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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Παύλου

H Ορθόδοξος Εκκλησία, αγαπητοί αδελ-
φοί, τιμά την ιεράν μνήμην του Απο-
στόλου των εθνών Αγίου Παύλου, την 

29η Ιουνίου. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας 
εξυμνεί τον Απόστολον Παύλον. «Τα κατά πόλιν 
δεσμά και τας θλίψεις σου τις διηγήσεται ένδοξε  
Απόστολε; τους κόπους του μόχθου, τας αγρυ-
πνίας, ους εκοπίασας εν τω Ευαγγελίω του Χρι-
στού, ίνα κόσμον κερδίσης και Χριστώ προσαγά-
γης την Εκκλησίαν».

Σαύλος (ή Σαούλ) εκαλείτο προηγουμένως.
Από τα πρώτα παιδικά του βήματα, εμαθήτευ-

σεν παρά τω σοφώ Γαμαλιήλ, και επεδείκνυεν 
ζήλον προς την πατροπαράδοτον Μωσαϊκήν 
Θρησκείαν. Ως φαρισαίος φανατικός, εθεώρει 
τον Χριστιανισμόν, ως πλάνην, και εγένετο λυσ-
σώδης και διώκτης της του Χριστού Εκκλησίας. 
κατά την πορείαν του προς την Δαμασκόν, παρε-
νέβη ο κύριος και περιέλαμψε Αυτόν διά του 
υπερκοσμίου φωτός της Θεϊκής Του παρουσίας. 
Τον προσείλκησε διά του εξαισίου οράματος εις 
την προς Αυτόν πίστιν. Από τότε ο Παύλος γίνεται 
ο Απόστολος των Εθνών. «δούλος Ιησού Χρι-
στού, κλητός απόστολος, εις Ευαγγέλιον Θεού», 
«ρωμ. α'1». και εκήρυττε: ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ 
Έλλην... πάντες εις εστέ εν Χριστώ Ιησού» (Γλ. 
γ'29).

Αναγεννημένος και αναβαπτισμένος χριστια-
νικά, έγινε ανυπέρβλητος δαδούχος του Θείου 
φωτός, έτρεξε να πυρπολήσει όλην την Ελλάδα 
και ολόκληρον τον κόσμον. Εις τέσσαρας μακράς 
περιοδείας του περιέτρεξε όλην την οικουμένην. 
η αποστολική του διακονία διεξήχθη «εν κόποις 
περισσοτέρως» (Β' κορινθ. ια'23).

Διότι, ως γράφει, εν συνεχεία «τρις εναυάγη-
σα, νυχθημερόν εν τώ βυθώ πεποίηκα· οδοιπο-
ρίας πολλάκις, κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις 
ληστών, κινδύνοις, εν ερημία, κινδύνοις εν θα-
λάσση, εν κόπω και μόχθω, εν αγρυπνίαις πολ-
λάκις, εν ψύχει και γυμνότητι». κατά την δευτέ-
ραν οδοιπορίαν έρχεται εις την Ελλάδα, και κη-
ρύσσει τον Ιησούν Χριστόν, και ιδρύει τας Εκκλη-
σίας των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Βέ-
ροιας, των Αθηνών της κορίνθου.

Επεκτείνων την δράσιν αυτού, φθάνει μέχρι 
της εν Ιλλυρία Δαλματίας, και την Νικόπολιν της 
ηπείρου.

κατά την τετάρτην του πορείαν μετέβη εις ρώ-
μην, όπου και συνελήφθη και ενεκλείσθη εις τας 
φυλακάς, και χαίρων αντιμετώπισε τον διά ξί-
φους θάνατον υπέρ του Χριστού. Αγαπητοί: Ας 
έχωμεν ως παράδειγμα εις την ζωήν μας τον 
Απόστολον Παύλον, και να μελετώμεν τας ωραί-
ας επιστολάς του, και να τον έχομεν ως ποδηγέ-
την εις την ζωήν μας.  

Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα
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Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 28-04-2014 μέχρι 14-06-2014

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο
τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολ-
λά θέματα που απασχόλησαν την 
ΕΑΑΝ. κρίνεται σκόπιμο να ενη-

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

α. Την 03-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ πα-
ρέστη σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, Αρχιπλοίαρ-
χος (Ο) Ι. Αντωνιάδης ΠΝ εα, και έγινε σε χώρο 
του ναού του Αγίου Αθανασίου στο Πολύδροσο, 
με παρουσία πολλών αποστράτων των Ε.Δ. και 
των Σ.Α. για τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέ-
ματα που τους απασχολούν.

β. Την 04-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέ-
στη στην παρουσίαση βιβλίου του Πλοιάρχου (ΥΙ) 
Α. Διαμαντή ΠΝ, με θέμα τον Ναύαρχο Π. κου-
ντουριώτη, που έγινε στο Πολιτιστικό κέντρο 
του Δήμου Παπάγου.

γ. Την 08-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέ-
στη σε εκδήλωση που έγινε στο Ναυτικό Μου-
σείο Ελλάδος επι τη ευκαιρία της ετήσιας συνέ-
λευσης των Ελληνικών Ναυτικών Μουσείων, 
προσκεκλημένος της Προέδρου του ΝΜΕ κας Α. 
Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη.

δ. Την 09-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ μαζί 
με τους Προέδρους της ΕΑΑΣ και της ΕΑΑΑ κατέ-
θεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη για την επέτειο της λήξης του Β.΄ΠΠ.

 ε. Την 09-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ πα-
ρέστη σε σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου 
Δράσεων (Σ.Ο.Δ.), το οποίο αποτελείται από τους 
Προέδρους των Συνδέσμων/Συλλόγων/Ενώ-
σεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. η ανακοίνωση του ΣΟΔ 
φαίνεται σε σελίδα του παρόντος.

 στ. Την 11-05-14 το Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ 

Πλοίαρχος (Ε) Χ. Αϊδίνης ΠΝ εα κατέθεσε στε-
φάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για 
την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. 

ζ. Την 15-05-14 ο Πρόεδρος και ο Γενικός Δι-
ευθυντής του ΜΤΝ ενημέρωσαν το ΔΣ/ΕΑΑΝ για 
την κατάσταση και την προοπτική του ΜΤΝ Υπήρ-
ξε ταύτιση απόψεων στις διαπιστώσεις και στις 
ενέργειες που θα πρέπει να προβεί η ΕΑΑΝ.

 η. - Την 16-05-14 ξεκίνησε η εφετινή πα-
ραθεριστική περίοδος στο ΘΑΝ. Οι πίνακες των 
εχόντων δικαίωμα παραθερισμού σε όλα τα πα-
ραθεριστικά κέντρα του ΠΝ και σε ιδιωτικά ξε-
νοδοχεία έχουν αναρτηθεί στο site της ΕΑΑΝ.

θ.  Την 18-05-14 και την 25-05-14 διεξή-
χθησαν οι Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Ευ-
ρωεκλογές. Από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές 
ανεδείχθησαν Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι αρκετοί συνάδελφοι. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ συγ-
χαίρει τους εν λόγω συναδέλφους και ιδιαίτερα 
τον Αντιναύαρχο Ν. Φωστιέρη ΠΝ εα που εξελέ-
γη Δήμαρχος Αμοργού από τον πρώτο γύρο, τον 
Υπονάυαρχο Δ. Χατζηδάκη ΠΝ εα που εξελέγη 
Δήμαρχος Π. Φαλήρου επίσης από τον πρώτο 
γύρο. Υπενθυμίζεται οτι τους εν λόγω Δημάρ-
χους έχει βραβεύσει στο παρελθόν η ΕΑΑΝ για 
την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Επί-
σης το ΔΣ/ΕΑΑΝ συγχαίρει τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) 
Π.Χατζηπέρρο ΠΝ εα που εξελέγη Αντιπεριφε-
ρειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ι. Με απόφαση των Δικαστικών Αρχών, η 
προσφυγή του ΜΤΝ κατά της Τ.τ.Ε. για το PSI 
θα εκδικασθεί εκ νέου, λόγω κολλήματος του 
Προέδρου που εκδίκασε την προσφυγή στο Πο-
λυμελές Πρωτοδικείο. 
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ια. Την 19-05-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ και 
πολλοί απόστρατοι παρέστησαν στον εορτασμό 
της επετείου του κινήματος του Ναυτικού του 
1973, που έγινε στο χώρο ελλιμενισμού του 
Α/Τ ΒΕΛΟΣ. Σε επόμενες σελίδες παρατίθεται η 
επετειακή ομιλία του Αντιναύαρχου Γ. Δεμέστιχα 
ΠΝ εα Επιτίμου Αρχηγού Στόλου. 

ιβ. Την περίοδο 28-05-14 μέχρι 31-05-14 δι-
εξήχθη με άριστη διοργάνωση από τον Ελληνι-
κό Σύνδεσμο Υ/Β στην Αθήνα το 51ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Υ/Β, που έγινε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, με συμμετοχή 21 κρατών. Στις εκ-
δηλώσεις έναρξης και πέρατος του Συνεδρίου 
παρέστη και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ. 

ιγ. Την 29-05-2014 ο Πρόεδρος, ο Αντι-
πρόεδρος και Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστησαν 
στην εορτή της Αναλήψεως στην Σαλαμίνα, σε 
εκδήλωση που οργάνωσε το Παράρτημα ΕΑΑΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

ιδ. Την 31-05-14 έλαβε χώρα στο Πολεμικό 
Μουσείο ημερίδα υγείας που σημειωτέον έγινε 
για πρώτη φορά και που οργάνωσε το Συντο-
νιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων και ο 
Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ, με συντονιστή τον 
Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θ. Γρίβα ΠΝ εα, μέλος του ΔΣ/
ΕΑΑΝ. Στην ημερίδα παρέστησαν ο Υπουργός 
Υγείας κος Α. Γεωργιάδης που έκανε σύντομη 
τοποθέτηση και οι βουλευτές κυρίες Σ. Βούλ-
τεψη και Τ. Ιακωβίδου. Δυσφορία προκάλεσε η 
απουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσί-
ας, παρόλο που η Πολιτική ηγεσία ειδοποίησε 
εγκαίρως ότι είχε άλλες ανειλημμένες  υποχρε-
ώσεις. Θλίψη προκάλεσε η παρουσία μόνο 200 
αποστράτων για ένα ζήτημα που είναι τόσο ζω-
τικό και για το οποίο ορισμένοι συνάδελφοι μόνο 
παράπονα έχουν. Τα αποτελέσματα της ημερίδας 
θα γνωσθούν σύντομα. 

ιε. Την 05-06-14 ο πρόεδρος και Μέλη του 
ΔΣ/ΕΑΑΝ ενημέρωσαν τους συναδέλφους στο 
εντευκτήριο της ΕΑΑΝ για τα τρέχοντα θέματα, 
στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης που κάνει 

η ΕΑΑΝ.
 ιστ. Την 12-06-14 έγινε συνάντηση του ΔΣ/

ΕΑΑΝ με Μέλη του ΔΣ/ΑΝΕΑΕΔ. η συνάντηση 
έγινε σε καλό κλίμα και αμφότερες οι πλευρές 
διατύπωσαν την επιθυμία τους για γόνιμη συ-
νεργασία.

 ιζ. Την 13-06-14 πληροφορηθήκαμε ότι το 
Σ.τ.Επικρατείας εξέδωσε τις αποφάσεις του για 
τις προσφυγές των Ενώσεων Αποστράτων κατά 
τις συνταγματικότητας του ν. 4093/12 και των 
επακόλουθων κανονιστικών πράξεων, που σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας δικαιώνουν. Από τις 
πληροφορίες που έχουν έλθει σε γνώση μας, το 
Σ.τ.Ε. κρίνει τις προβλέψεις αυτές αντισυνταγ-
ματικές, επισημαίνει την ξεχωριστή συμβολή 
των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην υπό-
σταση του κράτους, θεωρεί ότι οι περικοπές 
που έγιναν με βάση την εν λόγω νομοθεσία εί-
ναι άδικες και υπερβολικές και αποφασίζει την 
επαναφορά των αποδοχών των εν ενεργεία στα 
επίπεδα της 31-07-2013 και την επιστροφή των 
αναδρομικών. Παράλληλα δίνει την δυνατότη-
τα στην κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφα-
ση μέχρι την 01-01-2015, ώστε να λάβει, εάν 
απαιτηθεί, ισοδύναμα μέτρα. Τα σχόλιά μας είναι 
ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν οπωσδήποτε 
και τους αποστράτους, τα ισοδύναμα μέτρα δεν 
αφορούν τα ίδια άτομα γιατί έτσι θα αυτοκαταρ-
γούντο οι εν λόγω αποφάσεις και ότι το ετήσιο 
δημοσιονομικό κόστος (χωρίς τα αναδρομικά ) 
είναι βάσει του μεσοπρόθεσμου 2013-2016 που 
έχει συμφωνήσει και υπογράψει η κυβέρνηση 
με την τρόικα 82 εκ.€ για τους εν ενεργεία και 62 
εκ.€ για τους αποστράτους, δηλαδή σύνολο περί 
τα 140 εκ.€. Σημειώνεται επίσης ότι οι συντάξεις 
στο σύνολό τους δεν θα επανέλθουν στα επίπεδα 
της 31-07-2013, γιατί από 01-01-2014 επεβλή-
θη και δεύτερη επαίσχυντη κράτηση 10%-20% 
στις συντάξεις των Στρατιωτικών, όπως έγινε 
στο σύνολο των συνταξιούχων.Περιμένουμε να 
δούμε το έγγραφο κείμενο για να τοποθετηθού-
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με οριστικά και επίσημα και καλό θα είναι οι συ-
νάδελφοι να παρακολουθούν συχνά το site της 
ΕΑΑΝ, όπου θα αναρτηθούν όλες οι εξελίξεις.

 ιη. Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου το Πολε-
μικό Ναυτικό και η ΕΑΑΝ θρήνησαν την απώλεια 
τριών εξεχόντων συναδέλφων:

-Του Ναυάρχου Λ. Βασιλικόπουλου ΠΝ εα 
Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΝ ο οποίος σφράγισε με την 
όλη του σταδιοδρομία τον σεβασμό του σε αρχές 
και πιστεύω. Ως Αρχηγός ΓΕΝ διεκρίθη για τον 
ήπιο χαρακτήρα του, ο οποίος όμως όταν χρει-
αζόταν τον μετέτρεπε σε σκληρό μαχητή, όπως 
έγινε στην κρίση του ΧΟρΑ το 1987. Διεκρίθη ως 
Διοικητής της Ε.Υ.Π. κυρίως, όμως ως απόστρα-
τος, ασχολήθηκε με τα προβλήματα του ΠΝ και 
των αποστράτων και προσυπέγραψε επιστολές 
μαζί με άλλους πρώην Α/ΓΕΝ που εστάλησαν 
στον Πρωθυπουργό και στους ΥΕΘΑ. 

-Του Υποναυάρχου Ι. Θεοφανίδη ΠΝ εα, ο 
οποίος έγραψε ιστορία ως ο ακαταμάχητος βα-
τραχάνθρωπος. Οσο σκληρός όμως φαινόταν 
εκ πρώτης όψεως, στο βάθος είχε ψυχή μικρού 
παιδιού και ήταν για όλους μας απλά ο Ντάνυ. 
Αυτό τα έλεγε όλα.

-Του Αντιναυάρχου Μ. κανάρη ΠΝ εα Προέ-
δρου του ΜΤΝ, ο οποίος μόχθησε όσο λίγοι στις 
δύσκολες περιόδους που διανύσαμε και συνεχί-
ζουμε να διανύουμε, με μοναδικό γνώμωνα την 
προάσπιση των συμφερόντων των εν ενεργεία 
και των αποστράτων του ΠΝ και του ΛΣ σε σχέση 
με το ΜΤΝ για το οποίο εργαζόταν σκληρά και σε 
καθημερινή βάση.

ιθ. Την 06-06-2014 γιορτάσθηκε στην ακτή 
της Νορμανδίας η 70η επέτειος από την ομώ-
νυμη απόβαση, που σημάδευσε την αρχή του 
τέλους για την ναζιστική Γερμανία. Με θλίψη, 
όμως, διαπιστώσαμε ότι στους 1.800 βετερά-
νους των Συμμάχων που σύμφωνα με τα ΜΜΕ 
παρέστησαν στην τελετή, δεν περιλαμβάνοντο οι 
δύο επιζώντες της επιχείρησης Αντιναύαρχος Θ. 
Λυμπεράκης ΠΝ εα και Πλοίαρχος Γ. Παυλάκης 

ΠΝ εα, που υπηρετούσαν στις κορβέτες ΤΟΜΠΑ-
ΖηΣ και κρΙΕΖηΣ αντίστοιχα. Στους δύο αυτούς 
βετεράνους ώφειλαν οι διοργανωτές μία καλύ-
τερη μεταχείριση.

  Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διά-
στημα έχουμε:

α. Αναμένονται, όπως προελέχθη, οι έγγρα-
φες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και η ανταπόκριση της 
κυβέρνησης σε αυτές

β. Συνεχίζεται ο παραθερισμός στα παραθε-
ριστικά κέντρα του ΠΝ και στα ιδιωτικά ξενο-
δοχεία.

γ. Εχει ξεκινήσει από το ΔΣ/ΕΑΑΝ η διαδικα-
σία αναθεώρησης της κΥΑ που αφορά την συ-
γκρότηση και την διαδικασία εκλογής του ΔΣ/
ΕΑΑΝ.

δ. Συνεχίζεται η αποστολή δικαιολογητικών 
από την ΕΑΑΝ στο ΘΑΝ για την έκδοση αδειών 
εισόδου στα τέκνα των αποστράτων άνω των 25 
ετών. Οδηγίες υπάρχουν στο site της ΕΑΑΝ. 

ε. Οσοι συνάδελφοι δεν είχαν καταθέσει έφε-
ση στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά των περικοπών 
του Ν. 4093/12 και επιθυμούν να μην απωλέ-
σουν το δικαίωμα αυτό θα πρέπει μέχρι την 31-
07-2014 να καταθέσουν αγωγή στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν 
στο site της ΕΑΑΝ

στ. η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επι-
τροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος κΟ-
ρΑκΙΑ, αναθεώρησης της κΥΑ περί συγκρότησης 
και εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑΝ και S.T.C.W., οι οποίες 
θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις 
για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕκΟΕΜΝ και 
λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. 
Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα 
και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως πα-
ραμένουν εκτός πεδίου δράσεως τους καλούμε 
να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΑΑΝ δη-
λώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω .     
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Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

Ψαλμοί

Εισαγωγικά

ΟιΨαλμοί, κατ’ ουσίαν δεήσεις προς 
τον Θεό, είναι ένα είδος ποιημάτων 
τα οποία εγράφησαν σε διαφορετι-

κούς χρόνους, κάτω από την επίδραση διαφόρων 
ιστορικών γεγονότων, των οποίων η εξέλιξη 
συνδέθηκε με τη θεϊκή βούληση (παρέμβαση).

Στη θεματολογία των Ψαλμών περιλαμβάνο-
νται εθνικά θέματα των Εβραίων, προφητείες, η 
πανσοφία και παντοδυναμία του Δημιουργού, το 
μεγαλείο της δημιουργίας, η εξουσία του ανθρώ-
που επάνω στα δημιουργήματα, η μακροθυμία και 
φιλανθρωπία του Θεού, η θεία πρόνοια, θεϊκές 
συμβουλές προς τον άνθρωπο για αποφυγή της 
αμαρτίας και επιδίωξη της αρετής85.

Οι Ψαλμοί έχουν κέντρο αναφοράς τον Θεό. η 
αναφορά αυτή λαμβάνει τις μορφές αινέσεως, 
δοξολογίας, ικεσίας και επίκλησης θείας βοήθει-
ας καθώς και ευχαριστίας.

Για την ερμηνεία των Ψαλμών καταφεύγου-
με σε πατερικά κείμενα και νεότερες ερμηνείες 
Ορθοδόξων συγγραφέων. Ο Μ. Βασίλειος στο 
σημείο αυτό επισημαίνει: «Τα κρίματά σου κύ-
ριε άβυσσος πολλή» (Τα κρίματα του Θεού είναι 
άρρητα και ακατάληπτα από την ανθρώπινη δι-
άνοια).

Μέσα από τους συμβολισμούς των φυσικών 
στοιχείων και φαινομένων (από την παρατήρηση 
της κτίσης) γίνεται η μεταφορά του πνευματικού 
μηνύματος. Μέσα στο κείμενο των Ψαλμών που 
αναφέρεται στη θάλασσα και τα εν αυτή απαντώ-
νται και οι επόμενες προσομοιώσεις:
•  θάλασσα: πειρασμοί, κολυμβήθρες βαπτισμά-

των, ειδωλολατρικά έθνη, βίος, κόσμος
• ποταμοί: απόστολοι
•  άβυσσος: βάθη θαλάσσης, βάθη ψυχής, αμαρ-

τίες, κόλαση
•  ύδατα: πλημμύρα θλίψεων, πλήθη λαού, γένη 

ανθρώπων
• θησαυροί αβύσσων: απόστολοι
• καρδίαι θαλασσών: αφόρητοι κίνδυνοι
•  νήσοι: νησιά Μεσογείου, νεοσύστατες Εκκλη-

σίες, ψυχές αρετής
• δράκων: δαίμονες, κακία, πάθη
• ναυς: μία καθολική Εκκλησία
• πλοία: επιμέρους Εκκλησίες
•  πλωτήρες: πιστοί Χριστιανοί, ηγιασμένοι άν-

θρωποι
Το βιβλίο των Ψαλμών άρχισε να συγκροτεί-

ται από την εποχή του Δαβίδ ή του Σολομώντος 
(περί το 1050 π.Χ.) και συμπληρώθηκε επί των 

85. «η αρετή δεν είναι έργον του ανθρώπου μόνου, ούτε είναι συστατικό μέρος της φύσεως αυτού, αλλά πηγάζει η αρετή εκ της κοινω-
νίας του ανθρώπου μετά του Θεού και εκ της συνεργασίας αυτών. Μία εκάστη των αρετών είναι μία ενέργεια του Θεού, ο δε άνθρωπος 
αποκτά την αρετήν τότε, όταν μεταλαμβάνει της κυρίας αρετής, που είναι η θεία ενέργεια» (άγιος Μάρκος Εφέσου). Ο Δίδυμος Αλεξαν-
δρεύς γράφει (ΒΕΠΕΣ 46, 35): «Υπάρχει γαρ (η αρετή) τω Θεώ ουσιωδώς, τη Τριάδι. Μετουσία δε της Τριάδος έχουσιν οι άνθρωποι το 
αγαθόν και το δίκαιον και την αρετήν». «η πατερική αυτή αντίληψη περί αρετής ως θείας ενέργειας, της οποίας μεταλαμβάνει αυτός που 
την ποθεί και αγωνίζεται χάριν αυτής Χριστιανός, διαφέρει από την αντίληψη κατά την οποία η αρετή αποτελεί αξιόμισθον κατόρθωμα 
και καλή πράξη ημών των ιδίων» (Ειρ. Μπούλοβιτς).
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Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη. Πόθεν ήξει η βοήθεια μου; Η 
βοήθεια μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. 
Μη δώης εις σάλον τον πόδα σου, μηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε. Ιδού 
ου νυστάξει, ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, 
Κύριος σκέπη σοι επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκαύσει σε, 
ουδέ η σελήνη την νύκτα. Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει 
την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν 
σου, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός ΡΚ΄. 120
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ημερών του Νεεμία (450 π.Χ.), οπότε έλαβε και 
την τελική του μορφή, την οποία και ερμήνευσαν 
οι Εβδομήκοντα.

Το μεγαλείο της δημιουργίας
«Άβυσσος ως ιμάτιον το περιβόλαιον86 αυτού, 
επί των ορέων στήσονται ύδατα [...] όριον έθου, ο 
ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι 
την γην [...] αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ-
χωρος, εκεί ερπετά, ων ουκ έστιν αριθμός, ζώα 
μικρά μετά μεγάλων [...] Εκεί πλοία διαπορεύο-
νται, δράκων ούτος, ον έπλασας εμπαίζειν αυτή» 
(Ψλ. 103, 6, 9, 25, 26).

(«η άβυσσος – θάλασσα είναι σαν περίβλημα 
της γης και φόρεμά της. Επάνω στα βουνά θέλο-
ουν συναχθεί τα ύδατα και καλύψουν αυτά.

Έθεσες κύριε σύνορο μεταξύ των θαλασσών 
και της γης, το οποίον δεν θα ξεπεράσουν τα κύ-
ματα των θαλασσών, ούτε θα επιστρέψουν για να 
καλύψουν και πάλιν την γη.

Ιδού η θάλασσα αυτή, την οποίαν βλέπομεν, 
πόσον μεγάλη και ευρύχωρος είναι. Εκεί υπάρ-
χουν ιχθύες και ερπετά αναρίθμητα σε πλήθος. 
Εντός αυτής ζουν και κινούνται ζώα μικρά και 
μεγάλα.

Εκεί στη θάλασσα πλέουν και διασχίζουν αυ-
τήν πλοία, τα οποία φέρνουν σε επικοινωνία τις 
χώρες. Εκεί βρίσκεται και ο δράκων αυτός, το 
μέγα κήτος, το οποίον εσύ, κύριε, έπλασες, για 
να εμπαίζει τη θάλασσα»).

Έχουμε ενώπιόν μας αποσπάσματα από ύμνο 

δημιουργίας, η οποία μαρτυρεί το μεγαλείο, την 
παντοδυναμία και τη σοφία του Δημιουργού. 
Στον έκτο στίχο εμφανίζεται η άβυσσος (θάλασ-
σα) να περιβάλλει τη γη. η άβυσσος συμβολίζει 
την αμέτρητη γνώση του Δημιουργού και το μη 
καταληπτόν της σοφίας του, της δύναμής του και 
της προνοίας του. η άβυσσος της ακαταληψίας 
των θεϊκών ενεργειών παρουσιάζεται σαν φό-
ρεμα του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι 
ο κόσμος είναι μια δημιουργία, ότι υπάρχει ένας 
Δημιουργός, ότι υπάρχει μία ενσάρκωση και ότι 
θα υπάρξει μια Τελική κρίση, περιπλανάται στον 
κόσμο χωρίς πυξίδα. Μοιάζει με πλοίο χωρίς 
μπούσουλα.

Είναι έργο προνοίας του Δημιουργού να θέσει 
όρια στα ύδατα της θάλασσας, τα οποία δεν θα 
παραβιασθούν και δεν θα επιτρέπουν την εκ νέου 
κάλυψη της γης. «Μέχρι τούτου ελεύση, και ουχ 
υπερβήση· αλλ’ εν σεαυτή συντριβήσονταί σου τα 
κύματα» (Ιώβ 38,11).

Όπως μας εξηγεί ο Χρυσόστομος, ο Δαβίδ, με 
την περικοπήν «έθου όρια», θέλει να δείξει ότι 
το πρόσταγμα του Θεού αναγκάζει τα ύδατα της 
θάλασσας να ξαναγυρίζουν πίσω (δεν τονίζεται 
το ισχυρόν του αναχώματος).

Ατενίζοντας τη θάλασσα ο άνθρωπος, είτε 
μέσα από το πλοίο είτε έξω από την ξηρά εί-
τε σήμερα από δορυφόρο, αποκτά την αίσθηση 
της απεραντοσύνης της. Όταν δεν ταξιδεύ-
ει έχει την αίσθηση και του μεγάλου βάθους. 
Βλέπει και κατανοεί ο άνθρωπος ότι χιλιάδες 

86. Περιβόλαιον = περίβλημα, κάλυμμα.

87. Εάν ληφθεί από δορυφόρο εικόνα της Μεσογείου θαλάσσης, θα διαπιστωθεί ότι καθημερινά τη διασχίζουν περισσότερα από χίλια 
πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. Επίσης, σε λιμάνια και εν πλω βρίσκονται τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών υλών 
επί πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. η ειρήνη με τον πόλεμο συγκατοικούν στο χώρο της Μεσογείου. «Πλείη μεν γαρ γαία κακών, 
πλείη δε θάλασσα» (ησίοδος, Έργα και ημέραι, 100).
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πλοία87 καθημερινά βρίσκονται σε λιμάνια και 
διασχίζουν τους ωκεανούς. Από τη θάλασσα 
αντλούνται εκατομμύρια τόνοι αλιεύματα και 
άλλος βιολογικός πλούτος. κάτω από το βυθό 
της εξορύσσονται πολύτιμα μέταλλα (μαγγάνιο, 
μαγνήσιο κ.ά.) και αντλείται ενεργειακός πλού-
τος σε μορφή πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
η θάλασσα και ο βυθός της κρύβουν θησαυρό 
χρήσιμο για την ανθρωπότητα, ο οποίος για να 
αντληθεί χρειάζεται γνώση και κόπο. η διανο-
μή του πλούτου της θάλασσας έχει οδηγήσει τη 
διεθνή κοινότητα σε διεθνείς συμφωνίες κα-
τανομής και διαχείρισής του. Όμως, τόσο πριν 
από αυτές όσο και μετά δεν έλειψαν οι εντά-
σεις, κρίσεις και συγκρούσεις για τον έλεγχο 
του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου. η 
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών (χωρικά 
ύδατα, υφαλοκρηπίδα, οικονομική ζώνη, αλι-
ευτική ζώνη) εξακολουθεί να αποτελεί σημείο 
τριβής για αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων 
και το ζεύγος Ελλάδα – Τουρκία.

Ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Θεός 
δεν άφησε κενούς τους χώρους της γης, του 
αέρα και της θάλασσας, αλλά τους γέμισε με 
παντός είδους ζώα. και παρότι οι μικρότεροι 
οργανισμοί γίνονται τροφή των μεγαλύτερων, 
δεν εκλείπουν τα γένη των μικρών. Είναι και 
αυτό τεκμήριο της θείας πρόνοιας. Το γεγονός 
αυτό φυσικά δεν δικαιολογείται μέσα στην αν-
θρώπινη κοινωνία, παρά ταύτα οι ισχυροί της 
γης πιέζουν τους μικρούς και επιζητούν να υπα-

γορεύουν τις κινήσεις τους88.
Ο άγιος Θεοδώρητος αναφερόμενος στο ρό-

λο της θάλασσας για την επικοινωνία των αν-
θρώπων και ανταλλαγή προϊόντων γράφει: «Διά 
ναυπηγικής τέχνης και κυβερνητικής επιστήμης 
παρ’ αλλήλων κομιζόμεθα τα ενδέοντα. Το παρ’ 
ημίν φυόμενον καρπόν χορηγούμεν ετέροις και 
δεχόμεθα το παρ’ εκείνοις γινόμενον, ώστε μή-
τε το περιττεύον είναι ανόητον μήτε το ένδεον89 
ανεπινόητον».

Σε αλληγορικό επίπεδο η εικόνα των πλοίων, 
που διαπορεύονται στη θάλασσα, και του εμπαί-
ζοντος δράκοντος σηματοδοτεί τις Εκκλησίες 
(πλοία) που εργάζονται να οδηγήσουν τους αν-
θρώπους (επιβάτες των πλοίων) μέσα από την 
κοινωνία (θάλασσα) στο λιμάνι της ουράνιας βα-
σιλείας, αντιμετωπίζοντας τις παρεμβολές των 
αντιθέων δυνάμεων (δρακόντων).

Ο Donald Redford διαπιστώνει ότι το ένα τρί-
το του κειμένου των Ψαλμών, που εμπίπτει στην 
κατηγορία του προσωπικού παραπόνου και της 
μετάνοιας, απαντάται και στην αιγυπτιακή φι-
λολογία της εποχής εκείνης. Θα ήταν περίεργο, 
γράφει, οι μακροχρόνιες επαφές των Αιγυπτί-
των με τους γειτονικούς λαούς και ιδιαίτερα με 
τους Παλαιστίνιους, να μην είχε επηρεάσει τους 
ύμνους του Δαβίδ. Ο Ψαλμός 103, συγκρινόμε-
νος με τον αιγυπτιακό ύμνο «προς τον δίσκον του 
ηλίου», παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, π.χ. Αντί 
του «εκεί πλοία διαπορεύονται...» γράφεται «τα 
πλοία ταξιδεύουν βορρά και νότο».   

88. Χαρακτηριστική είναι η παραβολή για το δίκιο των ισχυρών που παραθέτει ο ησίοδος (γεράκι – αηδόνι) στο ποίημά του Έργα και 
ημέραι, στ. 202-211. και ο Θουκυδίδης (8,84) θα μας υπενθυμίσει ότι στο διάλογο ισχυρών και αδυνάτων δεσπόζουν οι έννοιες «το 
πείθειν», «το αναγκάζειν», «το άρχειν» και «το δουλεύειν».

89.  Αυτή είναι η οικονομική βάση του εμπορίου.
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Γράφει ο Υποναύαρχος (ο) εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

η Ναυτική Ισχύς του Ελληνικού κράτους 
διαμέσου των Ναυστάθμων – Ν. Βάσεων

Λ έγοντας Ναυτική Ισχύ, εννοούμε τη δύ-
ναμη του Στόλου που έχει κάθε ναυτικό 
κράτος και με την οποία ασκεί την Εθνι-

κή του Πολιτική. η ναυτική ισχύς της Ελλάδος, 
όπως αυτή προβάλλει μέσα από την ιστορική της 
ταυτότητα προσδίδει στην πατρίδα μας το εθνικό 
μεγαλείο και επεκτείνει την παρουσία των εθνι-
κών της χρωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

η μελέτη της θάλασσας, η τελειοποίηση των 
γνώσεων για το ναυτικό πόλεμο και η συνεχής 
εκγύμναση στην τέχνη των ναυτικών όπλων δεν 
αποτελεί μόνο ζωτική ανάγκη, αλλά και ιστορική, 
για τη διατήρηση του Αιγαίου Ελεύθερου.

η έκφραση της ναυτικής ισχύος προκύπτει μέσα 
από τα ναυτικά προγράμματα, που εκπονεί και υλο-
ποιεί η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία. Το ναυ-
τικό πρόγραμμα αποτελεί στρατιωτική εισήγηση, 
αλλά υλοποιείται μέσω πολιτικής Απόφασης. Το 
ναυτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση, της υπάρχου-
σας Απειλής, των εθνικών στόχων, της αποστολής 
του ναυτικού, του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
και των οικονομικών πόρων. η ναυτική ισχύς του 
ελληνικού κράτους από της συστάσεώς του το 
1827 μέχρι το 1900 ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό 
οφείλεται στους παρακάτω λόγους: α. Στην κατα-
στροφή του εθνικού στόλου κατά το κίνημα των 
Υδραίων τον Αύγουστο του 1831, κατά του καπο-
δίστρια. β. Στην πτωχεία του ελληνικού κράτους. γ. 
Στην έλλειψη ειδικών στελεχών που θα μπορού-
σαν να αναμορφώσουν και να εκσυγχρονίσουν το 
ναυτικό, σύμφωνα με τις επιταγές που επέβαλλε η 
πρόοδος της ναυπηγικής και των ναυτικών όπλων. 
δ. η πτωχεία του ελληνικού κράτους. «Πτωχεία 

αεί σύντροφος τη Ελλάδι» έλεγε ο ηρόδοτος. ε. 
η έλλειψη ναυστάθμου ικανού να ναυπηγήσει να 
εφοδιάσει και να συντηρήσει τα πλοία. Είναι απα-
ραίτητο οι μαχόμενες δυνάμεις και εν προκειμένω 
τα πλοία, να έχουν τεχνική υποστήριξη και ανελλιπή 
εφοδιασμό με τα αναγκαία υλικά, στον απαιτούμενο 
τόπο και χρόνο, για να είναι αυτά αξιόμαχα. Αυτό 
αποτελεί από θεωρητικής απόψεως το κύριο έρ-
γο της διοικητικής μέριμνας (logistics), η οποία ως 
επιστήμη του πολέμου αποτελεί το τρίτο σκέλος 
(στρατηγική – τακτική – διοικητική μέριμνα). Όπως 
γνωρίζουμε η στρατηγική και ιδιαίτερα η ναυτική 
στρατηγική ασχολείται σφαιρικά με την εξέλιξη 
των επιχειρήσεων καθορίζοντας τους αντικειμενι-
κούς σκοπούς και συντονίζοντας τα μέσα με τους 
σκοπούς, που θέτει η Πολιτική ηγεσία. η ναυτική 
τακτική ασχολείται με την επίλυση των τοπικών 
προβλημάτων, που απορρέουν από την ανάπτυξη 
των ναυτικών δυνάμεων και την εμπλοκτή τους με 
τον εχθρό και αποτελεί μέριμνα της στρατιωτικής 
ηγεσίας. η διοικητική μέριμνα παρέχει τα μέσα δι-
εξαγωγής των επιχειρήσεων και αποτελεί ευθύνη 
και των δύο ηγεσιών. Από την αποστολή λοιπόν 
της διοικητικής μέριμνας, συνάγεται ότι αυτή στην 
πράξη εκφράζεται μέσω των ναυστάθμων και των 
ναυτικών βάσεων. Σε αυτούς τους δύο τομείς έχει 
ανατεθεί η μέριμνα των πλοίων, για να μπορούν αυ-
τά να πλέουν, να επιπλέουν και να μάχονται. Μετά 
την απόκτηση των πλοίων, δυο είναι οι βασικές ευ-
θύνες των ναυστάθμων. Επισκευή συντήρηση και 
εφοδιασμός με πάσης φύσεως υλικά – πυρομαχικά, 
στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, αλλιώτικα όσα 
πλοία και να πάρουμε χωρίς τους ναυστάθμους και 
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τις βάσεις θα ακινητοποιηθούν. Ό,τι υπήρξε για τον 
άνθρωπο η κατοικία έστω και πρωτόγονη υπήρξε 
για το πλοίο ο Ναύσταθμος.

Ιστορική εξέλιξη των ναυστάθμων
η λέξη «Ναύσταθμος» έχει αρχαία προέλευση και 
φανερώνει το σταθμό των «Νηών» των πλοίων. 
Τι είναι ο ναύσταθμος; Είναι φυσικό ή τεχνητό λι-
μάνι όπου εκεί λιμενίζονται επισκευάζονται και 
εφοδιάζονται τα πλοία. Οι ναύσταθμοι οχυρώνο-
νται με έργα για την προστασία των πλοίων από 
εχθρικές προσβολές, τόσο από αέρος, όσο και 
από εδάφους ή θαλάσσης. Δηλαδή πυροβολεία, 
φράγματα, ναρκοπέδια, καθώς και με συστοιχίες 
πυραύλων. Τα μεγαλύτερα ναυτικά κράτη διαθέ-
τουν περισσότερους από ένα ναύσταθμους και 
ναυτικές βάσεις, δηλαδή οι πιο μικροί από αυτούς 
ονομάζονται ναυτικές βάσεις. η Ελλάδα σήμερα 
για να καλύψει τα πλοία της διαθέτει δυο κύριους 
ναυστάθμους και πολλές ναυτικές βάσεις.

Οι ναύσταθμοι στην αρχαία εποχή
Οι αρχαίοι Έλληνες στη θέση των σημερινών 
ναυστάθμων, είχαν τα νεώρια. Τα νεώρια ήταν 
φυσικά λιμάνια ή όρμοι ειδικά διασκευασμένοι 
για τη ναυπήγηση νέων πλοίων αλλά και για τη 

φύλαξη των παλιών, μέσα στους νεωσοίκους 
(υπόστεγα εντός νεωρίου). Τέτοια νεώρια υπήρ-
χαν στα δυο λιμάνια του Πειραιά, στο λιμάνι Ζέ-
ας και στο λιμάνι της Μουνιχίας (το μικρολίμανο) 
που χωρούσαν 196 τριήρεις το πρώτο και 82 το 
δεύτερο. Τα λιμάνια αυτά επελέγησαν από το 
μεγαλύτερο δαιμόνιο της εποχής των Μηδικών 
πολέμων τον Θεμιστοκλή, όταν άρχισε να σχεδι-
άζει το ναυτικό του πρόγραμμα. Μέχρι τότε για 
πολεμικούς λιμένες χρησιμοποιούσαν το λιμάνι 
του Φαλήρου.

Οι Φοίνικες αντί για πολεμικούς λιμένες χρη-
σιμοποιούσαν τις διάφορες βάσεις που έκτιζαν 
στα παράλια της Μεσογείου, όπου αυτές συν τω 
χρόνω εξελίσσονταν σε πολυάριθμες πόλεις με 
σφύζουσα εμπορική και οικονομική ζωή. Τέτοια 
παραδείγματα έχουμε την πόλη της Τύρου, την 
καρχιδόνα και άλλες.

Αλεξανδρική εποχή
Ο Μέγας Αλέξανδρος ως στρατηλάτης και εκπο-
λιτιστής των απέραντων ασιατικών χωρών αντι-
λήφθηκε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη των 
ναυτικών βάσεων και επειδή πρόθεσή του ήταν η 
συγκρότηση της μεγαλύτερης ναυτικής δύναμης 
της εποχής και του τότε γνωστού κόσμου, εμπι-
στεύθηκε στον Νέαρχο και ναύαρχό του, γιο του 
ανδροτίμου εκ κρήτης. Το πρώτο που επεδίωξε να 
κάνει ήταν η δημιουργία δίκτυο ναυτικών βάσεων 
και λιμανιών, κατά μήκος του Υδάσπη και Ινδού 
ποταμού, τους οποίους παρέπλευσε από την πό-
λη Αλεξάνδρεια την Αποτάτη, στις όχθες του κάτω 
Ινδού. Ως δεύτερη βάση και κέντρο εφοδιασμού 
χρησιμοποιήθηκε η Αλεξάνδρεια στη Σογδιανή, 
τρίτο και σημαντικό λιμάνι χρησιμοποίησε την 
πόλη Πάταλα στο Δέλτα του Ινδού ποταμού, που 
εκβάλλει στον Ινδικό ωκεανό. η πόλη οχυρώθηκε 
και κατασκευάσθηκαν νεώρια, αποθήκες και με-
γάλο τεχνητό λιμάνι.

EAAN121.indd   13 6/20/14   2:27:34 PM



14               ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

Βυζαντινή εποχή
Οι Βυζαντινοί αργότερα κατασκευάζουν και συ-
ντηρούν σπουδαίους ναυστάθμους. 

Ναύσταθμοι και Ταρσανάδες ήταν κατασκευ-
ασμένοι σχεδόν σε όλα τα παράλια της αχανούς 
αυτής επικράτειας. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν 
τους ναυστάθμους όπως και οι αρχαίοι Έλληνες 
τους οποίους αντέγραψαν πιστά. Ανέσυραν τα 
μικρά πλοία τους στην ξηρά το χειμώνα, και κρε-
μούσαν τα όπλα τους σε ειδικές οπλοθήκες, μέσα 
σε οικήματα στο ναύσταθμο. Τους μεγάλους δρό-
μωνες ανέσυραν με ειδικά συστήματα, μέσα στα 
καρνάγια μόνο για γενικές επισκευές. Μεγαλύτε-
ρος από όλους τους ναυστάθμους ήταν αυτός της 
προποντίδας, που ονομαζόταν «Χρυσούν κέρας». 
Διέθετε ασφαλές λιμάνι, που το συμπλήρωναν 
πολύ ισχυρά φρούρια, με πολλούς νεωσοίκους 
και ναυπηγεία.

Μικρότεροι ναύσταθμοι ήταν μέσα στην πό-
λη του Ευγενίου, ο λεγόμενος «Γιαλή – κιοβή», 
ο κόλπος του Βοσπόρου μέχρι του κοσμίδου, ο 
λεγόμενος από τους Τούρκους «Εγιούπ» και ναύ-
σταθμος του λιμενίσκου ή του Ιουλιανού. Αυτόν 
φάρδυνε και επιχωμάτισε ο μηχανικός Ιουλιανός 
από όπου έλαβε και το όνομά του. 

Σαν νεώρια μπορούμε να αναφέρουμε το λι-
μανάκι των Σοφιών, το νεώριο των Βλαχερνών, 
που μας το περιγράφει ο Βυζαντινός λόγιος και 
ιστορικός Παχυμέρης, του Αγίου Μάμαντος, του 
Θεοδοσίου, του καισαρίου και του Εβδόμου.

Αλλά ο μεγαλύτερος και πλέον λειτουργικός 
ναύσταθμος των Βυζαντινών υπήρξε ο κεράτιος 
κόλπος όπου μπορούσαν να ελιμενισθούν πε-
ρισσότερα από 1000 πλοία, με ασφάλεια διότι το 
στόμιο του κόλπου έφραζαν με γερή αλυσίδα. Για 
την ασφάλεια των πλοίων οι Βυζαντινοί τοποθε-
τούσαν στις εισόδους των ναυστάθμων φωτοβό-
λους φάρους, για να διευκολύνεται η είσοδος και 
έξοδος των πλοίων τη νύκτα, διότι οι Βυζαντινοί 

άρχισαν να ταξιδεύουν και τη νύχτα. Τέτοιοι φά-
ροι ήταν της Χρυσούπολης και ο γνωστός φάρος 
κοντά στη βασιλική αποβάθρα, από όπου έλαβε 
σήμερα το όνομά της και η περιοχή που βρίσκεται 
το Πατριαρχείο «το γνωστό φανάρι». 

Χάρη σε αυτούς τους ναυστάθμους και τις άλ-
λες ναυτικές βάσεις που διατηρούσε ανά την επι-
κράτεια, κατόρθωσε να διατηρεί μια αξιοθαύμα-
στη ετοιμότητα, στο στόλο και να τον οδηγεί όπου 
υπήρχε κίνδυνος. 

Το Βυζάντιο έζησε και επιβίωσε πάνω από 
1000 χρόνια χάρη στα πλοία του και στο υπερό-
πλο της εποχής που χρησιμοποιούσε το «Υγρόν 
Πυρ». Όταν θεωρήθηκε άχρηστος και αντιοικο-
νομικός ο στόλος και διαλύθηκε (από τον Αυτο-
κράτορα) τότε πλέον το Βυζάντιο κατέστη βορά 
των εχθρών του. 

Μετά την πτώση του Βυζαντίου οι διάδοχες ναυ-
τικές πόλεις του Βυζαντίου Γένοβα και Βενετία, 
εξελίσσονται σε άριστες ναυτικές δυνάμεις της 
Δύσης, όπου δημιουργούν μεγάλους ναυστάθμους 
με πλήθος αποθηκών, μέσα σε αυτούς λιμενιζόταν 
πάνω από 250 γαλέρες, με τις οποίες επέβαλλαν 
τη ναυτική τους ισχύ, σε όλη τη Μεσόγειο και για 
300 χρόνια ήταν ο βασικός αντίπαλος του Οθωμα-
νικού επεκτατισμού, προς Δυσμάς. Όταν αργότερα 
η δύναμη της θαλάσσιας ισχύος πέρασε στα χέρια 
της Αγγλίας δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη θα-
λασσοκρατορία, με την ίδρυση ναυστάθμων και 
ναυτικών βάσεων σε όλο τον κόσμο. 

η Μ. Βρετανία που έχει αξιόλογη ναυτική πα-
ράδοση, σαν το πιο παραδοσιακό ναυτικό κράτος 
της Ευρώπης συντηρεί μεγάλους ναυστάθμους 
στο Πόρτσμουθ, Πλύμουθ, Τσάταμ, Σκάπαφλου 
και άλλους, και ένα δίκτυο από ναυτικές βάσεις 
στις παλαιότερες κτήσεις, Αλεξάνδρεια, Μάλτα, 
Βομβάη, Σέουντα κ.λπ.  
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Α μέσως ήρχισεν η δουλειά. Έγιναν αι δι-
αιρέσεις πολεμικής εγέρσεως, δηλαδή 
ετοποθετήθη ο κάθε Αξιωματικός, Υπα-

ξιωματικός και ναύτης εις μίαν ορισμένην θέσιν 
δια την εξυπηρέτησιν του οπλισμού, των μέσων 
συνεννοήσεως, της παρατηρήσεως θαλάσσης 
και αέρος, της κατασβέσεως πυρκαϊάς, της απο-
κρούσεως αλεξιπτωτιστών κ.τ.λ. και ήρχισαν 
αμέσως τα γυμνάσια, βάρδιες κανονικές, οργά-
νωσις της εσωτερικής υπηρεσίας, βελτίωσις 
του συσσιτίου, καθάρισμα των θαλάμων και των 
θέσεων των πυροβόλων, συντήρησις των πυ-
ροβόλων.

Ήρχισαν τα χρωματίσματα, τα πλυσίματα, τα 
γυαλίσματα. Έπρεπε το ταχύτερον να γίνη ανθρω-
πινή η ζωή εις το Φρούριον, έπρεπε ν’ αρχίση να 
γίνεται αγαπητή η υπηρεσία των εις τους ναύτας 
και τους στρατιώτας και προ παντός να γίνη αξιό-
μαχον το Φρούριον. Δεν ημπορεί να αποδώση 
κανείς αν δεν έχει μίαν στοιχειώδη ενδιαίτησιν και 
αν δεν του είναι συμπαθητική η υπηρεσία εις την 
οποίαν υπηρετεί. Όπως επίσης δεν ημπορεί να 
αποδώση εάν δεν εννοήση ότι είναι ικανός να χρη-
σιμοποιήση τα όπλα που του έδωσαν.

Ευτυχώς μεταξύ των ναυτών και των στρατιω-
τών του Οχυρού υπήρχαν αρκετοί που ήσαν εξ 
επαγγέλματος κτίσται, ξυλουργοί, χρωματισταί, 
είχαν δηλαδή τα χρησιμώτερα δι’ εκείνας τας στιγ-
μάς επαγγέλματα. Επομένως μας ήτο δυνατόν να 
αρχίσωμεν διαφόρους επισκευάς και κατασκευάς 

αι οποίαι ήσαν απολύτως απαραίτητοι.
Εχρειάζοντο όμως χρήματα. Πιστώσεις δι’ έρ-

γα οιασδήποτε φύσεως δεν υπήρχαν. Από τα πε-
ρίφημα μικρά έξοδα, όχι μόνον δεν υπήρχε ούτε 
μία πεντάρα, αλλά ήσαν και χρεωμένα! Ανεδίφη-
σα όλα τα βιβλία που μου παρεδόθησαν από τον 
προκάτοχόν μου, αλλά δεν ηύρα τίποτε που να με 
βοηθή εις την εξεύρεσιν πόρων.

Συμβούλια με τους Αξιωματικούς διά το ζήτη-
μα αυτό δεν απέδωσαν τίποτε το νεώτερον. Να 
ζητήσω από το Υπουργείον χρήματα, ούτε το 
εσκεπτόμην, διότι εγνώριζα ότι πιστώσεις διετί-
θεντο μόνον διά τα νέα Φρούρια.

και όμως έπρεπε, ήτο ανάγκη να επισκευάσω-
μεν τας θέσεις μάχης και να κατασκευάσωμεν 
μαγειρεία, αποχωρητήρια, πλυντήρια κ.λπ.

Ενώ ευρισκόμην εις αυτήν την θέσιν, ήλθαν μί-
αν ημέραν και με επισκέφθησαν οι ψαράδες της 
Νέας Μηχανιώνας, οι οποίοι μετά τα τυπικά, με 
παρεκάλεσαν να τους δώσω την άδειαν να ψαρεύ-
ουν εις τα νερά των δύο Φρουρίων, τα οποία ήσαν 
απηγορευμένη περιοχή δια όλα τα πλωτά μέσα και 
εις αντάλλαγμα να δίδουν εις το Φρούριον το 30% 
των ακαθαρίστων εισπράξεών των!

Όταν ήκουσα την πρότασιν αυτήν η οποία κυρι-
ολεκτικώς μας έσωζεν, έμεινα με το στόμα ανοι-
κτό. Οι ψαράδες ενόμισαν ότι η σιωπή μου ωφεί-
λετο εις δισταγμόν δια να δώσω την άδειαν και 
ήρχισαν να επιμένουν λέγοντες ότι έτσι πάντα εγί-
νετο εις το παρελθόν από τους προκατόχους μου 

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 Γ΄

EAAN121.indd   15 6/20/14   2:27:35 PM



16               ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

και ότι θα ημπορούσαν να φθάσουν εις το μέγιστον 
που ημπορούσαν να δώσουν, εις τα 40%!

Επίεσα πολύ τον εαυτόν μου δια να μη δείξω 
την χαράν μου, επήρα το πλέον βαρύ ύφος και με 
πολλήν... δυσκολίαν τους έδωσα την άδειαν με 
την συμφωνίαν του 40% και με την υποχρέωσιν 
να συνοδεύωνται από ένα ναύτην κατά το ψάρευ-
μα διά να τους ελέγχη. Έφυγαν πολύ ευχαριστη-
μένοι, όχι όμως ασφαλώς τόσον, όσον εγώ.

Μετά δύο ημέρας είχα άλλην μίαν, εξ ίσου ευ-
χάριστον επίσκεψιν. Ήλθαν διάφοροι αγορασταί 
παλαιών αχρήστων σιδηρικών από τα οποία ήσαν 
γεμάτοι οι περίβολοι και των δύο Φρουρίων, και 
μου εζήτησαν και αυτοί να συνεχίσουν την αγο-
ράν των παλαιών σιδηρικών του Φρουρίου, 
όπως εγίνετο πάντοτε κατά το παρελθόν!

Απήντησα ότι δέχομαι, υπό τον όρον να γίνη 
ανεπίσημος πλειοδοτική δημοπρασία μεταξύ των 
αγοραστών παλαιών σιδήρων της Θεσσαλονί-
κης. Έτσι και έγινε.

Την όλην ταμειακήν διαχείρισιν του ψαρεύμα-
τος και των παλαιών αχρήστων σιδηρικών, ανέ-
θεσα εις επιτροπήν υπό τον Υποδιοικητήν του 
Οχυρού, Σημαιοφόρου Σιμιτόπουλου, η οποία 
ήνοιξε αμέσως κανονικά λογιστικά βιβλία, εκρά-
τει αποδείξεις και γενικώς κάθε στοιχείον απα-
ραίτητον διά την παρακολούθησιν και τον έλεγ-
χον της καλής διαχειρίσεως των εξόδων.

Αμέσως ηρχίσαμε τα έργα μας. Πρώτα – πρώ-
τα ο Σιμιτόπουλος, που είναι λαμπρός αρχιτέ-
κτων, εξεπόνησεν ένα ωραιότατον σχέδιον ενός 
μικρού κτιρίου, το οποίον θα είχε δύο κουζίνες, 
τροφαποθήκην, οπλονομείον, ηλεκτρομηχανο-
στάσιον και πλυντήρια. Ήρχισε αμέσως το κτίσι-
μο. Εντός 45 ημερών ήτο έτοιμον. Τότε ήρχισε 
και η ζωή να γίνεται ανεκτή εις το Οχυρόν.

Λέγω και ηλεκτρομηχανοστάσιον. Δεν υπήρχε 
ηλεκτροφωτισμός εις το Οχυρόν. Υπήρχε όμως 
μια μηχανή Ντήζελ δια το άνοιγμα του αρτεσια-

νού φρέατος. Αι εργασίαι λόγω επιστρατεύσεως 
του τεχνικού προσωπικού είχαν σταματήσει και 
επομένως η μηχανή ήτο αχρησιμοποίητος. Την 
επήραμε, την ετοποθετήσαμε εις το νέον κτίριον, 
αγοράσαμε, με τα χρήματα των ψαράδων πάντο-
τε, τα υλικά που εχρειάζοντο, καλώδια, διακό-
πτας, λάμπες και αμέσως είχαμε ηλεκτρικό φως! 
Αργότερα με την κήρυξιν του πολέμου επήραμε 
δι’ επιτάξεως πλέον, μέσω της Ναυτικής Διοική-
σεως Θερμαϊκού, και άλλα ηλεκτρικά υλικά και 
έτσι επλουτίσαμεν τελείως την ηλεκτρικήν μας 
εγκατάστασιν. κουζίνες ευρήκαμεν δύο, πεταγ-
μένες εις τα οχυρά. Με μίαν καλήν επισκευήν 
έγιναν τέλειες.

Συγχρόνως με το κτίσιμο του νέου αυτού οική-
ματος ηρχίσαμε και την διαρρύθμισιν των διαμε-
ρισμάτων των Αξιωματικών και των θαλάμων 
του πληρώματος.

Οι Αξιωματικοί απέκτησαν ένα καλό καρρέ, το 
κυριώτερον δε ένα πλήρες λουτρόν με λουτήρα 
και θερμοσίφωνα με ξύλα, και δωμάτια άνετα και 
φρεσκοχρωματισμένα. και εφ’ όσον είμεθα πλέ-
ον πλούσιοι, αυτά όλα έγιναν με ελαιοχρωματι-
σμούς. Μετά την κήρυξιν του πολέμου παρεκά-
λεσα τον Όμιλον Αντισφαιρίσεως Θεσσαλονίκης 
να μας διαθέση μερικά από τα έπιπλά του, τα 
οποία και λίαν ευγενώς μας παρεχώρησαν και με 
τα οποία ελύθη κατά τον καλλίτερον τρόπον το 
ζήτημα των επίπλων.

Ομοίως οι Υπαξιωματικοί απέκτησαν καρρέ 
και λουτρά καθώς και δωμάτια άνετα, καθαρά και 
φρεσκοχρωματισμένα.

Ο θάλαμος του πληρώματος επεσκευάσθη, 
εχρωματίσθη και νέα κρεβάτια πλατειά και άνετα 
κατεσκευάσθησαν διά τους ναύτας και τους 
στρατιώτας.

Ένα άλλο κτίριον εκτίζετο ολοταχώς. Τα πλυ-
ντήρια και αποχωρητήρια του πληρώματος.

Συγχρόνως με την βελτίωσιν της ενδιαιτήσε-
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ως ήρχισεν και το κυριώτερον έργον μας. η πλή-
ρης συντήρησις των πυροβόλων και η γενική 
επισκευή των διαφόρων εγκαταστάσεων μάχης. 
Σιγά-σιγά από τα χρήματα των... εισοδημάτων 
μας έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν και προς την 
πλευράν αυτήν, ούτως ώστε με την κήρυξιν του 
πολέμου, όλαι αι θέσεις μάχης να είναι εν απο-
λύτω τάξει.

Εκ παραλλήλου ανεπτύσσετο και η ψυχαγω-
γία. Με ολίγον κόπον, απεκτήσαμεν ένα ωραίον 
γήπεδον ποδοσφαίρου, Ολυμπιακών παρακαλώ 
διαστάσεων, με κανονικά τέρματα και το οποίον 
ήτο εστρωμένον εκ της φύσεως με χλόην. κατά 

τας κυριακάς και εορτάς εγίνοντο συναντήσεις 
των ομάδων των δύο Φρουρίων, κατά τας οποί-
ας ηθλοθετούντο έπαθλα που απετελούντο από 
μερικά πακέτα τσιγάρα διά τους νικητάς. Με πολύ 
κέφι, αλλά και με πολύ πείσμα, εγίνοντο πάντα αι 
συναντήσεις αυταί, αι οποίαι έτσι διασκέδαζαν 
ολίγον και την μονοτονίαν της ζωής των Φρου-
ρίων. Δύο ή τρεις φοράς εκαλέσαμεν και ομάδας 
των γύρω Χωρίων διά να παίξουν με την μικτήν 
ομάδα του Οχυρού.

