε ότι τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα νΔ 
και ΠΑΣΟκ με την όχι και τόσο καλή διαχείριση της 
εξουσίας στο παρελθόν, αλλά και λόγω κυρίως 
της διεθνούς οικονομικής κρίσης που προηγήθη-
κε της ελληνικής μας ανάγκασαν να μπούμε στο 
μνημόνιο ζητώντας οικονομική βοήθεια από την 
ΕΕ και το ΔνΤ.

Σήμερα υπάρχει το δίλημμα να ψηφίσουμε τα 
μνημονιακά λεγόμενα κόμματα ή τα αντιμνημο-
νιακά. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η 
σημερινή νΔ θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν 
έχει σχεδόν καμία ουσιαστική σχέση με τη νΔ της 
εξαετίας 2004-2009 καθώς επίσης το ΠΑΣΟκ με 
το προηγούμενο ΠΑΣΟκ. Γι’ αυτό άλλωστε ανα-
μένεται μετονομασία της νΔ, ενώ το ΠΑΣΟκ ήδη 
συνασπίστηκε στην ΕΛΙΑ. Θέλω να πω λοιπόν ότι 
ο συνασπισμός των κομμάτων νΔ-ΠΑΣΟκ της 
σημερινής κυβέρνησης είναι ουσιαστικά δύο νέα 
κόμματα με νέους εργατικούς – δυναμικούς – 
μορφωμένους αρχηγούς και με αυτό το σκεπτικό 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όχι σαν δύο 

παλαιά φθαρμένα κόμματα.
• Με τη νΔ – ΠΑΣΟκ μπορούμε να προχωρήσου-

με μπροστά με τη δεδομένη βοήθεια των οργάνων 
της ΕΕ και της Γερμανίας λένε αρκετοί. Άλλοι λένε 
ότι με τα αντιμνημονιακά κόμματα οδεύουμε έξω 
από την Ευρωζώνη. Τα γκάλοπ λένε ότι οι Έλληνες 
πάνω από 70% θέλουν να παραμείνουν στην Ευρω-
ζώνη. Επίσης λένε ότι σαν καταλληλότερος πρω-
θυπουργός με μεγάλη διαφορά είναι ο Σαμαράς. 
καλή ψήφο λοιπόν.

3) Αλέξης Τσίπρας (Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και 
υποψήφιος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής)
Στον υποψήφιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Αλέξη Τσίπρα ευχόμαστε από τα βάθη της καρ-
διάς μας καλή επιτυχία γιατί πιστεύουμε ότι η όποια 
του επιτυχία θα βοηθήσει την Ελλάδα που την έχου-
με ανάγκη.

4) Τουρισμός
α. Εντυπωσιακή αύξηση 23,2% στις αυξήσεις του-
ριστών το πρώτο τρίμηνο του 2014, με πρωταθλη-
τές τα Χανιά και την καλαμάτα. Ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά είναι τα στοιχεία για την Αθήνα, η οποία ως 
προορισμός στο πρώτο τρίμηνο σημείωσε αύξηση 
32,3% στις αφίξεις ξένων τουριστών σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

β. Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για 
την ολική επαναφορά της Αθήνας στη διεθνή του-
ριστική αγορά, μέσω της αναβάθμισης του τουρι-
στικού προϊόντος της και της στοχευμένης προβο-
λής των τουριστικών υπηρεσιών της, παρουσίασε 
την 9/4/14 ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος κα-
μίνης σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από κοινού 
με τους προέδρους του ξενοδοχειακού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος (ξΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Γιώργο 
Τσακίρη και Ανδρέα Ανδρεάδη.  



40              ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014             41

Επιμελείται η Πολυξένη Χούση
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού νΑΥΤΙκη ΕΛΛΑΣ

Το Καστελλόριζο στον 20ό αιώνα

Α πό τις αρχές του 20ού αιώνα, ο ναυτικός 
εμπορικός στόλος του καστελλόριζου 
βρισκόταν στη μεγάλη του άνθηση και το 

μικρό νησί στη μεγαλύτερή του ακμή. Το καστελ-
λόριζο αριθμούσε τότε περί τους 12-14 χιλιάδες 
κατοίκους.

Το 1904-1905, με την επικείμενη στρατολόγη-
ση νέων από την Τουρκία, αρχίζει η μετανάστευση 
από το νησί. Το Μάρτη του 1913, με τη βοήθεια 
σώματος κρητών, οι κάτοικοι του καστελλόριζου 
επαναστατούν, διώχνουν τους ελάχιστους Τούρ-
κους και ζητούν ένωση με την Ελλάδα, κάτι που 
δεν πραγματοποιήθηκε. Επί δύο χρόνια το καστελ-
λόριζο αυτοδιοικείται.

Με την έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, η 
Γαλλία, επιδιώκοντας να καταστήσει το νησί ναυ-
τική βάση, το κατέλαβε με δόλο στις 28 Δεκεμβρί-
ου 1915. Τότε ο οικισμός άρχισε να πλήττεται με 
οβίδες μεγάλου διαμετρήματος, που εκτινάσσο-
νταν από γερμανική πυροβολαρχία εγκατεστημένη 
στις απέναντι τουρκικές ακτές. Οι Γάλλοι, υποβο-
ηθούμενοι από τον πληθυσμό, αντιμετώπισαν 
αποτελεσματικά την εχθρική δραστηριότητα με 
τέσσερα τηλεβόλα των 120mm. Για την πάνδημη 
αυτή συμβολή του, η Γαλλική Δημοκρατία απένει-
με στο καστελλόριζο στις 23 Οκτωβρίου 1920 το 
παράσημο ανδρείας και τιμητικό δίπλωμα.

Την 1η Μαρτίου 1921 ωστόσο, η Γαλλία παρα-
χώρησε το νησί στην Ιταλία έναντι αδράς αμοιβής. 
η ναυτιλία, το εμπόριο και τα γράμματα πέφτουν 
σε μαρασμό, ενώ οι κάτοικοι του νησιού, μην αντέ-
χοντας τον ιταλικό ζυγό και τις συνέπειες της Μι-
κρασιατικής καταστροφής, αρχίζουν να εκπατρί-
ζονται προς την Αυστραλία, Αίγυπτο, Αθήνα, Ρόδο 
και αλλού, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να περι-

οριστεί σε 2 χιλιάδες. Οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν 
το νησί ως σταθμό επιβατηγών υδροπλάνων. Το 
1926, ισχυρός σεισμός μεγέθους 8 Ρίχτερ κατά-
στρεψε πάρα πολλά σπίτια.

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος βρίσκει το καστελ-
λόριζο με αισθητά μειωμένο πληθυσμό, ο οποίος 
υποδέχθηκε ενθουσιωδώς Άγγλους κομάντος 
που αποβιβάσθηκαν στο νησί την αυγή της 24ης 
Φεβρουαρίου 1941. Μέσα σε παραληρήματα χα-
ράς οι κάτοικοί του κομματιάζουν τη σημαία του 
κατακτητή και σηκώνουν τη Γαλανόλευκη με τις 
καμπάνες να χτυπούνε αναστάσιμα. Αλλοίμονο 
όμως. Σε τρεις μέρες φεύγουν οι σύμμαχοι και η 
Μαύρη Αρμάδα που καταφτάνει την άλλη μέρα 
σπέρνει τη συμφορά με τους ξυλοδαρμούς και τις 
φυλακίσεις. Σιδηροδέσμιους, παίρνουν για τις φυ-
λακές της Ιταλίας 29 καστελλοριζιούς, τρεις από 
τους οποίους θα αφήσουν την τελευταία τους 
πνοή εκεί.Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943, το αντι-
τορπιλικό «ναύαρχος κουντουριώτης» καταπλέ-
ει με όλο του το μεγαλείο στα ήσυχα νερά του λι-
μανιού. Το καστελλόριζο είναι το πρώτο κομμάτι 
ελληνικής γης που απελευθερώνεται ανοίγοντας 
συμβολικά το δρόμο που θα φέρει και στους υπό-
λοιπους τη λευτεριά. Μαζί με τον κατάπλου του 
«κουντουριώτης» αποβιβάζονται στο νησί Άγγλοι 
κομάντος, Ινδοί και άλλοι σύμμαχοι. Το καστελ-
λόριζο οχυρώνεται και μεταβάλλεται από τους 
Εγγλέζους σε κέντρο ανεφοδιασμού του συμμα-
χικού στόλου. Το νησί γίνεται ο μεγάλος πολεμι-
κός στόχος των Γερμανών και στις 17 Οκτωβρίου 
1943 το βομβαρδίζουν δίχως διάκριση, δίχως οί-
κτο. Ο Άγγλος Διοικητής του καστελλορίζου δια-
τάζει την εκκένωση του νησιού. Με μάτια βουρ-
κωμένα και την καρδιά πλακωμένη οι κάτοικοι, 

θάβουν βιαστικά τους 20 και πάνω νεκρούς αδελ-
φούς τους, μανταλώνουν «άρον-άρον» τα σπίτια 
τους και φεύγουν για την απέναντι μικρασιατική 
ακτή. Μόνο η «κυρά της Ρω», Δέσποινα Αχλαδιώ-
τη, παρέμεινε στην ομώνυμη βραχονησίδα της για 
να υψώνει κάθε πρωί την ελληνική σημαία, όπως 
επί σαράντα χρόνια συνήθιζε να κάνει. Οι καστελ-
λοριζιοί, αφού παρέμειναν λίγες μέρες στις απέ-
ναντι ακτές, προωθούνται στην κύπρο σε πρόχει-
ρους καταυλισμούς. Μετά από λίγο καιρό, τους 
μετακινούν για μακρότερη προσφυγιά στα στρα-
τόπεδα προσφύγων της Παλαιστίνης. Δύο χρόνια 
στα τσαντίρια, στη μέση της αφιλόξενης ερήμου 
1500 άνθρωποι - ένα ολόκληρο νησί! Δύο χρόνια 
προσφυγιάς μ’ όλες τις στερήσεις που μπορεί να 
βάλει ο νους του ανθρώπου και τον Οκτώβρη του 
1945 παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. και είναι 
περίπου 900 ψυχές. Αλλά φαίνεται ότι το τίμημα 
της Ελευθερίας είναι πολύ βαρύ. Ο φόρος του αί-
ματος των καστελλοριζιών είχε ένα χρεωστικό 
υπόλοιπο, και στην τρομερή φωτιά που ξεσπάει 
πάνω στο «Εμπάιρ Πατρόλ» – το πλοίο που έφερ-
νε πίσω ένα μέρος των προσφύγων – χάνονται 
άλλοι 33 πατριώτες και να καίγονται αρκετοί. Τα 
ονόματα των απολεσθέντων ατόμων είναι γραμ-
μένα σε ειδικό πίνακα, που βρίσκεται στον καθε-
δρικό ναό των Αγίων κωνσταντίνου και Ελένης.

