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O ’Αγιος Θεοδόσιος διέπρεψε στα χρόνια του 
Λέοντα του Μεγάλου (457-474). Το χωριό που 

γεννήθηκε ονομάζεται Μαγαρισσός, από γονείς πολύ 
πιστούς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Το χωριό 
του προέρχεται από την Καππαδοκίαν. Ασπάζεται την 
μοναχικήν ζωήν τον 5ον αιώνα μ.Χ.

Ακτινοβολεί το λαμπρόν φως της Αγιότητός του. 
Μελετούσε την Αγίαν Γραφήν, και ιδιαίτερα τα Πάθη του 
Κυρίου. Γι’ αυτό επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους στην 
Ιερουσαλήμ και προσκύνησε τα χώματα, όπου συνέβη-
σαν τα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας.

Ο Θεοδόσιος αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους 
ασκητές Συμεών τον Στυλίτην και ησυχαστήν Λογγίνο, 
αποσύρθηκε σε ησυχαστήριο διδάσκοντας με λόγια και 
έργα, όποιο διαβάτη περνούσε από εκεί.

Οργανώνεται υπό την προσωπικήν του καθοδήγη-
σιν ένας κοινοβιακός θεσμός. 

Στα Ιεροσόλυμα οργανώνει μοναστηριακόν 
συγκρότημα. Παντοειδή εργαστήρια διά να εργάζο-
νται όλοι οι αδελφοί. Συγκροτούνται ευαγή ιδρύμα-
τα: Νοσοκομείον, πτωχοκομείον, γηροκομείον, εις 
τα οποία εκατοντάδες προσήρχοντο οι πτωχοί και 
οι πάσχοντες, διά να εύρουν περίθαλψιν παρά των 
Μοναχών. Σαν κοινοβιάρχης εφάρμοσε πρότυπα σαν 
εκείνα της πρώτης Εκκλησίας των Χριστιανών.

Δηλαδοί «όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι πιστοί, με μια 
καρδιά και μια ψυχή, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι σαν 
μέλη της ίδιας οικογένειας, και τα είχαν όλα κοινά».

Άνθρωποι ουρανοπολίται εχαρακτηρίσθησαν οι περι-
βάλλοντες τον Κοινοβιάρχην Θεοδόσιον, εις το θαυμά-
σιον εκείνο κοινοβιακόν συγκρότημα. Ακολουθούντες 
την διακήρυξιν του Αποστόλου «ότι ουκ έχομεν ώδε 
μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν».

Η προσκόλλησις εις τα γήινα κάνει τον άνθρωπον 
να λησμονεί τον Θεόν και την βασιλείαν των ουρανών 
και να διάγει βίον υλόφρονα.

Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να ζητούμεν 
«τα άνω, και να φρονούμεν τα άνω, μη τα επί της γης». 
(Κολ. γ΄ 1-2).

Ο Άγιος Θεοδόσιος σε προκεχωρημένη ηλικία, 
αφού γαλούχησε με συμβουλές αιωνίου ζωής χιλιά-
δες ψυχές παρέδωσε το πνεύμα του.         

O Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης
Εορτάζει 11 Ιανουαρίου

Γράφει ο Αρχ. Πατεράκης Θεοδόσιος 
τ. Δ/ντής Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

Ελεύθερο Βήμα Θρησκευτικά
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«ουδέν σθένειν τοσούτον ωιόμην τα σα κηρύγ-
μαθ’ ώστ’ άγραπτα κ’ ασφαλή θεών νόμιμα 
δύνασθαι θνητόν όνθ’ υπερδραμείν»

(Σοφ. «Αντιγόνη» 453-455)

Έ χει υποστηριχθεί από πολλούς φιλολόγους ότι 
το ανωτέρω χωρίο αποτελεί την κεντρική ιδέα 
της «Αντιγόνης» του Σοφοκλέους, μιας τρα-

γωδίας που η παράδοση θεωρεί αιτία της εκλογής του 
ποιητού ως στρατηγού1.

Ασφαλώς η τραγωδία δεν εγκωμιάζει τα κατορ-
θώματα των Αθηναίων ούτε εξυμνεί κάποια ιδιαίτερα 
εθνικά χαρακτηριστικά. Η επιτυχία της οφείλεται στην 
πρόκληση καθολικού και διαχρονικού ενδιαφέροντος 
για τη σύγκρουση θείου και ανθρώπινου νόμου.

Η ηρωίδα καλείται να επιλέξει την υπακοή του 
Κρέοντα (ανθρώπινος νόμος) ή στην άγραφη συνήθεια 

1 Εδημοσιεύθη  εις την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ», 
τεύχος 219, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, έτος 1989.

(θείος νόμος). Η σύγκρουση έχει ιδιαίτερη σημασία.
Οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι γενικώς, είχαν μιαν ιδιαί-

τερη ευαισθησία απέναντι στους νόμους. Οι πολιτικές 
τους ελευθερίες ήταν στενά συνδεδεμένες μ’ αυτούς 
και εύλογα υπερηφανευόταν για την ύπαρξή τους. Ό,τι 
ξεχώριζε την Ελλάδα απ’ τις βαρβαρικές χώρες ήταν η 
απόκτηση νόμων:

«πρώτον μεν Ελλάδ’ αντί βαρβάρου χθονός
γαίαν κατοικείς και δίκην επίστασαι

νόμοις τε χρήσθαι μη προς ισχύος χάριν»

Οι Βάκχες του Ευριπίδου (881-882) λένε ότι ούτε 
στη σκέψη ούτε στην πράξη πρέπει να καταπατούμε 
τους νόμους και ο Τυνδάρεως λέει κάτι χαρακτηριστι-
κά Ελληνικό:

«και των νόμων γε μη πρότερον είναι θέλειν»
(Ευριπ. «Ορέστης» 487)

Όμως προ αυτού του νομοταγούς πληθυσμού η 
Αντιγόνη υψώνει τη φωνή της και κερδίζει το θαυμα-
σμό. Η ηρωίδα ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ τον ανθρώπινο νόμο, 

Θεϊκός και Ανθρώπινος νόμος
(Μια προσέγγιση στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλέους)

Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος

Ελεύθερο Βήμα Θρησκευτικά



ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ  ΑΠΟΗΧΟΙ   //   Ιανουάριος  •  Φεβρουάριος  2015    5

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ το θείο. Μια βαθιά θρησκευτικότητα ενυ-
πάρχει στους λόγους της, θρησκευτικότητα που ανάγει 
τη σκέψη σε χώρο μεταφυσικό. Εδώ τίθεται ένα θέμα 
της εποχής του ποιητού: η σχέση του θείου, του φυσικού 
και άγραφου δικαίου προς το ανθρώπινο και γραπτό 
δίκαιο. Στο θέμα αυτό, που ήταν επίκαιρο με την εμφά-
νιση και τα κηρύγματα των σοφιστών, οι οποίοι υπερ-
τιμούσαν τους γραπτούς νόμους, η σοφόκλεια ηρωίδα 
γίνεται συνήγορος των άγραφων νόμων, γιατί το κύρος 
τους είναι αιώνιο, «ασφαλές», απαρασάλευτο.

Η Αντιγόνη συναισθάνεται τη 
βαρύτητα αυτής της πίστεώς της, 
γιατί υψώνεται σε κόσμο θεϊκό και 
αγωνίζεται για υψηλές και αιώνιες 
ηθικές αρχές, που δίνουν περιε-
χόμενο στη ζωή. Η ύπαρξη των 
θεϊκών «νομίμων» είναι για την 
ηρωίδα πίστη βαθιά’ και είναι αυτή 
έτοιμη να ομολογήσει την πίστη της 
ακόμα και με το θάνατό της.

Όταν ανυψώνεται κανείς σε σφαίρα μεταφυσική, 
έχει ως στήριγμά του την πίστη κι όχι την αποδεικτική 
γνώση. Η ύπαρξη των θείων και αγράφων νόμων μέσα 
στον άπειρο χρόνο της αιωνιότητος στηρίζεται μόνο 
στην πίστη. Αυτό έχει ισχύ αντικειμενική γιατί παίρνει 
το χαρακτήρα πανανθρώπινης παραδοχής.

Επομένως η Αντιγόνη δεν εκπροσωπεί την άρνηση 
του νόμου, αλλά τη διάκριση του ανθρωπίνου και θείου 
νόμου. Θέτει πάνω από τον ανθρώπινο το θείο νόμο, 
όταν ο ανθρώπινος έρχεται σε σύγκρουση με το θείο 
και στηρίζεται στην αυθαιρεσία. Ο νομοθέτης δεν πρέ-
πει να παρανομεί θεσπίζοντας νόμους σε βάρος άλλων 
νόμων που η ισχύς τους είναι διαχρονική. Μόνο νόμοι 
σύμφωνοι με τις αιώνιες και ηθικές αρχές μπορούν 
να στερεώσουν και να συμβάλλουν στην πρόοδο του 
κοινωνικού συνόλου.

Ο Ηράκλειτος γράφει «τρέφονται πάντες οι ανθρώ-
πινοι νόμοι υπό ενός, του θείου», ενώ ο Αριστοτέλης 
στη «Ρητορική» (Ι 1375 α 31-35) διαπιστώνει ότι το 
νόημα αυτών των στίχων του Σοφοκλέους είναι η 
προτίμηση του θείου έναντι του ανθρώπινου νόμου: 
«το μεν επιεικές αεί μένει και ουδέποτε μεταβάλλει, 
ουδ’ ο κοινός (κατά φύσιν γαρ εστίν), οι δε γεγραμμένοι 
πολλάκις, όθεν είρηται τα εν τη Σοφοκλέους Αντιγόνη· 

απολογείται γαρ ότι έθαψε παρά τον του Κρέοντος 
νόμον, αλλ’ ου παρά τον άγραφον».

Την ηθική αντίσταση λοιπόν που εξεγείρεται προς της 
αυθαιρεσίας ενσαρκώνει η Αντιγόνη. Με οιστρηλατημένη 
αποφασιστικότητα και αδιάλλακτη αγερωχία ορθώνει το 
ανάστημά της. Είναι η ηρωική ψυχή, η ανώτερη και ευγε-
νική φύση, η προσηλωμένη στα υψηλά ιδανικά της ευσε-
βείας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αρετής. Είναι 
η υπερήφανη και θαρραλέα εκείνη ύπαρξη που δεν ανέ-
χεται να καταπατούνται θεσμοί και νόμοι αιωνίου κύρους, 

ακατάλυτες ηθικές αξίες, καθαγι-
ασμένα ιδανικά. Η ύπαρξη τέτοιων 
ευγενικών και γενναίων συνειδή-
σεων αποτελεί αδιάσειστη εγγύηση 
για την περιφρούρηση της τιμής και 
της αξιοπρεπείας του ανθρωπίνου 
γένους.

Αυτοί γνωρίζουν ότι ο δρόμος 
είναι τραχύς και δύσβατος, ο αγώ-

νας αδυσώπητος και στο έπακρο τραγική η εγκατά-
λειψη και η μοναξιά. Παραμένουν όμως αταλάντευτα 
προσηλωμένοι στο ιδανικό τους και οδεύουν προς το 
μαρτύριο με τη συνείδηση γαλήνια ότι έχουν επιτελέσει 
το χρέος που υπαγορεύουν οι θείοι νόμοι.

Αυτό είναι το «ήθος» της τραγωδίας. Πολλοί, ακο-
λουθώντας τον Hegel προσπάθησαν να καταλογίσουν 
και στην ίδια την ηρωίδα κάτι σαν τραγική ενοχή. Το 
ωραίο βιβλίο του V. Ehrenberg θα μπορούσε προπά-
ντων, κατά τον A. Lesky, να θεωρηθεί κατάλληλο να 
βάλλει μια για πάντα τέλος σ’ αυτή τη λαθεμένη ερμη-
νεία. Για ποιο πράγμα πολεμά η Αντιγόνη το λέει στη 
μεγάλη συζήτηση με τον Κρέοντα αρκετά καθαρά: αυτή 
υποστηρίζει τους αιώνιους και ανάλλαγους νόμους 
του Θεού, που δεν μπορεί να τους αχρηστεύσει καμ-
μιά ανθρώπινη διαταγή. Οδηγείται σ’ αυτή τη θέση με 
αποφασιστικότητα από την γνώση του Υπερκειμένου 
Απολύτου και σε αντίθεση μ’ όσους περιφρονώντας 
την αιώνια τάξη σπρώχνουν και τον εαυτό τους και την 
κοινωνία στην εκμηδένιση.

Η στάση της ηρωίδας ήταν ένα πρότυπο για τους 
Αθηναίους της εποχής του Σοφοκλέους αλλά και ένα 
μήνυμα στον άνθρωπο του αιώνος μας. Ένας προάγ-
γελος της ρήσεως: «πειθαρχείν δει τω Θεώ μάλλον η 
ανθρώποις».          

«πρώτον μεν Ελλάδ’ 
αντί βαρβάρου 

χθονός γαίαν κατοικείς 
και δίκην επίστασαι
νόμοις τε χρήσθαι 

μη προς ισχύος χάριν»

Ελεύθερο Βήμα Θρησκευτικά
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Δελτίο Ενημέρωσης Επίκαιρα Θέματα

1. Το 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 ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α. Την 16-12-14 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 

τριών Ενώσεων εξέδωσε την με αριθ. 10/14 ανακοί-
νωσή του με την οποία διαμαρτύρεται για τον εμπαιγμό 
που υφίστανται οι απόστρατοι μετά την πληροφόρησή 
τους για τα αναδρομικά που θα λάβουν την 19-12-14 
και εκάλεσε την Κυβέρνηση να αποκαταστήσει άμεσα 
την αδικία εφαρμόζοντας πλήρως τις Αποφάσεις του 
ΣτΕ και το ΥΠΟΙΚ να δημοσιοποιήσει το πραγματικό 
κόστος της κατά το ήμισυ εφαρμογής των. Η ανακοί-
νωση φαίνεται στην σελίδα 44.

β. Την 18-12-14 ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ επισκέφθηκαν απο-
στράτους ασθενείς στο Ν.Ν.Α. και αφού τους ευχήθηκαν 
ταχεία ανάρρωση τους έδωσαν αναμνηστικά δώρα.

γ. Το πρωί της 18-12-14 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ 
παρέστη σε τελετή που έγινε στη Δ.Τ.Σ. για την ονοματο-
δοσία του εκπαιδευτικού σκάφους της Σ.Ν.Δ. «ΚΥΚΝΟΣ 
1» που δώρησε στο Π.Ν. ο εφοπλιστής κος Λασκαρίδης. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ 
παρέστη σε απονομή επαίνων στους αριστεύσαντες 
μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, τέκνα ε.ε. και ε.α. 
Στελεχών του Π.Ν., που διοργάνωσε το Γ.Ε.Ν. 

δ. Την 09-01-15 και εν όψει των βουλευτικών 
εκλογών της 25-01-15 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων έστειλε επιστολή στα κόμματα 
Ν.Δ.-ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΠΟΤΑΜΙ-Κ.Κ.Ε.-ΑΝ.ΕΛ. με την 
οποία ζητούσε να τοποθετηθούν επίσημα στο θέμα 
της πλήρους εφαρμογής των Αποφάσεων του ΣτΕ. 
Ως απαντήσεις ελάβαμε από την Ν.Δ. επίσημη τοπο-
θέτηση του Προέδρου της κου Α. Σαμαρά ότι θα εφαρ-
μοσθούν πλήρως, επιστολή από τον τομέα Άμυνας 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ότι θα εφαρμοσθούν όλες οι αποφά-
σεις των Δικαστηρίων, συνάντηση με τον Πρόεδρο 

του «ΠΟΤΑΜΙ» κο Σ. Θεοδωράκη την 19-01-15 όπου 
δεσμεύτηκε για την πλήρη εφαρμογή και συνάντηση με 
τον Πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ. κο Π. Καμμένο την 20-01-15 
όπου δεσμεύτηκε για την πλήρη εφαρμογή. 

ε. Την 09-01-15 η ΕΑΑΝ απέστειλε στο Γ.Λ.Κ. επιστο-
λή με την οποία αιτεί την επανεξέταση/επανέλεγχο του 
υπολογισμού των ανδρομικών που εδώθησαν, γιατί είναι 
χαμηλά σε σχέση με τις περικοπές που έγιναν και γιατί 
υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις στα ποσά μεταξύ 
συναδέλφων με τα ίδια ακριβώς συνταξιοδοτικά/ηλικια-
κά κριτήρια. Η επιστολή φαίνεται στην σελίδα 46.

στ. Την 11-01-15 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της ΕΑΑΝ παρέστησαν στην κοπή της πίτας του 
Παραρτήματος ΕΑΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Την ίδια ημέρα 
το Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. 
Αναγνωστάκης Π.Ν. ε.α. παρέστη στην κοπή πίτας του 
ΣΑΣΜΥΝ και το Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Πλοίαρχος Λ.Σ. 
ε.α. Α.Τσίρης στην κοπή της πίτας της ΕΑΛΣ.

ζ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων 
εξέδωσε την με αριθ.1/15 από 12-01-15 ανακοίνωσή 
του με την οποία γνωρίζει ότι κατέθεσε προσφυγή στο 
ΣτΕ κατά των κανονιστικών αποφάσεων σε εφαρμογή 
του Ν. 4307/14 που δεν επαναφέρουν τους μισθούς 
και συντάξεις στο καθεστώς της 31-07-12. Η ανακοί-
νωση φαίνεται στην σελίδα 44.

η. Την 14-01-15 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 
στην κοπή πίτας του ΥΕΘΑ και την 15-01-15 στην κοπή 
πίτας του Γ.Ε.Ν. 

θ. Την 17-01-15 ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστη 
στην κοπή πίτας του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β. 

ι. Την 18-01-15 έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο 
η ετησία εορτή της κοπής της πίτας της ΕΑΑΝ, παρου-
σία του Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ε. Αποστολάκη Π.Ν., 
του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Π.  Λίτσα Π.Ν., 
Ναυάρχων ε.ε. και ε.α., Προέδρων Συλλόγων ΝΠΙΔ 
και πολλών αποστράτων. Η ομιλία του Προέδρου της 
ΕΑΑΝ φαίνεται στην σελίδα 49.

Ανασκόπηση των γεγονότων
από (16-12-2014 μέχρι 16-02-2015 )

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
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ια. Την 24-01-15 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 
στην κοπή πίτας του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ο Αντιπρόεδρος 
της ΕΑΑΝ στην κοπή της πίτας του Συλλόγου 
Αποφοίτων ΣΝΔ. 

ιβ. Την 25-01-15 διεξήχθησαν εθνικές βουλευ-
τικές εκλογές από τις οποίες προέκυψε Κυβέρνηση 
συνεργασίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. Από τους συναδέλφους 
του Π.Ν. που είχαν θέσει υποψηφιότητα εξελέγη βου-
λευτής μόνο ο Υποναύαρχος Σ. Γκίκας Π.Ν. ε.α. με την 
Ν.Δ. στην Κέρκυρα. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ του εύχεται καλή 
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. 

ιγ. Την 28-01-15 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή 
στον Πρωθυπουργό κο Α. Τσίπρα η οποία φαίνεται στην 
σελίδα 48.

ιδ. Την 28-01-15 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 
στην κοπή πίτας του Μ.Τ.Ν. και την 29-01-15 στην κοπή 
πίτας του ΟΣΜΑΝ.

ιε. Την 30-01-15 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 
στην τελετή για τους πεσόντες Αξιωματικούς του Π.Ν. 
στα ΙΜΙΑ, που έγινε στην Δ.Ε.Ν.

ιστ. Την 31-01-15 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων συναντήθηκε με τον νέο ΥΕΘΑ κο Π. 
Καμμένο, κατόπιν προσκλήσεως του κου ΥΕΘΑ και 
στην συνέχεια εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται 
στην σελίδα 45.

ιζ. Την 31-01-15 ο Υποναύαρχος (Μ) Ν. Αρτεμάκης 
Π.Ν. ε.α. εκπροσώπησε την ΕΑΑΝ και κατέθεσε στεφάνι 
στην τελετή μνήμης του πεσόντος στα ΙΜΙΑ Αντιναυάρχου 
Βλαχάκου Π.Ν. ε.α. που οργανώθηκε από τον Δήμο 
Πειραιά.

ιη. Την 31-10-15 ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέ-
στη στην κοπή της πίτας του Παραρτήματος ΕΑΑΝ 
ΚΡΗΤΗΣ. 

ιθ. Την 01-02-15 ο Πλοίαρχος (Ε) Χ. Αϊδίνης Π.Ν. 
ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστη στην κοπή της 
πίτας του Ελληνικού Συνδέσμου Ν. Αεροπορίας και 
ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α. Α. Τσίρης Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ 
στην κοπή της πίτας του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

κ. Την 04-02-15 συνεδρίασε για πρώτη φορά η 
επιτροπή που συστήθηκε βάσει της απόφασης ΥΕΘΑ/
ΓΔΟΣΥ Φ 841/11/127078 από 03-02-2015    που φαί-
νεται στην σελίδα 47.