Με τα γυμνάσια και με την εργασίαν της ανοι-
κοδομήσεως, ο καιρός επερνούσε, οι ημέρες 
εκυλούσαν ευχάριστα.    

Ομιλία Αντιναυάρχου Γρ. Δεμέστιχα ΠΝ
Επιτίμου Αρχηγού Στόλου

Το κίνημα του ναυτικού του Μαΐου 1973

Η έννοια της Δημοκρατίας γεννήθηκε 
στην Ελλάδα και αποτέλεσε και αποτε-
λεί το υγιέστερο πολίτευμα διακυβέρ-

νησης παγκοσμίως. Αυτό το πολίτευμα αναζητούν 
και σήμερα ταλαιπωρημένοι από ολοκληρωτικά 
καθεστώτα λαοί. Μειονεκτήματα ασφαλώς υπάρ-
χουν, και ένα βασικό είναι η δυνατότητα προβολής 
δημαγωγικών ιδεών, με αποτέλεσμα την παρα-
πλάνηση των λαών και δημιουργία προσωρινών 
αδιεξόδων. Όμως η Δημοκρατία στην εξέλιξη θα 
βρει λύσεις και θα αυτοδιορθωθεί. Για τη Δημο-
κρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πηγάζει από την 
ελεύθερη βούληση του λαού και λειτουργεί για το 
λαό και το εθνικό του συμφέρον.

Σε κείμενα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων 
αναφέρεται ότι η τυραννία είναι συνέπεια του 
εκφυλισμού της Δημοκρατίας, αλλά η τυραννία 

σπανίως επούλωσε τις πληγές, ενώ συνήθως 
προσέθεσε και άλλες. Πράγματι και στη νεότε-
ρη ιστορία της χώρας είναι μεγάλος ο αριθμός 
πραξικοπημάτων διαφόρων αυτοχρησμένων 
εθνοσωτήρων που συνήθως εμφανιζόταν μετά 
από εθνικές καταστροφές.

Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου ’67 εκδη-
λώθηκε όταν η λειτουργία της Δημοκρατίας είχε 
μεν ορισμένα προβλήματα, αλλά που ασφαλώς ο 
λαός και μόνον μπορούσε να βρει λύσεις με την 
ετυμηγορία του.

Έτσι όταν η Δημοκρατία παρουσίασε δυσλει-
τουργίες, ήταν εύκολο σε μία μικρή οργανωμέ-
νη ομάδα στελεχών των ΕΔ, να καταλάβει την 
εξουσία.

η εκδήλωση του πραξικοπήματος της 21ης 
Απριλίου ’67, βρήκε το Ναυτικό (όπως και ολό-

•
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κληρο τον κρατικό μηχανισμό), ανέτοιμο να αντι-
δράσει συλλογικά. Ουσιαστική αντίδραση μέσα 
στο Ναυτικό αποτέλεσε, ευθύς εξαρχής, μόνον η 
παραίτηση του τότε Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου 
κ. Εγκολφόπουλου. Αν το παράδειγμά του είχαν 
ακολουθήσει οι ηγεσίες όλων των κλάδων των 
ΕΔ, ίσως το πραξικόπημα να είχε αποτύχει εν τη 
γενέσει του.

Από τις πρώτες ημέρες και μετά την αρχική έκ-
πληξη απλώθηκε μέσα στο ΠΝ η δυσαρέσκεια 
εναντίον της επιβληθείσας δικτατορίας με απο-
τέλεσμα να αρχίσουν, άλλοτε δειλά και άλλοτε 
έκδηλα συζητήσεις εναντίον του καθεστώτος.

η αναστολή άρθρων του  Συντάγματος και η κή-
ρυξη Στρατιωτικού Νόμου είχαν ως επακόλουθο 
τη στέρηση της ελευθερίας. Παραβιάστηκε κάθε 
ηθικό και δίκαιο, η χώρα απομονώθηκε από τη 
διεθνή σκηνή, στους οργανισμούς και υπηρεσίες 
του κράτους τοποθετήθηκαν τοποτηρητές, η δι-
καστική εξουσία περιορίσθηκε και η λογοκρισία 
ήταν καθολική. Δεν θα αναλύσω τις γενικότερες 
δυσάρεστες επιπτώσεις που είχε για την Ελλάδα 
η επιβολή της δικτατορίας. Θα αναφέρω συνοπτι-
κά μόνο αυτά που επέδρασαν άμεσα στο Ναυτικό 
και τις ΕΔ:

• Εκατοντάδες νομιμόφρονα στελέχη των ΕΔ 
αποστρατεύθησαν άμεσα και διαφόρων βαθμών 
επίορκοι Αξιωματικοί έγιναν οι ρυθμιστές της 
λειτουργίας του στρατεύματος (ως προαγωγές, 
τοποθετήσεις).

• Επεβλήθη περιορισμός των βασικών ελευ-
θεριών των στελεχών όσον αφορά την έκφραση 
ιδεών. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να 
καταλάβει κανείς την ψυχοσύνθεση των στελε-
χών του ΠΝ, αφού μέχρι τότε οι οιασδήποτε μορ-
φής πολιτικές συζητήσεις ήταν ελεύθερες και οι 
κρίσεις πολλές φορές οξείες χωρίς να υπάρχουν 
επιπτώσεις.

• Σύντομα υπήρξε αστυνόμευση πλοίων και 

υπηρεσιών με επίσημους ή ανεπίσημους κατα-
δότες.

• Οι Ένοπλες δυνάμεις υποβαθμίσθηκαν στο 
εξωτερικό και τα στελέχη αντιμετώπιζαν την 
ψυχρότητα έως και την αποστροφή των ξένων 
συναδέλφων τους.

• Επήλθε διάλυση της πειθαρχίας με τον παρα-
γοντισμό ανίκανων κατά το πλείστον στελεχών, 
ενώ οι αποστρατείες εγένοντο άνευ αξιοκρατι-
κών κριτηρίων.

• Έντονη ήταν η προσπάθεια αλλαγής των πα-
ραδόσεων των κλάδων των ΕΔ. Π.χ. αλλαγή στο-
λών, αλλαγή της ονομασίας των βαθμών, συγ-
χώνευση βοηθητικών σωμάτων των κλάδων κατ’ 
αρχάς που όμως αποτελούσαν σημαντικό μέρος 
των παραδόσεων αυτών και  που η κατάργηση ή 
αλλαγή επιδρά άμεσα στο ηθικό και την υπερη-
φάνεια των στελεχών. Ευτυχώς οι ηγεσίες των 
κλάδων κατόρθωσαν να αποτρέψουν ή μάλλον 
να αναστείλουν ακραίες αλλαγές. Αλλά και μετά 
τη μεταπολίτευση κάποιες από αυτές τις αλλαγές 
έχουν βρει θιασώτες.

Θα σταθώ σήμερα σε ορισμένα κατά τη γνώμη 
μου, ιδιαίτερα σημεία των εξελίξεων μέχρι την 
προγραμματισμένη εκδήλωση του κινήματος του 
Ναυτικού για το Μάιο του ’73.

Από το προσκλητήριο αυτών που συμμετείχαν, 
λείπουν πολλοί που έφυγαν από τη ζωή. Όμως η 
σημερινή εκδήλωση τους επαναφέρει ανάμεσά 
μας και τονίζει την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Θα αποφύγω να αναφερθώ ονομαστικά σε κά-
θε έναν από τους συμμετάσχοντες, αφού θεωρώ 
ότι η συμμετοχή του καθενός ήταν σημαντική και 
ίσης αξίας. Θα κάνω όμως κάποιες ελάχιστες 
εξαιρέσεις σε στελέχη που είχαν κομβικό ρόλο 
λόγω κυρίως της θέσεως που κατείχαν.

η πρώτη αντίδραση του Ναυτικού εκδηλώθη-
κε στις 13 Δεκεμβρίου ’67 με το κίνημα του τέως 
Βασιλέως κωνσταντίνου. Το Πολεμικό Ναυτικό 
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στη συντριπτική του πλειοψηφία ετάχθη υπέρ του 
κινήματος γιατί επίστευε στην αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας. κατηγορηματικά αναφέρω ότι τα 
πληρώματα του μεγάλου αριθμού των πλοίων 
που απέπλευσαν τότε ή των στελεχών που εκδη-
λώθηκαν υπέρ αυτού του κινήματος είχαν ένα και 
μόνο κίνητρο, την απομάκρυνση της Δικτατορίας 
και μόνον.

Το αποτέλεσμα του αποτυχόντος κινήματος 
του ’67 ήταν ένα κύμα φυλακίσεων, εκτοπίσεων 
και αποτάξεων με συνέπεια μεταξύ των άλλων 
την αποδυνάμωση των ΕΔ.

Συγχρόνως η απομάκρυνση της Ελληνικής 
Μεραρχίας από την κύπρο (που είχε αποσταλεί 
από τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του 
1964) ήταν ένα σημαντικά καταστροφικό γεγο-
νός, που άνοιξε ουσιαστικά την κερκόπορτα για 
την τουρκική εισβολή στην κύπρο.

Μετά τα παραπάνω γεγονότα ξεκαθάρισε και 
η θέση των περισσότερων στελεχών του ΠΝ. 
Μόνο μία μικρή μειοψηφία στελεχών ετάσσετο 
με τη δικτατορία. Ο αριθμός όμως και αυτών 
των στελεχών εμειώνετο και υπάρχουν αρκετά 
παραδείγματα αξιωματικών που αν και αρχικά 
διέκειντο ευμενώς προς τους δικτάτορες, ευρέ-
θησαν αναμεμειγμένοι ενεργά με το κίνημα του 
Ναυτικού το 1973.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι υπήρξαν και 
μεμονωμένες πράξεις ατόμων και ομάδων Αξι-
ωματικών και Υπαξιωματικών (και από τους 
τρεις κλάδους των ΕΔ) που για τις ενέργειές τους 
φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν και αποτάχθηκαν. 
Ενώ βέβαια στο κίνημα του Ναυτικού εντάχθηκαν 
αυθόρμητα – ανιδιοτελώς, εν ενεργεία και απο-
στρατεία, αξιωματικοί του Σξ και της ΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση για το κίνημα του 
Ναυτικού του Μαΐου 1973, δεν θα αναφερθώ σε 
συσκέψεις, επαφές, συνεννοήσεις και σκέψεις 
που διετυπώνοντο κατά καιρούς. Θα σταθώ σε 

δύο γεγονότα που, κατά τη γνώμη μου, συνετέ-
λεσαν αποφασιστικά στην οργάνωσή του:
• Το σχέδιο σύλληψης του Παπαδόπουλου και
•  Τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου για το κίνημα.

Σχέδιο σύλληψης του Παπαδόπουλου
Το καλοκαίρι του ’69 γνωστοποιήθηκε ότι στις 
20 Αυγούστου θα πραγματοποιείτο μία άσκηση 
του συνόλου του Στόλου (ονομασία της ασκήσε-
ως Θρίαμβος), στην περιοχή του Σαρωνικού και 
θα επέβαιναν των πλοίων οι πρωτεργάτες του 
πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και μέλη της 
κυβερνήσεως. 

Με πρωτοβουλία του τότε Πλοιάρχου Σ. Σού-
λη (Διοικητού Ταχέων Σκαφών) έγιναν διάφορες 
επαφές προκειμένου να οργανωθεί η σύλληψή 
των με σκοπό την εν συνεχεία διαπραγμάτευση 
για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. η πρω-
τοβουλία αυτή έγινε γνωστή σε περιορισμένο 
αριθμό εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματι-
κών. η σύλληψη θα γινόταν είτε στο Αντιτορπι-
λικό από όπου θα παρηκολουθείτο η άσκηση (Α/Τ 
Λόγχη) είτε στην Τορπιλάκατο (Τ/Α Αστραπή) που 
θα μετέφερε τον Παπαδόπουλο και λοιπά μέλη 
της κυβερνήσεως από την Ύδρα στον Πειραιά. Το 
σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε καθόσον:

• Στο Αντιτορπιλικό η σύλληψη ήταν αδύνατος 
διότι επέβησαν πολλά μέλη της ασφαλείας του 
Παπαδόπουλου.

• Με διαταγή από το ΓΕΝ είχαν περιορισθεί 
στο 50% τα καύσιμα των τορπιλακάτων κατά την 
άσκηση εκείνη, με τη δικαιολογία ότι η άσκηση 
θα γινόταν στο Σαρωνικό και οι τορπιλάκατοι 
έπρεπε να μην έχουν μεγάλο βάρος για να ανα-
πτύσσουν υψηλή ταχύτητα. Είναι άγνωστο αν 
αυτή ήταν η πραγματική αιτιολογία ή μάλλον 
το πρόσχημα για να περιορίζονται οι κινήσεις 
των τορπιλακάτων όπου το κλίμα ήταν έντονα 
αντιδικτατορικό. 
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Σύνταξη αρχικού σχεδίου για το Κίνημα του 
Ναυτικού
Μετά την άσκηση Θρίαμβος ο Πλοίαρχος Σ. Σού-
λης ανέθεσε σε μικρό αριθμό αξιωματικών τη 
σύνταξη ενός σχεδίου που θα προέβλεπε συντο-
νισμένη κίνηση των πλοίων του ΠΝ, με σκοπό την 
ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Το σχέ-
διο που συνετάγη ήταν παρόμοιο με εκείνο που 
συνετάγη για το κίνημα του Ναυτικού το 1973 
(το δεύτερο σχέδιο ήταν λεπτομερέστερο). η 
υλοποίηση του σχεδίου έπρεπε να γίνει μέχρι το 
καλοκαίρι του ’70, όταν και θα άρχιζαν οι ετήσιες 
μεταθέσεις, δεδομένου ότι σε αρκετά πλοία οι 
κυβερνήτες ή/και οι Ύπαρχοι ήταν ήδη μυημένοι. 
Λόγω της στενής παρακολουθήσεως του Πλοι-
άρχου Σ. Σούλη και της εν συνεχεία αποστρατείας 
του, δεν προχώρησε η υλοποίηση του σχεδίου.

Το Κίνημα του Ναυτικού του Μαΐου 1973
η ουσιαστική προετοιμασία για το κίνημα του 
Ναυτικού άρχισε από το 72 με βασική επιδίω-
ξη την τοποθέτηση μυημένων αξιωματικών σε 
καίριες θέσεις και ιδίως ως κυβερνήτες πλοίων. 
Το δύσκολο αυτό έργο έφερε σε πέρας ο τότε 
Πλωτάρχης Ι. Σταθόπουλος.

η ανάγκη υπάρξεως Αρχηγού του κινήματος 
και η πολιτική κάλυψη ήταν θέματα που απησχό-
λησαν επανειλημμένως σε συσκέψεις. Γενική 
ήταν η αποδοχή του απότακτου Πλοιάρχου Σπύ-
ρου κοναφάου ο οποίος και εδέχθη αμέσως. Ο 
αείμνηστος Ε. Αβέρωφ εδέχθη άνευ πολλών συ-
ζητήσεων τη συμμετοχή του. «Πως θα απεθαρ-
ρύναμε ανθρώπους νέους που έπαιζαν τα πάντα, 
ημείς, που μετά πλήρη σχεδόν ζωήν και σταδιο-
δρομίαν, δεν επαίζαμε παρά ελάχιστα πράγματα»; 
(εκ της απολογίας Ε. Αβέρωφ 10-7-73).

Μετά από κάποιες αναβολές η αρχική ημερο-
μηνία εκδηλώσεως ορίσθηκε η 3η Απριλίου ’73, 
καθόσον είχε σχεδιασθεί να πραγματοποιηθεί 

άσκηση του συνόλου του Στόλου και την οποία 
θα παρακολουθούσε και ο Αρχηγός ΓΕΝ. η ημε-
ρομηνία είχε κριθεί ιδεώδης καθόσον εκείνη την 
ημέραν γινόταν η μεταφορά του ΓΕΝ από την 
πλατεία κλαυθμώνος στις σημερινές εγκαταστά-
σεις. Το κίνημα ανεβλήθη λίγες μέρες πριν και 
τελικώς ως οριστική ημερομηνία απεφασίσθη η 
νύχτα 22 προς 23 Μαΐου. Επάνω σε αυτή την ημε-
ρομηνία έγινε όλη η εργασία, ώστε να βρεθούν 
τα περισσότερα πλοία του Στόλου είτε εν πλω 
είτε να προβλέπεται να αποπλεύσουν για κάποια 
προγραμματισμένη αποστολή.

Τα πλοία θα εκινούντο σύμφωνα με το σχέδιο 
δράσεως που σε γενικές γραμμές προέβλεπε τον 
αποκλεισμό του Πειραιώς, του Αερολιμένα Αθη-
νών, τον έλεγχο της ν. Σύρου (ως βάση Διοικη-
τικής Μέριμνας) και τον κατά περίπτωση έλεγχο 
/ αποκλεισμό άλλων περιοχών προκειμένου να 
ασκηθεί η μεγίστη δυνατή πίεση προς τη δικτα-
τορική κυβέρνηση.

Την 22α Μαΐου ’73 υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις 
ότι η κίνηση είχε προδοθεί. Οι ενδείξεις ήταν οι 
ύποπτες κινήσεις ατόμων στο Ναύσταθμο Σα-
λαμίνας, η πληροφορία ότι ο Ναύσταθμος ήτο 
κυκλωμένος από μονάδες του στρατού ξηράς 
και από μία προκήρυξη που ερίφθη σε οικία μυ-
ημένου αξιωματικού.

Μετά τις παραπάνω ενδείξεις απεφασίσθη η 
αναβολή του κινήματος. Δεν θα προχωρήσω σε 
περαιτέρω εξιστόρηση για τις συλλήψεις και όσα 
επηκολούθησαν στο ΕΑΤ/ΕΣΑ. 

Θα επισημάνω μόνο ότι ορισμένα πλοία ήταν 
εν πλω ή έτοιμα να αποπλεύσουν. Ουδείς όμως 
δύναται να εκτιμήσει το ποσοστό επιτυχίας του 
κινήματος εάν ελαμβάνετο απόφαση να εκδηλω-
θεί με μειωμένες δυνάμεις, δηλαδή με το μικρό 
αριθμό των εν πλω πλοίων. Ίσως αυτό οδηγού-
σε σε αποτυχία που θα ήταν ασφαλώς χειρότερη 
από τη μη εκδήλωση.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η μεγά-
λη συμβολή του Αντιτορπιλικού Βέλος που ευρί-
σκετο εν πλω προς Ιταλία, με κυβερνήτη τον αεί-
μνηστο Αντιπλοίαρχο Νίκο Παππά. Ο κυβερνήτης 
μόλις άκουσε από το ραδιόφωνο του πλοίου για 
συλλήψεις αξιωματικών έδρασε άμεσα. Το Βέλος 
εγκατέλειψε τη Νατοϊκή άσκηση στην οποία συμ-
μετείχε και κατέπλευσε στη  ρώμη, όπου ο κυβερ-
νήτης και 31 ακόμη μέλη του πληρώματος (αξιω-
ματικοί, υπαξιωματικοί, ναύτες) αποβιβάσθηκαν. 
Με τις δηλώσεις και ανακοινώσεις που έγιναν και 
προβλήθηκαν από τα ΜΜΕ έγινε κυριολεκτικά πά-
ταγος και τραντάχθηκε συθέμελα η δικτατορία.

Το κίνημα του Ναυτικού έγινε γνωστό πα-
γκοσμίως. Το πλήρωμα του Α/Τ Βέλος εκινήθη 
αυτοβούλως εναντίον της δικτατορίας και στη 
συνέχεια σκόρπισε σε διάφορες χώρες αλλά 
και εμπορικά πλοία, για να μπορέσει να επιβιώσει 

έστω και στοιχειωδώς. Εν τω μεταξύ για αρκετές 
ημέρες μετά την 23η Μαΐου στην Ελλάδα συνεχί-
σθηκαν οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις στο απάν-
θρωπο ΕΑΤ/ΕΣΑ. Μαζί με τους αξιωματικούς του 
Ναυτικού συνελήφθησαν και οι μυημένοι αξιω-
ματικοί του Σξ και της ΠΑ που και αυτοί υπέστη-
σαν βασανισμούς, με πλέον χαρακτηριστικό το 
βασανισμό του ηρωικού Ταγματάρχη Σπύρου 
Μουστακλή που ξεπέρασε κάθε όριο.

Σημαντικά περιστατικά αλληλεγγύης των κι-
νηματιών του Ναυτικού συνέβησαν. Θα αναφέ-
ρω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ο μυημένος 
Πλωτάρχης κ. καταγάς, που φοιτούσε στη Ναυ-
τική Σχολή Πολέμου, μόλις έμαθε τις συλλήψεις, 
παρουσιάστηκε στο Διοικητή του και ζήτησε να 
ακολουθήσει την τύχη των συλληφθέντων συ-
ναδέλφων του με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο 
ΕΑΤ/ΕΣΑ και να φυλακισθεί.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί πως 
προδόθηκε το κίνημα του Ναυτικού. Σημαντικές 
πηγές, αλλά και η κοινή λογική οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι το κίνημα δεν προδόθηκε μόνο από 
συγκεκριμένα άτομα, αλλά οι Δικτάτορες έλαβαν 
διάφορα μηνύματα προερχόμενα ακόμη και από 
το εξωτερικό.

Παρόλο ότι το κίνημα του Ναυτικού δεν εκδη-
λώθηκε, προσέφερε σοβαρό έργο για την αποκα-
τάσταση της δημοκρατίας για τους εξής λόγους:

• Έγινε γνωστό τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό ότι υπήρχαν πολλά στελέχη στις 
Ένοπλες Δυνάμεις που ήταν αντίθετα στο δικτα-
τορικό καθεστώς και επιθυμούσαν την επάνοδο 
στην ομαλότητα.

• Με βάση το παραπάνω, τονώθηκε το ηθικό 
διαφόρων αντιδικτατορικών ομάδων που διε-
πίστωσαν ότι δεν ήταν μόνες, αλλά ότι υπήρχε 
συγκροτημένη κίνηση μέσα στις ΕΔ.

• Οι δικτάτορες κατάλαβαν ότι δεν ήλεγχαν 
στον επιθυμητό βαθμό τις ΕΔ και εκδηλώθηκε 

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας της εποχής
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η τάση να προχωρήσουν σε «εκδημοκρατισμό» 
στα δικά τους βέβαια πάντα μέτρα.

• Αποτέλεσε την μία από τις τέσσερις σοβαρές 
εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Οι άλλες 
τρεις ήταν οι κινήσεις της 13ης Δεκεμβρίου 
του 1967, της Νομικής και του Πολυτεχνείου 
το 1973. Το κίνημα του Ναυτικού βέβαια δεν 
προβλήθηκε μετά τη μεταπολίτευση (παρόλο ότι 
ήταν η πιο ουσιαστική συμβολή στη διαμαρτυρία 
κατά της δικτατορίας), διότι δεν υποκινήθηκε από 
πολιτικά – κομματικά κίνητρα, όπως ίσως άλλες 
κινήσεις. Αντίθετα η αξία του κινήματος του Ναυ-
τικού υποβιβάσθηκε ώστε να αναδειχθούν άλλες 
κινήσεις ως υπερπατριωτικές και σωτήριες.

Το κίνημα του Ναυτικού ήταν μία ανιδιοτελής 
κίνηση αξιωματικών που οργανώθηκαν με δική 
τους πρωτοβουλία, με στόχο την επάνοδο της 
συνταγματικής ομαλότητας της χώρας. Πιστεύω 
ότι ουδείς από τους ενεργά συμμετασχόντες 
προσέφερε περισσότερα ή ολιγότερα. 

Το κίνημα του Ναυτικού ήταν μία κίνηση ενιαία, 
αυτοτελής που είχε τη σιωπηρά συγκατάθεση του 
συνόλου σχεδόν των μονίμων στελεχών του ΠΝ, αλ-
λά που βασιζόταν συγχρόνως στη συγκατάθεση και 
των άλλων στελεχών των ΕΔ και ιδίως του λαού.

Με εξαίρεση το Στρατιωτικό Σύνδεσμο του 
1909, είναι το μόνο κίνημα στη σύγχρονη ιστορία 
της χώρας μας, που οι κινηματίες δεν επεδίωκαν 
την κατάκτηση της εξουσίας. Αυτό είναι απολύ-
τως σαφές και καταγράφεται στον όρκο (το λόγο 
τιμής) που υπογράψαμε.

Πάντως όπως και να το πούμε μένει η πικρία 
για την προδοσία και τη μη εκδήλωσή του. Με το 
εάν δεν γράφεται η ιστορία. Όμως εάν είχε εκδη-
λωθεί και επιτύχει, ασφαλώς η Δημοκρατική κυ-
βέρνηση που θα προέκυπτε δεν θα προκαλούσε 
το πραξικόπημα και την καταστροφή της κύπρου, 
με αποτέλεσμα τους εκατοντάδες νεκρούς, αγνο-
ούμενους, τραυματισμένους, με πολλές χιλιάδες 
ξεριζωμένους. Στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, 

στη Λευκωσία, είναι ενταφιασμένοι δίπλα – δί-
πλα Ελλαδίτες και κύπριοι που αγωνίσθηκαν και 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Μνήμη και προσκύ-
νημα στην κυπριακή τραγωδία.

κάθε χρόνο το ΓΕΝ οργανώνει αυτή την τελε-
τή. Δεν είναι εορταστική επέτειος, αλλά ημέρα 
μνήμης για να τη θυμούνται οι παλαιότεροι και 
να διδάσκονται οι νεότεροι.

Τότε στην προετοιμασία του κινήματος προ-
σβλέπαμε στην αποκατάσταση μίας υγιούς δημο-
κρατίας (ανεξάρτητα των πολιτικών πεποιθήσε-
ων που είχε ο καθένας). Μιας δημοκρατίας που 
θα επικρατούσε η ηθική και η αξιοκρατία, που οι 
ΕΔ θα απαλλάσονταν από το στίγμα της δικτα-
τορίας και θα ήταν αφοσιωμένες στο έργο τους 
χωρίς παρεμβάσεις και ευνοιοκρατίες ή αδικίες 
από τις πολιτικές ηγεσίες. Οραματιζόμαστε μία 
δημοκρατία που το κοινοβούλιο θα εψήφιζε 
δίκαιους νόμους για όλους τους Έλληνες, μία 
Δημοκρατία που δεν θα ξεχώριζε τους Έλληνες 
σε ημέτερους και αντίπαλους, αλλά που θα προ-
άσπιζε τα εθνικά και μόνον συμφέροντα. Αυτές 
οι επισημάνσεις με προτρέπουν να εκφράσω 
τη γνώμη ότι, στα πλαίσια των συζητήσεων για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι αρμόδιες 
επιτροπές να ασχοληθούν και να προτείνουν το 
ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις ΕΔ. 

Εκτιμούμε ότι ο σημαντικότερος πυλώνας δι-
ασφαλίσεως της Εθνικής κυριαρχίας και άλλων 
εθνικών συμφερόντων, 40 χρόνια μετά τη μεταπο-
λίτευση, αξίζει να τύχει της δέουσας προσοχής.

Το κίνημα του Ναυτικού δεν ανήκει μόνο στα 
πρόσωπα που συμμετείχαν. Αντανακλά τις πε-
ποιθήσεις που είχαν τα στελέχη του Ναυτικού και 
ωρίμαζε με τη δίψα για σωστή, ηθική δημοκρατία 
που είχαν όλοι οι Έλληνες και μαζί τα στελέχη 
των ΕΔ που το απέδειξαν με την ήρεμη συμμε-
τοχή τους στην αποκατάσταση της δημοκρατίας 
το 1974, με τη βεβαιότητα ότι η Δημοκρατία στην 
Ελλάδα δεν θα χρεωκοπήσει ποτέ πια.    
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Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρ. Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

Από τον πόλεμο των υποκλοπών

Σ τις 11 Νοεμβρίου 1943, ο Χίτλερ εξέ-
δωσε μία εξαιρετικής σημασίας εγκύ-
κλιο – οδηγία, που αφορούσε την πορεία 

του πολέμου στη Δυτική Ευρώπη.
Έφερε τον αριθμό 51 και απευθύνετο, κυρίως, 

στο διοικητή των στρατευμάτων Δυτικής Ευρώ-
πης Στρατάρχη Von Rundstedt και περιέγραφε τα 
σχέδια, διά την απώθηση μιας πιθανής αποβάσε-
ως των συμμάχων, στην περιοχή αυτή.

Επειδή, μέχρι το 1943 τέτοιος κίνδυνος δεν 
υπήρχε, ο Χίτλερ είχε αποδυναμώσει όλες τις 
φρουρές σε εκείνη την περιοχή, στέλνοντας χι-
λιάδες στρατιώτες στο μέτωπο ρωσίας – Μεσο-
γείου. Αλλά, το 1944 θα ήτο διαφορετικό έτος 
και έτσι στην οδηγία ο συντάκτης, σημειώνει: 
«Όλα τα σημεία αμύνης δείχνουν ότι, το πολύ την 
άνοιξη του 1944 θα υποστούμε επίθεση από τον 
εχθρό. Έχω, ήδη, αποφασίσει να ενισχύσω την 
άμυνα της Δυτικής Ευρώπης, ιδίως εκεί που θα 
διεξάγωμεν τον μεγάλης ακτίνος πόλεμον».