Εν τω μεταξύ από το καστελλόριζο περνούσαν 
όλες οι φυλές της κοινοπολιτείας, από Ινδούς και 
Πακιστανούς μέχρι και Μαόρι, εκπληρώνοντας τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προς την αυτο-
κρατορία τους. Έπεσαν πάνω στους θησαυρούς 
που έκλειναν μέσα τους τα εγκαταλειμμένα σπίτια 
των καστελλοριζίων. Οι υπεύθυνοι για τη λεηλα-
σία των αρχοντικών του νησιού, προκειμένου να 
καλύψουν τις όποιες ευθύνες τους βάζουν φωτιά 
και καίνε εν ψυχρώ όλη την αρχοντογειτονιά, που 
περιλάμβανε γύρω στα 1400 σπίτια. Οι καστελλο-
ριζιοί, όμως είχαν ήδη αντικρίσει στα παζάρια της 

Μέσης Ανατολής να πωλούνται τα κλεμμένα νοι-
κοκυριά τους, καθώς και τ’ ασήμι, τ’ αφιερώματα 
και οι ιερές εικόνες των κουρσεμένων εκκλησιών 
του νησιού.... Ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος και το 
σοκ, που ένοιωσαν οι καστελλοριζιοί μόλις αντί-
κρισαν το κατερειπωμένο και πυρπολημένο νησί, 
που τα μάτια παρέμειναν στεγνά. κάποτε το απο-
καλούσαν το διαμάντι του Αιγαίου. Τώρα υπήρχαν 
μονάχα άμορφα ερείπια και αποκαΐδια τραγικά. 
Βουβοί και αμίλητοι περιφέρονταν στα ερείπια της 
νέας αυτής Πομπηίας προσπαθώντας να περισώ-
σουν, να νοικοκυρέψουν ό,τι ο ανελέητος βομβαρ-
δισμός των Γερμανών άφησε και όσα καταδέχτη-
καν να μην κλέψουν οι Εγγλέζοι κι οι λοιποί «σύμ-
μαχοι». Το νησί πολλές φορές βομβαρδίστηκε, 
κάηκε, λεηλατήθηκε και γενικά καταστράφηκε 
εντελώς. Παρέμεινε υπό συμμαχική στρατιωτική 
κατοχή, όπως και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, μέχρι 
τις 7 Μαρτίου του 1948, οπότε ενώθηκε επισήμως 
με την Ελλάδα.

Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρε-
σης της χώρας κατά το Πρόγραμμα καλλικράτης 
το 2010, ουδεμία μεταβολή επήλθε στο Δήμο κα-
στελλόριζου, σύμφωνα με το άρθρο 1,§ 2.10.Γ. 
αυτού.  

Γραμματόσημα αρχών του 20ού αιώνα από το 
Καστελλόριζο (Ελληνικής, Γαλλικής και Ιταλικής 
διακυβέρνησης)
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Η διαχρονι-
κότητα των  

Ελλήνων μιζα-
δόρων 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 εκ-
δότης της εφημερίδας «Ρωμιός») έγραψε: Αν 
κλέπτης τις το υπούργημα γυρέψει ευθύς να 
διορίζεται, γιατί εκείνος που έκλεψε μπορεί και 
να μην κλέψει αλλά όποιος δεν εσούφρωσε, θα 
κλέψει μια φορά. Αν συνεργία πειρασμού, κα-
τέβει στο μυαλό σου, προτού για τούτο είδηση 
πάρει ο γείτονάς σου, του παίρνεις και τον κόκ-
κορα για να γενεί ζευγάρι (αυτό για τους κλε-
φτοκοτάδες της εποχής του).

Διεθνές Ίδρυμα Μ. Αλεξάνδρου
Η φωνή των Μακεδόνων Ελλήνων χάρη στο Δι-
εθνές Ίδρυμα Μ. Αλεξάνδρου που στεγάζεται 
στους πρόποδες του Ολύμπου στο Λιτόχωρο, 
προωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον πολιτισμό, 
που ο Μ. Αλέξανδρος δημιούργησε και διέδωσε 
στον τότε γνωστό κόσμο.

Εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι στρατιωτικοί 
επιχαίρουμε και συγχαίρουμε το Διεθνές αυτό 
Ίδρυμα, πιστεύοντας ότι και οι γείτονές μας 
Σκοπιανοί κάποια στιγμή θα διαβάσουν σωστά 
την Ιστορία και όχι μυωπικά για να γίνουμε πιο 
στενοί φίλοι.

Η φετινή παρελαση της 25ης Μαρτίου οι «Θ. 
Απόηχοι» θερμά ευχαριστούν τον κ. Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας για την πρωτοβουλία του να 
προσδώσει με μεγαλοπρέπεια στην Εθνική μας 

γιορτή της 25ης Μαρτίου, συμμετέχοντας στην 
παρέλαση όχι μόνο πεζοπόρα τμήματα, αλλά 
και οπλικά συστήματα και μηχανοκίνητα, κα-
θώς και αεροπλάνα, πράγμα που έλειπε για 
χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σήμερα όλος ο Ελληνικός λαός έχει περισσό-
τερη ανάγκη από ποτέ αυτή την ψυχική τόνωση 
διότι βιώνει αυτή την οικονομική κρίση και του-
λάχιστον βγαίνει για λίγο από τα καθημερινά 
προβλήματα και παίρνει ελπίδα και θάρρος ότι 
κάτι καλύτερο θα γίνει στο μέλλον.

Η πρώτη βολή S-300 στο ΠΒΚ
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 πραγμα-
τοποιήθηκε στο ΠΒΚ, η πρώτη σε εληνικό έδα-
φος βολή του οπλικού συστήματος S-300 της 
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο καθέτου 
εκτοξεύσεως πύραυλος «αναχαίτισε» «εχθρικό» 
εναέριο στόχο, με απόλυτη ακρίβεια.
Την εκτόξευση παρακολούθησαν εκτός από την 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και τον Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας, και ακόλουθοι Αμύνης 
πολλών χωρών.

Οι Θ.Α. Συγχαίρουν τους συντελεστές διότι 
ύστερα από 15 χρόνια, αξιοποιείται ο ιδρώτας 
του ελληνικού λαού που πλήρωσε την αγορά 
των οπλικών συστημάτων και θωρακίζεται η 
χώρα.

Η αυτοκαταστροφική διάθεση 
των Ελλήνων
Οι Έλληνες ποτέ στην ιστορική πορεία τους δεν 
μπόρεσαν να προχωρήσουν δυναμικά και να 
αξιοποιήσουν αυτά με τα οποία τους προίκισε 
η φύση. Παραδείγματα: Στην Αρχαία Ελλάδα, 
πότισαν κώνειο τον Σωκράτη καταδικάζοντάς 
τον σε θάνατο.

Το 1822-25, φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη. 
Στη νεότερη Ιστορία λόγω διχασμού, χάσαμε 
τη Μ. Ασία. Και σήμερα ο αδερφός χτυπάει τον 
αδερφό, υποστηρίζοντας τους ξένους και όχι 
τους Έλληνες. Επομένως να μην ψάχνουμε για 
εχθρούς εκτός συνόρων αλλά εντός αυτών.

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

Η νύχτα εκείνη τόδειχνε πως δεν θα ήταν σαν 
τις άλλες, όπου οι δώδεκα ακολουθούσαν 
τον Ιησού στο όρος των Ελαιών, «κατ’ 

έθος», που όπως κάθε Πάσχα για προετοιμασία και 
προσευχή. η διαφορά φάνηκε αμέσως όταν συγκε-
ντρώθηκαν στις παρυφές όλοι και ο διδάσκαλος ξε-
χώρισε τους τρεις για να τον ακολουθήσουν κι αυτοί 
ήταν ο Σίμων-Πέτρος και οι αδελφοί Ζεββεδαίοι Ιά-
κωβος και Ιωάννης! η Σελήνη ήταν σε πλήρη ανάπτυ-
ξη, όταν χώθηκαν ανάμεσα στις ελιές, λουσμένες στο 
φως του φεγγαριού, σαν ασημένιες αναζητώντας ένα 
μικρό χωριό ή μάλλον έναν κήπο που θα έμενε στους 
αιώνες ο πιο διάσημος, μέσα στους διασημότερους 
του κόσμου κήπος της Γεσθημανή». Περπατούσαν 
χωρίς να μιλούν κι ακολουθούσε πίσω ο θόρυβος 
των βημάτων τους και οι θρόες των δένδρων, μυστι-
κό προανάκρουσμα των όσων φριχτών θ’ ακολου-
θούσαν. να ήταν το μυστήριο εκείνης της νύχτας και 
το προβάδισμα της αναγεννώμενης φύσης, που έβα-
λε στα χείλη του Ιησού τη συγκλονιστική ομολογία 
«περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου» που και 
τους μαθητές συγκλόνισαν «και ήρξαντο λυπήσθαι και 
αδημονείν». Ο Πέτρος μάλιστα εκφράζοντας τη συ-
ναισθηματική φόρτιση όλων και με ανάλογη του ψυ-
χισμού του προπέτεια να δηλώνει υπερθεματίζοντας: 
«και αν πάντες σκανδαλησθήσονται εν σοι, μηδέποτε 
σκανδαλισθήσομαι». και παρά την άμεση απάντηση 
του Ιησού, «εν ταύτη τη νυκτί και πριν αλέκτορα φω-
νήσαι απαρνήσει με τρις», ο παρορμητικός Πέτρος 
επέμεινε, «καν δέη με, συν σοι αποθανείν, ου μη σε 
απαρνήσομαι».

Ο Ιησούς αγαπούσε τους μαθητές κι εκτιμούσε την 
αφοσίωσή τους, ιδιαίτερα των τριών, που τους ξεχώ-
ρισε για να τον συνοδεύσουν αυτή τη νύχτα, στη δοκι-
μασία του πριν από την επαπειλούμενη σύλληψή του. 
η άμεση απάντηση – προφητεία στο θερμό μαθητή δεν 
εξέφραζε αμφισβήτηση των αισθημάτων του, απη-
χούσε την κατανόηση από τον Ιησού των ανθρωπίνων. 
Άλλο πρόθεση κι άλλο πράξη. κι όταν στη συνέχεια 

ζητάει από τους τρεις «μείνετε ώδε και γρηγορείτε 
μετ’ εμού» τους ενθαρρύνει «και προσεύχεσθε, ίνα μη 
εισέλθετε τις πειρασμόν» γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι 
«το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής» υπο-
νοώντας τον κίνδυνο. Στη συνέχεια αποσπάται «απ’ 
αυτών» απομακρυνθείς «ωσεί λίθου βολήν και θεις 
τα γόνατα προσηύχετο».

Αλλά, όπως γνωρίζει και κατανοεί την αδυναμία 
των μαθητών, αναγνωρίζει και τη δική του ανθρώπι-
νη αδυναμία στο δικό του κρίσιμο δίλημμα· όχι, δεν 
αρνείται την υπακοή στο θέλημα του Θεού – ζητάει και 
ο ίδιος τη θεία βοήθεια: «πάτερ ει βούλει παρενεγκείν 
το ποτήριον πλην, και το θέλημα το εμόν αλλά το σον 
γινέσθω». κι όσο η αγωνία του μεγάλωνε, «εκτενέ-
στερον προσηύχετο» κι ο ιδρώτας «ωσεί θρόμβοι 
αίματος κατέβαινε επί την γην».Μήπως όμως, στη 
μεγάλη του αγωνία ξέχασε τους τρεις που τον περί-
μεναν «γρηγορούντες» όπως τους είχε συμβουλέψει; 
«και αναστάς από της προσευχής ελθών, εύρεν αυ-
τούς κοιμωμένους από της λύπης». Σε ποιον άλλον 
από τον Πέτρο θα μιλούσε εκείνη την ώρα; «Σίμων, 
ουκ ήσχυσας μίαν ώραν αγρυπνήσαι μετ’ εμού»; και 
στους άλλους «αναστάντες προσεύχεσθε ίνα μη ει-
σέλθητε εις πειρασμόν» είπε και απομακρύνθηκε για 
να συνεχίσει την δική του εναγώνια προσευχή, χωρίς 
και πάλι να τους ξεχνάει.