κα. Την 04-02-15 ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 

στην κοπή της πίτας που ήταν και τα εγκαίνια του νεο-
συσταθέντος Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.

κβ. Την 06-02-15 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της ΕΑΑΝ παρέστησαν στην κοπή της πίτας του Τοπικού 
Εκπροσώπου της ΕΑΑΝ στον ΠΥΡΓΟ Ηλείας.

κγ. Την 07-02-15 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ και το 
Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Κ. Ξύτσας Π.Ν. ε.α. 
παρέστησαν στην κοπή της πίτας του Παραρτήματος 
ΕΑΑΝ ΠΟΡΟΥ.

κδ. Την 16-02-15 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της ΕΑΑΝ παρέστησαν στην κοπή της πίτας του 
Παραρτήματος Β. ΕΛΛΑΔΟΣ στην Θεσσαλονίκη.
2. Η ΕΑΑΝ ζητά συγγνώμη από τα Μέλη της για την 

καθυστέρηση διανομής του προηγούμενου περιο-
δικού Θ.Α., αλλά αυτό ωφείλετο σε υπαιτιότητα της 
εκτυπωτικής εταιρίας, ίσως επειδή αυτό ήταν το 
τελευταίο τεύχος συνεργασίας μας με αυτήν.

3. Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:
α. Αναμένονται οι ενέργειες της Κυβέρνησης για 

την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, 
όπως άλλωστε δεσμεύτηκε στη Βουλή στο πλαίσιο 
των προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, ο 
ΥΕΘΑ κος Π. Καμμένος.

β. Ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία ανα-
θεώρησης της ΚΥΑ που αφορά την συγκρότηση και την 
διαδικασία εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.

γ. Την Πέμπτη 12-03-15 και ώρα 12.00 θα γίνει 
στο Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η περιοδική ενημέρωση 
των Μελών μας από τον πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ/
ΕΑΑΝ.

δ. Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ, 
αναθεώρησης της ΚΥΑ περί συγκρότησης και εκλογής 
του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και S.T.C.W., οι οποίες θα εξετάσουν 
και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως 
Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, 
ΑΟΟΑ κ.λπ. Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με 
πείρα και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως 
παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως τους καλούμε να 
ενισχύσουν τις προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. δηλώνοντας 
συμμετοχή στα ανωτέρω.   

Δελτίο Ενημέρωσης Επίκαιρα Θέματα
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Επιστολές
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Επιστολές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)
Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429-e-mail info@eaan.gr και chairman@eaan.gr
Κινητό τηλέφωνο 6932420089και 6973998353

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Ημερομηνία: 8/1/2015

Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σεβασμιώτατε

Με μεγάλη χαρά έλαβα την επιστολή Σας με την οποία μου εύχεσθε και παράλληλα απευθύνετε 
πολύ ορθά Χριστιανικά μηνύματα.

Η ταπεινοφροσύνη την οποίαν μας διδάσκετε και η οποία είναι από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες 
αξίες, αλλά δυστυχώς σπάνια στην εποχή μας, διακατέχει εμάς τους αποστράτους, που γαλουχηθήκαμε 
με τις αξίες της Πατρίδος, της Θρησκείας και της Οικογενείας.

Εσείς που φυλάττετε Θερμοπύλες στα ακριτικά μας νησιά γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα Στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και απόστρατοι, είναι αρωγοί στο έργο 
σας.

Ας προσευχηθούμε όπως ο Θεός μας δίνει δύναμη και υγεία για να κρατούμε την Πατρίδα όρθια.
Σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας να συνεχίσετε το τόσο σημαντικό έργο που επιτελείτε και να σας 

δίνει δύναμη και έμπνευση ο Θεός για να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα κείμενά σας για το περιοδικό 
μας ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ.

Με σεβασμό και Χριστιανική αγάπη
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.
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 ΔΗΜ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ

 Στρατηγός εα

 Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Προς τον Αντιναύαρχο ε.α. κ. Σπυρίδωνα Περβαινά Π.Ν. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Αγαπητέ Ναύαρχε κ. Σπ. Περβαινά,

Σας ευχαριστώ από καρδίας για τις χριστουγεννιάτικες  ευχές σας, το ωραίο και χρήσιμο ημερολόγιό σας, καθώς 
και την έκδοσή σας «Θαλασσινοί Απόηχοι», που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Ευχαριστώ βέβαια και όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. της «ΕΝΩΣΗΣ» σας.

Αντεύχομαι σε όλους σας να έχετε μία καλή Νέα χρονιά, με υγεία και κάθε καλό. 
Κάθε επιτυχία στην ΕΝΩΣΗ, στους στόχους και στις επιδιώξεις σας.

Επιστολές
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Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

Οι δοκιμασίες των ναυτικών

«Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν 
εν πλοίοις, ποιούντες εργα-
σίαν εν ύδασι πολλοίς. Αυτοί 
είδον τα έργα Κυρίου και τα 

θαυμάσια αυτού εν τω βυθώ.
Είπε και έστη πνεύμα καταιγίδος, και υψώθη τα 

κύματα αυτής.
Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και κατεβαίνουσιν 

έως των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακοίς ετήκετο.
Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν ως ο μεθύων, και πάσα 

η σοφία αυτών κατεπόθη.
Και εκέκραξαν προς Κύριον εν τω θλίβεσθαι αυτούς, 

και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς.
Και επέταξε τη καταιγίδι, και έστη εις αύραν, και 

εσίγησαν τα κύματα αυτής1.

1  Όλη η Οδύσσεια είναι μια ζωντανή περιγραφή της δοκιμασίας 
του Οδυσσέα, μετά τον πόλεμο της Τροίας, κατά την επιστροφή 
του στην Ιθάκη. Η αγαλλίαση ενώπιον της θέας της ακτής, που 
θα υποδεχθεί τον ναυτικό, είναι μεγάλη: «Πόση αγαλλίαση, 
βλέποντας γη μπροστά τους, νοιώθουν οι ναυαγοί, που ο 
Ποσειδώνας συνέτριψε καταμεσής στο πέλαγος το ανθεκτικό 
καράβι τους, χτυπώντας μ’ άγριο άνεμο και κύμα φοβερό, λίγοι 
μονάχα γλίτωσαν την αφρισμένη θάλασσα, παλεύοντας να φθά-
σουν κολυμπώντας στη στεριά, κι έπηξε η αρμύρα πάνω στο 
κορμί τους, τέλος, αφήνοντας πίσω τους το κακό, μ’ αγαλλίαση 
πατούν τη στέρεη γη» (Οδ. ψ 262-268).

Και ευφράνθησαν ότι ησύχασαν και ωδήγησεν 
αυτούς επί λιμένα θελήματος αυτού» (Ψλ. 106, 23-30).

Άφησα τον 106ο Ψαλμό τελευταίο, για να κλείσω τους 
Ψαλμούς του Δαβίδ σαν μια ένδειξη αγάπης, σεβασμού 
και συμπάθειας προς τους ναυτικούς, οι οποίοι κάτω από 
διαρκείς δοκιμασίες διαπορεύονται τη θάλασσα, όχι μόνο 
τη φυσική αλλά και τη νοητή. Ο ναυτικός, μέσα από τη ζωή 
του, μπορεί να γίνει φως.

Αυτοί λοιπόν οι εργάτες της θάλασσας βλέπουν τη 
δύναμη του Θεού να εκδηλώνεται για τη δική τους προ-
στασία.

Αυτοί βλέπουν τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια 
αυτού στη βαθιά θάλασσα.

Το πώς ξαφνικά ο Κύριος σηκώνει σφοδρές τρικυ-
μίες και πώς τις καταπραΰνει και πώς σώζει ανθρώ-
πους που κινδυνεύουν μέσα στα τεράστια κύματα.

Διέταξε ο Κύριος και σηκώθηκε άνεμος καταιγίδας 
και υψώθηκαν μεγάλα κύματα της θάλασσας.

Οι ναυτικοί ανεβαίνουν με το πλοίο τους λόγω του 
κυματισμού μέχρι τον ουρανό και κατεβαίνουν μέχρι το 
βάθος της θαλάσσης, η ψυχή τους, από το φόβο και την 
αγωνία μήπως ναυαγήσουν, λιώνει σαν κερί.

Ταράχθηκαν, ζαλίστηκαν από την τρικυμία και τρί-
κλιζαν σαν μεθυσμένοι και όλη η ναυτική τους εμπειρία 
και τέχνη είχαν εξαφανιστεί.

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

«Εγώ δεν ξέρω άλλο κακό χειρότερο από τη θάλασσα, 
μπορεί να καταλύσει τον καθένα, ακόμη κι όταν περισσεύει 
η αντοχή του» (Οδ. Θ 168-169)
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Και μέσα στη φοβερή θαλασσοταραχή, ενώπιον του 
κινδύνου που διέτρεχαν, εφώναξαν με προσευχή προς 
τον Κύριον και Εκείνος τους έβγαλε από τη δοκιμασία 
τους.

Πρόσταξε την καταιγίδα να σιγήσει και έγινε γαλή-
νη. Οι ναυτικοί ευφράνθηκαν και οδηγήθηκαν στο λιμά-
νι το οποίο ήθελε ο Θεός.

Διακρίνονται στο κείμενο οι ακόλουθοι συμβολισμοί: 
• Οι κατεβαίνοντες στη θάλασσα είναι οι απόστο-

λοι Χριστού. Αυτοί, ως εκ του επαγγέλματος του 
ψαρά, κατέβαιναν στη λίμνη (θάλασσα) στα αλιευτι-
κά τους σκάφη και εργάζονταν μέσα σε αυτή. Αυτοί 
είδαν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους τα 
έργα του Κυρίου. Ο Γρηγόριος Νύσσης ερμηνεύει 
τους «καταβαίνοντας εις θάλασσαν εν πλοίοις» ως 
εκείνους που με τη δική τους προαίρεση γίνονται 
πελάγιοι, εγκαταλείποντας την ακλυδώνιστη ζωή. 
Στη θάλασσα, την υλώδη ζωή, λέγει ο Νύσσης θα 
συναντήσουν ανέμους πειρασμών που θα ταράζουν 
τη ζωή τους. Και αυτοί όμως βλέπουν τα έργα του 
Θεού, τη φιλανθρωπία με την οποία θα τους σώζει 
από τα ναυάγια της ζωής. Βλέπουν πώς ο Θεός 
σώζει τον άνθρωπο από το βυθό της αμαρτίας.

• Η θάλασσα συμβολίζει το πεδίο δοκιμασίας του 
ανθρώπινου βίου ή απλώς των ανθρώπινο βίο.

• Τα πλοία προσομοιάζουν τους ανθρώπους ή και 
τις Εκκλησίες. Η διαγωγή του πλοίου σε τρικυμία 
ασφαλώς και επηρεάζεται από τα ναυπηγικά του 
χαρακτηριστικά και την εμπειρία του κυβερνήτη.

• Τα θαυμάσια αυτού εν τω βυθώ είναι όσα ο Θεός 
οικονόμησε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά τα 
θαυμάσια […] είδαν οι απόστολοι. 

• Τα κύματα θαλάσσης αποδίδουν τους πειρασμούς.
Ο άνθρωπος υποβάλλεται σε δοκιμασίες πολλών 

επιπέδων προκειμένου να πλησιάσει το Θεό. Μέσα 
σε αυτές περιλαμβάνονται και τα εκούσια πάθη χάριν 
της αγάπης του Θεού. Οι δοκιμασίες ενηλικιώνουν 
εν Χριστώ τον άνθρωπο και αυτός παύει να συμπερι-
φέρεται ως πνευματικό νήπιο, άστατο όπως το κύμα 
τρικυμισμένης θάλασσας (Α΄ Κορ. 18, 11, Εφ. 4, 13).

Το ηθικό μήνυμα που βγαίνει από τον 106ο Ψαλμό 
είναι ότι ο Θεός παραμένει η μόνη ελπίδα σωτηρίας 
στο ταξίδι της ζωής εν μέσω πειρασμών. Με πλοηγό 
τον Κύριο στη ζωή θα αποφευχθούν ναυάγια, οι δε 

δοκιμασίες, που θα επιτρέπει να έλθουν, θα είναι για 
τη δική μας διαπαιδαγώγηση. Ο άγιος Ησύχιος γράφει: 
«Ουκούν, καθάπερ οι ναύται υπό χειμώνος αποληφθέ-
ντες πάσης τέχνης και επινοίας κρείττονος διά της εις 
Θεόν επικλήσεως σώζονται, ούτω χρη και τους πει-
ραζομένους οικεία μεν δυνάμη μη θαρρείν, μόνη δε τη 
προς Θεόν πεποιθήσει χρήσθαι». 

4. Iώβ

«Αλλ’ ου Ζευς άνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτά»
(Ίλ. Σ 328)

Ο Ιώβ υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, μονοθεϊστής αραβι-
κής καταγωγής. Έζησε στη χώρα Αυσίτιδα, της αραβι-
κής χερσονήσου, και απέθανε σε ηλικία μεγαλύτερη 
των διακοσίων ετών. Αν και δεν είναι γνωστή η ακρι-
βής ημερομηνία γεννήσεώς του, αυτή τοποθετείται 
στην εποχή των Πατριαρχών. Ο πατέρας του Αβραάμ, 
ο Θάρα, ήταν πιθανώς σύγχρονος του Ιώβ υποστη-
ρίζουν οι Jamieson, Fausset και Brown. Στο βιβλίο 
Ιώβ (42,17γ) γράφεται «Λαβών δε γυναίκα Αράβισσαν 
γεννά υιόν, ω όνομα Ενών· ην δε αυτός πατρός μεν 
Ζαρέ, εκ των Ησαύ υιών υιός, μητρός δε Βοσσόρας, 
ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ».

Η συγγραφή του βιβλίου τοποθετείται στην εποχή 
του προφήτου Ιερεμία. Πρόκειται για ένα σοφιολογικό 
αριστούργημα. Τον θεόπνευστο συγγραφέα απασχολεί 
το «γιατί οι δίκαιοι και αθώοι υποβάλλονται σε δοκι-
μασίες και γιατί τα παθήματά των είναι δυσανάλογα με 
τα παραπτώματά των». Ο συγγραφέας δεν αρνείται ότι 
οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός να έλθουν στους 
ανθρώπους έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, δεν προϋ-
ποθέτουν δηλαδή πάντοτε την ύπαρξη αμαρτιών, ώστε 
να επιβάλλονται εν είδει ποινής.

Στο κείμενο εξελίσσεται διάλογος με τρεις φίλους 
του (Ελιφάζ, Βαλδάδ, Σωφάρ), στον οποίο, μεταξύ 
άλλων, διατυπώνεται ο πόνος, η μελαγχολία του Ιώβ, 
η αναγνώριση της παντοδυναμίας του Δημιουργού επί 
της φύσεως, η ανθρώπινη αθλιότητα, η αδυναμία του 
ανθρώπου να εξερευνά τα σχέδια του Θεού, εγκώμιο 
προς τον Θεό, και η μηδαμινότητα του ανθρώπου ενώ-
πιον του Δημιουργού.

Η μεταφορά πνευματικών μηνυμάτων με περιεχό-
μενο τα παραπάνω θέματα γίνεται και με αλληγορική 
χρήση της θάλασσας και των εν αυτή.

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά
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Τι μήνυμα στέλνουν τα λόγια του Ιώβ; Η ζωή τρέχει 
γρήγορα και τα γήινα έχουν διάρκεια όση και το ίχνος 
ενός πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα ή ενός αετού 
που πετάει στον ουρανό κυνηγώντας το θήραμά του. 
Φευγαλέες είναι οι βιοτικές απολαύσεις. Η επίγεια ζωή 
θα πρέπει να συνδέσει τον άνθρωπο με την αιωνιότητα 
και αυτό γίνεται με την υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις με τους φίλους 
του ο Ιώβ διακόπτει το διάλογο μαζί τους. Απευθύνεται 
στο Θεό και ζητάει την ανακούφιση από τις δοκιμασίες 
που περνάει. Με ιδιαίτερη ποιητική ικανότητα περιγρά-
φεται η ανθρώπινη αθλιότητα (ολιγόβιοι, προσωρινοί, 
ασθενείς, αμαρτωλοί, χοϊκοί). Σκέπτεται τον θάνατο, 
μέσα στη θλίψη του. Ο άνθρωπος που πεθαίνει δεν 
γυρίζει στη γη πλέον.

«Χρόνω γαρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμός δε ερη-
μωθείς εξηράνθη»2 (Ίώβ 14,11).

(Διότι συμβαίνει ό,τι και με τις λίμνες και τους ποτα-
μούς. Με το χρόνο η θάλασσα χάνει τα νερά της και 
αποσύρεται βαθύτερα από τα όριά της, ο δε ποταμός 
που δεν έχει πλέον νερό ξεραίνεται και αυτός).

Ο συγγραφέας λαμβάνει μια εικόνα από τη φύση, 
αντιληπτή σε όλους, για να καταστήσει ζωηρότερες 
τις συνέπειες του φυσικού θανάτου του ανθρώπου. 
Προσομοιάζεται η επίγεια ζωή με τα ρέοντα ύδατα 
ενός ποταμού και μιας λίμνης. Για να αποφευχθεί τυχόν 
παρεξήγηση, σημειώνεται ότι στο στίχο 14,13 ομιλεί 
για την ψυχή μετά θάνατον. Ο θάνατος λειτουργεί ως εν 
δυνάμει είσοδος στην αιωνιότητα. Ο Ιώβ είχε ιδέα, όχι 
ξεκαθαρισμένη, και για την ανάσταση νεκρών.

Αν και ο Ιώβ έλεγε ότι ο Θεός τον δοκίμαζε δυνατά, 
με οργή και θυμό, σαν εχθρό του, δεν έχανε την ελπίδα 
του, όπως φανερώνουν τα λόγια του στίχου 19,25 «οίδα 
γαρ ότι αέναος εστίν ο εκλύειν με μέλλων επί γης».

Ο Ιώβ, στην εξέλιξη του διαλόγου με τον φίλο του 
Βαλδάδ, περιγράφει τη Θεία παντοδυναμία, επικαλού-
μενος φυσικές εικόνες από τη θάλασσα και τα περι-
βάλλοντα νέφη.

2 Στην Αγία Γραφή ως θάλασσα εκλαμβάνονται τα συστήματα 
υδάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμνες και τα ποτά-
μια. «Το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου Ιώβ, θεωρείται ως ένα από 
τα ωραιότερα ποιήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι ένα 
ελεγείον της ανθρώπινης αθλιότητας» (Π. Τρεμπέλας). 

«Δεσμεύων ύδωρ εν νεφέλαις αυτού, και ουκ ερρά-
γη νέφος υποκάτω αυτού» (Ίώβ 26,8).

(Δεσμεύει ο Θεός νερό στα σύννεφα και δεν διελύ-
θη ποτέ απότομα ώστε να χυθεί η φερομένη ποσότητα 
του ύδατος υπ’ αυτού).

«Πρόσταγμα εγύρωσεν επί πρόσωπον ύδατος μέχρι 
συντελείας φωτός μετά σκότους» (Ίώβ 26,10).

(Με πρόσταγμά του ο Θεός έβαλε όριο γύρω από 
την επιφάνεια του ύδατος των θαλασσών, το οποίο 
όριο έφθανε έως το τέλος του φωτός της ημέρας και 
του σκότους της νύκτας).

«Ισχύι κατέπαυσε την θάλασσαν, επιστήμη δε έτρω-
σε το κήτος» (Ίώβ 26,12).

(Με την ισχύ του ο Θεός κατέπαυσε την τρικυμία της 
θάλασσας, με τη σοφία του δε κατεδάμασε το θαλάσσιο 
κήτος το οποίο τρομάζει τους ναυτικούς και τα ψάρια 
της θάλασσας).

O Ιησούς και οι ψαράδες του Θεού
http://oiaggeloitoufwtos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_28.html
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Το πνευματικό μήνυμα του Ιώβ είναι ότι πρέπει ο 
άνθρωπος να συνειδητοποιήσει την άγνοιά του και 
τη μηδαμινότητά του ενώπιον του Θεού και αυτό να 
τον οδηγεί σε ταπείνωση, υπομονή και πίστη στη θεία 
πρόνοια.

«Πότερον θάλασσά ειμι ή δράκων, ότι κατέταξας επ’ 
εμέ φυλακήν;» (Ίώβ 7,12).

Mήπως είμαι θάλασσα της οποίας περιορίζεις τα 
κύματα για να μην κατακλύσουν τη γη και πνίξουν τους 
κατοίκους της; Ή μήπως είμαι δράκων της θάλασσας, 
που πρέπει να συγκρατείται για να μην καταβροχθίσει 
όλα τα ψάρια; Σε ερωτώ, Θεέ μου, διότι έβαλες επάνω 
μου φρουρά και σκληρή επαγρύπνηση).