Τα «σημεία» στα οποία ο Χίτλερ αναφέρεται, 
είναι η περιοχή του Pas de Calais και τα «μεγά-
λης ακτίνος» είναι τα γαλλικά χωριά στα οποία 
είχαν εγκατασταθεί οι εκτοξευτήρες πυραύλων 
V1 και V2. κατά βάση, με την εγκύκλιο αυτή, ο 
Χίτλερ προειδοποιούσε για απόβαση των συμμά-
χων και προέτρεπε τη λήψη αναγκαίων μέτρων 
για να ενισχυθεί το τείχος του Ατλαντικού, ούτως 
ώστε τα γερμανικά στρατεύματα να ρίξουν τους 
επιτιθέμενους, στη θάλασσα.

Επίσης, το ναυτικό και η αεροπορία έπρεπε 
να αντιταχθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενι-
σχύοντας τις φρουρές με νέες δυνάμεις, σ’ ένα 
πόλεμο χωρίς υποχώρηση και έλεος.

Αν και, η οδηγία Νο 51 είχε εκδοθεί σε 27 μό-

νο αντίγραφα αυτή πάντως, ευρίσκετο στο γρα-
φείο του άγγλου αρχηγού της αντικατασκοπείας 
στρατηγού Menzies μετά τρεις εβδομάδες και 
είχε υποκλαπεί, από δύο διαφορετικές πηγές. 
Πρώτον, από τους Άγγλους, με την «Υπηρεσία 
Αντικατασκοπείας» που ήτο εγκατεστημένη στο 
Bletchley Park του Λονδίνου και ησχολείτο με 
την αποκρυπτογράφηση της επικοινωνίας των 
Γερμανών μέσω της μηχανής «Enigma» και δεύ-
τερον, από τους Αμερικανούς με την «Υπηρεσία 
Υποκλοπής Σημάτων», που παρακολουθούσε τα 
μηνύματα της ιαπωνικής πρεσβείας στο Βερολί-
νο προς το αρχηγείον της στο Τόκυο και είχε έδρα 
την Asmara της Ερυθραίας.

Γιατί, μετά την επιτυχία των Άγγλων «να σπά-
νε» τα σήματα των Γερμανών από τη μηχανή 
«Enigma» ήλθε η επιτυχία των Αμερικανών να 
«διαβάζουν» τον κώδικα των Ιαπώνων και γι’ 
αυτό, «έστησαν» ένα σταθμό υποκλοπής στην 
Asmara, επηνδρωμένο με 300 επιστήμονας.

Όταν ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο με τις ηνω-
μένες Πολιτείες (Δεκέμβριος 1941), υπέγραψε 
συμφωνία με την Ιαπωνία αμοιβαίας βοηθείας, 
ως και συμφωνία για πλήρη ανταλλαγή πληρο-
φοριών μεταξύ των δύο κρατών. Οι ιαπωνικές 
αποστολές στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, ήταν ενήμερες για τις γερμανικές επι-
χειρήσεις και τα πολιτικά, οικονομικά, βιομηχα-
νικά θέματα της ναζιστικής αυτοκρατορίας, το δε 
γραφείον του Ιάπωνα πρεσβευτού στο Βερολίνο 
Hiroshi Baron Oshima, ήταν εστία της αντικατα-
σκοπίας των Ναζί, στην Ευρώπη.

Έτσι, τα μηνύματα από το Βερολίνο προς το Αυ-
τοκρατορικό Επιτελείο στο Τόκυο, που υπεκλέ-
πτοντο από το σταθμό στην Asmara, μετεβιβάζο-
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ντο διά ραδιοτηλετύπων στο Τμήμα Ασφαλείας 
Σημάτων στο Arlington Hall στην Ουάσινγκτον 
και όταν αποκωδικοποιούντο, στο αντίστοιχο κέ-
ντρο στο Λονδίνο.

Το υποκλαπέν από τους Αμερικανούς μήνυμα 
από την πρεσβεία στο Βερολίνο, που γνωστο-
ποιούσε την οδηγία Νο 51, κατά την αποκρυπτο-
γράφηση ευρέθη να περιέχει, πλην του κειμένου, 
σημαντικότατες πληροφορίες και προσωπικές 
παρατηρήσεις του στρατηγού Oshima. Ο ίδιος, 
ήτο έμπειρος στρατιωτικός και καθώς ήτο και δι-
πλωμάτης, τον Οκτώβριο 1943 είχε επισκεφθεί 
το «Τείχος του Ατλαντικού», από το Σκαγεράκη 
έως τα ισπανικά σύνορα και είχε ενημερωθεί για 
την κατάστασή του. Είχε πάρει, επίσης, μια συνέ-
ντευξη από το στρατάρχη Rundstedt, στην οποία 
ο τελευταίος φαίνεται να είχε ενημερώσει τον 
Χίτλερ ότι η παράκτια γραμμή αμύνης που βλέ-
πει στην Αγγλία, είναι πολύ αδύνατη, ότι όλες οι 
μεραρχίες είναι υποβαθμισμένες ως προς τη δύ-
ναμη ανδρών, τανκς και ότι χρειάζετο ενισχύσεις 
και αντικατάσταση των αλόγων με τανκς.

Οι υποκλοπές του σταθμού της Asmara, θεω-
ρούνται από τους ειδικούς καλύτερες από αυτές 
της Ultra, που όμως, από το Bletchley Park στο 

Λονδίνο είχαν αποκαλύψει πολλές από τις προ-
θέσεις του Χίτλερ. Οι υποκλοπές αυτές, ανηρ-
χοντο στον αριθμό 4000 καθημερινά και ήταν 
άκρως απόρρητες.

Επίλογος
Τα δύο αυτά κέντρα υποκλοπής είχαν δώσει πά-
ρα πολλά στον κοινό αγώνα και εις αυτά οφεί-
λεται μεγάλο μέρος της τελικής νίκης. Με τις 
πληροφορίες που παρείχαν, οι υπεύθυνοι της 
συμμαχικής αντικατασκοπείας ήταν εις θέσιν 
να έχουν μιαν πλήρη εικόνα της ικανότητας και 
ετοιμότητας του γερμανικού στρατού και εις την 
Ιστορίαν, ποτέ άλλοτε επιτελείον σχεδιασμού δεν 
ήτο τόσον πληροφορημένο για τη γενική δύναμη 
και διάταξη των μονάδων του αντιπάλου. Διότι, 
εις τον πόλεμον τη νίκη, μαζί με τις σφαίρες και 
τις οβίδες, φέρει και η καλή ενημέρωση.

Οι μυστικές υπηρεσίες, με τη σειρά τους, με δι-
αρροές παραπλανητικών ειδήσεων κατόρθωσαν 
να κρατήσουν τις εχθρικές δυνάμεις διασκορπι-
σμένες και πολλές απ’ αυτές παρεδόθησαν, επει-
δή ο πόλεμος απλώς είχε τελειώσει, χωρίς να 
έχουν ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό.  

Από αριστερά: • ο Στρατάρχης Ger. Von Rundstedt • η ιαπωνική κρυπτομηχανή Purple Cipher όπως ανευρέθη 
στο Βερολίνο • Hiroshi Oshima
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Γράφει ο Αξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠΝ
πρώην Δικηγόρος

Ολίγα περί δημοψηφίσματος

Θα προσπαθήσω να εκθέσω συ-
νοπτικά λίγες σκέψεις και 
γνώμες μου για το περιεχόμε-

νο, τη βαρύτητα και τις συνέπειες της λέξεως 
«δημοψήφισμα» που σέρνεται στην εποχή μας, 
στην ακοή μας, στη σκέψη μας, στην κρίση μας 
και ...αλλαχού. Λοιπόν:

Ονομάζουμε δημοψήφισμα τη διαδικασία εκ-
φράσεως της λαϊκής (δήμος) βουλήσεως πάνω 
σε ένα σοβαρό θέμα που βάζει μία κυβέρνηση με 
μορφή ερωτήματος στο λαό, ο οποίος αποφαίνε-
ται με την ψήφο του (ψήφισμα). 

Ο ορισμός αυτός που παρέθεσα, χωρίς να συμ-
βουλευτώ κανένα κείμενο (=συζητήσιμος) βα-
σίστηκε στην όποια συγκρότηση έχω αποκτήσει 
από τις νομικές μου κυρίως σπουδές. Τα στοιχεία 
του ορισμού είναι απλά και κατανοητά, αλλά θα 
διευκρινισθούν περισσότερο από τη συνοπτική 
ανάλυση και επεξεργασία, που θα επιχειρήσω με 
κάθε δυνατή βραχυλογία, για να ικανοποιηθεί και 
η παραίνεση του περιοδικού (που θέλει το «κεί-
μενο» να είναι μέχρι τρεις σελίδες).

α) η σοβαρότητα του θέματος: Με αυτή τη δια-
τύπωση εννοούμε, ότι το θέμα που θέτει η κυβέρ-
νηση προς έγκριση ή απόρριψη στο λαό, πρέπει 
να είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Δηλαδή 
πρέπει να επηρεάζει τη ζωή ή την ιστορία του 
έθνους, όχι μόνο κατά το παρόν, αλλά συχνά και 
κατά το μέλλον, ή ενδεχομένως (σπάνια, όμως) 
μπορεί να επηρεάζει και το ...παρελθόν του λαού, 
δηλαδή την ιστορία των προγόνων του, όπως, ας 
πούμε:

1. Τα επιτεύγματα των προγόνων του π.χ. την 
αναστήλωση του Παρθενώνα ή τη μετάφραση 

των Ευαγγελίων κατά την εκφώνησή τους στις 
εκκλησίες κ.ά.

2. Τα κατορθώματα των προγόνων του π.χ. αν 
ήταν το 1821 απελευθερωτική η επανάσταση ή 
...ταξική, όπως λένε οι ... κ.λπ.

3. Την ονομασία ή τα παρωνύμια του λαού 
(=έθνους) π.χ. είμαστε Έλληνες ή ...βυζαντινοί ή 
...νεοέλληνες ή ...ρωμαίοι κ.ά.

4. Την πίστη (=θρησκεία) του λαού π.χ. ήταν σω-
στή η απόφαση της ...εικονολατρείας ή όχι κ.ά.

5. Τις πράξεις ή αποφάσεις παρελθόντος π.χ. 
αν η ...γενοκτονία μιας μειονότητας κατά το πα-
ρελθόν (εφόσον είναι βέβαιο ότι έγινε) πρέπει να 
καταδικαστεί ή όχι κ.ά.

Συνήθως όμως επηρεάζεται το παρόν ή το 
μέλλον και σε αυτό θα επικεντρωθούμε τώρα:

β) Οι λέξεις παρόν και μέλλον: Λέγοντας ότι 
επηρεάζεται το «παρόν» πρέπει να προσδιορί-
σουμε τη χρονική διάρκεια του ...παρόντος: είναι 
μία ...στιγμή, μία ώρα, μία ημέρα, ένας χρόνος; κι 
όταν λέμε ...ένας χρόνος δεν είναι αυτός ο χρό-
νος ...μέλλον;

Αλλά, ας πούμε, ότι προσδιορίζουμε ως πα-
ρόν, τη δική μας ζωή και ως μέλλον τη ζωή των 
παιδιών μας και των απογόνων μας. Μα σε αυτόν 
τον προσδιορισμό εμφιλοχωρούν ή προκύπτουν 
κι άλλα ερωτήματα: έχομε δικαίωμα να προδια-
γράφουμε με αποφάσεις αγνώστων (=απροσδι-
ορίστων) συνεπειών τη ζωή των απογόνων μας; 
και μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα προκύψει 
στο μέλλον; κι αν δεν ημπορούμε ως ...ηγέτες, 
ως εγγράμματοι, ως έμπειροι, ως ...ώριμοι, θα 
μπορεί ο λαός, ο αγράμματος ή ολιγογράμματος 
ή ανώριμος ή άπειρος να γνωρίζει; Μα τότε τι 
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χρειάζονται οι ...ηγέτες, οι οποίοι έχουν εξουσία, 
που εμείς ζηλεύουμε ενώ αυτοί χρησιμοποιούν 
αυτή την εξουσία για το δικό τους συμφέρον και 
«νίπτουν τας χείρας των» με δημοψηφίσματα, 
όταν πρέπει να πάρουν ...σοβαρές αποφάσεις; 

Διότι αυτή είναι η αποστολή του πολιτικού 
ηγέτη και η ουσία (=το περιεχόμενο) της αντι-
προσωπευτικής Δημοκρατίας: να παίρνει σοβα-
ρές πολιτικές αποφάσεις, αφού αυτός έχει την 
απαιτούμενη πολιτική πείρα και γνώση. 

Ακριβώς όπως σε ώρα τρικυμίας, αν επιβαί-
νουν σ’ ένα πλοίο τρεις ...μεγαλοφυίες (ο ...Σαίξ-
πηρ, ας πούμε, ο ...Γκαίτε και ο ...Ουγκώ) ή, ας 
διορθώσουμε, πέντε μεγαλοφυίες (βάζοντας 
μέσα και τον ...Μαρξ για το κκΕ καθώς και τον 
...Αϊνστάιν για τους άλλους – ξέρετε ποιους) τις 
αποφάσεις για τον κίνδυνο τις παίρνει ο κυβερ-
νήτης του πλοίου, δηλαδή «αυτός που έχει γνώ-
ση και πείρα» και όχι οι ...μεγαλοφυίες. και αυ-
τός επωμίζεται την ευθύνη για την ασφάλεια των 
επιβαινόντων, ακόμη κι αν μερικοί από αυτούς 
είναι πιο σημαντικοί ή πιο μεγαλόσχημοι.

γ) Ο κριτής της σοβαρότητος του θέματος: Σε 
αυτό το κρίσιμο σημείο, προκύπτει τώρα ένα 
νέο πρόβλημα: πότε ένα ερώτημα είναι σοβα-
ρό; «Προφανώς αυτό θα το κρίνει η εκτελεστική 
εξουσία και η Βουλή», είναι η απάντηση.  Αλλά 
επανέρχονται τα ερωτήματα ή προκύπτουν νέα: 
Γιατί πρέπει να παραπεμφθεί στον ολιγογράμμα-
το και άπειρο λαό, κάτι σοβαρό, που αφορά στο 
παρελθόν, παρόν ή μέλλον του λαού, αφού αυτός 
είναι ο λόγος που υπάρχει η Αντιπροσωπευτική 
Δημοκρατία; Οι ηγέτες γι’ αυτό δεν εκλέγονται; 
Μήπως αυτοί είναι ...δειλοί, ή ανίκανοι ή ευθυ-
νόφοβοι; 

κοντολογίς: Μήπως τα δημοψηφίσματα δεν 
χρειάζονται (εκτός, ίσως από συγκεκριμένες στο 
Σύνταγμα περιστάσεις) σε μία κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και πρέπει να απαγορευτούν; Διότι 

«κοινοβούλιο αντιπροσωπευτικής Δημοκρατί-
ας» σημαίνει: «Σκέψου εσύ που ξέρεις, βουλευτή 
μου, διότι εγώ είμαι ολιγογράμματος, δεν έχω 
πείρα διοικήσεως, ούτε είμαι ειδικός και εν πάση 
περιπτώσει αγνοώ τα ...τερτίπια (=τεχνάσματα) 
της πολιτικής. Σκέψου εσύ και αποφάσισε αντί 
για μένα. Εσύ που έχεις τα ...προνόμια, επωμίσου 
και τις ευθύνες σου. 

Εγώ τι να σας πω; η γνώμη μου θα είναι αυ-
θαίρετη, χωρίς λογικό ή ηθικό ή πατριωτικό ή αν-
θρωπιστικό στήριγμα, αλλά ιδίως χωρίς γνώση 
και πείρα. Αγνοώ τα παιχνίδια της πολιτικής και 
της διπλωματίας, τους συμφεροντολογικούς 
εκβιασμούς των μεγάλων δυνάμεων, αγνοώ τις 
οικονομικές διαπλοκές, το πάθος της ...απληστί-
ας και την απληστία των παθών. 

Σας ακούω που όλοι διαφωνείτε σε όλα και 
λίγοι συμφωνείτε σε λίγα και παραδέρνει το 
μυαλό μου σαν την καλαμιά στον κάμπο. Άλλω-
στε εσύ ζήτησες την ψήφο μου να με αντιπρο-
σωπεύεις στις πολιτικές αποφάσεις και σου την 
έδωσα καθώς και όλη μου η οικογένεια. Μην με 
σκοτίζεις, λοιπόν, με τέτοια ερωτήματα... βαρύ-
γδουπα και, όπως θα λέγαμε επί ...τουρκοκρατί-
ας, πολύ ...πούσικα (=επίθετο χωρίς ...ταφ μετά 
το σίγμα, παράγωγο της λέξεως «πούσι»). Άσε 
με καλέ βουλευτή μου στην ερημιά μου και στη 
φτώχεια μου να λύσω τα άλλα προβλήματα της 
ζωής, χωρίς αυτά που τα λέτε ...δημοψηφίσματα 
και στοιχίζουν ακριβά σε μας για να απαλλάξουν 
εσάς από ευθύνες».

και με αυτόν τον ερωτηματικό μονόλογο φλύα-
ρης υπομνήσεως της εννοίας της αντιπροσωπευ-
τικής δημοκρατίας, κλείνω τούτο το άρθρο, ομο-
λογώντας ότι αυτά που έγραψα αποτελούν απλόν 
υπαινιγμό για ένα θεσμό, που για να συζητηθεί 
απαιτούνται πολύ περισσότερα. Χαίρετε.    
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I A T P I K A  Θ E M A T A

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών συνεχίζει να 
πρωτοπορεί και να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
επιστημονικών εξελίξεων. Μετά από έγκριση από 
το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και 
πρόσφατα από το κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 
(κΕ.Σ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, το ΝΝΑ έγινε το 
πρώτο στρατιωτικό Νοσοκομείο που πήρε πιστο-
ποίηση για τη διενέργεια επεμβάσεων Διαδερμι-
κής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας.

η επέμβαση διενεργείται από τους καρδιολό-
γους της Β' καρδιολογικής κλινικής Αντιπλοίαρ-
χο (ΥΙ) Γ. Κατσιμαγκλή ΠΝ, Υποπλοίαρχο (ΥΙ) Α. 
Μαστροκωστόπουλο ΠΝ και το διευθυντή της Α' 
καρδιολογικής κλινικής Πλοίαρχο (ΥΙ) Α. Αντω-
νίου ΠΝ, υπό την εποπτεία του διευθυντή της Β' 
καρδιολογικής κλινικής Πλοιάρχου (ΥΙ) Ε. Κα-
σωτάκη ΠΝ. Την Ομάδα καρδιάς (Heart team) 
συμπληρώνουν και υποστηρίζουν ο καρδιοχει-
ρουργός Πλοίαρχος (ΥΙ) Σ. Μωραΐτης ΠΝ, ο Αγ-
γειοχειρουργός Πλοίαρχος (ΥΙ) Α. Παπαγεωργί-
ου ΠΝ και ο Αναισθησιολόγος Αντιπλοίαρχος 
(ΥΙ) Λ. Θεοχάρης ΠΝ.

η αορτική βαλβίδα είναι μία από τις 4 βαλβίδες 
της καρδιάς και είναι μέσω αυτής που εξωθείται 
το αίμα από την καρδιά προς όλο το σώμα. Το 
φυσιολογικό άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας εί-
ναι 3-4 τετραγωνικά εκατοστά. Σημαντική θεω-
ρείται η στένωση όταν το στόμιο της αορτικής 
βαλβίδας γίνεται μικρότερο από 1 τετραγωνικό 
εκατοστό.

Ο εκφυλιστικός μηχανισμός που δημιουργεί τη 
στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι δυναμικός 
και εξελικτικός. κύρια χαρακτηριστικά της διαδι-
κασίας αυτής είναι η σταδιακή σκλήρυνση της 
βαλβίδας και εναπόθεση ασβεστίου σε αυτή, με 
προοδευτικό περιορισμό της κινητικότητας των 
γλωχίνων της και τελικά της διάνοιξής της. Είναι 
ένα πρόβλημα που συναντάται κυρίως σε ασθε-
νείς άνω των 75 ετών.

Τα συνήθη συμπτώματα της στένωσης της αορ-
τικής βαλβίδας είναι δύσπνοια, στηθαγχικός πό-
νος και ζαλάδες έως και συγκοπικά επεισόδια. η 
εκφυλιστική στένωση αορτικής βαλβίδας είναι 
μια προοδευτική πάθηση με φτωχή πρόγνωση από 

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

Διαδερμική εμφύτευση αορτικής 
βαλβίδας (ΔΕΑΒ)

MEΛETH:

Αντιπλοίαρχος (ΥI) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ 
Ειδικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου  

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 

Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Μαστροκωστόπουλος ΠΝ
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τη στιγμή εμφάνισης της συμπτωματολογίας. η 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής δεν αντιμετω-
πίζει αποτελεσματικά την πρόοδο της νόσου.

η θεραπεία εκλογής μέχρι πρόσφατα ήταν η 
χειρουργική αντικατάσταση. η βαλβιδοπλαστική 
ως επιλογή διαδερμικής αντιμετώπισης αποτε-
λούσε μια προσωρινή εναλλακτική λύση και όχι 
μια μόνιμη αντιμετώπιση, εξαιτίας των υψηλών 
ποσοστών επαναστένωσης και της περιορισμένης 
μακροπρόθεσμης διάρκειας. Αντιθέτως η ίδια μέ-
θοδος είναι η θεραπεία εκλογής σε νεότερους 
ασθενείς με σοβαρού βαθμού συγγενή στένωση 
αορτικής βαλβίδας χωρίς σοβαρού βαθμού ασβέ-
στωση.

η ΔΕΑΒ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθε-
νείς με σοβαρού βαθμού συμπτωματική τένωση 
αορτικής βαλβίδας, που είτε είναι υψηλού περι-
εγχειρητικού κινδύνου είτε είναι ανεγχείρητοι και 
πληρούν τις ανατομικές προϋποθέσεις (υπερηχο-
γραφικές, αγγειογραφικές). η ταξινόμηση των 
ασθενών ως υψηλού κινδύνου ή ανεγχείρητων 
γίνεται βάσει συνδυασμού της κλινικής αξιολόγη-
σης από ομάδα ιατρών, που αποτελείται από επεμ-
βατικούς καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς 
και της εκτίμησης της περιεγχειρητικής θνητότη-
τας από χειρουργικά μοντέλα κινδύνου, όπως το 
logistic Euroscore (European System for Cardiac 
Operative risk Evaluation) και το STS (Society of 
Thoracic Surgery).

Συνεπώς αρχικά γίνεται ενημέρωση του ασθε-
νούς για τον προ-επεμβατικό έλεγχο. Ακολουθεί 

απεικονιστικός έλεγχος ώστε να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της επέμβασης τε-
χνικά. η αξιολόγηση των ανατομικών χαρακτηρι-
στικών του ασθενούς πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια του διαθωρακικού ή και του διοισοφαγεί-
ου υπερηχοκαρδιογραφήματος. Ακολουθεί αξιο-
λόγηση της στεφανιαίας ανατομίας στο αιμοδυνα-
μικό εργαστήριο. 

Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος της ανατομίας 
της αορτικής ρίζας, της ανιούσας αορτής, αλλά και 
της διαμέτρου των λαγονίων και μηριαίων αρτηρι-
ών καθώς και της υποκλειδίου αρτηρίας. Τέλος, ο 
απεικονιστικός έλεγχος ολοκληρώνεται μετά από 
αξονική τομογραφία της περιοχής (θώρακα, άνω 
κάτω κοιλία, πυέλου). Ο προ-επεμβατικός έλεγχος 
συνήθως ολοκληρώνεται με παραμονή του ασθε-
νούς για 24 ώρες στο Νοσοκομείο.

η κλινική αποδοχή της μεθόδου από το 2007 
(όταν έλαβε έγκριση στην Ευρώπη) είναι ευρεία 
και ο αριθμός των επεμβάσεων που πραγματοποι-
ούνται κάθε χρόνο συνεχώς αυξάνονται. 

Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν πραγμα-
τοποιηθεί περισσότερες από 100.000 εμφυτεύ-
σεις παγκοσμίως. Στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός 
είναι περί τις 800. Τα κλινικά αποτελέσματα είναι 
πολύ ενθαρρυντικά με τη θνητότητα στις 30 ημέ-
ρες να είναι περί το 3% (δεν πρέπει να λησμονείται 
ότι πρόκειται για ασθενείς υψηλού κινδύνου που 
έχουν απορριφθεί από τους καρδιοχειρουργούς 
λόγω του υψηλού κινδύνου).

Υπάρχουν πλέον αναλυτικά και λεπτομερή στοι-
χεία παρακολούθησης πολλών ασθενών που 
έχουν διαδερμικές βαλβίδες για τη μακροχρόνια 
ανθεκτικότητα και λειτουργικότητά τους. 

Αναμένεται ότι η διάρκεια καλής λειτουργίας 
τους θα είναι παρόμοια με τις χειρουργικές βαλ-
βίδες (δηλαδή 12-16 έτη). Ωστόσο, ακόμη και όταν 
δυσλειτουργήσουν θα είναι δυνατή η αντικατά-
στασή τους με νέες διαδερμικές βαλβίδες που θα 
εμφυτεύονται με τον ίδιο απλό τρόπο. Αυτό άλλω-
στε γίνεται ήδη σε ασθενείς που έχουν δυσλει-
τουργία παλαιών χειρουργικά τοποθετημένων 

Βαλβίδα Corevalve, Medtronic

Ascending 
aorta

Aortic sinuses 
with coronary 
ostia

Aortic valve 
annulus

Left ventricle

EAAN121.indd   28 6/20/14   2:27:42 PM



ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014             29

βιοπροσθετικών βαλβίδων και σήμερα θεραπεύ-
ονται με τη διαδερμική μέθοδο αντί να υποβάλλο-
ντται σε μια χειρουργική επέμβαση.

η πιο συνηθισμένη οδός προσπέλασης είναι η 
δια-μηριαία προσπέλαση. Εάν η ανατομία δεν μας 
επιτρέπει αυτή την πρόσβαση υπάρχει και η δια-
υποκλείδιος και η δια-αορτική. η δια-μηριαία γί-
νεται από την αρτηρία του μηρού με τρόπο παρό-
μοιο με τη στεφανιογραφία. 

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία και διασωλή-
νωση αλλά χορηγούνται κατασταλτικά φάρμακα 
για να είναι ο ασθενής ήρεμος και συνεργάσιμος. 
η διάρκεια της επέμβασης είναι συνήθως περί την 
1 ώρα, αλλά η συνολική παραμονή του ασθενούς 
στο χώρο της επέμβασης είναι περί τις 2 ώρες. 

Ο ασθενής μένει κλινήρης στην εντατική μονάδα 
τις πρώτες ημέρες και ακολούθως νοσηλεύεται σε 
θάλαμο. 

Στην πλειοψηφία των ασθενών (85%) οι αρτη-
ρίες του μηρού είναι κατάλληλες για την εμφύτευ-

ση της βαλβίδας μέσω αυτών.
Το 2012 οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρω-

παϊκής καρδιολογικής Εταιρείας για την αντιμε-
τώπιση δομικών παθήσεων της καρδιάς πρότει-
ναν τη ΔΕΑΒ για ασθενείς με σοβαρού βαθμού 
στένωση αορτικής βαλβίδας που δεν μπορούν να 
υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση 
(όπως αυτό αξιολογήθηκε από την Heart team) με 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει προσδόκιμο για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και ότι έχουν 
προσδόκιμο επιβίωσης > 1 έτος μετά από συνε-
κτίμηση των συνοσηροτήτων. Επιπροσθέτως, οι 
ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες πρότειναν ότι η ΔΕΑΒ 
μπορεί να αποτελεί θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρού 
βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας που δεν είναι 
ακατάλληλοι, αλλά είναι υψηλού κινδύνου για χει-
ρουργείο βάσει των συνοσηροτήτων και των ανα-
τομικών χαρακτηριστικών.    

Οδοί προσπέλασης

Βλέπε σελ. 62 για έγχρωμες φωτο
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Γράφει ο Αξιωματικός (Ε) εα Ζήσης Ζέρβας ΠΝ

Τηλεπικοινωνίες των Αρχαίων Ελλήνων 
Εφευρετικότητα και πρωτοπορία

Οι αρχαίοι Έλληνες μπορούσαν να 
ανταλλάσσουν χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα και σε γρήγορο χρόνο 

πληροφορίες, τόσο κατά την περίοδο των πολέ-
μων όσο και σε περίοδο ειρήνης. Με το εφευρε-
τικό τους μυαλό είχαν κατορθώσει να σχεδιάσουν 
ένα σύστημα από μηχανισμούς που τους επέτρε-
πε να φτάσει στον τελικό δέκτη οποιοδήποτε 
μήνυμα ήθελαν, διανύοντας ακόμα και 700 χλμ. 
σε περίπου μία ώρα. Ας δούμε με ποιο τρόπο γι-
νόταν αυτό.

