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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

η ΘΕΟΛΟΓΙΚη ΘΕΩΡηΣη ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σ τη χαρά των εορτών των Χριστουγέννων και του 
νέου έτους, η εμπειρία της Εκκλησίας μας ψη-
λαφεί την παρέμβαση του άχρονου Θεού στην 

δική μας μετρούμενη ροή και διαδοχή του χρόνου, η οποία 
είναι συνυφασμένη με την φθορά και την ματαιότητα. Ο 
Χριστός έρχεται να ανακαινίσει την διάσταση του χρόνου, 
ελευθερώνοντάς την από την περατότητα και την φθορο-
ποιό φορά. Με την ενανθρώπηση του Κυρίου μας, ο χρό-
νος φθάνει στο «πλήρωμά» του, αποκτώντας μίαν εντε-
λώς νέα προοπτική. Στο πρόσωπο του Χριστού, παύει να 
αποτελεί πια εμπόδιο, το οποίο οριοθετεί τον άνθρωπο και 
τον κόσμο ως προς τον Θεό. η ενσάρκωση του Υιού και 
Λόγου του Θεού πραγματοποιείται εν χρόνω και ο «αεί Ων» 

ενοικεί στο «νυν». «αιώνια» ζωή δεν είναι, υπ’ αυτήν την 
έννοια και με συμβατικούς όρους, η χρονικά ατελεύτητη, 
αλλά η «πλήρωση» του μετρητού χρόνου με την βίωσή 
του ως διαρκούς και αδιάστατου παρόντος κοινωνίας με 
τον Θεό.

Ο χρόνος, τον οποίο βιώνουμε, ως δημιούργημα του 
Θεού, έχει αρχή, δηλαδή αιτιώδη έναρξη, και δεν είναι 
«άναρχος». Επίσης είναι πεπερασμένος και έχει όρια, δεν 
είναι ούτε άπειρος ούτε αιώνιος («ουκ αΐδιος»). Ο χρόνος 
ξεκινά με τη Δημιουργία και πορεύεται μαζί με τον άνθρω-
πο και ολόκληρη την κτίση σε ένα σκοπό, στη «συντέλεια 
των αιώνων», δηλαδή στην ολοκλήρωσή τους στην 
Βασιλεία του Θεού. αυτή η καινή κτίση, που αποτελεί την 

Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, 
Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Kαλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕααΝ εύχονται σε όλα 
τα Μέλη της ΕααΝ και στις οικογένειές τους
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προσμονή των πιστών και είναι ετοιμασμένη «από κατα-
βολής κόσμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ήδη παρούσα «εν 
μυστηρίω» στην Εκκλησία. Δεν είναι σωστό να την νιώ-
θουμε απομακρυσμένη σ’ ένα απροσδιόριστο τέλος του 
κόσμου, γιατί έτσι η πίστη μας και η προσδοκία της «ζωής 
του μέλλοντος αιώνος» ατονούν και δεν νιώθουμε την 
πληρότητα των λέξεων «Ελθέτω η βασιλεία Σου».

Όσον αφορά, στην φύση του χρόνου, οι φωτισμένοι. 
Πατέρες της Εκκλησίας μας προηγήθηκαν κατά αιώνες 
της σύγχρονης επιστήμης, όταν δίδασκαν ότι ο χώρος 
και ο χρόνος είναι άρρηκτα συμφυείς, συνιστώντας μίαν 
ενιαία πραγματικότητα. Ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι 
ο χρόνος είναι «το συμπαρεκτεινόμενον τη συστάσει του 
κόσμου διάστημα» (Κατά Ευνομίου, ΡG 29, στ. 560): Δεν 
θα μπορούσε να βρει κανείς τελειότερη διατύπωση για 
την διαστολή του κοσμικού χωροχρόνου, σύμφωνα με τις 
πιστοποιήσεις της σύγχρονης φυσικής.

αντιστοίχως, ο εκκλησιαστικός χρόνος δεν βιώνεται, 
εκτός του τόπου και του χρόνου που ζούμε. η Εκκλησία, 
στην επίγεια διάστασή της, αποδέχεται και αγκαλιάζει τη 
ροή του χρόνου, παρά τη φθαρτότητα και τη συμβατικότη-
τα, οι οποίες την συνοδεύουν. Έτσι ακολουθεί, στην ετή-
σια κυκλική οργάνωση της λειτουργικής ζωής, τα χρονικά 
μέτρα, τα οποία ορίζονται με βάση τα αστρονομικά στοιχεία 
και άλλες ανθρωποκεντρικές ημερολογιακές συμβάσεις. 
Όμως, ταυτοχρόνως υπερβαίνει αυτή την κατάτμηση του 
χρόνου, όπως και την διάκρισή του σε παρελθόν, παρόν 
και μέλλον.

Στην Εκκλησία μας οι ημέρες συναντούν τα ιερά γεγο-
νότα, καθιστώντας δυνατή την μέθεξη του ανθρώπου σε 
αυτά. Με αυτό τον τρόπο, το παρελθόν γίνεται συγχρόνως 
εορταστικό, αλλά και συμμετοχικό παρόν, γεγονός που 
δηλώνεται με την διαρκή υμνολογική χρήση του ενεστω-
τικού «Σήμερον» στις λειτουργικές συναθροίσεις (όπως, 
«η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει», «Σήμερον 
ο Δεσπότης τέμνεται την σάρκα ως βρέφος, πληρών τον 
Νόμον», «Σήμερον ο Δεσπότης σαρκί περιετμήθη, και 
Ιησούς εκλήθη», «Σήμερον ο Δεσπότης το βάπτισμα λαμ-
βάνει»). Ο Θεός γίνεται σημείο αναφοράς του ανθρώπου 

σε κάθε ώρα, ήμέρα και εορτή, ώστε κάθε στιγμή του χρό-
νου μας να είναι γεμάτη με το πλήρωμα της ζωής και ο 
χρόνος «του παρόντος βίου» να γίνεται «ενιαυτός Κυρίου 
δεκτός».

Στην Εκκλησία και την Θεολογία μας ο χρόνος αυτός 
δεν είναι κάτι τελείως διακριτό από εκείνον της Βασιλείας 
των Ουρανών, αλλά περικλείει την προτύπωση και την 
πρόγευσή του. Με τον Χριστό η Βασιλεία του Θεού αρχίζει 
εντός της ιστορίας και το έσχατον προσφέρεται στο παρόν, 
με την προοπτική της «αιωνιότητος». αυτό φανερώνει και 
η δοξολογική αναφορά με την οποία αρχίζει κάθε Θεία 
Λειτουργία: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του 
Υιού και του αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώ-
νας των αιώνων». Tο χρονικό κορυφώνεται στο αιώνιο 
ήδη εδώ και τώρα, με την Εκκλησία μας να γίνεται ο μαζί 
με εμάς και «όλω τω κόσμω συμπαρεκτεινόμενος» Χρι-
στός στον χρόνο και την ιστορία. Ο χρόνος, που έλαβε την 
αρχή από τον Δημιουργό Υιό και Λόγο του Θεού, αγιάζεται, 
και βρίσκει το τέλος και το πλήρωμά του στον ίδιο ως σαρ-
κωθέντα Χριστό, τον «Εμμανουήλ» «Θεόν μεθ' ημών» και 
γίνεται «νέος των εσχάτων χρόνων», και ο προαιώνιος και 
υπεράχρονος Θεός Λόγος, απαρχή της καινής κτίσεως.

Στην λατρεία της Εκκλησίας μας, οι χρονικές συναρ-
τήσεις, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, χωρίς να 
καταλύονται, συναιρούνται σε διαρκές παρόν της σωτη-
ρίας. η πίστη του παρελθόντος και η ελπίδα του μέλλο-
ντος συνδέονται και βιώνονται με την αγάπη στο παρόν. 
η Θεία Λειτουργία είναι ο άχρονος χρόνος της πίστεως, 
της ελπίδας και της αγάπης εν Χριστώ. αν ο επίγειος 
χρόνος γίνεται παλαιός, γερνά και φθείρει, η βαθύτερη 
υπόσταση του ανθρώπου μένει ανεπηρέαστη κατά την 
δυναμική ανταπόκρισης στην σχέση του με τον Θεό. Γιατί 
«αν ο εξωτερικός σ' εμάς άνθρωπος φθείρεται, ο εσω-
τερικός ανανεώνεται ημέρα με την ημέρα» (αλλ' ο έσω 
ημών ανακαινούται ημέρα και ημέρα»), μας διδάσκει ο 
απόστολος Παύλος (Κορ. Β', 4, 16). Με την ενσάρκωσή 
Του ο Κύριος μας καινοτομεί τον χρόνο, για να χορηγήσει 
«ζωήν την άχρονον τοις εν γη και λήξιν αιώνιον και δόξαν 
την ακήρατον».  
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Aνασκόπηση των γεγονότων 
από 21-10-2014 μέχρι 16-12-2014

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕααΝ αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο
τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά 
θέματα που απασχόλησαν την Ε.α.α.Ν. 
Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε 

τα Μέλη μας, συνοπτικά, για αυτά και για τις ενέργει-
ες στις οποίες προέβημεν :

α. Με τον Ν. 4254/14 ΦΕΚ α΄. 85/07-04-2014 
καταργήθηκε ο ΟΠαΔ και όλοι οι δικαιούχοι του, 
μεταξύ των οποίων και οι απόστρατοι, εντάχθηκαν 
στο ΙΚα-ΕΤαΜ στο οποίο δημιουργήθηκαν δύο 
Τομείς, ο Τομέας ασφαλισμένων Δημοσίου και ο 
Τομέας ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων ως αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια. η ΕααΝ διερευνά τις επι-
πτώσεις αυτής της αλλαγής και το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο των τριών Ενώσεων συνέστησε επιτροπή, η 
οποία φαίνεται στην σελίδα syntonistiko 59, η οποία 
μεταξύ των άλλων θα ασχοληθεί και με το θέμα αυτό 
και θα ενημερώσουμε τα Μέλη μας.

β. Την 21-10-2014 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων εξέδωσε την ανακοίνωση που 
φαίνεται στην σελίδα syntonistiko 40.

γ. Την 22-10-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ παρέ-
στη στην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 
του Ν.Ν.α. περιόδου 2014-2015 

δ. Την 27-10-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ κατέ-
θεσε στεφάνι στο Μνημείο του αγνώστου Στρατιώτη, 
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας παρέστη σε επετειακή εκδήλωση 
που διοργάνωσε η ΕααΣ. 

ε. Την 30-10-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ έλαβε 
μέρος σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι Ενώσεις 
των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. 
και των Σ.α. με θέμα τις αποφάσεις του ΣτΕ για τους 
μισθούς και τις συντάξεις.

στ. Την 02-11-2014 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 
και τα Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ Υποναύαρχος Κ. ξύτσας 
Π.Ν.ε.α. και αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. αναγνωστάκης Π.Ν. 
ε.α. παρέστησαν στα εγκαίνια του Γραφείου του Τοπι-
κού Εκπροσώπου της ΕααΝ στην ηλεία που έγιναν 
στον Πύργο.

ζ. Την 03-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ και το 
Μέλος του ΔΣ/ΕααΝ Υποναύαρχος Κ. ξύτσας Π.Ν. 
ε.α. ενημέρωσαν τα Μέλη του Παραρτήματος της 
ΕααΝ ΝΔ Ελλάδος στην Πάτρα.

η. Την 06-11-2014 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 
και Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ έλαβαν μέρος στο μνημό-
συνο υπέρ των πεσόντων κατά τον Β΄. Π.Π. και εν 
καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
στελεχών του Π.Ν. και του Λ.Σ.

θ. Την 09-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ παρέ-
στη στο μνημόσυνο των πεσόντων των Υποβρυχίων

ι. Την 10-11-2014 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων συναντήθηκε με τον νέο ΥΕΘα 
κο Ν. Δένδια, κατόπιν προσκλήσεώς του κου ΥΕΘα 
και στην συνέχεια εξέδωσε την ανακοίνωση που 
φαίνεται στην σελίδα syntonanak 41

ια. Την 20-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ και το 
Μέλος του ΔΣ/ΕααΝ Υποναύαρχος Κ. ξύτσας Π.Ν. 
ε.α. ενημέρωσαν τα Μέλη της ΕααΝ Παραρτήματος 
ΠΟΡΟΥ

ιβ. Την 21-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ και 
τα Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ Υποναύαρχος Κ. ξύτσας Π.Ν. 
ε.α. και αρχιπλοίαρχος (Δδ) I. αγγελόπουλος  Π.Ν. ε.α. 
παρέστησαν στον εορτασμό της ημέρας των Ε.Δ. που 
έγινε στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ.

Ιγ. Την 22-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ 
παρέστη στο Ν.Μ.Ε. σε εκδήλωση που έγινε για την 
παρουσίαση του βιβλίου του Πλοιάρχου (ΥΙ) α. Δια-
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μαντή Π.Ν. με θέμα «η προετοιμασία και η συμμετοχή 
των Υγ. Υπηρεσιών και η συμβολή του Υγειονομικού 
του Π.Ν. στην εποποιία του 1940-41».

ιδ. Την 23-11-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ κατέ-
θεσε στεφάνι στο Μνημείο του αγνώστου Στρατιώτη 
για την Εθνική αντίσταση.

ιε. Την 06-12-2014 ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 
και Μέλη του ΔΣ/ΕααΝ παρέστησαν στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις που έγιναν στη Σ. Ν.Δ. για τον εορτα-
σμό του Προστάτη του Π.Ν. και των ναυτικών αγίου 
Νικολάου. 

ιστ. Την 07-12-2014 ο Πρόεδρος της ΕααΝ 
παρέστη στο ετήσιο μνημόσυνο για τους θανόντες 
αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες 
του Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ.

2. Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε :

α. Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση και έκδοση 
Υπουργικής απόφασης, οι απόστρατοι θα λάβουν 
με την σύνταξη του Ιανουαρίου (θα καταβληθεί την 
22-12-2014) το ήμισυ της διαφοράς της συνταξιοδο-
τικής πράξεως της 31-07-2014 και της τωρινής και 
αναδρομικά βάσει αυτών 6 μηνών (Ιούλιος μέχρι και 
Δεκέμβριος) ενώ αναδρομικά 24 μηνών θα δοθούν 
σε διάστημα 3 ετών με έναρξη από τον Φεβρουάριο 
2015. Χρησιμοποιείται η έκφραση συνταξιοδοτική 
πράξη, γιατί υπενθυμίζεται ότι με τον Ν. 4093/12 
οι απόστρατοι υπέστησαν από 01-01-2013 και νέα 
μείωση όπως και οι λοιποί συνταξιούχοι, άρα και με 
πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομε-
λείας του ΣτΕ ποτέ οι συντάξεις δεν θα επανήρχο-
ντο στο ύψος της 31-07-2014. αναμένονται, όπως 
προελέχθη, οι αποφάσεις της Κυβέρνησης σε ότι 
αφορά την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της 
Ολομελείας του ΣτΕ. 

β. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
το Ελεγκτικό Συνέδριο με πιλοτική δίκη δικαίωσε 
απόστρατο και διέταξε την επαναφορά της σύντα-
ξής του στο καθεστώς της 31-07-2014 (ισχύουν 

βέβαια οι εν συνεχεία από 01-01-2013 κρατήσεις) 
και επιστροφή όλων των αναδρομικών. η εν λόγω 
απόφαση, εάν βέβαια οι πληροφορίες ευσταθούν, 
σημαίνει ότι:

(1). Όσοι έκαναν προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο μέχρι τον Μάιο 2013 καλύπτονται από την από-
φαση αυτή. Όσοι δεν έκαναν θα πρέπει να αποταθούν 
σε δικηγόρο για τις νομικές ενέργειές τους.

(2). η απόφαση είναι εκτελεστή προς το Γ.Λ.Κ. και 
δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.

(3). η απόφαση αυτή ενισχύει την θέση μας για 
πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων, γιατί έχουμε 
πλέον δύο αποφάσεις των ανωτάτων Δικαστηρίων 
της Χώρας και μας δίνει την δυνατότητα προσφυγής 
στο Δικαστήριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Ευρώπης.

γ. Την 18-01-2015 και ώρα 10.30 θα πραγματο-
ποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο η ετησία κοπή της 
Βασιλόπιτας της ΕααΝ. Στην εκδήλωση αυτή προ-
σκαλούνται όλοι οι απόστρατοι.

δ. Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, θα γίνουν εκδη-
λώσεις με κοπή Βασιλόπιτας πολλών Συλλόγων, 
οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνο-
νται από το site της ΕααΝ.

ε. Ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία ανα-
θεώρησης της ΚΥα που αφορά την συγκρότηση και 
την διαδικασία εκλογής του Δ.Σ./Ε.αα.Ν.

στ. η Ε.α.α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡαΚΙα, 
αναθεώρησης της ΚΥα περί συγκρότησης και εκλο-
γής του Δ.Σ./Ε.α.α.Ν. και S.T.C.W., οι οποίες θα εξε-
τάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά 
θέματα, ως Μερίσματα/Ε ΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές 
ΜΤΝ, ΝΝα/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονο-
μικά Πρόνοιας, αΟΟα κ.λπ. Επειδή υπάρχουν πολλοί 
συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά τα αντικεί-
μενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως 
τους καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της 
Ε.α.α.Ν. δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.  
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Γράφει ο Yποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Η μεταφορά του ναυστάθμου από την 

Φανερωμένη στη θέση «Αράπη» της Σαλαμίνας

Π αρά λοιπόν τις αντιρρήσεις της 
αντιπολιτεύσεως και τα καταιγι-
στικά πυρά που δέχθηκε το νομο-

σχέδιο «περί ιδρύσεως του ναυστάθμου στη 
θέση «αράπη» του νησιού Σαλαμίνας», τελικά 
ψηφίσθηκε και παράλληλα εκδόθηκε το 
παρακάτω Διάταγμα, το οποίο αποτελεί το 
Βασικό ιδρυτικό νόμο και είναι άξιο μνείας.

ΔΙαΤαΓΜα
Περί της ανεγέρσεως του Μονίμου Πολεμικού 
Ναυστάθμου εις την επί της νήσου Σαλαμίνος 
θέσιν «αράπη»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ α΄
ΒαΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛηΝΩΝ

Προτάσει του ημετέρου επί των Ναυτικών 
Υπουργού, υπ’ όψιν έχοντες την γνωμοδό-
τησιν της εκ Γάλλων αξιωματικών Επιτρο-
πής, αποφανθείσης, ότι καταλληλότερον 
μέρος προς ανέγερσιν Μονίμου Πολεμικού 
Ναυστάθμου είναι η επί της Σαλαμίνος θέσις 
«αράπη», αποφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Ορίζομεν_τόπον ανεγέρσεως Μονίμου 
Πολεμικού Ναυστάθμου την επί της νήσου 
Σαλαμίνος θέσιν «αράπη».

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημο-
σίευσις και εκτέλεσις του παρόντος ημών 
Διατάγματος.

Εν αθήναις τη 16η απριλίου 1881

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛηΣ
Έτσι ολοκληρώνεται ιστορικά η ίδρυση του 
ναυστάθμου στη σημερινή του θέση. η έκτα-
ση όπου οικοδομήθηκε ο σημερινός ναύσταθ-
μος Σαλαμίνας παραχωρήθηκε δωρεάν από 
το Δήμο Σαλαμίνας χάρη των συμφερόντων 
του έθνους και με μοναδικό σκοπό την εξυπη-
ρέτηση του πολεμικού και εμπορικού στόλου 
της Ελλάδας.

η έκταση ανέρχεται σε 3.000 στρέμματα και 
εκτιμήθηκε από τους διορισμένους γι’ αυτό 
εκτιμητές Κ. αναγνώστου, α. Κουλούρη, Ν. 
Παπασπύρου και I. Καραντάνη στο ποσό των 
1.130 δρχ.·

η παραχώρηση δωρεάν από το Δήμο Σαλα-
μίνας του απαιτούμενου χώρου για την ίδρυση 
του ναυστάθμου.

Την εποχή εκείνη το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Σαλαμίνας ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις των καιρών και συγχρόνως δια-
βλέποντας τα οφέλη που μπορούσε ν’ αποκο-
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μίσει ο «τόπος από την ίδρυση του ναυστάθ-
μου στο νησί Σαλαμίνα, με την υπ’ αριθμ. 3 
πράξη της 11ης Μαΐου 1881 που επικύρωσε η 
Νομαρχία αττικής με το υπ’ αριθμ. 4679/4703 
από 4ης Μαΐου 1881 έγγραφό της, αποφάσι-
σε την δωρεάν παραχώρηση γης στη θέση 
«αράπη» της Σαλαμίνας προς το Δημόσιο. 
Τα ανωτέρω έγγραφα περί της δωρεάν 
παραχωρήσεως της γης, όπου αναγέρθηκε 
ο ναύσταθμος, αποτελούν ιστορικά κειμήλια 
μεγάλης αξίας, γιατί ίσως είναι τα μοναδι-
κά αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν την 
ιστορική σχέση του ναυστάθμου με τη Σαλα-
μίνα, στα πλαίσια της ναυτικής μας ιστορίας. 
Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να παρατεθεί πιο 
κάτω αυτούσιο το ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαλαμίνας.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, η δωρε-
άν παραχώρηση, που αναφέρεται ανωτέρω, 
ορισμένων γαιών για τη δημιουργία του ναυ-
στάθμου ήταν η επιβεβαίωση προηγουμένης 
πράξεως που έγινε το 1878, όταν μεταφέρ-
θηκε ο ναύσταθμος από τον Πόρο στη Μονή 
της Φανερωμένης, πλην όμως η Νομαρχία 
αττικής ανακάλεσε την πράξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου σαν παράνομη.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σαλαμίνος 
αριθμ. πράξεως -3-

Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου 
Σαλαμίνος συγκείμενον από τον πρόεδρον 
α.Σ. Σαλματάνην και τα υποφαινόμενα μέλη, 
συνελθόν εις δημοσίαν συνεδρίασιν εν Σαλα-
μίνι και εν των Δημαρχιακώ Καταστήματι 
σήμερον την 1ην Μαΐου 1881 και αποτέλεσαν 
τα δυο τρίτα, παρόντος και του δημαρχούντος 
Προέδρου του Δήμου τούτου Πέτρου Παπα-
σωτηρίου (Σακελλαρίου), έλαβεν υπ’ όψιν την 

πρότασιν τούτου εκθέσαντος ότι το 1878 ο 
Δήμος Σαλαμίνος παρεχώρησεν τω Δημοσίω 
γαίας τινάς προς ίδρυσιν του Β. Ναυστάθμου 
των παραρτημάτων αυτού εν τη θέση «αράπη» 
της νήσου Σαλαμίνος, αναδεχθείς την ευθύ-
νην της από μέρους τρίτων διεκδικήσεως των 
παραχωρουμένων γαιών, αλλ’ η παραχώρη-
σις αύτη εγκριθείσα το πρώτον και υπό της 
Νομαρχίας ανεκλήθη κατόπιν υπ’ αυτής λόγω 
μη εκπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 
21 του περί Δήμων Νόμου και προτείνοντες 
όπως επαναλάμβανε το Συμβούλιον την γνώ-
μην, αποφανθή εάν εμμένη ο Δήμος εις την 
αρχικήν απόφασίν του διευκολύνων και τα 
του Δημοσίου ανάγκας και ποιών την παρα-
χώρησιν των αναγκαίων γαιών και εκτιμήσει,

ΣΚΕΦΘΕΝ
Επειδή, αφού η Σ. Κυβέρνησις απεφάσισεν 
οριστικώς ίνα ιδρύση Βασιλικόν Ναύσταθμον 
συν τοις αναγκαίοις αυτού παραρτήμασι επί 
της νήσου Σαλαμίνος κατά την θέσιν «αράπη» 
οριζομένην αρκτικώς από γνωστά όρια της 
πραγματικής ιδιοκτησίας των αδελφών 
Βασιλείου και Δήμητρας Τουπανά, μεσημβρι-
νώς με δημοτικάς γαίας και την θέσιν (Πηγή 
Γοβιού) συμπεριλαμβανομένης και της πηγής 
ταύτης, δυτικώς με ράχεις των περιεχόντων 
την θέσιν ταύτην ορέων ως τρέχουσι τα ύδατα 
κατά την κοινήν έκφρασιν και ανατολικώς με 
θάλασσαν και συγκειμένην εκ τριών περίπου 
χιλιάδων στρεμμάτων γαιών και μη.

Επειδή το έργον τούτου αυτόχρημα εθνικού 
τυγχάνοντος και προς σωτηρίαν τιμαλφών 
του έθνους συμφερόντων αποβλέποντος, ή τα 
της εξασφαλίσεως του εμπορικού και πολε-
μικού του έθνους ναυτικού του πολεμικού 
υλικού και των κατά γη και κατά θάλασσαν 
εθνικών δυνάμεων και των πάντων μέγιστον 
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προς εξασφάλισιν της εθνικής αξιοπρεπείας 
και υπάρξεως, φρονεί το συμβούλιον ότι και 
ο Δήμος Σαλαμίνος οφείλει κατά καθήκον ίνα 
προέλθη το καθ’ αυτόν αρωγός εις την εθνο-
σωτηρίαν ταύτην απόφασιν και επιχείρησιν 
της Σ. Κυβερνήσεως, παρέχων εις την Κυβέρ-
νησιν δωρεάν άπαντα τον χώρον των ανωτέ-
ρω περιγραφεισών γαιών των οποίων η αξία, 
κατά την γενομένην σήμερον ένορκον εκτίμη-
σιν υπό των τούτων διορισθέντων νομίμως 
εκτιμητών Κ.Κ. αναγνώστου, αθ. Κουλούρη, 
Νικ. Παπασωτηρίου και Ιωάν. Καντή, ανδρών 
ειδημόνων και εντίμων κτηματιών, δεν υπερ-
βαίνει τας δραχμάς χιλίας εκατόν τριάκοντα 
(1130) επειδή άλλως τε ουδεμία προσγίγνε-
ται εις τον Δήμον ζημία εκ της παραχωρήσε-
ως των ανωτέρω γαιών, αλλά τουναντίον και 
ωφέλειαν εκ της ιδρύσεως του Β. Ναυστάθ-
μου.

Πολλού λόγου αξίαν εις τους κατοίκους του 
Δήμου Σαλαμίνος και δεν προσγίγνεται μεν 
εκ τούτου ζημία εις τον Δήμον, διότι αι περί 
ων πρόκειται γαίαι μένουσι πάντοτε ακαλλι-
έργητοι, καθ' ο άγονα ουδεμίαν σχεδόν διά το 
Δήμον έχουσι και δύναται να λάβωσιν εις το 
μέλλον χρηματικήν αξίαν, ούτε εις δημοτικήν 
ανάγκην τινά εισίν προωρισμέναι να χρησι-
μεύσωσι, ιδρυομένου όμως του Β. Ναυστάθ-

μου εν τη θέση (αράπη) παρέχονται ένεκα 
τούτου πολλαπλοί εις τον Δήμον και τους 
κατοίκους Δημότας Σαλαμίνος ωφέλειαι ηθι-
καί, υλικαί και πολλαπλώς βελτιωθή και του 
τόπου κατάστασις και των κατοίκων η τύχη.

Επειδή ο Δήμος θεωρεί όλον τον χώρον 
των ειρημένων παραχωρουμένων γαιών προς 
ίδρυσιν του Βασ. Ναυστάθμου ως και τελείαν 
ιδιοκτησίαν του άτε προ τριακονταετίας ήδη 
και επέκεινα κατέχων και νεμόμενος αυτόν 
προς δε το συμβούλιον, ως διερμηνεύων τα 
αισθήματά του απ' αυτού αντιπροσωπευομέ-
νου κοινού του Δήμου Σαλαμίνος γνωρίζει 
εκ των προτέρων ότι ουδείς των Σαλαμινί-
ων θέλει ποτέ παρουσιασθή ως ιδιοκτήτης ή 
απαιτητής επί των παραχωρουμένων γαιών, 
προκειμένω ως εξετέθη, περί ανιδρύσεως 
Εθνικού έργου άτε πάντων ούτως εκφρα-
σθέντων δημοσία μ' όλα αυτά ταύτα εάν ποτέ 
παρουσιασθή πρόσωπον τι και διαφιλονικήση 
μέρος επί των περί ο λόγος παραχωρουμέ-
νων γαιών ο Δήμος ευχαρίστως αναλαμβάνει 
την υποχρέωσιν της αποζημιώσεως αυτού και 
της εξομαλύνσεως πάσης ενδεχομένης δια-
φοράς επί των εν λόγω αντικειμένων.

Δια ταύτα αποφαίνεται ομοφώνως
1) Παραχωρεί ευχαρίστως και δωρεάν εις 

την Σ. Κυβέρνησιν άπαντα τον χώρον των 
ειρημένων γαιών ώσπερ ούτος ανωτέρω 
περιγράφεται κατά τε την έκτασιν και τα όρια 
ίνα χρησιμεύση προς ίδρυσιν Β. Ναυστάθμου 
και των παραρτημάτων αυτού, των οποίων 
γαιών η ολική αξία κατά την γενομένη νομί-
μως και τακτικώς εκτίμησιν ανέρχεται εις 
δρχ. χιλίας εκατόν τριάκοντα (1130).

2) Παρέχει την άδειαν εις τον Δήμαρχον 
τούτου, ως και αντιπρόσωπον αυτού άμα τη 
εγκρίσει της παρούσης υπό της αρμοδίας 

Άποψη του ναυστάθμου Σαλαμίνας
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αρχής, προβή εις την σύνταξιν μετά του αρμο-
δίου της Κυβερνήσεως αντιπροσώπου του 
απαιτούμενου περί της εν λόγω παραχωρή-
σεως συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπό 
τον ρητόν όρον ότι εάν τρίτος τις παρουσια-
σθή και διαφιλονικήση μέρος εκ των παρα-
χωρουμένων γαιών αυτών τότε ο Δήμος να 
αναλάβη την υποχρέωσιν της αποζημιώσεως 
αυτών και εξομαλύνσεως πάσης ενδεχομέ-
νης διαφοράς.

η παρούσα να υποβληθή εν αντιγράφω 
αρμοδίως προς έγκρισιν όπου δει και ανακοι-
νωθή μετ' αυτήν εις το Σ. Υπουργείον Ναυτι-
κών δια τα περαιτέρω.

Ο Πρόεδρος   Τα μέλη

ακριβές αντίγραφον

αΠΟΦαΣη ΝΟΜαΡΧΙαΣ αΤΤΙΚηΣ ΚαΙ ΒΟΙΩ-
ΤΙαΣ 

αριθμ. πρωτ. 4679/4703/4-5-1881
ΒαΣΙΛΕΙΟΝ ΤηΣ ΕΛΛαΔΟΣ 

Ο ΝΟΜαΡΧηΣ αΤΤΙΚηΣ ΚαΙ ΒΟΙΩΤ1αΣ
Προς τον έπαρχον Μεγαρίδος
Εγκρίνομεν την υπ’ αριθμ. 3 πράξη δι’ ης το 

Δημοτικόν Συμβούλιον Σαλαμίνος παραχωρεί 
δωρεάν εις την Κυβέρνησιν προς ίδρυσιν του 
Β. Ναυστάθμου και των παραρτημάτων τού-
του, τριών περίπου χιλιάδων στρεμμάτων 
Δημοτικής γαίας κατά την θέσην «αράπη» 
εκτιμηθείσης εις δρχ. χιλίας εκατόν τριάκοντα 
αρ. 1130 και λαμβάνη την υποχρέωση να απο-
ζημιώση πάντα, ως τρίτου παρουσιασθησό-
μενος και απαιτηθησόμενον μέρος τι, της ως 
Δημοτικής παραχωρούμενης εκτάσεως, ως 
και να εξομαλύνη πάσα ένεκα ταύτης ενδε-
χομένης προς τρίτον διαφοράν.