Τρεις φορές πήγε και ήλθε ο Ιησούς, για να ενισχύ-
σει τους μαθητές του και τους βρήκε τις τρεις κοιμω-
μένους «και ουκ ήδεισαν τι αποκριθήναι, ήσαν γαρ 
αυτών οι οφθαλμοί καταβεβαρημένοι». κι ενώ ακου-
γόταν ο απόηχος της οχλαγωγίας που πλησίαζε και η 
κλαγγή των όπλων, που συνόδευε τον εσμό των Ιου-
δαίων, πρωτοστατούντος του Ιούδα τους είπε: «κα-
θεύδετε, λοιπόν και αναπαύεσθε; εγείρεσθε και άγω-
μεν, ήγγηκε γαρ ο παραδιδούς με».

Για όλους υπάρχει μια τελευταία νύχτα, όταν καθέ-
νας παίρνει μια κρίσιμη, για τον ίδιον απόφαση και 
ξέρει ότι μόνος του θα βαδίσει, όπως ο Χριστός «προς 
το εκούσιον πάθος». 

Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

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

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

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

Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρακαλούμε και ενη-
μερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με πε-
ρισσότερες 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
•  Ενοικιάζεται δυάρι 55τμ, 3ου ορόφου, πρόσοψης, Μιχ. Βόδα 208 

Αθήνα, έναντι ηΣΑΠ Αγ. νικολάου. Διατίθεται και ως επιπλωμέ-
νο. Πλωτάρχης εα Βλάχος ΛΣ. Τηλ.: 6974307042. Ειδική τιμή 
σεσυναδέλφους.

•  Νέα Μάκρη, Ανατολή, ρετιρέ οροφοδιαμερίσματος 4ου, 93τμ 
με ιδιόκτητη ταράτσα 85τμ πωλείται σε συναδέλφους με εύλογη 
προκαταβολή και άτοκες δόσεις. Τηλ.: 6943487054.

•  Πωλούνται: α. οικόπεδο ν. Φιλαδέλφεια, 235 τμ, σ.δ. 1,2, οικο-
δομήσιμο με πρόσοψη 11μ. σε ήσυχη περιοχή πλησίον άλσους, 
110.000 €, β. διαμέρισμα ν. Χαλκηδόνα, 100τμ, 3ου ορόφου, 
πρόσοψης, κατασκευής 1981, 2 είσοδοι, 2 ΥΔ, WC, ηλιακός, 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, κλιματισμός, αποθήκη, 95.000 €, γ. 
διαμέρισμα ν. Φιλαδέλφεια, 115τμ, 2ου ορόφου, σε παραδο-
σιακό οικισμό, κατασκευής 2006, κλειστό χώρο στάθμευσης 2 
αυτοκινήτων, φυσικό αέριο, 250.000 €. Τηλ.: 2109810248.

•  Πωλείται διαμέρισμα 53τμ, 3ου ορόφου, φυσικό αέριο, διαμπε-
ρές, Βοτανικός πλησίον Γεωπονικής και μετρό. Γιαννούλης Ιω-
άννης 6980691910.

•  Γεώργιος Μαρκεζίνης χειρπλοίαρχος (Ο) εα, Λογιστής-
Φοροτεχνικός αναλαμβάνει ορολογικές υποθέσεις συναδέλφων 
με ειδικές τιμές. Τηλ.: 28210-69736, 6943488621.

•  Βασιλική Π. Αρβανιτάκη χειρουργός οφθαλμίατρος κόρη 
συναδέλφου διατηρεί στα κουνουπιδιανά Χανίων οδός Ε. Βε-
νιζέλου 102 ιατρείο με ειδικές τιμές σε συναδέλφους. Τηλ.: 
6976265365.

•  Οικονομίδης Γιάννης αξιωματικός εα Πν, ασφαλιστικά προ-
γράμματα με ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο. Ενδεικτικά ΙΧΕ 06 ίπποι 
από 110 ευρώ το εξάμηνο. Τηλ.: 210-6432412, 6908690009, 
www.life-net.gr

•   Ο Β. Γουναρίδης αξιωματικός εα Πν, προπονητής θαλασσίων 
σπορ στη Σάντα Μαρία Πάρου προσφέρει στους συναδέλφους 
40% έκπτωση στα θαλάσσια σπορ. Τηλ.: 6945722404.

•   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 Φιλο-
λογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. κιν.: 6944690035

•   Πουλάκης Ιωάννης, Αξ/κός εα διατηρεί ολοκληρωμένο συγκρό-
τημα αυτοκινήτων στο Χαϊδάρι και τμήμα ασφαλειών. Ειδικές τι-
μές σε συναδέλφους και «Διατακτικές». Τηλ.: 210-5820821. κιν.: 
6936111730.

•   Αντώνιος Τριαντάφυλλος, χειρουργός οφθαλμίατρος, επιμε-
λητής ννΑ, δεχόμενος με βιβλιάρια Δημοσίου, Πραξιτέλους 116, 
Πειραιάς. Τηλ.: 210-4117379. κιν.: 6974099075

•   Πωλείται, παραθαλάσσιο οικόπεδο 550μ2, εντός σχεδίου, άρτιο, 
οικοδομήσιμο, νυφίδα Πολίχνιτου Μυτιλήνης. Επίσης, ελαιό-

κτημα 3.5 στρέμματα, 5χλμ από θάλασσα, Δροκόπια Πολίχνιτου 
Μυτιλήνης. Τηλ.: 210-9525458. κιν.: 693-9160425. Πωλούνται 
μαζί ή μεμονωμένα.

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

•   Μιχάλης Ν. Κουμεντάκης,  πολιτικός μηχανικός, αναλαμβάνει 
νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπογείων, ημιυπαί-
θριων κ.λπ. 210-2830215, 6970-883598.

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

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

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

•  Ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου του Φραγκί-
σκου. Μεγάλες εκπτώσεις στο προσωπικό ΕΔ και εα. Συγγρού 
122 Αθήνα, Τηλ.: 2130037873, fax: 2109233334, 6944372327. 
somarakis@megabroker.gr

•  Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για ενοικίαση-
πώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας καταστημά-
των. Μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων Μηχανικός. 17ης νοεμβρί-
ου 18, Χολαργός. Τηλ.: 6944757544 / 210, 6560015.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – 
Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
•  Ο.Τ. 263/7. Τηλ. 2108611486. κιν.: 6944844886
•  Ο.Τ. 170/3 και Ο.Τ. 170/4 μαζί ή χωριστά.  

Τηλ.: 6944-630710

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Παραλία Αγ. Άννας Νάξου 110€ τα 5 βράδια σε δίκλινο, πλήρως 

εξοπλισμένο δωμάτιο για Ιούνιο και Σεπτέμβριο. κων/νος Παπα-
δόπουλος, γιος συναδέλφου εα, Τηλ.: 6981814681, www.litsa-
studios.gr

•  ALKYON RESORT HOTEL στο Βραχάτι κορινθίας , έκπτωση 15% 
στα μέλη ΕΑΑν επί των αναγραφομένων τιμών καθ'όλο το έτος. 
Site: www.alkyonhotel.gr, email: sales@alkyonhotel.gr, Tηλ.: 
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.
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Πρακτικά Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑν  
της 20ής-03-2014 

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ 1/2014 

Υπ’ Αριθ. 49 Θέμα 6ο

Παιδικές κατασκηνώσεις
Σχετ.: α.  ΝΔ 1171/20-5-1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων 

(ΦΕΚ 82Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 1911/1990.
           β.  ΠΔ 576/24-6-1978 Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώ-

σεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΦΕΚ 124Α/1978).
1.  Συνεχίζεται το υπάρχον πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά μελών ΕΑΑν και για 

το έτος 2014.
2.  Δικαίωμα συμμετοχής για το έτος 2014 έχουν τα παιδιά των Αξιωματικών εα μελών ΕΑΑν ηλι-

κίας από επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών (έτη γεννήσεως 1-1-2000 έως 31-12-2007).
3.  Οι γονείς μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την παιδική κατασκήνωση της προτιμήσεώς τους, που 

λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή.
4.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικονομική επιδότηση κάθε παιδιού που θα μεταβεί στις 

κατασκηνώσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑν μέχρι 20 Μαΐου 2014 και είναι τα εξής 
(υποβάλλονται και ηλεκτρονικά):

     α.  Αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας 
μέλους της ΕΑΑν (του αποστράτου).

     β.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου (καλλικράτη) στο οποίο θα 
φαίνεται η σχέση Μέλους ΕΑΑν και παιδιού.

     γ.  Υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα την τελευταία τριετία.
     δ.  Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την κατασκήνωση (υποβάλλεται μετά το πέρας 

του παραθερισμού).
      ε.  Βεβαίωση κατασκήνωσης για το χρονικό διάστημα που συμμετείχε το παιδί σε αυτή και το ημε-

ρήσιο κόστος (υποβάλλεται 
μετά το πέρας του παραθερι-
σμού).
5. Το ΔΣ/ΕΑΑν μετά από διε-
ξοδική συζήτηση αποφασίζει 
και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια 
της αντιγραφής

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, 
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα 

Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

08 Απριλίου 2014  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 1/2014

1. Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, Μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑν (Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, ο ιατρός Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Θ Γρίβας Πν εα, ο Υποναύαρχος (Ο) ν Τσαπράζης Πν εα και ο 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης) συναντήθηκαν με τον Υ/ΓΕν Υποναύαρχο Π. Παστουσέα Πν και 
επιτελείς του ΓΕν μεταξύ των οποίων ο ΔΥΓ/ΓΕν Υποναύαρχος Ε. νεονάκης Πν και ο Διευθυντής των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΓΕν Υποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος Πν και εξέτασαν τα θέματα που 
απασχολούν τους αποστράτους στην οδοντοπροσθετική και στην παροχή υπηρεσιών από το ννΑ. 
2. κατά την σύσκεψη αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα:
α. η οδοντιατρική και ορθοδοντική περίθαλψη των αποστράτων θα καλύπτεται από το ΓΕν. η οδο-
ντοπροσθετική (κόστος των υλικών) θα πληρώνεται από τον δικαιούχο, στις χαμηλές τιμές που ισχύ-
ουν για τους εν ενεργεία, με σύμβαση που θα υπογράψει το ν.ν.Α. με τον προμηθευτή. Στη συνέχεια 
δύνανται οι δικαιούχοι να αιτούν από την ΕΑΑν κάλυψη του ποσού που έδωσαν και η ΕΑΑν στα 
πλαίσια της πολιτικής Πρόνοιας που τηρεί, θα προσπαθεί να καλύπτει μέρος ή το σύνολο του ποσού, 
με οικονομικά κριτήρια και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει.
β. Θα βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής για τα εξωτερικά Ιατρεία με την μετατροπή της πτέρυγας 4Δ, που 
τώρα αποτελείται από βοηθητικούς χώρους, σε εξωτερικά Ιατρεία.
γ. Δεν είναι δυνατή η απαλλαγή των χηρών και των Μελών των οικογενειών των αποστράτων από 
την καταβολή των 3 ΕΥΡΩ.
δ. Αναφορικά με το Φαρμακείο του ννΑ, αυτό δεν είναι αυτοτελές, αλλά υπάγεται στο Φαρμακείο 
του νΙΜΤΣ, επομένως υπόκειται στην διαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτού. Προσπάθειες που έχουν 
γίνει, ώστε το Φαρμακείο του ννΑ να καταστεί αυτόνομο, δεν απέδωσαν.
ε. Για συνταγογράφηση φαρμάκων δεν απαιτείται ραντεβού και θα μπορούν οι δικαιούχοι να ζητούν 
από τις Γραμματείες των εξωτερικών Ιατρείων να τους γράφουν την συνταγή.
στ. Σε περίπτωση επανεξέτασης από τον Ιατρό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κλείνουν συνάντηση 
(ραντεβού) με τον Ιατρό την ίδια ημέρα μέσω των βοηθών του και της Γραμματείας του.
η. Τα περισσότερα από τα απογευματινά Ιατρεία του ννΑ δεν λειτουργούν πλέον, ελλείψει προσέ-
λευσης.
θ. Στο ν.ν.Π. και το ν.ν.Σ. λειτουργούν εξωτερικά Ιατρεία τα πρωινά.
3. Την 30η Μαΐου και μεταξύ των ωρών 19.00-21.00 θα διεξαχθεί στο Πολεμικό Μουσείο με μέριμνα 
του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων, ημερίδα για την ιατρική/φαρμακευτική/νοσο-
κομειακή περίθαλψη των αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους, όπου εκεί θα αναπτυ-
χθούν τα θέματα αυτά αναλυτικότερα και στην οποία προσκαλούνται όλοι οι απόστρατοι. 
4. η ΕΑΑν θα μεριμνήσει για συνάντηση του ΔΣ της με τον νέο Διευθυντή του ννΑ Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) 
Α. Σπανό Πν, για ενημέρωση και αντιμετώπιση υφισταμένων προβλημάτων.

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
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Ανακοίνωση ΣΥνΤΟνΙΣΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩν ΤΡΙΩν ΕνΩΣΕΩν 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩν ΑξΙΩΜΑΤΙκΩν 

Ανακοίνωση ΣΥνΤΟνΙΣΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩν ΤΡΙΩν ΕνΩΣΕΩν 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩν ΑξΙΩΜΑΤΙκΩν 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΥΠ. ΑΡΙΘ 04/14  
Ημερομηνία 14 Μαρτίου 2014

1. Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξι-
ωματικών ΕΑΑΣ, ΕΑΑν και ΕΑΑΑ συναντήθηκαν σή-
μερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο 
Αθανάσιο Δαβάκη, με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφο-
ρα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες 
σχετικά με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού.
2. η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε 
σε όλες τις πτυχές που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία.
3. Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις 
θέσεις τους οι οποίες είναι και οι θέσεις των τριών 
Ενώσεών τους, ως ακολούθως: 
α. Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών 
Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης, για τους γνωστούς λόγους.
β. Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με 
την διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού 
προς εκπόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα ενός 
ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και συμφωνούν με την 
προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη και το κόστος, αλλά η μελέτη είναι απαραίτη-
τη, ώστε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την λήψη 
απόφασης για την δημιουργία ή μη ενός ενιαίου Με-
τοχικού Ταμείου και βεβαίως υπό τις προυποθέσεις 
που έχουν θέσει οι Ενώσεις.
γ. Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που εν-

δεχομένως καταλήξει στην δημιουργία ενός ενιαίου 
Μετοχικού Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη 
όλων των ενδιαφερομένων, είναι κάθετα αντίθετοι 
στην αλλαγή των ιδιοκτησιακών στοιχείων των τρι-
ών Μετοχικών Ταμείων και αναφέρθησαν συγκε-
κριμένα στην φημολογούμενη πώληση του κτιρίου 
του Μ.Τ.Σ. των οδών Σταδίου, Αμερικής, Βουκουρε-
στίου και Πανεπιστημίου, γιατί ενδεχόμενη πώληση 
ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα της εν 
λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της ΕΑΑΣ 
που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη ΄Ενωση, η ΕΑΑν 
και η ΕΑΑA δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και 
στο πλευρό της ΕΑΑΣ στο θέμα αυτό.
4. Ο κος Υφυπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :
α. Δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν 
συμφωνεί με την ένταξη των τριών Μετοχικών Τα-
μείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
β. Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπό-
νησης της μελέτης.
γ. Δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν 
συμφωνεί με την πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ., 
όπως και με πωλήσεις περουσιακών στοιχείων και 
των τριών Μετοχικών Ταμείων.
5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων 
Αποστράτων Αξιωματικών παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τους Απο-
στράτους και δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται για 
άλλη μία φορά με την σημερινή συνάντηση με τον κο 
Υφυπουργό.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 05/14  
Ημερομηνία 24 Μαρτίου 2014

1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσε-
ων Αποστράτων Αξιωματικών, μετά τις δηλώσεις 
της κυβέρνησης περί διανομής μέρους του πρω-
τογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία Στελέχη 
των ΕΔ και των ΣΑ, που σημειωτέον δεν αφορά 
τους αποστράτους, με τον τρόπο που έχει γνωστο-
ποιηθεί και έχοντας το δικαίωμα να εκφράζει και 
τις απόψεις των εν ενεργεία και να προασπίζει τα 
συμφέροντά τους, δηλώνει τα ακόλουθα:
α. η επιστροφή μέρους του πρωτογενούς πλεονά-
σματος στα εν λόγω Στελέχη υποδηλώνει την παρα-
δοχή του μεγέθους της αδικίας που έχουν υποστεί 
έως σήμερα (δικαίωση που αναμένεται να επέλθει 
και μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης), αλλά δυστυ-
χώς με τον τρόπο που δίνεται, αφενός δημιουργεί 
πρόβλημα κοινωνικού αυτοματισμού, αφετέρου 
υποβαθμίζει ακόμα και την όποια προσπάθεια απο-
κατάστασης του περί δικαίου αισθήματος.
β. Άς μην λησμονούμε ότι η επίτευξη του πλεονά-
σματος οφείλεται και στην υπερβολική περικοπή 
των μισθών και κυρίως των συντάξεων των Στε-
λεχών των ΕΔ και των ΣΑ. 

γ. Εφόσον πρέπει να γίνει κατανομή, αυτή επιβάλ-
λεται να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, να αναγνω-
ρίζει τις προσπάθειες και τις θυσίες των εν ενερ-
γεία στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, 
σε συνδυασμό με την κατάφωρη αδικία που έχει 
γίνει εις βάρος τους, αναφορικά με το μερίδιο συμ-
μετοχής στα μέτρα λιτότητας και όχι ως επιβεβαί-
ωση της φτωχοποίησής τους.
δ. Με τον τρόπο διανομής που έχει αναγγελθεί, δεν 
γίνεται αναπλήρωση αναλογικά με την περικοπή 
που έχει υποστεί έκαστος, αλλά με ένα πλαφόν 
1.500 ΕΥΡΩ μικτά, που ορθώς περιλαμβάνει τους 
χαμηλόβαθμους και με λίγα έτη υπηρεσίας Στρατι-
ωτικούς, αλλά στην ουσία εξαιρεί την ραχοκοκκα-
λιά του Στρατεύματος που είναι οι Υπαξιωματικοί 
με μεγάλη προϋπηρεσία, όπως και την πλειονότητα 
των Αξιωματικών, που έχουν υποστεί και τις μεγα-
λύτερες περικοπές.
ε. η παροχή αυτή δεν θα πρέπει να είναι εφάπαξ, 
αλλά διαρκής και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι 
θα πρέπει να ενταχθεί στις μηνιαίες αποδοχές των 
εν ενεργεία.
2. καλούμε την κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα 
δίκαιο σύστημα ενίσχυσης και αποκατάστασης των 
αδικιών εις βάρος των Στελεχών των ΕΔ.

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

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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Εμμανουήλ Μαγκαφουράκης, Δημήτριος Παπαγρη-
γοράκης, κωνσταντίνος καλυγάς και Γεώργιος 
καραγιάννης αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών ναυτικού Αντιναύαρχος 
εα Σπυρίδων Περβαινάς, ο πρόεδρος των Αποφοί-
των Σχολής ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος εα 
Αντώνιος Αναστασάκης, ο πρόεδρος του ΣΑ/ΣΜΥν 
Ελευθέριος Σφακτός, ο εκπρόσωπος του ΠΜ/ΣΑ-
ΣΥ/Πν Δημήτριος Σοφιανός, ο εκπρόσωπος του 
συλλόγου ναυτικής Αεροπορίας Παναγιώτης Μα-
ζαράκης, ο αντιπρόεδρος του συλλόγου καρδιοπα-
θών κωνσταντίνος ξενικάκης, ο εκπρόσωπος της 
ΠΕΑΛΣ Γ. Χρυσίνας και βεβαίως η οικοδεσπότης 
πρόεδρος του Μουσείου κυρία Αναστασία Αναγνω-
στοπούλου – Παλούμπη. 

Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χα-
ριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον ημι-
όροφο, λειτουργεί κουρείο της ΕΑΑΣ. Συνάδελ-
φοι απόστρατοι της ΕΑΑν είναι ευπρόσδεκτοι.
Τιμή κουράς 5 ευρώ με απόδειξη

Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. 
Πρόεδρος ΕΑΑΣ 

Ενσύρματες επικοινωνίες
Αναφέρεται ότι στα πλαίσια της καλύτερης εξυ-
πηρέτησης των δικαιούχων περίθαλψης, τοπο-
θετήθηκε σύστημα Voice Mail αναμονής κλήσε-
ων ραντεβού. Το γραφείο ραντεβού ννΑ θα 

λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 
ώρες 08:30 έως 13:30 στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς 210-7261000 και 210-7261888.

Ευχαριστίες
Θέλω να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς 
ευχαριστίες μου στην ομάδα της νευροχειρουρ-
γικής κλινικής του 401 ΓΣνΑ υπό τον κύριο Σα-
μέλη Απόστολο και ειδικά 1) στον χειρουργό 
κυριακόγγονα Παναγιώτη και 2) αναισθησιολόγο 
Μουταφίδη Λάζαρο.
α) Για την τέλεια επιστημονική τους κατάρτηση.
β) Για το Ιπποκράτειο ήθος τους και 
γ) Για την αποτελεσματικότητα των άοκνων προ-
σπαθειών τους.
Ως πολίτες αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι 
για το μέλλον της χώρας, η οποία δύναται να σε-
μνύνεται γιατί διαθέτει παρόμοια πρότυπα.
Εύγε κύριοι

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης
Αντ/ρχος ΕΑ ΠΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Ως εκπρόσωποι ΕΑΑν παρευρέθησαν σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις οι: Πλωτάρχης εα Δημ. ντούλιας 
Πν στο ετήσιο μνημόσυνο για την επέτειο του Ρί-
μινι στο Ίλιον Αττικής και ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα κ. 
Λέσης Πν για κατάθεση στεφάνων στο ηρώον 
Παπάγου και παρακολούθηση διάλεξης Ευρω-
βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου στη ΛΑΕΔ.
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… Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλωτάρχης εα ΠΝ Δημήτριος Θέμελης 21/1/2014
Ανθυποπλοίαρχος εα ΠΝ Δημήτριος Γεροβασίλης 10/2/2014 1955
Ανθυπασπιστής εα ΛΣ Αραμπατζής Απόστολος 15/2/2014 1956
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Ανδρέας Καλέμης 1/3/2014 1918
Αντιναύαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ Ζ. Δεμέστιχας 12/2/2014 1944
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Γκούβερος Παναγιώτης 14/2/2014 1956

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας
Γενική Γραμματεία
Σαλαμίνα, 5 Μαρτίου 2014
Σας αναφέρουμε ότι το Ακτινολογικό Εργαστήριο 
του ννΣ εκτελεί ακτινογραφίες καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 έως 13.00.