Ημεροδρόμοι
Το πρώτο σχέδιο των Ελλήνων για τη μετα-
φορά πληροφοριών αποτελεί η χρήση των 
ημεροδρόμων. Ήταν άνθρωποι γνωστοί για 
τις ικανότητές τους στο τρέξιμο στους οποί-
ους εμπιστεύονταν τη μεταφορά μηνυμάτων 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πιο γνωστός 
ημεροδρόμος που έμεινε και στην ιστορία ήταν 
ο Φειδιππίδης, ο οποίος πήγε από την Αθήνα 
στο Μαραθώνα και μετά πάλι πίσω στην Αθή-
να το μήνυμα της νίκης χωρίς καμία στάση και 
πέθανε από εξάντληση.

Οι ημεροδρόμοι είχαν αποκτήσει σεβασμό και 
κοινωνική καταξίωση σε σημείο να τους έχουν 
αφιερωθεί και ναοί (Τάλβυθος ημεροδρόμος του 
Αγαμέμνονα στον οποίο οι Σπαρτιάτες αφιέρω-
σαν ναό).

Ενδέχεται κάποιοι από τους ημεροδρόμους να 
ήταν έφιπποι ειδικά όταν ήταν να διανύσουν με-
γάλες αποστάσεις. Αυτή ήταν η αρχική μορφή του 

συστήματος των ημεροδρόμων που στην πορεία 
αναβαθμίστηκε και βελτιώθηκε με τη δημιουργία 
σταθμών στους οποίους οι αγγελιαφόροι πλέον 
άλλαζαν τα άλογά τους και ξεκουράζονταν ή άλ-
λαζε και ο αγγελιαφόρος.

Τηλεβόας
Ο Μ. Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος που συνέλα-
βε την ιδέα της αναπαραγωγής ήχων μέσω του 
ακουστικού τηλέγραφου ο οποίος μπορούσε να 
μεταφέρει τους ήχους μέσω του αέρα σε μακρι-
νές αποστάσεις. Αποτελούνταν από ένα τρίποδο 
ύψους τεσσάρων μέτρων ενωμένο στην κορυφή, 
από την οποία ξεκινούσε ένα σκοινί που συγκρα-
τούσε ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας μεγάλου με-
γέθους.

Οι φρυκτωρίες
η φωτιά και κατ’ επέκταση το φως ήταν βασική 
προϋπόθεση για να μεταφερθεί το μήνυμα σύντο-
μα και σε μεγάλη απόσταση. η χρήση φωτεινών 
σημάτων κυρίως χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο 
για να μεταφέρουν τις διαταγές των ανωτέρων. 
Τα οπτικά σήματα μπορούσαν να αναπαράγουν 
πληροφορίες μεγάλης ποικιλίας. Για παράδειγ-
μα η Μήδεια, υψώνοντας ένα αναμμένο πυρσό 
ειδοποίησε τους Αργοναύτες να σπεύσουν στην 
κολχίδα.

Για τη μετάδοση των οπτικών σημάτων με 
έντονους καπνούς ή στήλες καπνού ήταν απα-
ραίτητη η κατασκευή ειδικών κτισμάτων σε 
υπερυψωμένα σημεία, τα οποία ονομάζονταν 
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φρυκτωρίες. Για τα φωτεινά σήματα που ανταλ-
λάσσονταν μέσω των φρυκτών (πυρσών) είχαν 
συμφωνήσει εκ των προτέρων και οι δύο πλευ-
ρές για τη μετάφραση των μηνυμάτων.

Όπως εκτιμούν οι μελετητές, ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε τηλεπικοινωνιακούς πύργους 
για τη μετάδοση μηνυμάτων ήταν ο ηρακλής, ο 
οποίος σε δύο κωμοπόλεις της Δυτικής Μεσο-
γείου, την Αβύλη (πόλη Σέουτα – Μαρόκο σή-
μερα) και την κάπλη (πόλη – χώρα, Γιβραλτάρ 
σήμερα) έστησε τις γνωστές ηράκλειες Στήλες, 
που έπαιζαν το ρόλο φάρου στα διερχόμενα 
πλοία. Από τα γνωστότερα παραδείγματα με-
τάδοσης μηνυμάτων με σήματα φωτιάς ήταν η 
είδηση της πτώσης της Τροίας στον εκπληκτικό 
χρόνο ρεκόρ για την εποχή της μιας ημέρας. Το 
μήνυμα ταξίδεψε από την Τροία στο Ερμαίον 
όρος της Λήμνου, από εκεί στον Άθω, στις κορυ-
φές του Μακίστου στην Εύβοια και στην κορυφή 
του κιθαιρώνα. Από κει το μήνυμα μεταφέρθηκε 
στη λίμνη Γοργώτη, στο Αγίπλαγκτο (Μέγαρα) 
και στη συνέχεια η φωτεινή λωρίδα υπερπήδη-
σε το Σαρωνικό κόλπο κι έφτασε στο Αραχναίον 
κοντά στις Μυκήνες κι από εκεί οι ημεροδρόμοι 

το μετέφεραν στο ανάκτορο των Ατρειδών.

Τηλέγραφος του Αινεία
Ο Αινείας ο Τακτικός συνδύασε τους πυρσούς 
και τη μηχανική έτσι ώστε η επικοινωνία μεταξύ 
του αποστολέα και του δέκτη να περιέχει σαφείς 
πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, «πεζικό με 
βαρύ οπλισμό» κ.ά. Βασική προϋπόθεση για τη 
σωστή μετάδοση του μηνύματος ήταν οι υδραυ-
λικοί τηλέγραφοι να είναι όμοιοι. Θα έπρεπε επί-
σης τα κεραμικά αγγεία να έχουν το ίδιο μέγεθος 
σε πλάτος και βάθος. Τις ίδιες διαστάσεις είχαν 
και οι φελλοί, στους οποίους στηρίζονταν μεταλ-
λικές ράβδοι, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε ίσα 
μέρη, τριών δαχτύλων το καθένα. Εκεί υπήρχε 
ευκρινής διαχωρισμός και σε κάθε ράβδο ανα-
γράφονταν τα κυριότερα και τα γενικότερα που 
συνέβαιναν στους πολέμους.

Επίσης μια ακόμα βασική προϋπόθεση για να 
διαβαστεί σωστά το μήνυμα ήταν οι τρύπες των 
αγγείων να έχουν την ίδια διάμετρο, έτσι ώστε 
να φεύγει η ίδια ποσότητα νερού. Οι υδραυλι-
κοί τηλέγραφοι βρίσκονταν πάντα σε υψόμετρα, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη οπτική 
επαφή. η απόσταση που είχαν μεταξύ τους δύο 
ή περισσότεροι τηλέγραφοι δεν ήταν σταθερή, 
παρ’ όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι συνήθως 
ξεπερνούσε τα δεκάδες χιλιόμετρα.

Όταν όλα ήταν έτοιμα, οι χειριστές του τηλέ-
γραφου άναβαν πυρσούς. Όταν η μια πλευρά 
ήθελε να δώσει κάποιο μήνυμα κατέβαζε τον 
πυρσό και συγχρόνως οι δύο άνοιγαν τη διαρ-
ροή του νερού. Όταν η ράβδος όπου αναγράφο-
νταν οι πληροφορίες που ήθελαν να μεταβιβα-
στούν έφτανε στο στόμιο του αγγείου έκλειναν 
τη ροή και ξανασήκωναν τον πυρσό. Τότε και 
οι απέναντι έκλειναν τη διαρροή του νερού και 
διάβαζαν το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει 
η δική τους ράβδος.

Με το εφευρετικό τους 
μυαλό είχαν κατορθώσει να 
σχεδιάσουν ένα σύστημα 
από μηχανισμούς που τους 
επέτρεπε να φτάσει στον 
τελικό δέκτη οποιοδήποτε 
μήνυμα ήθελαν, διανύοντας 
ακόμα και 700 χλμ. σε περίπου 
μία ώρα. 
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Αλφαβητικός Κώδικας
Όταν οι χρήστες του υδραυλικού τηλέγραφου με 
την πάροδο του χρόνου διαπίστωσαν δυσκολίες 
στην ακριβή περιγραφή των πληροφοριών όπως 
αναφορά σε αριθμητικές δυνάμεις του εχθρού, 
ήρθε η ώρα που οι κλεόξενος και Δημόκλειτος 
παρουσίασαν την «Πυρσεία» ή αλλιώς «οπτικό 
τηλέγραφο». η λειτουργία του είχε ως εξής: Αρ-
χικά διαίρεσαν το αλφάβητο σε πέντε μέρη ανά 
πέντε γράμματα τα οποία αναγράφονταν σε πι-
νακίδες τις οποίες θα έπρεπε να έχουν μαζί τους 
όσοι θα συνομιλούσαν. Πριν εγκαταστήσουν και 
τα υπόλοιπα εξαρτήματα του τηλέγραφου υπήρχε 
η συνεννόηση ότι οι πρώτοι –δύο στον αριθμό– 
πυρσοί που θα σηκώνονταν θα ήταν από εκείνον 
που ήθελε να αναγγείλει κάτι. η μεταφορά των 
πληροφοριών θα ξεκινούσε αν κι από την απένα-
ντι πλευρά σηκώνονταν δύο πυρσοί.

Όταν κατέβαιναν όλοι οι πυρσοί, τότε εκείνος 
που ήθελε να αναφέρει κάτι σήκωνε τους πρώ-
τους πυρσούς από τα αριστερά, δηλώνοντας με 
αυτό τον τρόπο στο δέκτη ποια πινακίδα έπρεπε 
να εξετάσει. Αν για παράδειγμα σήκωνε τον πρώ-
το πυρσό, εννοούσε την πρώτη πινακίδα κ.ο.κ. η 
δεύτερη ομάδα πυρσών χρησιμοποιούνταν για 

να υποδείξουν τα γράμματα που θα σχημάτιζαν 
τη λέξη του μηνύματος. Για την καλύτερη κατα-
γραφή των εναλλασσόμενων πυρσών οι χρήστες 
χρησιμοποιούσταν κατάλληλες διόπτρες. Για την 
αποφυγή λαθών, εκείνος που θα σήκωνε ή θα 
κατέβαζε τους πυρσούς, ήταν πίσω από ένα πρό-
χειρα κατασκευασμένο τοίχο με σύνηθες ύψος 
τα δέκα μέτρα. Επειδή η συμπλήρωση ενός πλή-
ρους μηνύματος απαιτούσε χρόνο, οι χρήστες 
αναγκάστηκαν να βρουν τις λέξεις με τα λιγότερα 
γράμματα, χωρίς όμως να χάνει το πληροφορια-
κό της περιεχόμενο η πρόταση.

Για να επιτευχθεί σωστά και γρήγορα η μετά-
δοση του μηνύματος, οι χρήστες της Πυρσείας, 
οι οποίοι ήταν πολίτες με άριστη γνώση ανάγνω-
σης, γραμματικής και ορθογραφίας, εκπαιδεύο-
νταν καθημερινά, ώστε να συνηθίσουν στον τρό-
πο γραφής και μετάδοσης των μηνυμάτων. Με 
την πάροδο του χρόνου κάποιοι βελτίωσαν τον 
οπτικό τηλέγραφο κάνοντας στην αρχική μορφή 
κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζοντας τα γράμματα 
των πλακών έτσι ώστε να αποφευχθεί η υποκλο-
πή του μηνύματος.    

Φρυκτωρία Τηλεβόας
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Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (ο) εα Γ. Πρεκετές ΠΝ

η αρχική αιτία και η φύση των όντων

Ο κοινός άνθρωπος απλώς, καθώς και ο 
επιστήμονας ειδικότερα ο αστροφυσικός, 
πολλές φορές έχουν ασφαλώς διερω-

τηθεί για ποιο σκοπό εδημιουργήθη αυτό το πλήθος 
σφαιρών, αστέρων – γαλαξιών – νεφελωμάτων 
κ.λπ. που κυλούν αιωνίως εις τα βάθη του αχανούς 
σύμπαντος και οι οποίες δεν ευνοήθηκαν από τη 
δημιουργία, όπως προνομιακά έχει ευνοηθεί ο πλα-
νήτης μας Γη, στο να φιλοξενήσουν καμιά μορφή 
ζωής. η μόνη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει 
κανείς στο ερώτημα αυτό, είναι να αναφέρει τον 
περιφημο λόγο του Pierre Laplace* που είπε: «Οι 
πρώτες αιτίες και η ουσιώδης φύση των όντων θα 
μας μένουν αιωνίως άγνωστες».

Ο Ιωάννης κέπλερ** λέγεται ότι έβγαλε μια δυ-
νατή κραυγή όταν ανακάλυψε τους τρεις νόμους 
της κίνησης των πλανητών: «Ω Θεέ μου σκέπτομαι 
τις σκέψεις σου μετά από σένα». Τούτο βέβαια είναι 
ένα αξιοσημείωτο πράγμα. Έκανε ανακαλύψεις όχι 
μόνο για το σύμπαν αλλά και για το Θεό.

Για τον Ισαάκ Νεύτωνα*** είχε ειπωθεί ότι: «η 
πίστη στο Θεό στηρίζονταν γι’ αυτόν στη θαυμα-
στή τάξη του Σύμπαντος» και ο ίδιος είπε ότι στις 
έρευνές του «ενδιαφερόταν να κάνει εκείνες τις 
ανακαλύψεις που θα επιδράσουν στους σκεπτό-
μενους ανθρώπους έτσι που να τους οδηγήσουν 
σε πίστη στη θεότητα». Τούτο βέβαια είναι κάτι πο-
λύ περισσότερο από το να πει ότι πιστεύει στο Θεό. 
Σε τελευταία ανάλυση είπε: «Ασκώ την επιστήμη 
προκειμένου να κάνω ανακαλύψεις ώστε να πείσω 
τους ανθρώπους ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός 
είναι παντοδύναμος».

Σε κάθε επίπεδο μέσα στο φυσικό κόσμο υπάρ-
χει μια ολοφάνερη απόδειξη της τάξης και σχεδίου. 
Σε κάθε σημείο υπάρχει η απόδειξη ενός μεγάλου 

καλλιτέχνη. Ακόμα και ο John Stuart Mill**** αν και 
ισχυρός αντίπαλος, του Χριστιανισμού, έβγαλε το 
συμπέρασμα στο τέλος της ζωής του ότι το επιχεί-
ρημα της τάξης και του σχεδίου είναι ακαταμάχητο. 
η φύση μαρτυρεί το Δημιουργό της.

η απεραντοσύνη του Σύμπαντος με τους πολυά-
ριθμους αστερισμούς και τα δισεκατομμύρια αστέ-
ρια αποκαλύπτει το μεγαλείο και τη δύναμη του 
Δημιουργού της, ενώ η Φύση γύρω μας είναι μια 
έκφραση της ασύλληπτης Σοφίας του.

καμία από τις μέχρι σήμερα θεωρίες που έχουν 
διατυπωθεί για τη Δημιουργία του σύμπαντος, δεν 
μας εξηγεί από πού κατάγεται η μυστηριώδης πρω-
ταρχική ύλη όλου του Σύμπαντος και τι υπήρχε πριν 
από τη Δημιουργία της ύλης, αφού από το τίποτα 
δεν γεννιέται τίποτε.

και βέβαια το πανάρχαιο ερώτημα παραμένει: 
Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά; Ποιος επέτρεψε τη 
δημιουργία των δισεκατομμυρίων των άστρων 
στους κόλπους του Σύμπαντος, όχι μόνον αλλά και 
με ποια δύναμη πυροδότησε την αέναο κίνησή τους; 
Ποιος φρόντισε ώστε τα απειράριθμα αυτά αστρικά 
σώματα, να εκτελούν πολύπλοκες κινήσεις και το 
δικό τους δρόμο με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, χωρίς 
να συγκρούονται και να πέφτει το ένα πάνω στο 
άλλο; Ποιος ρύθμισε και καθόρισε την απόσταση 
της γης από τον Ήλιο που ανέρχεται σε 150 εκατ. 
Χιλιόμετρα, να είναι σταθερή έτσι ώστε να φιλοξε-
νεί ο Πλανήτης μας το φαινόμενο της ζωής;

Την αρχή, τη δημιουργία του κόσμου δεν θα την 
δούμε ποτέ όσο μακριά και αν φτάσει η επιστήμη, με 
τη σκαπάνη της εξερεύνησης του Σύμπαντος, ακόμα 
και αν αγγίξουμε τα όρια του Σύμπαντος, ακόμη και 
αν φτάσουμε σε απόσταση αναπνοής από τη θεω-
ρία της έκρηξης ή αλλιώς Big-Bang. Αν πράγματι 
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έγινε αυτή η έκρηξη δεν θα το μάθουμε ποτέ. Την 
αιτία της δημιουργίας του Σύμπαντος καθώς και τις 
πρώτες αιτίες των δημιουργημάτων της φύσης, δεν 
θα την γνωρίσουμε όπου και αν φτάσει ο γήινος τε-
χνολογικός εξοπλισμός, δηλαδή η επιστήμη.

Το μυστικό της αρχής δεν θα το μάθουμε ποτέ. 
Είναι καλά κρυμμένο καλυμμένο στο πριν. Είναι 
υπεράνω της ανθρώπινης δύναμης να φτάσει ως 
εκεί, γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη δεν υπήρχε στο πριν, 
τότε που κάποιος τα πάντα εν σοφία εποίησε, αφού 
πράγματι στο Σύμπαν βλέπουμε σοφία, λογικό ρυθ-
μό και τάξη που δείχνουν Νουν Λογικόν εις το σχε-
διαστή του. Πράγματι με βάση το βιβλίο της Γένεσης 
της Αγίας Γραφής, δεν υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση 
όσον αφορά το χρόνο που ο Δημιουργός – Θεός είπε 
και αποφάσισε τη δημιουργία του κόσμου. Πιθανόν 
να απεφάσισε χιλιάδες ίσως εκατομμύρια χρόνια 
πριν από τη δημιουργία του ανθρώπινου είδους, 
ενδεχόμενο που μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψιν 
αφού στη Βίβλο αναφέρεται η περικοπή: «Εν αρχή 
εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γη εκ του μη-
δενός διά της δυνάμεως του Λόγου του».

Ο άνθρωπος ζει μέσα στο χώρο και στο χρόνο 
και το λόγο. Ολόκληρος ο χώρος είναι άπειρος, ο 
χρόνος αιώνιος και ο λόγος πανίσχυρος και ατε-
λείωτος και ασύλληπτος. Ο άνθρωπος ουδέποτε 
θα μπορέσει με το μυαλό του να εκφραστεί στις 
καταστάσεις του απείρου χώρου και χρόνου και 
της παντοδυναμίας του ούτε σαν άτομο ούτε ως 
είδος, ούτε ως ανθρωπότης αφού ο άνθρωπος 
χαρακτηρίζεται και διέπεται από το περιορισμένο 
το μη τέλειον, την προσωπικότητα και το εξαρτώμε-
νο και πεπερασμένο. Έτσι ποτέ δεν θα μπορέσει να 
συλλάβει την παγκοσμιότητα, των φυσικών νόμων 

τις αιτίες και τα αποτελέσμα του Σύμπαντος. Μπο-
ρεί με τις κατακτήσεις της αστροφυσικής και της 
μικροφυσικής να εισέδυσε στη δομή του ατόμου 
των στοιχείων της φύσης, μπορεί έτσι να έδωσε 
απάντηση στο ερώτημα πως; Δεν μπόρεσε όμως 
και ούτε θα μπορέσει ποτέ να προσδιορίσει την 
ουσία του κόσμου, δηλαδή να δώσει απάντηση στο 
ερώτημα γιατί; Γιατί τα πάντα λειτουργούν με τους 
φυσικούς νόμους; Γιατί λειτουργούν έτσι και όχι 
αλλιώς; Τι κρύβεται πίσω από τη Δημιουργία του 
κόσμου και όχι πίσω από την αναδημιουργία; Δεν 
γνωρίζουμε πως σχηματίστηκε ο κόσμος ούτε θα 
το γνωρίσουμε μελλοντικά ούτε φυσικά και το πώς 
σχηματίστηκε η ζωή. Συνεπώς η ανθρωπότητα δεν 
μπορεί να ξέρει το τέλος της.

η επιστήμη δηλώνει ολοκληρωτική άγνοια για 
τις λεγόμενες πρώτες αιτίες και αρχές των όντων. 
Για την αρχή και γέννηση της ζωής, για το φαινόμε-
νο της φθοράς και του θανάτου και πολύ απλά για 
την αρχική αιτία και σκοπιμότητα του κόσμου.

Ίσως η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στη ρήση 
του Ευαγγελίου: «Πάντα δι’ αυτού εγένοντο και χω-
ρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν» εκ του κατά 
Ιωάννην κεφ. Α'.

Με απλά λόγια, το ανθρώπινο γένος με την οια-
δήποτε επιστήμη του, ουδέποτε θα λύσει τα απόλυτα 
και πανάρχαια ζητήματα της Δημιουργίας του κό-
σμου. Του Σύμπαντος και της ζωής, όπως συμβαίνει 
και με μια μύγα που προσπαθεί να περάσει μέσα από 
το τζάμι και σκοντάφτει και ξανασκοντάφτει επάνω 
του, χωρίς να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο τζάμι, 
που στην περίπτωση της ανθρώπινης προσπάθειας 
και επιθυμίας το τζάμι για τη μύγα, το αντικαθιστά η 
μεταφυσικότητα για το ανθρώπινο είδος.    

* Περίφημος Γάλλος αστρονόμος και μαθηματικός (1749-1827).

** Περίφημος Γερμανός αστρονόμος και μαθηματικός (1571-1630).

***  Μεγάλος Άγγλος αστρονόμος – μαθηματικός – φυσικός και φιλόσοφος (1642-1727) που ανακάλυψε την παγκόσμια έλξη και ανέλυσε 
το φυσικό φως.

**** Άγγλος αρχαιολόγος (1713-1788).
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1) Δημοτικός και Περιφερειακός επίλογος 
(18/05/14-25/05/14).
Όπως είχαμε προβλέψει οι ψηφοφόροι υποστήρι-
ξαν κατά βάση τους πρώην επιτυχημένους περιφε-
ρειάρχες και δημάρχους με ελάχιστες εξαιρέσεις.

2) Ευρωεκλογές (25/05/14)
α) Ευρωκοινοβούλιο (νέος πολιτικός χάρτης)
Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις θα πρέπει να συνα-
σπίζονται για να παίρνουν τις αποφάσεις στο νέο 
ευρωκοινοβούλιο, με αποτέλεσμα την αποδυνά-
μωση των ιδεολογικών διαχωριστικών γραμμών 
μεταξύ των παραδοσιακών κομμάτων.

Στο νέο χάρτη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 
το λεγόμενο φιλοευρωπαϊκό μπλοκ διατηρεί την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο βγαίνει 
βαριά «πληγωμένο» αφού στη νέα ολομέλεια η 
κεντροδεξιά (214 έδρες), Σοσιαλιστές (189 
έδρες) και Φιλελεύθεροι (66 έδρες) θα διαθέ-
τουν 470 περίπου έδρες επί συνόλου 751, χάνο-
νται 60-70 έδρες σε σχέση με τις ευρωεκλογές 
του 2009. Τα αποτελέσματα των εκλογών στέλ-
νουν στην Ευρωβουλή περίπου 100 ακραίους 
ευρωβουλευτές από ακροδεξιούς εθνικιστές και 
λαϊκιστές μέχρι νεοναζί (βασικές χώρες προέ-
λευσης, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Ελλάδα και 
λιγότερο Γερμανία και Ιταλία).

β) Σημαντικές απώλειες των κομμάτων που 
κυβερνούν στις μνημονιακές χώρες: Το ότι οι 
ευρωεκλογές εξελίχθησαν σε ψήφο τουλάχιστον 
διαμαρτυρίας που είχε προέλευση τα επώδυνα 
οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν αποδεικνύεται 
περίτρανα από την ήττα όλων των μνημονιακών 

κυβερνήσεων. Εκτός από την Ελλάδα όπου τα 
δύο κόμματα της κυβέρνησης υπέστησαν πολύ 
σημαντικές απώλειες (συνολικά 11 περίπου μο-
νάδες) σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές 
(Ιούνιος 2012). Ανάλογο φαινόμενο καταγράφη-
κε στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.

– Στην Πορτογαλία ο κυβερνητικός συνασπι-
σμός απώλεσε 12 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι 
Σοσιαλιστές που είναι στην αντιπολίτευση κερ-
δίζουν 5 μονάδες.

– Στην Ισπανία το 2009 το λαϊκό κόμμα του 
ραχόι είχε αποσπάσει 42,2% και στις τελευταίες 
ευρωεκλογές πήρε 26%.  Το σοσιαλιστικό κόμμα 
της αντιπολίτευσης, το οποίο χρεώνεται επίσης 
με σκληρά μέτρα την περίοδο που ήταν στην 
εξουσία βρέθηκε από 38,3% στο 23%. Οι ψήφοι 
που έχασαν πήγαν σε περιφερειακά κόμματα, αλ-
λά και σε κόμματα διαμαρτυρίας όπως το κίνημα 
των αγανακτισμένων που έλαβε 7%.

– Στη Γαλλία το ακροδεξιό εθνικό μέτωπο της 
Μαρίν Λεπέν αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, προκα-
λώντας πολιτικό σεισμό, αφού έφτασε το 25% 
από 6,3% το 2009. η ψήφος διαμαρτυρίας που 
έλαβε προήλθε από όλο το φάσμα των άλλων 
πολιτικών κομμάτων.

– Σημειώνεται ότι εάν στους 100 ακραίους 
ευρωβουλευτές προστεθούν και άλλοι 105 πε-
ρίπου μετριοπαθείς ευρωσκεπτικιστές δημιουρ-
γείται ως αντιδραστικό μπλοκ 205 περίπου ευ-
ρωβουλευτών που αποτελεί το 27,5% του κοι-
νοβουλίου.

γ) Μέτρα για χρέος – ανεργία – ανάπτυξη – 
ανταγωνιστικότητα

Πολιτικές, οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 11/6/2014

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι των 
Βρυξελλών (σημερινοί και αυριανοί) προσπαθούν 
να ανταποκριθούν στο πολιτικό μήνυμα κατά των 
«συνταγών» λιτότητας που απέστειλαν οι ψηφο-
φόροι, επιδιώκοντας σε πρώτη φάση να επιταχύ-
νουν τις διαδικασίες για την τόνωση της ανάπτυ-
ξης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, 
αλλά και για να διευθετηθεί το πρόβλημα του χρέ-
ους, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 
των πολιτών. η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα 
Μέρκελ δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει και 
πάλι να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφο-
φόρων με αναπτυξιακές πολιτικές.

δ) Αποτελέσματα εκλογών στην Ελλάδα
Ο ΣΥρΙΖΑ όπως αναμενόταν ήρθε πρώτο κόμ-

μα στις ευρωεκλογές με τέσσερις περίπου μο-
νάδες περισσότερες από τη Ν. Δημοκρατία. Αλλά 
συνυπολογιζόμενο το 8,3% περίπου της «Ελιάς» 
ο κυβερνών συνασπισμός κομμάτων (ΝΔ – ΠΑ-
ΣΟκ) εμφανίζει 4% παραπάνω ψήφους από το 
ΣΥρΙΖΑ.

– Ο ΣΥρΙΖΑ έχασε 138.000 ψηφοφόρους του 
από όσους είχε στις τελευταίες κοινοβουλευτι-
κές εκλογές, οι οποίοι διασπάρτηκαν σε διάφορα 
άλλα κόμματα, ακόμα και προς τη Χρυσή Αυγή και 
τα κόμματα της μουσουλμανικής μειονότητας.

– η δύναμη της ΝΔ και ΠΑΣΟκ που ως συγκυ-
βερνώντα κόμματα έλαβαν αποφάσεις υψηλού 
πολιτικού κόστους όντως μειώθηκε αρκετά. Όμως 
αυτές οι απώλειες δεν πήγαν στον διεκδικούντα 
την κυβέρνηση ΣΥρΙΖΑ, αλλά κυρίως στο νεοεμ-
φανισθέν Ποτάμι, στο ΛΑΟΣ του κ. καρατζαφέρη, 
σε διάφορα άλλα μικρά ή νεοεμφανισθέντα κόμ-
ματα και δυστυχώς στον κυρίως νικητή των εκλο-
γών τη Χρυσή Αυγή (11% περίπου).

– Οι ψηφοφόροι της ΔηΜΑρ, εγκαταλείποντάς 
την, ελάχιστοι στήριξαν το ΣΥρΙΖΑ.

– Το νεοεμφανισθέν «Ποτάμι» πήγε πολύ καλά 
λαμβάνοντας ποσοστό 6,4% περίπου. Τα πλεονε-

κτήματά του ήταν ότι δεν υπήρχε στο κόμμα κα-
νείς πολιτικός και οι υποψήφιοί του για την ευ-
ρωβουλή ήταν καταξιωμένα μέλη της κοινωνίας. 
Πίστεψε ότι διεκδικεί το 10% των ψήφων, από 
τις δημοσκοπήσεις, και γι’ αυτό έλεγε πριν τις 
εκλογές ότι μπορεί να συνεργαστεί (εννοούσε 
μόνο) με το ΣΥρΙΖΑ ή τη Ν. Δημοκρατία. Τα υπό-
λοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς τα έβλεπε 
αφ’ υψηλού. Εκτός από γενικότητες δεν εμφάνι-
σε κανένα πρόγραμμα και δεν προσδιόρισε σε 
ποιο χώρο και σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα θα 
ενταχθεί (έλεγε στους  Σοσιαλιστές ή στους Φι-
λελεύθερους ή στους Πράσινους).