Ο Ιώβ, υπό την πίεση πόνου, θλίψεων και εν γένει 
της αθλιότητας στην οποία είχε περιπέσει, εκσπά σε 
παράπονα, τα οποία παρουσιάζει υπό μορφήν ερωτη-
μάτων προς το Θεό. Προσομοιάζει το βίο του με θάλασ-
σα που δοκιμάζεται από ανέμους και τρικυμίες και με 
το δράκοντα (θαλάσσιο κήτος που καταπίνει τα ψάρια) 
που αδικεί με τη δύναμή του τους ασθενέστερους.

Το πνευματικό μήνυμα είναι πώς η ολιγοπιστία και 
έλλειψη υπομονής γεννούν και τρέφουν παράπονα τα 
οποία μας φέρνουν σε απόσταση από το Θεό. Χρειάζεται 
εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, η οποία δεν επι-
τρέπει ούτε στη θάλασσα να περάσει τα όριά της ούτε 
την εξαφάνιση του γένους των μικρότερων ψαριών, τα 
οποία αποτελούν τροφή για τα μεγαλύτερα.

Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τη θεία πρόνοια, 
όντας μέσα στο πέλαγος των θλίψεων, δεν θα αφεθεί 
απροστάτευτος και οι δοκιμασίες δεν θα υπερβούν τα 
όρια της αντοχής του. Είναι βέβαιο ότι την τρικυμία θα 
διαδεχθεί η γαλήνη μετά από προσευχή και πίστη στο 
Θεό.

«(Θεός) ο τανύσας τον ουρανόν μόνος, και περιπα-
τών ως επ’ εδάφους επί θαλάσσης» (Ίώβ 9,8).

(Ό Θεός είναι που ετέντωσε μόνος άπαξ και διαπα-
ντός υπεράνω μας τον ουρανόν και αυτός περπατάει 
επάνω στη θάλασσα ως επί ξηράς).

Ο Ιώβ εδώ απαντάει στο φίλο του Βαλδάδ, ο οποί-
ος τον συμβούλευε προσευχή, με καθαρή καρδιά και 
χωρίς παράπονα, την οποία ο Θεός θα ακούσει. Ο Ιώβ 
συμφωνεί ότι οι δίκαιοι προστατεύονται από το Θεό. 
Συμπληρώνει την απάντησή του με αναφορά στην πάν-
σοφη και δυναμική κυβέρνηση του σύμπαντος, υμνεί το 

Δημιουργό για την παντοδυναμία του και την πανσοφία 
του. Τεντώνει τον ουρανό μόνος του άπαξ και δια-
παντός, περπατάει στην επιφάνεια της θάλασσας σαν 
να ήταν βάδισμα επί ξηράς. Η πανσοφία του αυτή και 
παντοδυναμία του βαδίζουν χέρι χέρι με τη δικαιοσύνη. 
Ακόμη στο βιβλίο των Ψαλμών (103,2) διαβάζουμε: 
Αυτός είναι που ξαπλώνει τον ουρανό ως σκηνή δερ-
μάτινη, «ο εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέριν».

Και ενώ ο Ιώβ θεωρεί δίκαιο τον Θεό, παρά ταύτα 
υποστηρίζει ότι δεν είναι ασύνηθες το γεγονός οι μεν 
δίκαιοι να δοκιμάζονται ενώ οι ασεβείς να ευτυχούν3. 
Ο πόνος του και οι Θλίψεις του τον οδηγούν σε μεμψι-
μοιρία, παράπονο προς τον Θεό.

«Ο δε βίος μου έστιν ελαφρότερος δρομέως· απέ-
δρασαν και ουκ είδοσαν. Ή και έστι ναυσίν ίχνος οδού 
ή αετού πετομένου ζητούντος βοράν;» (Ιώβ 9,25-26).

(Της ζωής μου ο χρόνος είναι ελαφρότερος από 
δρομέα· πέρασαν οι μέρες μου χωρίς να το καταλάβω 
και δεν είδα κανένα καλό. ’Ή μήπως υπάρχει το ίχνος 
της γραμμής που διέπλευσαν τα πλοία ή το ίχνος του 
αετού που πετάει αναζητώντας την τροφή του;).

Ο Ιώβ σε κάποια φάση της επώδυνης δοκιμασίας του 
ξεχνά τους πόνους του και επιδίδεται σε φιλοσοφική 
αναζήτηση. Όπως είδαμε, τον απασχολούσε, τον βασά-
νιζε το «γιατί η θεία πρόνοια τιμωρεί ωρισμένους μόνον 
ασεβείς». Στο ερώτημα αυτό ο Ιώβ πείθεται ότι δεν 
υπάρχει απάντηση. Ο άνθρωπος αδυνατεί να εξερευνή-
σει τα σχέδια του Θεού.   

Συνεχίζεται

3 Στην αρχαία ελληνική γραμματεία, οι θεοί (Θεός) παρουσιάζονται 
άλλοτε ως δίκαιοι και άλλοτε ως εχθροί του ανθρώπου. «σχέτλιοι 
εστέ, θεοί, ζηλήμονες» (Οδ. ε 118). Ο Ησίοδος στη Θεογονία (στ. 
46) αποκαλεί τους θεούς δοτήρες αγαθών «(δωτήρες εάων») 
και συγχρόνως στα Έργα και ημέραι (στ. 280) «σ’ αυτόν που με τη 
συνείδησή του διαλαλεί τα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ο Δίας ο 
παντεπόπτης δίνει την ευδαιμονία».

 Σε αντίφαση με τα παραπάνω, ο Όμηρος, στην Ιλιάδα (Ω 523), 
γράφει: «Έτσι το θέλουν οι θεοί για τους ταλαίπωρους ανθρώ-
πους, να ζούνε πάντα με τις λύπες, και μόνον εκείνοι δεν έχουνε 
καημούς». Ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, (στ. 611) θα διακηρύξει: 
«και τώρα και πριν και στο μέλλον θα ισχύει ο ίδιος νόμος: Τίποτε 
στη ζωή δεν έρχεται χωρίς δυστυχία που στέλνουν οι θεοί»..

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά



ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ  ΑΠΟΗΧΟΙ   //   Ιανουάριος  •  Φεβρουάριος  2015    15

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά

Τ α χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλά-
ζουν, οι γενιές φεύγουν και η παγκοσμι-
οποίηση θολώνει την εικόνα της «Κρίσης 

των Ιμίων» που έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία 
κοντά στον πόλεμο, και καλλιέργησε την θεωρία των 
Γκρίζων Ζωνών στο Αιγαίο.

Επειδή λοιπόν οι νεώτεροι πιθανόν να μην γνω-
ρίζουν τι σημαίνει «Ίμια» ή νά έχουν μια θολή εικόνα, 
γύρω από τα γεγονότα της εποχής, θα προσπαθήσω να 
δώσω ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο της Κρίσης των 
Ιμίων, όπως το έζησα. 

Η Τουρκία θέλοντας να δημιουργήσει ένα θερμό 
επεισόδιο στο Αιγαίο, εφήρμοσε ένα πολεμικό παίγνιο 
που διδάσκεται στις Σχολές Πολέμου, σε ρεαλιστική 
βάση. Έτσι από τα Χριστούγεννα του 1995 διέταξε το 
MOTORSHIP ΦΙΓΚΕ ΡΙΓΚΑΤ να προσαράξει επί της 
Βραχονησίδας «Ίμια». Έτσι ξεκίνησε, το θερμό επει-
σόδιο, διότι προέκυψε θέμα ρυμούλκησής του και από 
ποιον, διότι η Τουρκία ισχυριζόταν ότι το νησί είναι 

Τουρκικό και επομένως οι Έλληνες δεν έχουν καμμιά 
δουλειά. 

Στην αρχή οι Έλληνες δεν έδωσαν την απαιτούμενη 
προσοχή, πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν με 
αποτέλεσμα να εξελιχθεί η κατάσταση σε επικίνδυ-
νο βαθμό. Γρήγορα το θέμα έλαβε δραματική πλοκή 
και άρχισε από τους διπλωμάτες και ιδιαίτερα τον 
Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να παρεμβαίνουν και 
να συνιστούν αυτοσυγκράτηση.

Στις 31 Ιανουαρίου 1996, οι αντίπαλοι Στόλοι βρί-
σκονται αντιμέτωποι στην περιοχή του Αιγαίου και 
ιδιαίτερα στην επίμαχη περιοχή των Ιμίων. 

Η ελληνική Στρατιωτική Ηγεσία έστειλε Κομάντος 
στην Μεγάλη Ίμια, ενώ στην μικρή όπως φαίνεται 
στον χάρτη την άφησε ανοχύρωτη, χωρίς φρουρά. Την 
αποφράδα εκείνη ημέρα, ο καιρός ήταν πολύ άσχημος, 
έπνεαν άνεμοι 7-8 μποφόρ με αποτέλεσμα και τα πλοία 
να δυσκολεύονται στις περιπολίες και τα ελικόπτερα 
να μην μπορούν να πετάξουν εύκολα.

Δεν τους ξεχνάμε
Γράφει ο Υποναύαρχος (Ο) εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
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Το παλιό Ρωσικό Νοσοκομείο

Στη θέση που υπάρχει σήμερα το Ναυτικό Νοσοκομείο 
Πειραιώς, ήκμαζε άλλοτε το Ρωσικό Ναυτικό Νοσοκομείο 
που αποτελούσε ιδιοκτησία της Βασίλισσας της Ελλάδας 
Όλγας. Η Βασίλισσα Όλγα, σύζυγος του Γεωργίου του Α΄, 
ρωσίδα στο γένος, αγόρασε το οίκημα το 1895 από την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία είχε περιέλθει 
από εκτέλεση αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά του 
οφειλέτη της Δημητρίου Ν. Μελετόπουλου.

Το οίκημα αυτό λοιπόν αποτελούσε την εποχή 
εκείνη ένα λαμπρό οικοδόμημα, μοναδικό για την 
εποχή του και αποτελούσε έπαυλη (εξοχικό σπίτι) του 
Νικόλαου Μελετόπουλου από το Άργος, πρώτου αποί-
κου του Πειραιά και Δημάρχου κατά τα έτη 1851-1875.

Η παραπάνω έπαυλη μαζί με το οικόπεδο είχε 
έκταση στο σύνολό της 3.675 τ.μ. και αγοράσθηκε 
αντί του ποσού των 150.000 δραχμών της εποχής 
εκείνης. Πάνω λοιπόν στην έπαυλη αυτή, η Βασίλισσα 
Όλγα πρόσθεσε έναν ακόμη όροφο και εγκαινίασε το 
Ρωσικό Νοσοκομείο, αφού εντοίχισε μπροστά στην 
είσοδο μία μαρμάρινη επιγραφή που φέρει την ημερο-
μηνία των εγκαινίων και που σώζεται μέχρι σήμερα (19 
Φεβρουαρίου 1902).

Περιγραφή του κτιρίου του Ρωσικού 
Νοσοκομείου

Στη νοτιοδυτική πλευρά του Πειραιά (Λιμάνι Ζέας) και 
μεταξύ των οδών Βαλανίου και Μουτσοπούλου 66 

Το ιστορικό ίδρυσης του Ρωσικού Νοσοκομείου
Γράφει ο Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ

Κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας εκείνης έφθασε 
πληροφορία στο Επιτελείο ότι οι Τούρκοι Κομάντος 
έκαναν απόβαση στην μικρή Ίμια.

Τότε διετάχθη η Φρεγάτα «Ναβαρίνο» να συνδράμει 
στην επιβεβαίωση της πληροφορίας. Εδώ αρχίζει η 
μοιραία πτήση του ΠΝ 21 από την Φρεγάτα Ναβαρίνο 
με κυβερνήτη τον Χριστόδουλο Καραθανάση, και 
συγκυβερνήτη τον Παναγιώτη Βλαχάκο και ως πλή-
ρωμα τον Έκτωρα Γιαλοψό.

Ενώ εκτελέστηκε αυτή η άθλια πτήση από τη 
Φρεγάτα Ναβαρίνο, το ελικόπτερο ποτέ δεν γύρισε 
παρά έπεσε στην θάλασσα λόγω μηχανικής βλάβης, 
σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της τότε ηγεσίας με 
αποτέλεσμα να πνιγούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Τα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν γίνει γνωστά, 
ούτε και τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι αυτό έπεσε λόγω βλάβης άλλοι ότι 
εβλήθη από Τούρκους Κομάντος που βρισκόταν στην 
Μικρή Ίμια.

Ίσως η ιστορική έρευνα από τα Αρχεία της Ελλάδος 
και Τουρκίας μας δώσουν την ιστορική αλήθεια. Εμείς 
σήμερα με τα λίγα αυτά λόγια, δίκην μνημοσύνου, 
τιμούμε την μνήμη αυτών των Ηρώων που έπεσαν 
την νύχτα εκείνη τηρώντας τον λόγο και τον όρκο που 
έδωσαν να φυλάττουν Θερμοπύλες, μπαίνοντας έτσι 
στο Πάνθεον των υπόλοιπων Ηρώων του Πολεμικού 
Ναυτικού, και να επαληθεύεται η ρήση του μεγάλου 
ιστορικού Θουκυδίδη «Ανδρών επιφανών πάσα γη 
τάφος». 

Όμως παρά την θυσία των ηρώων μας η Τουρκία 
μέχρι αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές 
διεκδικεί τα Ίμια και μάλιστα από δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, όταν σήμερα 30 Ιανουαρίου 2015, πήγε 
στα Ίμια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ρίξει στεφάνι 
στην θάλασσα που έπεσε το ελικόπτερο, Τούρκικα 
F16, παρενόχλησαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε 
ο Υπουργός.

Ας έχουν γνώση οι φύλακες.              
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βρίσκεται  κτισμένο το Ρωσικό Νοσοκομείο, σύμφωνα 
με την παλιά του ονομασία, το οποίο χρησιμοποιείται 
και σήμερα και αποκαλείται Ναυτικόν Νοσοκομείον 
Πειραιώς, όπως άλλωστε αναγράφεται πάνω από την 
κύρια είσοδό του επί της οδού Μουτσοπούλου.

Εισερχόμενοι από την κύρια είσοδο (υπάρχουν δύο 
ακόμη βοηθητικές είσοδοι, μία επί της οδού Βαλανίου 
και μία των Εξωτερικών Ιατρείων) και αφήνοντας αρι-
στερά μας τους κοιτώνες των Ναυτοδιόπων, το  μάτι 
μας αναγκαία πέφτει στην κορυφή της διπλανής μαρ-
μάρινης σκάλας όπου βρίσκεται το επιβλητικό άγαλμα 
του Χριστού (Χριστός της Κοπεγχάγης). Αφού ανεβούμε 
από δεξιά ή αριστερά τη σκάλα, φθάνουμε στον περί-
βολο του Νοσοκομείου που έχει ολική έκταση 500 τ.μ. 
και καλύπτεται από φοίνικες, πεύκα και διάφορα άλλα 
καλλωπιστικά φυτά. Στη δεξιά πλευρά του περιβόλου 
βρίσκεται το κυρίως Νοσοκομείο, το οποίο δεσπόζει 
του χώρου αφ’ ενός λόγω του όγκου του, αφ’ ετέρου 
λόγω της καλλίγραμμης εξωτερικής του εμφάνισης. 
Πιο συγκεκριμένα, αυτό είναι μία τετραόροφη οικο-
δομή (συμπεριλαμβανομένου και του ημιυπόγειου) 
στην είσοδο της οποίας φθάνουμε από μία μαρμάρινη 
εξωτερική σκάλα. Πίσω και αριστερά από αυτό το 
κτίριο βρίσκονται διάφορα μικρά βοηθητικά κτίρια 
(Μαγειρεία, Ραφεία, Αποθήκες κ.τ.λ.).

Στον περίβολο του Νοσοκομείου και προς την οδό 
Βαλανίου βρίσκεται άλλη διώροφη οικοδομή, στην 
οποία στεγάζονται τα γραφεία της Διευθύνσεως, η 
ΑΝΥΕ και βοηθητικοί χώροι για τους Αξιωματικούς. Στη 
συνέχεια δε αυτού του κτιρίου και κατά μήκος της οδού 
Βαλανίου βρίσκεται άλλο μικρό βοηθητικό κτίριο, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία της Επιμελητείας. Μπροστά 
από αυτούς τους βοηθητικούς χώρους και επί της 
οδού Μουτσοπούλου βρίσκεται το κτίριο του Διαρκούς 
Ναυτοδικείου και της Στρατολογίας, στα υπόγεια των 
οποίων υπάρχουν τα πλυντήρια του Νοσοκομείου.

Τέλος, μεταξύ του κτιρίου της Στρατολογίας και 
του περιβόλου του Νοσοκομείου, και επί της οδού 
Μουτσοπούλου βρίσκεται η Ρωσική Εκκλησία, η οποία 
χωρίζεται από το Νοσοκομείο με ένα μανδρότοιχο.

Τον Απρίλιο του 1902, η Βασίλισσα Όλγα αγόρασε 
από τον Γρηγ. Δ. Σούκα την παρακείμενη οικία μαζί με το 
οικόπεδο, συνολικής έκτασης 1.300 πήχεων, αντί του 
ποσού των 54.000 δραχμών. Η οικία αυτή χρησίμευε 

ως κατοικία του Διευθυντή του Νοσοκομείου, καθώς 
και για τη στέγαση των γραφείων της Διευθύνσεως και 
διατηρήθηκε μέχρι το 1954. Με τον τρόπο αυτό ενισχύ-
θηκε το Νοσοκομείο.

Ιστορικό κτίσματος

Το οικόπεδο των ανωτέρω κτιρίων, έκτασης 2.810 τ.μ. 
περίπου, προέρχεται από αγορά της Βασίλισσας Όλγας 
από τους κατωτέρω:

Α) τους κληρονόμους του Νικολάου Μελετόπουλου, 
Δημήτριο και Αλέξανδρο (Ο Νικόλαος Μελετόπουλος 
από το Άργος ήταν ο πρώτος άποικος του Πειραιά και 
Δήμαρχος κατά τα έτη 1851-1875).

Β) τον Γρ. Δ. Σούκα, χρηματιστή.
Στο οικόπεδο του Δ. Σούκα υπήρχε διώροφη οικία, 

η οποία σωζόταν μέχρι το 1954, οπότε κατεδαφίσθηκε 
και ανεγέρθησαν τα σημερινά κτίρια του Ναυτικού 
Στρατολογικού Γραφείου Πειραιώς (ΝΣΓΠ) και του 
Διαρκούς Ναυτοδικείου (ΔΝ).

Στο οικόπεδο του Μελετόπουλου υπήρχε το σημε-
ρινό κτίριο του Νοσοκομείου που αποτελείτο από το 
ημιυπόγειο και δύο ορόφους καθώς και το χώρο που 
βρίσκεται σήμερα ο κοιτώνας των Ναυτοδιόπων. Το 
κτίριο αυτό κτίσθηκε μεταξύ των ετών 1870-1880 από 
τον αρχιτέκτονα του Δημήτριου Μελετόπουλου1 κατά τα 
πρότυπα της έπαυλής του που βρισκόταν στη Μασσαλία, 
για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του. Κάτω από το 
οικόπεδο αυτό είχε κτισθεί υπόγειο τούννελ για το οποίο 
υπήρχε είσοδος από την οδό Βαλανίου, απέναντι ακρι-
βώς από το γραφείο του Διευθυντή. Η είσοδος σήμερα 
έχει καλυφθεί από το Δήμο του Πειραιά, καθώς και 
μία άλλη εφεδρική είσοδος μέσα από το Ακτινολογικό 
τμήμα. Λεπτομέρειες για το εν λόγω τούννελ φαίνονται 
στο σχέδιο του Δήμου Πειραιώς. Στον περίβολο υπήρχε 
επίσης μεγάλο πηγάδι κοντά στην αριστερή κλίμακα του 
κτιρίου, το οποίο σκεπάσθηκε από την πρώτη Ελληνική 
Διεύθυνση το 1925.

Πληροφοριακά αναφέρω ότι μέσα στην έπαυλη αυτή 
γεννήθηκε και ο Νικόλαος Αλεξάνδρου Μελετόπουλος, 

1 Από τον ίδιο αρχιτέκτονα έχουν κτισθεί και άλλα κτίσματα στον 
Πειραιά, όπως το σωζόμενο μέχρι σήμερα υπέροχο οικοδόμημα 
επί των οδών Μιαούλη και Μπουμπουλίνας, απέναντι από το 
μέγαρο ΒΑΤΤΗ. 
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παλιός Αξιωματικός του Ναυτικού, ο οποίος μετετάγη 
στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύθηκε με το 
βαθμό του Σμηνάρχου (αυτός δεν έχει καμμία σχέση με 
τον ήρωα του Πολέμου 1941, του οποίου το όνομα έχει 
πολεμικό μας πλοίο).

Περιγραφή του Νοσοκομείου

Οι λόγοι ίδρυσης του Νοσοκομείου

Οι λόγοι ίδρυσης του Νοσοκομείου αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα κτίσθηκε στη μνήμη 
της μεγάλης Δούκισσας Αλεξάνδρας, θυγατέρας 
του Βασιλιά Γεωργίου του Α΄, που πέθανε σε ηλικία 
21 ετών κατά τον τοκετό στα ανάκτορα του Τσάρου 
(1870-1891) στην περιοχή Τσαρσκρέ Σελώ κοντά στην 
Πετρούπολη.