Νέα τηλέφωνα ραντεβού Οδοντι-
ατρικού Τμήματος
Από Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, τα νέα τη-
λέφωνα στα οποία θα κλείνονται ραντεβού για το 
Οδοντιατρικό Τμήμα, το οποίο στεγάζεται στην 
οδό Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, είναι τα ακό-
λουθα: Τηλ. Ραντεβού: 210 3249217-18

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων 
Σχέσεων

Ενημέρωση ΕΑΑΝ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στις 30 Μαΐου 2014 
ημέρα Παρασκευή και από 18.30-19.00 θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο υπό την αιγίδα 
του Συντονιστικού. Οργάνου των τριών Ενώσεων 
Απόστρατων, ημερίδα με θέμα την Ιατροφαρμακευ-
τική – νοσοκομειακή περίθαλψη των αποστράτων 
και των μελών των οικογενειών τους.

Ενημέρωση Μελών του Οργανι-
σμού ΑΟΟΑ
Σας γνωρίζουμε, ότι ο Οργανισμός επεξεργάστη-
κε και υλοποίησε διαδραστική ιστοσελίδα, η 
οποία τέθηκε σε λειτουργία, με την ίδια διεύθυν-
ση (www.aooa.gr), μέσω της οποίας τα μέλη θα 
μπορούν να ενημερώνονται και να εκδηλώνουν 
το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα του ΑΟ-
ΟΑ. Λεπτομερείς οδηγίες για την εκδήλωση εν-
διαφέροντος αναγράφονται στις «Ανακοινώ-
σεις» της ιστοσελίδας.

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης
Γενικός Διευθυντής ΑΟΟΑ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ Κρήτης
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος και μέλη 
του ΔΣ του τοπικού παραρτήματος παρέστησαν 
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως στην τελετή της 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ναυστάθ-
μου κρήτης.

Ο Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος εα Ε. Σταματάκης ΠΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ Κρήτης
Την 3η και 4η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε 
διήμερη εκδρομή από τα μέλη του τοπικού πα-
ραρτήματος στην περιοχή της Σητείας.

η εκδρομή περιελάμβανε και επίσκεψη στην 
ΠνΒ κυριαμαδίου με συμμετοχή στον εορτασμό 
του Ιερού ναού του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκε-
ται στην περιοχή.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς τον 
Διοικητή νκ για την παροχή της σχετικής αδείας 
στη βάση, καθώς και στο Διοικητή της ΠνΒκ 
Πλωτάρχη (Ε) Γ. καθεκλάκη Πν για την άψογη 
φιλοξενία.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Την κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 στο ναυτικό 
Μουσείο Ελλάδας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πί-
τα του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων.Την 
τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός 
Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας, ο Διοι-
κητής ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχος Σπυρί-
δων Δημουλάς και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
Γενικού Επιτελείου ναυτικού, ο Διοικητής Υποβρυ-
χίων Πλοίαρχος Ιωάννης Αγγελόπουλος, ο εκπρό-
σωπος του ΔΔΜν Αντιπλοίαρχος Σάββας ηλιόπου-
λος, ο Επιστολέας Διοίκησης Υποβρυχίων Αντι-
πλοίαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, ο Διοικη-
τής Βάσης Υποβρυχίων Πλωτάρχης νικόλαος Φί-
λιας, οι κυβερνήτες των υποβρυχίων Πρωτεύς – 
Ποσειδών – Αμφιτρίτη – Παπανικολής, Πλωτάρχες 
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Γράφει ο Γεώργιος Γκίκας 
1965 Σχολή ναυτοπαίδων

Τ ην Παρασκευή 31 Γενάρη γιορτάσαμε 
τα 49 χρόνια από την κατάταξή μας στο 
Πολεμικό ναυτικό. η εκδήλωση έγινε 

στην ταβέρνα «Αρσένης» στο Παλαιό Φάληρο.
Στο προσκλητήριο που κάναμε παρόντες ήταν 

οι συμμαθητές: Γκίκας Γιώργος με τη σύζυγό 
του, Βόμβας Παύλος με τη σύζυγό του, Ποζίδης 
Χρήστος με τη σύζυγό του, Πρίντζιος Αστέρης με 
τη σύζυγό του, Μαργαρίτης Γιώργος με τη σύζυ-
γό του, Αναγνωστάκης Μανώλης με τη σύζυγό 
του, Λίβανος Θανάσης με τη σύζυγό του, Μπαλ-
τσαβιάς Μάκης με τη σύζυγό του, Πετρόπουλος 

Βασίλης με τη σύζυγό του, ντέμος κώστας, Για-
ϊτανάς Αποστόλης, Δαμπάνης Γιάννης, Μπόχαλης 
κώστας, Βγόντζας Μανώλης, Σαράβελας νίκος.
Απόντες δικαιολογημένοι: κλαρνέτας κώστας, 
νάσσης Τάσος, Δρακάκης Σταύρος, καυκιάς 
Αντώνης, Μποτώνης Ανδρέας, Βελόπουλος κώ-
στας. η σκέψη και οι ευχές μας για να περνάνε 
καλά εκεί που είναι. Ήταν ένα γεμάτο και ευχάρι-
στο βράδυ για όλους μας.

Ελπίζουμε να έχουμε την υγεία μας και να 
γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την κατάταξη μας 
αρέσει δεν αρέσει στην τρόικα...

δραστηριότητα που ανέπτυξε και αναπτύσσει όλα 
αυτά τα χρόνια, η συμβολική αλλά και ευγενική και 
ανθρώπινη αυτή εκδήλωση είναι βέβαιο ότι θα ήταν 
ανύπαρκτη. Ίσως κάποιες προσωπικές μνήμες να 
ξεπηδούσαν σπάνια και αποσπασματικά, πλην όμως 
χωρίς καμία προσφορά και συνέχεια, ιδιότητες που 
κρατούν ζωντανή τη μεγάλη μας παράδοση.

Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος από το μέ-
λος του πληρώματος, τον τότε ανθ/χο Φιλ. Ζωι-
δάκης. Είναι ο οργανωτής της ετήσιας κλήσης, 
διαθέτει ένα σχεδόν πλήρες αρχείο της ιστορίας 
του «Α/Τ ΒΕΛΟΣ», προσφέρει, έχοντας συμπαρα-

στάτη όλη την οικογένεια, τις εκπλήξεις της χρο-
νιάς, τα ωραία λουλούδια που προσφέρει στις 
κυρίες, τα αναμνηστικά δωράκια, που φέτος ήταν 
ένα ωραίο καπελάκι με τον θυρεό του ΒΕΛΟΥΣ, 
ζωγραφισμένο από τον αδελφό του κυβερνήτη, 
το μεγάλο ζωγράφο Γιάννη Μόραλη, και κάθε άλ-
λη λεπτομέρεια οργανωτικής φύσης.

Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα, για να μεταχει-
ρισθούμε μια στερεότυπη αλλά και αποσαφηνι-
σμένη ναυτική πρόταση, τον ευχαριστούν πολύ, 
καθώς και όλη του την οικογένεια για την προ-
σφορά τους.  

Γράφει ο Κώστας Ξενικάκης 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
συμμαθητών της τάξης ΣΔΥΝ 1973

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας των συμμαθητών της τάξης ΣΔΥν 1973. η εκδήλωση έγινε στο 
κοσμικό κέντρο «καμάρες» στο Ίλιον. Αρχικά προβλήθηκε 15λεπτο DVD με φωτο-

γραφίες από τη σχολή, το οποίο επιμελήθηκε ο συμμαθητής μας νίκος Λυμπουνάκης. κατόπιν έγι-

Γράφει ο Β.Ι. Χαρδαλιάς 
Υποκελευστής Στρατεύσιμος Δικηγόρος στην παραλαβή του ΒΕΛΟΣ

Α/Τ Βέλος η 54η Γενική κλήση του 
Πληρώματος Παραλαβής

1η Ιουνίου 2013, Σάββατο μεσημέρι.
Για 54η φορά σήμανε γενική κλή-

ση του πληρώματος παραλαβής του 
Α/Τ Βέλος. Στην κλήση, όπως όλα τα χρόνια, έδω-
σαν το «παρών» με απίστευτη προθυμία όλοι, όσων 
οι δυνάμεις τους το επέτρεψαν γιατί το πνεύμα 
όλων ανεξαιρέτως είναι πάντα πρόθυμο. η διαπί-
στωση αυτή δεν είναι υπερβολική, ούτε αυθαίρετη. 
Προκύπτει αβίαστα μέσα από τα πάμπολλα ερωτή-
ματα των μελών του πληρώματος για το εάν και 
πότε θα γίνει η εκδήλωση. Γίνεται χαρμόσυνο άγ-
γελμα για τις συζύγους ακόμη και για τα παιδιά των 
συναδέλφων.

η χαρά που είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα 
όλων, κατά την προσέλευση στην κλήση αυτή, δεν 
επιτρέπει καμία αμφιβολία ότι όλοι αγαπούν την 
ώρα αυτή, γιατί οι θύμισες που ξεδιπλώνει στο μυα-
λό του καθενός τους επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι 
έβαλαν το λιθαράκι τους σε ένα μεγάλο και δύσκο-
λο εγχείρημα. Ένα δημιουργικό έργο που στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία και αυτό γιατί βασίστηκε στις 
μεγάλες ανθρώπινες αρετές της συνεργασίας, της 
αλληλεγγύης, της κατανόησης, του αλληλοσεβα-
σμού, της εργατικότητας, της πίστης στο καθήκον 
και τον παραμερισμό της εγωιστικής και ωφελιμι-
στικής σκέψης.

η κλήση, βέβαια, δυστυχώς θα λέγαμε, δεν όριζε 
ως τόπο συγκέντρωσης του άξιου κάθε επαίνου 
αυτού πληρώματος την πρύμνη του παροπλισμένου 
πλέον «Α/Τ ΒΕΛΟΣ». Έγινε και πάλι στις φιλόξενες 
εγκαταστάσεις του ναυτικού Ομίλου καλαμακίου.

Μετά τα όσα προαναφέρθηκαν, είναι φυσικό αλ-
λά και αναμενόμενο η όλη εκδήλωση να στέφθηκε 

με απόλυτη επιτυχία. η συνεστίαση κύλησε, όπως 
πάντα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενός εδραιωμένου 
αλληλοσεβασμού, αγάπης και φιλίας. Επαναλή-
φθηκαν αγαπημένες ιστορίες διαφόρων συμβά-
ντων και περιστατικών, νοσταλγικά αναφέρθηκαν 
απόντες, σχέσεις αναζωπυρώθηκαν και μια επιθυ-
μία διατυπώθηκε από όλους, του χρόνου όλοι και 
πάλι παρόντες.