– Βέβαια το αξιοσημείωτο αυτό ποσοστό που έλα-
βε προέρχεται από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟκ που δεν ήθελαν να πάνε στο 
ΣΥρΙΖΑ ή τη Χρυσή Αυγή ή σε άλλο κόμμα.

– Από το υπερβολικό ποσοστό του 11% της 
Χρυσής Αυγής εκτιμάται ότι μόνο το 2 έως 3% 
έχει τις ίδιες ιδέες και πεποιθήσεις με την ηγεσία 
του κόμματος, ενώ το υπόλοιπο 8% είναι αγανα-
κτισμένοι πολίτες, οι οποίοι δεν δέχονται την 
παρούσα οικονομική τους κατάσταση και προο-
πτική και προσπαθούν να αντιδράσουν με το χει-
ρότερο για την πατρίδα τους τρόπο.

– Τα ποσοστά που έλαβαν η ΝΔ (23%) και η 
ΕΛΙΑ (8%) είναι πολύ καλά λαμβανομένων υπόψη 
τις μεγάλες θυσίες (οικονομικές κυρίως) που 
έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Από το άθροισμα 
αυτό του 31% το 10% περίπου είναι ψηφοφόροι 
που έδωσαν την ψήφο τους με πολύ βαριά καρ-
διά και με «υποσχετική». Αναμένουν δηλαδή 
πολλά σημαντικά να γίνουν από την κυβέρνηση 
μέχρι τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. 
Το κυβερνητικό σχήμα πρέπει να δουλέψει πλή-
ρως και κυρίως αποτελεσματικά. Επομένως 
πρέπει όλοι της κυβέρνησης αλλά και ο κρατικός 
μηχανισμός να τρέξει με πολύ μεγαλύτερη ταχύ-
τητα, μεθοδικότητα, αλλά και δικαιοσύνη για να 
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φανεί στους πολίτες ότι το σύστημα πάει προς τη 
σωστή κατεύθυνση και αρχίζουμε να γινόμαστε 
κράτος Δικαίου,.

3) Ποσειδώνια
η έκθεση Ποσειδώνια εγκαινιάσθηκε στις 
2/6/2014 από τον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά. Θε-
ωρείται μεγάλο γεγονός διότι:

α) Είναι η μεγαλύτερη έκθεση της Παγκόσμιας 
Ναυτιλίας. Συμμετείχαν 1.800 εκθέτες από 93 
χώρες και οι επισκέπτες υπολογίζονται σε 
18.000 περίπου.

β) Διότι αναδεικνύεται ο πρωταγωνιστικός ρό-
λος της ελληνόκτητης Εμπορικής Ναυτιλίας. 
καταλαμβάνει την πρώτη παγκόσμια θέση με 
3.670 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt),  και χω-
ρητικότητας 164 εκατομμύρια gt, εκπροσωπώ-
ντας το 16,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας 
σε dwt και απολαμβάνει την αναγνώριση του 
Στρατηγικού της ρόλου στο διεθνές εμπόριο.

– κατέχει το 43% του ευρωπαϊκού ποντοπόρου 
στόλου. Φέτος και μέχρι τις αρχές της άνοιξης 
παραγγέλθηκαν από Έλληνες εφοπλιστές άλλα 
372 νέα πλοία.

γ) η σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, το 
συντριπτικό ποσοστό της οποίας διαχειρίζεται 
από την Ελλάδα, είναι εξίσου σημαντική για την 
ελληνική οικονομία, συνεισφέροντας ποσοστό 
άνω του 7% του ΑΕΠ και παρέχοντας άμεσα χι-
λιάδες θέσεις εργασίας (200.000 υπολογίζονται). 
Σύμφωνα με δύο εκθέσεις, του ΙΟΒΕ και της 
Boston Consulting Group η συνεισφορά στο ΑΕΠ 
μπορεί να διπλασιαστεί και να φθάσει στα 26 δισ. 
δολάρια και οι θέσεις εργασίας να φθάσουν τις 
500.000.

δ) η Ναυτιλία, ο τουρισμός και η σύγχρονη και 
ανταγωνιστική γεωργία είναι οι τρεις βασικοί 
πυλώνες, στους οποίους μπορεί να οικοδομηθεί 
η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. η παγκοσμιοποί-

ηση της οικονομίας δεν πρόκειται να ανατραπεί 
στο προσεχές μέλλον. Συνεπώς η αναπτυξιακή 
πολιτική του σήμερα και του αύριο πρέπει να βα-
σίζεται και να κινείται στον άξονα της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και οι Έλληνες εφοπλιστές 
γνωρίζουν πολύ καλά το παιχνίδι του διεθνούς 
ανταγωνισμού.

4) Αυστηρή εποπτεία της Οικονομίας και μετά 
το μνημόνιο
Αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία ακόμα και με-
τά τη λήξη των μνημονίων, σημαίνει για την Ελ-
λάδα η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της σχε-
τικής κοινοτικής οδηγίας, που υλοποιείται με 
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που 
επανακατατέθηκε την Τρίτη 3/6/14 στη Βουλή. 
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπεται η 
σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την 
ονομασία Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
το οποίο θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης 
της πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών, θα 
ενημερώνει δημόσια, σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, 
αλλά και θα παρεμβαίνει όταν χρειάζεται για την 
τήρηση των στόχων.

– Πυξίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
είναι ο κανονισμός (Εκ) 1446/97 και η οδηγία 
2011/85 που καθιερώνουν αυστηρά πλαίσια πα-
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ρακολούθησης των στόχων των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής πολιτικής και προσαρμογής των 
κρατών μελών.

– Οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν ισχύουν για 
τις χώρες που είναι σε μνημόνιο, όπως η Ελλάδα, 
αλλά η χώρα μας θα υποχρεωθεί να τους εφαρ-
μόσει αμέσως μετά την έξοδό της από το μνημό-
νιο, όποτε και αν συμβεί. Αυτό θα σημάνει συνέ-
χιση της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής για 
αρκετά χρόνια ακόμα, αφού οι όροι, ειδικά για τις 
χώρες που έχουν υψηλό δημοσιονομικό χρέος 
είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες θα αναφερθούν μετά την ψήφιση του εν 
λόγω νομοσχεδίου.

5) Κεντροαριστερά
Είχαμε επισημάνει αρχές του χρόνου την ανάγκη 
συνεργασίας των κεντροαριστερών κομμάτων 
για να αναδειχθεί σαν τρίτος ρυθμιστικός πόλος 
στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. κάποια 
βήματα έγιναν με την «Ελιά». Επίσης είχαμε επι-
σημάνει τα πιθανά αποτελέσματα εφόσον δεν 
υπήρξαν ευρύτερες συνεργασίες. Το ποσοστό 
του 1,2% που έλαβε η ΔηΜΑρ τα λέει όλα. Πι-
στεύουμε να επικρατήσει ρεαλισμός στα κόμμα-
τα της κεντροαριστεράς για να επιτευχθεί ο στό-
χος της συνεργασίας των κομμάτων αυτών για 
να διεκδικήσουν το ρόλο του ρυθμιστή των μελ-
λοντικών πολιτικών εξελίξεων στις μελλοντικές 
εκλογές που επιθυμεί ο ελληνικός λαός να γί-
νουν με τη λήξη της τετραετίας.

6) Ανασχηματισμός
Την Τρίτη 10/6/14 έγινε ο ανασχηματισμός της κυ-
βέρνησης (σαρωτικό την ονόμασαν τα μέσα ενημέ-
ρωσης). Το ζητούμενο είναι να προχωρήσει ταχύ-
τερα ή μάλλον αρκετά ταχύτερα ο κρατικός μηχανι-
σμός και να δει ο κόσμος τις αλλαγές που χρειάζο-
νται για να καταλάβει ότι πραγματικά αλλάζουμε, να 

δει το φως στο τούνελ, περισσότερο λαμπερό. Ευ-
χόμαστε καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση και ιδι-
αίτερα στο νέο υπουργό Οικονομικών.

7) Δηλώσεις μετά τον Ανασχηματισμό
α) Αντ. Σαμαράς: Τώρα μπορούμε να σχεδιάσου-
με το μέλλον. Οι τρεις μεγάλοι στόχοι: Μείωση 
φορολογικών βαρών, αποκατάσταση αδικιών 
και οριστική ρύθμιση του χρέους.

β) Ευάγγελος Βενιζέλος: η Ελλάδα βγαίνει 
από το μνημόνιο. Το θέαμα της διαρκούς παρου-
σίας της Τρόικας στην Αθήνα δυσκολεύει τις 
προσπάθειες. η αντιπολίτευση να συμπράξει στη 
διαπραγμάτευση για το χρέος.

γ) Γκίκας Χαρδούβελης (υπουργός Οικονομι-
κών): η Ελλάδα πρέπει να γίνει χώρα παραγωγής 
και όχι μόνο καταναλωτής.

δ) Νίκος Δένδιας (υπουργός Ανάπτυξης – 
Ανταγωνιστικότητας): Το μεγάλο στοίχημα είναι 
η επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη.

8)  Έκθεση ΔΝτ (Διεθνούς Νομισματικού τα-
μείου)
– Ναι στη μείωση των φόρων, αλλά με προϋπο-
θέσεις λέει το ΔΝΤ.

– Μονόδρομος η διατήρηση πρωτογενών πλε-
ονασμάτων.

– Ανησυχία για την πολιτική κόπωση στις με-
ταρρυθμίσεις και τα κόκκινα δάνεια στις Τράπε-
ζες.

– Εντυπωσιακή η προσαρμογή της ελληνικής 
οικονομίας και ενδείξεις ανάκαμψης, αλλά οι 
κίνδυνοι και οι προκλήσεις είναι εδώ, επισημαί-
νει η έκθεση αξιολόγησης.

9) τράπεζα της Ελλάδας
Αλλαγή φρουράς την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο κ. 
Προβόπουλος παραδίδει τα ηνία της Τράπεζας 
στον κ. Στουρνάρα.    
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

«Η Δικαιο-
σύνη μίλησε»

Με την πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ που 

δικαιώνει τους ένστολους 
και επαναφέρει και τους μισθούς στο καθεστώς 
του Ιουλίου 2012, η Δικαιοσύνη έδωσε στην 
κυβέρνηση τη δυνατότητα να αποκαταστήσει 
τις αδικίες που οι ένστολοι υπέστησαν σε όλη 
αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
αγογγύστως εκτελώντας το καθήκον τους 
σύμφωνα με τους όρκους που έδωσαν.

Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι 
δυνατόν να φεύγει ένας ένστολος μακριά από 
το σπίτι του για μήνες και να μην έχει η γυναί-
κα του πέντε ευρώ να αγοράσει γάλα στο παι-
δί του. 

Τώρα πρέπει να μιλήσει η Πολιτεία διότι 
«χωρίς αυγά ομελέτα δεν γίνεται».

Οι πεσόντες το «40» ακόμα  
περιμένουν να ταφούν
Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν 
μεγάλη ευσέβεια προς τους νεκρούς τους και 
σε καμιά περίπτωση δεν τους άφηναν άτα-
φους, διότι εθεωρείτο ιεροσυλία.

Παράδειγμα πρώτο: Όταν οι Αθηναίοι  πα-
ρέπεμψαν σε δίκη τους 10 στρατηγούς τους 
μετά τη Ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς, δι-
ότι δεν μπόρεσαν λόγω θαλασσοταραχής να 
περισυλλέξουν τους νεκρούς τους από τη θά-
λασσα.

Παράδειγμα δεύτερο: Ο Μ. Αλέξανδρος στα-
ματούσε την πορεία του θάβοντας πρώτα τους 
νεκρούς τους. 

Εμείς οι νεότεροι Έλληνες φύγαμε από την 
Αλβανία χωρίς να υπενθυμίσουμε στους συμ-
μάχους ότι έχουμε υποχρέωση πριν φύγουμε 
να τοποθετήσουμε σε κοινό τάφο τους νεκρούς 
μας.

Είναι μια ιστορική, αλλά και ηθική υποχρέ-
ωση της Ελλάδας να θάψει τα παιδιά της και 

για την τιμή και τη δόξα που έπεσαν υπέρ της 
Πατρίδος.

«Στους κουφού την πόρτα, όσο 
θέλεις βρόντα»
 Τα Σκόπια πρώτα και καλύτερα στο Λονδίνο 
με το όνομα Μακεδονία όπου γινόταν η Σύνο-
δος Κορυφής για τον τερματισμό της σεξουα-
λικής βίας. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης ήταν ο 
υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, να ακυ-
ρώσει τη συμμετοχή του, διαμαρτυρόμενος με 
αυτό τον τρόπο. Επιτέλους τα  Σκόπια μέχρι 
πότε θα κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και θα 
πλαστογραφούν την Ιστορία; Ο Μ. Αλέξαν-
δρος ο Μακεδών μιλούσε ελληνικά και όχι 
Σλάβικα.

«Στεγαστικό πρόγραμμα των 
Ενόπλων Δυνάμεων»
Με ευχαρίστηση και χαρά οι Θαλασσινοί Από-
ηχοι σχολιάζουν το θέμα του στεγαστικού 
προγράμματος των ΕΔ, καθότι η οικονομική 
κρίση έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα προ-
βλήματα στα στελέχη των ΕΔ. 

Πολλοί συνάδελφοι, θα βρουν στέγη και χα-
ρά, σε ένα από αυτά χωρίς να πληρώνουν νοί-
κι και ρεύμα (ψυχοφθόρο). 

Οι Θαλασσινοί Απόηχοι συγχαίρουν την 
ηγεσία τόσο την πολιτική, όσο και τη στρατι-
ωτική, γι’ αυτή τη θετική πρωτοβουλία.

«Στα όρια επιστημονικής  
φαντασίας»
Η γείτονάς μας και φίλη μας Τουρκία έχει τέ-
τοια μανία εξοπλισμών, ώστε να προγραμμα-
τίζει ένα επιθετικό σκάφος, νέας τεχνολογίας, 
που θα βγάλουν στο Αιγαίο, του οποίου οι 
απαιτήσεις ξεφεύγουν του εφικτού, και μπαίνει 
στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. 
Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. 
Γιαβάς, γιαβάς...
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της  13ης-05-2014 Υπ’ Αριθ. 56
ΘΕΜΑ 10ο
Συγκρότηση Επιτροπής για αναθεώρηση της ΚΥΑ περί εκλογής μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
ΣΧΕτ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως 
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
γ. ΚΥΑ αριθμ. 932/9/91-ΦΕΚ 465, τ. Β’, 25-6-1991
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
δ. ΚΥΑ ΦΕΚ 216, τ. Β’, 31-3-1993. τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)»
ε. ΚΥΑ ΦΕΚ 472, τ. Β’,  29 -6-1993. Διόρθωση σφάλματος στην 932/2/93 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

1.  Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. με την απόφασή του, Πρακτικό υπ. αριθ. 51 της 03-04-2014 Θέμα 9, απεφάσισε ομό-
φωνα την σύσταση Επιτροπής , η οποία θα επανεξετάσει την κΥΑ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙκ ΓΕΝ/Β3-Ι αριθ. 
Πρωτ. 932/2/93 από 18-02-93 και θα εισηγηθεί ανάλογα στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.

2.  Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. στην σημερινή του συνεδρίαση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα    
       τα ακόλουθα: 
      α.  Σύνθεση της Επιτροπής 

(1) Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης Π.Ν Πρόεδρος 
(2) Υποναύαρχος ε.α. Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ., μέλος 
(3) Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Βιδάκης Π.Ν. μέλος 
(4) Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α  Σ. Παπαδάς Π.Ν., μέλος 
(5)  Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Π. Σταμάτης Π.Ν, μέλος  

και Γραμματεύς ο Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. άνευ δικαιώματος ψήφου
            (6).  Αναπληρωματικά Μέλη, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Επι-

τροπής και να υποβάλουν προτάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου και επίσης να αναπληρώσουν 
τακτικά Μέλη που ενδεχομένως θα έχουν πρόβλημα συμμετοχής για μακρά περίοδο.  
(Ι) Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α. Γ. Σιδερής Π.Ν.   
(ΙΙ) Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Τζικάκης Π.Ν. 
(ΙΙΙ) Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ε. Ζουπάντης Π.Ν.

 β. η πρόταση για τροποποίηση της εν λόγω κΥΑ θα πρέπει να βασίζεται στο Ν.Δ.1171/72 
   
      γ.  Για κάθε πρόταση τροποποίησης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, η οποία στη συνέχεια 

θα πρέπει να συνοδεύει και την πρόταση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν προς τον ΥΕΘΑ.
      δ. Για κάθε πρόταση μπορεί να γίνεται ξεχωριστή ψηφοφορία
      ε. Ενδεικτικά τα θέματα που θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή είναι: 
           (1).Βελτίωση  της διατύπωσης της υπάρχουσας κΥΑ , ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της  29ης-05-2014 Υπ’ Αριθ. 58
ΘΕΜΑ 6ο
Ψυχαγωγική Εκδήλωση (χοροεσπερίδα) ΕΑΑΝ στις 10-12-2014 στην ΛΑΕΔ.

1.  Το ΔΣ/ΕΑΑΝ στα πλαίσια των πολιτιστικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προγραμματίζει για τα 
μέλη της ΕΑΑΝ ψυχαγωγική εκδήλωση (χοροεσπερίδα) στις 10-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
20:30 στην  ΛΑΕΔ.

2. Διάθεση προσκλήσεων μόνο στα μέλη της ΕΑΑΝ από 10-10-2014 μέχρι 30-10-2014.
3.  Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων δεν συμπληρωθεί, τότε από 1-11-2014 θα 

διατίθενται προσκλήσεις και σε συγγενικά φιλικά άτομα των μελών μας.
4.  Ληφθεί υπόψη ότι η αίθουσα είναι περιορισμένης χωρητικότητας ατόμων και ως εκ τούτου οι ενδιαφερό-

μενοι να μεριμνήσουν έγκαιρα για την προμήθεια των προσκλήσεων   τους όπως ανωτέρω αναφέρεται.
5.  η ΕΑΑΝ να ζητήσει με έγγραφό της από την ΛΑΕΔ τη διάθεση της άνω αίθουσας για τις 10-12-

2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:00 έως 02:00 της επόμενης ημέρας.
6. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα. 

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος  (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

           (2).   Εξέταση δυνατότητας εξάσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο , ηλεκτρο-
νικά και σε χώρους εκτός της Ε.Α.Α.Ν. και των Παραρτημάτων της 

           (3). Σύνθεση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.  
           (4). Θέσπιση ως υποχρεωτικής της εκλογής ως Διευθύνοντος Συμβούλου εκ των Μελών (Ε)  
           (5). Αναπλήρωση Μέλους στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικός στην κατηγορία του.  
           (6). Θέσπιση περιορισμών ηλικίας και θητειών για υποβολή υποψηφιότητας.  
           (7). Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ξεχωριστά.  
           (8). Οποιαδήποτε άλλα θέματα που θα αποφασίσει η Επιτροπή.
    στ. η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι την 27-07-2014.

3.  η εισήγηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. το οποίο στην συνέχεια θα αποφα-
σίσει , ως υπεύθυνο και αρμόδιο Σώμα την προώθηση των προτάσεων που θα εγκρίνει, για έκδοση 
νέας κΥΑ.

4. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος  (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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ANAKOINΩΣEIΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της  12ης-06-2014 Υπ’ Αριθ. 60

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2013.
ΣΧΕτ.: Φ.950/01/98/9-12-98/ΓΕΝ/Ε4 – ΙΙΙ.
1.  Ο Ισολογισμός – Απολογισμός οικονομικού έτους 2013, που συντάχθηκε από τον Αξιωματικό Χρημα-

τικής Διαχείρισης Υποπλοίαρχο (Ε) Ι. κΑΛΥΒΑ Π.Ν, υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΑΑΝ.

2.  Βάσει των προκυπτόντων στοιχείων εκ των συνταχθέντων Ισολογισμού-Απολογισμού 2013 τα τελικά 
αποτελέσματα παρουσιάζονται όπως παρακάτω:

Α)  Ισολογισμός ΕΑΑΝ οικ. έτους 2013 ύψους
     Ως συνημμένος συγκεντρωτικός πίνακας: 2.637.986,01€
Β) Απολογισμός ΕΑΑΝ οικ. έτους 2013 ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
     Ταμείο 31/12/2012 24.063,63€
     καταθέσεις σε Τράπεζες  31/12/2012 176.250,97€
     Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ 31/12/2012 1.422.453,45€
     Έσοδα 553.918,58€
    Προκαταβολή πελατών 970,00€
    Αναδιάρθρωση Ελληνικού χρέους 154.061,30€
    Σύνολο Β 2.331.717,93€
Γ) Εκπίπτονται:
     Πραγματοποιηθέντα έξοδα 2013 427.589,57€
     Εξόφληση Χρηματικού Εντάλματος 2012 16.541,00€
     Σύνολο Γ 444.130,57€
     Σύνολο  Β-Γ 1.887.587,36€
Υπόλοιπο 31-12-13 που μεταφέρεται  στο οικ. έτος 2014:
     Ταμείο 1.997,37€
     καταθέσεις σε Τράπεζες 475.181,31€
     Μερίδια στο κοινό κεφάλαιο  ΝΠΔΔ 1.403.713,53€
     Επιταγές εισπρακτέες 6.695,15€
     Σύνολο 1.887.587,36€
Δ) ΠΕρΙΟΥΣΙΑκΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
     Αξία αγορασθέντος ακινήτου (Μείον αποσβέσεις)(827.098,35-198.321,29) 628.777,06€
    Αξία οικοπέδου 8.435,00€
    Αξία επίπλων και ειδών εξοπλισμού  (Μείον αποσβέσεις) (219.152,49-171.897,97) 47.254,52€
Συνολική περιουσιακή κατάσταση της 31-12-2013 2.637.986,01€
3.  Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό-

Απολογισμό Ε.Α.Α.Ν. οικονομικού έτους 2013.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος  (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Ανακοίνωση Συντονιστικού οργάνου δράσης (ΣΟΔ) 

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 με πρωτοβουλία του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-
ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ. 

κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δεδομένα και εκφρά-
στηκε η ανησυχία και η οργή για τις ολοένα μειούμενες δαπάνες στον τομέα της Άμυνας και την 
εξαθλίωση των στελεχών που έχουν φθάσει στα όρια της απόγνωσης, με άμεση επίπτωση στο ηθικό 
αυτών. 
Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφορούν:
• Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις οποίες φέρεται η κυβέρνηση διά μέσου των αρμοδίων Υπουργών, 
να έχει πάρει θέση, για ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να παρθούν, σε περίπτωση δικαίωσης των στε-
λεχών των ΕΔ και ΣΑ.
• Τα Μετοχικά μας Ταμεία.
• Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων, εξαθλι-
ώνοντας το βιοτικό επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους.
Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστηριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο 
την ενότητα και την ετοιμότητα ανάληψης από κοινού δυναμικών Δράσεων και Αντιδράσεων στο 
άμεσο μέλλον, σε θέματα που αφορούν τα στελέχη (εα και εε) των ΕΔ και ΣΑ.

καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα, η ανάγκη μιας ενωτικής και δυναμικής συνεργασίας των φο-
ρέων που συμμετείχαν και η δέσμευσή τους για την άμεση κατάθεση προτάσεων που θα δομήσουν 
μια μαχητική και αποτελεσματική συνεργασία των φορέων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στε-
λεχών των ΕΔ και των ΣΑ.

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις κυβερνητικές εξαγ-
γελίες και κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτε, αν δεν το διεκδικήσουμε μαζικά και αγωνιστικά.

Το ΣΟΔ
ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ-ΠΟΣ-ΠΟΕΣ-ΠΟΑΣΑ-ΠΕΑΠΣ-ΣΑ/ΣΝΔ-ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΕΣΜΑ-ΣΑΣ-ΣΑ/ΣΜΥΝ-

ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ-ΑΝΕΑΕΔ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ (ΞΙΦΙΑΣ)

Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον ημι-
όροφο, λειτουργεί κουρείο της ΕΑΑΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της ΕΑΑΝ είναι ευπρόσδεκτοι.
Τιμή κουράς 5 ευρώ με απόδειξη

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

Ευχαριστήρια επιστολή
Αθήνα, 29/4/2014
Νοσηλευθείς επί 7ήμερον του πρώτου 15ημέρου 
μηνός Απριλίου εις την Πνευμονολογική κλινική 
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, θάλαμος 
510, θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαρι-
στίες μου στον Διευθυντή, επιστήμονα και άν-
θρωπο Πλοίαρχο Β. Γκούμα και τους συνεργάτες 
του. Όσο για το νοσηλευτικό προσωπικό ό,τι και 
να εκφράσω είναι πολύ λίγο. Ένα ευγενικό ακά-
ματο μελίσσι, εργαζόμενο νυχθημερόν διά προ-
σφορά και ανακούφιση των πασχόντων.
Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία.

Ευχαριστώ,
ΣΜ/ΡΟΣ εα Ευάγγελος Νικολάου

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Γραφείο παραθερισμού
Μέλη ΕΑΑΝ που τους έχει εγκριθεί να παραθερί-
σουν σε Ιδ. ξενοδοχεία το παραθεριστικό έτος 
2014, εάν δεν πάνε να παραθερίσουν να το δηλώ-
σουν εγγράφως στη γραμματεία της ΕΑΑΝ μέχρι 
15-9-14, αναφέροντας τους λόγους μη παραθε-
ρισμού, προκειμένου το ΔΣ/ΕΑΑΝ να αποφασίσει 
για τη χρέωση ή μη των μορίων τους.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ  
Γραφείο Παραθερισμού
Τα μέλη της ΕΑΑΝ που παραθερίζουν ή είναι ανα-
πληρωματικά των περιόδων 7 (Ζ) από 8 Αυγού-
στου - 20 Αυγούστου και 8 (η) από 22 Αυγούστου 
– 3 Σεπτεμβρίου συνιστάται όπως μέχρι 24 Ιουλί-
ου 2014 να δηλώσουν στην ΕΑΑΝ τυχόν ακυρώ-
σεις παραθερισμού των ή να δηλώσουν οι ανα-
πληρωματικοί των περιόδων αυτών εάν επιθυ-

μούν να παραθερίσουν εάν υπάρξουν κενά οική-
ματα / δωμάτια, καθότι η ΕΑΑΝ το μήνα Αύγουστο 
θα λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό.

Ευχαριστήρια επιστολή
κατά τη διάρκεια της 35χρονης πορείας μου στο 
Πολεμικό Ναυτικό αλλά και στα 11 χρόνια που 
ήδη βρίσκομαι εν αποστρατεία ουδέποτε είχα 
έλθει στο σημείο να χρησιμοποιήσω τις παροχές 
του νοσοκομείου μας για το οποίο κατέβαλα το 
απαιτούμενο εκ του νόμου αντίτιμο.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που σε συζητήσεις 
άκουγα συναδέλφους να διαμαρτύρονται ή να λοι-
δορούν το προσωπικό του (γιατρούς και νοσηλευ-
τές) για κάθε είδους αστοχία της λειτουργικότητάς 
του ένεκα επιλογών, είτε αφορούσαν είχε όχι, αυ-
τά καθ’ αυτά τα στελέχη του Νοσοκομείου.

Πρόσφατα και στην πιο κρίσιμη στιγμή της υγείας 
μου, εκεί που βρέθηκα στο χείλος του γκρεμού, αφέ-
θηκα στα χέρια του «επίγειου Θεού» Πλωτάρχη Θω-
ρακοχειρουργού Παναγιώτη Χουντή ΠΝ και είναι 
αλήθεια πως στην 4η Νοσηλευτική μονάδα του ΝΝΑ 
βρήκα τέτοια θαλπωρή, τέτοια εξυπηρέτηση και τόση 
αγάπη που ό,τι πλέον κι αν ακούω ή διαβάζω για μι-
κροατέλειες και μικροπροβλήματα λειτουργικότητας 
θα τα αποκλείω αναφανδόν.Επιθυμώ να εκφράσω 
από βάθους καρδιάς τις θερμότερες ευχές για υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία τόσο του ιατρού Π. Χουντή 
όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού για την αγά-
πη με την οποία με περιέβαλαν τις ημέρες της νοση-
λείας μου. Τους χρειάστηκα στα σοβαρά και ήταν εκεί 
και δεν τους χρειάστηκα επειδή με πονούσε το «δο-
ντάκι». Για άλλη μια φορά τους ευχαριστώ.

Με εκτίμηση Υποπλοίαρχος (Ε) εα 
Γεώργιος Φαρμάκης ΠΝ

Εκτυπώσεις βιβλίων
Γνωρίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εκτυπωτικών διαδικασιών βιβλίου 
με τίτλο « Υποβρύχιον Υ1 κατσώνης» που εκπονήθηκε από τον Πλοίαρχο εα 
ηλία Τσουκαλά ΠΝ, θα διατίθεται προς πώληση από ΥΙΝ μέσω ΠΟΝ, από Τε-
τάρτη 21 Μαΐου 2014 στην τιμή των 11€.
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Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

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

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

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

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
•  Ο Α. Περιστέρης Αξιωματικός ε.α. ΠΝ, με την οικογένειά 

του, διατηρεί την Ανώτερη Δραματική Σχολή Τράγκα από 
το 1926, παρέχοντας έκπτωση 20% σε παιδιά συναδέλφων. 
Τηλ: 210-8231790. www.tragadramaschool.gr

•  Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης λογιστής-φοροτεχνικός υιός 
Αξιωματικού εα ΠΝ αναλαμβάνει κάθε είδους λογιστι-
κών-φοροτεχνικών εργασιών. Τηλ.: 2130375580. κιν.: 
6974810261.