      Εν αθήναις τη 4η Μαίου 1881

ΣΥΜΒΟΛαΙΟΓΡαΦΙΚη ΠΡαξΙΣ ΔΩΡΕαΣ
ΥΠ’ αΡΙΘΜ. 687

Εν Σαλαμίνι τη ενάτη του μηνός Μαΐου του 
χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού 
πρώτου έτους ημέραν της εβδομάδος Σάβ-
βατον Π.Μ. εν τω ενταύθα Ειρηνοδικειακώ 
Καταστήματι και ενώπιον εμού του Συμβο-
λαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Σαλαμίνος 
Γεωργίου Ν. Παπαδόπουλου, κατοίκου και 
εδρεύοντος ενταύθα επί τη παρουσία και των 
κάτωθι υπογεγραμμένων μαρτύρων Ζούρου 
Κουλούρη δικαστικού κλητήρος και Χαριλάου 
Γρηγοριάδου δικαστικού υπαλλήλου κατοί-
κου ενταύθα, γνωστών πολιτών Ελλήνων 
ενηλίκων και μη εξαιρεταίων ενεφανίσθησαν 
οι επίσης γνωστοί μοι άσχετοι πάσης συγγε-
νείας με εμέ και τους μάρτυρας μη εξαιρεταίοι 
Πέτρος Παπασωτηρίου πρώτος Δημαρχιακός 
Πάρεδρος του Δήμου Σαλαμίνος ως αντιπρό-
σωπος του Ομωνύμου Δήμου μη υπάρχοντος 
Δημάρχου κατοίκου ενταύθα, αφ’ ενός και ο 
ανδρέας Μιαούλης Πλοίαρχος του Βασιλι-
κού Ναυτικού και ήδη Κυβερνήτης του Κατα-
δρομικού «Ναύαρχος Μιαούλης» διαμένων 
ήδη ως εκ της υπηρεσίας του, εν τη θέσει 
«αράπη» της Σαλαμίνας αφ’ ετέρου και μοι 
εξέθηκαν τάδε, ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον 
του Δήμου Σαλαμίνος διά της υπ’ αριθμ. τρίτης 
και από πρώτης αρξαμένου μηνός πράξεως 
του, παρεχωρήσατο δωρεάν εις την Κυβέρ-
νησιν της Ελλάδος άπαντα τον Χώρον των εν 
τη θέσει «αράπη» της Σαλαμίνος κειμένων 
γαιών, συνισταμένων εκ στρεμμάτων τριών 
χιλιάδων (3000) περίπου και συνορευομένων 
αρκτικώς από τα εγνωσμένα όρια της πραγ-
ματικής ιδιοκτησίας των αδελφών Βασιλεί-
ου και Δημητρίου Τουπανά, μεσημβρινώς με 
γαίας ανηκούσας εις τον Δήμον Σαλαμίνος και 
εις την θέσιν «Πηγή Γοβιού» συμπεριλαμβα-
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νομένης και της πηγής ταύτης, αρκτικώς με 
ράχιν των εν τη θέσει ορέων κατά την κλήσιν 
των υδάτων και ανατολικώς με θάλασσαν, 
της πράξεως δε ταύτης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σαλαμίνος εγκριθείσης δια της υπ’ 
αριθμ. πράξεως 4679 και 4703 της τετάρτης 
αρξαμένου μηνός αποφάσεως της Νομαρχίας 
αττικής και Βοιωτίας ήδη ο Δημαρχών πάρε-
δρος Σαλαμίνος Πέτρος Παπασωτηρίου ως 
αντιπρόσωπος του ομωνύμου Δήμου, δηλοί 
ότι παραχωρεί δωρεάν εις το Δημόσιον της 
Ελλάδος τας ανωτέρω περιγραφομένας γαίας 
συμφώνως προς την διαληφθείσαν πράξιν του 
Δημοτικού Συμβουλίου όπως χρησιμεύωσιν 
προς ίδρυσιν του Βασιλικού Ναυστάθμου και 
των παραρτημάτων αυτού, παραιτείται παντός 
δικαιώματος και αξιώσεως του επί των γαιών 
τούτων υπέρ του Δημοσίου καθισταμένου 
Κυρίου και κατόχου αυτών από τούδε και εις 
το μέλλον, εν περιπτώσει δε καθ’ ην τρίτος τις 
ήθελεν διεκδικήσει μέρος_τι ή κατά το όλον 
των ανωτέρω γαιών ή οπωσδήποτε προβάλη 
δικαιώματα και αξιώσεις επ’ αυτών και παρε-
νοχλήσεις το Δημόσιον αναλαμβάνει ο Δήμος 
Σαλαμίνος την υποχρέωσιν να αποζημιώνη 
τους τυχόν ενεφανισομένους διεκδικητάς 
των γαιών τούτων να εξομαλύνη πάσαν τυχόν 
αναφυομένην έριδα και διαφοράν αναλαμβά-
νων και οιονδήποτε δικαστικόν αγώνα συμ-
φώνως προς την έννοιαν της διαληφθείσης 
πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς το 
Δημόσιον ενέχεται εις ουδεμίαν δοσοληψίαν 
ο ανδρέας Μιαούλης ενεργών ως αντιπρό-
σωπος του εν του Ναυτικού Υπουργού, δυνά-

μει του από εβδόμης Μαΐου τρέχοντος έτους 
και υπ' αρ. 5693 αποκλειστικού εγγράφου του 
επί των Ναυτικών Υπουργείου εδήλωσε ότι 
αποδέχεται την δωρεάν ταύτην, επί τέλους 
υπέμνησε και τοις συμβαλλομένοις τον 
περί μεταγραφής Νόμον και τας συνεπείας 
παραλήψεώς του, υπελογίσθη δε η αξία των 
δωρουμένων γαιών συμφώνως προς την από 
πρώτης Μαΐου τρέχοντος έτους και υπ’ αριθμ. 
34 έκθεσιν των πραγματογνωμόνων εις δρχ. 
χιλίας εκατόν τριάκοντα (1130).

Συνετάχθη όθεν το παρόν, όπερ αναγνω-
σθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επή-
κοον πάντων υπογράφεται νομίμως παρά 
πάντων και εμού.

Μετεγράφη εν Σαλαμίνι τη ενάτη (9) μηνός 
Μαΐου του έτους 1881.

ακριβές αντίγράφον εξαχθέν εκ του τόμου 
19 και υπ' αύξ. αριθμόν 144 των βιβλίων 
Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακίου του 
Δήμου Σαλαμίνος.

ΟΙ ΣΥΜΒαΛΛΟΜΕΝΟΙ              ΟΙ ΜαΡΤΥΡΕΣ
       α. ΜΙαΟΥΛηΣ                    α.α. ΚΟΥ-

ΛΟΥΡηΣ
  Π. ΠαΠαΣΩΤηΡΙΟΥ              Χ. ΓΡΉΓΟΡΙαΔηΣ
Ο ΣΥΜΒΟΛαΙΟΓΡαΦΟΣ - ΕΙΡηΝΟΔΙΚηΣ

Γ.Ν. ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μετεγράφη εν Σαλαμίνι τη ενάτη (9) μηνός 
Μαΐου του έτους 1881.

ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ του τόμου 
19 και υπ’ αύξ. αριθμόν 144 των βιβλίων 
Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακίου του 
Δήμου Σαλαμίνος.  

•
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K Καθ’ όλην την διάρκεια του πολέμου, 
ένα πράγμα απασχολούσε περισσό-
τερον, τους αντιπάλους.

η επικοινωνία, ήτοι, ασφαλής αποστολή 
μηνυμάτων και διαταγών με αδυναμία ανα-
γνώσεών των, από τον εχθρό.

Οι Σύμμαχοι, είχαν ως πλεονέκτημα την μη-
χανή «Turing» της Υπηρεσίας «ULTRA»

κωδικοποιούσε, από Bletchley Park στο 
Λονδίνο, τα μηνύματα των Γερμανών και 
οι τελευταίοι, είχαν την περίφημη μηχανή 
«Enigma», που τα έστελνε κωδικοποιημένα. 

η μηχανή, λοιπόν, «Turing» με συμβολή 
αποφασιστική κατά την απόβαση στη Νορ-
μανδία, Ιούνιο 1944, συνέχιζε να παίζη ένα 
σημαντικό ρόλο στο συμμαχικό κυνήγι, του 
παραμένοντα στη Γαλλία, Γερμανικού Στρα-
τού. Ο εχθρός παρέμενε αγνοών υποκλοπές, 
εμπιστευόμενος την μηχανή «Enigma» απο-
λύτως. 

Την χρονική εκείνη περίοδο, η μηχανή του 
«Turing» εδέχθη βοήθεια, από μία απρόσμε-
νη πηγή. Προς το τέλος αυγούστου 1944, ο 
στρατηγός Τρόυ Middleton της 8ης αμερικα-
νικής Στρατιάς πολιορκούσε τον μεγάλο Γαλ-
λικό λιμένα της Βρέστης. Ο Χίτλερ, θέλοντας 
να τιμήσει τους μαχόμενους στρατιώτες του 
με πολεμικά μετάλλια, για να τους εμψυχώσει 
ως και με τα ανώτερα πολεμικά παράσημα τα 
οποία απονέμοντο για ανδρεία ενώπιον του 
εχθρού, ήτοι Σταυρούς των Ιπποτών του Σι-
δηρού Σταυρού και μη δυνάμενος, φυσικά, να 
μεταβή ο ίδιος προσωπικά, διέταξε να απο-
σταλούν στους αμυνομένους στρατιώτας, με 
ειδικό αεροπλάνο.

Το Γερμανικό Σώμα Διαβιβάσεων, μόλις, 
έμαθε για την πτήση, απεφάσισε να συμπερι-
λάβη στο δέμα και κάτι άλλο, τις «Κλείδες του 
Γερμανικού Στρατού» με την μηχανή ENIGMA 
δια την επερχόμενη τριμηνία.

Ένα μεταγωγικό α Heinkel, εξετέλεσε την 
πτήση, έριξε το φορτίον το οποίον έπεσε όχι 
κοντά στο στόχο του, αλλά πλησίον του επι-
τελείου ενός αμερικανικού τάγματος. Ένας 
αμερικανός στρατιώτης, είδε την πτώση του 
αλεξιπτώτου μέσα στο σκοτάδι, άκουσε το 
κροτάλισμα του μετάλλου –από τους σταυ-
ρούς– και το άνοιξε.

Ο τρόπος αποστολής του δέματος, αν εγέ-
νετο από τους Άγγλους ή αμερικανούς κατά 
το άνοιγμα, θα είχε αναφλεγεί την ίδια στιγμή 
και θα είχε καταστραφεί. Και, όμως, παρά την 
εξυπνάδα των Γερμανών, δεν είχε προβλε-
φθεί συσκευή αυτοκαταστροφής, μέσα στο 
δέμα. Ο στρατιώτης, εμοίρασε τους «Σιδερέ-
νιους Σταυρούς» στους συναδέλφους του ως 
αναμνηστικά του πολέμου και τα υπόλοιπα τα 
έβαλε στο πακέτο.

Μετά το ξημέρωμα, αφού εξέτασε τα έγ-
γραφα, παρέδωσε το πακέτο στον προϊστά-
μενο του υπολοχαγό του α2 Γραφείου του 
Επιτελείου, ο οποίος διεπίστωσε ότι ήταν 
Μ-Schlüssei, οι κλείδες της Γερμανικής 
ασυρμάτου επικοινωνίας έγγραφα μεγάλης 
σημασίας. αυτός το παρέδωσε αμέσως, στον 
Διοικητή του και μετά τα απέστειλαν στο 
Bletchley Park, στην αγγλία, με αυστηρά μέ-
τρα ασφαλείας. Εκεί, οι Άγγλοι, με την μηχανή 
«Turing» ήσαν ικανοί να αποκρυπτογραφούν 
τα τρέχοντα μηνύματα του Γερμανικού Στρα-

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ IΔ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ανέλπιστη βοήθεια
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τού, κατά τον γρηγορότερο τρόπον.
η απόκτησις του πακέτου με τις κλείδες, θα 

καθιστούσε τους συμμάχους ικανούς να επι-
τύχουν μία άλλη στρατιωτική νίκη, επί των 
αντιπάλων. Τον εντοπισμό και παγίδευση των 
υπολειμμάτων ενός Γερμανικού τμήματος Στρα-
τού στη Γαλλία, μετά την μάχη του θύλακος της 
Μονς. Έτσι, πληροφορήθηκαν για επιζήσαντας 
Γερμανούς που οπισθοχωρούσαν προς την 
γραμμή Siegfried, έχοντας σχηματίσει έναν προ-
σωρινό στρατό, κοντά στη Μονς. Οι αμερικανοί 
εγκατέστησαν πανίσχυρα οδικά φράγματα και η 
επόμενη πράξις ήτο, «σαν να πυροβολούσαν κα-
θισμένα περιστέρια». Περίπου 20.000 άνδρες, 
τα υπολείμματα 20 μεραρχιών συνελλήφθησαν, 
ενώ η Συμμαχική αεροπορία είχε καταστρέψει 
850 οχήματα, 50 άρματα, 650 καρότσες με άλο-
γα και αιχμαλώτισε άλλους 500 άνδρες. Οι αμε-
ρικανοί, σε επίσημη ανακοίνωσίν τους, έδειχναν 
ικανοποιημένοι δια νίκες στα πεδία των μαχών, 
ενώ η αλήθεια ήτο ότι, χωρίς την γνώση από 
τους καταληφθέντας κλειδαρίθμους, ο στρατός 

αυτός θα είχε επιστρέψει στην Γερμανία. Ήτο 
ένας ακόμη θρίαμβος των συμμάχων, προς το 
τέλος του πολέμου. Πάντως, οι Σύμμαχοι από 
το φθινόπωρο του 1944 άρχισαν να αντιλαμ-
βάνονται ότι η μηχανή «Turing» της Υπηρεσίας 
ULTRA ίσως να είχε παραβιαστεί, μία διαπίστω-
σις που προήλθε, όχι από την αμεριμνησία των 
Συμμάχων, αλλά υπό υπόδειξη, εκ μέρους ενός 
μέλους του Επιτελείου Συμμαχικής αποστολής 
στο Λονδίνο, το οποίον ήτο και πράκτωρ των 
Γερμανών.

Ούτος, στο τέλος του Ιουλίου 1944 μετέβη 
στον αγγλικό τομέα της Νορμανδία, ως μέλος 
της Συμμαχικής αποστολής. Κατά τον Σεπτέμ-
βριο μετέβη στην Ολλανδία και εκεί, συνελ-
λήφθη ή παρεδόθη στους Γερμανούς. Στους 
ανακριτάς του, περιέγραψε όλα όσα είχε δει 
και είχε μάθει κοντά στους συμμάχους. Τους 
ανέφερε για την στρατιά του Montgoery, που 
θα διέσχιζε τον Ρήνο, μέχρι τη Β. Γερμανία 
και τους φανέρωσε την υπηρεσία υποκλοπών 
των Άγγλων, την ULTRA.  

Η επικρατούσα στο ευρύ κοινό αντίλη-
ψη είναι ότι τα Γερμανικά Υποβρύχια, 
είχαν πάντοτε προεξάρχοντα ρόλο 

στο Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και ήταν ανα-
μενόμενο να αναπτύξουν εντονότατη επιτυχή 

δράση σε βάρος συμμαχικών εμπορικών και 
πολεμικών πλοίων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (α΄ ΠΠ) καθώς επίσης και στον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο (Β΄ ΠΠ), βυθίζοντας πά-
ρα πολλά από αυτά. Κύριοι στόχοι των Υποβρυ-

Συνοπτική αναδρομή του Υποναυάρχου ε.α Σωτηρίου Γεωργιάδη ΠΝ

Γερμανικά υποβρύχια  
στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

•
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χίων και στους δύο αυτούς πολέμους ήταν τα 
εμπορικά πλοία, που μετέφεραν συμμαχικά 
εφόδια. Στα ακόλουθα γίνεται σύντομη αναφο-
ρά σε σημαντικά στοιχεία, που δεν είναι ευρύ-
τερα γνωστά, ως προς τα Γερμανικά Υποβρύχια 
στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους του 1914-
1918 και του 1 939- 1 945, από τα οποία δια-
φαίνεται ότι η Γερμανία είχε να αντιμετωπίσει 
σοβαρότατα προβλήματα με τα Υποβρύχιά της. 
Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι η Γερμα-
νία δεν είχε κάνει την απαιτούμενη προετοι-
μασία στον τομέα των Υποβρυχίων πριν από 
τον Α΄ ΠΠ καθώς και πριν από τον Β΄ ΠΠ, και 
αυτές οι σημαντικές αδυναμίες, συνέτειναν 
στην ήττα της και στους εν λόγω δύο Πολέ-
μους.

Το πρώτο Γερμανικό Υποβρύχιο, το 
BRANDTAUCHER, του εφευρέτη Whilhelm 
Bauer, επιδείχθηκε στο Γερμανικό Ναυτικό το 
1 850 στο Κίελο, χωρίς να κινήσει το ενδιαφέ-
ρον των ειδικών, διότι βυθίστηκε στην πρώτη 
του κατάδυση. Έτσι το Γερμανικό Ναυτικό ήταν 
το τελευταίο από τα σημαντικά Πολεμικά Ναυ-
τικά της εποχής εκείνης που αποφάσισε να κα-
τασκευάσει Υποβρύχια, ενώ τα άλλα Ναυτικά 
είχαν ήδη αποκτήσει Υποβρύχια από το 1902. 
Το πρώτο Υποβρύχιο U-1 του Γερμανικού Ναυ-
τικού, καθελκύστηκε τον αύγουστο του 1906.

Κατά την έκρηξη του α΄ ΠΠ το 1914, η Γερ-
μανία διέθετε μόνο 20 Υποβρύχια εν ενεργεία 
και 15 υπό κατασκευή. Στη διάρκεια του α΄ ΠΠ 
η Γερμανία αποδόθηκε σε εντονότατες προσπά-
θειες για την εσπευσμένη ναυπήγηση Υποβρυ-
χίων. Μεταξύ αυγούστου 1914 και Νοεμβρίου 
1918, η Γερμανία κατασκεύασε και ενέταξε το 
Πολεμικό της Ναυτικό 343 Υποβρύχια. από αυ-
τά απώλεσε 200, εκ των οποίων 178 σε πολε-
μικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το θάνατο 
περισσότερων από 5.000 ανδρών των πληρω-

μάτων τους. Τα Γερμανικά Υποβρύχια βύθισαν 
στον α΄ ΠΠ 5.282 εμπορικά πλοία συμμαχικών 
και ουδετέρων κρατών. Το Γερμανικό Υποβρύ-
χιο U-31 επέτυχε τις περισσότερες βυθίσεις, 
που ανήλθαν σε 224 πλοία. Στο τέλος του α΄ 
ΠΠ το 1918, η Γερμανία διέθετε 176 Υποβρύχια 
εν ενεργεία και 149 σε διάφορα στάδια κατα-
σκευής.

Μετά την ήττα της Γερμανίας στον α΄ ΠΠ, η 
Συνθήκη των Βερσαλλιών του Ιουνίου 1919, 
μεταξύ των βαρύτατων περιορισμών και επα-
νορθώσεων που της επέβαλε, απαγόρευσε στη 
Γερμανία την κατασκευή και πρόσκτηση Υπο-
βρυχίων. Έτσι η Γερμανία δημιούργησε στην 
Ολλανδία Γραφείο Σχεδιάσεως Υποβρυχίων 
και στην Σουηδία ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη τορπιλλών. η Γερμανία από το 1932 
άρχισε πάλι προσπάθειες ανασυστάσεως του 
στόλου των Υποβρυχίων της και από το 1935 
άρχισε τη ναυπήγηση Υποβρυχίων, στα πλαίσια 
αγγλο-Γερμανικής Συμφωνίας περιορισμού 
εξοπλισμών.

Μεταξύ των ετών 1931 και 1939, η Γερμανία, 
η Ιταλία και η Ιαπωνία πολλαπλασίασαν τις δυ-
ναμικές προσαρτήσεις ξένων εδαφών. η Ιαπω-
νία, επειδή δεν μπορούσε να διαθέσει τα προϊ-
όντα της στις ξένες αγορές, εξ αιτίας των υψη-
λών δασμών, αναγκάστηκε, για να βρει αγορά, 
να επιτεθεί εναντίον της κινεζικής επαρχίας της 
Μαντζουρίας. Τον Οκτώβριο του 1935 ο Ιταλι-
κός στρατός εισέβαλε στην αιθιοπία. η Κοινω-
νία των Εθνών αντέδρασε αργοπορημένα στην 
Ιταλική εισβολή, επιβάλλοντας περιορισμούς 
στην παροχή των αναγκαίων εφοδίων για τη 
διεξαγωγή του πολέμου, όπως σίδηρο, άν-
θρακα και πετρέλαιο, οι οποίοι, όμως, σύντομα 
ανακλήθηκαν. Το 1936 η Γερμανία και η Ιταλία 
υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας ενώ λίγο αργό-
τερα οι δύο χώρες υπέγραψαν με την Ιαπωνία το 



 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014              15

αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο (Άξονας). Στόχος του 
Συμφώνου αυτού, ήταν η στρατιωτική συμμαχία 
και η επέκταση των σφαιρών επιρροής της Γερ-
μανίας στο Δυτικό Ειρηνικό και στις ανατολικές 
Ινδίες. Το ίδιο έτος η Γερμανία κατέλαβε την 
αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας. Τον 
Μάρτιο του 1938 πραγματοποιήθηκε η ένωση 
της Γερμανίας με την αυστρία. Τον Οκτώβριο 
του 1938 η Γερμανία προσάρτησε το γερμανικό 
κράτος των Σουδητών από την Τσεχοσλοβακία. 
Το 1939 η Βοημία μετατράπηκε σε Γερμανικό 
προτεκτοράτο, ενώ η Σλοβακία ανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητο κρατίδιο υπό την κηδεμονία της 
Γερμανίας. Τέλος τον απρίλιο του 1939 η Ιταλία 
κατέλαβε την αλβανία (προτεκτοράτο της Ιταλί-
ας από το 1921) ενώ η Ιαπωνία από το 1937 έχει 
εμπλακεί σε πόλεμο με την Κίνα.

Κατά την κηρύξει από τον Χίτλερ του Β΄ ΠΠ 
την 1 Σεπτεμβρίου 1939 και πάλι η Γερμανία δεν 
είχε την αναγκαία προετοιμασία, σε ότι αφορά τα 
Υποβρύχιά της. Το Γερμανικό Ναυτικό διέθετε 
μόνο 57 Υποβρύχια, εκ των οποίων μόλις 39 
σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο Διοικητής των 
Γερμανικών Υποβρυχίων ανέφερε ιεραρχικά 
στη Στρατιωτική και Πολιτική του ηγεσία, ότι 
για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών απο-
στολών που του ανατίθεντο, έπρεπε να διαθέτει 
350 Υποβρύχια. Τότε με εντολή του Χίτλερ άρ-
χισε εντονότατη και εκτενέστατη κατεπείγουσα 
προσπάθεια ναυπηγήσεως μεγάλου αριθμού 
Υποβρυχίων στη Γερμανία υπό πολεμικές συν-
θήκες. Έτσι η Διοίκηση Γερμανικών Υποβρυχί-
ων έφθασε τον αύγουστο του 1942 να διαθέτει 
358 Υποβρύχια, τα οποία μέχρι και τις αρχές του 
1 945, είχαν υπερβεί τα 400. Στη διάρκεια του 
Β΄ ΠΠ αναπτύχθηκαν πολλά σχέδια νέων τύπων 
Γερμανικών Υποβρυχίων, από τα οποία ναυπη-
γήθηκαν συνολικά περί τα 1.150. Κατά τον Β΄ 
ΠΠ βυθίστηκαν 739 Γερμανικά Υποβρύχια και 

χάθηκαν μαζί τους πάνω από 30.000 άνδρες 
που τα επάνδρωναν. Εξ αυτών 40 Υποβρύχια 
βυθίστηκαν από ατυχήματα, με περίπου 1.000 
νεκρούς από τα μέλη των πληρωμάτων τους. 
Τα Γερμανικά Υποβρύχια κατά τον Β΄ ΠΠ βύ-
θισαν κυρίως στον ατλαντικό και τον αρκτικό 
ωκεανό περισσότερα από 11.500 συμμαχικά 
πλοία, ήτοι υπερδιπλάσια από όσα είχαν βυθίσει 
στον α΄ ΠΠ. Μεταξύ των ετών 1940 και 1945 
διέπλευσαν τον ατλαντικό 2.200 συμμαχικές 
νηοπομπές που περιλάμβαναν 75.000 πλοία 
και μεταφέρθηκαν από τις ηΠα στην Ευρώπη 
4.300.000 άνδρες και 268.000.000 τόννοι υλι-
κών.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν για μακρό διάστημα τα Γερ-
μανικά Υποβρύχια από την έναρξη του Β΄ ΠΠ, 
οφείλονταν σε δυσλειτουργίες των πυροδοτι-
κών μηχανισμών των τορπιλλών τους. Έγιναν 
ανακρίσεις και τιμωρήθηκαν οι αρμόδιοι για την 
ανάπτυξη και κατασκευή αυτών των ελαττωμα-
τικών μηχανισμών. Τελικά η Γερμανία ζήτησε 
και πήρε τεχνική συνδρομή από την Ιταλία, για 
να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρότατο πρόβλη-
μα, που διέσωσε από βύθιση πολλά συμμα-
χικά πλοία, τα οποία είχαν προσβληθεί από 
Γερμανικές τορπίλλες.

Πολλά ακόμη σοβαρά τεχνικά προβλήματα 
παρουσιάστηκαν σε μετεξελιγμένα Γερμανικά 
Υποβρύχια, αλλά και νέας σχεδιάσεως, που 
αναπτύχθηκαν και ναυπηγήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια του Β΄ Π Π. Ενδεικτικό αυτών των δυ-
σμενέστατων περιστατικών, είναι η σωρεία ση 
μαντικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα 
νέας σχεδιάσεως Υποβρύχια τύπου U-XXI, το 
πρώτο των οποίων καθελκύστηκε τον απρίλιο 
του 1944. Συνολικά 120 Υποβρύχια του τύπου 
αυτού καθελκύστηκαν μέσα σε ένα έτος, μέχρι 
την παράδοση της Γερμανίας 8 Μαΐου 1945. Τε-



16               ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

λικά μόνο δύο Υποβρύχια τύπου U-XXI ήταν 
σε θέση να εκτελέσουν επιχειρησιακές περι-
πολίες, πριν από την λήξη του Β΄ ΠΠ.

Επειδή θύματα των Γερμανικών Υποβρυχίων 
στον Β΄ ΠΠ έπεσαν και πολλά πλοία του Ελλη-
νικού Εμπορικού Ναυτικού (ΕΕΝ), παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σύντομη αναφορά και 
σ’ αυτά.

η Μ. Βρετανία, παρά το ότι το 1939 διέθε-
τε το 26.11% της παγκόσμιας χωρητικότητας, 
είχε ανάγκη κατά τον Β΄ ΠΠ κάθε διαθέσιμου 
πρόσθετου εμπορικού πλοίου, προκειμένου 
να καλύψει τις αυξημένες λόγω του πολέμου 
μεταφορικές ανάγκες, όχι μόνο της μητροπο-
λιτικής αγγλίας, αλλά και τις πρόσθετες σε 
παγκόσμια κλίμακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
περί τα μέσα του 1940, το Βρετανικό Βασιλικό 
Ναυτικό διέθετε καύσιμα για 2 μόνο μήνες. Περί 
τον Σεπτέμβριο του 1941 είχαν απολεσθεί περί 
τα 25% των Βρετανικών Εμπορικών πλοίων. 
Το ΕΕΝ, με πολιτική απόφαση της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως του I. Μεταξά και τη συνεργασία 
Εφοπλιστών και Πληρωμάτων, ήρθε αμέσως 
αρωγό στη κάλυψη των εν λόγω αναγκών, από 
την έναρξη του Β΄ ΠΠ τον Σεπτέμβριο του 
1939, διαθέτοντας έκτοτε πλοία του ΕΕΝ για 
τις πολεμικές μεταφορικές ανάγκες της Μ. 
Βρετανίας, παρά το ότι η Ελλάδα ήταν ακόμη 
ουδέτερη και δεν είχε ανάμιξη στις εχθρο-
πραξίες.

η συνολική χωρητικότητα των πλοίων του 
ΕΕΝ κατά την έναρξη του Β΄ ΠΠ ήταν περί το 
2,6% της παγκόσμιας. Το ΕΕΝ διέθετε περί τα 
600 ωκεανοπόρα ατμοκίνητα πλοία και περί τα 
700 πετρελαιοκίνητα καΐκια. από τα ατμοκίνητα 
πλοία του ΕΕΝ, τα 90% περίπου ήταν φορτηγά. 
Εν τούτοις η ολική χωρητικότητα των πλοί-
ων του ΕΕΝ ήταν τότε μεγαλύτερη των αντι-
στοίχων εμπορικών ναυτικών της Σουηδίας, 

Σοβιετικής Ενώσεως, Καναδά, Δανίας και 
Ισπανίας.

Τα αργοκίνητα πλοία του ΕΕΝ ήταν εύκολοι 
στόχοι των Γερμανικών Υποβρυχίων και των 
πολεμικών επιφανείας. Οι Διεθνείς Κανόνες 
δεν ετηρούντο συνήθως, κάτι που απέβαινε εις 
βάρος της ζωής των πληρωμάτων των εμπορι-
κών πλοίων. Σύμφωνα με αυτούς τους Κανό-
νες, τα φορτία εμπορικών πλοίων ουδετέρων 
κρατών έπρεπε προηγουμένως να ελέγχονται 
και εάν διαπιστώνετο ότι μετέφεραν υλικά για 
πολεμικές ανάγκες, επετρέπετο να βυθιστούν, 
αφού προηγουμένως απεβιβάζετο το πλήρω-
μά τους στις σωσίβιες βάρκες που διέθετε κάθε 
πλοίο. Εν τούτοις πολλές φορές όχι μόνο τορ-
πιλλίστηκαν και βυθίστηκαν εμπορικά πλοία 
μόλις έγιναν αντιληπτά, αλλά και όσοι από τα 
πληρώματά τους προσπάθησαν να διαφύγουν, 
πολυβολήθηκαν και εξοντώθηκαν, για να μην 
υπάρξουν ίχνη.

Επισημαίνεται ότι διαταγές προς τα Γερμα-
νικά Υποβρύχια, που εκδόθηκαν ήδη από τον 
πρώτο μήνα του Β΄ ΠΠ την 30-9-1939, περι-
είχαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «… επειδή 
οι Έλληνες έχουν πωλήσει και μισθώσει πο-
λυάριθμα (εμπορικά) πλοία στους Άγγλους, 
τα Ελληνικά πλοία πρέπει να θεωρούνται ως 
εχθρικά … Κατά τις επιθέσεις τα Υποβρύχια 
να παραμένουν αθέατα …»

Κατά τον Β΄ ΠΠ, από το σύνολο των 500 πε-
ρίπου ωκεανοπόρων φορτηγών ατμοπλοίων 
του ΕΕΝ βυθίστηκαν από πολεμικές ενέργειες 
τα 211. Επιπροσθέτου 107 φορτηγά μας απω-
λέσθηκαν από άλλες αιτίες. Επίσης από τα 55 
επιβατηγά μας πλοία, βυθίστηκαν τα 52. ακό-
μη από τα 700 καΐκια, χάθηκαν περί τα 500. 
Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στον 
ατλαντικό κατά το έτος 1941. Μέχρι τότε πολ-
λά βραδυκίνητα φορτηγά πλοία διέσχιζαν τον 
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ωκεανό μόνα, ενώ οι νηοπομπές προσέφεραν 
περιορισμένη προστασία. Μετέπειτα οι ετήσιες 
απώλειες συμμαχικών πλοίων έβαιναν μειού-
μενες, με την ενίσχυση της παρεχομένης καλύ-
ψεως από πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Οι 
νεκροί του ΕΕΝ κατά τον Β΄ ΠΠ, υπερβαίνουν 
τους 2.500.

Τα κυριότερα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά πλοίων περιελάμβαναν τορπίλλες και 
νάρκες. Το σύνολο των ναρκών που ποντίστη-
καν κατά τον Β' ΠΠ υπολογίσθηκαν σε άνω των 
700.000. από αυτές περί το 70% ποντίστηκαν 
από αγγλία και Γερμανία. Οι νάρκες, μέχρι να 
εξουδετερωθούν μετά την λήξη του Β' ΠΠ, 
εξακολούθησαν να βυθίζουν πλοία για μεγάλο 
ακόμη διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των Ιταλικών επιθέσεων 
κατά της Ελλάδας στον Β΄ ΠΠ, πλοία του ΕΕΝ, 
υπό την προστασία του Πολεμικού μας Ναυτικού 
μετέφεραν ασφαλώς περί το 80% του πολεμι-
κού υλικού και των στρατευμάτων σε λιμένες 
πλησίον του μετώπου, χρησιμοποιώντας περί τα 
140 φορτηγά, 47 επιβατηγά και 56 ρυμουλκά.

Δεν είναι εφικτό στη συνοπτική αυτή περι-

γραφή να μνημονευτούν όλα τα δράματα και τα 

επιτεύγματα του ΕΕΝ κατά τον Β΄ ΠΠ. Γι’ αυτό 

γίνεται ενδεικτικά μνεία σε δύο ιδιαίτερα ση-

μαντικά περιστατικά. Το πρώτο αφορά το πλοίο 

«ΝΙΚΟΛαΟΣ Γ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤηΣ», το οποίο 

υπό την πλοιαρχία του Κωνσταντίνου Πανώργι-

ου, επέτυχε παρά τους κινδύνους και τις δυσκο-

λίες, να εισέλθει την 2-2-1943 στο λιμένα της 

Λιβύης και να εκφορτώσει πολύτιμα καύσιμα 

για το 8° Βρετανικό Στράτευμα που πολεμούσε 

στη Βόρεια αφρική. Ο Βρετανός Πρωθυπουρ-

γός Winston Churchill επισκέφτηκε το πλοίο 

στις 4-2-1943 και το συνεχάρη προσωπικά. 

Το δεύτερο αφορά σε παρόμοιο εγχείρημα. Το 

φορτηγό «ΕΛΠΙΣ», υπό την πλοιαρχία του Νι-

κολάου Κουβαλιά, πλησίασε υπό σφοδρότατο 

βομβαρδισμό την Λιβύη και εκφόρτωσε καύσιμα 

για τα Βρετανικά στρατεύματα, προκαλώντας 

τις επιδοκιμασίες του Βασιλιά της Αγγλίας. 

Γράφει ο αντιπλοίαρχος ε.α. Π.Ν. Χρήστος Δ. Γιανταμίδης

Oι Ρίζες - Εξέλιξη της Ποντιακής Διαλέκτου

Αν και δεν είμαι γλωσσολόγος, θα προ-
σπαθήσω να αναπτύξω τις ρίζες και 
την εξέλιξη της ποντιακής διαλέ-

κτου, στηριζόμενος σε ιστορικές μαρτυρίες/καταγρα-
φές αρχαίων αλλά και σύγχρονων ιστορικών.

Πριν όμως αναφερθώ στην ποντιακή διάλεκτο, κρίνε-

ται σκόπιμο να αναφερθώ συνοπτικά στο ποιοι και πότε 
εποίκησαν (μετανάστευσαν για νέες πατρίδες) τα πλού-
σια εδάφη του ευρύτερου χώρου του Ευξείνου Πόντου.

Σύμφωνα με τον Michael Rostovzeff, οι Έλληνες 
προσέγγισαν τις ακτές του Ευξείνου Πόντου γύρω 
στα 1100 π.Χ., δηλαδή την εποχή του σιδήρου. Ο 

•
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Βυζαντινός Λόγιος Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος 
θεωρεί την περιοχή του Πόντου ως πρωτοελλη-
νικό, χαρακτηρίζοντας και την Τραπεζούντα «Πρε-
σβυτάτη είπερ άλλη της υπαρχούσης».

O J. Flamerayer στο βιβλίο του «η αυτοκρατορία 
της Τραπεζούντας» υποστηρίζει ότι η Σινώπη ιδρύ-
θηκε από ελληνο-πελασγικά φύλα το 1260 π.Χ.

Ο πρώτος όμως καταγεγραμμένος ελληνικός εποι-
κισμός ήταν τον 9ον π.Χ, όταν οι Ίωνες της Μιλήτου 
ίδρυσαν την ηράκλεια, την Σινώπη και στην συνέχεια 
επεκτάθηκαν στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρου του 
Πόντου σύμφωνα και με τον γεωγράφο Στράβωνα.