Όμως την εποχή εκείνη, στη μνήμη της Αλεξάνδρας 
Γεώργεβνας κτίσθηκε το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» 
και ονομάστηκε η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην 
Αθήνα, καθώς και η πλατεία Αλεξάνδρας έναντι του 
Νοσοκομείου.

Το έμβλημα του Νοσοκομείου ήταν η Ευαγγελική 
ρήση που λέει: «Δεύτε πάντες οι κοπιώντες και πεφορ-
τισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς».

Το Νοσοκομείο τέθηκε στη διάθεση κατά βάση των 
πληρωμάτων της ρωσικής μοίρας του αυτοκρατο-
ρικού ναυτικού, η οποία ναυλοχούσε στα Φαληρικά 
νερά (συνολικά 11 σκάφη). Επίτιμος αρχηγός ήταν η 
Βασίλισσα Όλγα, η οποία έφερε το βαθμό του Ρώσου 
Ναυάρχου (οι επωμίδες της σώζονται μέχρι σήμερα στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς). Τα πληρώματα των 

ρωσικών πλοίων όχι μόνο περιθάλπονταν μέσα στο 
Νοσοκομείο, αλλά κατά την παραμονή τους στην ξηρά 
χρησιμοποιούσαν τους  κοιτώνες του Νοσοκομείου για 
ανάπαυσή τους. Είναι γεγονός ότι μέσα στο Νοσοκομείο 
ένοιωθαν το προσφιλές και οικείο περιβάλλον της 
πατρίδας τους, διότι μιλούσαν τη γλώσσα τους και γενι-
κά έβρισκαν πατρική στοργή και ανταπόκριση.

Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε πριν από την ίδρυση του 
Νοσοκομείου, καθ’ όσον ήταν αναγκασμένοι να νοση-
λεύονται στο Τζάννειο Νοσοκομείο Πειραιώς.

Εδώ πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι κατά τον διε-
νεργηθέντα έρανο προς ίδρυση του Νοσοκομείου από 
τη Βασίλισσα Όλγα, εκτός από τις εισφορές της αυτο-
κρατορικής οικογένειας του Τσάρου, αθρόα υπήρξε και 
η προσφορά των πληρωμάτων των ανωτέρω πλοίων. 
Τούτο δε αποδεικνύεται από το βιβλίο εράνων υπέρ 
ανεγέρσεως του Νοσοκομείου.

Στο Νοσοκομείο αυτό, εκτός των πολεμικών πλη-
ρωμάτων, έβρισκαν περίθαλψη και τα πληρώματα 
των εμπορικών πλοίων, που την εποχή εκείνη συχνά 
κατέπλεαν στον Πειραιά. Τέλος δε, περίθαλψη και ανα-
κούφιση έβρισκαν και οι κάτοικοι του Πειραιά καθώς 
και πολλοί της ρωσικής παροικίας. Η νοσηλεία για  
τους εύπορους ήταν επ’ αμοιβή, για δε τους άπορους 
δωρεάν.

Λειτουργία του Νοσοκομείου

Το Ρωσικό Νοσοκομείο λειτούργησε ανελλιπώς επί 
23 χρόνια μέχρι το 1925, πλην μίας μικρής διακοπής 
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον αποκλει-
σμό που επέβαλαν οι Αγγλογάλλοι το 1916 κατά της 

Γενική άποψη 1925.
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Ελλάδας. Τότε το Νοσοκομείο θεωρήθηκε ξένο προς 
την Ελλάδα ίδρυμα και του απαγορεύθηκε η λειτουργία 
και όλο το προσωπικό του εξορίσθηκε.

Το γεγονός αυτό διήρκεσε ένα χρόνο περίπου. 
Όταν λύθηκε ο αποκλεισμός, παραιτήθηκε ο Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος υπέρ του γιού του Αλεξάνδρου. Ο 
Βενιζέλος ανέλαβε την εξουσία και στην Αθήνα 
κι έτσι η Ελλάδα λειτούργησε και πάλι σαν ενιαίο 
κράτος. Τότε ξανάρχισε να λειτουργεί και πάλι το 
Νοσοκομείο, συντηρούμενο από τις ετήσιες εισφο-
ρές της Βασίλισσας Όλγας, καθώς και από εράνους 
ιδιωτών.

Το επιστημονικό προσωπικό του Ρωσικού 
Νοσοκομείου ήταν κατά βάση ρωσικό. Υπηρετούσαν 
όμως και μερικοί Έλληνες ιατροί που είχαν μετεκπαι-
δευθεί στη Ρωσία με υποτροφία, όπως ο Καποδίστριας, 
ο Ιμπρίαλος κ.τ.λ. Επίσης και το υπηρετικό προσωπικό 
του Νοσοκομείου απαρτιζόταν από Ρώσους κατοίκους 
του Πειραιά. Κατά το 1925 ο αριθμός τους ανερχόταν 
σε 29 άτομα.

Στο Νοσοκομείο λειτουργούσε πολυτελής θάλαμος 
πρώτης τάξης για τη νοσηλεία αξιωματικών των πλοί-
ων και για τους ασθενείς που κατέβαλαν τη δαπάνη της 
νοσηλείας, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνη την 
εποχή δεν υπήρχαν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή σε άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία κι έτσι ο καθένας αντιμετώπιζε 
τα έξοδα μόνος του. Επίσης υπήρχε και θάλαμος δεύ-
τερης θέσης για τα πληρώματα και τους άπορους που 
νοσηλεύονταν δωρεάν.

Άξιο μνείας είναι και το γεγονός ότι την εποχή 
εκείνη, δηλαδή μέχρι το 1918, πολλοί Ρώσοι γέροντες 
ή τραυματίες πολέμου ή αντικαθεστωτικοί έβρισκαν 
καταφύγιο και άσυλο μέσα στο Νοσοκομείο, όπου τους 
παρέχονταν τροφή και στέγη.

Ιδιαίτερα κατά την επιχείρηση της Καλλίπολης από 
τους Αγγλογάλλους, το Νοσοκομείο φιλοξένησε πολ-
λούς τραυματίες πολέμου. Μάλιστα στο νοσοκομείο 
διέμεινε κι ένας Ρώσος Ναύαρχος, ελληνικής κατα-
γωγής, ονόματι Ρεβελιώτης, που είχε εγκαταλείψει 
τη Ρωσία λόγω της Επανάστασης του 1917 και της 
αντίθεσής του προς το καθεστώς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιόδους δοκιμασίας 
της χώρας και συγκεκριμένα κατά την περίοδο των 
Βαλκανικών Πολέμων, η προσφορά του Νοσοκομείου 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική διότι τότε επιτάχθηκε από 
το Ελληνικό Κράτος και νοσηλεύθηκαν 353 αξιω-
ματικοί και οπλίτες, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα, 
1915-1916, θεραπεύθηκαν 24.646 ασθενείς, μέλη 
οικογενειών και ανακληθέντων εφέδρων.

Τέλος, κατά τη μεγάλη δοκιμασία του Έθνους και 
την εθνική συμφορά του 1922, όταν κατά χιλιάδες 
συνέρρεαν στη μητέρα Ελλάδα οι πρόσφυγες της 
Μικράς Ασίας, το Νοσοκομείο επιτέλεσε σπουδαιότατη 
αποστολή οργανώνοντας κοινόβια, στα οποία τύγχαναν 
περίθαλψης και τροφής 111.355 άτομα μέχρι εξεύρε-
σης εργασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τούτο λειτούργη-
σε κατά τρόπο εθνικά ωφέλιμο. Η φιλανθρωπική του 
δράση έτυχε γενικής αναγνωρίσεως, τόσο από την 
Ελληνική Κυβέρνηση όσο και από τις κυβερνήσεις της 
Αγγλίας, Γαλλίας, Σερβίας, Αμερικής και Ιαπωνίας.

Απαλλοτρίωση του Ρωσικού Νοσοκομείου

Με το από 4/18 Δεκεμβρίου 1925 Νομοθετικό Διάταγμα 
έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση του κτιρίου του 
Ρωσικού Νοσοκομείου μαζί με όλα τα αστικά ή αγροτι-
κά προσαυξήματα, παρακολουθήματα και παραρτήμα-
τα, κινητά και ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου και του 
ιερού ναού, περιερχομένων αναδρομικά από την 24η 
Μαΐου 1924 στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στη συνέχεια, η απαλλοτρίωση επικυρώθηκε και 
με το Νόμο 3955/18/20 Φεβρουαρίου 1929 (ΦΕΚ/62 
τεύχος Α΄) «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του 
εν Πειραιεί κτιρίου υπό τίτλον Ρωσικόν Νοσοκομείον 
και χρησιμοποίησις αυτού ως Νοσοκομείον του 
Πολεμικού Ναυτικού».

Αυτό υπήρξε το τρίτο κατά σειρά Ναυτικό 
Νοσοκομείο της εποχής εκείνης. Το πρώτο ήταν το 
Ναυτικό Νοσοκομείο του Πόρου, το δεύτερο ήταν το 
Ναυτικό Νοσοκομείο της Σαλαμίνας και το τρίτο ήταν 
το εν λόγω. Στο Νομοθετικό αυτό Διάταγμα προβλε-
πόταν και η αποζημίωση των ιδιοκτητών ή συνιδιοκτη-
τών, η δε αξία θα καθοριζόταν από τριμελή επιτροπή, 
η οποία θα απαρτιζόταν από το Νομικό Σύμβουλο 
του Υπουργείου των Ναυτικών, από έναν Ανώτερο 
Δικαστικό Σύμβουλο του ίδιου Υπουργείου και από 
έναν Ανώτερο Αξιωματικό.

Η αποζημίωση που θα κατεβάλλετο, θα επιβάρυνε 
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το κληροδότημα του Πλάτωνα Μαρτινέγκου. Πράγματι 
ο Υπουργός των Ναυτικών Ν. Χατζηκυριάκος διέταξε 
την εφαρμογή του παραπάνω νομοθετήματος τοποθε-
τώντας ως διευθυντή του Νοσοκομείου τον Πλοίαρχο 
(Ι) Π. Ταπίνη και ως υποδιευθυντή τον Αντιπλοίαρχο (Ι) 
Δ. Μπίστη. Επίσης επανδρώθηκε το Νοσοκομείο και με 
κατώτερο προσωπικό που ανέλαβε πλέον τη λειτουργία 
του ως Ναυτικό Νοσοκομείο, διαθέτοντας 100 περίπου 
κλίνες, με πρώτο ασθενή ένα στρατιώτη και όχι ναύτη, ο 
οποίος έκανε εισαγωγή για κοιλιακό νόσημα και απεβίω-
σε μετά από τέσσερεις μέρες νοσηλείας.

Το Ρωσικό Νοσοκομείο παραδόθηκε στον κ. Ταπίνη 
από κάποιο διευθυντή μη ιατρό, που ονομαζόταν 
Γκάρσιν και που διέμενε δίπλα από το Νοσοκομείο, 
σε οικία που σήμερα έχει ανεγερθεί το Στρατολογικό 
Γραφείο Ναυτικού.

Αφού λοιπόν παραλήφθηκε το Νοσοκομείο μαζί 
με το ναό από τις Ελληνικές Αρχές και όπως ήταν 
φυσικό απομακρύνθηκε όλο το παλιό προσωπικό, 
εκτός δύο αδελφών, ενός μηχανικού και του Έλληνα 
φαρμακοποιού Κυριακίδη, που ήταν βαπτιστήρας της 
Βασίλισσας Όλγας, οι οποίοι παρέμειναν επί ένα ακόμα 
έτος. Πέραν από αυτούς, παρέμειναν λόγω έλλειψης 
στέγης για αρκετό διάστημα λίγοι ανάπηροι και ο ιερέ-
ας του ναού Κραχμαλίωφ.

Πρέπει εδώ να υπογραμμισθεί ότι το Ρωσικό 
Νοσοκομείο κατά την εποχή εκείνη παρουσίαζε ελάχι-
στη κίνηση και χρησιμοποιείτο περισσότερο ως άσυλο 
παρά ως Νοσοκομείο, διότι μετά την επικράτηση της 
Ρωσικής Επανάστασης το 1917 και την πτώση των 
Τσάρων και την κοινωνική ανακατάταξη που επήλθε 
στη Ρωσία, το Νοσοκομείο στερήθηκε την επιχορή-
γηση της αυτοκρατορικής Ρωσικής Αυλής. Έπειτα τα 
ρωσικά πλοία απομακρύνθηκαν από τον Πειραιά, με 
αποτέλεσμα η πελατεία του Νοσοκομείου να μειωθεί 
σημαντικά.

Διαθήκη Πλάτωνα Μαρτινέγκου

Το έτος 1899 απεβίωσε στη Γενεύη ο Πλάτων-
Αριστοτέλης Γ. Μαρτινέγκος και με την από 5 
Φεβρουαρίου 1896 μυστική ιδιόγραφη διαθήκη του, 
που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά 
την 1-6-1899 δημόσια συνεδρίασή του, άφησε κληρο-
νόμο για όλη την εν γένει περιουσία του τον Πρίγκηπα 

της Ελλάδας Γεώργιο, δευτερότοκο γιο του Βασιλιά 
των Ελλήνων Γεώργιο Α΄.

Στη διαθήκη του δεν καθόριζε ούτε το σκοπό της 
διαθέσεως της περιουσίας του, ούτε και τον τρόπο 
χρησιμοποιήσεώς της. Με μεταγενέστερη όμως επι-
στολή του, με χρονολογία 17 Φεβρουαρίου 1899, που 
απηύθυνε προσωπικά προς τον ανωτέρω Πρίγκηπα 
τού κατέστησε γνωστό ότι με την εν λόγω διαθήκη 
του κληροδότησε σε αυτόν τη μικρή του περιουσία 
αποτελούμενη τότε από μετρητά εκ δρχ. 57.313 και 
διαφόρων χρεωγράφων, όπως τη διαθέσει υπέρ του 
Νοσοκομείου του Πολ. Ναυτικού κατά την αρέσκειά 
του.

Με το από 15-12-1923 Β. Διάταγμα παρεχόταν 
στους Υπουργούς Γεωργίας, και Ναυτικών η αρμο-
διότητα διοικήσεως και διαχειρίσεως των εθνικών 
κληροδοτημάτων, που υπάγονταν μέχρι τότε στο 
Υπουργείο Γεωργίας, όπως διαθέσουν την περιουσία 
του Πλάτωνα Μαρτινέγκου για τη βελτίωση ή επέ-
κταση του υπάρχοντος Νοσοκομείου του Πολεμικού 
Ναυτικού.

Με την υπ’ αριθμ. 7931/3203 απο 16-11-1956 
κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών εγκρίθηκε όπως όλη η περιουσία του 
Πλάτωνα Μαρτινέγκου που αποτελείτο τότε από 327 
ονομαστικές μετοχές της Ιωνικής Τράπεζας LTP και με 
τους μέχρι τότε συγκεντρωθέντες τόκους καθώς και 
διαφόρων ομολογιακών εθνικών δανείων αποδοθεί 
στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) για την αποπερά-
τωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, διότι έτσι 
εκπληρώνεται στο ακέραιο η θέληση του διαθέτη.

Έτσι, συμφώνησε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και 
μετέφερε στο λογαριασμό του ΤΕΣ τα διαθέσιμα κεφά-
λαια με το αιτιολογικό ότι αυτεγέρθηκε και λειτουργεί 
το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών με δαπάνες του ΤΕΣ. 
Από το γεγονός αυτό ολοκληρώνεται στο ακέραιο 
τόσο η θέληση του διαθέτη, όσο και το νομικό κώλυ-
μα που υπήρχε για τη χρησιμοποίηση του κτιρίου του 
Νοσοκομείου προς κάλυψη ετέρων αναγκών της υπη-
ρεσίας από το γεγονός ότι δεν πληρώθηκε η αποζη-
μίωση στους Ρώσους που διεκδικούσαν αποζημίωση 
από το κληροδότημα του Πλάτωνα Μαρτινέγκου.

Συνεχίζεται
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Η Κρήτη πλωτό φρούριο

Μετά την κατάληψη της Μεγαλονήσου το Μάιο του 
1941 οι Γερμανοί φρόντισαν να τη μετατρέψουν σε μία 
από τις ισχυρότερες στρατιωτικές βάσεις, λόγω της 
στρατηγικής της θέσεως. Από τη στιγμή που η Μάλτα 
ανθίστατο, η Κρήτη αποτελούσε το κλειδί για τον 
έλεγχο του Αιγαίου από τον Άξονα, για τη στήριξη της 
Δωδεκανήσου και το «πάτημα» των Γερμανών από την 
ηπειρωτική χώρα για μεταφορά εφοδίων, πυρομαχι-
κών και παντός άλλου υλικού προς το Afrika Korps του 
Ρόμμελ. Γι’ αυτό επέδειξαν ιδιαίτερη σπουδή στη μετα-
φορά ειδικών μονάδων στο νησί και την κατασκευή 
οχυρωματικών έργων, με εντολή του Χίτλερ κατά το 
πρότυπο του «Τείχους του Ατλαντικού».

Η 164η Μεραρχία Πεζικού που βρισκόταν στη Θράκη 
μεταφέρθηκε στο νησί μετονομασθείσα σε Φρουριακή 
Μεραρχία Κρήτη (Festungs Division Kreta – FDK) και 
μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 1942 είχε ολοκληρώσει την 
εγκατάστασή της. Τον Αύγουστο μεταφέρθηκε στη Βόρεια 
Αφρική για ενίσχυση του Afrika Korps αντικατασταθείσα 
στην Κρήτη (Ιούλιος 1942) από την 22 Μεραρχία Πεζικού 
που είχε έρθει από το Ανατολικό Μέτωπο (Σεβαστούπολη-

Κριμαία). Καθήκοντα Ανωτάτου Διοικητού του «Φρουρίου 
Κρήτη» ανέλαβε από τις 15 Οκτωβρίου 1942 ο αντιστρά-
τηγος της Luftwaffe Μπρούνο Μπρόγιερ (Bruno Brauer) 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1943 που παρέδωσε στον αντι-
στράτηγο Φρίντριχτ Μύλερ (Friedrich Wilhelm Muller). 

Τον Μύλερ αντικατέστησε, με τη σειρά του 
(Φεβρουάριος 1944), ο ταξίαρχος Χάινριχ Κράιπε (Karl 
Heinrich Georg Ferdinand Kreipe), ένας ζωντανός 
θρύλος για τους πολεμιστές της Βέρμαχτ, με πλη-
θώρα παρασήμων κατά τη μακρόχρονη υπηρεσία του 
στο στράτευμα από την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, με ανδραγαθήματα κατά το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στο Ανατολικό Μέτωπο πολεμώντας στην 
πρώτη γραμμή και έχοντας τιμηθεί με το Σταυρό των 
Ιπποτών του Σιδηρού Σταυρού. Ο Κράιπε είχε έρθει 
στην Κρήτη μόλις δύο μήνες και δύο ημέρες πριν από 
την απαγωγή του, και την ημέρα του εγχειρήματος είχε 
προαχθεί σε υποστράτηγο. Φαίνεται ότι ο μπαρουτο-
καπνισμένος στρατηγός, ο μαχητής που πάμπολλες 
φορές είχε σκορπίσει τον τρόμο στους αντιπάλους του, 
κατά μία τραγική ειρωνεία έμελλε να τελειώσει κατ’ 
αυτό τον τρόπο τον πόλεμο, 1.200 χλμ. μακριά από το 

Σαν παραμύθι…
Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε

Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α. Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ 

Ο Χίτλερ καθισμένος βαθιά στην πολυθρόνα του στο στρατηγείο - φρούριο Μπερχτεσγκάντεν (Berchtesgaden), στα χιο-
νισμένα βουνά των Βαυαρικών Άλπεων, κοίταζε στο κενό με βλέμμα απλανές. Συνοφρυωμένος με έκφραση απορίας 

δεν πίστευε στα αυτιά του. Με το ένα χέρι χάιδευε το αγαπημένο του λυκόσκυλο Μπλόντι και με το άλλο έτριβε το μέτωπό του, 
έτοιμος να καταρρεύσει. Ήπιε λίγο ουίσκι που έφερε ο πιστός υπηρέτης του Χάιντς Λίγκε και προσπαθούσε να συνειδητοποιή-
σει αυτό που μόλις προ ολίγου είχε ακούσει: «Ομάδα Βρετανών κομάντος με μερικούς Κρητικούς είχαν απαγάγει τη νύχτα της 
26ης Απριλίου 1944 τον στρατηγό Χάινριχ Κράιπε, Διοικητή των δυνάμεων κατοχής της Κρήτης.