•  Από Ν. Πουλάκη για συναδέλφους: αλλαγή λαδιών 25€, 
αλλαγή μπαταρίας 50Αη 50€, αλλαγή μπαταρίας 60Αη 60€, 
αλλαγή μπαταρίας 75Αη 85€, πλύσιμο μέσα-έξω Τετάρτη 
4€, βιολογικό πλύσιμο 35€, κΤΕΟ με κάρτα καυσαερίωμν 
35€. Λ. Αθηνών 243Α Χαϊδάρι. Τηλ.: 210-5321000, κιν.: 
6936111780.

•  Σαπφώ Σπυρέλλη κόρη Αξ/κου ΛΣ αναλαμβάνει ανδρικές 
κομμώσεις κατ'οίκον σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Τηλ.: 
210-9525458, κιν.: 6939160425.

•  Ενοικιάζεται δυάρι 55τμ, 3ου ορόφου, πρόσοψης, Μιχ. Βόδα 
208 Αθήνα, έναντι ηΣΑΠ Αγ. Νικολάου. Διατίθεται και ως 
επιπλωμένο. Πλωτάρχης εα Βλάχος ΛΣ. Τηλ.: 6974307042. 
Ειδική τιμή σεσυναδέλφους.

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

•   κλινικός Διαιτολόγος, Διατροφολόγος Γ.Γ. Ελ. Ινστ. Δια-
τροφής Χρυσού Γιάννης γιος συναδέλφου, Δ. Μοσχά 20, 
Μαρούσι. Τηλ.: 210-6149088. κιν.: 6974421217. • Ψάλτη 
Χριστίνα, κόρη Αξ/κού ΛΣ εα πτυχιούχος Ιταλικής Φιλολο-
γίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. κιν.: 6944690035

•   Λάζαρος Καμαράτος, Απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ. Γρα-
φείο Τελετών, Φειδιππίδου 25 Αθήνα. Τηλ.: 2107774503. 
κιν.: 6944360237. Για στρατιωτικούς-απόστρατους ειδικές 
τιμές.

•   Αντώνιος Τριαντάφυλλος, χειρουργός οφθαλμίατρος, επι-
μελητής ΝΝΑ, δεχόμενος με βιβλιάρια Δημοσίου, Πραξιτέ-
λους 16, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4117379. κιν.: 6974099075

•   Σιατερλή Μαρία, κόρη Αξ/κού ΛΣ, χειρουργός, οδοντίατρος 
Πανεπιστημίου Λιέγης, εμφυτευματολογία, περιοδοντολο-
γία, προσθετική, αισθητική οδοντιατρική. Γκάλι 2, ηράκλειο 
κρήτης. Τηλ.: 2810-212676

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

•   Κωσταράς Γεώργιος, υιός συναδέλφου, πτυχιούχος Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Εμφυτευματολογία-Οδοντιατρική,  
Προσθετική-Αισθητική Οδοντιατρική-Περιοδοντολογία. 
Αλεξ. Παπαναστασίου 93, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4174697.

•  Μαραθώνας-Κάτω Σούλι οικισμός Άνω Αύρα, Τεπελε-
νίου 18, πωλείται σε συναδέλφους οικόπεδο 600μ2 με 

σπίτι 66μ2.  Τηλ.: 6974742625.
•  Μαθήματα πιάνου παραδίδει η Μελπομένη Παναγιώτου, 

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

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

•   Σταματία Καλαμαρά,  κόρη Αξ/κου εα ΠΝ, φοιτήτρια γερ-
μανικής φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού-Γυμνασίου σε χαμηλές τιμές. 210-49.63.927. κιν.: 
697-92.60.411.

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

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

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
•  Ο.Τ. 263/2. Τιμή 15.000€.Τηλ. 210-4297874.  

κιν.: 6946031405
•  Ο.Τ. 174/3. Τηλ.: 210-6725983. κιν.: 6951936789
•  Ο.Τ. 171/12. Τηλ.: 210-6717671. κιν.: 6977374573
•  Ο.Τ. 170/4 και 170/3. κιν.: 6944630710
•  Ο.Τ. 262/13. Τιμή 18.000€. κιν.: 6943480096
•  Ο.Τ. 243/7 601τμ. Τηλ.: 22980 22232. κιν.: 

6972661137
•  Ο.Τ. 194/7. κιν: 6937252500

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στο Φραγγοκάστελο Χανίων διαμερίσματα με έκπτωση 

40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7 
έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου. 28210-
90529, 697339577.   info@iriniapartments.gr   www.
iriniapartments.gr

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

•  ALKYON RESORT HOTEL στην παραλία Βραχατίου κο-
ρινθίας προσφέρει έκπτωση 15% στα μέλη ΕΑΑΝ επί των 
αναγραφομένων τιμών καθώς και προσφορών καθ'όλο 
το έτος. Site: www.alkyonhotel.gr, email: sales@
alkyonhotel.gr, Tηλ. Βραχατίου: 27410 52010, Tηλ. Αθη-
νών: 210 6425393, Fax: 27410 51166, 210-6457445.

•  ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ενοικιάζονται νεόδμητα διαμερίσματα φοιτη-
τικά, ήστχο περιβάλλον, αυτόνομη θέρμανση, A/C, 
Parking, BBQ, χωρίς κοινόχρηστα, για συναδέλφους ει-
δικές τιμές. κιν.: 6977129890
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Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος εα Ιωάννης Ζαφειρόπουλος ΠΝ

η παραλαβή του Αντιτορπιλικού «Βέλος» στις 
ηΠΑ και ο Κυβερνήτης του Αντιπλοίαρχος 
Γ. Μόραλης

Δ εν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική, να 
αναφέρεται κανείς στην προσωπικότητα 
ενός ναυτικού ηγέτη, που όμως βρίσκεται 

στη ζωή. η αναδρομή αυτή αφορά δυστυχώς, θλι-
βερούς απόντες. Όμως, υπάρχουν και λαμπρές 
εξαιρέσεις. Ο κυβερνήτης μας στο Αντιτορπιλικό 
Βέλος τότε Αντιπλοίαρχος και σήμερα Ναύαρχος 
Γεώργιος Μόραλης είναι η εξαίρεση. Όλη του, άλ-
λωστε, η ζωή και σταδιοδρομία στο Πολεμικό μας 
Ναυτικό, υπήρξε εξαίρεση αγάπης προς τα πλοία, 
ναυτικής ικανότητας, αφοσιώσεως στις ναυτικές 
παραδόσεις και στη ναυτική μας κληρονομιά. Έβλε-
πε το πολεμικό πλοίο ζωντανό οργανισμό που γεν-
νάται, ζει και πεθαίνει μέσα στα κύματα, τυλιγμένο 
με την πολεμική σημαία και τα δικά του σύμβολα, 
αγκαλιασμένο με τους ανθρώπους του, όλους σε 
ένα σύνολο, μία πολεμική ναυτική μηχανή, που γρά-
φει ημέρες και νύχτες, ειρηνική ή πολεμική ιστορία. 
Έβλεπε το πλοίο κομμάτι της ζωής του και του πλη-
ρώματός του, φρουρό της ελληνικής θάλασσας. 
και ήθελε το πλοίο του να είναι πρώτο. Πρώτο στην 
πολεμική ετοιμότητα και τις ασκήσεις, πρώτο στη 
ναυτική δραστηριότητα και εμφάνιση, στην καθημε-
ρινή εσωτερική ζωή και πειθαρχία. Πρώτο παντού. 
Δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Όλοι οι Αξιωματικοί 
του πλοίου, οι Υπόλογοι και οι Υπαξιωματικοί, οι 
ναυτοδίοποι, σύνολο περί τα 280 άτομα, αποτελού-
σαν μια ενότητα, μια ορχήστρα, όπως ο ίδιος έλεγε, 
με μαέστρο τον ίδιο τον κυβερνήτη. και έπρεπε η 
ορχήστρα να είναι καλοκουρδισμένη και το αντιτορ-
πιλικό να είναι πρώτο. και ήλθε πρώτο στις αξιο-
λογήσεις κατά την παραλαβή του στο Λονγκ Μπητς 

και κυρίως κατά τη διάρκεια της μακράς και σκλη-
ρής εκπαιδεύσεως στο κέντρο Εκπαιδεύσεως του 
Αμερικανικού Στόλου στο Σαν Ντιέγκο. Οι κορυφαί-
ες εκείνες διακρίσεις είχαν ασφαλώς τεράστια ση-
μασία, εάν ληφθεί υπόψη, ότι το «Βέλος» οριοθε-
τούσε το 1959 τη μεγάλη αλλαγή για το Πολεμικό 
μας Ναυτικό, το οποίο, τότε, απαγκιστρωνόταν από 
τη Βρετανική αντίληψη και δυνατότητες ως προς 
τους ναυτικούς εξοπλισμούς και εντασσόταν στις 
τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης αμερικανι-
κής ναυτικής τεχνολογίας.

Σας υπενθυμίζω, ότι το 1959, το πλοίο μας ήταν 
εξοπλισμένο με 144 ηλεκτρονικές συσκευές, σε 
εποχή δηλαδή, κατά την οποία το Πολυτεχνείο των 
Αθηνών δεν είχε τότε πλήρως οργανωμένη έδρα 
ηλεκτρονικών, αλλά μόνον ηλεκτρολογίας, καθώς 
και ότι ήταν εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές αυτόματης επιλύσεως των προβλημάτων 
αντιαεροπορικής βολής, επιφανείας και βομβαρ-
δισμού, κατευθύνσεως των πυροβόλων και κατα-
νομής των στόχων, καθώς και με ανθυποβρυχιακό 
σύστημα από τα πλέον, επίσης, εξελιγμένα της επο-
χής του, που περιελάμβανε περιφερειακές ηχοεντο-
πιστικές συσκευές χαμηλής σχετικά διεισδυτικής 
συχνότητας, ηλεκτρικό υπολογιστή κατευθύνσεως 
του πλοίου και βολής αυτοκατευθυνομένων ηχητι-
κών τορπιλλών και άλλων όπλων και ασφαλώς, 
το 1959, δεν είχαν διαδοθεί ακόμη στην Ελλάδα, 
αλλά και στα περισσότερα κράτη, οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οι τηλεχειρισμοί, τα ηλεκτροϋδραυ-
λικά συστήματα τηλεκινήσεως και οι εξελιγμένες 
υποβρύχιες ηχητικές μεταδόσεις.
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Το πλήρωμα ήταν θαυμάσιο. Οι Υπόλογοι εξαι-
ρετικοί που εντυπωσίαζαν με τις γνώσεις τους, την 
αντίληψη και τη ναυτική τους εμπειρία. Δεν είναι κα-
θόλου τυχαία η ριζωμένη παγκοσμίως βαθειά εκτί-
μηση για τον Έλληνα ναυτικό. Οι Υπόλογοι αυτοί, 
αποτελούσαν την καθημερινή επιβεβαίωση.

Για το Επιτελείο των Αξιωματικών τι μπορεί να 
ειπεί κανείς; Είχαν όλοι άριστη επαγγελματική κα-
τάρτιση, καλύτερη από οποιονδήποτε άλλον, καλύ-
τερη από τον κάλλιστο. και συγχρόνως είχαν όλοι 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναδελφικότητας, 
που το ετόνωνε η καθημερινή σκληρή εκπαίδευ-
ση και η συναίσθηση της αποστολής. Με ιδιαίτερο 
όμως σεβασμό και βαθειά εκτίμηση αναφέρομαι 
στον Ύπαρχο μας Πλωτάρχη Γ. Τσιαδή, καθώς και 
στον Πρώτο Μηχανικό Πλωτάρχη Δ. Ποδάρα, στους 
ηγετικούς αυτούς Αξιωματικούς της διοικητικής 
μας ιεραρχίας και υπευθυνότητας, στους οποίους 
το πλοίο και όλοι μας χρεωστούμε τόσα πολλά. 
Ήσαν οι πυλώνες της εξαίρετης οργάνωσης, από-
δοσης και ετοιμότητας του πλοίου. Δεν μπορώ να 

αναφέρω τόσα άλλα ονόματα. Θα αναφερθώ όμως 
στους Υποπλοιάρχους Χρ. Δουζίνα, Μ. Λαζαρίμο, Λ. 
Μπάσμπα, Χρ. καρακίτσο, Ι. Δρακόπουλο, στους Αν-
θυποπλοιάρχους Φ. Ζωϊδάκη, Α. Τριανταφυλλίδη, 
Θ. Νάκο, Β. Αλεξανδρόπουλο, Ιφ. Ελευθερίου, Ν. 
Τσαπάρα και θα σταθώ ιδιαίτερα στους συμμαθητές 
και φίλους μου Σημαιοφόρους Ν. Σίμο και Ε. Προ-
κάκο, καθώς και στο Σημαιοφόρο Ι. Αρνή.

Υπηρέτησα στο «Βέλος» τρία συνολικά χρόνια, 
με ανεξίτηλες όμως τις μνήμες από την αρχική πε-
ρίοδο της εκπαιδεύσεως στις Αμερικανικές Ναυ-
τικές Σχολές, την εντυπωσιακή τελετή παραλαβής 
του πλοίου και υψώσεως της Ελληνικής Σημαίας 
και την εντατική εκπαίδευση όλων μας στο πλοίο, 
ιδίως εν πλω. η επιχειρησιακή οργάνωση και ετοι-
μότητα του πλοίου παρέμεινε η ίδια και τα επόμενα 
αυτά χρόνια. Το «Βέλος» εξακολούθησε να είναι 
πρώτο στις Εθνικές και Διασυμμαχικές ασκήσεις 
του ΝΑΤΟ. Ο σπόρος είχε βαθειά ριζώσει το 1959.

Όλους σας Ευχαριστώ

Το Αντιτορπιλικό «ΒΕΛΟΣ» εν πλω
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Επιμέλεια: 
Υποναύαρχος (ο) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ, 
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΝ

Α/Α Όνομα Βαθμός Περίοδος
1. Γ. κουντουριώτης Πλοίαρχος 13/12/1907-10/07/1908
2. Α. Σαχτούρης Υποναύαρχος 10/7/1908-03/08/1911
3. Π. Γκίνης Πλοίαρχος 07/01/1911-15/04/1912
4. Π. κουντουριώτης Υποναύαρχος 16/04/1912-16/09/1912
5. Μ. Ματθαιόπουλος Πλοίαρχος 16/09/1912-07/04/1914
6. Δ. Παπαχρήστος Υποναύαρχος 14/04/1914-16/06/1914
7. Δ. Δουσμάνης Υποναύαρχος 19/06/1914-14/06/1917
8. Γ. κακουλίδης Πλοίαρχος 22/06/1917-18/12/1917
9. Δ. Παπαχρήστος Υποναύαρχος 18/12/1917-22/06/1920
10. Ι. ηπίτης Υποναύαρχος 09/11/1920-26/04/1921
11. κ. Μαλικόπουλος Υποναύαρχος 29/04/1921-15/12/1921
12. Σ. Δουσμάνης Υποναύαρχος 15/12/1921-12/10/1922
13. Α. Γέροντας Πλοίαρχος 12/10/1922-11/03/1924
14. Α. Γονατάς Πλοίαρχος 11/03/1924-24/03/1924
15. Β. Λοπρέστης Υποναύαρχος 24/03/1924-08/07/1925
16. Α. Γονατάς Πλοίαρχος 08/07/1925-27/02/1926
17. Χ. Λούης Πλοίαρχος 27/02/1926-07/07/1926
18. Ι. Δεμέστιχας Πλοίαρχος 07/07/1926-03/10/1926
19. Χ. Λούης Πλοίαρχος 03/10/1926-01/12/1926
20. Ι. Δεμέστιχας Πλοίαρχος 01/12/1926-17/02/1927
21. κ. Τυπάλδος Υποναύαρχος 17/02/1927-15/07/1927
22. κ. Μαλικόπουλος Υποναύαρχος 15/07/1927-07/12/1928
23. Γ. Πανάς Υποναύαρχος 07/12/1928-18/02/1931
24. Χ. Λούης Πλοίαρχος 18/02/1931-07/12/1931
25. Π. Δημούλης Υποναύαρχος 07/12/1931-10/12/1932
26. Ι. Δεμέστιχας Πλοίαρχος 10/12/1932-06/03/1933
27. Χ. Λούης Πλοίαρχος 06/03/1933-09/03/1933
28. Π. Δημούλης Υποναύαρχος 09/03/1933-17/08/1933
29. Ε. καββαδίας Πλοίαρχος 23/08/1933-17/07/1934
30. Π. Δημούλης Υποναύαρχος 17/07/1934-03/03/1935
31. Δ. Οικονόμου Αντιναύαρχος 03/03/1935-19/12/1936
32. Ε. καββαδίας Πλοίαρχος 19/12/1936-12/01/1937
33. Α. Σακελλαρίου Υποναύαρχος 12/01/1937-13/08/1938
34. Ε. καββαδίας Υποναύαρχος 13/08/1938-17/09/1938
35. Α. Σακελλαρίου Υποναύαρχος 17/09/1938-20/04/1941
36. Χ. Δελαγραμμάτικας Υποναύαρχος 26/04/1941-30/04/1941
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37. Π. Βούλγαρης Αντιναύαρχος 03/09/1944-11/04/1945
38. Γ. Μεζεβίρης Αντιναύαρχος 11/04/1945-14/10/1946
39. Α. Λεοντόπουλος Υποναύαρχος 14/10/1946-02/02/1947
40. Γ. Μεζεβίρης Αντιναύαρχος 02/02/1947-20/09/1947
41. Π. Αντωνόπουλος Αντιναύαρχος 20/09/1947-17/11/1951
42. Π. κώνστας Υποναύαρχος 17/11/1951-06/09/1952
43. Π. Λάππας Αντιναύαρχος 06/09/1952-13/09/1958
44. κ. Τσάτσος Αντιναύαρχος 13/09/1958-04/12/1959
45. Γ. Παναγιωτόπουλος Υποναύαρχος/

Αντιναύαρχος
04/12/1959-27/11/1951

46. Δ κιοσσές Αντιναύαρχος 27/11/1961-12/12/1963
47. Σ. Αυγέρης Αντιναύαρχος 12/12/1963-30/03/1967
48. κ. Εγκολφόπουλος Αντιναύαρχος 30/03/1967-24/04/1967
49. Ι. Δέδες Υποναύαρχος/

Αντιναύαρχος
24/04/1967-18/09/1967

50. Σ. Περβαινάς Υποναύαρχος/
Αντιναύαρχος

13/12/1967-20/12/1968

51. κ. Μαργαρίτης Αντιναύαρχος 18/12/1968-01/06/1973
52. Π. Αραπάκης Αντιναύαρχος 01/06/1973-08/01.1975
53. κ. Εγκολφόπουλος Αντιναύαρχος 08/01/1975-08/01/1976
54. Σ. Μουρίκης Αντιναύαρχος 08/01/1976-16/09/1976
55. Σ. κονοφάος Αντιναύαρχος 16/09/1976-05/01/1982
56. Οδ. Ν. καπέτος Αντιναύαρχος 05/01/1982-23/03/1982
57. Ν. Παππάς Αντιναύαρχος 23/03/1982-22/12/1986
58. Λ. Βασιλικόπουλος Αντιναύαρχος 22/12/1986-17/07/1989
59. Ε. Λαγαράς Αντιναύαρχος 17/07/1989-28/02/1992
60. η. Δρίκος Αντιναύαρχος 28/02/1992-17/12/1993
61. Ι. Στάγκας Αντιναύαρχος 17/12/1993-16/02/1996
62. Λ. Παληογιώργος Αντιναύαρχος 16/02/1996-16/02/1998
63. Γ. Ιωαννίδης Αντιναύαρχος 16/02/1998-15/02/2001
64. Γ. Θεοδωρουλάκης Αντιναύαρχος 16/02/2001-05/03/2002
65. Α. Αντωνιάδης Αντιναύαρχος 05/03/2002-15/02/2005
66. Δ. Γούσης Αντιναύαρχος 15/02/2005-05/02/2008
67. Γ. καραμαλίκης Αντιναύαρχος 05/02/2008-17/02/2010
68. Δ. Ελευσινιώτης Αντιναύαρχος 17/02/2010-01/11/2011
69. κ. Χρηστίδης Αντιναύαρχος 01/11/2011-07/03/2013
70. Ε. Αποστολάκης Αντιναύαρχος 07/03/2013-

Βιβλιογραφία

Από την ιστοσελίδα του ΓΕΝ
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Επιμέλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα 
Ε. Χαχαμίδου ΠΝ, Ναύτης (ΔΙΑΧ) Θ. Περιστέρης 

Χρήσιμα Στοιχεία για Μέλη ΕΑΑΝ
Ταυτότητες – Άδειες

1.  Τα μέλη της ΕΑΑΝ μπορούν να εφοδιάζονται 
αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητες, άδειες που 
είναι απαραίτητα για ανάλογες χρήσεις. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υπο-
βάλλονται στην ΕΑΑΝ κατά περίπτωση για έκ-
δοση αυτών αναγράφονται κατωτέρω:

Α)  'Εκδοση ταυτότητας Αποστράτου
α)  Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής πράξης, ΓΕΝΙκΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤηρΙΟΥ ΤΟΥ κρΑΤΟΥΣ (ΓκΛ).
β) Αντίγραφο Μερίσματος ΜΤΝ.
γ)  Απόσπασμα Μητρώου ΠΝ ή αντίγραφο Φύλ-

λου μητρώου ΛΣ.
δ) Φ/Α πολιτικής Ταυτότητας Αποστράτου.
ε)  Δύο (2) έγχρωμες Φωτογραφίες 2,5x3 με θε-

ρινή στολή υπ’ αριθμ. 8 (ασκεπής) στον βαθμό 
αποστρατείας.

στ) Ομάδα αίματος.
ζ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ).
Β)  Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας Χη-

ρών & Ορφανών Αποστράτου
α)  Αποσπάσμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου 

μητρώου Αξιωματικού.
β)  Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημεί-

ωμα συντάξεως.
γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
δ)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 

(2,5x3).
ε) Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.

Γ)   Έκδοση ταυτότητας ΠΟΝ (Σύζυγοι ή  τέκνα 
18 έως 25 και άγαμα)

α)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 
(2,5x3).

β) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας κάθε μέλους.
γ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
δ)  Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ). 
Υποδοχή Πολυκαταστήματος: 
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)
Δ)   Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (Σύζυγοι ή  τέκνα 

18 έως 25 και άγαμα)
α)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 

(2,5x3).
β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρό-

σφατο. 
γ) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του μέλους.
δ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
ε)  Παιδιά (18-25 ετών) Υπεύθυνη δήλωση  «ότι είναι 

άγαμα».
Ε)   Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (τέκνα άνω των 

25 ή έγγαμο)
α) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ δικαιούχου 
Αξιωματικού ε.α. (ή χήρας)
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτού-
ντος. (παιδιού)
γ)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. (Απο-

στράτου ή χήρας)
δ)  Δύο φωτογραφίες διαστάσεων 2x3 ανά άτομο 

(παιδιού)
ε)  Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης 

μερίσματος (Αποστράτου ή χήρας) [ΜΤΝ]

Για περισσότερες πληροφορίες: Μηχανογράφηση ΕΑΑΝ ΤηΛ 210-3368662 FAX: 210-3310429
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρουσίαση βιβλίου 
«Όταν η συνείδηση καταδύεται»

Ο φιλόξενος και ζεστός χώρος του Polis Art 
Café στο αίθριο της Στοάς του Βιβλίου, χάρισε 
μια θαυμάσια βραδιά σε ένα πολυπληθές ακρο-
ατήριο αποτελούμενο από συμμαθητές, φίλους 
και συναδέλφους του συγγραφέα Αναστάσιου 
κάρμη που προσήλθε να παρακολουθήσει την 
παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Όταν η 
συνείδηση καταδύεται». Μεταξύ άλλων, την εκ-
δήλωση έκλεισε ο ίδιος ο συγγραφέας:

«… Οι αρχές και τα διαχρονικά πολεμικά πεπραγ-
μένα του Ελληνικού Στόλου, αδιαφιλονίκητα 
δείχνουν την υπεροχή των ιδανικών της φυλής 
μας, και καθιστούν εμφανή την αναγκαιότητα της 
προσφοράς τους. 

Αισθάνομαι την ανάγκη, να απολογηθώ στους 
άντρες των πλοίων του Στόλου, καθώς η επί-
κριση στο βιβλίο μου κάποιων παραδόσεων και 
κατεστημένων στα πλοία, σκοπό έχει μόνο να 
τονίσει τη διαφορά των σκληρών συνθηκών ερ-
γασίας τους, από οποιαδήποτε άλλη απλή επαγ-
γελματική απασχόληση. 

Εδώ, έχουμε να κάνουμε με προσφορά ζωής 
και έλεγχο της ολικής παρουσίας όλων των αν-
δρών του πληρώματος, καθότι, η καλή απόδοση 
πρέπει να διασφαλίζεται από τον κάθε κυβερνή-
τη πολεμικού πλοίου. Εξάλλου, με επιπλήττει στο 
βιβλίο μου, και ο νεωτεριστής ψυχολόγος φίλος, 
για τις κρίσεις που κάνω σαν ένστολος άντρας. 
Οπότε είμαι ευγνώμων για τα διδάγματα που πή-
ρα κοντά τους και ενθυμούμαι με νοσταλγία τη 
ζωή μου στα πλοία. 

Στα υποβρύχια όμως, ένιωσα διαφορετικά. 
Άλλος αέρας, άλλες συνήθειες, άλλες πρακτι-
κές. Είδα το σκληρό προσωπείο της ζωής και του 
κινδύνου, και εννόησα, ότι δεν θα μου γίνονται 
χάρες ή υποχωρήσεις από την ανάγκη, εάν μό-
νος μου δεν ενεργούσα ή αμελούσα να πράξω 
το αναγκαίο. 

Στα πληρώματα των υποβρυχίων επιθυμώ 
να πω, ότι ναι, με καταπλήξατε με την απόδοση 
που είχατε για το μεγάλο σκοπό, την ακούραστη 
υπηρεσία σας και τα μαθήματα που πήρα κοντά 
σας, και γι’ αυτό σας ευχαριστώ. Στους μη υπο-
βρύχιους αναγνώστες, νομίζω ότι μπορούμε 
τώρα να τους απονείμουμε το πτυχίο των υπο-
βρυχίων, ώστε να τους έχουμε για πάντα κοντά 
μας στην κατάδυση. Ελπίζω να συμφωνούν και 
οι υποβρύχιοι άντρες και φίλοι, γι’ αυτή μου την 
πρωτοβουλία. 

Επισημαίνω ακόμα, ότι η εσωτερική φιλοσο-
φία και σκέψη που περιέχεται στο βιβλίο, είναι 
απλώς ένας υποκειμενικός δρόμος, από τους 
άπειρους δρόμους της γης και των παιδιών του 

Γράφει ο Αξιωματικός εα Χ. Γιακουβάκης ΠΝ
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ανθρώπου. Ακόμα ξεκαθαρίζω, ότι η κάποια προ-
σωπική ζωή που αναφέρεται στο βιβλίο, είναι 
απλώς μια τυπική ζωή εργένη και νέου Αξιωμα-
τικού, της εποχής της γενιάς του ογδόντα. Οπότε 
τα πρόσωπα και οι καταστάσεις του βιβλίου, είναι 
μόνο αντιπροσωπευτικά δείγματα και προσομοί-
ωση της υποβρύχιας ζωής. 

Θέλω να προσκαλέσω τους συμμαθητές μου, 
το έτος 3025 μ.Χ., να συναντηθούμε στο μακάριο 
ανώτερο χώρο του σύμπαντος κόσμου, στο τρίτο 
αστέρι του πρώτου Ουρανού, για να θυμηθούμε 
τα παλιά, και να κάνουμε ξανά τα γήινα πειράγ-
ματά μας. 

Έθεσα τον εαυτό μου στη γενική κρίση ή επί-
κριση των αναγνωστών του βιβλίου μου, και του 
κόσμου, μόνο και μόνο για να κάνω γνωστή και 
μία άλλη γραμμή σκέψης, από τις χιλιάδες που 
υπάρχουν στην εποχή μας και να υποστηρίξω, ότι 
στα μάτια της ύπαρξης, αναγνωριζόμαστε μόνο 
από τις σκέψεις που κάναμε, τα συναισθήματα 
που νιώσαμε και από τις πράξεις μας, και όχι από 
το όνομα ή τα προσωρινά υλικά αποκτήματα της 
ζωής μας. 

και επειδή πολλοί φίλοι, μου λένε ότι δεν πο-
λυκαταλαβαίνουν τον ψυχολόγο που αναφέρω 
στο βιβλίο μου, μπορώ να τους καθησυχάσω, ότι 

ούτε εγώ τον καταλαβαίνω.
Το βιβλίο αφιερώνω στους συμμαθητές μου 

της ΣΝΔ, στα πληρώματα των Υποβρυχίων, κα-
θώς και στη μνήμη των Υποβρύχιων ηρώων και 
ειδικότερα, του άξιου υποβρύχιου πολεμιστή, 
Πλοίαρχο Μίλτωνα Ιατρίδη ΠΝ.