Κατά συνέπεια η γλώσσα η οποία ομιλείτο τόσο στην 
περιοχή της Μιλήτου όσον και στον Εύξεινο Πόντο ήταν 
η αρχαΐζουσα ιονική-αττική ελληνική γλώσσα, και αυ-
τό μαρτυρείται και από τον ιστορικό ξενοφώντα το 
401π.Χ. στην «Κύρου ανάβαση», που αναφέρεται στην 
Τραπεζούντα ως «πάλιν ελληνίδα οικουμένην εν τω 
ευξείνω Πόντο, Συνοπέων αποικία».

Μέσω της ιωνικής-αττικής γλώσσας ο ελληνικός 
πολιτισμός διαδόθηκε και επεκράτησε στον Πόντο 
εξελληνίζοντας και όποιους ιθαγενείς συναντούσαν. 
Ιδιαίτερα δε, κυριάρχησε στο βασίλειο του Πόντου 
που δημιουργήθηκε από την παρθικής καταγωγής 
δυναστεία των Μυθιδρατών (302-64 π.Χ.).

Οι Έλληνες του Πόντου από τον 9°ν αιώνα π.Χ. 
μέχρι την ίδρυση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας δεν έπαψαν ποτέ να έχουν δεσμούς με 
την μητροπολιτική Ελλάδα, ιδιαίτερα με την αθήνα, 
όπως στο εμπορικό, στον οικονομικό, στο αμυντικό 
και στο πολιτισμικό τομέα.

Με την ίδρυση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυ-
τοκρατορίας και την επικράτηση της χριστιανικής 
θρησκείας και στο Πόντο, το εθνονύμιο «Έλλην» 
απωλέσθηκε καθόσον ταυτίστηκε με τον όρο «πα-
γανιστής» και αντί αυτού επεκράτησε το όνομα 
Ρωμαίος ή Ρωμιός, η δε επίσημη γλώσσα της αυ-
τοκρατορίας κατά τον 7ον μ.Χ. αιώνα καθορίστηκε 
η καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα.

Στον Πόντο όμως συνέχιζαν να ομιλούν την αρχαΐ-
ζουσα ιονική-αττική γλώσσα, αλλά ως τοπική διάλεκτο, 

καθόσον η επίσημη γλώσσα τους, γραπτή και προφορική 
καθορίστηκε η καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα όπως 
και της υπόλοιπης Βυζαντινής αυτοκρατορίας της οποί-
ας αποτελούσε η βορειοανατολική της περιοχής

Μετά το 1461, ημερομηνία άλωσης της πρωτεύ-
ουσας των Κομνηνών της Τραπεζούντας από τους 
Οθωμανούς , οι Έλληνες κάτοικοι του Ευξείνου 
Πόντου εξακολουθούσαν να ομιλούν την ποντια-
κή διάλεκτο, πλην ορισμένων περιοχών, όπου οι 
χριστιανοί κάτοικοι κυρίως εσωτερικά του Πόντου, 
λόγω της μεγάλης καταπίεσης που δέχονταν από 
τους Οθωμανούς δυνάστες, έπρεπε να επιλέξουν 
την γλώσσα ή την θρησκεία τους και επέλεξαν να 
κρατήσουν την πίστη τους, γιατί εάν άλλαζαν θρή-
σκευμα, πάραυτα άλλαζαν και εθνότητα, και έτσι οι 
περιοχές αυτές ομιλούσαν την τουρκική. Οι αποκα-
λούμενοι τουρκόφωνοι, αλλά χριστιανοί στο θρή-
σκευμα, διατηρώντας έτσι, τις ελληνικές του ρίζες.

η ποντιακή ήταν μια προφορική διάλεκτος και 
λόγω των μεγάλων αποστάσεων και την έλλειψη 
συχνής επικοινωνιακής επαφής μεταξύ των, δημι-
ουργήθηκαν τα εξής ιδιώματα:

Το ιδίωμα της Τραπεζούντας, Ματσούκας, Σά-
ντας, Χαλδίας, Τρίπολης, Κερασούντας, Κοτυώρων 
και αμισού καθώς και σε περιοχές στο εσωτερικό 
της Μικράς ασίας όπου πήγαν για μεταλλουργοί. 
Το ιδίωμα της Οινόης, της αμισού. Το ιδίωμα της 
Ινέπολης, η οποία επηρεάστηκε από την κοινή νεο-
ελληνική λόγω της εγγύτητας της με τον ελλαδικό 
χώρο. Το ιδίωμα του Όφη και των Σουρμένων. Το 
ιδίωμα της Σινώπης και το ιδίωμα της Νικόπολης.

η ποντιακή αυτή διάλεκτος, με όλα τα αναφε-
ρόμενα ιδιώματά της με την εγκατάσταση των 
προσφύγων Ελλήνων του Πόντου στην Μητροπο-
λιτική Ελλάδα το 1922-23, συνέχισε να ομιλείται 
όπου εγκαταστάθηκαν. Ιδιαίτερα σε συνοικισμούς 
και χωριά της Μακεδονίας όπου οι περιοχές αυτές 
αποτελούνταν αμιγώς από κατοίκους του Πόντου. 
Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι νεώτερες 
γενεές, ερχόμενοι σε επαφή με την γραπτή νεοελ-
ληνική γλώσσα και με την μίξη των πληθυσμών, 
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έπαψαν να ομιλούν την ποντιακή διάλεκτο των 
προγόνων τους και κατά συνέπεια η ποντιακή δι-
άλεκτος θα έχει την τύχη των προφορικών λόγων, 
δηλαδή θα συμπεριληφθεί στις νεκρές γλώσσες, 
και σύμφωνα με την γλωσσολογία μια γλώσσα ή 
διάλεκτος χωρίς φυσικούς ομιλητές είναι εξ ορι-
σμού νεκρή, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για 
την διατήρησή της στην ζωή.

Σήμερα, όσο παράδοξο και αν ακούγεται η ιστο-
ρική αυτή διάλεκτος ομιλείται όπως ακριβώς την 
ομιλούσαν οι πρόγονοι του προσφυγικού ελληνι-
σμού του Πόντου, στις περιοχές του Όφη και της 
Τόνγιας από 300.000 ελληνόφωνους κατοίκους, 
των οποίων οι πρόγονοι τους εξισλαμίσθηκαν και 
δεν υπήχθησαν εις την ανταλλαγή ως Μουσουλ-
μάνοι στο θρήσκευμα, όπως η Συνθήκη της Λω-
ζάνης προέβλεπε την ανταλλαγή των πληθυσμών 
με κριτήριο μόνο το θρήσκευμα. Ο Τούρκος συγ-
γραφέας Ομέρ ασάν στο βιβλίο του «Ο Πολιτισμός 
του Πόντου», γράφει: «Οι χωρικοί στο Ερένκιοϊ του 
Όφεως μιλούσαν μεταξύ τους μια γλώσσα που την 
έλεγαν ρωμαίικα. Όταν τους ρώτησα που την έμα-
θαν μου απάντησαν: «Εμείς, αυτήν

την γλώσσα μιλούσαμε, τα τουρκικά τα μάθαμε 
μετά»... Άρα τα ρωμαίικα ήταν η μητρική μας γλώσ-
σα ενώ τα τουρκικά τα είχαμε μάθει αργότερα...». 

Επομένως τι ήμασταν εμείς; Ρωμιοί ή Τούρκοι; 
Στην σελίδα 46 γράφει: «Όταν οι Μιλήσιοι αποίκη-
σαν τον Πόντο, αφομοίωσαν τις ντόπιες φυλές τις 
έκαναν να δεχτούν τον δικό τους πολιτισμό και τη 
δική τους θρησκεία... η ελληνική γλώσσα κυριάρ-
χησε στο εμπόριο, στην επιστήμη και στην τέχνη». 
Το 2010 κάναμε ένα ταξίδι από την Ν. Τραπεζούντα 
στην Τραπεζούντα-Όφη επισκεπτόμενοι τις αλη-
σμόνητες πατρίδες των παππούδων/γονέων μας, 
όπου διαπιστώσαμε ότι η ρωμαίικη γλώσσα όπως 
μας την περιγράφει ο συγγραφέας Ομέρ ασάν, ομι-
λείτο όπως ακριβώς την ομιλούσαν οι παππούδες 
μας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ένας λαός με κοινές 
ρίζες, με κοινή κουλτούρα και γλώσσα, με μια από-
φαση, με απόφαση της Συνθήκης της Λωζάνης, το 
1923 διασπάσθηκε σε δύο Έθνη.

Υ.Γ.
Ο συγγραφέας Ομέρ ασάν μας παραθέτει το πα-

ρακάτω και με νόημα δημοτικό τραγούδι τη περιο-
χής του. 

Θάλασσα Μαύρη Θάλασσα
Μαύρα που είναι τα νερά σου
Και σένα σαν κι μένανε
Μαύρη είναι η καρδιά σου. 

Γράφει ο Υποναύαρχος ε.α. Π.Ν. Παν. Μουντανέας

Δόμνα Βισβίζη: "η Μπουμπουλίνα της Θράκης"

Τα βιβλία της ιστορίας μας είναι πολύ 
μικρά για να χωρέσουν όλους 
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες 

που έδωσαν με αλτρουισμό και αυταπάρνηση την 

ζωή και την περιουσία τους για τον αγώνα της 
ελευθερίας της Πατρίδος. Δυστυχώς οι Βορειοελ-
λαδίτες «ξεχάστηκαν» από τις ιστορικές αναμνή-
σεις του ελληνικού κράτους. Μια τέτοια προσπά-

•
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θεια για να κρατήσω «ζωντανές» τους Θρακιώτες 
Ήρωες/ίδες θα προσπαθήσω να κάνω έχοντας τις 
ρίζες μου από την ηρωική Θράκη. Θα αναφερθώ και 
θα αποτίσω φόρο τιμής στην Δόμνα Βισβίζη, την 
«Μπουμπουλίνα της Θράκης». 

Γεννήθηκε το 1784 από εύπορη οικογένεια στον 
αίνο της ανατολικής Θράκης. Ο πατέρας της, ήταν 
μεγαλοκτηματίας της περιοχής και η ίδια παντρεύ-
τηκε το 1808 τον πλούσιο εφοπλιστή αντώνη Βι-
σβίζη. απέκτησε πέντε παιδιά, τρία αγόρια, από τα 
οποία το ένα πέθανε μικρό από επιδημία και δύο 
κορίτσια –το ένα κωφάλαλο–. Βλέπουμε ότι κοντά 
στα πλούτη συμπορευόταν και ο πόνος. 

Ο άντρας της, ο καπετάν Βισβίζης ήταν γενναίος, 
γεμάτος ενθουσιασμό και όραμα. Ήταν από τα πρώ-
τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Έλεγε με την Δόμνα: 
«Δεν λυπόμαστε να ξοδεύουμε χρήματα, αφού μαζί 
μ’ αυτά θα κτισθεί το χρυσό παλάτι της ελευθερίας». 

η Δόμνα ακολουθεί τον άντρα της στα ταξίδια 
και έτσι γνωρίζει όλο και περισσότερο την σκλα-
βωμένη πατρίδα. Φουντώνει το πάθος της για την 
Ελευθερία της Πατρίδος και γίνεται ένα από τα πιο 
δραστήρια μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Με την 
έκρηξη της επαναστάσεως, οι Τούρκοι βύθισαν στο 
πένθος τους πληθυσμούς της ανατολικής Θράκης. 
Όταν όμως αντεπιτέθηκαν τα Ψαριανά καράβια, 
αυτό ήταν που περίμεναν η Δόμνα και ο καπετάν 
αντώνης. Μπαίνουν με τα παιδιά τους, εικονίσματα, 
χρήματα, χρυσαφικά και ό,τι άλλο μπορούσαν να 
κουβαλήσουν, στο ιδιόκτητο καράβι τους, το «μπρί-
κι» Καλομοίρα για να ενωθούν με τους Ψαριανούς. 
Έτσι η Δόμνα μπήκε στον χορό της Επαναστάσεως 
και της θυσίας. Το πλοίο «Καλομοίρα;» ήταν ένα 
γρήγορο «Μπρίκι», 350 τόνων, με 26 κανόνια και 
140 άτομα πλήρωμα και κατασκευάσθηκε στην 
Οδησσό. Ήταν γνωστό ως «το Μπρίκι της Δόμνας». 

Το βάπτισμα του πυρός το πήραν στα νερά της 
Ίμβρου, επικεφαλής στόλου 30 πλοίων, στην συ-
νέχεια στον Θερμαϊκό, Βόλο, Στυλίδα, Ύδρα και γε-
νικά όπου τους καλούσε ο αγώνας. Στις 22 Ιουλίου 
1822 στον Μαλιακό και μετά από μάχη ο καπετάν 

αντώνης πέφτει νεκρός. η Δόμνα αναλαμβάνει 
αμέσως την αρχηγία και την διακυβέρνηση της 
«Καλομοίρας». Μπροστά της στέκονται με σεβα-
σμό και θαυμασμό όλοι οι άντρες του πληρώματος, 
σκληροτράχηλοι, ψημένοι θαλασσινοί. Γίνεται μάνα 
και πατέρας των πέντε παιδιών της, τα πληρώματα 
την αποκαλούν «καπετάνισσα» και η Δόμνα συνεχί-
ζει ακάθεκτη τον ιερό αγώνα της Ελευθερίας. 

Μετά από διαταγή της Κυβέρνησης το πλοίο της 
ονομάζεται «Δόμνα». Περιπολεί στις θάλασσες, 
μάχεται, μεταφέρει στρατεύματα, πολεμοφόδια, 
πολεμάει... Τρία ολόκληρα χρόνια συντήρησε το 
πλοίο της και το πλήρωμα με δικά της μόνον έξο-
δα. Ήρθε όμως η ώρα που και ο τελευταίος οβολός 
της εξαντλήθηκε. Το πλοίο της σακατεμένο από τις 
μάχες και την αλμύρα της θάλασσας, δεν μπορούσε 
να αποδώσει. η Δόμνα το χάρισε στην Κυβέρνηση 
και το παλαιό πλέον «μπρίκι Δόμνα», ως τα στερ-
νά του έγινε πυρπολικό και το 1824 οδηγούμενο 
από τον Πιπίνο ανατίναξε στον Τσεσμέ την φρεγάτα 
«Χανζέ Γκεμίστ». 

Οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί της Εύβοιας και 
της Ρούμελης την τιμούν με επίσημα έγγραφα και 
ο Δημ. Υψηλάντης την ονομάζει «δογενεστάτην και 
γενναιοτάτην Δέσποινα και Καπετάνισσα», ο δε Οδ. 
ανδρούτσος «ηρωίδα και ευεργέτιδα». 

Τώρα πια χωρίς πόρους, χωρίς πλοίο, με τα πέ-
ντε παιδιά της, περνούν δύσκολες μέρες που τις 
κάνει δυσκολότερες ο θάνατος από επιδημία του 
μικρού γιου της. Το 1825 η Δόμνα Βισβίζη μετά 
από τόσους αγώνες, θυσίες, πίκρες και απώλειες, 
φτωχή μα ευχαριστημένη που αξιώθηκε να δει ένα 
κομμάτι της ελληνικής Πατρίδος, αποτραβιέται με 
τα τέσσερα παιδιά της στην Μύκονο για να ζήσουν 
ήσυχα και ταπεινά. 

η Θρακιώτικη Μπουμπουλίνα και Λεβεντομάνα, 
έμενε πάντα ταπεινή και μετά από πολύ δύσκο-
λες μέρες σε Ύδρα, Ναύπλιο και μετά στη Μύκονο, 
προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με μία ελάχιστη 
σύνταξη 30 δρχ. Ποτέ της δεν ζήτησε πλούτη, τι-
μές και δόξες. Ποτέ δεν ενόχλησε το Κράτος. η 
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Ελευθερία της Πατρίδος της, η φτώχεια της και ο 
τιμημένος θάνατος του καπετάν αντώνη ήταν γι’ 
αυτήν τα παράσημα του αγώνα. Ήξερε ότι εκπλή-
ρωσε το όνειρό της και τα πρόσφερε όλα για την 
Ελευθερία. 

ηλικιωμένη πια, άφησε αυτόν τον κόσμο, σ’ 
ένα φτωχικό σπιτάκι στον Πειραιά τον Νοέμβριο 
του 1852 με την ικανοποίηση της προσφοράς και 
της εκπλήρωσης του οράματός της όσον και τον 
πόθον της Ελευθερίας. Το άγαλμά της, εκτός από 
την αλεξανδρούπολη, δίπλα στον Φάρο, τοποθε-
τήθηκε το 2005 στην «οδό ηρώων» στο Πεδίον 
του Άρεως. 

ας είναι αιωνία η μνήμη της

Τιμή και δόξα σε όσους πρόσφεραν 

τα πάντα για την Πατρίδα 

και δεν περιμένουν τίποτα. 

Για όποιον αναγνώστη θέλει να προεκταθεί στην 

προσωπικότητα της Δόμνας Βισβίζη ας ανατρέξει 

στην Λαϊκή Μούσα που της αφιέρωσε ένα τραγούδι 

«πουλάκι πόθεν έρχεσαι...». 

Προσωπικά είμαι υπερήφανος για την συμπατρι-

ώτισσα ηρωίδα Δόμνα Βισβίζη την «καπετάνισσα», 

την «Μπουμπουλίνα» της Θράκης. 

•

Σ υμφωνήσαμε, και, κατά τα μεσάνυχτα, ο 
καθένας μας τράβηξε αθόρυβα για την 
αποστολή του αμέσως. Χωρίς δε υπερβο-

λή προτού ξημερώσει η 28η Οκτωβρίου μας βρήκε 
όλους στι ςθέσεις μας με το χέρι στη σκανδάλη. 
Εδώ όμως επιτρέψτε μου να κάνω μια εκούσι8α 
διακοπή. Θα ήθελα πολύ να μάθετε τι νιώθαμε και 
τι βλέπαμε εκείνες τις ώρες της τραγικής αναμονής 
μας, και τι συναισθήματα κυριαρχούσαν στην ψυχή 
μας. Κάτω και πέρα από μας, στο αλβανικό έδαφος 
εκτείνονταν μέσα σε μια αραιά ομίχλη ο κάμπος της 
ξακουσμένης Δρόμπολης. Έμοιαζε, δεν είναι υπερ-
βολή με ένα τεράστιο πολύφωτο που άρχιζε από το 
αργυρόκαστρο και έφθανε μέχρι τα σύνορά μας, κι 
έλεγες ότι όλη η περιοχή εκείνη χόρευε κάτω από 

χιλιάδες εκθαμβωτικά φώτα τον πιο έξαλλο ρυθμό. 
Πίστευες ότι σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ήταν ένα 
αυτοκίνητο, ένα άρμα μάχης ή ένα πυροβόλο. Έβλε-
πες με λίγα λόγια την υπεροχή των Ιταλών. αντίθε-
τα σε μας, θα έβλεπς να μας περονιάζει η πρώτη 
φθινοπωρινή δροσιά το πρωινό που λένε αγιάζι και 
στην ψυχή μας να κυριαρχούν η αγωνία, ή αβεβαι-
ότητα, και να μην το κρύβουμε, και λίγο ένας δικαι-
ολογημένος φόβος. Μοναδική εξαίρεση και παρη-
γοριά οι πετροπέρδικες, οι νυφούλες του βουνού, 
που θαρραλέα και άφοβα μας πλησίαζαν, για να μας 
δώσουν αλληγορικά φτερά κι ελπίδες για το μέλ-
λον μας, και μας τραγουδούσαν τον ύμνο της ελευ-
θερίας. Πόσο όμορφο και συγκινητικό ήταν να τις 
βλέπεις και να τις ακούς; Ποτέ στη ζωή μου δεν 

Γράφει ο Υποναύαρχος (Ο) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ

συνέχεια από 123 τεύχος

Το Νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940
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είχα δει τέτοιο σκηνικό. ξανάρχομαι στο θέμα. Πλη-
σίαζε η 6η πρωινή. Παρά πέντε ακριβώς βλέπω στο 
βάθος του κάμπου της Δρόπολης μια λάμψη, σαν 
λάμψη κεραυνού, αλλά με διεύθυνση από κάτω-
προς τα επάνω, που δεν μπόρεσα να εξηγήσω ούτε 
τότε, ούτε και αργότερα. Το πιθανότερο να ήταν 
κάποια ειδική φωτοβολίδα. Δεν πέρασε δε ένα λε-
πτό όταν ακούω από τη μεριά της Κακαβιάς έναν 
υπόκουφο αλλά δυνατό κρότο που έκανε να αχο-
λογήσουν κάμποι και βουνά. Κατάλαβα. Εκείνη την 
ώρα είχε τιναχθεί στον αέρα η ομώνυμη γέφυρα, 
για την ανατίναξη της οποίας ήταν προσωπικά 
υπεύθυνος ο Διοικητής του Τάγματος Δελβινακίου. 
Μετά απ’ αυτό επεκράτησε για ένα λεπτό σιγή. Λες 
και ήταν το γνωστό λεπτό, που κρατάς, και την ανά-
σα σου ακόμη, να τιμήσεις κάποιους νεκρούς για να 
τιμηθούν από ’δω και πέρα όσοι θα θυσιάζονταν  
–δυστυχώς– δεν πέρασαν ακόμη παρά ελάχιστα 
λεπτά, και να! στο αντικρινό γνωστό και κοινό μας 
ύψωμα άρχισαν να φαίνονται κάτι σκυφτά κεφάλια 
σαν μανιτάρια και να ακούγονται οι πρώτες ριπές 
τους, όλες προς την κατεύθυνση του ιερού και μι-
κρού εξωκκλησιού μας, και του άλσους που το 
περιέβαλλε. Τους άφησα να δω τι θα κάνουν. ξέ-
χασα όμως να σας πω ότι είχα δώσει εντολή στους 
συναδέλφους μου διμοιρίτες, να μη ρίξουν ούτε 
σφαίρα, αν δεν έκανα έναρξη πρώτος εγώ με τα 
πολυβόλα μας. Οι φίλοι μας αφού έριξαν αρκετά 
ξεθάρεψαν πρώτα γιατί πίστεψαν ότι εμείς είχαμε 
ήδη λακίσει από την Κυριακή, και δεύτερα γιατί δεν 
έβλεπαν κουνούπι από μας στο ύψωμα. Έτσι άρχι-
σαν όρθιοι και καμαρωτοί να κατηφορίζουν και να 
πατούν τα χώματά μας. Τους άφησα να κατέβουν 
αρκετά για να τους έχουμε καλύτερα στο χέρι. Κι 
όταν πια είδα ότι δεν σήκωνε άλλο, το βροντήξαμε. 
Άρχισαν να κελαηδούν τα πολυβόλα μας, κι αμέ-
σως μετά, να πέφτουν, σαν άλλοι κεραυνοί, απ’ τις 
πλαγιές της Μουργκάνας μας οι ριπές των οπλο-
πολυβόλων των διμοιριών μας. Το τι έγινε δεν 
περιγράφεται. Ο εχθρός κυριολεκτικά τα έχασε. 
Άλλοι σωριάζονταν επιτόπου, άλλοι γύριζαν πίσω 

σαν κυνηγημένα αγρίμια, κι’ άλλοι λάκιζαν, εδώ κι 
εκεί, για να σωθούνε. Έπρεπε να βλέπατε τη σκηνή. 
Τους αφανίσαμε κυριολεκτικά. Κι εκείνη την ώρα, σαν 
ρωμιός, αισθάνθηκα πολύ περήφανος για το σχέδιό 
μου. Πού να φαντασθούν ότι θα μας έβλεπαν σκαρ-
φαλωμένους σαν τα αγριόγιδα στις πλαγιές του βου-
νού, και πάνω απ’ τα κεφάλια τους. Και πώς να πιστέ-
ψουν, όταν αργότερα το έμαθαν, ότι αυτό ήταν έργο-
σχέδιο ενός νεαρού μόνον Εφ. αξ/κού! η συνέχεια. 
Μετά την άτακτη εκείνη οπισθοχώρηση και πανωλε-
θρία, φοβούμενοι τώρα μια πιθανή προέλασή μας, 
άρχισαν να μας φιλοδωρούν με κουφέτα με το πυρο-
βολικό τους, που στόχος του ήτανπάλι το καημένο το 
εξωκκλήσι. Έριξαν στου κουφού την πόρτα καμιά 
50αριά βλήματα. αλλά από εκείνη την ώρα –θέλετε 
το πιστεύετε, θέλετε όχι– νεκρική σιγή βασίλευε στο 
μικρό τομέα μας. Ούτε σφαίρα. Ούτε κανονιά, ούτε 
φωνή! Μάλιστα. Τέτοια λαχτάρα έπαθαν, που από 
εκείνη τη στιγμή και μέχρι το μεσημέρι της 29ης 
Οκτωβρίου, που πήραμε διαταγή από έφιππο αγγελι-
αφόρο κάποιας ίλης του συγκροτήματος Τσακαλώτου 
να συμπτυχθούμε στη γραμμή αμύνης του Καλαμά δεν 
τόλμησαν να βάλουν πόδι στο έδαφός μας.

Έτσι, επάνω στα βορειοηπειρωτικά βουνά ο Έλ-
ληνας στρατιώτης, νιώθοντας τη βαριά προσταγή 
της ιστορίας, έγραψε λαμπρές σελίδες ηρωισμού 
και παλικαριάς. Το ομολογούν με θαυμασμό και οι 
αντίπαλοι.

Ο ίδιος ο Χίτλερ στις 4 Μαΐου 1941 έλεγε: «η 
ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώ-
σω ότι απ’ όλους τους αντιπάλους, τους οποίους 
αντιμετωπίσαμε, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμη-
σε με ηρωισμό και περιφρόνηση προς το θάνατο... 
αγωνίσθηκε τόσο γενναία, ώστε και αυτοί οι εχθροί 
του δεν μπορούσαν να αρνηθούν την προς αυτόν 
εκτίμηση. Όλα αυτά τα κατορθώματα των Ελλήνων 
συνετέλεσαν ώστε η σημασία και η αξία της 28ης 
Οκτωβρίου να ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας και 
να αποκτήσει παγκόσμια σπουδαιότητα. Δεν ήταν 
νίκη ολίγων εναντίον πολλών, ήταν νίκη του πνεύ-
ματος κατά της ύλης...   



EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014             23

I A T P I K A  Θ E M A T A

Το οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου

Ο σημερινός φονιάς στο Δυτικό κόσμο είναι το οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου. η κύρια αιτία του εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου είναι η απόφραξη 
μίας στεφανιαίας αρτηρίας που τροφοδοτεί με αί-
μα την καρδιά. Συνήθως η απόφραξη προκαλείται 
από έναν θρόμβο αίματος. Οι θρόμβοι σχηματίζο-
νται μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες λόγω ρήξης 
μίας προϋπάρχουσας αθηρωματική πλάκας. η 
αθηρωματική πλάκα, με τη σειρά της, δημιουργεί-
ται από τη σταδιακή συσσώρευση λιπιδίων τα 
οποία επικάθονται στα τοιχώματα της αρτηρίας και 
είναι μια διεργασία που διαρκεί χρόνια και ονομά-
ζεται αθηροσκλήρωση.

από την διαδικασία αυτή κινδυνεύουν περισσό-
τερο οι άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω, με προ-
διαθεσικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, η 
αυξημένη χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρ-
κία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος, η καθιστι-
κή ζωή, η έντονη ανταγωνιστικότητα στον επαγ-
γελματικό χώρο. Κάθε παράγοντας δρα αθροιστι-
κά με άλλους που ενδεχόμενα συνυπάρχουν αυ-
ξάνοντας το συνολικό κίνδυνο. η εμφάνιση του 

εμφράγματος στις γυναίκες είναι πιο σπάνια. Πα-
λαιότερα η σχέση εμφάνισης του εμφράγματος 
στους άνδρες και στις γυναίκες ήταν 5 προς ένα. 
Σήμερα η σχέση αυτή είναι 3 προς ένα. αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες σήμερα μπήκαν 
στο στίβο της ζωής με τους προδιαθεσικούς πα-
ράγοντες του άνδρα. Στις γυναίκες που πάσχουν 
από διαβήτη, είναι καπνίστριες και βρίσκονται σε 
εμμηνόπαυση ή παίρνουν αντισυλληπτικά η σχέση 
αυτή τείνει να εξισωθεί.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου και γενικά οι επι-
πλοκές της αθηροσκλήρωσης αποτελούν το σημα-
ντικότερο πρόβλημα και κατά συνέπεια πρώτο 
στόχο για τα συστήματα υγείας των λεγόμενων 
αναπτυγμένων χωρών. Για να αντιληφθεί κανείς το 
μέγεθος του προβλήματος, τα καρδιαγγειακά νο-
σήματα προκαλούν ετησίως 4 εκατομμύρια θανά-
τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, άνω του 1,5 εκα-
τομμυρίου εκ των οποίων αντιστοιχούν στις χώ-
ρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτό ισοδυνα-
μεί με το ήμισυ περίπου όλων των θανάτων στην 
Ευρώπη (48%) και στην Ε.Ε. (41%). Μετά τις παθή-

ΠΑΡΟΥΣIΑΣη-EΠΙΜEΛΕΙΑ: αντιπλοίαρχος ΠΤ-ηΝ, εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ,  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ 
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σεις αυτές έπονται τα τροχαία ατυχήματα και οι 
ογκολογικές νόσοι.

Στον ελληνικό πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη 
την κατανομή της ηλικίας, η επίπτωση της στεφα-
νιαίας νόσου εκτιμήθηκε ότι είναι 110 θάνατοι ανά 
100.000 άτομα. ας υπολογίσει κανείς ότι στα με-
γάλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία και στις στεφανι-
αίες μονάδες τους εισάγονται 5-6 εμφράγματα σε 
κάθε εφημερία και πολλά από αυτά αποτελούν 
πρώτη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. ακόμα 
χειρότερα, ας συνυπολογιστεί ότι ένας στους πέντε 
που υφίστανται έμφραγμα δεν καταφέρνουν να 
φθάσουν στο Νοσοκομείο και καταλήγουν πριν 
προλάβουν να δεχθούν ιατρική βοήθεια.

αναμφίβολα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
του εμφράγματος είναι η πρόληψη και συγκεκριμένα 
η αποφυγή ή η δραστική αντιμετώπιση των τροπο-
ποιήσιμων προδιαθεσικών του παραγόντων. Όλων 
δηλαδή των παραγόντων εκτός της κληρονομικότη-
τας, του φύλου και της ηλικίας που είναι προφανώς 
μη τροποποιήσιμοι. Όταν παρόλα αυτά εκδηλωθεί 
έμφραγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και 
έγκαιρα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώ-
πισης είναι η πρωτογενής αγγειοπλαστική που οφεί-
λει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό. Για να επι-

τευχθεί αυτό πρέπει υπάρχει ένα λειτουργικό σύστη-
μα μεταφοράς των εμφραγμάτων σε οργανωμένες 
Καρδιολογικές Κλινικές με αιμοδυναμικό Εργαστή-
ριο και ιατρούς, επεμβατικούς καρδιολόγους, νοση-
λεύτριες και τεχνολόγους σε 24ωρη βάση.

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι σε μια τέτοια προ-
σπάθεια: ο χρόνος από την έναρξη του πόνου μέχρι 
την κλήση στο ΕΚαΒ να μην υπερβαίνει τα 2-4 λε-
πτά, η ανταπόκριση του ΕΚαΒ μέχρι τη μετάβαση 
στο κατάλληλο κέντρο να πραγματοποιείται εντός 
μισής ώρας και ο χρόνος από την προσέλευση στο 
Νοσοκομείο μέχρι τη διάνοιξη του αγγείου να είναι 
λιγότερος από 60 με 90 λεπτά. Στα περισσότερα 
Ευρωπαϊκά Κράτη υπάρχει επαρκής ενημέρωση 
αλλά και κατάλληλο σύστημα μεταφοράς και 
έγκαιρης αντιμετώπισης. Ευθύνη του δικού μας 
Υπουργείου Υγείας είναι η εδραίωση ενός αντίστοι-
χου δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, όπου υπολογί-
ζεται ότι το 80% των περιστατικών μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με πρωτογενή αγγειοπλαστική.

η απάντηση λοιπόν σε αυτή την επιθετική νόσο 
είναι η επιθετικότερη πρόληψη αλλά και η οργάνω-
ση ώστε να προσφέρουμε πραγματικά ταχεία και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση σε κάθε ασθενή που 
υφίσταται έμφραγμα.    

Ε πί των  ημερών μας η ανάπτυξη του 
τεχνικού πολιτισμού ευρίσκεται σε 
ύψιστο βαθμό, τα αποτελέσματά του 

υπέροχα σε ορισμένους τομείς και ολέθρια σε 
άλλους. αντίθετα ο πνευματικός πολιτισμός 
έπεται και απαξιώνεται συστηματικά. Οι αξίες 
έχασαν το νόημά τους και ισχύει το άδικο αντί 

του δικαίου. Το ψέμα αντί της αλήθειας, με κυ-
ρίαρχη δύναμη το χρήμα. η ανισότητα των δυο 
αυτών πολιτισμικών τάσεων συνεχώς αυξάνει.

Ένας διαφαινόμενος λόγος σωτηρίας, η αλ-
λαγή πορείας και η μεταστροφή του κόσμου 
στην Πνευματικότητα, μεταβαίνοντας ήπια, στην 
πνευματική ζωή, την κυρίαρχη ιδέα όλων των 

Ήρωες του Σήμερα – Εμπνευστές – 
Πρωτοπόροι – Ιδιαίτεροι άνθρωποι

Γράφει η Υποναύαρχος Β. Καραλιώτα-Παπαμιχαήλ
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θρησκειών, και την πιθανή αναγέννησή μας.
η μακραίωνη Ιστορία της Πατρίδας μας έχει να 

επιδείξει πλήθος ηρώων, αρχή Ιλιάδα-Οδύσσεια, 
Περσικοί πόλεμοι, Βυζάντιο – 1821 – Μικρά ασία 
1922 Έπος 1940 – αγώνες των Κυπρίων ως του 
πρόσφατου παρελθόντος στο Πολεμικό Ναυτικό 
(ΙΜΙα) η θυσία των αξιωματικών, μεγάλη για το 
δίκαιο, την αλήθεια, την ανεξαρτησία.