Οι κομάντος, μέλη της ειδικής βρετανικής ομάδος SOE (Special Operations Executive), μαζί με Κρητικούς αντάρτες που 
συμμετείχαν στην αντίσταση εκτέλεσαν μία επιχείρηση με απόλυτη επιτυχία που μόνο στις χολιγουντιανές ταινίες θα μπορούσε 
να βρει κανείς. Θύμιζε παραμύθι.

Την άνοιξη του 1944 η πλάστιγγα του πολέμου έκλινε προς την πλευρά των συμμάχων. Είχαν νικήσει τον Ρόμμελ τον 
Οκτώβριο - Νοέμβριο του 1942 στη Βόρειο Αφρική, στην οποία το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου είχαν αποβιβασθεί οι Αγγλο-
Αμερικανοί. Η 6η Στρατιά του Φον Πάουλους είχε συντριβεί στο Στάλινγκραντ το Φεβρουάριο του 1943, τον Ιούλιο είχε ανα-
τραπεί ο Μουσολίνι, η Σικελία είχε καταληφθεί από τους συμμάχους τον Αύγουστο και στις 8 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου 
η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει. Με την είσοδο του 1944 άρχισαν οι βομβαρδισμοί του Βερολίνου με τα αμερικανικά ιπτάμενα 
υπερφρούρια και τα αγγλικά βαρέα βομβαρδιστικά.
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πλησιέστερο μέτωπο. Και μάλι-
στα σε μία περιοχή που απεστάλη 
προκειμένου να ξεκουραστεί από 
τις συνεχείς παρουσίες στα πεδία 
των μαχών.

Οι Γερμανοί ανέπτυξαν στην 
Κρήτη ένα εκτεταμένο δίκτυο 
αντικατασκοπείας προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν τις πάμπολλες 
αντιστασιακές ομάδες Κρητών 
ανταρτών οι οποίες, με τη συνερ-
γασία των Βρετανών που είχαν 
παραμείνει στο νησί μετά τη Μάχη 
της Κρήτης και άλλων που μετα-
φέρονταν από τη Μέση Ανατολή, 
δημιουργούσαν προβλήματα 
στους κατακτητές με δολιοφθο-
ρές σε εγκαταστάσεις, αποθήκες, 
στρατόπεδα, και δυσχέραιναν το 
έργο τους σε μία κρίσιμη φάση του 
πολέμου.

Έργο της αντίστασης ήταν και η φυγάδευση από 
το νησί προς τη Μέση Ανατολή Βρετανών αλλά και 
Κρητών που ήθελαν να καταταγούν στις εκεί ελληνι-
κές στρατιωτικές δυνάμεις. Ενίοτε, δε, και λιποτακτών 
από τις τάξεις του Άξονα, συνήθως Ιταλών. Οι ίδιες 
ομάδες υποδέχονταν μαχητές που αποβιβάζονταν στις 
νότιες ακτές του νησιού ή έπεφταν με αλεξίπτωτα. 
Έτσι, το συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής 
στο Κάιρο ήταν καθημερινά ενήμερο για τις κινή-
σεις των Γερμανών από πληροφορίες που ελάμβαναν 
μέσω ασυρμάτου. Η εξουδετέρωση όλων αυτών των 
αντιστασιακών ομάδων αντιμετωπιζόταν με μεγάλη 
σκληρότητα από τους κατακτητές με πολλά θύματα και 
από τον άμαχο πληθυσμό. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν 
να συγχωρήσουν τις μεγάλες απώλειες που είχαν κατά 
τη «Μάχη της Κρήτης» και την αντίσταση που προέβαλε 
ο υπερήφανος κρητικός λαός.

Οι απηνείς διώξεις και τα εγκλήματα με κύρι-
ους εμπνευστές τους στρατηγούς Μπρούνο Μπρόγιερ 
και Φρίντριχτ Μύλερ κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους ως Ανωτάτων Διοικητών του «Φρουρίου 
Κρήτη» προκάλεσαν λουτρό αίματος. Ιδιαίτερα η σκλη-
ρότητα του δευτέρου υπήρξε η αιτία να του προσδώ-

σουν το προσωνύμιο «Χασάπης της 
Κρήτης». Η μοίρα, όμως, και των δύο 
ήταν ανάλογη των εγκλημάτων τους. 
Μετά τον πόλεμο εκδόθηκαν από τους 
Συμμάχους στην Ελλάδα, πέρασαν 
από Ειδικό Δικαστήριο Εγκληματιών 
Πολέμου στην Αθήνα, καταδικάσθη-
καν εις θάνατον και εκτελέσθηκαν στο 
Γουδή την 20ή Μαρτίου 1947, ανήμε-
ρα της 6ης επετείου από τη «Μάχη της 
Κρήτης».

Η αγριότητα του Μύλερ έγινε πιο 
σκληρή και απάνθρωπη που έφθανε τα 
όρια της παράνοιας όταν ο Διοικητής 
των ιταλικών δυνάμεων κατοχής στην 
Κρήτη, στρατηγός Κάρτα, φυγαδεύθη-
κε οικειοθελώς στο Κάιρο με μέρος 
του επιτελείου του παίρνοντας, μάλι-

στα, μαζί του πολύτιμα έγγραφα, χάρτες 
και σχέδια για την άμυνα του νησιού.

Η φυγάδευσή του έγινε από τον Βρετανό ταγ-
ματάρχη Πάτρικ Λη Φέρμορ (Patrick Michael Leigh 
Fermor) γνωστό ως «Paddy», «Μιχάλη» ή «Φιλεντέμ» 
(επειδή αγαπούσε ιδιαίτερα το κρητικό αυτό τραγούδι), 
εκπαιδευμένο στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων 
SOE (Special Operation Executive) Καΐρου που ανήκε 
στον επιχειρησιακό κλάδο για Ελλάδα, Αιγαίο και 
Βουλγαρία, τη γνωστή «Advance Force 133».

Ο Λη Φέρμορ, μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
(8 Σεπτεμβρίου 1943), προσπάθησε να πείσει τον Κάρτα 
να κινήσει τις δύο μεραρχίες που διέθετε στην Κρήτη 
«Σιένα» και «Λέτσε» κατά των Γερμανών με τη βοήθεια 
και ανταρτικών ομάδων. Η κωλυσιεργία όμως και η 
διστακτικότητα του Κάρτα οδήγησε στην οικειοθελή 
φυγάδευσή του στο Κάιρο, που έγινε από τον Φέρμορ 
στις 16 Σεπτεμβρίου 1943 με πλοίο (Motor Lunch), από 
την παραλία του Τσούτσουρου μετά από περιπετειώδη 
περιπλάνηση στα λασιθιώτικα βουνά. Στο ταχύπλοο 
επέβησαν ο Φέρμορ, ο Κάρτα με τέσσερις επιτελείς του 
και ο γνωστός αρχηγός ανταρτών Μπαντουβάς, που 
είχε δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα με την ομάδα 
του στους Γερμανούς.

Το ίδιο βράδυ κατέφθανε στη Νεάπολη Kρήτης στο 
στρατηγείο του Κάρτα ο στρατηγός Μύλερ με ισχυρές 

Ο Γερμανός Στρατηγός Κράιπε.
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δυνάμεις μηχανοκινήτων και οι δύο ιταλικές μεραρ-
χίες, «Σιένα» και «Λέτσε», εξαναγκάζονταν να παρα-
δοθούν στους Γερμανούς. Η λυσσώδης αντίδραση του 
Μύλερ και τα αντίποινα προς τον κρητικό λαό ήταν αυτό 
που παρακίνησε τον Φέρμορ, ο οποίος την εποχή εκεί-
νη ήταν συνοδός του Κάρτα στο Κάιρο και σύνδεσμος 
του εκεί στρατηγείου με τις ανταρτικές ομάδες στην 
Κρήτη, να ξαναθέσει στους προϊσταμένους του την 
παλαιά ιδέα της απαγωγής του Μύλερ και τη μεταφορά 
του στο Κάιρο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή αυτή τη φορά 
παρ’ όλον ότι είχε απορριφθεί πριν από τρεις μήνες. Το 
Λονδίνο, όμως, εφιστούσε την προσοχή, η επιχείρηση 
να εκτελεσθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχο-
ποιηθεί ο κρητικός λαός και ακολουθήσουν αντίποινα, 
έδινε, δε, πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Φέρμορ.

Πάτρικ Λη Φέρμορ και Στάνλεϋ Μος

Ο σερ Πάτρικ Λη Φέρμορ ήταν ένας Βρετανός στρατιώ-
της, συγγραφέας και λόγιος, πιο γνωστός στην Ελλάδα 
και ιδιαίτερα στους Κρήτες ως «Paddy», «Μιχάλης» ή 
«Φιλεντέμ» και έλαβε μέρος στον πόλεμο της Ελλάδος 
κατά του Άξονος, ιδιαίτερα στην αντίσταση στην Κρήτη.

Ήταν ένας περιπετειώδης Κέλτης που γνώρισε τον 
κόσμο όπως οι πρόγονοί του ξεκινώντας από τη βορει-
οδυτική Ευρώπη και βαδίζοντας στη νοτιοανατολική 
έφθασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ο δρόμος του 
ήταν μακρύς, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Άντρας ριψοκίνδυνος, ωραίος, ταλαντούχος, ένα επικίν-
δυνο κράμα κομψότητας και απερισκεψίας. Ήταν βρετα-
νική εκδοχή του ελληνικού καλός κ’ αγαθός.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Φεβρουαρίου 1915, 
γιος του σερ Λιούις Λη Φέρμορ, διακεκριμένου γεω-
λόγου, και της Μύριελ Αϊλίν (Muriel Aeyleen). Από 
μικρή ηλικία διάβαζε κείμενα στα ελληνικά, λατινικά, 
Σαίξπηρ και Ιστορία με την πρόθεση να εισαχθεί στο 
Royal Military College Standurst. Σε ηλικία 18 ετών, 
το Δεκέμβριο του 1933, λίγο μετά την άνοδο του Χίτλερ 
στην εξουσία, ταξίδεψε στην Ευρώπη ξεκινώντας από 
το Χουκ της Ολλανδίας, έχοντας μαζί του λίγα ρούχα, 
διάφορες συστατικές επιστολές, το βιβλίο αγγλικών της 
Οξφόρδης και τις Ωδές του Οράτιου. Κοιμήθηκε σε σπίτια 
ευγενών και αριστοκρατών της Ευρώπης για να φθάσει 
τελικά στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιανουαρίου του 
1935. Στη συνέχεια ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα.

Υπηρέτησε στην Ιρλανδική Φρουρά και κατά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του ότι γνώριζε ελληνικά, 
τοποθετήθηκε ως σύνδεσμος των συμμάχων στην 
Αλβανία. Αγωνίσθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα και την 
Κρήτη όπου ως αξιωματικός μέλος της ομάδος SOE 
οργάνωσε την κρητική αντίσταση κατά των κατακτη-
τών, παραμένοντας πάνω από δύο χρόνια στα βουνά. 
Αγάπησε και αγαπήθηκε από τους Έλληνες αναπτύσ-
σοντας εξαιρετικές σχέσεις με την Κρήτη και τους 
Κρητικούς.

Το 1968 παντρεύτηκε την επί πολλά χρόνια σύντρο-
φό του Ελίζαμπεθ Ρέινερ (Elizabeth Joan Rayner) και 
επισκέπτονταν πολλές φορές την Ελλάδα. Έμεναν για 
μεγάλο διάστημα σε ένα ωραίο σπίτι που είχαν χτίσει 
μέσα σε ελαιώνα στην Καρδαμύλη της Μάνης. Υπήρξε 
πολύ καλός συγγραφέας και έγραψε πολλά βιβλία, 
κυρίως ταξιδιωτικά.

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ πέθανε πρόσφατα, στις 11 
Ιουνίου 2011 σε ηλικία 96 χρόνων. Είχε τιμηθεί με 
πολλά παράσημα και μετάλλια μεταξύ των οποίων το 
Ανώτατο Βρετανικό DSO (Distinguished Service Order) 
για εξαίρετες πράξεις εν πολέμω.

O έτερος των δύο Βρετανών κομάντος που οργά-
νωσαν την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε ήταν ο 
Στάνλεϋ Μος (Ivan William Stanley Moss), αξιωματι-
κός του βρετανικού στρατού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και μετέπειτα επιτυχημένος συγγραφέας, εκφωνη-
τής, δημοσιογράφος και ταξιδευτής. Υπηρέτησε στους 
Coldstream Guards και στην ειδική βρετανική ομάδα 
SOE. Στη δεκαετία του 1950 δύο από τα βιβλία του, 
το ένα για την εν καιρώ πολέμου υπηρεσία του και 
το άλλο για την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε (Ill 
Met by Moonlight), έγιναν best sellers, το δεύτερο, 
δε, γυρίσθηκε και κινηματογραφική ταινία το 1957 με 
εξαιρετική επιτυχία.

Ο Στάνλεϋ Μος, γνωστός και ως Bill ή Billy, γεννή-
θηκε στις 15 Ιουνίου 1921 στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας. 
Μητέρα του ήταν η Λευκορωσίδα Ναταλί Γκάλιτς 
(Natalie Galitch) και πατέρας του ο Ουίλιαμ Στάνλεϋ 
(William Stanley Moss), Άγγλος επιχειρηματίας και 
έμπορος χάλυβα στην Ιαπωνία. Αυτός και οι γονείς του 
διασώθηκαν από το μεγάλο σεισμό του Κάντο το 1923. 

 Συνεχίζεται
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Τ ην εποχή εκείνη ο Χίτλερ, βασιζόμενος στον 
ορμητικό επανεξοπλισμό της χώρας του, δεν 

εβράδυνε να έχει βλέψεις και στις όμορες χώρες 
με Γερμανικούς πληθυσμούς, για την αναβίωση της 
άλλοτε κραταιάς Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι στις 
20 Φεβρουαρίου του 1938, στον λόγο του που εκφω-
νεί στο Ράιχσταγκ, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει 
ανάγκη να προστατευθούν 10 εκατομμύρια Γερμανοί, 
που βρίσκονταν σε παρακεΙμενες χώρες, οι οποίες 
συνόρευαν με τη Γερμανία, υπονοώντας την Αυστρία 
και Τσεχοσλοβακία (Σουδητία). Προχωρώντας με ταχύ-
τατο ρυθμό τα σχέδιά του, στις 12 Μαρτίου 1938, ο 
Γερμανικός στρατός εισέβαλε αμαχητί στην Αυστρία, 
την οποία προσάρτησε. Στη συνέχεια ο Χίτλερ στράφη-
κε προς την Τσεχοσλοβακία, όπου υπήρχαν 3 εκατομ-
μύρια Γερμανοί Σουδήτες. Έτσι τον Μάιο του 1938, έχο-
ντας υποκινήσει Σουδητική κρίση στην Τσεχοσλοβακία, 
καθιστά γνωστό στους Στρατηγούς του τον σχεδιασμό 
του για την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας, προσδιορί-
ζοντας μάλιστα και τον μήνα.

Όπως αποκαλύπτει το βιβλίο των συγγραφέων 
Michael Braigent και Richard Leigh, το οποίο πρω-
τοκυκλοφόρησε το 2008 με τίτλο SECRET GERMANY 
και αναφέρεται εκτενώς στην τελευταία δολοφονική 
απόπειρα κατά του Χίτλερ από Γερμανούς υψηλόβαθ-
μους στρατιωτικούς, που έλαβε χώρα ανεπιτυχώς 
στις 20 Ιουλίου 1944, είχαν προηγηθεί ή σχεδιασθεί 
άλλες 45 απόπειρες κατά της ζωής του Χίτλερ από 
Γερμανούς, η σημαντικότερη των οποίων, ήταν εκείνη 
που προετοίμαζαν Στρατηγοί του και ανώτατα στελέχη 
του περί τα μέσα του 1938, τα οποία διέβλεπαν τους 
επερχόμενους κινδύνους από πολεμικές εμπλοκές 
και αντιτίθεντο στην εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Η 

εν λόγω απόπειρα κατέστη αδύνατη και ματαιώθηκε, 
μετά την παραχώρηση στον Χίτλερ από την Αγγλία και 
Γαλλία της Σουδητικής περιοχής της Τσεχοσλοβακίας 
στη Συμφωνία του Μονάχου, που υπογράφηκε στις 30 
Σεπτεμβίου 1938. Οι εν λόγω προσπάθειες εξουδετε-
ρώσεως του Χίτλερ από υψηλόβαθμους Γερμανούς 
στρατιωτικούς, είχαν μεταφερθεί σε μυστικούς συνδέ-
σμους, που διατηρούσαν στην Αγγλία και Γαλλία.

Ο Χίτλερ από την πλευρά του συνέχιζε ακάθεκτος 
μέσα στο 1938 τους εμπρηστικούς του λόγους, απαι-
τώντας την επανένωση της χώρας των Σουδητών με 
τη Γερμανία, με συνέπεια ο πόλεμος να καθίσταται ανα-
πόφευκτος. Εμπρός όμως σ’ αυτή την κατάσταση τόσο 
η Αγγλία όσο και η Γαλλία δεν αισθάνονταν επαρκώς 
προετοιμασμένες για στρατιωτική σύγκρουση, οπότε και 
άρχισαν να ακολουθούν «πολιτική κατευνασμού», για 
την οποία πολλά έχουν λεχθεί, προκειμένου ν’ αποφύ-
γουν πολεμική σύρραξη, παρότι άρχισαν να προχωρούν 
σε επιστρατεύσεις. Και ενώ η Τσεχοσλοβακική κυβέρ-
νηση προχώρησε σε ορισμένες ενέργειες υπέρ των 
Σουδητών, Αγγλία και Γαλλία, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 
του 1938, μετά από επίσκεψη του Άγγλου πρωθυ-
πουργού στον Χίτλερ, υποβάλλουν σχέδιο προς την 
Τσεχοσλοβακία για παραχώρηση εδαφών, στα οποία 
οι Σουδήτες αριθμούν περισσότερο από το 50% του 
εγκατεστημένου σε αυτά πληθυσμού. Την πρόταση αυτή, 
αν και αρχικά την αρνήθηκε η Τσεχοσλοβακία, στη συνέ-
χεια, κάτω από πίεση των συμμάχων της την αποδέχθη-
κε στις 21 Σεπτεμβρίου 1938. Κατόπιν αυτού την επο-
μένη, 22 Σεπτεμβρίου 1938, ο Άγγλος Πρωθυπουργός 
Τσάμπερλεν, επισκέπτεται για δεύτερη φορά τον Χίτλερ, 
μεταβαίνοντας αεροπορικώς στο Βερολίνο, όπου με 
κατάπληξη διαπίστωσε πως ο συνομιλητής του είχε 

Η Συμφωνία του Μονάχου του 1938, 
απέτρεψε την ανατροπή του Χίτλερ από Γερμανούς 
στρατιωτικούς και οδήγησε 
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ
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αυξήσει τις απαιτήσεις του, ζητώντας την προσάρτηση 
της Σουδητίας και την εκκένωση από αυτή όλων των 
άλλων μη Σουδητών. Ο Τσάμπερλεν δέχτηκε να μετα-
φέρει την απαίτηση αυτή, υποβάλλοντας νέα πρόταση 
στους Τσεχοσλοβάκους. Φυσικό όμως ήταν οι τελευταί-
ες αυτές απαιτήσεις του Χίτλερ να απορριφθούν τελικά 
όχι μόνο από την Τσεχοσλοβακία, αλλά και από την 
Αγγλία και από τη Γαλλία.

Ακολούθως Γαλλία και Τσεχοσλοβακία προχωρούν 
σε επιστρατεύσεις ενώ ο Τσάμπερλεν σε ραδιοφωνικό 
μήνυμά του στις 27 Σεπτεμβρίου 1938, σε μια ύστα-
τη προσπάθεια αποφυγής του πολέμου προτείνει να 
συγκληθεί επειγόντως Διεθνής τετραμερής Διάσκεψη, 
προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά. Ο Χίτλερ δηλώνει 
την επομένη ότι δέχεται την εισήγηση και αναβάλλει την 
εισβολή στη Τσεχοσλοβακία, για μόνο όμως 24 ώρες.

Κάτω από την «τελεσιγραφική» αυτή χρονική προ-
θεσμία, πρωτοφανή στη Διεθνή Διπλωματία, την επό-
μενη ημέρα 29 Σεπτεμβρίου 1938, ξεκίνησε τις μεσημ-
βρινές ώρες εσπευσμένα η κατά σύγχρονη αντίληψη 
«Σύνοδος Κορυφής», η οποία έμεινε στην ιστορία ως 
«Διεθνής Συνδιάσκεψη του Μονάχου». Ως χώρος της 
συνδιασκέψεως είχε επιλεγεί η μεγάλη αίθουσα του 
μεγάρου Φύρερμπαου του Μονάχου. Οι εργασίες της 
διεξήχθησαν ερήμην της Τσεχοσλοβακικής κυβερνή-
σεως, της οποίας δεν είχε κληθεί εκπρόσωπος, έστω 
και ως παρατηρητής. Η συνδιάσκεψη συνεχίστηκε 
μέχρι και δύο ώρες μετά το μεσονύκτιο, οπότε και ολο-
κληρώθηκε το εξ οκτώ άρθρων Σύμφωνο, το οποίο 

υπεγράφη με άμεση ισχύ, προβλέποντας όμως για την 
εφαρμογή του σύσταση Διεθνούς Επιτροπής και είσοδο 
των Γερμανικών στρατευμάτων στη Σουδητία από την 
επομένη της υπογραφής, δηλαδή 1η Οκτωβρίου 1938.