Όπως κάθε χρόνο, η κορυφαία στιγμή αυτής της 
πρωτότυπης κλήσης ενός πληρώματος αντάξιων 
βετεράνων της ιστορίας του Πολεμικού μας ναυτι-
κού ήταν ο γιορτασμός των γενεθλίων του πρώτου 
κυβερνήτη του «Α/Τ ΒΕΛΟΣ» ναυάρχου εα σήμερα 
Γ. Μόραλη. η προσωπικότητα του κυβερνήτη μας, 
από πλευράς χαρακτήρος, αλλά και συσσώρευσης 
γνώσης και εμπειρίας στις τέχνες της ναυτοσύνης 
και του πολέμου, τον επέβαλαν, ακόμη και στις μέ-
ρες μας ως τον πρώτο στις τάξεις του Πολεμικού 
ναυτικού. η στιγμή βέβαια που έσβησε συμβολικά 
τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας, ενώ δύο ζαχα-
ρωτοί αριθμοί πρόδιδαν τα χρόνια του κυβερνήτη, 
ήταν και για τον ίδιο αλλά και όλους εξαιρετικά συ-
γκινητική. Ένα αυθόρμητο μεγάλο ξέσπασμα χειρο-
κροτημάτων, ευχών αλλά και ανταποδοτικών ευ-
χαριστιών κατέκλυσε τον χαρούμενο και ανθοστο-
λισμένο περίγυρο. Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά 
ανθρώπινη τρίωρη ατμόσφαιρα, σήμανε η λήξη της 
54ης κλήσης του πληρώματος παραλαβής του «Α/Τ 
ΒΕΛΟΣ». η επιτυχία της εκδήλωσης αυτής ασφα-
λώς οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται 
στην αρχή αυτού του κειμένου. Είναι όμως βέβαιο 
ότι χωρίς την πρωτοβουλία κάποιου, αλλά και στη 
συνέχεια την οργανωτική του και δημιουργική του 
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Από τον συνάδελφο, Υποναύαρχο Πν ε.α. Μιχάλη 
Πέρρα, κυκλοφόρησε σε ιδιωτική έκδοση το τε-
λευταίο ποιητικό του έργο με τίτλο: «Τα Λιανο-
τράγουδα της Ελμύρας». Πρόκειται, ουσιαστικά, 
για μία ευρύτερη ποιητική σύνθεση, η οποία, 
εκτός από τα ίδια τα Λιανοτράγουδα (δίστιχα), 
περιλαμβάνει τη συλλογή τραγουδιών/ποιημά-
των «2012» και το εκτενές ποίημα «Φημονόη». 

Γραμμένα όλα σε γλώσσα απλή και κατανοητή, 
έμπρακτα αποδεικνύουν πως η σοφία βρίσκεται 
στο απλό και η μαγεία μπορεί να χτιστεί με το 
απολύτως κατανοητό. 

η ανάγνωσή τους άλλοτε δίνει τη χαρά καλπα-
σμού σε «ανθισμένους λειμώνες» άλλοτε την 
αγωνία της κατακρήμνισης σε «άβυσσο πίκρας», 
σε ένα γλυκόπικρο και συνάμα γοητευτικό, μαγι-
κό ταξίδι σε λέξεις, έννοιες, εικόνες και συναι-
σθήματα. Ένας ύμνος στους απλούς μας ανθρώ-
πους. Ένα δοξαστικό του έρωτα, μία ελεγεία του 
θανάτου, της παρακμής και της φθοράς. Μια φι-
λοσοφική ενδοσκόπηση της ζωής, ένα υπέροχο 
ποιητικό κέντημα πάνω στον καμβά της ύπαρξης 
και της Πατρίδας.

Δεν είμαι κριτικός ποίησης. Έχω ακράδαντη 
όμως την αίσθηση ότι το έργο αυτό του Υποναυ-
άρχου Μιχ. Πέρρα, η ποιητική δεινότητα του οποί-
ου είναι εξάλλου γνωστή και από την εξαίσια 
απόδοση στη γλώσσα μας του «η Ρίμα του Πα-
ληού ναυτικού» του S.T. Coleridge, θα αποτελέ-

σει μια θετική συνεισφορά στη λογοτεχνική πα-
ράδοση του Π.ν. και της ελληνικής ποίησης, από 
ένα «δικό μας άνθρωπο», που σε κάποιο σημείο 
συγκλονιστικά υπογραμμίζει: «Δόξα! Δοξάζω τον 
Θεό που μου ’δωσε την τύχη κι αγρύπνησα μ’ 
αδέλφια μου στα “ξύλινα τα τείχη”»! 

Αναζητήστε το! 
Απευθείας από τον συγγραφέα 
(τηλ. 6932 253921).

Νίκος Τσαπράζης
Υποναύαρχος ε.α. Π.Ν.

Συγγραφέας: Μιχάλης Πέρρας 
Αυτοέκδοση, Αθήνα 2014

«Τα λιανοτράγουδα 
της Ελμύρας» (ποιήματα)

Γράφει ο Στέλιος Τσιαντούλας
Ένα πικραμένο Ελληνάκι

νε η κοπή της βασιλόπιτας και αναφορά στους συμμαθητές μας, που έφυγαν από τη ζωή. Ακολού-
θησε γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, που παρά τη δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ξανασυναντηθούμε του χρόνου.

Ποίημα με πολύ θυμό
θέλησα για να γράψω
κι ότι μέσα μου έθαψα,
αμέσως να ξεθάψω.

Εβδομήντα χρόνια πέρασαν
απ’ το ’43.
Είχαμε τότε κατοχή.
Ήμουν μικρό παιδακι.
Ήμουν παιδί της Κατοχής.
Ένα φτωχό Ελληνάκι.

Τη Χώρα, την Πατρίδα μου,
την πάταγε η μπότα.
Και τίποτα δεν έμοιαζε
Όπως ήτανε πρώτα.

Πρόσωπα μόνο σκυθρωπά.
Κορμιά σκελετωμένα
και γύρω όλα σκοτεινά
όλα ταπεινωμένα.

Παιδιά δεν παίζουν, δεν γε-
λούν, δεν πάνε στο σχολείο,
αλλά γυρνούν εδώ κι εκεί,
να βρουν ελάχιστη τροφή.
Όλα έχουν καταστραφεί.
Ερείπια τριγύρω.

Ένα παιδάκι αδύνατο,
χλωμό και πεινασμένο,
τσιγάρα έξω πούλαγε,
γύρω από το λιμάνι
κι ήταν σεμνό και ταπεινό
δεν ήτανε αλάνι.

Ανήκε σε πολύτεκνη  
Ελληνική Οικογένεια
και απ’ τους γονείς του έμαθε
και ήθος και ευγένεια.

Βόηθαγε κι αυτό μαζί
για να τα φέρουν βόλτα
και εκεί τον είδε ο Ναζί,
Η Γερμανική η μπότα

Το κτήνος φόραγε στολή.
Στους ώμους του, γαλόνια.
Κι είχε ένα ύφος βλοσυρό
γεμάτο καταφρόνια

«Ράους» τότε μου φώναξε
κι ήταν σαν λυσσασμένος
κι ένα χαστούκι μού ’δωσε
με όλο του το μένος.

Επάνω μου εξέσπασε
το ένστολο το κτήνος,
του Ναζισμού το ανάθρεμα,
που του χρωστώ ανάθεμα,
του Χίτλερ το καμάρι,
εκείνο το τομάρι.

Να χαίρεται η πατρίδα του
τον ελεεινό ήρωά της,
που ήλθε και χαστούκισε
ένα μικρό Ελληνάκι.
Και να ’ρθει να του δώσουμε
κι εμείς ένα μπερτάκι

Μετά, τα χρόνια πέρασαν,

κι η λευτεριά εγύρισε
σε τούτη δω τη Χώρα.
Το Ελληνάκι επέζησε
βγήκε απ’ την καταφρόνια
και ανδρώθηκε και θέριεψε
και φόρεσε κι αυτό στολή
και ήτανε Ελληνική
κι είχε κι αυτό γαλόνια
αλλ’ εκείνο τα ετίμησε
και τα τιμά ακόμα.

Εφόρεσε χρυσά κουμπιά,
έβαλε και επωμίδες,
κι εκεί επάνω ακούμπησε
όνειρα και ελπίδες.

Και τώρα που μεγάλωσε
τούτο το Ελληνάκι
και ογδόντα έγινε χρονών,
θέλεις ρε κτήνος Ουνικό,
σε έδαφος Γερμανικό,
ναρθεί και να χαστούκιζε
δικό σας Γερμανάκι;

Τα είπα και ξεθύμανα.
Μα, σε ένα ακόμη μένω,
που λες και καίει μέσα μου
σαν κάρβουνο αναμμένο.

Εβδομήντα χρόνια καρτερεί
εκείνο το παιδάκι,
αλλά ποτέ δεν άκουσε,  
δεν άκουσε ακόμη,
από κανέναν απ’ αυτούς
να πει ένα «συγγνώμη».
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Παραθερισμός 2014

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από 
τους πίνακες παραθερισμού

1. Στα παραθεριστικά κέντρα του Πν
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν 

όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του η/Υ, ανά-
λογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε 
κάθε περίοδο από το ΓΕν. Τυχόν κενά οικήματα / δω-
μάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς 
του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι 
έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες 
νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιό-
δου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυ-
μούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που 
αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κε-
νά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους 
εγεγγραμένους στον πίνακα Δ (ΕκΤΕ.) της ίδιας περι-
όδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παρα-
θερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου 
αυτής και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πί-
νακας Δ (ΕκΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός 
από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση 
του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερι-
σμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι 
δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως 
δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ 
εάν επιθυμούν παραθερισμό.

ΓENIKA
2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κά-

ποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δω-
μάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσω την ΕΑΑν του-
λάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθε-
ριστικής περιόδου.

3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρω-
ματικούς πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους 
πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρ-
ξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, 

εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει 
κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γρα-
φείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώ-
σω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό 
και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνι-
κά από την ΕΑΑΝ.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων
4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για 

παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα 
φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται ως εξής: 

α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.  
β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.  
γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.  
δ) Δωμάτια ξ1-ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια ξ3: 4 άτομα.

5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων 
κατανέμονται με μέριμνα ΓΕν ως προς τον αριθμό.

6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιου-
μένων ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δω-
μάτιο.

7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα 
άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου 
που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν 
θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέ-
γαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και επο-
μένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της 
οικογένειάς τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο 
παραθερισμού ΕΑΑν. Tηλ.: 210-3310430-31,  
210-3368662, 210-3368663, 210-3368657.