«Πιστοί τοις κείναν ρήμασι πειθόμενοι.» Τότε 
ορισμένοι Βαθμοφόροι απεχώρησαν πιστοί στον 
όρκο Ιερών-Οσίων και την τιμή των όπλων, χα-
ρίζοντας την συμβατική δόξα στους επόμενους. 
αλλαγή τακτικής την τελευταία στιγμή, άλλαξε τον 
χρησμό της νίκης σε τραγωδία – Ιερά σύμβολα – 
κορμιά αντρειωμένα, συντρίμμια όλα στ’ αφρισμέ-
να κύματα μαις οδυνηρής νύχτας 31-1-96.

η Ιστορία κατέγραψε γεγονότα και ονόματα 
και θα μας θυμίζουν τη θυσία τους (Χριστόδου-
λος – Παναγιώτης – Έκτορας). Είναι γνωστό ότι 
η θυσία των ηρώων, είναι αρεστή και ευπρόσ-
δεκτη από το οσίον, η αδικία όχι και τιμωρείται. 
Ο συμπαντικός νόμος αμείλικτος, λέξεις έκ-
φρασής του αΔΙΚΙα-ΝΕΜΕΣη-ΤΙΜΩΡΙα.

Πλήθος ηρώων γέννησε αυτή η χώρα, η μοναδική, 
αφανείς οι περισσότεροι, αλλά εκλεκτοί, τα ονόματά 
τους γραμμένα με αίμα στο άπειρο. Χάρη στη θυσία 
τους, εξακολουθεί να υπάρχει, να φωτίζει, αυτή είναι 
η αποστολή και το πεπρωμένο της, ανά τους αιώνες.

ΕΛΛΑΣ = ΙΔΕΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια εικονική πραγματι-
κότητα, με το χρόνο λόγω των συνεχών γεγονότων, 
να φαίνεται ότι τρέχει... χωρίς τη γνώση του αύριο, 
με την οικονομική κρίση να αποτελεί τροχοπέδη στη 
συνέχιση της ζωής μας για ανάπτυξη.

Για όλα αυτά που συμβαίνουν υπάρχουν ελπί-
δες, μία από αυτές οι Χαρισματικοί, οι ιδιαίτεροι 
πρωτοπόροι άνθρωποι, είναι ένα είδος σύγ-
χρονων εκλεκτών της κοινωνίας μας, οι οποί-

οι με το σθένος, τις γνώσεις, το ενδιαφέρον, 
την μαχητικότητα για το κοινό καλό, επιτελούν 
έργο ετών και κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. 
Προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις-
χώρους-Υπηρεσίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
την ανιδιοτέλεια, ευαισθησία, την αγάπη για τον 
συνάνθρωπο, με σκοπό την αφύπνιση όλων μας 
για το σκοπό της ύπαρξής μας. Εκπροσώπους 
αυτών των κατηγοριών έχει το Π.Ν. να επιδείξει 
τόσο στα χρόνια που πέρασαν όσο και σήμερα.

αρχίζοντας από το πρόσφατο Χθες αναφέρου-
με την Πλοίαρχο (Ν) Καββιδοπούλου Κατερίνα, 
η οποία με τις ιδιαίτερες ικανότητες μετέτρεψε 
το χώρο εργασίας την αΙΜΟΔΟΣΙα του Ν.Ν.α. σε 
όαση προσφοράς. Πρώτιστο έργο η αύξηση των 
αιμοδοτών σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του 
Π.Ν και τις κρατικές σύμφωνα με το νομικό πλαί-
σιο του χώρου αυτού. Δεύτερη η μεγάλη επιτυχία 
της η οργάνωση, εποπτεία της καθαριότητας του 
Ν.Ν.α. επί δεκαετία με συμβάσεις εργασίας και 
προϋποθέσεις με άριστο αποτέλεσμα και επιπλέ-
ον μέγιστο οικονομικό όφελος για την υπηρεσία, 
κάτι πρωτόγνωρο στις επικρατούσες συνήθειες.

Χαρισματική-αγαπητή-δραστήρια, με δημιουρ-
γική φαντασία, διασώτης των καλών σχέσεων με 
όλους. η Κατερίνα, σήμερα, δεν είναι μαζί μας.

Φυσιοθεραπευτικό τμήμα
Εμπνευστής-δημιουργός ο αρχ/τος Ι. Καραδή-
μας, το πρώτο τμήμα με τη μεγαλύτερη διάρ-
κεια λειτουργίας και αποτελεσματικότητας στην 
αποκατάσταση των ορθοπεδικών προβλημάτων 
και όχι μόνον – έργο προετοιμασίας-μελέτης-
συνεχούς ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ει-
δικού χώρου, εξοπλισμού και λειτουργίας.

Γαστρεντερολογικό Τμήμα – Εργαστήριο
Προέκυψε μετά από πολλά χρόνια προετοι-
μασίας, μελέτης, επιμονής από τον αρχ/ρχη 
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Ν. Νικολόπουλο στην αρχή με λίγα μέσα, έως 
ότου λάβει τη μορφή που έχει σήμερα. η μεγάλη 
του επιτυχία οφείλεται στην άρτια εκπαίδευση 
των Ιατρών και στην παρακαταθήκε του πρώ-
του διδάξαντος. η λειτουργία του εφάμιλη των 
αντίστοιχων κέντρων εξωτερικού. η συμβολή 
της Νοσηλεύτριας Ζ. Καζή καίρια στην ομαλή 
λειτουργία του εργαστηρίου, η οποία αποδίδει 
τα μέγιστα, ιδιαίτερα τώρα στα χρόνια της λι-
τότητας. Ο Δ/ντής Πχος Στεφανίδης, αποτελεί 
άριστο συνδυασμό επιστήμονος-ανθρώπου.

η δημιουργία μονάδων εντατικής θεραπείας 
(ΜΕΘ) στα Νοσοκομεία μεγάλο επίτευγμα της Ιατρι-
κής. Στο ΠΝ έγινε σταδιακά, πρώτα η καρδιολογκή 
μονάδα με πρωτοπόρους τους Ν. Σουμελά – Βενέτη, 
Ι. Βασιλειάδη, αργότερα. ακολούθησε η ΜΕΘ για την 
αντιμετώπιση Βαρέως Πασχόντων. η οργάνωση-
λειτουργία έγινε κυρίως από τους αναισθησιολό-
γους Σίτο-Παπανικολάου. Οι μονάδες στελεχώθη-
καν με εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό στρατιωτικό και 
πολιτικό προσωπικό. η επιλογή έγινε με γνώμονα 
την αγάπη για προσφορά στο χώρο αυτό, όπου η ησυ-
χία και χαρακτηριστική λειτουργία των μηχανημάτων 
εναλλάσσονται σε αγώνα ζωής.

Συντονίστρια και η ψυχή στον χώρο η Προϊστάμε-
νη, η οποία επιλέγεται με βάση τις ικανότητες, το ψυ-
χικό σθένος, και το αίσθημα αγάπης και φροντίδας.

αναφέρονται μερικές εξ αυτών α. Κόλβερη, 
Λ. Τσώνη, Κ. Μανωλέα, Χ. Γιαννοπούλου, η τε-
λευταία εξ αυτών εκτελούσε και χρέη Ιατρού, 
Νοσοκόμου, τεχνικού όταν οι περιστάσεις το 
απαιτούσαν, με την ικανή βοηθό της Φ. Καρά-
παπα, έδωσαν νόημα στο λειτούργημά τους, σε 
στιγμές έντονης φόρτισης διάσωσης της ζωής 
με θετικά αποτελέσματα και απογείωσαν την 
αποστολή τους σε ηρωικές διαδρομές.

Τμήμα τελευταίων ετών, η ογκολογική μονά-
δα η οποία άρχισε με πολλά αισθήματα δύναμης, 
θάρρους, ανιδιοτέλειας, κόπωσης σωματικής-

πνευματικής του Φ. Δεληγιάννη. Το έργου οι 
επαίοντες το χαρακτήρισαν ως έργο «αγίου», 
λόγω συμβολής και αυταπάρνησης. Βοηθός 
του, επί σειρά ετών, η Νοσηλεύτρια Κ. Κοσμά, 
μικρή ηρωίδα ενός μεγάλου σκοπού της θερα-
πείας των ασθενών με ισχυρά φάρμακα, απόλυ-
τη ταύτιση και των δύο σ’ αυτή την προσπάθεια.

Οι γνήσιοι ήρωες θα εξακολουθούν να υπάρ-
χουν και στο μέλλον για τη διαφύλαξη αυτής 
της υπέροχης πατρίδας και να διατρανώνουν 
με υπερηφάνεια την τιμή να την υπηρετούν και 
εν ώρα παρελάσεως από το εσωτερικό του 
πολεμικού σκάφους να μας θυμίζουν «Ψηλά 
το κεφάλι», κάτι ανάλογο του «Μολών λαβέ», 
προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και μεγαλείου.

Εμείς οι υπόλοιποι, όλων των ηλικιών με 
τα διαδραματιζόμενα, ο καθένας θα είναι ένας 
ήρωας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, διότι θα κατα-
φεύγει στην υπέρβαση, για Οικογένεια-Πατρίδα.

η νέα γενιά Ιατρών-Νοσηλευτών, σε συνερ-
γασία (τα μεγαλύτερα επιτεύγματα επιτυγχά-
νονται σε δύσκολους καιρούς), με τις γνώσεις 
και τις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτει ένας 
έκαστος μπορεί να δημιουργήσει καινούρια δε-
δομένα για τη βελτίωση στο χώρο της Υγείας. 
Βάση τους οι ηλ. Υπολογιστές και οι δυνατότη-
τες που προσφέρουν, ώστε να δημιουργήσουν 
νέες προϋποθέσεις, διάγνωση-θεραπείας στο 
χώρο Υγείας του ΠΝ, με σύμβουλο τα διδάγματα 
και τις μεθόδους της Ιπποκράτειας Ιατρικής με 
σεβασμό, πνευματικότητα και αλήθεια.

η αναφορά των ιδιαίτερων αυτών ένστολων 
και μη του ΝΝα, δεν εξαντλείται σ’ ένα μικρό 
αφιέρωμα ορισμένων ετών, πάντα θα υπάρχουν 
οι έχοντες το ζήλο, το μεράκι της έρευνας και θα 
καταγράφουν γεγονότα και πρόσωπα, έτσι γράφε-
ται η ιστορία, και εν προκειμένω, στο Υγειονομικό.

Ήδη η έναρξη έχει γίνει από τον Πλοίαρχο α. Δια-
μαντή για την Υγειονομική Υπηρεσία του ΠΝ.   
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Oι αρχαίοι Έλληνες πριν την ονομά-
σουν Εύξεινο Πόντο, αποκαλού-
σαν την Μαύρη θάλασσα Άξεινο 

(δηλαδή αφιλόξενο) Πόντο, λόγω των άγριων   
τρικυμιών όπου γίνονταν πολλά ναυάγια και 
των εχθρικών φυλών που κατοικούσαν γύρω 
της.

Την παλιά εποχή γνώρισε μεγάλη δόξα και 
ακμή ο Εύξεινος Πόντος καθώς εδώ βρίσκονταν 
πολλές παραλιακές πόλεις και εκείνο που τον χα-
ρακτήριζε πάντα είναι, μια από τις πιο εμπορικές 
θάλασσες του κόσμου. η Μαύρη θάλασσα είναι 
μια λεκάνη γύρω στα 1.100 χλμ. μήκος 400 χλμ. 
πλάτος και 2200 μέτρα βάθος. Είναι από τις πολύ 
βαθιές και άγριες θάλασσες. Σπάνια είναι γαλά-
ζια και όχι συχνά ήρεμη. Είναι σκοτεινή, με πολλά 
ρεύματα, και ομίχλη. Έχει όμως και πολλά ψάρια.

Βρίσκεται ανάμεσα στην Ν.α. Ευρώπη και τη 
βόρεια Μ. ασία. Περιβρέχει την Ουκρανία, Ρωσία, 
Γεωργία Καύκασο, Βουλγαρία, Ρουμανία, και την 
Ευρωπαϊκή Τουρκία, Συνδέεται με την αζοφική 
θάλασσα, το Βόσπορο (που είναι πέρασμα για τη 
Μεσόγειο), την Προποντίδα και τον Ελλήσπο-
ντο. Στα παράλιά της υπάρχουν μεγάλες πόλεις 
που θεωρούνται και σημαντικά λιμάνια όπως 
η Βάρνα, η Κωστάντζα, η Οδησσός, η Γιάλτα η 
Σεβαστούπολη, το Βατούμ, η Τραπεζούντα κ.ά. 
Επίσης υπάρχουν στη Μαύρη θάλασσα όμορφα 
μέρη, που λειτουργούν σαν λουτροπόλεις και 
τόποι ξεκούρασης, ιδίως κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο.

Στον Εύξεινο χύνονται και αρκετά από τα πιο 
μεγάλα ποτάμια της α. Ευρώπης, όπως ο Δνεί-
περος, ο Δνείστερος, ο Δούναβης και άλλοι. Ο 
Εύξεινος Πόντος έχει και στρατηγική σημασία 

έτσι όπως ενώνει την Ευρώπη με την ασία και 
την πρώην Σοβιετική Ένωση με τη Μεσόγειο.

Μέσα από τον Εύξεινο Πόντο κατά τη μυθολογία, 
πέρασε ο Ιάσονας με τους αργοναύτες για να φτά-
σει στην Κολχίδα και να φέρει πίσω στην Ελλάδα το 
χρυσόμαλλο δέρας. Πολύ πριν από τους αργοναύ-
τες πέρασε ο Φρίξος και η Έλλη παιδιά του Βασιλιά 
της Θήβας αβάμα όπου έπεσε η Έλλη στα Δαρδα-
νέλια και ονομάστηκε Ελλήσποντος. Και πολύ πριν 
από αυτούς από εδώ πέρασε ο Δίας και αλυσόδεσε 
τον τιτάνα Προμηθέα στον Καύκασο μέχρι να έλθει 
ο ηρακλής να τον λυτρώσει.

Μαύρη Θάλασσα και Μινωΐτες
Γράφει ο αξιωματικός ε.α. Ζήσης Ζέρβας

Μινωικός πολιτισμός
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Επιστήμη και έρευνα – National Geographic
Πριν από χιλιετίες, η Μαύρη θάλασσα ήταν μια 
λίμνη γλυκού νερού, γύρω στα δύο τρίτα των ση-
μερινών της διαστάσεων, χωρίς σύνδεση με τη 
Μεσόγειο. Οι πάγοι που έλιωσαν την παγετώδη 
περίοδο πριν από 10 - 12.000 χρόνια, ανέβασαν 
την στάθμη των θαλασσών και η Μεσόγειος σιγά 
σιγά αλλά σταθερά σε συνδυασμό μαζί με σεισμι-
κές δονήσεις της περιοχής (ρήγμα της ανατολίας) 
διέρρηξε το φυσικό φράγμα του Βοσπόρου και 
χύθηκε στη λεκάνη της λίμνης δημιουργώντας 
την Μαύρη θάλασσα, στην οποία δεν παρατηρού-
νται οι διαφορές θερμοκρασίας που προωθούν 
την κυκλοφορία των υδάτων στους ωκεανούς 
κι έτσι το οξυγόνο της ατμόσφαιρας δεν φθάνει 
στο βυθό. Εκεί σχηματίστηκε υδρόθειο δηλη-
τήριο, και κάθε μορφή ζωής εξαφανίστηκε. Ο 
επιστήμων Willard Bascom, πρωτοπόρος στην 
εξερεύνηση των βυθών, έχει καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι ο πυθμένας της Μαύρης θάλασσας 
είναι γεμάτος από διατηρημένα ναυάγια, επειδή 
η ανοξία (απουσία οξυγόνου) σημαίνει και την 
απουσία ξυλοφάγων και άλλων οργανισμών που 

τρέφονται με οργανική ύλη. Οπότε ξύλα, υφά-
σματα, φορτία, από σιτηρά και δέρματα, ακόμα 
και ανθρώπινα οστά, θα πρέπει να έχουν διατη-
ρηθεί αναλλοίωτα. Σύμφωνα με νεότερες έρευ-
νες του National Geographic ο κατακλυσμός του 
Νώε ή η βιβλική πλημμύρα σημειώθηκε πριν από 
7.500 χρόνια και ότι η όχθη της αρχαίας λίμνης 
θα πρέπει σήμερα να βρίσκεται 150μ κάτω από 
την επιφάνεια. η διάρρηξη του φυσικού φράγ-
ματος του Βοσπόρου έγινε απότομα και τα νερά 
που ξεχύθηκαν από το ρήγμα είχαν τη δύναμη που 
θα είχαν 200 καταρράκτες του Νιαγάρα, Το αλ-
μυρό νερό χύθηκε στη λίμνη που βρισκόταν πιο 
χαμηλά, ώσπου οι δύο θάλασσες έφτασαν στην 
ίδια στάθμη. αρχικά η ροή ήταν αργή αλλά μετά 
το νερό κυλούσε όλο και πιο γρήγορα καθώς λά-
ξευε το βραχώδες υπόστρωμα, Ήταν μια άγρια 
υδατόπτωση που κράτησε μήνες και έπνιξε κάθε 
μορφή ζωής γύρω από τη λίμνη.

Το 1999 οι αμερικανοί γεωλόγοι-ωκεανολόγοι 
Ballard & Pitman (ο Ballard ανέβασε τον Τιτα-
νικό και το Bismarck) εντόπισαν ανατολικά της 
Σινώπης με βαθυσκάφος και ηχοεντοπισμό σε 
βάθος 150μ. την αρχαία παραλία της λίμνης κα-
θώς και δείγματα ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Επίσης 4 ναυάγια σε βάθος 200μ και 300μ. γε-
μάτα με αμφορείς και άλλα υλικά που χρονολο-
γούνται από τον 2° με 3° αι. μ.Χ. Έτσι εξηγείται ο 
υψηλός αριθμός των βυθισμένων οικισμών που 
χρονολογούνται από την τελευταία περίοδο της 
Νεολιθικής εποχής. Τουλάχιστον δέκα οικισμοί 
έχουν καταγραφεί, και υποδηλώνει μια συγκέ-
ντρωση μιας ύστερης βάσης Νεολιθικών οικι-
σμών στη δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, η 
οποία συνεχίστηκε και την εποχή του Χαλκού. Στις 
τελευταίες έρευνες ανακάλυψαν ότι στον βυθό 
της Μαύρης θάλασσας κυλάει ένα ποτάμι γλυ-
κού νερού και είναι το 6° μεγαλύτερο ποτάμι στο 
κόσμο το οποίο ξεκινάει από το αιγαίο διασχίζει 

Διαδρομές : Ελλήσποντος - Βόσπορος - Μαύρη θάλασσα 
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τα Δαρδανέλια 
την θάλασσα 
του μαρμαρά 
τον Βόσπορο 
εισέρχεται στη 
Μαύρη θάλασ-
σα και συνεχί-
ζει μέχρι περί-
που το κέντρο 
του Εύξεινου 
πόντου. Το φο-
βερό δε είναι 

ότι οι όχθες του μέσα στην θάλασσα είναι ψηλές 
δηλαδή το ποτάμι είναι βαθύ στον πυθμένα της 
και έχει πολύ γρήγορη ροή με αποτέλεσμα τα νε-
ρά στο πλάι του ποταμιού να κυλούν αντίστροφα. 
η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την θεωρία του 
κατακλυσμού και ωστόσο οι έρευνες των επι-
στημόνων συνεχίζονται και ήδη κατασκευάζουν 
ένα τελευταίου τύπου τηλεκατευθυνόμενο βα-
θυσκάφος ρομπότ με πολύ εξελιγμένες κάμερες 
και ηλεκτρονικά μηχανήματα που μετρούν την 
αλατότητα, θερμοκρασία, πυκνότητα κ.λ.π.

ΜΙΝΩΙΤΕΣ - 1ΔΡΥΤΕΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ - ΜΙΛΗΤΟΣ
Ο παλαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης, οι Μι-
νωίτες της αρχαίας Κρήτης, ήταν οι πρώτοι αποι-
κιοκράτες της ηπείρου, Σύμφωνα με έρευνες των 
αρχαιολόγων υπό την διεύθυνση του Wolf-Dietrich 
Niemeier του Γερμανικού αρχαιολογικού Ινστιτού-
του είναι από καιρό γνώστες της εμπορικής δράσης 
των Μινωιτών κατά μήκος των ακτών της Μ. ασί-
ας του Ευξείνου πόντου και αλλού. Οι ανασκαφές 
στη Μίλητο και την Ιασό στη νοτιοδυτική Μ. ασία 
αποκαλύπτουν πως οι Μινωίτες 3.700 χρόνια πριν, 
επεκτάθηκαν στην ασιατική ηπειρωτική χώρα, δη-
μιούργησαν μόνιμες αποικίες, για να βοηθήσουν τη 
διοχέτευση του ορυκτού πλούτου κυρίως χαλκό, 
χρυσό και ασήμι πίσω στην Κρήτη. η Μίλητος βρί-
σκεται στις εκβολές του ποταμού Μαιάνδρου και 

ήταν σε ιδανική τοποθεσία για το εμπόριο σε πλού-
σια μεταλλεύματα με το εσωτερικό της Μ. ασίας. Οι 
ανακαλύψεις στην Μίλητο έχουν επιπτώσεις στην 
Ελληνική ακαδημαϊκή ομάδα όσον αφορά την αρ-
χαία ελληνική μυθολογία ή τουλάχιστον ορισμένες 
πτυχές της. Ο ελληνικός μύθος υποστηρίζει ότι οι 
κρητικοί οδηγημένοι από τον αδελφό του Μίνωα το 
ονομαστό Μινώταυρο ίδρυσαν μια αποικία στην Μί-
λητο. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων ευρημάτων, 
λέει ο Niemeier, «Θα πρέπει τώρα να γίνει δεκτό ότι 
υπάρχει ιστορική αλήθεια πίσω από αυτό το μύθο».

Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η μινωική Κρήτη 
δεν ήταν μια αυτάρκης, ειρηνική, μη επεκτατική 
υπερδύναμη στην μεσόγειο όπως έχουν σκεφτεί 
κάποιοι, «αλλά ήταν μια διεθνής οντότητα εξου-
σίας που πρέπει να είχε μεγάλη στρατιωτική και 
ναυτική δύναμη».

Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ  
ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
Ένα άλλο που σίγουρα έχει αποδειχθεί και γνω-
ρίζουμε σήμερα είναι ότι στην Μαύρη θάλασσα η 
πρώτη αποικία που ιδρύθηκε ήταν η Βορυσθένη 
και κατόπιν η Ολβία και αυτό που γνωρίζουμε εί-
ναι ότι εκεί πρώτοι ήταν οι της Μιλήτου Μινωίτες 
Κρήτες που την ίδρυσαν. Το σημείο που ιδρύθηκε 
δεν ήταν τυχαίο όπως διαπιστώνουν σήμερα οι 
αρχαιολόγοι. Συγκέντρωνε πολλά προτερήματα 
που κάποιος έπρεπε να τα γνωρίζει για αρκετό 
καιρό για να αναπτύξει εκεί μία αποικία.

Υπάρχει μια ιστορική σύμπτωση λοιπόν. Έχουμε 
κείμενα του εν Ιωνία Άρατου να έχουν πηγές και 
γνώση από τους Μινωίτες, να ανακαλύπτουμε ότι 
την Μίλητο πρωτοκατοίκησαν Μινωίτες και πάλι 
την πρώτη ελληνική αποικία στην Μαύρη θάλασσα 
να την ιδρύουν Έλληνες Μινωίτες της Μιλήτου. Οι 
της Μιλήτου Έλληνες Μινωίτες γενικά είχαν μεγά-
λη αποικιακή ανάπτυξη στον τότε γνωστό κόσμο και 
περιέπλεαν τις θάλασσες από τους πρώτους των 
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Ελλήνων, που ση-
μαίνει προχωρημέ-
νες ναυτικές ειδικές 
γνώσεις.

Ο Πόντος πριν 
πάνε οι Μιλήσιοι-
Μινωίτες κατοι-
κούνταν κυρίως 
από λαούς όπως οι 
Μάκρωνες οι Παίο-
νες οι Χαλδαίοι και 
οι Κόλχες, Οι λαοί 
αυτοί ήταν γεωργο-
κτηνοτροφικοί και 
οι θρησκεία τους 
ήταν πολυθεϊστική 
ίδια με των ασυρο-
χαλδαίων και των 
Χαιττέων,

Στον Πόντο λοι-
πόν πρωτοπήγαν οι 
Μιλήσιοι που έχτι-
σαν την Σινώπη. η 
σημερινή πόλη Σι-
νώπη λιμάνι στα βό-

ρεια παράλια της Τουρκίας - Πόντος (γενέτειρα 
του κυνικού φιλοσόφου Διογένη) ήταν από τους 
αρχαιότερους και εμπορικότερους λιμένας σύν-
δεσης όλων των παράκτιων πόλεων της Μαύρης 
θάλασσας.

Οι Μιλήσιοι-Μινωίτες σιγά σιγά άρχισαν να επε-
κτείνονται ανατολικά με αποτέλεσμα να κυριαρχή-
σουν σ’ όλη την μαύρη θάλασσα, και αυτό βέβαια 
δεν έγινε μόνο γιατί είχαν κατακτητική μανία άλλα 
γιατί τα προϊόντα που παράγονταν ήταν τεράστια. 
Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας είχε μετατραπεί σε αναπό-
σπαστο κομμάτι του κόσμου της ανατολικής Με-
σογείου από την εποχή του Χαλκού τουλάχιστον. Ο 
μύθος της αργοναυτικής εκστρατείας με τον δράκο 

και το χρυσόμαλλο δέρας, έχει σχέση με τον χρυ-
σοφόρο Πακτωλό ποταμό, τα μεταλλεία του αση-
μιού στην ΧαΛ-ΚαΝ = αργυρούπολη (εξ ου και το 
Κανέτες) πράγμα το οποίο το γνώριζαν οι Έλληνες.

αφού οι Έλληνες κυριάρχησαν σε όλη την 
Μαύρη θάλασσα και ο πολιτισμός τους η παιδεία 
τους η γλώσσα η θρησκεία (που ήταν το δωδε-
κάθεο), ήταν ανώτερη από αυτήν των κατακτη-
μένων λαών και με την πάροδο των χρόνων 
επόμενο ήταν να επιβληθεί στους κατακτημέ-
νους λαούς. Έχουν βρεθεί στοιχεία Μινωιτών 
που εκτός από το απέραντο παράκτιο γίγνεσθαι 
δραστηριοποιήθηκαν με τους Βαβυλώνιους τους 
ασσύριους αλλά και τους Χετταίους.

Το κεφάλαιο Μινωίτες και Μινωικός πολι-
τισμός είναι ανεξάντλητο καθώς καινούργια 
στοιχεία έρχονται στο φως καθημερινά σε όλες 
τις θάλασσες εκτός μεσογείου. Σύμφωνα με το 
γερμανικό πανεπιστήμιο της Καρλσρούης ο Μι-
νωικός πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος ναυτικός 
πολιτισμός στον κόσμο και αναπτύχτηκε από το 
2800 π. Χ. Τα στοιχεία που επεξεργάζονται τους 
οδηγούν σε παλαιότερες χρονολογήσεις πολύ 
παλαιότερα από ότι πιστεύετο μέχρι σήμερα.

Διοικητής Βρετανικών υποβρυχίων  
«Gavin Menzies». Ένας επιστήμονας  
της Ναυτοσύνης
Ο Dalya Alberge - WALL STREET JOURNAL 
συγγραφέας με έδρα το Λονδίνο αναφέρει για 
τον Gavin Menzies. Χρειάζεται γενναία ψυχή να 
ξαναγράψει κάποιος την ιστορία για την ιστιοπλο-
ΐα έναντι της τρέχουσας σκέψης. Περισσότερα 
από 3.500 χρόνια πριν ο Χριστόφορος Κολόμβος 
«ανακαλύψει» την αμερική, άλλοι ναυτικοί είχαν 
κάνει ακριβώς αυτό, στο παρελθόν, σε αχαρτο-
γράφητα νερά. Άλλοι «Ευρωπαίοι», οι Μινωίτες, 
είχαν προηγηθεί χιλιάδες χρόνια νωρίτερα.

Ο Gavin Menzies, 72 ετών σήμερα, με βάση την 

Τάλαντα από ναυάγιο  
(αντιστοιχία νομισματικής  
μονάδας - ζυγός - μονάδα βάρους

Λίθινες άγκυρες (χωρίς τρύπες)
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εμπειρία του ως πρώην διοικητής υποβρυχίων 
στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, θέλει να απο-
δείξει σε ένα βιβλίο του που γράφει, ότι οι Μι-
νωίτες ήταν οι υπέρτατοι ναυτικοί που διέσχισαν 
έναν ωκεανό και ανακάλυψαν το Νέο Κόσμο πριν 
από 4.000 χρόνια. Το βιβλίο αυτό της ιστορίας, 

μπορεί να πυροδοτήσει εκ νέου συζήτηση με τον 
ισχυρισμό ότι την εποχή του Χαλκού ο πολιτισμός 
της Κρήτης, ο οποίος έχτισε μεγαλοπρεπή παλά-
τια, επινόησε συστήματα γραφής και ανέπτυξε 
μια εμπορική αυτοκρατορία, πήρε πλούσιες πο-
σότητες χαλκού που εξόρυξαν στην αμερική.

Ο Henzies παραμένει ακλόνητος στις πεποι-
θήσεις του. Ισχυρίζεται με τα τελευταία στοιχεία 
στο βιβλίο του, που δεν έχει ημερομηνία δημο-
σίευσης ή τίτλο ακόμα, ότι λύνει το μυστήριο του 
αρχαίου πολιτισμού που εξορύσσει σε χιλιάδες 
ορυχεία χαλκού γύρω από τη λίμνη Superior στα 
καναδο-αμερικανικά σύνορα το 2.200 π.Χ. περί-
που, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες μαχαίρια, 
καμάκια και άλλα αντικείμενα.
7000 π.Χ. πρώτος οικισμός 
3100 π.Χ.-2100 ττ.Χ. πρώιμη Μινωική περίοδος 
2100 π.Χ.-1700 π.Χ. Μεσομινωική περίοδος 
1700 π.Χ,-1420 ττ.Χ. Υστερομινωική περίοδος 
1420 πΧ-1050 π.Χ. Μυκηναϊκή περίοδος

Σε προσεχές άρθρο θα περιγράψουμε τους 
στόλους της αρχαιότητας στο αιγαίο. Μινωιτών, 
Μυκηναίων, θήρας, κλπ.   

Τηγανόσχημο Σύρου (αναπαράσταση Μινωικού πλοίου) 
Αρχ. Μουσείο Αθηνών.
Π) Κρήτης-κεφτιού, μεταφέρει τάλαντο = (μονάδα μέτρησης 
της μάζας) σαν δώρο στον Φαραώ της Αιγύπτου

Μινωική ναυσιπλοΐα: Μεσόγειος - Ατλαντικός - Νέα γη (Αμερική). Δια μέσου ποταμών - στην (Γαλλία - Γερμανία) 
εξόρυξη ήλεκτρον (κράμα χρυσού & αργύρου) 



32             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά

Γράφει ο αντιναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Καραμανώλης Ο.Ν.

Ιωάννης Καποδίστριας, ο άγιος 
της πολιτικής

O κύριος Ιωάννης Κορνιλάκης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της αΣΤΙΚηΣ Μη ΚΈΡΔΟΣ-
ΚΟΠΙΚηΣ ΕΤαΙΡΕΙαΣ (αΜΚΕ) «ΕΛαΙα», 

που Πρόεδρός της είναι ο Γέροντας της Μονής 
ΚαΥΣΟΚαΛΥΒΙα αγίου Όρους, πατήρ Γεώργιος, 
κατάφερε να συγκεντρώσει τις εδώ και 180 χρόνια 
καταχωνιασμένες επιστολές του Ιωάννη Καποδί-
στρια τις οποίες συμπεριέλαβε στο πόνημά του που 
φέρει τον τίτλο Ο ΙΩαΝΝηΣ ΚαΠΟΔΙΣΤΡΙαΣ Ο 
αΓΙΟΣ ΤηΣ ΠΟΛΙΤΙΚηΣ.

Το βιβλίο αυτό (780 σελίδων) εκτός από την 
πολυτελέστατή του έκδοση με πλήθος ιστορικών 
φωτογραφιών αποτελεί μία μοναδική και ιστορικά 
βαρυσήμαντη έκδοση η οποία παρουσιάζει μέσα 
από τα γραπτά κείμενα των επιστολών του Καπο-
δίστρια τις διάφορες πτυχές της μοναδικής προσω-
πικότητας του πρώτου Κυβερνήτη και στυλοβάτη 
του Ελληνικού Κράτους μετά την απελευθέρωση 
της πατρίδος μας από τον Τούρκικο ζυγό και 400 
ετών σκλαβιά. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μία 
πολύπλευρη, ασκητική και φωτεισμένη προσωπι-
κότητα. Ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης, βαθειά 
θρησκευόμενο άτομο, αλλά ουχί θρησκόληπτο, 
που είχε ενστερνισθεί την πραγματική χριστιανική 
φιλοσοφία, οδηγό του καθ’ όλη την διάρκεια της 
ζωής του. Μέσα στους 44 μήνες διακυβέρνησης 
του με το ήθος που τον διέκρινε, με την πολύπλευ-
ρη μόρφωσή του (πτυχιούχος ιατρικής, νομικής και 

φιλοσοφίας), με τον φλογερό πατριωτισμό του, την 
ανιδιοτέλειά του και τις διπλωματικές του ικανότη-
τες κατόρθωσε να βάλει τα θεμέλια ενός κράτους 
με σωστή διοίκηση, παιδεία, οικονομία, στρατό και 
δημόσια τάξη. αυτόν τον μεγάλο και χαρισματικό 
άνθρωπο πρότυπο πολιτικού ανδρός, που εκτός 
από τον Ν. Πλαστήρα κανένας άλλος από αυτούς 
που μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν δεν τον 
μιμήθηκε, τα αιώνια πολιτικά και κομματικά μας πά-
θη, το σαράκι της πατρίδος μας, με τις διαπλοκές, 
ραδιουργίες και ευλογίες της αγγλίας και Γαλλί-
ας, κυρίως της αγγλίας, των δύο από τις τότε τρεις 
προστάτιδες δυνάμεις (Ρωσία, αγγλία, Γαλλία) μας 
έβαλαν και τον δολοφονήσαμε, πράξη απάνθρω-
πη, άνανδρη και βάρβαρη, σταματώντας την πρόοδο 
του νεοσύστατου μικρού, αλλά ελεύθερου Ελληνι-
κού κράτους.