Ακόμα, αφιερώνεται στους απλούς αναγνώ-
στες που θέλουν να καταδυθούν στην άγνωστη 
ψυχολογία των πληρωμάτων των υποβρυχίων 
όλου του κόσμου και να νιώσουν λίγο από το 
δέος του βυθού και του άγνωστου πεπρωμένου 
ενός ειδικού όπλου.

Στους πρώην συναδέλφους μου, που μαζί 
εκπαιδευτήκαμε και ζήσαμε τις δυσκολίες ενός 
στρατιωτικού και ναυτικού επαγγέλματος, στο 
χωροχρονικό μονοπάτι της μοίρας μας.

Στους φίλους και τυχόν εχθρούς μου, τις δύο 
αυτές συνιστώσες μου, για τη βοήθεια και τα δι-
δάγματα που έδωσαν στη ζωή μου.

Στους ανθρώπους που έχουν μέσα τους πα-
νανθρώπινες αξίες και ιδανικά, για ένα καλύτερο 
κόσμο και προσβλέπουν στην ολοκλήρωση του 
χαρακτήρα τους και του κόσμου. 

και τέλος στην οικογένειά μου, που με στήριξε 
και με ανέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια. 

Στο σημείο αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη 
εάν σας κούρασα, να ευχαριστήσω τις εκδόσεις 
Αγγελάκη για την έκδοση του βιβλίου μου και 
ειδικά, το φίλο μου Μάνο Αγγελάκη. Ακόμα θέ-
λω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλούντες και 
παρουσιαστές του βιβλίου μου και όλους όσοι 
απόψε πλαισίωσαν αυτή την εκδήλωση: τον 
Αντιναύαρχο εα Παναγιώτη ραδίτσα ΠΝ, τους 
δημοσιογράφους κυρίους Νίκο Χιδίρογλου και 
Λεωνίδα Μπλαβέρη, τους ηθοποιούς κυρίους 
Βασίλη καΐλα και κωνσταντίνο κωνσταντόπου-
λο και τέλος τους καλλιτέχνες, κύριο Νικόλαο 
Βολάκο, κυρίες Δήμητρα κατραμάδου και Σέβη 
Τσιλιγκρούδη».
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ, Υποναύαρχος εα Κ. Ξύτσας ΠΝ,  
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

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, ανάλογα με τα μό-
ρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. 
Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους 
αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορί-
ων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθε-
ρίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παρα-
θεριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν 
όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που 
αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε 
μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγεγγραμένους 
στον πίνακα Δ (ΕκΤΕ.) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν 
δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη 
της περιόδου αυτής και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και 
ο πίνακας Δ (ΕκΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από 
τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι 
δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω 
αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερί-
σουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από 
την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.

ΓENIKA
2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο 

δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί 
θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την 
έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.

3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματι-
κούς πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες 
τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερι-
σμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ 
να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα 
το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν 
δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ πα-
ραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλε-
φωνικά από την ΕΑΑΝ.

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

θερισμό 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 κατα-
νέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.

6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων 
ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.

7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτο-
μα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα 
τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους δια-
τεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέγαση όλων των 
μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να 
περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθε-
ρισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 
210-3368663, 210-3368657.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ  
η διάρκεια παραθερισμού είναι: 
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως 
και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ. 
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως 
και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ. 
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα 
τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως 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 περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατά-
λυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές 
χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ 
και 450 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσε-
ων - Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυ-
τόματα 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 ιδιωτι-
κά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή: 
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α.  Ο Πίνακας (Α) «ΔΙκΑΙΟΥΜΕΝΟΙ κΑΤΑ ΣΕΙρΑ ΠρΟΤΕ-
ρΑΙΟΤηΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟρΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ' 
αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζοuν 
καθώς και οι αναπληρωματικοί.

β.   Ο πίνακας (Β) «ΕξΥΠηρΕΤηΘΕΝΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ ΠρΟη-
ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ κΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ρΑΘΕρΙΣΤκΑ 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)»

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά Μέλη 
στο ΘΑΝ 1ης, 2ης, στο ΝΑΣΚΕ 1ης και 2ης περιόδου, 
στον Φάρο Αρκίτσας 3ης περιόδου και ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 5ης 
περιόδου μέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:

Α) ΘΑΝ
1η περίοδος ΘΑΝ (16 Μαΐου – 28 Μαΐου 2014)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ΠΝ
ΒΑΜΠΟρΑκηΣ ΜΙΧΑηΛ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ΠΝ 
ΧΟΖΟΣ ΔηΜΟΣΘΕΝηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΕρΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΝΙκΟΛΑκηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηΛ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
κΟρΟΜΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΑΜΟΥΛη ΜΑρΙΑ Χ/ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΥ ΠΝ
ΒΕρρΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΑΥρΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
κΑρΑΓΕΩρΓηΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΤΑΜΠΑκηΣ ΑΝΑρΓΥρΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ Λ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΓΑΝΙΩΤηΣ ΣΠ ΠΛΩΤΑρΧηΣ ΠΝ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΠΟΛ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
κΟΥκηΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓκΟΥΦΑΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΙΑΝΝΑκηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
κΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ (Ε) ΠΝ 
κρηΤΙκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΟΥκΙΑΝΟΣ ΔηΜ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΑΥρΙΝΟΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑρΓΥρηΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ρΙΖΙκΙΑΝΟΣ ΝΙκ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ

2η περίοδος ΘΑΝ (30 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2014)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ

ΔΟΥΜΟΥρΑΣ Δ. ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ
ΝΟΜΙκΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑρΧΟΣ
κΟΝΤΟΓΙΑΝΝηΣ ΑΝ. ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤη ΜΕρ. Χ/ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ
ΛΙΜΠΕρηΣ ΣΤΕΦ. ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ
ΣΙΑΠκΑρΑΣ ΔηΜηΤρ. ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ
κΟΔΕΛΛΑΣ ΛΑΜΠ. ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ
ΜΑΝΑΤΟΣ ΝΙκ. ΑΝΤΙΝΑΥΑρΧΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑρηΣ ΕΥΣΤ. ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ
κΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ κΩΝ. ΠΛΟΙΑρΧΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ
ΠΟΥΛηΜΕΝΟΣ ΔηΜ. ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ
ΔηΜΟΥ ΧρηΣΤΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ
ΠΟΛΙΤηΣ ΣΤ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣκΛΙΖη-ΜΠΟΖΙκη ΑΝ. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΔΙΑΜΑΝΤηΣ Π. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΤρΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
κΕΦΑΛΛΩΝΙΤηΣ ΜΙΧΑηΛ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ρΕκΛΕΙΤηΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ. Χ/ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΥ ΠΝ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ ΠΝ
ΔΟΥΜΕΝηΣ Ν. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΓΙΑΝΙΩΤηΣ ΣΠ. ΠΛΩΤΑρΧηΣ ΠΝ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΠΟΛ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ηρ. ΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΠΕρΔΙκΟΥρηΣ Γ. ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ
κΙΟΥΠΕΛη ΕΛ. ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ
ρΟΥΧΩΤΑΣ κΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΒΕΝΔρΑ ΕΙρηΝη ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ
ΠΑΠΑΣΩΤηρΙΟΥ ΒΑΣ. ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ
ΜΕρΙΑΝΟΣ ΣΠ. ΣηΜΑΙΟΦΟρΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝηΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
κΥρΙΑκΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩη ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΑρΓΥρηΣ ΝΙκ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
κΑΛΛΙΩρΑΣ ΓΕΩρ. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧρηΣΤ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΤΣΑρΑ ΧΑρΙκΛΕΙΑ Χ/ΠΛΩΤΑρΧη ΠΝ
ΑΓΑΘΑΝΑΣη ΔηΜ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΤΣΑρΔΑκηΣ ΜΑΛ. ΠΛΩΤΑρΧηΣ ΠΝ
ΓκΟΥΣκΟΣ-κΑΤΣΑρΟΣ Γ. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ ΠΝ
ΣΙΔηρΟΠΟΥΛΟΣ κΥρ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ

Β) ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 
3η περίοδος (1 Ιουνίου – 10 Ιουνίου 2014)
ΝΑκηΣ ΣΠΥρΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ΠΝ

Γ) ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 
5η περίοδος (9 Ιουνίου – 16 Ιουνίου 2014)
κρΟκΟΔΕΙΛΟΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤηΣ 
(Ε) ΠΝ

EAAN121.indd   55 6/20/14   2:27:58 PM



56             ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

NEKPOΛOΓIEΣ

Στερνό αντίο στον Υποναύαρχο (ε.α.) Ιωάννη (Ντάνυ) Θεοφανίδη Π.Ν. 

Αγαπητέ μας φίλε και συμμαθητή Ντάνυ,
Έφυγες αιφνίδια και μας ξάφνισες όλους οδυνη-
ρά. Ειδικά εμάς τους συμμαθητές και φίλους σου, 
από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που τα τελευ-
ταία χρόνια ως απόστρατοι πλέον είχαμε συνη-
θίσει την ευχάριστη παρέα σου, μάταια θα περι-
μένουμε να δώσεις τη ζωντάνια σου στις μηνιαί-
ες μας συναντήσεις.

Αυτό που νομοτελειακά θα συμβεί σε όλους 
μας, είναι πολύ δύσκολο να το δεχθούμε για σέ-
να τον σπάνιο και ξεχωριστό.

Μια καρδιά μεγάλη, που χρόνια τώρα χάριζε 
καλοσύνη και γέλιο, μια καρδιά που έδωσε στο 
Ναυτικό μας το δημιουργικό παράδειγμα του 
"βάτραχου - καταδρομέα",  μια καρδιά που πρό-
σφερε στη θαυμάσια γυναίκα σου και στα τρία 
εξαίρετα παιδιά σου αγάπη, συνεχή φροντίδα, 
ασφάλεια και πατρική προστασία, μια καρδιά 
γαλουχημένη από τα παιδικά χρόνια με ακέραι-
ες και υψηλές αξίες και ευγενή ιδανικά, μια 
καρδιά που ποτέ δεν λύγισε ακόμη και στις πιο 
σκληρές και δύσκολες προκλήσεις, πώς είναι 
δυνατό να σταματά;

Είναι περιττό να αναφερθώ στα πολλά και διά-
φορα κατορθώματά σου, μετά την αποφόιτησή 
μας από τη Σχολή Δοκίμων. Αυτά είναι πλέον 
γνωστά και έχουν γραφτεί και δημοσιευθεί σε 
πολλά μέσα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
το τελευταίο τριήμερο μέτρησα περισσότερα από 
τριάντα άρθρα, σε διάφορες ιστοσελίδες, που 
αναφέρονταν με λεπτομέρειες στη καριέρα σου 
στο Π.Ν. και στην ένδοξη κολοκοτρωνέϊκη κατα-
γωγή σου.

Στο Ναυτικό δεν δούλευες, ούτε υπηρετούσες, 
απλά έκανες το καθήκον σου με αφοσίωση και 
υπευθυνότητα, έτσι όπως το είχες βιώσει από τον 

Ναύαρχο πατέρα σου και κληρονομήσει από τον 
Ναύαρχο παππού σου και τους λοιπούς Ναυάρ-
χους συγγενείς σου.

Διασκέδαζες την καθημερινότητα της απασχό-
λησής σου, γιατί ήσουνα άρρηκτα δεμένος με το 
Ναυτικό. Ήσουν γεννημένος ναύτης-γιομιτζής. 
Δεν δίσταζες μπροστά στο κίνδυνο, δεν προσπα-
θούσες να αποφύγεις τις δυσκολίες, ούτε να 
παρακάμψεις τις ευθύνες, αδιαφορούσες για την 
άνεση, ενδιαφερόσουν για τους συνεργάτες σου 
και επιδίωκες με πείσμα, επιμονή και αφοσίωση 
τον στόχο σου.

Αυτά τα σπάνια γνωρίσματά σου γρήγορα ανα-
γνωρίζονταν και σε έκαναν αγαπητό σε όλους.
Ενδεικτικό της αγάπης σου για τη σταδιοδρομία 
που διάλεξες μέσα στο Π.Ν., η οποία και σε κατέ-
ταξε στη κορυφή των ειδικών του ανορθόδοξου 
πολέμου, είναι το γεγονός ότι και μετά την απο-
στρατεία σου, όταν σου δόθηκε η κατάλληλη ευ-
καιρία, ασχολήθηκες με ανάλογο αντικείμενο. η 
εταιρεία που δημιούργησες για παροχή προστα-
σίας σε ποντοπόρα εμπορικά πλοία από την απει-
λή πειρατικών επιθέσεων, αναδείχθηκε όπως 
δίκαια υπερηφανευόσουνα, στις πιο επιτυχημέ-
νες του κλάδου αυτού και καταξιώθηκε διε-
θνώς.

Οι σχετικές διαλέξεις σου σε εξειδικευμένα 

Από τους συμμαθητές του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τάξεως 1963
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συνέδρια και σε διεθνείς οργανισμούς, σχετικά 
με την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας 
είχαν μεγάλη απήχηση. Σε άκουγαν όλοι αμέ-
σως γιατί καταλάβαιναν ότι αυτά που έλεγες 
δεν ήταν εικασίες ούτε γενικόλογες θεωρίες. 
Ήταν πράγματα που είχες βιώσει, σε αποστολές 
που για τους περισσότερους ίσως φάνταζαν 
ακατόρθωτες.

 Όσοι σε γνωρίσαμε από την τρυφερή ηλικία 
των σχολικών μας χρόνων θα σε θυμόμαστε με-
λαχροινό πιτσιρίκο να βουτάς με τη μάσκα σου 
στα βράχια στο Φιλιατούρι, για να βγάλεις πετα-
λίδες, "να κάνεις το τραπέζι στο Βασιλιά" όπως 
έλεγες.

Οι φίλοι και συμμαθητές σου από τη Σχολή Δο-
κίμων θα σε θυμόμαστε: 
-  ως πρωτοετή να βερινάρεις ασταμάτητα στο γή-

πεδο της Σχολής κάθε απόγευμα στις παιδιές, 
-  ως δευτεροετή να "ολισθαίνεις επί του χειρα-

γωγού της κλίμακος του Βασανείου κτηρίου",
-  ως τριτοετή να μας εμψυχώνεις, για άλλες δέ-

κα γερές κουπιές για να τερματίσει η τετράκω-
πός μας στη πρώτη θέση 

-  και ως τεταρτοετή να περιμένεις τη "χάρη ποι-
νών" του Αγίου κωνσταντίνου, για να βγεις 
εξόδου μετά τα Χριστούγεννα.
[Όχι δηλαδή πως σου έλειπαν οι έκτακτες βρα-

δινές έξοδοι από τη μάντρα του λεμβαρχείου...]
Πάντα αντισυμβατικός, αυθόρμητος και απο-

φασιστικός. Αυτός ήσουν.
Αγαπημένε μας συνάδελφε, συμμαθητή και 

φίλε Ντάνυ, καλό σου Ταξίδι στη τελευταία αυτή 
αποστολή. 

Εκεί που πας θα συναντήσεις τον Βασίλη, τον 
Γιάννη και τον Γιώργη. 

Πες τους ότι ποτέ δεν τους ξεχνάμε και ότι πά-
ντοτε τους νοιώθουμε ανάμεσά μας.

Ντάνυ, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμη-
ση όλων των συμμαθητών μας στο άτομό σου, 
θα θέλαμε να ξέρεις πως όσο ζούμε θα σε έχου-
με πάντα στη καρδιά μας.

Αιωνία σου η Μνήμη.

Δωρεά για Πρόνοια ΕΑΑΝ

Δωρεά 280 ευρώ στη μνήμη του Υποναυάρχου εα 
Ιωάννη (Ντάνυ) Θεοφανίδη ΠΝ εκ μέρους των 
συμμαθητών του, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
της τάξεως 1963.
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Επικήδειος για τον Ναύαρχο Λεωνίδα Βασιλικόπουλο

Φίλε και συμμαθητή Λεωνίδα,
με μεγάλη θλίψη, εκπροσωπώντας τους συμμα-
θητές μας στη ΣΝΔ σου απευθύνω τον τελευταίο 
χαιρετισμό.

Συναντηθήκαμε πριν από 64 χρόνια, το 1950 και 
από τότε διατηρήσαμε άρρηκτους δεσμούς φιλίας 
και συναδελφότητας.

 Από την αρχή ξεχώρισες για το λεβέντικο και 
αυθόρμητο χαρακτήρα σου, που σε έκανε δημοφι-
λή στους συμμαθητές μας και στους συναδέλφους 
μας γενικότερα.

Από τα πολλά σου χαρίσματα θα ξεχωρίσω ένα 
που σε χαρακτήριζε σε όλη σου τη ζωή. «Είχες 
μπέσα».

Δεν εδίστασες να παραιτηθείς από το Ναυτικό 
για να τηρήσεις το λόγο σου και να παντρευτείς 
την αγαπημένη σου Νότα, αφοσιωμένη σύντροφό 
σου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και τις τα-
λαιπωρίες που υπέστης τότε, όσο και τα τελευταία 
χρόνια στα σοβαρά προβλήματα της υγείας σου.

 η δική μας γενιά δεν χρειάστηκε να πολεμήσει 
για να δοκιμαστεί, έδωσε όμως εξετάσεις σε κρί-
σιμες και δύσκολες καταστάσεις, όπου εσύ αρί-
στευσες, γεγονός που σου αναγνωρίζεται από τη 
Ναυτική οικογένεια και την κοινή γνώμη.

η πολιτεία σε ετίμησε αναθέτοντάς σου επάξια 
το αξίωμα του ΑΓΕΝ στις απαιτήσεις του οποίου 
ανταποκρίθηκες άψογα. Ενδεικτικά αναφέρω την 
κρίση του ’87 και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
του Ναυτικού.

Πολλά θυμάμαι και θα μπορούσα να πω αυτή 
την ώρα από τη ζωή μς και την κοινή μας διαδρο-
μή από την ΣΝΔ ως και σήμερα.

Θα αναφέρω μόνο ένα. Τη χαρά των συμμαθη-
τών μας όταν σου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του 
ΑΓΕΝ και την προσέλευση όλων, χωρίς πικρίες 
και μικροαντιζηλίες στη συγκέντρωσή μας, δείγμα 
κι αυτό της γενικής αποδοχής που απελάμβανες.

Αφήνεις φεύγοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό 
στους φίλους σου, αλλά ένα αναπλήρωτο κενό 
στη Νότα, τον κρίτωνα και την Αλίντα. Τους αφή-
νεις όμως κληρονομιά το όνομά σου, το όνομα 
ενός λεβέντη, περήφανου, έντιμου ανοικτόκαρδου 
και ακέραιου ανθρώπου και Αξιωματικού.

 Φεύγεις για το τελευταίο σου ταξίδι με ήσυχη 
συνείδηση και καταξιωμένος.

καλό ταξίδι φίλε Λεωνίδα και καλή αντάμωση.

Από τον Αντιναύαρχο εα Αν. Τριανταφυλλίδη ΠΝ
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Στη Μνήμη του Κωνσταντίνου Κουκουτσάκη, Αντιπλοιάρχου(Ε) εα ΠΝ

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε, συνάδελφοι και 
φίλοι, την απώλεια του κωνσταντίνου κουκου-
τσάκη, Aντιπλοιάρχου (Ε)εα ΠΝ. 

Είχα την ευκαιρία να συνεργασθώ με τον κώ-
στα κουκουτσάκη στην πρωτόγνωρη εκείνη επι-
χειρησιακή αποστολή του Αμερικανικού αντιτορ-
πιλλικού κατευθυνομένων βλημάτων USS 
‘C.V.Ricketts’-DDG 5, επανδρωμένου με αξιωμα-
τικούς και πλήρωμα από επτά ναυτικά του ΝΑΤΟ 

(1964-1965). Τότε, επιπλέον των καθηκόντων 
του ως μέλος του πληρώματος του πλοίου (ανή-
κε στο Gunnery 2nd Division του Weapons 
Department, με προϊσταμένους αξιωματικούς, 
Αμερικανό και Ιταλό αντίστοιχα), ήταν και ο άμε-
σος βοηθός μου για την ευθύνη της ελληνικής 
ομάδας ως εθνικής αντιπροσωπείας πάνω στο 
πλοίο(2 αξιωματικοί, 24 υπαξιωματικοί και μό-
νιμοι δίοποι), κατά την πολύμηνη προετοιμασία 
και εκπαίδευση της ομάδας μας (στην Ελλάδα και 
τις ηΠΑ) και σε όλη τη 18μηνη διάρκεια της απο-
στολής. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να τον γνωρί-
σω από κοντά και καλά.

Σε παρόμοιες φορτισμένες συγκινησιακά πε-
ριστάσεις, η αναφορά στον εκλιπόντα δικαιολο-

γημένα οδηγεί συνήθως σε υπερτονισμό των 
προτερημάτων του. 

Εν  προκειμένω, όμως, την εκτίμησή μου για 
τον κώστα κουκουτσάκη την είχα ήδη διαμορ-
φώσει από αρκετά παλαιά (πριν από 50 χρόνια!). 
Ήταν εξαίρετος στην ειδικότητά  του και προ-
σαρμόστηκε με επιτυχία στο νέο ιδιότυπο περι-
βάλλον. 

Παράλληλα, διέθετε χαρακτήρα και ήθος ενός 
ατόμου σοβαρού και αξιόπιστου, ήταν αληθινά 
κύριος. Σεμνός, αλλά και δυναμικός. Πάντα ευ-
διάθετος, αλλά και πολύ υπεύθυνος. Με εκείνο 
το φυσικό και ανυπόκριτο χαμόγελο, πάντα αφο-
πλιστικός. 

Αμέσως πέτυχε να γίνει ‘ο φίλος  κώστας’ στην 
ελληνική ομάδα και ο ‘Gus, the Greek friend’ για 
τους ξένους. 

Αποδεκτός απ΄ όλους και αγαπητός σε όλους. 
Αρετές που σπανίζουν και ξεχωρίζουν τους λί-
γους από τους πολλούς.

 
Έναν τέτοιον άνθρωπο πώς να τον ξεχάσεις; 
Την οικογένειά του βαθειά συλλυπούμαι.

Από τον Δημήτρη Λισμάνη, Αντιναύαρχο εα ΠΝ
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… Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Ευαγγελίδης Πέτρος 11/9/2013 1940
Υποναύαρχος εα ΠΝ Λεβέντης Βασίλειος 13/5/2014 1954
Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ Πατάπης Άγγελος 14/5/2014 1921
Ανθυποπλοίαρχος εα ΠΝ Μιχελής Γεώργιος 24/3/2014 1934
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Χαβιαρόπουλος Χαράλαμπος 10/3/2014 1964
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Μπαγκλαντζής Κωνσταντίνος 28/3/2014 1931
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 15/4/2014 1968
Υποναύαρχος εα ΠΝ Θεοφανίδης Ιωάννης 2/6/2014 1945
Υποπλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ Άρνης Ιωάννης 24/4/2014 1935
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Μητρόπουλος Αντώνιος 26/5/2014 1934
Αντιπλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ Κυπριώτης Στυλιανός 12/6/2014 1943
Πλοίαρχος (ΥΝ) ΠΝ Καβιδοπούλου Α. 5/6/2014 1961
Αντιναύαρχος εα ΠΝ Κανάρης Μ. 5/6/2014 1955
Αξιωματικός εα ΛΣ Σωτηριάδης Θεόδωρος 30/5/2014 1919
Επίτιμος Α/ΓΕΝ Ναύαρχος εα ΠΝ Βασιλικόπουλος Λ. 30/5/2014 1932
Ανθυπασπιστής εα ΛΣ Δασκαλάκης Αριστοτέλης 6/6/2014 1958
Αντιπλοίαρχος εα ΛΣ Πολυστεριάδης 29/5/2014 1960

Μνήμη Ναυάρχου Ζαφείρη

«…  Θύμησες... αμέτρητες 
όταν ο χρόνος πλέον μηδενίζεται.
Το χθες γίνεται σήμερα.  
Ευθεία γραμμή. Νέα αρχή.  
Πορεία στο διηνεκές.  
Ανεβαίνεις...  
Εκεί που το θεϊκόν μέρος της ύπαρξης  
συναντά το αιώνιο ΕΝΑ.  
καλό σου ταξίδι Ναύαρχε Ζαφείρη.  
Στις ουράνιες θάλασσες του κόσμου».

Από την Υποναύαρχο (Ν) εα  
Β. Παπαμιχαήλ ΠΝ

Tελεταί Kωνσταντάρα
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου 
Ταβουλάρη Αντ/χου εα. Επιθυμώ να ενημερώσω 
τα μέλη της Ενώσεως ότι διατηρώ γραφείο τελε-
τών στην Αθήνα, Ανταίου 1 πλ. Μερκούρη, τηλ. 210 
9213398, 6972416761 και προσφέρω τις πρέ-
πουσες υπηρεσίες υποδειγματικά, προς «συναδελ-
φικές» τιμές. Αναλαμβάνω να κατατοπίζω και να 
δεικνύω στα ορφανικά μέλη της ΕΑΑΝ τις παροχές 
όλων των δικαιουμένων οικονομικών βοηθημάτων 
από τις κρατικές υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέρισμα, 
έξοδα κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ. Επίσης με το 
επίδομα θανάτου και τα έξοδα κηδείας που δικαι-
ούται η οικογένεια του εκλιπόντος, να καλύπτω τα 
βασικά έξοδα της τελετής, ανακουφίζοντας άμεσα 
την απρόσμενη οικονομική πίεση των οικείων του. 
Αναλαμβάνονται τελετές όλων των δογμάτων, απο-
στολές και παραλαβές περιστατικών σε όλη την επι-
κράτεια και εκτός αυτής, εκτελούνται παραγγελίες 
στεφάνων (άνθινων ή δάφνινων) καθώς και καύση 
σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία.

Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος•
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Επικήδειος για τον Πλωτάρχη εα Άγγελο Πατάπη ΠΝ

Άγγελε Πατάπη,
ήταν η δεύτερη πενταετία του 1940 όταν πήρες 
το δρόμο για το ΠΝ και πέρασες το Φ1 στο κΕ-
ΠΑΛ για να καταταγείς στο αγαπητό σου ΠΝ. 

Δύσκολες εποχές για τη χώρα μας τότε. Από το 
τότε πέρασαν πολλές δεκαετίες και έφθασε η ώρα 
που ξαφνικά έφυγες από τον πλανήτη Γη για τους 
κήπους της χριστιανοσύνης. 

Έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους 
φίλους και συμμαθητές σου στο ΠΝ που τόσα χρό-
νια περάσατε μαζί.

Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι του Άγγελου, ο 
Άγγελος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Δεν βρίσκε-
ται πια μεταξύ μας. Άγγελε, υπηρέτησες στο αγα-
πημένο σου ΠΝ πολλά χρόνια. 

Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. 
Έχαιρες της εμπιστοσύνης των ανωτέρων σου. 
Σε εκτιμούσαν όλοι. 

Όλοι εμείς οι υφιστάμενοί σου διδαχτήκαμε 
από σένα πολλά και σου είμεθα ευγνώμονες για 
όλη την προσφορά σου.

Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης 
στην δουλειά σου. Έγραψες τη δική σου ιστορία 
στο ΠΝ και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. 
Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλ-
φων 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 
Πλωτάρχου. 

Συμμαθητές στο ΠΝ και φίλοι του Άγγελου, ο 
Άγγελος έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για 
άλλους κόσμους, για άλλα μέρη, για την αιωνιό-
τητα, 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 Άγγελο Πατάπη.
Οι συμμαθητές και φίλοι σου Αξιωματικοί ε.α. 

όπως ο Λάζαρος Σταμπολιάδης, Μπάμπης Πανα-
γιωτόπουλος, Ζαφ. Ζαφειρόπουλος, Π. Τασιό-
πουλος, Γρ. κωνσταντόπουλος, Γρ. Γεωργακό-
πουλος και πάρα πολλοί άλλοι όσοι σε γνωρί-
ζουν σου εύχονται καλό Ταξίδι.

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλο ΠΝ
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Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. Έναρξη: 18/7/83, Πέρας: 1/7/85
2ο Σχολείο πτυχίου Β΄ Δοκίμων Κελευστών ΗΝΡΕ-ΗΝΔΒ από ΣΜΥΝ
Βαθμοφόροι: Αντιπλοίαρχος Β. Στεργίου, Πλωτάρχης Δ. Παπασπυριδάκος, Υποπλοίαρχος Γρ. Γεωργακόπουλος
Αρχηγοί: Ρόδης, Σόνιος

Οι φωτογραφίες των σελίδων 28 και 29 έγχρωμες

Ascending 
aorta

Aortic sinuses 
with coronary 
ostia

Aortic valve 
annulus

Left ventricle
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Την 11η Μαΐου 2014 έλαβαν χώρα τελετές 
εκδηλώσεων μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου καθόλη την επικράτεια και οι Ενώσεις 
Αποστράτων κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα. Εκ μέρους της ΕΑΑΝ 
στεφάνι κατέθεσε το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Πλοίαρχος 
(Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ

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

Αριστερά: Επιθεώρηση Ναγκίπ στο Εκπαιδευτικό «Αρματωλός» στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 25/7/1953
Δεξιά: «Αβέρωφ» Κωνσταντινούπολη 1918

Σημείωση: Συνάδελφοι που έχουν φωτογραφίες παλαιών ετών ομαδικές των σχολών τους, εάν επιθυμούν να τις προσκομίσουν στην ΕΑΑΝ  
για δημοσίευση στο περιοδικό.
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