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 
1η (Α) περίοδος 16 Μαΐου μέχρι 28  Μαΐου
2η (Β) περίοδος 30 Μαΐου μέχρι 11 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος 13 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 27 Ιουνίου μέχρι 09 Ιουλίου
5η (Ε) περίοδος 11 Ιουλίου μέχρι 23 Ιουλίου
6η (ΣΤ) περίοδος 25 Ιουλίου μέχρι 06 Αυγούστου

7η (Ζ) περίοδος 08 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου
8η (η) περίοδος 22 Αυγούστου μέχρι 03 Σεπτεμβρίου
9η (Θ) περίοδος 05 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Σεπτεμβρίου
10η (Ι) περίοδος 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 01 Οκτωβρίου 

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΝΑΣΚΕ 2013 
1η (Α) περίοδος 18 Μαΐου μέχρι 30 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 01 Ιουνίου μέχρι 13  Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος 15 Ιουνίου μέχρι 27 Ιουνίου
9η (Θ) περίοδος 07 Σεπτεμβρίου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου
10η (Ι) περίοδος 21 Σεπτεμβρίου μέχρι 03 Οκτωβρίου

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. 
ΔΩΜΑΤΙΑ  
η διάρκεια παραθερισμού είναι: 
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημε-
ρησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ. 
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημε-
ρησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ. 
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για 
όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερη-
σίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ. 
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1 
Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε οποιαδήποτε 
ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Δύναται οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσό-
τερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει 
λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές 
χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 
ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΩΝ  
(ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ) 
1η (Α) περίοδος 12-21 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 22-31 Μαΐου
3η (Γ) περίοδος 1-10 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 11-20 Ιουνίου
5η (Ε) περίοδος 21-30 Ιουνίου
6η (ΣΤ) περίοδος 1-10 Ιουλίου
7η (Ζ) περίοδος 11-20 Ιουλίου
8η (η) περίοδος 21-30 Ιουλίου
9η (Θ) περίοδος 31 Ιουλίου-9 Αυγούστου
10η (Ι) περίοδος 10-19 Αυγούστου
11η (ΙΑ) περίοδος 20-29 Αυγούστου
12η (ΙΒ) περίοδος 30 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου
13η (ΙΓ) περίοδος 09-18 Σεπτεμβρίου

14η (ΙΔ) περίοδος 19-28 Σεπτεμβρίου

Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/
ΣΤΩΝ 
11η (Α) περίοδος 12-19 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 19-26 Μαΐου
3η (Γ) περίοδος 26 Μαΐου-2 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 2-9 Ιουνίου 
5η (Ε) περίοδος 09-16 Ιουνίου
6η (ΣΤ) περίοδος 16-23 Ιουνίου
7η (Ζ) περίοδος 23-30 Ιουνίου
8η (η) περίοδος 30 Ιουνίου-07 Ιουλίου
9η (Θ) περίοδος 07-14 Ιουλίου
10η (Ι) περίοδος 14-21 Ιουλίου
11η (ΙΑ) περίοδος 21-28 Ιουλίου
12η (ΙΒ) περίοδος 28 Ιουλίου-4 Αυγούστου
13η (ΙΓ) περίοδος 04-11 Αυγούστου
14η (ΙΔ) περίοδος 11-18 Αυγούστου
15η (ΙΕ) περίοδος 18-25 Αυγούστου
16η (ΙΣΤ) περίοδος 25 Αυγούστου-01 Σεπτεμβρίου
17η (ΙΖ) περίοδος 01-08 Σεπτεμβρίου
18η (Ιη) περίοδος 08-15 Σεπτεμβρίου
19η (ΙΘ) περίοδος 15-22 Σεπτεμβρίου
20η (κ) περίοδος 22-29 Σεπτεμβρίου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών 
Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών 
εκτελείται αυτόματα από τον η/Υ της ΕΑΑν και ως 
αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε 
παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο 
του Πν και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-
πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή: 
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙκΑΙΟΥΜΕνΟΙ κΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟ-
ΤΕΡΑΙΟΤηΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩν) 
ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που 
παραθερίζοuν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ 
ΠΡΟηΓΟΥΜΕνΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕν κΑΙ ΕΑΑν ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤκΑ κΕνΤΡΑ» (EKΠE). 
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟηΓΟΥΜΕνΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕν κΑΙ 
ΕΑΑν ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙκΑ κΕνΤΡΑ» 
(ΕκΔΕ).
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ 
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟηΓΟΥΜΕνΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕν κΑΙ ΕΑΑν 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙκΑ κΕνΤΡΑ (ΕκΤΕ)»
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Επικήδειος Ανθυποπλοιάρχου Η/Ν εα Ευάγγελου Γκλάβα ΠΝ

Οι παρακαταθήκες του Ναυάρχου Άλκη Σκιαδά για την εμπορική 
ναυτιλία και το λιμενικό σώμα

Με οδύνη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του 
Ανθυποπλοιάρχου η/ν εα  Ευάγγελου Γκλάβα 
Πν. η απώλεια ενός συναδέλφου που τον γνω-
ρίζεις 59 χρόνια.

Ήταν 29 Οκτωβρίου του 1955 όταν σαν πρω-
τοετής μαθητής τεχνίτης της Σχολής Τεχνιτών 
στο ναύσταθμο Σαλαμίνας γνωριστήκαμε σαν 
συμμαθητές και στις 14 νοεμβρίου του 1958 κα-
τόπιν εξετάσεων στη Σχολή Διόπων η/ν στο κΕ/
κΑν. ξεκινήσαμε με όνειρα και ελπίδες τη Στρα-
τιωτική μας καριέρα.

Βαγγέλη ξεχώρισες ανάμεσά μας για την ευ-
θύτητα του χαρακτήρα σου, τη σεμνότητα, την 
καλοσύνη, την ευαισθησία σου και τη συναδελ-
φική αλληλεγγύη.

Είχα τη μεγάλη τύχη να περάσω μαζί σου για 
εκπαίδευση στην Olivetti της Ιταλίας, κατόπιν 
στο ναύσταθμο Σαλαμίνας περίπου τρία χρόνια 
με την εγκατάσταση των συσκευών στα πλοία 
του Πν,  ικανός χρόνος που δεθήκαμε μαζί με 
δεσμά μιας αληθινής και άδολης φιλίας και 
εκτίμησης, την οποία μοιραζόμαστε μέχρι τις 
τελευταίες ημέρες και πριν φύγεις για το μακρι-
νό ταξίδι σου. Περάσαμε όμορφες αλλά και δύ-
σκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας μας. Με την είδηση του θανάτου σου 
την 27η Ιανουαρίου 2014 με μεγάλη συγκίνηση 
συγκεντρωθήκαμε συγγενείς, συμμαθητές και 
φίλοι στον Ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Αρκίτσας για 
να αποτίσουμε τον ύστατο χαιρετισμό στον Αξι-
αγάπητο φίλο – συνάδελφο και άριστο οικογε-
νειάρχη.

Βαγγέλη μετά την πρόωρη αποστρατεία σου, 
παράλληλα με την αφοσίωσή σου στην αγαπη-
μένη σου οικογένεια, συνέχισες να εργάζεσαι 
και να προσφέρεις για πολλά χρόνια. 

Στην αγαπημένη αυτή οικογένεια θέλω να 
αφιερώσω λίγες λέξεις. Είχες την τύχη να γνω-
ρίσεις μια δραστήρια γυναίκα την Φωτούλα να 
αποκτήσεις μια θυγατέρα την Ανθούλα, έναν 
εγγονό τον Θανασάκη, εύχομαι ο Θεός να τους 
δώσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τη θλί-
ψη από το κενό που άφησες.

Εύχομαι φίλε, ο Θεός να σε αναπαύσει ανάμε-
σα στους Αγγέλους και Αγίους διότι ήσουν ένας 
υπέροχος Πατέρας, εξαίρετος άνθρωπος και κα-
λός συνάδελφος.

Όλοι μαζί ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει, καλό ταξίδι και η μνήμη του να 
είναι αιώνια.

η είδηση της εκδημίας του ναυάρχου Άλκη Σκια-
δά, βαρύ άπλωσε το πέπλο της θλίψης σε συγγε-
νείς και φίλους, τη ναυτιλιακή οικογένεια, ιδιαί-
τερα το Λιμενικό σώμα καθώς και όσους είχαμε 
το προνόμιο να συνεργαστούμε μαζί του στη μα-
κρόχρονη πορεία του στα ναυτιλιακά πράγματα 
της χώρας.

Σκοπός της παρούσης σύντομης αναδρομής 
δεν είναι να παραθέσω ένα ακόμη βιογραφικό 
της λαμπρής και πολύμορφης υπηρεσιακής και 
κοινωνικής του παρουσίας. Θα αναφερθώ, μόνο, 
στις παρακαταθήκες που μας αφήνει για την 
Εμπορική ναυτιλία, το Υπουργείο Εν και το ΛΣ, 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πολυετή 
υπηρεσιακή του διαδρομή αλλά και τις μετά την 
αποστρατεία του παρεμβάσεις.

Ο ναύαρχος Σκιαδάς γαλουχήθηκε στο πνεύμα 
των δεκαετιών ’50-’60, τότε που το Υπουργείο 
Εν, με επιτελικό και εκτελεστικό βραχίονα το ΛΣ 
έβαζε τα θεμέλια της ανασυγκρότησης και ανόρ-
θωσης της μικρής και κατεστραμμένης από τον 
πόλεμο Εμπορικής μας ναυτιλίας. Στο τέλος της 
πενταετούς αρχηγίας του, αρχές δεκαετίας ’80, 
με τη συμβολή όλων των παραγόντων της ναυ-
τιλίας είχε την ικανοποίηση να την αφήσει 1η 
παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη.

Επικήδειος για τον Ναύαρχο Ζαφείρη

ναύαρχε Ζαφείρη

η είδηση της απώλειάς σου απρόσμενη. Τον προ-
ηγούμενο μήνα είχαμε ανταλλάξει ευχές για το 
νέο έτος, στο χώρο που τόσο αγάπησε στον Τν, 
δικό σου δημιούργημα. Όνειρο ζωής. η απώλειά 
σου, μας γύρισε στο παρελθόν, σε γεγονότα της 
ζωής μας στο χώρο που αγαπήσαμε, αυτός της 
υγείας. Ονειρευτήκαμε τη δημιουργία νέων τμη-
μάτων, ευτυχής συγκυρία σε αυτό, η επέκταση 
του ννΑ. η μέριμνα για περισσότερα προγράμ-
ματα οργάνωσης, εκπαίδευσης για το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, έφεραν την πολυπόθη-
τη αναγέννηση στο χώρο μας. Στις εκπροσωπή-
σεις για το Πν ζούσαμε στιγμές μεγαλείου. Αξίες 
διαχρονικές. Μέσα σε αυτές τις εναλλασσόμενες 
εικόνες εσύ εκεί, ευγενής, σοβαρός, ήρεμη δύ-

ναμη, ιδανικός συνομιλητής, αξιόλογος συνερ-
γάτης και βοηθός. 
Πρωτοπόρος στη γνώση – χρήση των υπολογι-
στών. Στωικός, φιλόσοφος, για τη ζωή, τον άν-
θρωπο. Για σένα πρώτη θέση η οικογένεια. Το 
μυστικό της υγιούς αναγέννησης της κοινωνίας 
μας. Όλα τα άλλα έπονται. Αυτά πράξη ζωής. Στην 
οικογένεια, αρωγός η σύζυγός σου, Στεφανία 
(αρχηγός σχολής κι εκείνη). Δίπλα οι αγαπημένες 
σου κόρες. Μετά η δική σου επιτυχημένη πορεία 
στο Πν. καταξιωμένος αξιωματικός – ιατρός. 
Έλαβες το μέγιστο βαθμό της Ιατρικής Ιεραρχίας 
και Διευθυντού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Πν. Άξιος συνεχιστής της ναυτικής οικογενεια-
κής παράδοσης. Θύμισες ...αμέτρητες όπου ο 
χρόνος πλέον μηδενίζεται. Το χθες γίνεται σήμε-
ρα. Ευθεία μικρή.