Διαβάζοντας το πεφωτισμένο σύγγραμμα του 
κυρίου Κορνιλάκη εκτός από συγκίνηση αισθάνε-
σαι και θαυμασμό για τον Καποδίστρια, γι’ αυτόν 
τον εξαίρετον πολιτικό που κατόρθωσε με σαφή 
πίστη στην ορθοδοξίαν και έμπρακτον ορθοπρα-
ξίαν, όπως έλεγε γι’ αυτόν τον ηγέτη η αείμνηστη 
καθηγήτρια Ελένη Κούκου, να βάλει τα θεμέλια 
του Ελληνικού κράτους. η άρτια κατάρτισή του στα 
πολύπλοκα θέματα της διπλωματίας τον ανέδειξε 
ως μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες όχι 
μόνο της εποχής του, που ακόμη και ο μισέλλην 

«Η Ελλάς αναγορεύεται του λοιπού επικράτεια ανεξάρτητος και εφ’ οποίοις όροις και αν δίδεται το μέγα ευεργέτημα τούτο, επ’ αυτοίς 
Έλλησι κείται κατά μέγα μέρος το καρπωθήναι αυτό ευδοκιμώτατα και λυσιτελέστατα...».
Ναυπλίω 30 Μαρτίου 1830 

Ο Κυβερνήτης 
Ι. Καποδίστριας
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Μέτερνιχ είχε πει γι’ αυτόν «... Ο μόνος αντίπαλος 
που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άν-
θρωπος και ένας τέτοιος είναι ο Ιωάννης Καπο-
δίστριας…» αλλά και του σύγχρονου κόσμου. Οι 
επιστολές του Καποδίστρια περικλείουν εκπλήξεις 
και φέρνουν στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές για 
πολλούς από εμάς οι οποίες προβληματίζουν για-
τί ανατρέπουν πολλά που μάθαμε στα σχολεία, τα 
οποία ίσως από άγνοια η σκοπιμότητα απέκρυπταν 
την αλήθεια, όπως ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος 
που ο Μιαούλης έκαψε τα πλοία του Στόλου στο 
Πόρο, πώς ξεκίνησε η ναυμαχία του Ναβαρίνου, 
ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας (όχι ο 
Όθωνας όπως νομίζουμε),ο ποίος από εντιμότητα 
αρνήθηκε να φορέσει το στέμμα της Ελλάδας, ότι 
ο Ναύαρχος του Ρωσσικού Στόλου Θεόδωρος Ου-
σακώφ το 1799 απελευθέρωσε τα επτάνησα από 
τους Γάλλους χαρίζοντάς τους την ανεξαρτησία 
τους. Είναι αυτός ο οποίος εντυπωσιασθείς από 
την προσωπικότητα του Καποδίστρια τον συνέστη-
σε στην αυλή του Τσάρου και με πρόσκληση του 
κόμη Ραυμάντσιεφ εντάχθηκε στην υπηρεσία του 
αυτοκράτορα. Ο Ναύαρχος Ουσακώφ λίγα χρόνια 
μετά εγκατέλειψε τα μεγαλεία και τις δόξες και 
ακολούθησε τον μοναχικό βίο, διαμοιράζοντας την 
μεγάλη περιουσία του στους αναξιοπαθούντες του 
Ναυτικού της Ρωσίας, 200 χρόνια μετά (το 2000) η 
Ρώσικη ορθόδοξη εκκλησία τον κατέταξε στις τά-
ξεις των αγίων της ως προστάτη του Ναυτικού της 
Ρωσίας. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Επίκαιρη 
δε είναι και η τότε διαπίστωση του Καποδίστρια, 
όπως αυτή παρουσιάζεται στο υπόμνημά του προς 
τον Τσάρο Νικόλαο I, ότι «... Το συμφέρον της Ελ-
λάδος βρίσκεται στο πλευρό της Ρωσίας και της 
Ρωσίας στο πλευρό της Ελλάδος…».

Με εντολή του νυν αΓΕΕΘα ο κ. Κορνιλάκης 
έκανε διαλέξεις για τον Καποδίστρια παρουσιάζο-
ντας το βιβλίο του και προσφέροντάς το δωρεάν 
στους αρχηγούς των τάξεων σε όλες τις παραγω-
γικές σχολές των Ε Λ, καθώς και στη ΣΕΘα και αΝ. 
ΣΧΟαη ΠΟΛΕΜΟΥ. αρκετοί από αυτούς που διάβα-

σαν το βιβλίο είπαν στον κ. Κορνιλάκη ότι έγραψε 
ιστορία, αλλά και η ιστορία θα γράψει γι’ αυτό το 
σύγγραμμά του. αν και αυτό ακούγεται υπερβολι-
κό διαβάζοντας ή καλύτερα μελετώντας το βιβλίο 
του κ. Κορνιλάκη σου διαλύεται αυτή αμφιβολία, 
διαπιστώνεις δε ότι η εποχή μας στερείται ρωμα-
λέων πνευμάτων και μεγάλων ανδρών, ικανών να 
ανατρέψουν την καταστροφική πορεία μας. η πα-
γκόσμια κοινωνία και ειδικά η δικιά μας έχει ανάγκη 
ηγετών-ινδαλμάτων που να δείχνουν ότι συμμετέ-
χουν έμπρακτα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 
λαός του οποίου ηγούνται, μας λείπει ένας Ιωάννης 
Καποδίστριας, ο οποίος εκτός από τις ικανότητές 
του και τους αγώνες του στην τότε διεθνή πολιτική 
σκακιέρα για την πατρίδα του είχε δώσει και όλη την 
περιουσία του για να βοηθήσει το νεοσύστατο Ελ-
ληνικό κράτος, κάτι που πολύ αργότερα έκανε και ο 
άξιος μιμητής του, Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος 
είχε προσφέρει τον μισθό του στους πτωχούς του 
λαού του και πέθανε χωρίς ποτέ να αποκτήσει πε-
ριουσιακά στοιχεία. 

Ο Γέροντας Παΐσιος, που μερικοί γελοίοι πρό-
σφατα προσπάθησαν να γελοιοποιήσουν την θεία 
προσωπικότητά του, αν και ουχί σπουδασμένος 
σε πανεπιστήμια, αλλά έχοντας θεϊκό χάρισμα και 
φλόγα για την χριστιανική μας πίστη και την πατρίδα 
είχε πει ...Είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής ενός 
ιδανικού προτύπου Κυβερνήτου προς μίμηση από 
τους πολιτικούς μας, κυρίως, προκειμένου οι Έλ-
ληνες να αποκτήσουν ορθά πολιτικά κριτήρια στην 
εκλογή των Κυβερνητών του έθνους μας....!!! 

Στις 27 Σεπτεμβρίου έκλεισαν 183 χρόνια από την 
αποφράδα ημέρα (Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831) 
της δολοφονίας του και μέσα σε αυτό το μακρύ χρο-
νικό διάστημα εκτός από την περσινή (29-30 Οκτω-
βρίου 2013) κοινή εκδήλωση Ελλάδος και Ρωσίας 
για την μνήμη του, όλες οι άλλες ήταν σκόρπιες και 
υποτονικές, Μέσα στη καταχνιά της καθημερινότητας 
και των δυσκολιών που περνάμε, αλλά το πιο σοβα-
ρό στη διάβρωση των ηθικών αξιών της εποχής μας 
που εμείς οι πιο μεγάλοι στην ηλικία φέραμε και της 
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μυρωδιάς της σήψης που πλανάται στην ατμόσφαιρα 
ένα σωστό μέτρο αντιμετώπισής των είναι η προβο-
λή του έργου του Καποδίστρια και της χριστιανικής 
και πολιτικής προσωπικότητάς του για παράδειγμα 
από την νεολαία μας. Γι’ αυτό τον σκοπό θεωρείται 
σκόπιμο να καθιερωθεί επίσημα από την πολιτεία η 
27 Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης του πρώτου της 
Κυβερνήτη, του χαρισματικού ηγέτη της Ιωάννη Κα-
ποδίστρια, με εκδηλώσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας και όχι μόνον. Είναι ντροπή άλ-
λα κράτη, όπως η Ρωσία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο 
να τον τιμούν και να αναφέρονται στο έργο του και 
την συμβολή του προς αυτά και εμείς να μη κάνουμε 
καμμία αναφορά γι’ αυτόν (σκοπίμως ?)τουλάχιστον 

στον Τύπο και στα ΜΜΕ. Εξαίρεση και φωτεινό πα-
ράδειγμα είναι το προαναφερθέν σύγγραμμα του κ. 
Κορνιλάκη. Είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λεί-
πει από καμμία βιβλιοθήκη και θα τολμούσα να πω 
ότι θα ήταν σκόπιμο η μελέτη του να συμπεριληφθεί 
στα θέματα ιστορίας που διδάσκονται στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και Στρατιωτικές Σχολές της 
χώρας. Επίσης θα έκανα και μία άλλη πρόταση εύκο-
λα υλοποιήσιμη, με πρωτοβουλία της ΕααΝ και σε 
συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις αποστράτων να 
προγραμματισθεί διάλεξη στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
με ομιλητή γι’ αυτό το θέμα τον κ. Κορνιλάκη, έναν 
ικανότατο και χαρισματικό διαλέκτη.    

H ιστορική όψη του Ψαλμού αναφέρεται 
στη μεταφορά φορτίων χρυσού, αρ-
γύρου και επεξεργασμένων λίθων 

από το Ισπανικό λιμάνι Θαρσείς στο βασίλειο του 
Ιούδα, του οποίου ηγείτο ο Σολομών. Τα πλοία 
μεταφοράς ανήκαν στον ασσύριο βασιλέα Χιράμ 
και τον Σολομώντα.

η ουσία όμως του 47ου Ψαλμού βρίσκεται 
στο συμβολισμό του. Ο μεταφερόμενος πλούτος 
και τα μεταφορικά πλοία προσομοιώνουν τους 

εχθρούς της Εκκλησίας και κατόπιν τούτου η 
συντριβή των πλοίων Θαρσείς ή φανερώνει την 
ευκολία με την οποία δύναται ο Θεός να συντρί-
ψει τους πολέμιους της Εκκλησίας με τρόπο βί-
αιο, όπως συντρίβει τα πλοία, που ναυπηγήθηκαν 
στην πόλη Θαρσείς, με τα άγρια κύματα της θά-
λασσας, ή εντοπίζει και υποδεικνύει ως πολέμιο 
της Εκκλησίας*, και ως εκ τούτου στόχο συντρι-
βής, τον μεταφερόμενο δια θαλάσσης πλούτον 
και τις δυναστείες κτήτορες του πλούτου.

Ο Θεός συντρίβει τις αντίθετες δυνάμεις
Γράφει ο Ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης, ΠΝ

Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

«Εν πνεύματι βιαίω συντρίψεις πλοία Θαρσείς»
(Ψλ. 47,8)

* Στην ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό που σημειώνει και ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμώτη, ότι η βία είναι αδελφή του κράτους, επιστά-
της των φοβερών δρωμένων. Η Κλυταιμνήστρα, σφετεριστής της εξουσίας, παρουσιάζεται στην τραγωδία 'Αγαμέμνονας να διακηρύσσει 
την εμπιστοσύνη της στη θάλασσα ως πηγής πλούτου. Η χρήση της θάλασσας και του πλούτου ως μέσο καταπίεσης καταδικάζεται και από 
τον χορό στην ίδια τραγωδία, που φέρνει το υπερφορτωμένο εμπορικό πλοίο να καταποντίζεται από την υπερφόρτωση (πλεονεξία κέρδους).
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η Εκκλησία του Χριστού όμως δεν πρόκειται 
να ηττηθεί από τις αντίθεες δυνάμεις. «Οι μισού-
ντες Σιών αισχυνθήτε από του Κυρίου, ως χόρτος 
γαρ πυρί έσεσθαι απεξηραμμένοι».

Ο Ιωσήφ Βρυέννιος γράφει: «Όσοι γε κολυμβώ-
ντες εν του βίου τω πελάγει, τήδε προσαράξαι ηθέ-
λησαν νηΐ (εκκλησία) αυτοί μεν συνετρίβησαν και το 
μνημόσυνον αυτών απώλετο μετά ήχου, η δε έκκλη-
σία ακλόνητος έστηκε μένουσα εις αιώνας [...]».

«Eίπεν ο Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επι-
στρέψω εν βυθοίς θαλάσσης» (Ψλ. 67,23).

(Είπεν ο Κύριος: θα επαναφέρω τους εχθρούς 
από το όρος Βασάν, εάν καταφύγουν και απο-
κρυβούν εκεί. Εάν βυθισθούν στη θάλασσα, θα 
τους ανασύρω από τους βυθούς της και θα τους 
επαναφέρω).

Ο 67ος Ψαλμός στο σύνολό του είναι ένα 
πολεμικό ποίημα. Όπου και εάν επιχειρήσει να 
κρυφτεί ο εχθρός θα εντοπισθεί και θα παραδο-
θεί στον αντίπαλό του. Ο Κύριος προστατεύει και 
ενισχύει τον θεοσεβή λαό**.

Ο 23ος στίχος του Ψαλμού αναφέρεται ειδι-
κότερα στην επιστροφή των εθνικών στην αρετή, 
στη θεογνωσία, μέσω του σταυρικού πάθους του 
Κυρίου.

Σύμφωνα με τούς Μέγα αθανάσιο, Ευσέβιο 
και Θεοδώρητο, υπάρχουν οι συμβολισμοί: Βα-
σάν-αισχύνη, που είναι καρπός της αμαρτίας ή η 
πικρία. Βυθοί θάλασσας-τα κατώτερα μέρη της 
γης, ο Άδης, όπου αφού συνέτριψε τον εχθρό 
ανέστη, επέστρεψε από την φαινομένη αισχύνη 
του πάθους. ακόμη, βυθοί θάλασσας - τα βάθη 

της αμαρτίας και ηδονής από τα οποία ο Θεός 
εγύρισε τους εθνικούς στην αρετή ή βυθοί θά-
λασσας - άγιο βάπτισμα, διότι εκεί στην κολυμ-
βήθρα βυθίζει την αμαρτία.

Η προαναγγελία της βασιλείας 
του Μεσσία (Χριστού)

«Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θα-
λάσσης και ποταμών έως περάτων της οικου-
μένης. Βασιλείς Θαρσείς και νήσοι δώρα προ-

σοίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα 
προσάξουσι» (Ψλ. 71,8,10).

(Και ο Θεός θα κατακυριεύσει ολόκληρη τη γη 
από το ένα άκρο της θάλασσας ως το άλλο και από 
τα μεγάλα ποτάμια μέχρις των εσχάτων της οικου-
μένης. Οι βασιλείς της ισπανικής πόλης Θαρσείς και 
τα νησιά της Μεσογείου θα προσφέρουν σε αυτόν 
(Θεό) δώρα ως φόρον υποτελείας. Το ίδιο θα πρά-
ξουν» και οι βασιλείς των αράβων και του Σαβά).

Ο πρώτος στίχος δηλοί την επέκταση της βα-
σιλείας του Μεσσία σε όλη την οικουμένη. Το 
χαρακτηριστικό είναι ότι για τον γεωγραφικό 
προσδιορισμό των ορίων της οικουμένης, του 
κόσμου, χρησιμοποιείται η θάλασσα, και τούτο 
διότι η θάλασσα είναι το μείζον που περιβάλει το 
έλασσον, την ξηρά.

Υπενθυμίζεται ότι στη γεωπολιτική ανάλυση 
του όλου κόσμου η κυριαρχία επί των θαλασσών 
υπήρξε προϋπόθεση επιρροής στις παγκόσμιες 
εξελίξεις.

Ο δέκατος στίχος του Ψαλμού «βασιλείς [...] 
δώρα φέρουσι [...]» προτυπώνει τα δώρα που 
έφεραν οι μάγοι*** εν ονόματι των βασιλέων στη 

** Ευλογία Θεού στον θεοσεβή βασιλέα αποτυπώνεται στη συνομιλία μεταξύ Οδυσσέα και Πηνελόπης, πριν γίνει η αναγνώριση (Οδ. τ 109-
114) «Ω Δέσποινά μου έφτασε η δόξα σου ψηλά. απλώθηκε στον ουρανό, σαν κάποιου βασιλιά που θεοσεβής και άψογος, ένα λαό μεγάλο 
και γενναίο κυβερνά, με γνώμονα τη δίκαιη κρίση του. Κι εκεί το μαύρο χώμα βγάζει σιτάρι και κριθάρι, από τους καρπούς λυγίζουνε τα 
δέντρα, γεννοβολούν τα πρόβατα, καλοκυβερνημένη θάλασσα προσφέρει ψάρια».
*** Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην καθοδήγηση των μάγων από αστέρι, υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο περί κοινού αστέρος 
αλλά περί αγγέλου που τους καθοδηγούσε. Επρόκειτο για υπερφυσικό γεγονός. Οι μάγοι ήταν θεολόγοι με την ορθόδοξη σημασία του όρου, 
αφού είχαν φθάσει στην έλλαμψη και απέκτησαν γνώση του Θεού, προσθέτει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος.
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Βηθλεέμ από την ανατολή. Ως δώρα των νήσων 
εκλαμβάνεται η επιστροφή των ψυχών που ευ-
ρίσκονται σε αλμυρά απιστία και δεν σαλεύονται 
από τα πονηρά πνεύματα.

«Ευφραινέσθωσαν οι ουρανοί και αγαλλιά-
σθω η γη, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα 
αυτής» (Ψλ .95,11).

(ας ευφρανθούν οι ουρανοί, ας σκιρτήσει από 
αγαλλίαση η γη, ας σαλευθεί η θάλασσα χορεύ-
ουσα μαζί με όλα τα εν αυτή).

Ο ύμνος στο σύνολό του είναι μια πρόσκλη-
ση προς όλη την κτίση, άψυχα και έμψυχα, όπως 
υμνήσουν και δοξολογήσουν το Θεό. Ο Ψαλμός 
ενέχει και μεσσιανικό χαρακτήρα. η θάλασσα 
συμβολίζει το πλήθος των εθνών και ο σάλος 
τής θάλασσας τις κινήσεις υποδοχής του κηρύγ-
ματος των διακόνων του Θεού, σύμφωνα με τον 
Μέγα αθανάσιο και τον Κύριλλο αλεξανδρείας. 
«Πληθύς των εθνών ήτις των θείων κηρυγμάτων 
την ηχήν δεξαμένη σεσάλευται, ήτοι κεκίνηται εις 

το υποδέξασθαι το κήρυγμα».
«Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλλιάσθω η γη, ευ-

φρανθήτωσαν νήσοι πολλαί» (Ψλ. 96,1).
(η έλευση του Κυρίου και η εγκαθίδρυση της 

βασιλείας του έχει ήδη συντελεσθεί. Καλείται η 
γη να χαρεί, να ευφρανθούν τα νησιά της Μεσο-
γείου που κατοικούνται από εθνικούς).

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Κύριλλος αλε-
ξανδρείας εκλαμβάνουν τα νησιά ως τις Εκκλη-
σίες. «Ότι εν θαλάσση εισί τώ τήδε και τοις κύ-
μασι καταπιόμεναι και τοις διωγμοίς».

Σχολιάζει ο καθηγητής Π. Τρεμπέλας: Όπου 
βασιλεύει ο Κύριος υπάρχει ειρήνη και ευτυχία. 
Δυστυχώς η ανθρωπότητα πάσχει, συνταράσσε-
ται από αδικίες, καταπιέσεις, εγκληματικότητα, 
αχόρταγη πλεονεξία, αλληλοσπαραγμό.

Για να μας αγαπήσει ο Κύριος, πρέπει να τον αγα-
πήσουμε και εμείς. Όμως, «οι αγαπώντες τον Κύρι-
ον, μισείτε τα πονηρά», λέει ο ψαλμωδός. η αμαρτία 
είναι έγκλημα κατά της αγάπης του Θεού..    

E νθυμούμαι το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, 
όταν εξεδόθη το περίφημον εκείνο ανα-
κοινωθέν το οποίον έλεγεν ότι «ο εχθρός 

ανετράπη»! Ήτο απερίγραπτη η συγκίνησις και ο 
ενθουσιασμός όλων μας.

Είχα συχνά αιτήσεις αξιωματικών, υπαξιωματι-
κών και ναυτών να μετατεθούν εις πλοία. Φαίνε-

ται ότι ήτο γενική η τάσις αυτή μεταξύ όλων όσων 
υπηρετούν εις Ναυτικάς Υπηρεσίας ξηράς, διότι 
μετ’ ολίγον μας εκοινοποιήθη γενική διαταγή του 
Υπουργού, αναφέρουσα ότι οιαδήποτε θέσις εις 
τας Ναυτικάς Υπηρεσίας ξηράς εθεωρείτο της αυ-
τής σημασίας με τσς των πλοίων και επομένως ότι 
προς το παρόν δεν υπήρχεν περίπτωσις μεταθέσε-

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

Επιμελούνται οι: Υποναύαρχοι εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
αντιπλοίαρχος ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014             37

ων εις πλοία. Ο Σπυρομήλιος εγκρίνιαζε συνεχώς. 
Ήθελεν να τοποθετηθή εις πλοίον ή τουλάχιστον εις 
κάποιαν υπηρεσίαν κοντά εις το αλβανικόν Μέτω-
πον, δια να ημπορέση να εισέλθη πρώτος εις την 
πατρίδα του, την Χειμάρραν. Το όνειρόν του αυτό 
έγινε πραγματικότης. Μετ’ ολίγον ετοποθετήθη εις 
την Ναυτικήν Βάσιν των αγίων Σαράντα και κατόρ-
θωσεν κατά την προέλασιν να εισέλθη πρώτος εις 
την πατρίδα του. Του άξιζε.

αι αεροπορικαί επιδρομαί κατά της Θεσσαλονί-
κης εσυνεχίζοντο τακτικά. Πάντοτε εξηκολούθουν 
να πετούν ψηλά όταν διήρχοντο από επάνω από το 
Ο.Μ.Ε. Πάντα την ίδιαν απελπισίαν είχαν οι πυρο-
βοληταί μας.

Εν τω μεταξύ τα έργα μας εσυνεχίζοντο, με με-
γαλυτέραν μάλιστα δραστηριότητα. Με την κήρυξιν 
του πολέμου, η έγκρισις των πιστώσεων έγινε ευ-
κολωτέρα και κατορθώθη να μας εγκριθή πίστωσις 
660.000 δραχ., διά την επισκευήν του πολυτίμου 
κυκλικού στρατώνος, του Στρογγυλού. αι εργασίαι 
ήρχισαν με ταχύν ρυθμόν και συντόμως επερατώθη 
η γενική επισκευή του, η οποία ανεκούφισεν πολύ 
το πλήρωμα του ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ.

Ένα σοβαρώτατον σημείον εις το οποίον υστέρει 
το Οχυρόν, ήτο η τηλεφωνική επικοινωνία μετά της 
Θεσσαλονίκης και μεταξύ των δυο Φρουρίων.

Είχα την φιλοδοξίαν να οργανωτή η συνεννόησις 
κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν εις περίπτωσιν 
συγκεντρωτικής βολής, να διευθύνεται από την 
ΤΟΥΖΛαΝ και το πυρ του ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ, δηλα-
δή εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εχθρικά πλοία θα 
ευρίσκοντο εντός του βεληνεκούς των πυροβόλων 
και των δυο Φρουρίων.

Οπότε εάν η μεταξύ των συνεννόησις δεν ήτο 
τελεία, θα υπήρχεν ο κίνδυνος, όταν θα έβαλαν και 
τα δυο Φρούρια συγχρόνως, να συγχέωνται αι πτώ-
σεις των βολών του ενός Φρουρίου με τας του άλ-
λου, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ακριβής βολή 
και των δυο. Εκτός τούτου επεθύμουν να διαθέτω-

μεν και υπόγειον τηλεφωνικήν γραμμήν, ώστε και 
απρόσβλητος από εχθρικήν βολήν ή κατασκοπείαν 
να είναι, αλλά και ανεπηρέαστος από τας καιρικάς 
συνθήκας κατά τας οποίας το χιόνι και ο σφοδρός 
άνεμος, καθημερινώς κατέρριπταν στύλους ή απέ-
κοπταν τα σύρματα.

Επί πλέον θα ήτο πολύτιμον να συνδεθώμεν και 
με το αυτόματον τηλέφωνον Θεσσαλονίκης, οπό-
τε θα είχαμεν άμεσον επικοινωνίαν με οιανδήποτε 
Στρατιωτικήν ή Ναυτικήν αρχήν του Κράτους.

Είχα ακούσει ότι υπήρχεν άλλοτε, επί Τούρκων, 
τηλεφωνική υπόγειος γραμμή, αλλά ότι αύτη εί-
χε κατά καιρούς καταστραφή παρά των χωρικών. 
Δεν έχασα τας ελπίδας μου ότι θα ήτο δυνατόν να 
υπάρχη ακόμη μία παρομοία γραμμή και προς τού-
το ηρχίσαμεν να εκτελώμεν διαφόρους εκσκαφάς 
εις σημεία εις τα οποία εθεωρείτο πιθανή η ύπαρξις 
τοιαύτης γραμμής.

Πράγματι μετά τρεις ή τέσσαρας αποπείρας ηύ-
ραμεν, εις βάθος ενός περίπου μέτρου, ένα παχύ 
πολύκλωνον τηλεφωνικόν καλώδιον. Εσυνεχίσα-
μεν αμέσως συστηματικώς πλέον τας προσπαθεί-
ας μας και καθημερινώς ευρίσκαμεν την συνέχειαν 
του καλωδίου. η γραμμή του έκλινε προς το άλλο 
Φρούριον. Εις κανονικάς αποστάσεις, υπήρχαν 
ωραιώτατα φρεάτια συνδέσεων. η εργασία εσυνε-
χίσθη εντατική έως ότου, όχι μόνον εφθάσαμεν εις 
το άλλο Φρούριον, αλλ’ από εκεί εστρέψαμεν προς 
την οδόν της Θεσσαλονίκης όπου και εκεί ηύραμεν 
ίχνη του καλωδίου.

αμέσως τότε ήλθα εις επαφήν με την τηλεφω-
νικήν εταιρίαν Θεσσαλονίκης, την οποίαν παρεκά-
λεσα να μας διαθέση μηχανικόν και κατάλληλον 
προσωπικόν το οποίον να προβή εις την μέτρησιν 
αφ’ ενός των μονώσεων, ώστε να ελέγξωμεν εις 
ποιαν κατάστασιν ευρίσκετο το καλώδιον τούτο, 
και αφ’ ετέρου εις την εκπόνησιν μελέτης, σχετι-
κώς με τα υλικά που θα εχρειάζοντο δια την πλήρη 
αποκατάστασιν της γραμμής. Πράγματι αμέσως η 
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εταιρία απέστειλεν την επομένην τον μηχανικόν 
κ. Σακελλαρίδην, με το κατάλληλον προσωπικόν. 
Ο ζήλος και η ικανότης του κ. Σακελλαρίδη ήσαν 
εξαίρετοι, με αποτέλεσμα να μας δώση εντός δυο 
ημερών όλας τας πληροφορίας που εχρειαζόμεθα. 
η σπουδαιοτέρα διαπίστωσις, ήτο ότι το καλώδιον 
ευρίσκετο εν απολύτω τάξει, πλην ελαχίστων ση-
μείων ασημάντου μήκους.

Υλικά εχρειάζοντο ελάχιστα, τα οποία αφθόνως 
υπήρχαν εις τας στρατιωτικάς αποθήκας μας.

Τάχιστα ερυθμίσθη και το ζήτημα της εξευρέσε-
ως των υλικών και έτσι την τρίτην ημέραν από της 
αφίξεως του μηχανικού κ. Σακελλαρίδη εις το Οχυ-
ρόν, ήρχισεν η γενική επισκευή. Μετά 10 ημέρας η 
όλη εργασία είχε τελειώσει!!!

Είχε πλέον εκπληρωθεί η φιλοδοξία μου.
Διεθέταμεν δύο τηλεφωνικός υπογείους γραμ-

μάς μεταξύ των δύο Φρουρίων. Είχαμεν τηλέφω-
να εις τούς σταθμούς διαταγών, τηλέφωνον εις το 
γραφείον της γενικής επιστασίας, τηλέφωνον εις 
το γραφείον μου, τηλέφωνον εις την κρεββατοκά-
μαρά μου! Τα δύο Φρούρια είχαν επί πλέον ιδίαν 
γραμμήν με το κέντρον αυτομάτων τηλεφώνων 
Θεσσαλονίκης. Ενθυμούμαι με πόσην χαράν εζή-
τησα τηλεφωνικώς εις το Υπουργείον Ναυτικών 
τον ανώτερον Διοικητήν Παρακτίου αμύνης Πλοί-
αρχον Βανδώρον και την έκπληξιν τούτου, ο οποίος 
ήξευρε άριστα πώς ήτο το Ο.Μ.Ε., όταν του ανέφε-
ρα ότι του ωμίλουν με αυτόματον τηλέφωνον από 
την ΤΟΥΖΛαΝ. Ενθυμούμαι επίσης και την άλλην 
εκπληξιν του θαυμασίου αυτού προϊσταμένου μου, 
όταν, ότε μου είπεν ότι είναι κρίμα μια και έχεις αυ-
τόματον τηλέφωνον να έχης λάμπαν πετρελαίου, 
του απήντησα ότι την στιγμήν εκείνην εφώτιζεν το 
γραφείον μου ηλεκτρικός λαμπτήρ 150 βατ.

Επειδή όταν ηρχίσαμεν τας ερευνάς δια την 
ανεύρεσιν του τηλεφωνικού καλωδίου δεν εί-
μεθα βέβαιοι ότι αύται θα ευωδούντο, δια τούτο 
εκ παραλλήλου κατεβλήθησαν ενέργειαι δια την 

εγκατάστασιν τηλεφωνικής, εναερίου, όμως αυ-
τής, γραμμής η οποία να συνδέη το Οχυρόν με την 
γραμμήν Θεσσαλονίκης - Επανωμής.

Την εργασίαν αυτήν ανέλαβεν η στρατιωτική 
υπηρεσία διαβιβάσεων της ανωτέρας Στρατιωτι-
κής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης και την επεράτω-
σεν εντός 15θημέρου.

Διεθέταμεν πλέον την πληρεστέραν τηλεφωνι-
κήν επικοινωνίαν από όλα τα Ναυτικά Οχυρά

Εκ παραλλήλου ο Ναυτικός Διοικητής, μας εί-
χεν εφωδιάσει και με ένα φορητόν ασύρματον τον 
οποιον ταχέως εγκατεστήσαμεν και με την προσθή-
κην του οποίου είχαμεν εέξησφαλισμένην πλέον 
μίαν ιδανικήν συνεννόησιν, πράμα πρωταρχικής 
σημασίας κατά τον πόλεμον.

η ζωή εις το Φρούριον επερνούσε μέ βομβαρ-
δισμούς των Ιταλών κατά της Θεσσαλονίκης, με τα 
τακτικά καθημερινά μας γυμνάσια και με την συνέ-
χισιν των έργων μας.

Τα πολεμικά νέα έφθαναν από ημέρας εις ημέραν 
και πλέον ευχάριστα. η κατάληψις και απελευθέ-
ρωσις της Κορυτσάς, της από αιώνων Ελληνικω-
τάτης αυτής πόλεως, υπήρξε δι’ ημάς μία μεγάλη 
ημέρα την οποίαν εωρτάσαμεν όσον ημπορούσα-
με καλλίτερα. η συνεχής προέλασις του Στρατού 
μας και η αλλεπάλληλος απελευθέρωσις τόσων 
άλλων Ελληνικών πόλεων της Βορείου ηπείρου, 
μας εγέμιζε με Εθνικήν υπερηφάνειαν, αλλά και 
μας έκανε να ζηλεύωμεν ολίγον διότι δεν είχαμε 
και ημείς καμμίαν δράσιν.

Υπήρχαν φήμαι περί ετοιμαζομένης μικτής αγ-
γλο-Ελληνικής αποβάσεως εις τα Δωδεκάνησα.

Έγραψα ένα γράμμα εις τον αρχηγόν του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού Ναύαρχον Σακελλαρίου, τον 
οποιον παρεκάλουν να με συμπεριλάβη και εμέ εις 
περίπτωσιν που θα εγίνετο παρομοία επιχείρησις. 
η απάντησίς του ήτο ότι, δεν θα με ελησμόνει εάν 
ποτέ εσχεδιάζετο παρομοία επιθετική επιχείρησις.

Κάθε απόγευμα έφθανε εις την ΤΟΥΖΛαΝ από 
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την Θεσσαλονίκην, ανά βενζινόπλοιον που είχεν 
επιταχθεί και τεθεί εις την διάθεσιν των Φρουρίων. 
η άφιξίς του έμοιαζε με την άφιξιν του βαποριού της 
γραμμής εις τα απομεμακρυσμένα Ελληνικά νησιά. 
Όλοι μας επηγαίναμε εις την άκραν του υψιπέδου 
εις το οποίον ήσαν τα πυροβόλα και κάτω από το 
όποιον ηγκυροβόλει το βενζινόπλοιον. Εβλέπαμε 
τα τρόφιμα που μας έφερνε, τα πακέτα από τα σπί-
τια μας, μερικούς νεοτοποθετηθέντας άνδρας. Προ 
παντός όμως, επεριμέναμε με ανυπομονησίαν το 
ταχυδρομείον. Ήτο το σημαντικώτερον γεγονός της 
ζωής μας η άφιξις ταχυδρομείου. Μόλις έφθανε, το 
εμοιράζαμε αμέσως. Όσοι δεν είχαν γράμμα, πα-
ρηγορούντο με την σκέψιν πως θα έπαιρναν με το 
επόμενον ταχυδρομείον. Όσοι έπερναν γράμματα 
έσπευδαν βιαστικά να απομακρυθούν και να μεί-
νουν κάπου μόνοι των και εκεί εδιάβαζαν το γράμ-
μα των μίαν, δυο, δέκα φοράς. Και μετά εκάθηντο 
σιωπηλοί και με το μάτι στυλωμένο μακρυά, εσκέ-
πτοντο τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Πολύ συχνά παρετήρησα μάτια υγρά μετά τω 
διάβασμα και είδα κρυφοφιλήματα καμμιάς μικράς 
φωτογραφίας που έδειχνε το αγαπημένο πρόσωπο 
του καθ’ ενός. Οι άλλοι που δεν είχαν λάβει γράμμα-
τα, ένοιωθαν τι συνέβαινε σ’ αυτούς που είχαν λάβει 
και δια τούτο ποτέ δεν επήγαινε κανείς να ενοχλήση 
όποιον εδιάβαζε το γράμμα του. Είναι ένα από τα 
ωραιώτερα πράγματα εις τον πόλεμον να παίρνης 
ένα γράμμα, οποιοδήποτε γράμμα. αλλοίμονον, αρ-
γότερα οι περισσότεροι από ημάς, θα εστερούμεθα 
επί πολλά έτη του ωραίου αισθήματος που φέρνει 
ένα γράμμα από τους ιδικούς σου.