Τόσο ο Τσάμπερλεν όσο και ο Νταλαντιέ επέστρε-
ψαν στις χώρες τους ως θριαμβευτές και τα πλήθη των 
συμπατριωτών τους, επιφύλαξαν θερμές υποδοχές, 
διακηρύσσοντας μάλιστα ο πρώτος δημόσια την «έντι-
μη ειρήνη», ή «ειρήνη στην εποχή μας», απομακρύνο-
ντας έτσι κάθε απειλή πολέμου. Αντίθετα ο Νταλαντιέ 
βλέποντας το πλήθος που τον επευφημούσε φθάνο-
ντας στο Παρίσι, φέρεται να δήλωσε: «Οι ανόητοι, αν 
ήξεραν τι επευφημούν». Ο Χίτλερ επιστρέφοντας στο 
Βερολίνο, όπου πλήθη κόσμου τον ζητωκραύγαζαν 
στην αυτοκινητοπομπή του, έδειχνε περισσότερο αηδι-
ασμένος για την ειρήνη.

Στην Γερμανία, οι Γερμανοί Στρατηγοί και λοιποί 
στρατιωτικοί αξιωματούχοι, που σχεδίαζαν την από-
πειρα κατά του Χίτλερ, για να αποφευχθεί η Γερμανική 
εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και οι σοβαρότατοι κίν-
δυνοι επεκτάσεως των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
σε ένα μεγάλο πόλεμο, ματαίωσαν την προσπάθειά 
τους αυτή, έχοντας χάσει το βασικό τους έρεισμα. 
Έτσι τα πράγματα οδηγήθηκαν στον καταστρεπτικότατο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος μεταξύ άλλων, 
στέρησε την Αγγλία και Γαλλία των αποικιών τους και 
από κοσμοκράτειρες που ήταν προπολεμικά, έφθασαν 
εκεί που βρίσκονται σήμερα.                   

Τελευταία προσφορά
Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρήστος Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

Δ ιά την επιτυχή έκβαση ενός πολέμου, μεγάλη 
σημασία έχει η πεποίθηση ότι, τα μηνύματα που 

αποστέλλονται ή λαμβάνονται είναι προστατευμένα και 
ουχί προϊόν, υποκλοπής.

Δι’ αυτό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται 

είναι υψίστης τεχνολογίας και ασφαλείας και οι χειρι-
στές, μεγάλου βαθμού εμπιστοσύνης.

Στην πράξη, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Οι αντίπα-
λοι κατορθώνουν με διάφορους τρόπους, να «διαβά-
ζουν» τα μηνύματα της άλλης πλευράς, όπως και έγινε 

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά
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στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας πάρουμε μια ιδέα, με 
την περιγραφή μας.

Κατά τον Σεπτέμβριο 1944, το Γερμανικό Τμήμα 
Ασφαλείας μηνημάτων, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι 
η μηχανή «Enigma» αυτή, δηλαδή, που έστελνε τα 
κωδικοποιημένα μηνύματα των Γερμανικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, θ’ αποτελούσε πηγή ανησυχίας για το Γ΄ 
Ράιχ.

Είτε, προδότες φανέρωναν τα σχέδιά τους στους 
Συμμάχους, όπως ο Χίτλερ συνήθιζε να πιστεύει, 
είτε οι Σύμμαχοι είχαν κατορθώσει να εισχωρήσουν 
στα Γερμανικά κρυπτογραφήματα, η «Enigma» ήταν 
πλέον υπό δοκιμασία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο 
Γερμανικός Στρατός, στο τέλος του 1944 να σκέπτεται 
να την αποσύρει. Επειδή, όμως, η κατασκευή και η 
διανομή νέας μηχανής ήτο πράγμα αδύνατον, έτσι στο 

χρονικό διάστημα που απέμενε, συνέχισαν με το ίδιο 
κρυπτογραφικό σύστημα.

Ο λόγος αυτός προστασίας των μηνυμάτων, έπαιξε 
σπουδαίο ρόλο στα ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα που 
ελήφθησαν για την επιχείρηση των Γερμανών στις 
Αρδένες, δηλαδή, την αντεπίθεση τα Χριστούγεννα του 
1944. Ο Χίτλερ, όταν το επιτελείο του σχεδίαζε την 
αντεπίθεση, διέταξε ότι καμμία διαταγή του ή άλλο σχε-
τικό, να μη μεταδίδεται δι’ ασυρμάτου. Έτσι, η Αγγλική 
Υπηρεσία αποκρυπτογραφήσεως, που παρακολουθού-
σε τα μηνύματα, στέρεψε πληροφοριών.

Οι Σύμμαχοι, βέβαια, είχαν πληροφορηθεί περί της 
αντεπιθέσεως από αεροφωτογραφίες ή και καταθέσεις 
αιχμαλώτων και γνώριζαν ότι, οι Γερμανοί ετοιμάζουν 
μία αντεπίθεση. Αλλά, επειδή η Συμμαχική Υπηρεσία 
Αποκρυπτογραφήσεως δεν επιβεβαίωσε τον χρόνο, οι 
Αγγλο-Αμερικάνοι, δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Οι 
Γερμανοί απέκτησαν την πρωτοβουλία και η έκπληξη 
των Eisenhower και Brandley  ήτο μεγάλη και παρ’ ολί-
γον οι Σύμμαχοι να υποστούν, μία ήττα από την οποία 
δύσκολα, θα έβγαιναν άφθαρτοι.

Μετά τις Αρδένες, οι Γερμανοί, πάντως, συνέχιζαν 
να χρησιμοποιούν τη μηχανή «Enigma» μέχρι την αυτο-
κτονία του Χίτλερ, τον Απρίλιο του 1945.

Ο πόλεμος στην Ευρώπη τέλειωσε τον Μάιο του 1945, 
αλλά οι μηχανές «Enigma» σε ορισμένα μέρη συνέχισαν 
να λειτουργούν, με το Αμερικανικό Πεντάγωνο ν’ απο-
κρυπτογραφεί τα μηνύματά τους, μέχρι της παραδόσεως 
των Ιαπώνων, Σεπτέμβριος 1945.

Τα μηνύματα, τώρα, προήρχοντο όχι από την 
Γερμανία, η οποία είχε καταστραφεί και παραδοθεί, 
αλλά από κράτη ουδέτερα, στα οποία ευρίσκοντο πρε-
σβείες ή αποστολές των Ιαπώνων, καθ’ όσον αυτές 
ήταν εφοδιασμένες, ακόμη, με μηχανές «Enigma».

Στον πόλεμο του Ειρηνικού Ωκεανού με την Αμερική 
να πολεμά σχεδόν μόνη της, η Αρμόδια Υπηρεσία, 
συνέχιζε ν’ αποκρυπτογραφεί μηνύματα των Ιαπώνων, 
όπως αυτό, από ένα έγγραφο μεγάλης σπουδαιότητος 
-που είδε το φως της δημοσιότητας το 1974, μετά από 
έγκριση των Αμερικανών- και που δίνει απάντηση 
στο: «Γιατί, ο Πρόεδρος της Αμερικής Τρούμαν, απο-
φάσισε να ρίξει την ατομική βόμβα στη Hirosima την 
6η Αυγούστου 1945» ενώ όλοι πίστευαν τότε, ότι οι 
Ιάπωνες ήταν έτοιμοι, να παραδοθούν.

Η μηχανή «Enigma» με τους 4 ΡΟΤΟΡΕΣ που χρησιμοποι-
ήθηκε από γερμανικό πολεμικό ναυτικό, δυσκόλεψε πολύ 
τους συμμάχους.

Ο Alan Turing ο οποίος «έσπασε» τον κωδικό του «Enigma». 
Άλλαξε τον ρουν του πολέμου.

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά
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Λέγεται, ότι, ο λόγος ήταν να προλάβουν τη Ρωσία 
να επέμβει στην Άπω Ανατολή, αφού εκείνη την ημέρα 
κήρυττε, επισήμως, τον πόλεμο με την Ιαπωνία. Άλλοι, 
λέγουν ότι ήταν ένα έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο Τρούμαν σε 
όλη του τη ζωή υποστήριζε ότι, το έκανε για να σώσει 
χιλιάδες ζωές, με την παρά-
δοση της Ιαπωνίας.

Το έγγραφο από τα 
Αρχεία, που έγινε γνωστό το 
1974, ήταν ένα σήμα που είχε 
υποκλαπεί από την Υπηρεσία 
αποκρυπτογραφήσεως της 
Αμερικής, είχε σταλεί από το 
Τόκιο στον Πρεσβευτή της 
Ιαπωνίας στη Μόσχα την 12η 
Ιουλίου 1944 και επιβεβαιώ-
νει την άποψη του Τρούμαν, 
δικαιώνοντάς τον.

Και αυτό γιατί, το κείμενο 
του σήματος γνωστοποιούσε 
ότι, ο Ιάπωνας Αυτοκράτορας Hirohito είχε, πράγματι, 
αποφασίσει να παραδοθεί και ότι οι Ιάπωνες, ήταν έτοιμοι 
να προσφέρουν όρους ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης 
και της αποχωρήσεως των στρατευμάτων τους, από 
όλες τις κατεχόμενες χώρες, κάνοντας έκκληση στην 
Αμερική και Αγγλία για τερματισμό του πολέμου και 
επίσης ότι, ήταν προετοιμασμένοι να εμποδίσουν την 
είσοδο στον πόλεμο της Άπω Ανατολής στη Ρωσία. 

Ειδικοί Αμερικανοί Επιστήμονες των Μυστικών 
Υπηρεσιών, αναλύοντας και μελετώντας το κείμενο, 
συμπέραναν ότι ήταν μία καλά οργανωμένη προσπάθεια 
των Ιαπώνων, ν’ αποφύγουν την ήττα και την κατοχή 
και ομοίαζε μάλλον με «παζάρεμα» παρά με παράδοση, 

συμβούλευσαν, δε και τον 
Πρόεδρό τους σχετικά.

Εξ άλλου, υπήρχαν, τότε 
ισχυρά στρατιωτικά στοι-
χεία στις Ιαπωνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις που επιθυμούσαν 
τη συνέχιση του πολέμου σε 
απομακρυσμένα σημεία, του 
Ειρηνικού. Η απόφαση του 
Αμερικανού Προέδρου, λοι-
πόν, παρά την καλή πρόθεση 
του Αυτοκράτορα ήταν, απο-
τέλεσμα μιας σειράς συμπε-
ρασμάτων, βγαλμένων από 

τη Συμμαχική Υπηρεσία αποκρυπτογραφήσεως σημά-
των.

Έτσι, με την τελική συμβολή της Υπηρεσίας αυτής 
στη νίκη, τελείωσε ο Πόλεμος. Τα τηλέτυπα σιώπησαν 
και οι εξαιρετικοί επιστήμονες που τα χειρίστηκαν, 
γύρισαν στις πατρίδες τους, βέβαιοι ότι είχαν επιτελέ-
σει ένα τεράστιο έργο, σώζωντας ζωές και δίνοντας 
την ελευθερία σε εκατομμύρια ανθρώπους.      

Οι τρεις αρχικώς φτερωτοί τροχοί (ΡΟΤΟΡΕΣ) του «Enigma». Οι 4 ΡΟΤΟΡΕΣ καθυστέρησαν τους συμμάχους στην κρυπτα-
νάλυση.

Ο πόλεμος στην Ευρώπη τέλειωσε 

τον Μάιο του 1945, αλλά οι  

μηχανές «Enigma» σε ορισμένα 

μέρη συνέχισαν να λειτουργούν, 

με το Αμερικανικό Πεντάγωνο ν’ 

αποκρυπτογραφεί τα μηνύματά 

τους, μέχρι της παραδόσεως των 

Ιαπώνων, Σεπτέμβριος 1945.

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά
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H επιτυχημένη έκβαση ενός απελευθερωτικού 
δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο των μαχών. 

Σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, παράγοντα αποτελεί 
η συγκυρία των πολιτικών επιδιώξεων άλλων εθνών 
και ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων. Κραυγαλέο 
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Δ. Θράκης, 
η οποία αν και κατά την διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού 
πολέμου απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό, 
εντούτοις με την συνθήκη του Βουκουρεστίου (28-
7/10-8-1913) αποδόθηκε τελικά στους Βουλγάρους.
Τα σχετικά ιστορικά γεγονότα είναι ευρέως γνωστά. Δεν 
είναι όμως γνωστές οι λεπτομέρειες κάθε συμβάντος. 
Αυτές είναι κρυμμένες μέσα σε πλήθος στρατιωτικών 
και κυβερνητικών εγγράφων, δημοσιογραφικών αντα-
ποκρίσεων και ακόμη μέσα σε ξεχασμένες ή σβησμένες 
μνήμες ανθρώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο 
σ’ αυτά. Η αποκάλυψή τους αποτελεί το άκρως κοπιαστι-
κό έργο των ιστορικών ερευνητών.

Κατά το έτος 1938 εορτάστηκε στη Δράμα η 25η 
της απελευθέρωσής της. Επίσημος προσκεκλημέ-
νος στην εκδήλωση ήταν ο τότε υποναύαρχος ε.α. 
Στυλιανός Μαυρομιχάλης. Γόνος της οικογένειας των 
Μαυρομιχαλαίων της Μάνης υπήρξε πρωταγωνιστής 

πολλών γεγονότων, τόσο του Μακεδονικού αγώνα, 
όσο και των δύο βαλκανικών πολέμων.

Ήδη το 1906, νεαρός τότε σημαιοφόρος το πολεμικού 
ναυτικού, τοποθετήθηκε ως γραμματέας στο υποπροξε-
νείο της Καβάλας. Με το ψευδώνυμο «Μαυρομμάτης» και 
αργότερα με το ψευδώνυμο «Σουλεϊμάν» έγινε η ψυχή του 
Μακεδονικού αγώνα στην ανατολική Μακεδονία. Ίδρυσε 
και οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Καβάλας και Δράμας και 
σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Δράμας και μετέπει-
τα μαρτυρήσαντα στην Σμύρνη Χρυσόστομο, επέτυχε την 
αναπτέρωση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων, την 
επιβολή της οργανώσεως και επέκτασή της στην Δ. Θράκη, 
την ένοπλη οργάνωση των εντοπίων και την απώθηση των 
Βουλγάρων στα ενδότερα της χώρας.

Ο πρόξενος της Καβάλας, στην έκθεσή του για την 
δράση του Μαυρομιχάλη, αναφέρει: «Ο Μαυρομμάτης 
είναι ο ακαταπόνητος εργάτης της εθνικής ιδέας. Διά 
των επισκέψεών του και της αόκνου εργασίας του 
συνεισέφερεν τα μέγιστα εις την ανάπτυξιν του εθνικού 
φρονήματος».

Με την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου ο 
Στυλιανός Μαυρομιχάλης επανήλθε στο πολεμικό 
ναυτικό, ανέλαβε τη διοίκηση της Α΄ πυροβολαρχίας 
βαρέων πυροβόλων του θωρηκτού «Αβέρωφ» και 
έλαβε μέρος στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου. 
Για τη δράση αυτή αλλά και την προηγούμενη στην 
ανατολική Μακεδονία, του ανατέθηκε τιμητικά στις 
27 Ιουνίου 1913 από τον αρχηγό του στόλου ναύαρ-
χο Κουντουριώτη, να καταλάβει με ναυτικό άγημα 
του αντιτορπιλλικού «Δόξα» την απελευθερωθείσα 
Καβάλα και μετ’ ολίγον και τη Δράμα.

Στην προαναφερθείσα επετειακή εκδήλω-
ση στη Δράμα μετείχε και ο τότε δήμαρχος της 
Αλεξανδρούπολης αείμνηστος Κων/νος Αλτιναλμάζης. 

1913-2013
100 χρόνια από την πρώτη απελευθέρωση 
της Αλεξανδρούπολης

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Π. Μουντανέας ΠΝ

Ο υποναύαρχος Στυλιανός Μαυρομιχάλης.
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Κατά την συνάντηση των δύο ανδρών ζητήθηκε από τον 
δήμαρχο να καταγραφούν από τον υποναύαρχο οι μνή-
μες του από την πρώτη, αλλά δυστυχώς προσωρινή, 
απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης το 1913. 

Ο υποναύαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα 
του δημάρχου με επιστολή που του έστειλε στις 22 
Αυγούστου 1938. Η επιστολή αυτή έχει δημοσιευτεί 
στα «Θρακικά», τόμος 16, του 1941, καθώς και στην 
τοπική εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη».

Στην εισαγωγή της επιστολής αναφέρει κατά λέξη 
τα εξής: «Συνεπής προς την υπόσχεσιν την οποίαν σας 
έδωκα εν Δράμα κατά τας εορτάς της 25ετηρίδος της 
απελευθερώσεώς της, έρχομαι διά της παρούσης μου 
να σας γνωρίσω τα σχετικά με την πόλιν σας ιστορικά 
γεγονότα από του 1906 μέχρι της απελευθερώσεώς 
της, τα οποία τηρούμενα εις το αρχείον του Δήμου σας 
θα είναι η επίσημος ιστορία, η οποία ίσως αναμοχλεύση 
εις τους εκ των συμπολιτών σας παλαιούς κατοίκους 
του Δεδεαγάτς παλαιάς ευκλεείς ημέρας.»

Στη συνέχεια, το 1ο μέρος της επιστολής αναφέρεται 
στις δράσεις και διασυνδέσεις στο Δεδεαγάτς και την 
ευρύτερη περιοχή της Δ. Θράκης, από την έλευσή του 
στην Καβάλα το 1906 ως τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο.

Συγκεκριμένα, λέγει για την ανάγκη που προέκυψε 
για επέκταση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου 
Καβάλας-Δράμας στην Ξάνθη και στο Δεδεαγάτς. Στο 
τελευταίο, λόγω της δυνατότητας θαλάσσιας επικοινω-
νίας με την Καβάλα που παρείχε το λιμάνι του.

Συνεργάστηκε κατ’ επανάληψη με τους προξένους 
Ίωνα Δραγούμη και Ευθύμιο Κανελλόπουλο καθώς και 
με τους αοιδίμους μητροπολίτες Αίνου Λουκά Πετρίδη 
και Ιωακείμ Γεωργιάδη, στη δημιουργία των πρώτων 
πυρήνων διοργάνωσης, μεταφοράς όπλων, διείσδυσης 
αποστελλομένων προσώπων και δικτύου ειδικών πλη-
ροφοριών.

Εισηγήθηκε στο Εθνικό Κέντρο των Αθηνών την 
ίδρυση προξενείου στην Ξάνθη, το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε το 1907-1908 με πρόξενο τον Άγγελο 
Άννινο. Παράλληλα με την υπόδειξή του, στάλθηκαν 
ως εκπρόσωποι της οργάνωσης στην Ξάνθη ο ανθυπί-
λαρχος Ν. Αινιάν και στο Δεδεαγάτς ο ανθυπολοχαγός 
πυροβολικού Π. Βλάσης.

Στο 2ο μέρος της επιστολής αναφέρονται τα γεγο-
νότα που διαδραματίσθηκαν κατά και αμέσως μετά 

την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης. Είχε ήδη 
καταληφθεί η Καβάλα και ο Ελληνικός στόλος με το 
θωρηκτό «Αβέρωφ» επικεφαλής, έχοντας το λιμάνι 
της ως ορμητήριο κρατούσε σε στενό αποκλεισμό τις 
ακτές από τις εκβολές του Νέστου ως την Αίνο.

Τα γεγονότα της κατάληψης της Αλεξανδρούπολης 
λαμβάνουν χώρα κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου 
και τις αρχές του Ιουλίου του 1913. Το χρονικό όπως 
το παρουσιάζει ο συγγραφέας έχει ως εξής: «Την 28ην 
Ιουνίου τα Βουλγαρικά οχυρώματα του Δεδεαγάτς έβα-
λον δέκα βολάς κατά της περιπολούσης εις απόστασιν 
6.400 μέτρων από της πόλεως ευδρόμου «Μυκάλης» 
και την ηνάγκασαν να απομακρυνθή εκτός βολής και αφ’ 
ετέρου δεν υστέρησαν να βάλωσιν από Μάκρης εχθρικά 
πυροβόλα κατά του αντιτορπιλικού «Λόγχη».