Από την Υποναύαρχο εα (Ν) Β. Καραλιώτα ΠΝΑπό τον Αντιπλοίαρχο Η/Ν εα Ι. Κορκοφίγκα ΠΝ

Από τον Γεώργιο Α. Βασόπουλο, Ναύαρχο ΛΣ (εα)
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Δυστυχώς στην πορεία του χρόνου που ακο-
λούθησε αυτό το λαμπρό οικοδόμημα για λόγους, 
που δεν είναι της παρούσης, υπέστη κλυδωνι-
σμούς, με δυσμενέστατες συνέπειες για το  Εθνι-
κό μας νηολόγιο και την οικονομία της χώρας.

Στις πρακτικές της αποδυνάμωσης των ναυ-
τιλιακών θεσμών και τους νεόκοπους εκφρα-
στές της ο ναύαρχος Σκιαδάς, μετά λόγου γνώ-
σης, εφαρμόζοντας την ευαγγελική ρήση: «ο 
γνους πολλά δαρήσεται», μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του και της ευπρέπειας που τον 
διέκρινε, πάντα όρθωνε τεκμηριωμένο καταγ-
γελτικό λόγο.

Ακράδαντη υπήρξε η πεποίθησή του ότι η Εμπο-
ρική ναυτιλία είναι ακρογωνιαίος λίθος της Εθνι-
κής μας Οικονομίας και ο διοικητικός φορέας, ΥΕ 
ναυτιλίας – Λιμενικό Σώμα, ο πλέον αξιόπιστος 
και αποτελεσματικός. Την αλήθεια αυτή υπηρέτη-
σε με πάθος δια βίου και μας την παραδίδει σαν 

παρακαταθήκη. η παραίνεσή του προς τους νεό-
τερους είναι να κρατήσουν την Εμπορική ναυτιλία 
ψηλά, σαν μία ύψιστης σημασίας προσφορά στην 
Εθνική Οικονομία της πατρίδας, το κοινωνικό σύ-
νολο αλλά και την ιστορία του ΛΣ.

η επί δεκαετίες πολυκύμαντη διαδρομή του 
στα ναυτιλιακά μας πράγματα, πέραν της προσω-
πικής του προσφοράς, σηματοδοτεί την πίστη 
στους επιλεγμένους και δοκιμασμένους θεσμούς 
και την ατάλαντευτο στήριξή τους. η εκδημία του 
αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και η πολιτεία 
του ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση.

Με τη διαβεβαίωση ότι το πνεύμα των παρα-
καταθηκών του είναι κτήμα όλων των στελεχών 
του Λιμενικού Σώματος, συγγενείς, φίλοι, η ναυ-
τιλιακή κοινότητα και ολόκληρο το Λιμενικό Σώ-
μα, με την ηγεσία του παρούσα, τον αποχαιρετή-
σαμε στο τελευταίο του ταξίδι την 3η Φεβρουα-
ρίου, από το 1ο νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειος

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Κωνσταντίνο Κουκουτσάκη ΠΝ

Αγαπημένη Σοφία,
Σήμερα πληροφορήθηκα ότι δεν είσαι πια μαζί 
μας. Δάκρυα. Ένα γιατί; η πορεία σου στη νοση-
λευτική υπηρεσία του Πν όχι μεγάλη. Ακολού-
θησε η αποστρεία σου. Άλλα όνειρα, άλλες επι-
διώξεις. Θυμάμαι τα λόγια σου... «Θέλω να γίνω 
γιατρός, για να αποφασίζω για τη θεραπεία – σω-
τηρία των ασθενών». Τι μπορούσε να απαντήσει 
κάποιος σε μια επιθυμία, και ενδεχόμενα σ’ ένα 
όνειρο μιας νέας Αξιωματικού; η επιθυμία σου 
έγινε πράξη. Επιτυχείς εξετάσεις, πτυχίο και μετά 
ειδικότητα. η έναρξη της οικογενειακής σου ζω-
ής σε απομάκρυνε λίγο από τους στόχους σου. 
Μητέρα τριών χαριτωμένων παιδιών και η συνέ-
χεια του ονείρου σου. Την ειδικότητά σου την 

πληροφορήθηκα από τους Θαλασσινούς Απόη-
χους.

Ένας σύνδεσμος μεταξύ μας. Ήσουν κοντά και 
μακριά συνάμα. Ήσουν παρούσα... Σε θυμάμαι 
νέα. Δεν σε είδα να μεγαλώνεις... Έμεινες η Σο-
φία της νιότης. Πιστεύω ότι, οι αγαπημένοι σου, 
μέσα από το γαλαζοπράσινο των ματιών σου, θα 
συνεχίζουν και τα δικά τους όνειρα, θα χαίρονται, 
και θα σε θυμούνται με αγάπη. Εγώ διαλέγω το 
σπινθηροβόλο του βλέμματός σου και με το ΠΥΡ 
του θα γράφω στο Σύμπαν το όνομα του δημιουρ-
γού. Εμείς όλοι που σε γνωρίσαμε θα προσευχό-
μεθα μαζί σου για τη θέωσή μας.

καλό ταξίδι. η πορεία στ’ αστέρια θα είναι φα-
νταστική. Αστέρι κι εσύ ανάμεσά τους.

κώστα,
ήταν το έτος 1949 όταν πήρες το δρόμο για το Πν 
και πέρασες το Φ1 στο κΕΠΑΛ για να καταταγείς 
στο αγαπητό σου Πν. Δύσκολες εποχές για τη χώ-
ρα μας τότε. Από το 1949 πέρασαν πολλές δεκα-
ετίες και έφθασε η ώρα που ξαφνικά έφυγες από 
τον πλανήτη Γη για τους κήπους της χριστιανοσύ-
νης. Έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, 
τους φίλους και συμμαθητές σου στο Πν που τόσα 
χρόνια περάσατε μαζί. 

Συμμαθητές του Πν και φίλοι του κώστα, ο κώ-
στας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια 
μεταξύ μας. κώστα, υπηρέτησες στο αγαπημένο 
σου Πν πολλά χρόνια. 

Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. 
Έγραψες πολλά συγγράμματα και άφησες παρα-
καταθήκες στη σχολή Πβ στο κΕΠΑΛ τη δεκαετία 
του 1980 και όπου αλλού υπηρέτησες. Στην Αμε-
ρική ήσουν παράδειγμα προς μίμηση από όλους 
μας. Ήσουν αγαπητός από όλους όσους σε γνώρι-
σαν. Οι συμβουλές και το παράδειγμά σου σε 
όλους εμάς ήταν καθοριστικές για την εξέλιξή 
μας. Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης 

στη δουλειά σου. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο 
Πν και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουν ο 
πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου.

η προσφορά σου, η απόδοσή σου στο Πν ήταν 
άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου 
Πν. η πατρίδα σε τίμησε και σε προήγαγε στον 
ανώτερο βαθμό της εξέλιξής σου, στο βαθμό του 
Αντιπλοιάρχου. Συμμαθητές στο Πν και φίλοι του 
κώστα, ο κώστας έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. 

Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα 
μέρη, για την αιωνιότητα, τους κήπους 
του παραδείσου.

Συνάδελφοι από το Πν, ας ευχηθούμε 
δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά 
του. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη 
και καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο 
κωνσταντίνο κουκουτσάκη.

Οι συμμαθητές και φίλοι σου Αντι-
πλοίαρχοι εα Πν όπως οι Ι. Σπανός, κ. 
Ανδρουλάκης, Ι. Μαρτζούκος, Γρ. Γεωρ-
γακόπουλος και πολλοί άλλοι όσοι σε 
γνώριζαν, σου έυχονται καλό ταξίδι...

Από την Υποναύαρχο εα (Ν) Β. Καραλιώτα ΠΝ

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ
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Μεγάλη επιτυχία είχε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11:00, στην αίθουσα Δ. Μπόγρη στο Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία Μελών του ΔΣ της ΕΑΑΝ (Προέδρου Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά, 
Αντιπροέδρου Αντιναυάρχου εα Θ. Γερούκη, Διευθ. Συμβούλου Αντιπλοιάρχου εα Γρ. Γεωργακόπουλου και Μελών: Πλοιάρχου εα Χ. Αϊδίνη 
& Αντιπλοιάρχου εα Εμμ. Αναγνωστάκη) και πλήθους Μελών. Την εκδήλωση, όπου έγινε αναφορά στους Σαλαμίνιους που Υπηρέτησαν 
στα Υποβρύχια την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και απονομή θυρεού στο Βετεράνο Σαλαμίνιο του ΠΝ Κο Π. Πουλή, μέσα σε 
κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας για τους Ήρωες συμπατριώτες μας τίμησαν με την παρουσία τους, εκ μέρους του Πολεμικού μας 
Ναυτικού: ο Υπαρχηγός ΑΣ Υποναύαρχος Σπ. Κονιδάρης, ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ, ο Επιτελής ΓΕΠΝ Αρχιπλοίαρχος Κ Τσωβός, ο Δ/ΝΣ 
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. Καούτσκης, ο Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Ι. Αγγελόπουλος μετά του Δ. Βάσεως Υποβρυχίων και οι Επιτελείς 
ΑΣ: Πλοίαρχος Ι Δρυμούσης (ΔΚΑ) & Αντιπλοίαρχος (Μ) Σπ. Μαντής (Δ1), εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ο Δήμαρχος Ι. Τσαβαρής 
μετά του Αναπληρωτού Δημάρχου Π. Παπαθεοχάρη, Αντιδημάρχων Γρ. Καπετανάκη & Ν. Φουρίκη καθώς αρκετών Δημ. Συμβούλων. Επίσης 
παρέστησαν: ο τέως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας & Επίτιμος Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης, οι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και Α/ΛΣ Ναύαρχος 
Κοσμάς Χρηστίδης & Αντιναύαρχος Χ. Δελημιχάλης αντίστοιχα, ο Επίτιμος Δ/ΓΕΠΝ Αντιναύαρχος (Μ) Α. Μιχάλαρος, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ/
Σαλαμίνος Αντιστράτηγος Αλ. Πάλλας και εκπρόσωποι Στρατιωτικών, πολιτικών, πολιτιστικών και αθλητικών φορέων του νησιού. Το 
φλουρί της πίτας έτυχε στον Επίτιμο Α/ΓΕΝ Ναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη και των κομματιών που μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους στο 
Μέλος μας Κα Ελένη Νάννου, τους ευχόμαστε Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά.

Από επίσκεψη μελών ΕΑΑΝ στον Επικούρειο Απόλλωνα στην Ανδρίτσαινα

Από την κοπή πίτας ΣΔΥΝ Από την ετήσια συγκέντρωση του πληρώματος παραλαβής ΒΕΛΟΥΣ

Από εκδρομή μελών του Παραρτήματος 
Κρήτης στη Σητεία στις 3 και 4 
Φεβρουαρίου

Ο Πλωτάρχης Δ. Ντούλιας ΠΝ  
στην επέτειο του Ρίμινι στο Ίλιον
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Ένωση Aποστράτων  
Aξιωματικών Nαυτικού
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www.eaan.gr
Τηλ:  210-33.10.430 

210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
E-mail:  info@eaan.gr
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