Έπαιρνα και εγώ συχνά γράμματα. Δεν ημπορώ 
όμως ποτέ να ξεχάσω το συναίσθημα που εδοκίμα-
ζα όταν είχα γράμμα της μητέρας μου. Εγνώριζε να 
εκφράζη πολύ ωραία τας σκέψεις της και τα αισθή-
ματά της και ιδίως τας πατριωτικός ιδέας της. Εις 
τα πρώτα γράμματά της, που έγραψε εις τον αδελ-
φόν μου και εις εμέ μετά την έναρξιν του πολέμου, 

μας παρουσιάσθη μία άλλη μητέρα, που δεν είχαμε 
γνωρίσει έως τότε. Ήτο η Ελληνίς Μητέρα. Συχνά ο 
λογοκριτής εσημείωνε επάνω εις τα γράμματα της 
μητέρας μου, από το διάβασμα των οποίων είχε φαί-
νεται επηρεασθεί και αυτός ο άγνωστος, διαφόρους 
ενθουσιώδεις γραμμάς, όπως λ.χ. πρέπει να είσθε 
υπερήφανος για την μητέρα σας, ή σας συγχαίρω για 
την μητέρα σας και άλλα παρόμοια. Τα γράμματα του 
πατέρα μου ήσαν ολιγόλογα, αλλά γεμάτα και αυτά 
από την Εθνικήν υπερηφάνειαν της γενεάς του.

Και τα ιδικά μου τα μάτια, νομίζω πως συχνά 
υγράνθησαν. Ωραίαι στιγμαί, που αλλοίμονον, 
επρόκειτο να σβύσουν δια πολλά χρόνια.

Εις το υψίπεδον της ΤΟΥΖΛαΣ έκανα τακτικά 
τον αγαπημένον μου περίπατον. Οσάκις μου έμενε 
ολίγη ώρα ελευθέρα, ιδίως κατά τα απογεύματα, 
επήγαινα πάντα εκεί και εβυθιζόμην εις τας σκέψεις 
μου ή απεθαύμαζα την θέαν. απέναντι ακριβώς 
ύψωνε τον επιβλητικόν του όγκον ο μυθικός Όλυ-
μπος. Πάντα χιονισμέναι αι κορυφαί του και πάντα 
συνεφιασμένος. Έχει μίαν απίστευτη μεγαλοπρέ-
πειαν το βουνό αυτό. Ορθά ετοποθέτησαν εκεί την 
κατοικίαν των Θεών οι αρχαίοι Έλληνες, «Ουλυ-
μπόνδ’, όθι φασί θεών έδος ασφαλές αιεί έμμεναι» 
λέγει ο Όμηρος. αι δύσεις προς τον Όλυμπον είναι 
μοναδικαί. Ποτέ μονότονοι. Οι χρωματισμοί υπέ-
ροχοι, με αφθάστους εναλλαγάς. Κάθε δύσις ήτο 
και μία πραγματική συμφωνία. Άλλοτε σαν μία συμ-
φωνία χαράς, άλλοτε σαν μία γλυκειά μελωδία και 
άλλοτε πάλιν σαν ένα όργιο πάθους και συμφοράς.

Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω τους ρωμαντικούς μου 
αυτούς περιπάτους της ΤΟΥΖΛαα.

Ενίοτε ο Ναυτικός Διοικητής Θερμαϊκού Πλοίαρ-
χος Κορτέσης, όταν είχε να μου γνωστοποίηση κάτι 
το πολύ απόρρητον μου ετηλεφώνει και με εκάλει 
να υπάγω εις την Θεσσαλονίκην δια να τον ιδώ. 
Νομίζω ότι ο Πλοίαρχος Κορτέσης, μερικές φορές 
μου ετηλεφώνησε να υπάγω να τον ιδώ, χωρίς 
να υπάρχη πολύ σοβαρός λόγος, αλλά μόνον δια 
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να μου δώση την ευκαιρίαν να αλλάξω δι’ ολίγας 
ώρας περιβάλλον.

Εις τας περιπτώσεις αυτάς έμενα πάντοτε εις το 
φιλόξενον σπίτι του κ. αλεξάνδρου Ζάννα, ο οποίος 
ποτέ δεν με άφηνε να μείνω σε ξενοδοχείον.

Πάντοτε θα ενθυμούμαι, με εξαιρετικήν συγκίνη-
σιν, τον εξαίρετον αυτόν Έλληνα ως και όλην την οι-
κογένειάν του. Όλοι, ο κ. Ζάννας, η θαυμασία κ. Ζάννα 
και τα δυο κορίτσια των, ειργάζοντο νυχθημερόν δια 
την Πατρίδα. ακούραστοι, ευρίσκοντο συνεχώς εις τα 
Νοσοκομεία, εις τον Ερυθρόν Σταυρόν, εις την ψυχα-
γωγίαν των ανδρών. Ο κ. Ζάννας κατά την διάρκειαν 
των συναγερμών έτρεχε με ένα νοσοκομειακόν αυ-
τοκίνητον και εμάζευε τους τραυματίας.

η ατμόσφαιρα του σπιτιού των, γεμάτη αρχοντικήν 
απλότητα, απέπνεε ένα μεγαλειώδη πατριωτισμόν.

Ήτο πάντα μεγάλη τόνωσις δι’ ημάς, το πέρασμα 
μερικών ωρών κοντά εις τους Ζάννα.

Κάποτε ο Πλοίαρχος Κορτέσης με εκάλεσε να 
τον ιδώ. Λόγω του καιρού είχεν διακοπεί η συγκοι-
νωνία δια θαλάσσης. Ot δρόμοι ήσαν σκεπασμένοι 
από παχύ χιόνι. Μετά τον πόλεμον, είχεν επιταχθεί 
και μας είχεν διατεθεί δια την συγκοινωνίαν των 
Φρουρίων, ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο, το 
οποίον το πλήρωμα ήθελεν οπωσδήποτε να το ιδή 
να εισέρχεται με τον Στρατόν μας εις την Ρώμην 
και το είχεν ονομάσει ΠαΛαΤΣΟ ΒΕΝΕΤΣΙα, με το 
όνομα του μεγάρου εις το όποιον είχεν το γραφείον 
του ο Μουσσολίνι.

'Επήρα το ΠαΛαΤΣΟ ΒΕΝΕΤΣΙα και καμμιά ει-
κοσαριά ναύτας με φτυάρια και ηρχίσαμε το ταξείδι 
μας, προς την Θεσσαλονίκην. Οι δρόμοι ήσαν σκε-
πασμένοι από τα χιόνια και δια να προχωρήσωμεν, 
έπρεπε να κατέβουν κάθε λίγο και λιγάκι οι ναύται 
δια να καθαρίσουν τον δρόμον. αυτό το ταξείδι είχε 
πάρει εις το τέλος, από τα γέλια και το κέφι των ναυ-
τών, την μορφήν μιας θαυμασίας εκδρομής. Εχρει-
άσθημεν επτά ολοκλήρους ώρας δια να διανύσωμε 
τα 36 χιλιόμετρα που εχώριζαν την ΤΟΥΖΛαΝ από 

την Θεσσαλονίκην. απεζημιώθησαν όμως από την 
ταλαιπωρίαν αυτήν οι ναύται, που ήσαν όλοι Θεσ-
σαλονικείς, με το να ημπορέσουν να επισκεφθούν 
δι’ ολίγας ώρας τα σπίτια τους. Το βράδυ εγυρίσαμε 
πίσω. Υπήρχε μια όχι καλά εξηκριβωμένη πληρο-
φορία ότι είχαν φανή, παρά την Λήμνον δύο Ιταλικά 
καταδρομικά με πορείαν προς την Θεσσαλονίκην.

Συγχρόνως όμως επεριμέναμε κατά την ιδίαν νύ-
κτα να φθάση και μία μεγάλη νηοπομπή μας, με την 
Μεραρχίαν Κρήτης νομίζω. Ο καιρός ήτο φρικτός, 
χιονιάς με ορατότητα ελαχίστην. Διετάχθη μερική 
επάνδρωσις των θέσεων μάχης και μόλις εφάνη 
ένα πλοίον, εσημάναμεν πολεμικήν έγερσιν και 
συγχρόνως εδώσαμε το σήμα αναγνωρίσεως.

Το πλοίον μάς απήντησεν με μερικάς αναλαμπάς, 
αι οποίαι όμως δεν ήσαν η κανονική απάντησις.

Δυο φοράς επανελάβαμεν το σήμα αναγνωρίσε-
ως και δύο φοράς η απάντησις δεν ήτο ορθή. Ενό-
μισα πλέον πως ήσαν τα Ιταλικά και απεφάσισα να 
τα κτυπήσωμεν. Εδόθησαν όλαι αι σχετικαί διαταγαί 
και την στιγμήν που ήμουν έτοιμος να δώσω την δι-
αταγήν «ΠΥΡ», ευτυχώς, εκείνην ακριβώς την στιγ-
μήν, εξάνοιξεν ολίγον ο καιρός και ανεγνώρισα ότι 
το· ύποπτον πλοίον ήτο το αντιτορπιλλικόν μας «Β. 
ΟΛΓα», αυτό το οποίον τόσον εδοξάσθη βραδύτερον.

Είχε συμβή ώστε η «ΟΛΓα» να μας άπαντα με την 
απάντησιν αναγνωρίσεως των πλοίων ενώ έπρεπε 
να απαντήση με το ειδικόν σήμα δια τα Φρούρια. 
Νομίζω ότι οι αξιωματικοί που επέβαιναν τότε της 
«ΟΛΓαΣ» δεν γνωρίζουν τον κίνδυνον αυτόν που 
διέτρεξαν κατά την νύκτα εκείνην. Ο Θεός έβαλε το 
χέρι του, διότι παρ’ ολίγον θα εβυθίζαμε την «ΟΛ-
Γα»! Ολίγος κρύος ιδρώς και μερικαί Ελληνικαί, 
συνηθισμέναι εις παρομοίας στιγμάς εκφράσεις, 
έθεσαν τέλος εις την περιπέτειαν αυτήν.

Με τας βροχάς η όλη περιοχή εγίνετο σχεδόν 
αδιάβατος. Και με τα χιόνια η κατάστασις δεν ήτο 
καλλιτέρα, διότι όταν ήρχιζαν να λυώνουν, πάλιν 
επλέαμεν εις τις λάσπες.
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Άμα είχε χιόνι ή βορειάδες, το κρύο ήτο αφόρη-
τον. Επροσπαθούσαμεν να καταστήσωμεν την ζω-
ήν των σκοπών όσον το δυνατόν ανθρωπινότερη. 
Ευτυχώς αι Κυρίαι της Θεσσαλονίκης μάς έστειλαν 
άφθονα πλεκτά. Φανέλλες, πουλόβερ, κάλτσες, γά-
ντια. Με τα είδη αυτά εφωδιάσθησαν όλοι και ετσι 
αντεμετώπιζαν το κρύο καλλίτερα. Επίσης εδίναμε 
ρούμι ή κονιάκ εις τους σκοπούς της νυκτός.

Κάποτε ήλθεν εις το Φρούριον με ένα δυνατόν 
χιονιά, ο Καπετάν Ι. αλεξιάδης, ένας από τους μεγά-
λους ψαράδες της Ν. Μηχανιώνας. Ένας λαμπρός 
άνθρωπος και εξαίρετος πατριώτης. Όταν είδε τον 
σκοπόν να είναι ξυλιασμένος από το κρύο, έβγαλε 
αμέσως ένα βαρύ παλτό, φοδραρισμένο με γούνα, 
που εφόρει και το εχάρισεν εις το Φρούριον δια να 
το φορούν οι σκοποί της θέσεως αυτής. Πάντως με 
τας φροντίδας που ελάβαμε δεν είχαμεν ούτε ένα 
κρούσμα από το κρύο.

Ευτυχώς είχαμε και ωραίες λιακάδες, αι οποίαι 
μας εβοήθησαν να ξεμουδιάσωμεν ολίγον, και ιδί-
ως να στεγνώσουν εκείνες οι απαίσιες λάσπες, που 
μετά από κάθε βροχή ή χιόνι, εγέμιζαν την περιοχήν 
των Φρουρίων. Συχνά τα παπούτσια εκολλούσαν 
εις την λάσπην και έβγαιναν από τα πόδια!

αι ποδοσφαιρικοί μας συναντήσεις ήσαν τακτι-
καί, πάντοτε με κέφι αλλά και φανατισμόν. Συγχρό-
νως δυο καλοί ναύται, οι Μεταξάς και Βελιτσικάκης 
είχαν οργανώσει και ένα θέατρο.

Τους είχαμε κατασκευάσει εις τον μεγάλον θά-
λαμον των ναυτών της ΤΟΥΖΛαΣ μίαν πρόχειρη 
σανιδένια σκηνή. Δια ενδυμασίας και ιδίως δια 
φουστάνια εχρησιμοποίουν τα σήματα. Και έτσι τα 
βράδυα εβλέπαμε τας πλέον απίθανους αλλά και 
τολμηράς γυναικείας .... εξώμους αμφιέσεις!

Εις το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ είχε γίνει ένας Καρα-
γκιόζης. Και τα δύο αυτά θέατρα επεριποιούντο 
πολύ τον φίλον μας τον Μουσσολίνι και τους Ιτα-
λούς. Είχαν πολύ πνεύμα οι ηθοποιοί, και επείραζαν 
διαφόρους ναύτας του πληρώματος. Συχνά δε πα-

ρελάμβαναν και τους αξιωματικούς και κάποτε και 
εμέ τον ίδιον. Ήσαν όμως αθώα καλά πειράγματα 
και τα γέλια ήσαν συνεχή και τρανταχτά. Συχνά συ-
νέβη, να διακόπτωνται αποτόμως αι παραστάσεις 
από τας σηρήνας του συναγερμού του Φρουρίου 
(είχαμε συνδέσει με συσσωρευτάς μερικά παλαιά 
κλάξον αυτοκινήτων) και τότε έτρεχαν ολοταχώς 
θεαταί και ηθοποιοί όπως ήσαν εις τας θέσεις των 
μάχης και έτσι συνέβη συχνά να ιδήτε την Κάρμεν .... 
γεμιστήν ενός πυροβόλου ή τον Οθέλον σκοπευτήν!

Δεν έλειπαν όμως συχνά και οι αναποδιές και τα 
χτυποκάρδια.

Τας πρώτας ημέρας μετά την έναρξιν του πολέ-
μου ο Ναυτικός Διοικητής με ειδοποίησεν ότι το 
βράδυ κατά τα μεσάνυκτα, θα έφθανε μία νηοπομπή 
μας και επειδή η ορατότης ήτο κακή, με διέταξεν να 
ανάψωμεν τον μεγάλον Φάρον του ΚαΡαΜΠΟΥΡ-
ΝΟΥ, ακριβώς τα μεσάνυκτα δια να διευκολυνθούν 
τα πλοία να περάσουν τα στενά.

Δια λόγους καλλιτέρας τηρήσεως του μυστικού 
της αφίξεως της νηοπομπής, δεν ειδοποίησα αμέ-
σως το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ παρά μόνον κατά τας 9 
το βράδυ. Όταν έκπληκτος πληροφορούμαι από το 
ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ, ότι δεν λειτουργεί ο Φάρος. 
Παίρνω το τηλέφωνον.

- Ε! Κωτσάκη, τι επάθατε αυτού, ετρελλαθήκατε;
- Όχι κύριε Διοικητά, αλλά ο Φάρος δεν λειτουρ-

γεί διότι το πρωί της εκρήξεως του πολέμου ο τό-
τε Διοικητής του ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ (ο προκάτοχός 
μου ο οποίος κατόπιν αιτήσεώς μου είχε μετατεθεί) 
διέταξε και διέλυσαν τα μηχανήματά του!!!

Παίρνω αμέσως το αυτοκίνητον και πηγαίνω 
ολοταχώς εις το ΚαΡαΜΠΟΥΡΝΟΥ.

Πράγματι είχε δίκηο ο Κωτσάκης. Είχα διατάξει 
να σβύση ο Φάρος και αυτός ο κύριος τον διέλυσε, 
τον ηχρήστευσε!!!

Τα πάντα ήσαν λυμένα και επί πλέον, τα χρωμα-
τιστά γυαλιά που έδειχναν τα επικίνδυνα ρηχά νερά, 
τα είχαν σπάσει!!!    
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α. Πολιτικοοικονομικές εξελίξεις
1. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος εκτι-

μήσεις για τις εξελίξεις της χώρας  στον πο-
λιτικό και οικονομικό Τομέα, γιατί ο πολιτικός 
χρόνος μέχρι της αρχές Ιανουαρίου 2015 που θα 
κυκλοφορήσει το περιοδικό μας είναι τρομερά 
μεγάλο δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ανοικτά 
μέτωπα πολιτικοοικονομικής φύσεως που κα-
θημερινώς σχεδόν μεταβάλλονται.

2. Τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την 
ελληνική πλευρά είναι: α) η συνέχιση και ολο-
κλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόϊκα 
για να υποβληθεί στα αρμόδια και ευρωπαϊκά 
όργανα η περιβόητη τελευταία αξιολόγησή τους. 

β) Μετά την τελευταία αυτή επιτυχή αξιο-
λόγηση θα ακολουθήσει νέα συμφωνία για 
την προληπτική γραμμή στήριξης (δυνατότητα 
άμεσης παροχής πιστώσεων από Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πολύ πιθανόν και από Δ.Ν.Τ., όταν  
οι όροι λήψης δανείων από τις αγορές δεν 
είναι συμφέρουσες – η οποία βέβαια θα πε-
ριλαμβάνει και υποχρεώσεις  που δεν έχουν 
πλήρως εκπληρωθεί από το ισχύον μνημόνιο 
που θεωρητικά τελειώνει 31/12/14 για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μέσα  του 2016 για 
το Δ.Ν.Τ. καθώς επίσης θα περιλαμβάνει και 
άλλους όρους που θα συμφωνηθούν (κυρίως 
μεταρρυθμιστικούς).

γ) Μετά την συμφωνία της προληπτικής γραμ-
μής στηρίξεως θα ακολουθήσει και το τρίτο 
σπουδαίο κυρίως για τους Έλληνες πολίτες 
(σημερινού και αυριανού) για την εξέταση της 
βιωσιμότητας του χρέους μας που όπως έχουν 
γράψει αρκετές φορές στο παρελθόν, δεν είναι 

βιώσιμο και χρειάζεται κούρεμα άμεσο ή έμ-
μεσο (πολύ μικρά επιτόκια όλων των δανείων 
CFSF/ESM και Δ.Ν.Τ. τείνοντα προς την μονά-
δα και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής) ή 
συνδυασμός και των δύο ανωτέρων μεθόδων. 
αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα και χρειάζεται 
την ομοψυχία των πολιτικών δυνάμεων του 
τόπου, που δυστυχώς φαίνεται σαν άπιαστο 
όνειρο.

δ) Διαδικασία επιλογής Προέδρου της Δημο-
κρατίας – Στην διαδικασία εκλογής προέδρου 
μπορεί να συμβούν δύο τινά, ήτοι  α) να εκλεγεί 
πρόεδρος στην Τρίτη ψηφοφορία με ελάχιστο 
180 ψήφους ή, 2) Να μην εκλεγεί και να προ-
κηρυχθούν εκλογές.

3. Επέκταση του τρέχοντος προγράμματος ή 
περάτωση της αξιολόγησης την τελευταία στιγ-
μή. Στην πιο κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι δια-
πραγματεύσεις για την τελευταία αξιολόγηση 
με τους πιστωτές μας (τρόϊκα). Το ενδεχόμενο 
κατ’ αρχήν συμφωνίες με την Τρόϊκα έως το 
Eurogroup της Δευτέρας (8/12/14) δεν είναι 
πιθανό και κυριαρχεί η άποψη της παράτασης 
τους τρέχοντος προγράμματος (μνημόνιο), ώστε 
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να αποφασι-
σθεί η προληπτική γραμμή στήριξης.

Είναι θέμα δύσκολων διαπραγματεύσεων η 
διάρκεια της παράτασης. η Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. εμφα-
νίζονται να ζητούν επέκταση τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών και εμείς να εκτιμούμε ότι χρειάζονται 
λίγες εβδομάδες.

Στο Eurogroup της Δευτέρας 8/12/ αναμέ-
νονται κρίσιμες αποφάσεις για την παράταση 
του τρέχοντος προγράμματος, και την διάρκειά 

Πολιτικές – Οικονομικές και άλλες εξελίξεις 
μέχρι 3/12/2014

Επιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Δημ. Αποστολάκης Π.Ν.
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της, με ελάχιστες πιθανότητες να έχει επέλθει 
οριστική συμφωνία με την Τρόϊκα, για την αξι-
ολόγηση. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η συνεδρίαση 
της 4/12/14 του Euro-working group της τεχνο-
κρατικής ομάδας προετοιμασίας του Eurogroup.

Πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα ότι η 
Τρόϊκα συνεχώς εγείρει νέες εκτιμήσεις για να 
ολοκληρώσει την αξιολόγηση, η οποία όλοι οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αλλά και ο γνωστός 
μας πλέον Σόϊμπλε θεωρούν ως απαραίτητο 
στοιχείο για περαιτέρω συζητήσεις των υπο-
λοίπων θεμάτων που μας απασχολούν. η Ελ-
λάδα πρέπει να ζητήσει χρονική επέκταση του 
μνημονίου, μας ενημέρωσε η Ευρωζώνη, πριν 
κλείσουν τα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια ώστε η 
χώρα να μην μείνει την 1η Ιανουαρίου χωρίς 
δίχτυ ασφαλείας.

η κυβέρνησή μας, επιδιώκει έως την Σύνοδο 
Κορυφής  στις 18 Δεκεμβρίου να έχει εξαντλή-
σει τα περιθώρια πολικής συμφωνίας με τους 
πιστωτές. Έτσι προκρίνει το σενάριο μικρής 
μηνιαίας παράτασης του προγράμματος (μνη-
μόνιο) με τους πιστωτές ωστόσο να δείχνουν 
σαφή προτίμηση σε εξαμηνιαία παράταση.  Το 
πλέον καλύτερο σενάριο θα ήταν να επέλθει 
συμφωνία με την τρόϊκα κατόπιν αμοιβαίων 
υποχωρήσεων μέχρι 14/12/14 που θα περιε-
λάμβανε την θετική τελευταία αξιολόγηση και 
την συμφωνία για την προληπτική γραμμή στή-
ριξης ούτως ώστε στο Eurogroup της 15/12/14 
να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και οι οποίες 
θα επικυρωθούν από την Σύνοδο Κορυφής της 
18/12/14.

Το δεύτερο σενάριο της πολύμηνης παράτα-
ση του ισχύοντος μνημονίου που κατά πληρο-
φορίες θέλουν να προωθείται από ορισμένους 
εταίρους της χώρας μέχρις ότου ξεκαθαρίσει 
το εσωτερικό πολιτικό πεδίο με την εκλογή 
Προέδρου, δ εν βρίσκει οπαδούς στο κυβερ-

νητικό στρατόπεδο. Το σενάριο αυτό αντιλαμ-
βανόμαστε ότι απευθύνεται κυρίως στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση αλλά και στους κυβερνη-
τικούς εταίρους διότι τα χρήματα (πιστώσεις) 
που θα αποδεσμεύονται από τα υφιστάμενα 
προγράμματα αλλά και από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα θα είναι όσα θέλει η Τρόϊκα, 
δηλαδή, τα απολύτως απαραίτητα. Ευτυχώς 
που θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα γιατί 
διαφορετικά θα υπήρχε πρόβλημα λειτουργίας 
του κράτους. 

Θα μπορούσε να υπάρξει και ένα τρίτο ακραίο 
σενάριο. Να μην συμφωνήσουμε με την Τρόϊκα 
(άρα δεν θα υπάρξει αξιολόγηση). Να μην ζητή-
σουμε παράταση του υφισταμένου προγράμμα-
τος. Σε ένα τέτοιο ψυχρό κλίμα με τους πιστω-
τές μας και χωρίς προληπτική γραμμή στήριξης 
θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε το συντομότε-
ρο δυνατό στην διαδικασία εκλογής Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Την πιθανότητα όμως αυτού 
του σεναρίου κανείς δεν την επιθυμεί. Επίσης 
υπάρχουν και διάφορα άλλα σενάρια που σκο-
πό έχουν να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, 
την ανταγωνιστικότητά μας αλλά ίσως και την 
δυνατότητα συνεργασίας των  πολιτικών δυνά-
μεων του τόπου.

4) Ομιλία πρωθυπουργού α. Σαμαρά σε Ναυ-
τιλιακό Συνέδριο.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας σε ναυτιλιακό 
συνέδριο στην Στέγη γραμμάτων και Τεχνών 
υπογράμμισε πως παρά τα ….. που βάζει η Τρό-
ϊκα για την επίτευξη συμφωνίας «η Ελλάδα δεν 
βρίσκεται στην αφετηρία αλλά καθ’ οδόν προς 
τους στόχους της» και τόνισε πως η επιτυχία 
του εγχειρήματος προϋποθέτει σταθερότητα, 
παραμονή στην Ευρωζώνη και ανάπτυξη. Χα-
ρακτήρισε πολύ δύσκολη την διαπραγμάτευση 
με τους δανειστές, επισημαίνοντας πως αν και 
εστιάζουμε στην επίλυση όλων των προβλημά-
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των που έχουμε μπροστά μας, δεν ξεχνούμε πού 
θέλουμε να πάμε.

Προσδιόρισε δε, ως κεντρικούς στόχους 
την περαιτέρω υλοποίηση των διαρθρωτικών 
αλλαγών για να μπορέσει η Ελλάδα σε ορί-
ζονται τριών έως πέντε ετών να βρεθεί στην 
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με τις ποιο 
ανταγωνιστικές χώρες. η Ελλάδα, τόνισε ο κ. 
Σαμαράς «δεν είναι η αχίλλειος πτέρνα της 
Ευρώπης αλλά ένα οχυρό σταθερότητας», 
σημειώνοντας ότι η χώρα θα κεφαλοποιήσει 
όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
την γεωπολιτική της θέση. Ως τέτοια πλεονε-
κτήματα ανέφερε την στρατηγική συνεργασία 
με την Κίνα, τις ενεργειακές συμφωνίες, κα-
θώς και τις έρευνες για την εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων.

5. Δήλωση αντιπροέδρου και Υπουργού Εξω-
τερικών κ. Ευάγγ. Βενιζέλου.

Ο Ευάγγ. Βενιζέλος με δήλωσή του από τις 
Βρυξέλλες αναφέρθηκε στην εξέλιξη των δι-
απραγματεύσεων με την Τρόϊκα, υπογραμμίζο-
ντας ότι θέλει να στείλει ένα απλό και καθαρό 
μήνυμα και στους Έλληνες πολίτες αλλά και 
στους Ευρωπαίους εταίρους μας.

η διαπραγμάτευση, υπογράμμισε, είναι πάρα 
πολύ δύσκολη, γιατί αφορά το μέλλον της χώ-
ρας και το μέλλον των σχέσεών μας με τους 

εταίρους μας. Χρειάζεται ψυχραιμία και αποφα-
σιστικότητα.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης άφησε 
αιχμές για την παρελκυστική τακτική των δα-
νειστών μας, επισημαίνοντας ότι: θα φτάσου-
με σε μια λύση εάν το εσωτερικό μας μέτωπο 
είναι αρραγές, εάν είμαστε σταθεροί –που εί-
μαστε–  στις θέσεις μας και βεβαίως, εφόσον 
οι εταίροι μας καταλάβουν –που οφείλουν να 
καταλάβουν– και θα καταλάβουν πως η Ελλάδα 
εξαντλεί τις δυνατότητές της και έχει να παρου-
σιάσει εντυπωσιακά επιτεύγματα, άρα έχει πολύ 
σημαντικά επιχειρήματα. Το 2015, τόνισε, δεν 
είναι 2010 και σημασία έχει αυτές τις κρίσιμες 
μέρες να είμαστε προσηλωμένοι στον σκοπό 
μας που είναι εθνικός

5. Προϋπολογισμός 2015.
Άρχισε στη Βουλή η «μάχη» για τον προϋπο-

λογισμό 2015.
η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εκτελε-

σθεί κανονικά, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο 
της τελικής Συμφωνίας με την Τρόϊκα, ενώ η 
αντιπολίτευση, ότι όλα βρίσκονται «στον αέρα», 
- αφού δεν έχουν ενσωματωθεί τα νέα δημο-
σιονομικά μέτρα. αναμένεται να ψηφισθεί από 
την ολομέλεια της Βουλής μετά την πενθήμερη 
συζήτηση.    
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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

ΠON.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση 
«Eλαιώνας». ΠON Pαφείο: Τηλ.: 210-3484290, φαξ: 210-3423377. ΠON Γραφείο Δα-
πανών: Τηλ.: 210-3484287, φαξ.: 210-3423437. Υποδοχή: Τρίτη-Παρασκευή 13:30-20:30 
και Σάββατο 09:00-14:00. E-mail ΠΟΝ: pon.itd@gmail.com  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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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ 
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ο πόλεμος  
των θεών

Η σημερινή πολιτική κατά-
σταση είναι τόσο στρεβλή 

και ανάποδη, ώστε οι πολιτι-
κοί της ταγοί να μην συμφωνούν 

ούτε στα αυτονόητα ένεκα του κομματικού συμ-
φέροντος και της πολιτικής αντιπαλότητας.
Αυτή δε την αντιπαλότητα την ενισχύουν και τα 
MEDIA, με αποτέλεσμα, ο μέσος πολίτης να απο-
προσανατολίζεται και να μην ξέρει τι του συμβαίνει. 
Αυτό αποτελεί μια κατάρα για το έθνος και το κρά-
τος που δεν μπορούν οι Έλληνες να ξεφορτωθούν, 
και συνεχίζεται στο διηνεκές κληρονομικό δικαίωμα. 
Ας ευχηθούμε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και 
να δουν οι Έλληνες τα πράγματα στη σημερινή τους 
διάσταση και όχι με μυωπικά γυαλιά.

Το Δημογραφικό πρόβλημα  
και η Εθνική Άμυνα
Η αρνητική πορεία των πληθυσμιακών εξελίξεων 
οδηγεί σε αυτό που λέμε «δημογραφικό πρόβλη-
μα», λόγω της υπογεννητικότητας που έφθασε σε 
σημείο που δεν αντισταθμίζει τους θανάτους. Αυτό 
οφείλεται ιδιαίτερα σήμερα στην οικονομική κρίση, 
και στην νοοτροπία των νέων να μην γεννούν πολ-
λά παιδιά αλλά και στην αδιαφορία της Πολιτείας.

Το δημογραφικό πρόβλημα άρχισε να επηρεάζει 
και την Εθνική Άμυνα της χώρας. Επειδή όμως ο 
Έλληνας διαθέτει αρχές και αξίες όπως ο Πατριωτι-
σμός, το φιλότιμο, η ευστροφία,  ελπίζουμε ότι θα 
τα καταφέρει να επιβιώσει στο μέλλον, γι’ αυτό οι 
μελέτες και αναλύσεις προβλέπουν το μέλλον ζοφε-
ρό, και ότι οι μετανάστες θα είναι περισσότεροι από 
τους Έλληνες μετά από 50 χρόνια. Ας λάβουμε τα 
μέτρα μας «Το προβλέπειν  έστι φιλοσοφείν».

Η αυτοκαταστροφική διάθεση 
των Ελλήνων
Οι Έλληνες ποτέ στην ιστορική πορεία τους δεν μπό-
ρεσαν να προχωρήσουν δυναμικά και να αξιοποιή-
σουν αυτά με τα οποία τους προίκισε η φύση και να 
απαλλαγούν από τα μικροπολιτικά πάθη τους.

Στην αρχαία Ελλάδα πότισαν με κώνειο τον μεγα-
λύτερο φιλόσοφο της εποχής, τον Σωκράτη, και έτσι 
σκότωσαν τη Δημοκρατία μέσα στην οποία ζούσαν.

Στη νεότερη ιστορία μας, το 1822-25, φυλάκι-
σαν τον Κολοκοτρώνη, και παραλίγο να σβήσει 
η Επανάσταση στην Πελοπόννησο.

Το 1922, λόγω διχασμού, χάσαμε τη Μ. Ασία 
και ξεσπιτώθηκαν 1.500.000 Έλληνες από τις 
πατρογονικές τους εστίες.

Σήμερα οι Έλληνες δεν ομονοούν για να λύσουν 
τα δέοντα προβλήματα, που είναι άμεσα και ζωτικά.

Επομένως να μην ψάχνουμε για εχθρούς 
εκτός συνόρων αλλά εντός αυτών.

Να επανεξετασθεί το θέμα  
του Τεμένους στον Βοτανικό
Όπως βλέπουμε οι Μουσουλμάνοι ανά τον κό-
σμο έχουν διασπασθεί σε δεκάδες αιρέσεων, με 
διαφορετική πίστη και κοσμοθεωρία, μέχρι του 
σημείου να προβαίνουν και σε εγκλήματα, κατά 
των αλλοθρήσκων πέραν από το αβυσσαλέο μί-
σος που εκφράζουν οι Τζιχαντιστές.