Την επομένην, 29 Ιουνίου, το θωρηκτόν «Ψαρά» επλη-
σίασε κατά την περιπολίαν του την ακτή του Δεδεαγάτς, 
διαδραμόν ηρέμα έμπροσθεν της πόλεως. Αμέσως τα 
οχυρώματα ήρχισαν κατ’ αυτού πυρ. Ο κυβερνήτης, 
του πλοίαρχος του Β.Ν. Ανδρέας Μιαούλης, έγγονος 
του ομωνύμου μεγάλου ναυάρχου της Επαναστάσεως 
Ανδρέα Μιαούλη, τηρώντας παραδόσεις του ονόματός 
του, έκρινεν ότι δεν έπρεπε να ανταποδώσει το πυρ, ίνα 
μη βλάψει πόλιν Ελληνικήν και συνεχίσας αγερώχως 
με μικράν ταχύτητα την διαδρομήν του κατευθύνθη προς 
Σαμοθράκην.

Παρετηρήθη κατ’ εκείνην την ημέραν από των 
«Ψαρρών» ότι εις τους στρατώνας του Δεδεαγάτς εκυ-
μάτιζεν η σημαία του Ερυθρού Σταυρού της Γενεύης, 
ίνα περιπλανώμενα τα πλοία μας απόσχωσιν του βομ-
βαρδισμού. Περί τας πρωινάς ώρας της 11ης Ιουλίου ο 
Ναύαρχος ειδοποιείται υπό των περιπολούντων πλοί-

Ο τότε Δήμαρχος του Δεδεαγάτς (Αλεξανδρούπολης)
 Κων/νος Αλτιναλμάζης.
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ων, ότι οι Βούλγαροι πιθανώς υποχωρούντες υπό την 
πίεσιν της θυελλώδους προελάσεως των στρατιών του 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, επυρπόλουν το Δεδεαγάτς.

Εν τω άμα διετάχθη η άπαρσις του «Αβέρωφ» και ο 
πλους του προς Δεδεαγάτς. Από αποστάσεως πέντε και 
πλέον μιλίων, ουρανομήκεις τολύπαι φλογών καπνού, 
παρουσίαζον την πόλιν παραδεδομένην τω πυρί. Η 
συγκίνησις του πληρώματος του «Αβέρωφ» εκορυφού-
το όταν έβλεπε την ατμοσφαίραν πυκνουμένην εφό-
σον επλησιάζομεν. Περί την 5ην ώραν της εσπέρας 
ο «Αβέρωφ» ηγκυροβόλησεν εις το Δεδεαγάτς, ενώ 
ζητωκραυγαί ηκούοντο εκ του λιμένος, όπου πλήθος 
πολύ, έξαλλον εχαιρέτα διά Σημαιών και μανδυλίων».

Από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης προκύπτει 
ότι το ανιχνευτικό πλοίο «Ιέραξ», που περιπολούσε 
μπροστά από το Δεδεαγάτς, ήταν αυτό που περί ώραν 
3ην πρωινήν της 11ης Ιουλίου, αντελήφθη τη φωτιά και 
έσπευσε να ειδοποιήσει τον Ναύαρχο Κουντουριώτη. 
Εκείνη τη στιγμή το θωρηκτό «Αβέρωφ» ναυλοχούσε 
στην Καβάλα για ανθράκευση. Η διαταγή του Ναυάρχου 
ήταν όλος ο στόλος άμεσα να κατευθυνθεί προς το 
Δεδεαγάτς. Το ίδιο πράττει και το «Αβέρωφ» διακόπτο-
ντας την ανθράκευσή του. Στις 3μ.μ. το «Ιέραξ» κατορ-
θώνει να ελλιμενιστεί, περνώντας μέσα από το φράγμα 
τορπιλών με το οποίο είχε αποκλειστεί το λιμάνι από τους 
Βουλγάρους. Ο υποπλοίαρχος Αργυρόπουλος αποβιβά-
ζεται και έρχεται σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη 
και τον πρόξενο για λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας του λιμανιού. Στις 6 μ.μ. φθάνουν τα θωρη-
κτά «Ύδρα» και «Ψαρά» και τα αντιτορπιλικά «Ασπίς» 
και «Θύελλα» και μία ώρα αργότερα, στις 7 μ.μ., φθάνει 
και το «Αβέρωφ».

Ο Μαυρομιχάλης συνεχίζοντας γράφει: «Ανήλθον 
αμέσως επ’ αυτού ο Μητροπολίτης Αίνου Ιωακείμ, ο 
Μουφτής κ.λπ. και υπέβαλαν τα σέβη των εις τον ελευ-
θερωτήν Ναύαρχον, πληροφορήσαντες αυτόν ότι οι 
Βούλγαροι εν βία φεύγοντες, έθεσαν πυρ εις τα εκτός 
πόλεως ευρισκόμενα αποθέματα σανού, τροφίμων και 
λοιπών εφοδίων των, τα οποία ηθέλησαν να καταστρέ-
ψωσιν ίνα μη περιέλθουν εις χείρας μας.»

Την επομένη ημέρα 12 Ιουλίου 1913 ο Στ. Μαυρομιχάλης 
επικεφαλής αγήματος αποβιβάζεται και συνοδευόμενος 
από τον Μητροπολίτη, τον Μουφτή, τους πρόκριτους και 
πλήθος κόσμου μεταβαίνει στο Διοικητήριο όπου υψώνει 

την Ελληνική Σημαία και διαβάζει τη διαταγή της κατάλη-
ψης της πόλης. Στη συνέχεια εγκαθίσταται στο Διοικητήριο 
και σε συνεργασία με ντόπιους γνωστούς του, αναλαμβά-
νει την ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών της πόλης, 
των οποίων η εύρυθμη λειτουργία αποκαθίσταται μέσα σε 
ελάχιστες ημέρες.

Κατασχέθηκε άφθονο βουλγάρικο και τούρκικο τρο-
χαίο σιδηροδρομικό υλικό και ανάμεσά τους ολόκληρος 
ο πολυτελής αυτοκρατορικός σιδηροδρομικός συρμός 
του σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ, δώρο της αυτοκράτειας 
της Γαλλίας Ευγενίας. Με αυτόν τον συρμό ο σουλτά-
νος ταξίδεψε το 1867 στο Παρίσι. Ο συρμός αυτός, που 
αποτελείτο από τριάντα και πλέον πολυτελή βαγόνια, 
που έφεραν τον αυτοκρατορικό ντουρά, στάλθηκε στη 
Θεσσαλονίκη ως δώρο στον βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ο Στ. Μαυρομιχάλης παρέμεινε στο Δεδεαγάτς μέχρι 
την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου στις 
28 Ιουλίου 1913, οπότε παρέδωσε τη διοίκηση στον 
υποπρόξενο της Ελλάδας Δημήτριο Σπαθάρα.
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Το καπνιστήριο από τον αυτοκρατορικό συρμό του σουλτά-
νου Αβδούλ Αζίζ που κατασχέθηκε. («Σελίδες από την ιστορία 
της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 228, αρχείο 
Ζαφ. Αλεξιάδη.)
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Γενικά

Η λέξη «ναύσταθμος» έχει αρχαία προέλευση και 
σημαίνει σταθμό «νηών». Η λέξη «ναυς» στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα σημαίνει πολεμικό πλοίο. Άρα λέγο-
ντας ναύσταθμο εννοούμε το σταθμό των πολεμικών 
πλοίων. Αυτό είναι ένα φυσικό ή τεχνητό λιμάνι ή 
όρμος κατάλληλα διασκευασμένος, όπου λιμενίζονται, 
επισκευάζονται και εφοδιάζονται με κάθε είδους υλικό 
τα πολεμικά πλοία.

Γενικά ο ναύσταθμος έχει προβλήτες και σχά-
ρες για την παραβολή και ανέλκυση των πλοίων και 
ευκολίες για την παροχή νερού και ρεύματος. Οι πιο 
εξελιγμένοι ναύσταθμοι περιλαμβάνουν ναυπηγεία, 
συνεργεία, εργοστάσια για την επισκευή και μετασκευή 
των πλοίων, δεξαμενές καυσίμων, αποθήκες εφοδίων 
και υλικών, οικήματα για την ενδιαίτηση των πληρω-
μάτων, λέσχες ψυχαγωγίας των αξιωματικών και υπα-
ξιωματικών, ακόμη και σπίτια για την παραμονή των 
οικογενειών των αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Στο ναύσταθμο τα πλοία προστατεύονται από εχθρι-
κές προσβολές. Για το σκοπό αυτό οι ναύσταθμοι 
οχυρώνονται με αμυντικά έργα, πυροβολεία, φράγματα 
και ναρκοπέδια. Τα μεγαλύτερα ναυτικά κράτη έχουν 
περισσότερους από ένα ναυστάθμους και οι πιο μικροί 
από αυτούς ονομάζονται ναυτικές βάσεις. Η Ελλάδα 
σήμερα διαθέτει δύο συστηματικούς ναυστάθμους, 
τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και τον ναύσταθμο της 
Σούδας Κρήτης και πολλές ναυτικές βάσεις.

Αρχαία εποχή

Οι αρχαίοι Έλληνες στη θέση των ναυστάθμων είχαν 
τα νεώρια. Αυτά ήταν φυσικά λιμάνια ή όρμοι ειδικά 
διασκευασμένοι για τη ναυπήγηση νέων πλοίων αλλά 
και για τη φύλαξη των παλιών μέσα στους νεωσοίκους 
(υπόστεγο εντός του νεώριου). Τέτοια νεώρια υπήρ-
χαν στα δύο λιμάνια του Πειραιά, δηλαδή στο μεγάλο 
λιμάνι της Ζέας και στο μικρότερο της Μουνιχίας. Το 

πρώτο χωρούσε 196 και το δεύτερο 82 νεωσοίκους. 
Όταν άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, 300 τριή-
ρεις υπήρχαν μέσα στο νεώριο του Πειραιά έτοιμες για 
πόλεμο. Λέγεται μάλιστα ότι δαπανήθηκαν από τους 
Αθηναίους 1000 τάλαντα για την κατασκευή αυτών 
των πλοίων.

Αλεξανδρινή εποχή

Ο Μέγας Αλέξανδρος σαν Στρατηλάτης και εκπολιτι-
στής των απέραντων ασιατικών ακτών, αντελήφθηκε 
από την πρώτη στιγμή των ναυτικών βάσεων και 
επειδή πρόθεσή του ήταν η συγκρότηση της μεγαλύ-
τερης ναυτικής δύναμης, του τότε γνωστού κόσμου 
και η εκτέλεση της μεγαλύτερης ναυτικής αποστολής, 
εμπιστεύθηκε αυτή στο Νέαρχο, γιο του Ανδροτίμου 
από την Κρήτη. Όταν ο Νέαρχος αποφάσισε να εκτε-
λέσει τον περίπλου του Ινδικού ωκεανού το 326 π.Χ. 
εγκατέστησε δίκτυο λιμανιών και ναυτικών βάσεων 
για τον εφοδιασμό και τη συντήρηση των πλοίων του. 
Σαν απώτατος σταθμός και ναύσταθμος χρησιμοποι-
ήθηκε η Αλεξάνδρεια στις όχθες του κάτω Ινδού. Ως 
δεύτερη βάση και ενδιάμεσος σταθμός των πλοίων 
του χρησιμοποιήθηκε η Αλεξάνδρεια «εν Σόγδοις» η 
οποία διέθετε καλά λιμάνια και πολεμικό ναύσταθμο. 
Τρίτο και σημαντικότατο λιμάνι χρησιμοποίησε την 
πόλη Πάταλα, στην κορυφή του δέλτα του ποταμού 
Ινδού. Η πόλη οχυρώθηκε και κατασκευάστηκαν νεώ-

Ιστορική εξέλιξη των Ναυστάθμων 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ

Ναύσταθμος το 1905.
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/NafstathmosSalaminos.html
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ρια, αποθήκες και μεγάλο τεχνητό λιμάνι. Επειδή οι 
Πέρσες είχαν τεράστιο στόλο στον οποίο συμμετείχαν 
Φοίνικες, Πόντιοι, Κύπριοι και Αιγύπτιοι, ο Αλέξανδρος 
δεν διακινδύνευσε τη ναυμαχία αλλά εξουδετέρωσε 
τα εχθρικά σκάφη καταστρέφοντας από την ξηρά τις 
ναυτικές βάσεις τους. Έτσι με την κατάκτηση των 
ναυστάθμων της Μιλήτου, της Αλικαρνασσού και της 
Τύρου εξασφάλισε την ελευθερία των θαλασσών και 
εξουδετέρωσε τη θαλάσσια ισχύ των Περσών.

Βυζαντινή εποχή

Οι Βυζαντινοί αργότερα κατασκευάζουν και συντηρούν 
σπουδαίους ναυστάθμους. Οι ναύσταθμοι και οι ταρσα-
νάδες ήσαν κατασκευασμένοι σχεδόν σε όλα τα παράλια 
της αχανούς αυτής επικράτειας. Όπου άνοιγε ασφαλής 
όρμος εκεί κατασκευαζόταν τουλάχιστον ένας ταρσα-
νάς και ένα ναυπηγείο. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιού-
σαν τους ναυστάθμους όπως οι αρχαίοι Έλληνες, τους 
οποίους αντέγραψαν πιστά. Ανέσυραν τα μικρά πλοία 
τους το χειμώνα στην ξηρά και κρεμούσαν τα όπλα τους 
σε ειδικές οπλοθήκες που ήταν κατασκευασμένες σε 
αυτοτελή οικοδομήματα, όπως ήταν τα παλιά χρόνια η 
οπλοθήκη του Φίλωνα στον Πειραιά. Τους μεγάλους 
δρόμωνες τους ανέσυραν μόνο για γενικές επισκευές. 
Μεγαλύτερος από όλους τους ναυστάθμους της αυτο-
κρατορίας ήταν το «Χρυσούν Κέρας». Αυτός σχηματιζό-
ταν από μια πλατιά γλώσσα θάλασσας που εισχωρούσε 
βαθιά μέσα στην ευρωπαϊκή ακτή της Πόλης προς το 
μέρος της Προποντίδας και έτσι σχηματιζόταν λιμάνι 
ωραίο και ασφαλές που το συμπλήρωναν πολύ ισχυρά 
φρούρια γύρω-γύρω, πολλοί νεώσοικοι και ναυπηγεία. 
Μικρότεροι ναύσταθμοι ήταν αυτός που βρίσκεται κοντά 
στην πόλη του Ευγενίου, ο λεγόμενος «Γιαλή-Κιοβή», ο 
κόλπος του Βοσπόρου μέχρι του Κοσμίδου ο λεγόμενος 
«Εγιούπ» από τους Τούρκους και ο ναύσταθμος του 
λιμενίσκου ή του Ιουλιανού. Τον τελευταίο φάρδυνε και 
επιχωμάτωσε ο μηχανικός Ιουλιανός απ’ όπου έλαβε 
και το όνομά του. Ο λιμενίσκος αυτός πολύ γρήγορα 
δεν έφτανε για τις ανάγκες των πλοίων γι’ αυτό ίδρυσαν 
άλλο ναύσταθμο στο λιμανάκι των Σοφιών, αφού το 
κατέστησαν ασφαλές όπως έπρεπε με μάντρα γύρω-γύ-
ρω, ίδρυσαν μέσα νεωσοίκους, ναυπηγεία και το ονόμα-
σαν «Κοντοσκαλιό». Άλλοι ναύσταθμοι ήταν το νεώριο 

των Βλαχερνών που μας το περιγράφει ο Παχυμέρης1 
με λεπτομέρειες πολλές, του Αγίου Μάμαντος, του 
Θεοδοσίου, του Καισαρίου και του Εβδόμου. Τέλος 
μπορούμε να πούμε ότι όλος ο Κεράτιος αποτελούσε 
ένα γενικό ναύσταθμο, όπου σε ώρα πολέμου έριχναν 
μια γερή αλυσίδα με την οποία έφραζαν το στόμιο και 
ολόκληρος ο στόλος βρισκόταν σε μεγάλη ασφάλεια. 
Αργότερα οι Βυζαντινοί ίδρυσαν και διατηρούσαν άριστο 
ναύσταθμο μέσα στον Κεράτιο Κόλπο2, όπου μπορούσαν 
να λιμενισθούν πιο πολλά από 1000 πολεμικά πλοία, τα 
ονομαζόμενα Βασιλικά πλοία3.

Τα πλοία αυτά αποτελούσαν τον αυτοκρατορικό 
στόλο της Κων/πόλεως που είχε κατά σειρά σταθμούς 
της Κων/λης, Αβύδου, Λέσβου, Ρόδου, Άκρας, Συρίας 
της Καρχιδόνος, των Συρακουσών και της Ραβένας. 
Η ναυτική ετοιμότητα του Βυζαντίου ήταν πράγματι 
αξιοθαύμαστη, γεγονός που μαρτυρεί την τέλεια από-
δοση του οργανωτικού συστήματος κινητοποίησης των 
ναυτικών δυνάμεων του Βυζαντίου. Την εποχή μάλιστα 
του Ιουλιανού του Παραβάτη συγκροτήθηκε στόλος 
από 700 πολεμικά και 400 φορτηγά. Την εποχή του 
Λέοντα του Α΄ άλλος στόλος αποτελέστηκε από 1.113 
πλοία αλλά ο πιο εντυπωσιακός στόλος που συγκρο-
τήθηκε ποτέ την εποχή της ακμής του Βυζαντίου ήταν ο 
στόλος του Νικηφόρου Φωκά4 το 961, όταν ανέκτησε 
την Κρήτη. Στην εκστρατεία εκείνη συμμετείχαν 3.300 
πλοία. Για την ασφάλεια των πλοίων, οι Βυζαντινοί 
τοποθετούσαν στις εισόδους των ναυστάθμων φωτο-
βόλους φάρους, για να διευκολύνεται κατά τη νύκτα 
η είσοδος και η έξοδος των πλοίων, ιδιαίτερα μάλι-
στα κατά την προετοιμασία των επιχειρήσεων, όπου 
γινόταν η επάνδρωση και ο εξοπλισμός των πλοίων. 
Τέτοιοι φάροι ήταν ο φάρος της Χρυσούπολης, ο 
φάρος κοντά στη Βασιλική αποβάθρα, που ονομαζόταν 
και μικρός φάρος, το γνωστό Φανάρι5 κ.ά.

1 Βυζαντινός ιστορικός και λόγιος του ΙΓ΄ αιώνα.
2 Κ. Ράδου «Το ναυτικό του Βυζαντίου» (Αθήνα 1920).
3 Τα πλοία των Βυζαντινών ήσαν κωπήλατα και εμβολοφόρα και 

διακρίνονταν σε μακρά και στρογγύλα. Τα πρώτα ήταν πολεμικά 
και τα δεύτερα εμπορικά.

4 Κ. Ν. Αντωνόπουλου «Η Ιστορία του Εμπορικού Ναυτικού» 
(Αθήνα 1963).

5 Από το μικρό φάρο της βασιλικής αποβάθρας πήρε το όνομα η 
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Νεώτερη εποχή

Στη συνέχεια ο ναύσταθμος συμπαρασύρεται ιστορικά 
από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πόλεων της Δύσης 
που αναπτύχθηκαν σε άριστες ναυτικές δυνάμεις θεω-
ρούμενες έτσι σαν διάδοχοι του Βυζαντίου. Οι πόλεις 
αυτές ήταν κυρίως η Γένουα και η Βενετία. Η Γένουα 
είχε αξιόλογο ναύσταθμο με πλήθος αποθηκών. Μέσα 
σ’ αυτόν λιμενίζονταν 220 πλοία τα οποία όταν τα χρη-
σιμοποίησε κατάλληλα, κατατρόπωσε τους Ισπανούς 
και τους πήρε πολλά πλοία.

Όταν αργότερα η δύναμη της θαλάσσιας ισχύος 
πέρασε στα χέρια της Αγγλίας δημιουργήθηκε μια πολύ 
μεγάλη θαλασσοκρατία, με την ίδρυση ναυστάθμων και 
ναυτικών βάσεων σ’ όλο τον κόσμο. Η Μ. Βρεταννία 
που έχει αξιόλογη ναυτική παράδοση, σαν το πιο 
πατροπαράδοτο ναυτικό κράτος της Ευρώπης συντη-
ρεί μεγάλους ναυστάθμους στο Πόρτσμουθ, Πλύμουθ, 
Τσάταμ, Σκάπαφλοου και αλλού, καθώς και πολλές 
ναυτικές βάσεις στις παλαιότερες κτήσεις της.

Περίοδος του αγώνα

Κατά την επανάσταση του 1821 οι δυσκολίες του 
αγώνα και η έλλειψη πόρων δεν επέτρεψαν την ίδρυση 
ναυστάθμου και τα πλοία τα επισκεύαζαν οι νησιώτες 
στα ίδια τα νησιά τους. Ο στόλος της επαναστατημένης 

συνοικία του Πατριαρχείου «Φανάρι» το οποίο σώζεται μέχρι 
σήμερα...

Ελλάδας στηριζόταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία των 
τριών νησιών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, που διατη-
ρούσαν αντί ναυστάθμου τα νεώρια, όπου επισκευάζο-
νταν τα πλοία.