Γι’ αυτό η πολιτεία πρέπει να επανεξετάσει το θέμα 
της ανεγέρσεως του Τεμένου, διότι ποια κατηγορία 
Μουσουλμάνων θα προσεύχεται σ’ αυτό, και είναι 
δυνατόν μέσα στο Τέμενος για γίνεται πιο συστημα-
τική στρατολόγηση των φανατικών μουσουλμάνων.

Όποιος φυλάει τα ρούχα του κερδίζει τα μισά, 
όπως λέει η λαϊκή σοφία. Οι αρχαίοι Έλληνες 
έλεγαν το προλαμβάνειν εστιν φιλοσοφείν.

Υπογεννητικότητα,  
εθνικός κίνδυνος
Είναι σαφές ότι λόγω της οικονομικής κρίσης 
που διέρχεται η πατρίδα μας, επηρεάσθηκε και 
το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Η οικονο-
μία, ο πολιτισμός, η πολιτεία, η θρησκεία, γενικά 
η πολιτεία για να υπάρχει προϋποθέτει να 
υπάρχουν άνθρωποι, αλλιώτικα τι νόημα έχει η 
προσπάθεια για μείωση του χρέους.

Πρώτα λοιπόν πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα 
και μετά τα άλλα. Αλλά και αυτό να λυθεί, δηλαδή 
να ξεπεραστεί, η οικονομική κρίση, η δημογραφική 
συρρίκνωση θα συνεχισθεί, διότι οι νέοι μας σήμερα 
δεν ικανοποιούνται με τα λίγα και προσπαθούν να 
μεταναστεύσουν εκεί που θα βρουν μεγαλύτερο 
μισθό, με αποτέλεσμα η Ελλαδίτσα να χάνει δυναμι-
κό που θα κάνουν παιδιά. Η οικογένεια θέλει θυσίες 
και όχι καλοπέραση. Άρα απαιτεί αλλαγής της ιδεο-
λογίας του ευδαιμονισμού και εγωισμού.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
που προέκυψε κατά την προβλεπόμενη από το καταστατικό συνεδρίαση της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, των 
πλειονοψηφησάντων από τις εκλογικές διαδικασίες της 9ης Νοεμβρίου 2014. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ραδίτσας Παναγιώτης Αντιναύαρχος Π.Ν ε.α 
Α΄ ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημουλάς Σπυρίδων Αντιναύαρχος Π.Ν ε.α 
Β! ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ τΥΠΟΥ: Γιακουβάκης Χαράλαμπος Σημαιοφόρος (Ε) Π.Ν ε.α 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑτΕΑΣ: Μιχαήλ Πρωιμάκης Ανθυπασπιστής (Ε) Π.Ν ε.α 
τΑΜΙΑΣ: Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Πλοίαρχος Π.Ν ε.α 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΘΙΜΟτΎΠΙΑΣ:  Φουντουλάκης Ραδαμάνθυς Υποναύαρχος Π.Ν ε.α 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟτΗτΑΣ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ:  Μπαιρλής Ευστράτιος Σημαιοφόρος (Ε) Π.Ν ε.α
ΒΟΗΘΟΣ τΑΜΙΑ: Δέδης Δημήτριος Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣτΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΊΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚτΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  Στεφόπουλος Γεώργιος Υποπλοίαρχος (Ε) Π. Ν. ε.α. 

Το Δ.Σ. της Ε.α.α.Ν. εύχεται ΚαΛη ΕΠΙΤΥΧΙα στο έργο του νέου Δ. Σ. του Ε.Σ.Υ και υπόσχεται πως θα 
βρίσκεται δίπλα του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει έγκαιρα τα 
μέλη και τους φίλους του, ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου θα γίνει την Κυριακή 
25 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00 στο φουαγιέ του Πολεμικού μουσείου αθηνών που βρίσκεται επί της 
οδού Βασιλίσσης Σοφίας (στάση Ευαγγελισμός).

Ο θεσμός του ετήσιου μνημόσυνου εις μνήμη των απωλεσθέντων εν καιρώ πολέμου και αποβιωσάντων εν καιρώ 
ειρήνης, αξιωματικών-ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων αποφοίτων της Σχολής Υποβρυχίων 
έγινε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 όπως αρμόζει στην μεγάλη οικογένεια των πληρωμάτων των Υποβρυχίων.
1. Στην επιμνημόσυνη δέηση που έλαβε χώρα στον Ι.Ν αγ. Νικολάου Πτωχοκομείου παρέστησαν ως εκπρόσωπος 
του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Γεώργιος 
Λεβέντης Π.Ν, ο αρχιεπιστολέας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης αρχιπλοίαρχος Ιωάννης αγγελόπουλος 
Π.Ν, σύσσωμη η Διοίκηση των υποβρυχίων με επικεφαλής τον Διοικητή της Πλοίαρχο Βασίλειο Κάτσικα Π.Ν και 
αντιπροσωπεία Κυβερνητών-αξιωματικών-ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών των Υποβρυχίων, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης αποστράτων αξιωματικών Ναυτικού Σπυρίδων Περβαινάς, ο Πρόεδρος του Σα/ΣαΜΥΝ Ελευθέριος 
Σφακτός, ο πρόεδρος του ΠΜ/ΣαΣΥ/ΠΝ Νικόλαος Βασιλείου, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου αερο-
πορίας Ναυτικού Κωνσταντίνος Κορκόδειλος καθώς και πλήθος εν αποστρατεία συναδέλφων παρά τις συνθήκες 
που επεκράτησαν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας λόγω της διεξαγωγής του κλασικού Μαραθωνίου της αθήνας.
2. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Ναπο-
λέων Γενοβέλης αναφερόμενος περιληπτικά στα γεγονότα και την ιστορία των υποβρυχίων κατά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Δέδης έκανε προσκλητήριο πεσόντων.
3. αντηλλάγησαν ευχές εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και όλοι έδωσαν υπόσχεση πως θα 
παρευρεθούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 
στο φουαγιέ του Πολεμικού μουσείο Ελλάδος.
4. Μετά το πέρας της σύντομης τελετής ακολούθησε η προγραμματισμένη Γενική συνέλευση και οι αρ-
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Κύριε Διευθυντά,
Το Άρθρο 88 Παράγραφος 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι 
ανάλογες με το λειτούργημά τους». Σε ένα ευνομούμενο κράτος, αυτό πρέπει να ισχύει αυτονόητα για 
όλους τους εργαζομένους στο δημόσιο. Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι επειδή το Άρθρο 23 παράγραφος 
2 του Συντάγματος απαγορεύει ρητά οιασδήποτε μορφής απεργίας μόνο στους δικαστικούς και τα σώμα-
τα ασφαλείας, αυτό δεν ισχύει προφανέστατα και για τους στρατιωτικούς. Με το Ζ ψήφισμα του 1964, πού 
έχει συνταγματική ισχύ, έχουν εξισωθεί οι αποδοχές δικαστικών και βουλευτών.

Σήμερα οι στρατιωτικοί έχουν στο Δημόσιο τις χαμηλότερες αποδοχές. ακόμη και ο α/ΓΕΕΘα, 
που έχει τις μεγαλύτερες αποδοχές μεταξύ των μονίμων στελεχών των Ε.Δ., παίρνει λιγότερα από τον 
Πρωτοδίκη, που βρίσκεται στην πρώτη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας των δικαστικών. Οι δε καθα-
ρές ετήσιες συντάξιμες αποδοχές των αποστράτων των Ε.Δ. έχουν ήδη μειωθεί κατά 65%. Με αφορμή 
την κυβερνητική εξαγγελία για κατάρτιση και εφαρμογή καινούργιων Μισθολογίων στο Δημόσιο, επιβάλ-
λεται να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα, που αφορούν στα Μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων:
•  Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα 

χρειάζεται, για να φέρουν σε πέρας τις υπηρεσιακές τους αποστολές χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
•  η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος προσωπικού, αναγκάζει τους περισσοτέρους να εργάζονται 

εντατικότερα και πέραν του κανονικού ωραρίου, αλλά και να αναλαμβάνουν περισσότερες υπο-
χρεώσεις και ευθύνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

•  Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Σάββατα-Κυριακές-αργίες και νυκτερινές ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
•  Μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες ασκήσεις-πορείες-πλόες κ.τλ, συνήθως μακριά από τις 

μόνιμες κατοικίες τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
•  Μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια) και πηγαίνουν αδιαμαρτύ-

ρητα οπουδήποτε τους στέλνει η Υπηρεσία, μακριά συνήθως από τις μόνιμες κατοικίες τους. Δεν 
ισχύουν για τους Στρατιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται στους μετατιθεμένους Δη-
μοσίους Υπαλλήλους. 

•  Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και εν ανά-
γκη εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη Υπηρεσιακή απαίτηση 
καθώς επίσης και κάθε έκτακτη ανάγκη της Χώρας, όπως π.χ. Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαϊές κ.τλ., 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

•  αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η Υπηρεσία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει πλήρη 
συντάξιμο χρόνο. 

•  Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός Υπηρεσίας κάτω από τον αυστηρότατο Στρατιωτικό Ποινικό 
Κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν χωρίς 
κανένα περιορισμό όλες οι άλλες τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και για τροχαία 
παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.

•  Δεν τους επιτρέπεται να συνδικαλίζονται και να απεργούν, για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως 

ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Γράφει ο Υποναύαρχος ΠΝ, ε.α Ιωάννης Μπουλούκος
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Τορπιλισμός του ΕΛΛΗ

οι άλλες κοινωνικές ομάδες. 
•  Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς τη στρατιωτι-

κή τους υπηρεσία, για να συμπληρώσουν το εισόδημα τους,
•  Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες τους να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμβάλλουν στον 

οικογενειακό προϋπολογισμό, λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην 
οικογενειακή τους ζωή και συνοχή.

αξιότιμοι Κύριοι, 
Σε κάθε ΕΘΝΙΚη ΕΠΕΤΕΙΟ ή σε γεγονότα υψίστης Εθνικής σημασίας και αναφοράς, συνηθίζεται να εξιστορούνται 
συμβάντα του παρελθόντος, ώστε να θυμόμαστε εμείς οι νεώτεροι τις θυσίες των προγόνων μας.

Τέτοια γεγονότα μνήμης είναι π.χ. η 28η Οκτωβρίου, ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, η 25η Μαρτίου, η Μικρασιατική 
Καταστροφή, ο αφανισμός του Ποντιακού Ελληνισμού, η Κυπριακή Τραγωδία, ο τορπιλισμός της ΕΛΛηΣ, η είσοδος 
του α/Τ αΔΡΙαΣ με κομμένη την πλώρη στην αλεξάνδρεια κάτω από τις ουρανομήκεις ζητωκραυγές των παρατε-
ταγμένων προς απόδοση τιμών συμμαχικών πληρωμάτων, ένα γεγονός που πρόβαλε την Ελλάδα αλλά και δόξασε 
το Π.Ν. κ.α.

Δυστυχώς εις τους Θαλασσινούς απόηχους των μηνών Ιουλίου - αυγούστου, τεύχος 122, τίποτε δεν διαβάσαμε 
για τον τορπιλισμό της ΕΛΛηΣ όπου και η αρχή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Τα γεγονότα του τορπιλισμού της ΕΛΛηΣ μαζί με κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες τα περιγράφει με σαφήνεια ο 
αγαπητός Ναύαρχος ε.α. κ. ξ. ΜαΥΡΟΓΙαΝΝηΣ εις το περιοδικό «ΝαΥΤΙΚη ΕΛΛαΣ» του οποίου τυγχάνει και Διευ-
θυντής. 

Το περιοδικό ΝαΥΤΙΚη ΕΛΛαΣ δι’ όσους δεν το γνωρίζουν ενσωματώθηκε στην Ε.α.α.Ν. το 2013, γεγονός που 
κανείς δεν μας το είπε, πουθενά δεν ανεγράφη όπως δεν ανεγράφη και συρρίκνωση του περιοδικού ΘαΛαΣ-
ΣΙΝΟΙ αΠΟηΧΟΙ παλαιότερα.

αν κάνω λάθος συγχωρέστε με!
Το περιοδικό ΝαΥΤΙΚη ΕΛΛαΣ είναι ένα μηνιαίο ιστορικό αξιόλογο περιοδικό, εξεδίδετο από την Ε.Θ.Ε. από το 

1931 - 2012 και το 1979 βραβεύθηκε από την ακαδημία αθηνών.
Είναι ένα περιοδικό εκδιδόμενο σε ILUSTRE χαρτί με καταπληκτικές έγχρωμες φωτογραφίες, και φιλοξενεί 

πλείστα όσα θέματα όπως Ιστορικά και Πολεμικά γεγονότα, οικονομικές κριτικές και πληροφορίες, άγνω-
στα γεγονότα παλαιότερων εποχών του Π.Ν., πολιτιστικά θέματα, θέματα της Εμπορικής μας Ναυτιλί-
ας (πρώτη ανά τον κόσμο τις περισσότερες φορές), θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.ά.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι τόσο γνωστό το περιοδικό στους απόστρατους και τους εν ενεργεία του 
Π.Ν. και δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε. 

η ετήσια συνδρομή του ενδιαφερομένου ανέρχεται εις τα 30 ευρώ ή δια ψυχολογικούς λόγους 3 ευρώ μηνιαί-
ως. Στο περιοδικό αυτό μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται για πληθώρα θεμάτων, να επιστρέψει νοερώς στα 
νεανικά του χρόνια, στους αγώνες του και τις αναμνήσεις του και να θυμάται τι προσέφερε στην πατρίδα, τι η 
πατρίδα του προσέφερε αλλά και τι η πατρίδα του προσφέρει σήμερα όπου κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, 
που με στερήσεις και θαλασσοδαρμένος επί δεκαετίες, απέκτησε, (ίσως και ναυαγός κάποιες φορές), δια να στεγάσει 
την οικογένειά του. 
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Όμως ας επανέλθουμε στον τορπιλισμό της ΕΛΛηΣ ή του ΕΛΛη! Ο συνεργάτης της Ναυτικής Ελλάδος, Θεολόγος 
Θεολογίτης, ανασύροντας από τα αρχεία κάποια γεγονότα μας παραθέτει στοιχεία άγνωστα, στους περισσότερους 
από εμάς, για το Υ/Β που βύθισε το ΕΛΛη. Το Υ/Β ως απεδείχθη αργότερα ήταν το Ιταλικό Υ/Β DELFINO με πρώτο 
Κυβερνήτη τον Ιταλό αντιπλοίαρχο GUERINI, 33 ετών από την ΠΕΣΧαΡα της Ιταλίας.

Ο Κυβερνήτης GUERINI ηρνήθη να τορπιλίσει το ΕΛΛη, πέρασε Ναυτοδικείο και κατεδικάσθη στην εσχάτη των 
ποινών για προδοσία και εξετελέσθη κάπου εις την Κω. Όταν ο Ιταλός πλοίαρχος FEROTSE που εγκατέστησε τον 
νέο Κυβερνήτη στο Υ/Β ρώτησε τον GUERINI γιατί αρνήθηκε την βύθιση του ΕΛΛη, ο GUERINI απήντησε: «Γιατί την 
θεώρησα ανέντιμο πράξη που ατιμάζει το Ιταλικό Ναυτικό». Εις το Ναυτοδικείο στις διάφορες ερωτήσεις απήντησε: 
«Εγώ είμαι άνθρωπος». Την θέση του GUERINI, πήρε κατά διαταγή του ανθέλληνα Διοικητού των Δωδεκανήσων 
Κόμη DEVECCHI, ο Υποπλοίαρχος GAUSEPPE AICARDI ο οποίος εβύθισε το ΕΛΛη. Μετά τον πόλεμο ο AICARDI 
ταξίδεψε ως λέγεται ως πλοίαρχος σε εμπορικά πλοία. Όμως κατά τον συνεργάτη του περιοδικού Θεολόγο Θεο-
λογίτη, το Επιτελείον του Υ/Β DELFINO μετά τον τορπιλλισμό του ΕΛΛη, ανεχώρησε εις Ρώμην κατόπιν σχετικής 
διαταγής με κάποιο υδροπλάνο το οποίο κατέπεσε πλησίον της Νάπολης και οι επιβαίνοντες επνίγησαν.

Το Υ/Β DELFINO στις 23 Μαρτίου του 1943 συνεκρούσθη στην πόλη του Τάραντα με πολεμικό πλοίο και εβυθίσθη 
παρασύροντας στον υγρό τάφο του 28 μέλη του πληρώματος που είχαν συμμετάσχει στον τορπιλισμό της ΕΛΛηΣ. 
αυτή είναι εν ολίγοις η ιστορία του Υ/Β DELFINO που τορπίλισε την ΕΛΛη, και επαληθεύεται για μια ακόμη φορά ότι 
«η ΘΕΙα ΔΙΚη ΠΟΤΕ ΔΕΝ ξΕΧΝα».

Μετά τιμής, Ιωάννης Μαρτζούκος
Πηγή δια τον τορπιλισμό της ΕΛΛΗΣ η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ».

1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών συναντήθηκε σήμερα την 
μεσημέρι με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο. Νίκο Δένδια, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.
2. Το Συντονιστικό συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρίστησε για την άμεση πρόσκληση για συνάντηση και 
μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.
3. Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους και τις Ενώσεις τους, 
σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις των Ενώσεων:
α. αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία στις άδικες και εξοντωτικές περικοπές που έγιναν από το 2010 
μέχρι σήμερα στους αποτέλεσμα να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή μας για 
πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων στις συνταξιοδοτικές πράξεις της 31-07-2012 και η επιστροφή των 
προκυπτόντων αναδρομικών, όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. 2192/14 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.
β. Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια.
γ. Επαναπροσδιορισμός του επιδόματος θέσης ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων στα 190 Ε από 133 Ε που 
είναι τώρα που έχει ως αποτέλεσμα ο Συνταγματάρχης να λαμβάνει μεγαλύτερο επίδομα από τον Ταξίαρχο.
δ. Το μέλλον των τριών Μ.Τ. 
ε. Καθιέρωση ημέρας του αποστράτου/Βετεράνου
στ. Παραθερισμός
ζ. Επανάληψη της εκπομπής «αρετή και Τόλμη»

10/11/2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9/14
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η. Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως ένστολων
Θ. Συμμετοχή των Ενώσεων αποστράτων σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές που τους αφορούν, κατόπιν 
προτάσεων των Ενώσεων.
ι. αναθεώρηση του Συντάγματος
ια. αναγνώριση Ν. Διπλωμάτων και Ν. Φυλλαδίων
ιβ. Πρόσκληση των Ενώσεων στην παρακολούθηση της τελικής φάσης των διακλαδικών ασκήσεων.
4. η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και επειδή ήταν ενημερωτική, λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθη-
κόντων του, ο κος Υπουργός δεν έλαβε θέση στα ανωτέρω, θα τα εξετάσει και υποσχέθηκε ότι θα συναντηθεί 
εκ νέου με το Συντονιστικό.

Αριθ. πρωτ. 309
ΠΡΟΣ : τους κάτωθι αναφερομένους 
ΚΟΙΝ : Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν., Ε.Α.Α.Α. 
ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπών
1.  Σύμφωνα με αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων αποστράτων αξιωματικών 

και τη σύμφωνη γνώμη των τριών Ενώσεων, συγκροτείται Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξε-
τάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψή τους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ημερίδας 
Υγείας που έγινε την 31-05-2014 καθώς και τις προοπτικές-προβλήματα αλλά και προτάσεις επίλυσής 
τους, που θα ανακύψουν μετά την ένταξη των αποστράτων στο ΙΚα, η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της 
στο Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015.

α. αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θεόδωρο Γρίβα Π.Ν. ε.α. Μέλος τους ΔΣ/ΕααΝ ως Πρόεδρο.
β. Γενικό αρχίατρο ε.α. αργύρη Πλακιώτη, μικροβιολόγο ως μέλος 
γ. Ταξίαρχο Π.α. ε.α. Γεώργιο Κασάρα, χειρούργο, ως Μέλος
δ. Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη αγγελάκα Διοικητή ΝΙΜΤΣ ως Μέλος
ε. Γενικό αρχίατρο ε.α. αθανάσιο αρβανίτη ως Μέλος 
2.  Επίσης συγκροτείται, ως άνω, Επιτροπή από τους κάτωθι, η οποία θα εξετάσει την σκοπιμότητα και δυνα-

τότητα συστέγασης Παραρτημάτων των τριών Ενώσεων σε κοινό χώρο, χωρίς τα Παραρτήματα να χάσουν 
την υπαγωγή και αυτοτέλειά τους, με σκοπό την αύξηση των ενεργών Μελών και την μείωση του κόστους, 
η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015. 

α. Ταξίαρχο ε.α. Δημ. Χατσίκα, Μέλος του ΔΣ/ΕααΣ ως Πρόεδρο
β. αντιπλοίαρχο (Ε) Ε. αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕααΝ ως Μέλος
γ. Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. ανδρ. ανδρικόπουλου Μέλος του ΔΣ/ΕααΝ ως Μέλος
3.  Το Συντονιστικό Συμβούλιο, αφού προβεί σε μία πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων από τις δύο Επιτρο-

πές στα πλαίσια του συντονισμού, θα τις αποστείλει στις τρεις Ενώσεις για τις απόψεις τους και τελικά θα 
αποφασίσει σε πλήρη συνεργασία με τις τρεις Ενώσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.α Σ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

05-12-2014
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ANAKOINΩΣEIΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της 19ης-11-2014 Υπ’ αριθ. 81
ΘΕΜΑ 14o
Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ».

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 απο-

στράτων αξιωματικών Ναυτικού).
γ. Πρακτικό αΣ/ΕααΝ υπ’ αριθμ. 75/2-10-2014 θέμα 5ο.
1.  Το ΔΣ/ΕααΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση για την ύλη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Θα-

ΛαΣΣΙΝΟΙ αΠΟηΧΟΙ» αποφασίζει όπως παρακάτω:
α.  Το κείμενο να αναφέρεται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και να 

μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων να 
χωρίζεται το κείμενο σε ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.

β.  Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη - αποστολέα,
γ.  Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπα-

ραθέσεις συναδέλφων.
δ.  Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη στρέφεται κατά των θεσμών, κρατικών ή 

θρησκευτικών εθνικών θέσεων.
ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
στ.  Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι 

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε επίσημη γλώσσα.
η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική επιτροπή.
θ.  Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕααΝ ή σε άλλο έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτό-

τυπο και όχι αντίγραφο. 
ι. ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη κείμενα δεν επιστρέφονται.
ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
2. Το ΔΣ/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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1. -Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων αποστράτων παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στα τρέχοντα θέματα που αφορούν την υλοποίηση 
της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
2. -Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα πλέον τα μέλη μας και όχι 
μέσω εφημερίδων και των διαφόρων sites, (ανεπίσημες πληροφορίες), εστάλη επιστολή 
στους Υπουργούς Οικονομικών σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις και επίσημες 
απαντήσεις, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγαν 
οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ημερομηνία νομοθετικής ρύθμι-
σης και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
3. -Παράλληλα προωθούνται σχετικές με τα παραπάνω επερωτήσεις από Βουλευτές στον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβελη, ενώ ταυτόχρονα ασκούνται πιέσεις σε Υπουργούς και 
Βουλευτές όλων των κομμάτων για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, στη συζήτη-
ση του προϋπολογισμού.
4. -Επίσης έχει αποφασιστεί να σταλεί άμεσα επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό για συνάντηση 
με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων καθώς και συναντήσεις του Συντονιστικού με τους 
αρχηγούς των κομμάτων. αναμένεται συνάντηση με κ. ΥΕΘα.
5. -Σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, θα γίνει προτροπή στα μέλη 
μας για ομαδικές αγωγές κατά της μη εκτέλεσης της απόφασης του ΣτΕ και αφού πρώτα απο-
φανθεί το τριμελές συμβούλιο του ΣτΕ μέσα στο Νοέμβριο και βεβαίως εξετάζεται και προ-
σφυγή των Ενώσεων (ΕααΣ, ΕααΝ, Εααα), στο Συμβούλιο των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στο Στρασβούργο.
6. -Επισημαίνεται ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο αλλά και οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις απο-
στράτων, με συνεχείς πιέσεις, οργανωμένα με σχέδιο δράσης και συντονισμένα και χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του κοινού 
στόχου, που είναι η πλήρης εφαρμογή της 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (αδι-
απραγμάτευτη Θέση μας). Το απέδειξαν εξάλλου όταν κατάφεραν στη συζήτηση του περιβόη-
του άρθρου 221 (εν μέσω καλοκαιριού), να μη συμπεριληφθούν τα Μετοχικά μας Ταμεία στο 
ΕΤΕα.
7. -Διαβεβαιώνουμε τα Μέλη μας πως η αντίδρασή μας θα εξακολουθεί να είναι σοβαρή, συ-
νεχής και δυναμική, όπως μέχρι τώρα, ενώ θα εξαντλήσουμε κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
8. -Τέλος, καλούμε τα μέλη μας σε εγρήγορση, για άμεση πραγματοποίηση εκδηλώσεων δι-
αμαρτυρίας και δυναμικών κινητοποιήσεων, εάν αυτό απαιτηθεί στο προσεχές χρονικό διά-
στημα.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8/14
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Γράφει ο αντιναύαρχος ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Σχόλια Άρθρου

Στο τεύχος 120 (ΜαΡΤΙΟΣ-αΠΡΙαΙΟΣ 2014) των Θα-
ΛαΣΣΙΝΩΝ αΠΟηΧΩΝ, διάβασα το ενδιαφέρον άρ-
θρο του αγαπητού συναδέλφου και Προέδρου του 
Σα/ΣΝΔ, ξ. Μαυρογιάννη για τη δράση του Γεωργίου 
Ιβάνωφ - Σαϊνόβιτς. (Σελ 8). αναφερόμενος στη δρά-
ση του στην Κατοχή, ο κ. Μαυρογιάννης έγραψε ότι ο 
Ιβάνοφ - Σαϊνόβιτς αποβιβάστηκε στην ακτή της ατ-
τικής την 13η Οκτωβρίου 1941 από το βρετανικό 
υποβρύχιο «Thunderbolt». Το γεγονός αυτό έφερε 
στη μνήμη μου την περίεργη ιστορία αυτού του Υπο-
βρυχίου που διάβασα στο βιβλίο: 

«The Admiralty regrets». The story of His 
Majesty's Submarine “Thetis” and 

“Thunderbolt” Εκδόσεως 1958 από τον εκδο-
τικό οίκο GEORGE G. HARRAP & CO. LTD. 
To Υ/Β ΘΕΤΙΣ καθελκύσθηκε στις 29 Ιουνίου 1938 

από τα ναυπηγεία CAMMEL LAIRD στο BIRKENHEAD 
προάστιο του Λίβερπουλ. Την 1η Ιουνίου 1939 το Υ/Β 
ήταν έτοιμο για την πρώτη δοκιμαστική κατάδυση 
στον κόλπο του Λίβερπουλ.

Εκτός από το πλήρωμα επέβαιναν στο σκάφος 
τεχνικοί του ναυπηγείου για να δοκιμάσουν τα διά-
φορα μηχανήματα και μέλη πληρώματος άλλων 
υποβρυχίων υπό κατασκευή, σύνολο 103 άτομα.

Πριν από αυτό το ταξίδι, είχαν εκτελεσθεί δοκιμές 
εν πλω και εν επιφανεία. Στο πρώτο ταξίδι διαπιστώ-
θηκε ότι οι σωλήνες υδραυλικών του πηδαλίου εί-
χαν συνδεθεί ανάποδα χωρίς κανείς να το πάρει εί-
δηση προ του απόπλου. αποτέλεσμα το πλοίο έστρε-
φε δεξιά όταν ο πηδαλιούχος έβαζε το τιμόνι αριστε-
ρά και αντιθέτως. η σύνδεση αποκαταστάθηκε μετά 
τον επανάπλου. Οι δοκιμές καταδύσεως είχαν σχε-
διασθεί για τον Μάϊο στην περιοχή του Gare Loch 
όπου ήταν το κανονικό πεδίο δοκιμών καταδύσεως 
αλλά την προηγουμένη του πλου στη διάρκεια χειρι-

σμού των οριζοντίων πηδαλίων αυτά μπλόκαραν 
στο «Όλο κάτω» Έτσι αποφασίσθηκε οι δοκιμές εν 
καταδύσει να γίνουν αργότερα στον κόλπο του Λί-
βερπουλ κοντά στα ναυπηγεία όπου επανέπλευσε. 

Φθάνει λοιπόν η ημέρα των δοκιμαστικών κατα-
δύσεων. Το υποβρύχιο αποπλέει για ένα τρίωρο 
δοκιμών στα ρηχά σχετικά νερά του κόλπου. Το συ-
νοδεύει ένα ρυμουλκό τοπικής εταιρίας ναυλωμένο 
από το ναυπηγείο. Στο ρυμουλκό επέβαινε ένας αξι-
ωματικός του Ναυτικού ως σύνδεσμος. Δυστυχώς 
όπως απεδείχθη αργότερα το ρυμουλκό δεν διέθετε 
τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας ούτε αποτύπωσης 
ακριβούς στίγματος. Περί την 1:30 μ.μ. το Υ/Β έφθα-
σε στο στίγμα καταδύσεως και ανέφερε με τον ασύρ-
ματο στον σταθμό α/Τ του Πλύμουθ ότι ήταν έτοιμο 
να καταδυθεί. η έγκριση ήλθε στις 2 παρά 4 λεπτά 
και η διαδικασία πρώτης κατάδυσης άρχισε, πληρώ-
θηκαν τα θαλασσέρματα και άρχισε να καταδύεται 
αλλά για 50 περίπου λεπτά τίποτα δεν συνέβη. Το Υ/Β 
διατηρούσε θετική πλευστότητα. Εδώ να σημειώσω 
ότι κανονικά οι δύο κάτω τορπιλλοσωλήνες από 
τους έξη που είχε στην πλώρη του έπρεπε να είχαν 
κατακλυσθεί για να αντισταθμισθεί το βάρος τον ελ-
λειπουσών τορπιλλών κατά την κατάδυση αυτή. Ο 
κυβερνήτης του Υ/Β πλωτάρχης G. η. Bolus RN σκέ-
φτηκε ότι ίσως δεν είχαν κατακλυσθεί επαρκώς οι 
Τ/Σ και διέταξε τον αξιωματικό Τορπιλλών υποπλοί-
αρχο Woods να ελέγξει την πληρότητα των σωλή-
νων. Ο Woods εκτέλεσε τη διαδικασία ελέγχου σε 
όλους τους σωλήνες και στον No 5 Τ/Σ και συνεπέ-
ρανε ότι ήταν κενός. Τότε άνοιξε το ΠΜ πώμα του Τ/Σ 
και το τορπιλλοστάσιο κατακλύσθηκε από θάλασσα. 
Όπως απεδείχθη, εκ των υστέρων, ο Τ/Σ ήταν γεμά-
τος νερό και η εξωτερική θύρα ήταν ανοικτή παρά τις 
αντίθετες ενδείξεις στους ελέγχους του αξιωματι-
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κού. Στην επιφάνεια το πλήρωμα του Ρ/Κ είδε ξαφ-
νικά το Υ/Β να καταδύεται απότομα και με μεγάλη 
κλίση ενώ για λιγότερο από μια ώρα πριν, αρνείτο να 
καταδυθεί. Υπέθεσαν ότι κάποια ανωμαλία στο χει-
ρισμό των θαλασσερμάτων απεκατεστάθη και το Υ/Β 
τελικά κατεδύθη.  

Κάτω από την επιφάνεια το Υ/Β κατεδύετο ταχέως 
με το ΠΡ τορπιλλοστάσιο κατακλυσμένο ενώ οι εκεί 
ευρισκόμενοι άνδρες πρόλαβαν να το εκκενώσουν 
με τελευταίο τον Woods και συνέχισαν τις προσπά-
θειες να κλείσουν τη στεγανή θύρα χωρίς αποτέλε-
σμα. 

Ο κυβερνήτης μόλις έλαβε την αναφορά κατακλί-
σεως του τορπιλλοστασίου διέταξε εκδίωξη και 
ταχεία ανάδυση με πρόσω ολοταχώς. Το σκάφος 
όμως αντιθέτως έπαιρνε αυξανόμενη κλίση προς το 
βυθό τον οποίο προσήγγιζε με αυξανόμενη επίσης 
ταχύτητα. Στο πλωριό μέρος του Υ/Β αφού η πρώτη 
θύρα δεν κατέστη δυνατό να ασφαλισθεί άρχισε η 
κατάκλιση και του επομένου διαμερίσματος των 
εφεδρικών τορπιλλών. Οι άνδρες αναγκάσθηκαν να 
εκκενώσουν και αυτό το διαμέρισμα ευτυχώς ασφα-
λίζοντας την επόμενη στεγανή θύρα. Έτσι το σκάφος 
με το βάρος τόννων νερού στα δυο μπροστινά δια-
μερίσματα δεν μπορούσε να αλλάξει την κλίση προς 
το βυθό. η πλώρη του υποβρυχίου βούτηξε στη λά-
σπη του βυθού με γωνία 35 - 40 μοιρών. Το βάθος 
στην περιοχή ήταν περίπου 160 πόδια, (το μήκος του 
Υ/Β ήταν 270 πόδια.

Μετά την πρώτη επαφή με το βυθό σε τέτοια γωνία 
το Υ/Β άρχισε σιγά-σιγά να οριζοντιώνεται και στα-
μάτησε με μια κλίση 6 μοιρών έμπρωρο. Τότε το 
πλήρωμα άρχισε να ασχολείται με την διαφυγή αφού 
διαπιστώθηκε ότι τρόπος να αποκολληθεί δι’ ιδίων 
μέσων δεν ήτο εφικτός και τρόπος επικοινωνίας με 
την επιφάνεια και το ρυμουλκό δεν υπήρχε. Ύστερα 
από λίγο απεφασίσθη να ξανααυξηθεί η κλίση προς 
τον βυθό ώστε η πρυμναία κάθοδος διαφυγής να 
έλθει πλησιέστερα στην επιφάνεια και να διευκολυν-

θεί η διαφυγή του πληρώματος. 
Στην επιφάνεια το Ρ/Κ παρέμεινε στη θέση όπου 

αντελήφθη το Υ/Β να καταδύεται και ανέμενε να πε-
ράσει ο χρόνος καταδύσεως σύμφωνα με το πρό-
γραμμα. Γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα οι αρμόδι-
οι άρχισαν να ανησυχούν και διετάχθησαν μερικά 
αντιτορπιλλικά που ευρίσκοντο στην περιοχή να 
πλεύσουν προς το στίγμα καταδύσεως. Δυστυχώς 
αγνοήθηκε το στίγμα που περιείχετο στο σήμα του 
Υ/Β και βασίσθηκαν στο στίγμα του Ρ/Κ το οποίο 
όπως απεδείχθη ήταν εσφαλμένο. Οι προσπάθειες 
εντοπισμού εκράτησαν πολλές ώρες και τελικά το 
α/Τ BRAZEN εντόπισε την πρύμνη του Υ/Β να εξέχει 
από την επιφάνεια γύρω στις 7:54 το πρωί της 2ας 
Ιουνίου. 

Συγχρόνως από το Υ/Β εγένοντο προσπάθειες 
διαφυγής με μεγάλη δυσκολία λόγω της κλίσεως 
του δαπέδου αλλά και του μολυσμένου αέρα. Το 
οξυγόνο κατηναλώνετο γρήγορα από τους 103 άν-
δρες έναντι του συνήθους πληρώματος των 53 αν-
δρών. 

Τελικά κατάφεραν να βγουν στην επιφάνεια τέσ-
σερις άνδρες. Ο ανθυποπλοίαρχος Woods, ο πλοί-
αρχος Oram που επέβαινε ως παρατηρητής του 
Ναυαρχείου στις δοκιμές ο υπαξιωματικός Arnold 
και ο κύριος Frank Shaw τεχνίτης των ναυπηγείων. 
Το ιστορικό του ατυχήματος βασίσθηκε στις καταθέ-
σεις των αλλά και στην αυτοψία που έγινε όταν ανελ-
κύσθηκε το υποβρύχιο μετά από πολλές προσπάθει-
ες και αφού όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες πέθαναν 
από ασφυξία. η τελευταία προσπάθεια διαφυγής από 
ένα πλήρωμα που είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις 
του από έλλειψη οξυγόνου κατέληξε να μείνουν και 
οι δυο καταπακτές του θαλάμου διασώσεως ανοι-
κτές και να κατακλυσθεί ολόκληρο το σκάφος από 
θαλασσινό νερό. η βοήθεια για διαφόρους λόγους 
άργησε και αυτή να φτάσει στον τόπο του ατυχήμα-
τος. Το υποβρύχιο ανελκύσθη στις 23 Οκτωβρίου 
αφου είχε ήδη κηρυχθεί ο πόλεμος με τη Γερμανία. 
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Προωθήθηκε στα ναυπηγεία Camell Laird όπου 
ύστερα από εκτεταμένες επισκευές ανέλαβε υπηρε-
σία με το όνομα: «Thunderbolt» 

Το Υ/Β Thunderbolt ετέθη σε επιχειρησιακή ετοι-
μότητα το Νοέμβριο του 1940 με πλήρωμα αποτε-
λούμενο εξ ολοκλήρου από εθελοντές λόγω της 
φήμης του.

Στην πρώτη του περιπολία τον μήνα Δεκέμβριο, 
πλησίον των γαλλικών ακτών συνάντησε δυο σκού-
νες και ένα υποβρύχιο εν επιφανεία, το Ιταλικό 
Tarantini, προφανώς σε α/Υ άσκηση. Εναντίον του 
Υ/Β εκσφενδόνησε και τις 6 τορπίλλες με αποτέλε-
σμα να το βυθίσει.

Μετά από μερικές περιπολίες στον Β. ατλαντικό 
διετάχθη να πλεύση στη Μάλτα και από εκεί στην 
αλεξάνδρεια. Παρέβαλε στο γνωστό μας και από τον 
δικό μας Στολίσκο Υ/Β βοηθητικό Medway η πρώτη 
του περιπολία από την αλεξάνδρεια (σύμφωνα με το 
βιβλίο) έγινε στην περιοχή της Βεγγάζης. από τον 
αύγουστο του 1941 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1942 
το Υ/Β Thunderbolt διετέθη σε αποστολές κομμά-
ντος στην Κρήτη. Για τη δεύτερη αποστολή, το βιβλίο, 
στη σελίδα 192 γράφει:

There was the time - it was in fact the second 
patrol - when they embarked the special agents to 
be landed in Crete. The party numbered a British 
Army Intelligence Officer two Commandos two 

Cretans (an old chieftain on whom the Germans had 
quite a large sum of money placed on his head) three 
Greeks and one Pole.

Τον Μάρτιο του 1943 το Υ/Β αποπλέει από τη 
Μάλτα για την έβδομη περιπολία του στην περιοχή 
του Cape San Vito της δυτικής Σικελίας. Τη νύχτα της 
12-13 Μαρτίου εντοπίζει μια νηοπομπή συνοδευό-
μενη από ένα Ιταλικό περιπολικό. Επιτίθεται στο 
ατμόπλοιο Esterel και το βυθίζει. Το περιπολικό 
Cigonia με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Migliorini πα-
λαιό αξιωματικό των υποβρυχίων επιτίθεται χωρίς 
αποτέλεσμα και συνεχίζει την έρευνα όλη τη νύχτα 
και όλη την 13η. Ο Migliorini επιμένει να ερευνά στην 
περιοχή και το πρωί της 14ης περί ώραν 07:30 εντο-
πίζουν περισκόπιο. η έρευνα με το α/Υ όμως δεν 
αποδίδει και περί ώραν 08:45 διατάσσεται από τη 
βάση του να ολοκληρώσει την έρευνα και να επι-
στρέψει για να αναλάβει άλλη συνοδεία. Ο Migliorini 
σε μια τελευταία προσπάθεια ανακτά α/Υ επαφή και 
επιτίθεται με 24 βόμβες βάθους. Προς στιγμήν το 
περισκόπιο του Υ/Β φάνηκε στη δεξιά πλευρά του και 
σε απόσταση 2 (δύο) υαρδών. Το περιπολικό στρέφει 
180 μοίρες και επιτίθεται με άλλη μία δέσμη βομβών 
βάθους. αυτό ήταν και το τέλος του Υ/Β Thunderbolt 
πρώην Thetis.  

Με μια όμορφη εκδήλωση και μέσα σε ατμό-
σφαιρα ζεστή και εγκάρδια γιόρτασαν την επέ-
τειο των 50 χρόνων από την κατάταξή τους στη 
Σχολή Ναυτοπαίδων, οι απόστρατοι σήμερα 

αξιωματικοί της Τάξεως 1964. η εκδήλωση 
έλαβε χώρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου σε μια 
άνετη και ευπρεπή αίθουσα στο Περιστέρι. Κι 
ήταν όλοι εκεί, αφού εκτός από την επαρχία, 

Tα 50 χρόνια από την κατάταξή τους γιόρτασαν  
οι αξιωματικοί εκ Ναυτοπαίδων τάξης 1964

Γράφει ο αρχιπλοίαρχος (Δδ) Π.Ν. ε.α. Γιάννης Χαρτοφύλλης
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έφτασαν συνάδελφοί τους ακόμα και από το 
εξωτερικό, για να γευθούν την χαρά της συ-
νάντησης και να αφήσουν την σκέψη τους να 
πετάξει πίσω, σε ένα ταξίδι στα περασμένα. Συ-
γκινητικές οι στιγμές της συνάντησης, η οποία 
ήρθε να επιβεβαιώσει, για μια ακόμα φορά πως 
«ο πιο ανίκητος εχθρός είναι στ’ αλήθεια ο και-
ρός». Στη μεγάλη αυτή ώρα τιμής και μνήμης 
δεν ξέχασαν αλλ’ αντίθετα θέλησαν να έχουν 
κοντά τους και τους αξιωματικούς δασκάλους 
τους, για να τους εκφράσουν τις ευχαριστίες 
τους για όσα εκείνοι τους πρόσφεραν και να 
τους διαβεβαιώσουν ότι σ’ αυτούς οφείλουν 
το «ευ ζην», όπως πολλαπλά ανέφεραν στις 
χαιρετιστήριες ομιλίες τους.

Παρόντες οι απόστρατοι αρχιπλοίαρχοι 
Γιάννης Χαρτοφύλλης, Σπύρος Κονταρίνης και 
Γιώργος αλιφέρης, καθώς και ο τότε Γυμνα-
στής της Σχολής Σημαιοφόρος ΣΕα Δημήτρης 
Ματζουράτος, στον καθένα από τους οποίους 
απένειμαν αναμνηστική Πλακέτα και| Δίπλω-
μα Τιμής «για τις γνώσεις και τα εφόδια που 
τους έδωσαν». Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
προβολές χαρακτηριστικών σκηνών από την εν 
γένει ζωή στη Σχολή, με ανάγνωση ποινολογί-
ου, σαλπίσματα χαρακτηριστικά των κινήσεων, 
αλλά και πλούσια φωτογραφική έκθεση, ενώ 
με αναφορές και αναμνήσεις από τα παλιά, ξα-
ναζωντάνεψαν τα χρόνια της φοίτησης, με όλες 
τις καλές και τις κακές της στιγμές. Με πολλή 
συγκίνηση και με ευγνωμοσύνη αναφέρθηκαν 
στη μνήμη του τότε αντιπλοιάρχου Διοικη-
τή της Σχολής και μετέπειτα Ναυάρχου Θεό-
δωρου Μανωλόπουλου, του ανθρώπου που, 
όπως είπαν, τους πλησίασε με στοργή και εν-
διαφέρον, έσκυψε πάνω στα προβλήματά τους, 
αφουγκράστηκε τις αγωνίες τους και φρόντισε 
να βελτιώσει τις συνθήκες εκπαίδευσης και να 
ανεβάσει το επίπεδο διαβίωσής τους μέσα στη 

Σχολή. Ενώ δεν παρέλειψαν να στρέψουν τη 
μνήμη και στους τρεις απόντες συναδέλφους 
του, που σήμερα δεν υπάρχουν στη ζωή. Εκ μέ-
ρους των αξιωματικών δασκάλων χαιρέτισε 
την εκδήλωση και συνεχάρη τους οργανωτές 
της ο αρχιπλοίαρχος ε.α Γιάννης Χαρτοφύ-
λης, ο οποίος μιλώντας για τις συνθήκες της 
εκπαίδευσης στη Σχολή, αναφέρθηκε και στις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τότε οι αξιωμα-
τικοί δάσκαλοι, οι οποίοι πέρα από την ευθύνη 
για τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση, είχαν 
επωμισθεί και την ευθύνη της στρατιωτικοποί-
ησης τους. Είχαν αναλάβει να πραγματοποιή-
σουν το απραγματοποίητο και να βάλουν σε 
καλούπια παιδιά αμούστακα, που περνούσαν το 
στάδιο της εφηβείας, με όλες τις αντιδράσεις 
και τις αντιρρήσεις που αυτό συνεπάγεται. Παι-
διά, που λίγο καιρό πριν είχαν εγκαταλείψει τα 
γλέντια και τις χαρές της ελεύθερης ζωής, για 
να βρεθούν σ’ ένα χώρο γεμάτο περιορισμούς 
και απαγορεύσεις, γεμάτο μη και όχι. Και παρ’ 
όλα αυτά η κοινή προσπάθεια, όπως είπε, πέ-
τυχε, γι’ αυτό και όλοι οι δάσκαλοι είχαν την 
ικανοποίηση να βλέπουν τους μαθητές τους 
επιτυχημένους τόσο στη στρατιωτική, όσο και 
στην επαγγελματική τους ζωή.

ακολούθησε πλούσιο γεύμα, στη διάρκεια 
του οποίου και σε ατέλειωτες συζητήσεις σε 
πηγαδάκια, είχαν τόσα πολλά να θυμηθούν και 
τόσα πολλά να διηγηθούν.

Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν οι Γιάννης 
Μαστοράκος, Θανάσης Τσιούμαρης και Μα-
νώλης αντωνούσος, οι οποίοι εκπροσώπη-
σαν επάξια τους λοιπούς συναδέλφους τους 
φροντίζοντας να τρέξουν όλα με ακρίβεια, με 
τάξη και με τελειότητα, γι’ αυτό και δέχτηκαν 
ειλικρινή συγχαρητήρια από όλους τους παρι-
σταμένους.  
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Συμπληρώθηκαν φέτος δέκα [10] χρόνια από την τελετή 
έναρξης των Ολυμπιακών καθώς και την τελετή λήξης 
των Παραολυμπιακών αγώνων που έγιναν το 2004 στο 
Ολυμπιακό στάδιο της αθήνας. Ένα ιστορικό γεγονός το 
οποίο έκανε γνωστή την Ελλάδα παγκοσμίως και συνέ-
βαλε ιδιαίτερα στην προβολή αυτής. 

Στα πλαίσια αυτής της τελετής επιλέχτηκε θεωρώ όχι 
τυχαία η μουσική του Πολεμικού Ναυτικού να συμμετά-
σχει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών και λήξης 
των Παραολυμπιακών αγώνων καθώς και σε διάφο-
ρες άλλες τελετές παγκοσμίου εμβελείας σχετικές με 
την Ολυμπιάδα όπως τα Σπέσιαλ Ολύμπικς 2004 προ-
βάλλοντας εκτός από την χώρα και το Πολεμικό Ναυτικό 
της Ελλάδας. 

Οι προετοιμασίες για αυτό το μεγάλο γεγονός δηλα-
δή την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών καθώς και την 
τελετή λήξης των Παραολυμπιακών αγώνων ξεκίνησαν 
με την μουσική Π.Ν. τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα, 
οι οποίες γινόντουσαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρχιζαν 
από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ σχεδόν κάθε ημέρα. 
Παράλληλα η μουσική Π.Ν. εκτελούσε και όλες τις άλλες 
υποχρεώσεις εντός και εκτός έδρας.

Εκείνο το διάστημα της προετοιμασίας έως και τις τε-
λετές έναρξης και λήξης Ολυμπιακών και Παραολυμπι-
ακών αγώνων η μουσική Π.Ν. διέθεσε δεκαπέντε έως 
είκοσι [15-20] στελέχη για την φύλαξη των Ολυμπιακών 
αγώνων-εγκαταστάσεων παράγοντας ιδιαίτερα επιβα-
ρυντικός για το βεβαρημένο έργο που είχε η μουσική Π.Ν. 
την περίοδο εκείνη.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα στελέχη της μου-
σικής Π.Ν. έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους είτε συμ-
μετείχαν στις τελετές Ολυμπιακών-Παραολυμπιακών 
είτε στην φύλαξη δείχνοντας έτσι υψηλό επίπεδο και 
επαγγελματική κατάρτιση.

Άλλωστε δεν επιλέχτηκε τυχαία η μουσική Π.Ν. να 
εκπροσωπήσει και να προβάλλει την χώρα παγκοσμί-
ως συμμετείχε και συμμετέχει σε αποστολές εντός-
εκτός Ελλάδας [Ευρώπη-αμερική] παρουσιάζοντας 
εκτός από προγράμματα συναυλιών, και σχηματισμούς 
επιδείξεων ακριβείας με απόλυτη επιτυχία. Πρέπει να 
γίνει γνωστό η μουσική Π.Ν. είναι η πρώτη στρατιωτική 
μουσική που παρουσίασε σχηματισμούς ακρίβειας. Έχει 
την πρωτοπορία σε πολλά θέματα σχετικά με την μου-
σική στην χώρα μας. Είναι από τις πρώτες στρατιωτικές 
μουσικές που παρουσίασε σε παρελάσεις ραβδούχο το 
1926 ναπολεόντεια τύμπανα και ευθύγραμμες σάλπιγ-
γες, επίσης είναι η πρώτη που φέρει με επίσημη στολή 
λευκή κάσκα. η μουσική Π.Ν. κατά καιρούς έχει περάσει 
από μικρότερες ή μεγαλύτερες υπηρεσιακές δυσκολίες, 
όμως κατάφερνε να τις ξεπερνά να στέκεται όρθια με αξι-
οπρέπεια προβάλλοντας το Ναυτικό και την χώρα εντός 
και κυρίως εκτός φέρνοντας ευαρέσκειες και τρόπαια, 
άξιοι πρεσβευτές της χώρας όπως ειπώθηκε πολλές 
φορές από ξένους σχολιαστές. αρχιμουσικοί στην τελε-
τή έναρξης ήταν Πλωτάρχης Κ. Κατωπόδης ανθ/χος Γ. 
Βασιλάκης, στην τελετή των Παραολυμπιακών ανθ/χος 
Γ. Βασιλάκης ο ίδιος και στα Σπέσιαλ Ολύμπικς 2004. 
Πέραν όλων αυτών ο Γ. Βασιλάκης συμμετείχε από την 
αρχή στις συσκέψεις με την Ολυμπιακή Επιτροπή για την 
προετοιμασία-οργάνωση των τελετών των Ολυμπια-
κών-Παραολυμπιακών αγώνων.

Τελειώνοντας, ως πρώην αρχιμουσικός Π.Ν. της Ελ-
λάδας, είχα και έχω την τύχη να γνωρίζω πολύ καλά το 
προσωπικό που διοικούσα. Συμμετείχα μαζί τους παντού, 
έχω εικόνα και άποψη, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 
Προσωπικά τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ πολύ.

Τέλος ευχαριστώ την ηγεσία του Π.Ν. για την βοήθεια 
που παρέχει στην μουσική Π.Ν.  

Moυσική Πολεμικού Ναυτικού
αντ/χος (ε.α) Βασιλάκης Γεράσιμος

Πρώην αρχιμουσικός Πολεμικού Ναυτικού. 
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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 2015

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πί-
νακες 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 μόρια και τις 
θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά 
οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρω-
ματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποί-
οι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες 
νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. 
Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παρα-
θερίσουν 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 περιό-
δου 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 από-
φαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού 
όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν 
να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλε-
φωνικά 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 ενη-
μερώσω την ΕααΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της 
παραθεριστικής περιόδου.

3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς 
πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχι-
στον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της πε-
ριόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω 
εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο 
γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, 
τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ 
τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων

4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθε-
ρισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυ-
τά 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 κατανέ-
μονται 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 άτομα 

από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα τους 
παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύ-
τερο 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 παραθερι-
σμού 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 Ιουνί-
ου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, 
πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να 
παραθερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα 
κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς 
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 
ευρώ αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών αιτήσεων 
- Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα 
από τον η/Υ της ΕααΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 
4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική 
περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-
πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή: 
α.  Ο Πίνακας (α) «ΔΙΚαΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚαΤα ΣΕΙΡα ΠΡΟΤΕΡαΙΟΤη-

ΤαΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον 
πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζοuν καθώς και οι 
αναπληρωματικοί.

β.   Ο πίνακας (Β) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΠΡΟηΓΟΥ-
ΜΕΝΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕΝ ΚαΙ ΕααΝ ΣΕ ΟΛα Τα ΠαΡαΘΕΡΙΣ-
ΤΚα ΚΕΝΤΡα» (EKΠE). 

γ.  Ο πίνακας (Γ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟηΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕΝ ΚαΙ ΕααΝ ΣΕ ΟΛα Τα Πα-
ΡαΘΕΡIΣΤΙΚα ΚΕΝΤΡα» (ΕΚΔΕ).

δ.  Ο πίνακας (Δ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟ-
ηΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕΝ ΚαΙ ΕααΝ ΣΕ ΟΛα Τα ΠαΡα-
ΘΕΡΙΣΤΙΚα ΚΕΝΤΡα (ΕΚΤΕ)»
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… Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Ναύαρχος Α/ΛΣ ε.α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Εμμανουή 23-10-201 1940
Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α. ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης 8-12-2014 1956
Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Θεόδωρος 22-9-2014 1926
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. ΠΑΝΑΓΟΣ Στυλιανός 12-10-2014 1956
Πλοίαρχος ΛΣ ε.α. ΚΟΥΓΙΑΣ Ανδρέας 10-11-2014 1933
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος 16-9-2014 1932
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΓΚΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος 11-11-2014 1941
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΛΕΤΤΑΣ Ιωάννης 4-10-2014 1940
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 24-10-2014
Πλωτάρχης ΠΝ ε.α. ΜΠΕΛΛΟΣ Νικόλαος 16-10-2014 1942
Πλωτάρχης ΠΝ ε.α. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ Χαράλαμπος 29-10-2014 1929
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κυριάκος 18-11-2014 1939
Πλωτάρχης ΠΝ ε.α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Αθανάσιος 2-11-2014 1939
Υποπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΔΑΓΚΛΗΣ Βασίλειος 18-11-2014 1947
Υποπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γεώργιος 11-11-2014 1970
Υποπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΜΑΡΤΙΔΗΣ Βασίλειος 10-10-2014 1930
Υποπλοίαρχος ΠΝ ε.α. ΓΚΙΟΥΣΜΑΣ Ευστράτιος 17-11-2014 1968
Σημαιοφόρος ΠΝ ε.α. ΧΑΡΙΤΟΣ Παύλος 29-9-2014 1938
Σημαιοφόρος ΠΝ ε.α. ΜΠΟΖΙΚΗΣ Μιχαήλ 31-10-2014 1944
Ανθυπασπιστής ΛΣ ε.α. ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Γεώργιος 30-10-2014 1947
Ανθυπασπιστής ΛΣ ε.α. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δημήτριος 2-9-2014 1949

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 26ης-06-2014 Υπ’ αριθ. 62
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙτΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» Μελών ΕΑΑΝ.
1.  Το Δ.Σ./ΕααΝ ενημερώνει τα μέλη της ΕααΝ ότι από το  έτος 2015 η υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝη  αΙΤηΣη-

ΔηΛΩΣη ΓΙα ΠαΡαΘΕΡΙΣΜΟ» μελών ΕααΝ θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
2.  Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕΝ θα δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις –Υπεύθυνες δηλώσεις παραθερισμού.
3.  Άτομα ειδικών κατηγοριών όπως αΜΕα, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λ.π. να 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της ΕααΝ συνημμένα στο έντυπο που βγαίνει από 
τον η/Υ «ΜΟΡΙΟΔΟΤηΣη ΓΙα ΠαΡαΘΕΡΙΣΜΟ  ΕΤΟΥΣ……ΒαΣΕΙ ΥΠΟΒΛηΘΕΙΣηΣ αΙΤηΣΕΩΣ» και να 
λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου ή να αποστέλονται με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε τρό-
πο αρκεί να διαπιστώνεται από τον αποστολέα ότι ελήφθησαν από την ΕααΝ. Περισσότερες διευκρι-
νήσεις και στοιχεία υποβολής θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος παραθερισμού. 

4. Το ΔΣ/ΕααΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ενημέρωση Mελών
Για την καταχώρηση των αιτήσεων παραθερισμού μέσω Internet, στην Ιστοσελίδα (web Site) της ΕααΝ, 
θα υπάρχει σχετική υπόδειξη και υπερσύνδεσμος.
Κάνοντας «κλικ», πάνω στον υπερσύνδεσμο, θα οδηγείται ο ενδιαφερόμενος σε άλλη θέση όπου θα 
γίνεται καταχώρηση της αίτησης και θα υπάρχουν σχετικές οδηγίες.
Δεν θα υπάρξει άλλη καταχώρηση στο περιοδικό και οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν οδηγίες στην ιστο-
σελίδα της ΕααΝ (www.eaan.gr).

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
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ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟ
Σημαιοφόρο (Ε) ε.α. Παύλο Χαρίτο Π.Ν.

αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παύλο,
Σε μένα επιφύλαξε η μοίρα το θλιβερό προνόμιο, 
να σου απευθύνω το ύστατο χαίρε.

ατυχώς ανήκεις και εσύ σε εκείνη τη μερίδα 
των συνανθρώπων μας, που στην πορεία της ζω-
ής των, ο χρόνος είχε μία διαφορετική διάρκεια, 
διότι παρουσίασε μία αδυναμία να ξεπεράσει τη 
στενή του διάσταση. Όμως, όπως λέει και ο ποιη-
τής, ο χρόνος φέρνει μέσα από τη βαθιά σπηλιά, 
τα δόντια του θανάτου.

ανεξάρτητα από την σχετικά μακρά καταπόνηση 
και σκληρή δοκιμασία της υγείας σου, στοιχεία τα 
οποία έρχονταν να διαψεύσουν τις όποιες ελπίδες 
σου και τα όνειρα που έκανες για τη ζωή σου, για 
μας η είδηση του θανάτου σου ήταν αιφνίδια και 
μας γέμισε με λύπη.

Παύλο, σε θλιβερές στιγμές όπως είναι αυτές 
που ζούμε τώρα, συνηθίζεται να προβάλλονται οι 
φωτεινές πλευρές της προσωπικότητας του 
οποιουδήποτε μεταστάντος, αποσιωπώντας και 
κρατώντας στη σκιά τυχόν μειονεξίες του. Όμως 
στη δική σου περίπτωση, οι διάφορες φάσεις της 
ζωής σου, επαγγελματικές, κοινωνικές, οικογε-
νειακές κ.λπ., παράλληλα με το κύλισμα του χρό-
νου, δεν μας παρέχουν τα απαιτούμενα αρνητικά 
στοιχεία για κάποιο κατάλοιπο πικρίας, το οποίο 
θα απέρρεε από την γενικότερη συμπεριφορά σου, 
με όσο αυστηρά κριτικό πνεύμα και αν τις διερευ-
νήσουμε.

Δεκαπεντάχρονος έφηβος, το έτος 1953, ζώ-
ντας στους απόηχους του πολέμου, κάτω από τις 
δυσκολότερες μεταπολεμικές συνθήκες και 
ωθούμενος από μία ασυγκράτητη παρόρμηση έκ-
δηλης αγάπης και πίστης, προς τη Πατρίδα, επέ-
λεξες τη σταδιοδρομία σου στο Πολεμικό Ναυτι-
κό, για να εκτελέσεις το ιερό προς την Πατρίδα 
καθήκον επί σειρά ετών, παίρνοντας ουσιαστικά 
εκ παραλλήλου και τη ζωή στα χέρια σου. Όμως 
μετά την αποφοίτησή σου από τη Σχολή, δεν αρ-

κέστηκες σε μία προσφορά υπηρεσιών ρουτίνας 
και εφησυχασμού, αλλά αντιθέτως επέλεξες την 
ένταξή σου στις Ειδικές Δυνάμεις του Π.Ν., (τους 
Υποβρύχιους Καταστροφείς), διότι σε ενδιέφερε 
να βρουν γονιμότερο έδαφος, το θάρρος που διέ-
θετες και η αυτοπεποίθηση για γνώση, σκληρα-
γωγία και εν συνεχεία δράση και προσφορά, ως 
Υπαξιωματικός και ως αξιωματικός. αυτό άλλω-
στε είναι ενδεικτικό και της διαφορετικής αντίλη-
ψης της ζωής και της αξίας που δίνουν στα γεγο-
νότα οι άνθρωποι, με εγγενή αισθήματα φιλοπα-
τρίας, στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι η εκπλήρω-
ση του χρέους, όταν έρχεται σαν ελεύθερη επιτα-
γή, όπως στη δική σου περίπτωση, είναι γνώρισμα 
γενναιότητας και μεγαλοσύνης της ψυχής, γι’ αυ-
τό το λόγο για την πραγμάτωση ενός τέτοιου σκο-
πού, ο άνθρωπος δίνει όλες του τις δυνάμεις και 
μερικές φορές και την ίδια τη ζωή του, επιδιώκο-
ντας την προκοπή, την επαγγελματική εντιμότητα, 
τη συνέπεια και την τελειότητα. 

Ευτύχησες να ζήσεις με την αφοσιωμένη σύζυ-
γο σου την Καίτη και να αποκτήσετε τις δύο αγα-
πημένες σας κόρες, (Τη Φωτεινή και τη Μαρία) για 
τις οποίες πάντα καμάρωνες, μένοντας ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος για την εξασφάλιση της διαδοχής 
σου στο Ναυτικό με την σταδιοδρομία της κόρης 
σου της Μαρίας. Βέβαια η μεγάλη σου αδυναμία, 
που αλλού, στις τρεις χαριτωμένες εγγονούλες 
σου, από τις οποίες θα λείψει το στοργικό χάδι του 
παππού τους. 

Όμως Παύλο, παράλληλα με το Ναυτικό, την 
Πατρίδα την οικογένεια και το Χριστιανισμό, αγα-
πούσες και τη ζωή και τις χαρές της και την απο-
λάμβανες πάντα, με πολύ καλή αίσθηση του χιού-
μορ, τις παροιμίες σου, το κρασί, τις άριστες χο-
ρευτικές σου ικανότητες και με εμφανή την ιδιό-
τυπη, αλλά ωραία έκφρασή σου, κατά την υπερά-
σπιση των ιδεών σου, χαρίζοντας ωστόσο απλό-
χερα σε μας τους φίλους και συναδέλφους σου, 

Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) ε.α. Στέργιο Παπαδά Π.Ν.



62             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

NEKPOΛOΓIEΣ

μία ευχάριστη παρέα και οτιδήποτε μπορούσες και 
ήξερες ότι θα μας έδινε χαρά.

Παύλο υπήρξες ένα χαρακτήρας ανεξίκακος, 
ανιδιοτελής, ανυστερόβουλος, υπερήφανος, αξι-
οπρεπής, αγαπητός συγγενής, πιστός φίλος, σω-
στός οικογενειάρχης και απέρχεσαι από τον πρό-
σκαιρο αυτό κόσμο, με τη συνείδηση ήσυχη, ότι 
εκπλήρωσες το καθήκον σου στο ακέραιο. αυτή 

την ώρα, η οποία είναι ώρα οδύνης για όλους μας 
και έχοντας την αίσθηση πως από κάπου μας βλέ-
πεις και μας ακούς, σου κουνάμε το μαντήλι του 
αποχαιρετισμού με αγάπη, διαβεβαιώνοντάς σε 
ότι, θα σε θυμόμαστε πάντα με τρυφερότητα και 
νοσταλγία. -

ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει 
αιωνία σου η μνήμη

Επικήδειος Υποπλοιάρχου (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Β. Δαγκλή
Απεβίωσε 20.11.14

αγαπητέ συμμαθητή και φίλε Βασίλη
Είμαστε εδώ μαζί με τους συγγενείς και φίλους 

σου και όσοι από τους συμμαθητές της τάξης 1960 
Σχολής Ναυτοπαίδων, μπόρεσαν να παρευρεθούν, 
για να αποδώσουμε φόρο τιμής και να σε αποχαιρε-
τίσουμε στο τελευταίο ταξίδι σου.

αξέχαστε συνάδελφε Βασίλη
Ήρθες στο Πολεμικό Ναυτικό το Σεπτέμβριο 

1960, μικρό παιδί, 13 ετών.
Παρακολούθησες τα μαθήματα και τη στρατιωτική 

εκπαίδευση της Σχολής Ναυτοπαίδων.
αποφοίτησες το έτος 1963 με την ειδικότητα του 

διαχειριστή.
Υπηρέτησες με πίστη και αφοσίωση τα καθήκοντα 

της ειδικότητάς σου σε διάφορα πλοία και υπηρεσί-
ες του Πολεμικού Ναυτικού.

η πατρίδα σε τίμησε με ηθικές αμοιβές, σου απέ-
νειμε τους προβλεπόμενους βαθμούς και αποστρα-
τεύτηκες με το βαθμό του Υποπλοιάρχου.

Ευτύχισες με τη γυναίκα σου αλεξάνδρα να απο-
κτήσεις δύο κόρες, την Κωνσταντίνα και την αντω-
νία. Χάρηκες τα δύο σου εγγονάκια. 

Έφυγες όμως πρόωρα και ξαφνικά.
Σήμερα ήρθαμε εδώ οι συμμαθητές σου για να 

συμπαρασταθούμε στο βαρύ πόνο της οικογένειάς 
σου, και να σου ευχηθούμε όλοι μαζί το τελευταίο 
ταξίδι σου να είναι καλό.

ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Γράφει ο Πλωτάρχης (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ευάγγελος Τασούλας

Επικήδειος ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ

Φίλε και συνάδελφε Νίκο, σε γνώρισα πριν από 
55 χρόνια στη Σχολή Τεχνιτών Π. Ναυτικού, σαν 
μεγάλο αθλητή με ευγενή και ηθικό χαρακτήρα, 
συνέχισες την πορεία της ζωής σου με μεγάλους 
αγώνες από την παιδική σου ηλικία που έχασες τον 
πατέρα σου.

Τα τελευταία χρόνια που είχε κλονισθεί η υγεία 
σου, εξακολουθούσες να δίνεις τον αγώνα με πεί-
σμα και αποφασιστικότητα, έχοντας δίπλα σου την 

σύζυγό σου ΖΩη.
Δυστυχώς όμως, δεν εγίνετο το επιθυμητό απο-

τέλεσμα και ήρθε το μοιραίο.
Σήμερα ήρθαν να σου πούνε το τελευταίο αντίο 

φίλοι, συνάδελφοι και ιδίαιτερα συγγενείς και φί-
λοι σου από το αγαπημένο σου αΜΟΥΡΙα ΕΛαΣΟ-
ΝΟΣ που αγαπούσες ιδιαίτερα και σε ξεκούραζε 
όταν πήγαινες εκεί.

Νίκο, καλό σου ταξίδι.

Από τον ΥΠΟΠ/ΡΧΟ ε.α. ΤΖΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Ο αξιωματικός ε.α. Π.Ν Κωνσταντίνος Λέσσης, καταθέτει 
στεφάνι στο μνημείο Του Άγνωστου Στρατιώτη για την 
επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής την 14-09-2014  
εκ μέρους της ΕΑΑΝ

6ο σχολείο πτυχίου Β' Δόκιμων Καλευστών Η/Τ από ΣΜΥΝ
Βαθμοφόροι: Αντι/χος Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν - Πλωτάρχες Δ. ΣΟΥΡΔΗΣ Π.Ν, ΓΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -  
Ανθ/χος Γ. ΚΙΜΙΓΚΕΛΗΣ Μ.Π.Υ, Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Καθηγητές Μ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αρχηγοί: Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - Α. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Aπό επίσκεψη Μελών στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Βοιωτίας
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