Στη συνέχεια με τη χρησιμοποίηση του ατμού και 
των σιδερένιων κατασκευών τα πλοία έγιναν πιο 
ογκώδη και ήταν αδύνατο να δένονται στην ξηρά‘ έτσι 
παρέμεναν μέσα στο θαλάσσιο χώρο του ναυστάθμου ή 
της ναυτικής βάσης.

Για το λιμενισμό και την ασφάλεια των πλοίων 
δημιουργήθηκαν προβλήτες και άλλες κατασκευές για 
την υποδοχή τους. Για τη συντήρηση και την επισκευή 
των πλοίων δημιουργήθηκαν μέσα στους ναυστάθ-
μους συνεργεία, αποθήκες με σχάρες για την ανέλκυσή 
τους κ.ά. Έτσι με το πέρασμα του χρόνου ο ναύσταθμος 
πήρε τη σημερινή του μορφή ώστε να περιλαμβάνει 
ναυπηγεία, εργοστάσια, συνεργεία, δεξαμενές, απο-
θήκες, νοσοκομεία, λέσχες, κινηματογράφους για την 
ψυχαγωγία του προσωπικού ακόμη και σπίτια για τη 
διαμονή των οικογενειών. Ο ναύσταθμος Σαλαμίνας 
περιλάμβανε, όταν άρχιζε να χτίζεται το 1881 μέσα 
στην περιοχή του και μικρά σπίτια όπου εγκαταστά-
θηκαν οι αξιωματικοί που μόλις είχαν φθάσει με τις 
οικογένειές τους από τον Πόρο στη Σαλαμίνα, λόγω 
μεταφοράς του ναυστάθμου. Τα σπίτια αυτά χτίστηκαν 
στην τοποθεσία όπου αργότερα ονομάστηκε «συνοικι-
σμός» κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.    

Nαύσταθμος Πόρτσμουθ.
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Α΄ μέρος

Είχαμε φθάσει πλέον εις το κέντρον του πολέμου.
Ευρισκόμεθα εις την Αγγλίαν, εις το έδαφος της 

υπερηφάνου και αδαμάστου αυτής χώρας, η οποία με 
τον θανάσιμον αγώνα που διεξήγε διά την προάσπισιν 
της ελευθερίας, έδινε το φωτεινόν παράδειγμα εις 
τους ελευθέρους ανθρώπους.

Από την πρώτην στιγμήν που απεβιβάσθημεν εις την 
Αγγλίαν, αντελήφθημεν το ακατάβλητον πνεύμα του 
Λαού της και την πίστιν με την οποίαν, είχαν αποδυθεί 
οι Βρεττανοί εις τον υπέρτατον αυτόν αγώνα.

Εδώ δεν υπήρχαν ημίμετρα. Εδώ έκαναν πόλεμον, 
εσκέπτοντο τον πόλεμον, εζούσαν τον πόλεμον.

Μία απόλυτη πειθαρχία και ένας τέλειος συντονι-
σμός, εχαρακτήριζαν κυρίως τον αγώνα των Άγγλων.

Δεν υπήρχεν ανάγκη να επιβλέπεται η τήρησις, μιας 
οιασδήποτε διατάξεως. Αρκούσε να εκδοθή η διαταγή. 
Ήτο βέβαιον ότι θα ετηρείτο θρησκευτικώς από τους 
πάντας. Η κάλυψις φώτων ήτο τελεία. Οι περιορισμοί 
που επεβάλλοντο, ετηρούντο κατά τρόπον εκπληκτι-
κόν. Και ήσαν πολλοί και σκληροί οι περιορισμοί αυτοί.

Περιορισμός τροφίμων, περιορισμός ιματισμού, 
περιορισμός νερού, περιορισμός καυσίμων, περιορι-
σμός στέγης. Υπήρχε πλήρης εμπιστοσύνη εις τους 
Κυβερνώντας και το σπουδαιότερον, υπήρχεν απόλυ-
τος πίστις εις τον αγώνα των.

Με την πρώτη ματιά, αντελαμβάνετο κανείς ότι 
ευρίσκετο εις την καρδιά του πολέμου.

Οι στρατιωτικοί εκυκλοφορούσαν με κρεμασμένα 
από τους ώμους των, τα σακκίδια με τας αντιασφυξιο-
γόνους προσωπίδας των.

Γυναίκες με στολές, ειργάζοντο εις όλας τας στρα-
τιωτικάς βοηθητικάς υπηρεσίας. Ναυτίνες, στρατιω-
τίνες, αεροπορίνες. Ο πολεμικός ρυθμός της ζωής 
συνέπερνε τα πάντα.

Επίστευα πάντοτε εις την τελικήν νίκην. Όταν έφθα-
σα εις το Λονδίνον και είδα πώς έκαναν τον πόλεμον 
εκεί, τότε απέκτησα βεβαιότητα διά την νίκην.

Μόλις εγκατέστησα το πλήρωμά μου εις το Τσάταμ, 
επήγα αμέσως εις το Λονδίνον και παρουσιάσθην εις 
τον Ναυτικόν Ακόλουθον διά να λάβω διαταγάς και 
διά να συνεννοηθώ σχετικώς με τα ζητήματα του νέου 
πλοίου.

Ο Πλοίαρχος Αλεξανδρής με την γνωστήν μεθο-
δικότητά του και σαφήνειαν, με κατετόπισεν αμέσως 
πλήρως.

Το νέον μου πλοίον θα ωνομάζετο ΑΔΡΙΑΣ. Με το 
όνομα αυτό ετιμώντο οι κατά τον παρόντα πόλεμον 
αγώνες του Βασιλικού Ναυτικού εις την Αδριατικήν.

Μου άρεσε πολύ αυτό το όνομα. Εις το άλλο αντι-
τορπιλλικόν μας, θα εδίδετο το όνομα ΠΙΝΔΟΣ, διά να 
τιμηθή ο αγών του Στρατού μας.

Οι Άγγλοι μάς έδιδαν ήδη και άλλα δύο αντιτορ-
πιλλικά, εις τα οποία εδόθησαν τα ονόματα ΚΑΝΑΡΗΣ 
και ΜΙΑΟΥΛΗΣ. Και τα τέσσερα ήσαν ομοίου τύπου και 
καινούργια. Θα τα παρελαμβάναμε από τα ναυπηγεία.

Ο Κυβερνήτης και το πλήρωμα της ΠΙΝΔΟΥ είχαν 
ήδη φθάσει. Ως Κυβερνήται είχαν τοποθετηθεί οι εξής.

Αντιπλοίαρχος Κύρης της ΠΙΝΔΟΥ, Αντιπλοίαρχος 
Τούμπας του ΑΔΡΙΑ, Πλοίαρχος Βλαχόπουλος του 
ΚΑΝΑΡΗ και συγχρόνως Διοικητής των αντιτορπιλλι-
κών και τέλος Αντιπλοίαρχος Ιατρίδης του ΜΙΑΟΥΛΗ.

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

ΑΔΡΙΑΣ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επιμελούνται οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Αμέσως άρχισα να ασχολούμαι με την συγκρότησιν 
του Επιτελείου και του πληρώματος του νέου πλοίου. Το 
Επιτελείον συνεκροτήθη από τους εξής αξιωματικούς.

Υποπλοίαρχος Λεβαντίνος ως Ύπαρχος και προ-
σωρινώς Αξιωματικός Πυροβολικού.

Σημαιοφόρος Μουρίκης Αξιωματικός Ναυτιλίας 
και Α/Υ.

Σημαιοφόρος Δράκαρης Αξιωματικός Τορπιλλών 
και Βομβών.

Πλωτάρχης (Μ) Μιχόπουλος Πρώτος Μηχανικός.
Σημαιοφόρος (Μ) Ευθυμίου Δεύτερος Μηχανικός.
Σημαιοφόρος (Μ) Στραβοκέφαλος Τρίτος 

Μηχανικός.
Επίκουρος σημαιοφόρος (Μ) Σαλιάρης.
Ως Ιατρός θα ετοποθετείτο, μέχρις ότου φθά-

σωμε εις την Αλεξάνδρειαν, ένας Άγγλος 
Αξιωματικός.

Ως Αξιωματικός σύνδεσμος, ετοποθετήθη ο 
Επίκουρος Ανθυποπλοίαρχος του Αγγλικού 
Ναυτικού Σάβαιτζ.

Αργότερα θα έφθανε ο Ανθυποπλοίαρχος 
Σωτηρίου, ο οποίος θα παρελάμβανε το 
Πυροβολικόν. Τέλος, Ταμίας θα ετοποθετείτο 
όταν θα εφθάναμεν εις την Αλεξάνδρειαν.

Ήμουν πολύ ικανοποιημένος από τας τοποθετήσεις 
αυτάς. Ήσαν όλοι πολύ καλοί Αξιωματικοί. Η συνέχισις 
του πολέμου, θα τους απεδείκνυεν αρίστους.

Το πλήρωμα συνεκροτήθη με βάσιν τους παλαιούς 
ναύτας του ΑΕΤΟΥ και τους ναύτας της Αποστολής των 
Ινδιών.

Κατά τον ίδιον τρόπον επελέγησαν και οι 
Υπαξιωματικοί. Όλοι οι Υπαξιωματικοί και οι ναύται 
απεδείχθησαν λαμπροί.

Είχα ως αρχήν να μη μεταθέτω κανένα εκ του πλοί-
ου, παρά μόνον εις περίπτωσιν εκτάκτου ανάγκης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, είχα πάντοτε ένα πλήρωμα 
που το ήξευρα και με ήξευρε, το οποίον ήτο ομοιογε-
νώς και ομοιομόρφως εκπαιδευμένον, με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται συνεχώς η μαχητικότις του πλοίου, 
δοθέντος ότι όλοι αποκτούσαν συγχρόνως την αυτήν 
πολεμικήν πείραν.

Την αρχήν αυτήν, την ετήρησα αυστηρώς και έτσι 
με το πλήρωμα που παρέλαβα την πρώτην ημέραν τον 
ΑΔΡΙΑΝ, εσυνεχίσαμεν τον πόλεμον έως το τέλος.

Ονομαστικός πίναξ, όλων αυτών των ανδρών, 
συνάπτεται εις το παράρτημα του βιβλίου.

Αμέσως μετά την συγκρότησιν του πληρώματος, 
εκανονίσθη και η εκπαίδευσίς του εις τα διάφορα όπλα 
και μηχανήματα του ΑΔΡΙΑ.

Έπρεπε πριν επιβώμεν του νέου μας πλοίου, να 
έχωμεν εκπαιδευθεί όλοι, από εμέ έως τον τελευταίον 
ναύτην, εις τα όπλα του καραβιού μας, ώστε όταν θα το 
παρελαμβάναμε, να μη απομένη πλέον, παρά μόνον η 
εκπαίδευσίς μας ως συνόλου.

Ο ΑΔΡΙΑΣ θα παρελαμβάνετο την 20ήν Ιουλίου 
1942 και επομένως υπήρχεν όλος ο απαιτούμενος 
χρόνος διά να εκπαιδευθούν όλοι εις τα Αγγλικά 
Σχολεία.

Ταχέως όλοι, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ναύ-
ται εστάλησαν αναλόγως προς τας ειδικότητάς των, εις 
τας Αγγλικάς Σχολάς του Τσάταμ.

Αμέσως άρχισεν η εκπαίδευσίς των, η οποία χάρις 
εις την εξαιρετικήν νοημοσύνην των Ελλήνων, η οποία 
πολλάκις άφινε καταπλήκτους τους Άγγλους εκπαι-
δευτάς, καθώς και εις την βοήθειαν δύο διερμηνέων, 
των κυρίων Ι. Καρρά και Ι. Μαραγκού, οι οποίοι κατε-
τάχθησαν ως εθελονταί, ταχέως έφθασε εις αρκετά 
ικανοποιητικόν σημείον. Πρέπει ενταύθα ν’ αναφέρω 
ότι, συχνά αι Ελληνικαί εκπαιδευτικαί ομάδες, υπερτε-
ρούσαν εις επίδοσιν τας Αγγλικάς.

Οι μηχανικοί και θερμασταί, απεσπάσθησαν εις 
Αγγλικά πλοία ομοίου τύπου με τον ΑΔΡΙΑΝ. Εγώ ο ίδιος 
εμαθήτευσα εις δύο Σχολεία. Μαζύ με τον Κυβερνήτην 
της ΠΙΝΔΟΥ, τον Αντιπλοίαρχον Κύρην, επήγαμε πρώτα 
εις το Ντανούν της Σκωτίας, ένα χωριό εις τον ποταμόν 
Κλάυντ κοντά εις το Γκλάσκοου και εμαθητεύσαμεν εις 
το ειδικόν Σχολείον των Κυβερνητών, διά το ΑΣΤΙΓΚ, 
την νέαν ανθυποβρυχιακήν συσκευήν. Εμείναμε εκεί 
επί δέκα πέντε ημέρας και οφείλω να είπω, ότι αυτά τα 
οποία εμάθαμε μας ήσαν πολύτιμα, και τόσον πολύτιμα 
ώστε να πιστεύω ότι, δεν ημπορεί να νοηθή σήμερα 
Κυβερνήτης αντιτορπιλλικού, χωρίς να έχη διδαχθή το 
ΑΣΤΙΓΚ.

Κατ’ αρχάς αντιμετωπίσαμεν μερικάς δυσκολίας 
με την γλώσσαν, χάρις όμως εις την βοήθειαν του 
Διόπου Ι. Καραϊωσηφόγλου, που ήτο ειδικευμένος εις 
το ΑΣΤΙΓΚ και εγνώριζε άριστα την Αγγλικήν, γρήγορα 
εμάθαμε το ΑΣΤΙΓΚ και την τακτικήν του.
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Ως Σχολείον, εχρησιμοποιείτο ένα ωραίον μικρόν 
Ξενοδοχείον, που ήτο χωμένο μέσα σε ένα δασάκι. Εκεί 
είδαμε διά πρώτην φοράν και τας υπηρεσίας που προσέ-
φεραν αι Αγγλίδες. Όλαι αι βοηθητικαί υπηρεσίαι εξετε-
λούντο από τις «ναυτίνες», με αποτέλεσμα την εξοικονό-
μησιν ίσου αριθμού ανδρών διά τας μαχίμους υπηρεσίας.

Λυπούμαι, διότι εις τον τόπον μας δεν έγινε δυνατόν 
να κατανοηθή ο σημαντικός ρόλος των γυναικών κατά 
τον πόλεμον και το μεγάλο κέρδος που προέρχεται από 
την αξιοποίησιν αυτών εις τας βοηθητικάς υπηρεσίας. 
Νομίζω ότι πρέπει εγκαίρως να μελετηθεί το ζήτημα 
αυτό και να οργανωθούν από τώρα, γυναικεία στρα-
τιωτικά σώματα, όπως άλλως τε συμβαίνει εις όλα 
σχεδόν τα κράτη του Ν.Α.Τ.Ο.

Μετά το Ντανούν, ο Κύρης και εγώ, επήγαμε εις τον 
μεγάλον Ναύσταθμον του Πόρτσμουθ, όπου εμαθητεύ-
σαμεν επί μίαν εβδομάδα εις το Σχολείον ΡΑΝΤΑΡ. Και 
αυτού του Σχολείου η φοίτησις υπήρξε πολύτιμος για 
μας και έχω να επαναλάβω τας αυτάς παρατηρήσεις 
που ανέφερα διά το Σχολείον ΑΣΤΙΓΚ.

Τονίζω τα ανωτέρω, διότι ατυχώς δεν έχουν γίνει 
ακόμη αντιληπτά αυτά τα πράγματα, από πολλούς 
αρμοδίους.

Εις το Πόρτσμουθ, επεσκέφθημεν και το Αγγλικόν 
ναυτικόν κειμήλιον, την περίφημην Ναυαρχίδα του 
Νέλσωνος, την ΒΙΚΤΩΡΥ, η οποία εβλήθη κατά τον 
πόλεμον, μέσα εις την μόνιμον δεξαμενήν που την 

έχουν τοποθετήσει, από μίαν βόμβαν, χωρίς ευτυχώς 
να υποστή μεγάλας βλάβας.

Όταν ετελείωσα τα δύο αυτά Σχολεία, επήγα και 
παρηκολούθησα την εκπαίδευσιν των ανδρών μου εις 
τας Σχολάς του Τσάταμ.

Εις το Λονδίνον, επήγαινα συχνά, διότι είχα να ρυθ-
μίσω χίλια δύο ζητήματα με τον Ναυτικόν Ακόλουθον. 
Παρέστην τότε εκεί σε πολλούς βομβαρδισμούς και 
εθαύμασα δύο κυρίως πράγματα κατά την διάρκειαν 
αυτών.

Την ψυχραιμίαν του λαού και την οργάνωσιν του 
συναγερμού, των πυροσβεστικών μέσων και των πρώ-
των βοηθειών.

Καμμιά καμπάνα δεν επετρέπετο να κτυπήση εις 
όλην την χώραν. Διότι είχεν ορισθή ότι, εις περίπτω-
σιν επιθέσεως των Γερμανών προς κατάληψιν της 
Αγγλίας με μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, το σύνθημα 
του συναγερμού θα εδίδετο, από τον πρώτον που 
θα αντελαμβάνετο την επίθεσιν αυτήν, διά συνεχούς 
κωδωνοκρουσίας. Καθ’ όλον το διάστημα που έμεινα 
εις την Αγγλίαν, δεν άκουσα ούτε μια φορά τον ήχον 
καμπάνας.

Η αχανής αυτή πόλις υφίστατο, συνεχείς και αδι-
ακόπους σκληρούς βομβαρδισμούς. Το μεγαλύτερο 
μέρος του Σίτυ είχεν ισοπεδωθεί τελείως. Τα σπίτια 
εκτυπούντο ανηλεώς και κανείς, όταν έφευγε το πρωί 
διά να μεταβή εις την δουλειάν του, δεν ήτο βέβαιος 

AΔΡΙΑΣ

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά
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ότι όταν θα επέστρεφε το βράδυ, θα εύρισκεν ακέραιον 
το σπίτι του.

Την επομένην κάθε βομβαρδισμού, ειδικά συνερ-
γεία εξεκαθάριζαν αμέσως τους δρόμους από τα 
συντρίμματα και τα ερείπια. Ποτέ δεν παρέμεναν, πέραν 
των 12 ωρών, οι δρόμοι κλεισμένοι από τα ερείπια 
των σπιτιών που είχαν βομβαρδισθεί. Όταν αι σειρήνες 
εσήμαιναν συναγερμόν, δεν έτρεχε κανείς. Όλοι επή-
γαιναν εις τα καταφύγια με το μεγαλοπρεπές βήμα των 
Ρωμαίων Συγκλητικών. Οι περισσότεροι Σταθμοί του 
υπογείου Σιδηροδρόμου, μετετρέποντο το βράδυ σε… 
Ξενοδοχεία ύπνου!

Η ψυχραιμία και το κέφι τα οποία είχαν οι Άγγλοι 
κατά τον πόλεμον, εξηγούν την τεραστίαν αντοχήν που 
επέδειξαν εις όλας τας καταστροφάς που υπέστησαν.

Ένα βράδυ επέστρεφα με ένα ταξί εις το Λονδίνον 
από το Άσκοτ, όπου είχα φιλοξενηθεί από τον κ. Π. 
Λυκιαρδόπουλον. Όταν εμπήκαμε εις το Λονδίνον, 
είχεν αρχίσει ένας σκληρός βομβαρδισμός. Καθώς 
επροχωρούσαμεν, επλησιάζαμεν εις την περιοχήν που 
εβομβαρδίζετο. Οι δρόμοι ήσαν έρημοι και γεμάτοι από 
σπασμένα τζάμια. Όταν αίφνης, εις μίαν στιγμήν που 

ευρισκόμεθα εις το κέντρον σχεδόν του βομβαρδισμού 
και αι εκρήξεις των βομβών συνεκλόνιζαν τα πάντα, το 
ταξί σταματά.

Τι συμβαίνει, ερωτώ.
Κόκκινο φως, Σερ, μου απαντά ο σωφέρ!!!
Έμεινα κατάπληκτος. Ο δρόμος ήτο τελείως έρημος 

και αυτός ο χριστιανός, μέσα σε εκείνην την κοσμοχα-
λασιά, επρόσεχε τα αυτόματα φώτα της τροχαίας! Έλα 
Παναγία μου! Τότε όμως εκατάλαβα καλά, διατί θα 
κερδίσουν οι Άγγλοι τον πόλεμον.

Και εις το Λονδίνον οι Έλληνες, της εκεί Παροικίας, 
ανέπτυξαν ένα εξαίρετον ζήλον διά την περίθαλψιν 
των πληρωμάτων μας.

Ίδρυσαν τον Οίκον του Ναύτου και την Επιτροπήν 
Προνοίας διά τας Ελληνικάς Ενόπλους Δυνάμεις.

Η Επιτροπή της οποίας ο Πρόεδρος κ. Γ. Ταχμιτζής 
και η γραμματεύς κ. Κωνσταντινίδη ανέπτυξαν ζηλευ-
τήν δράσιν, εφωδίασε τα πληρώματα των πλοίων μας 
με αφθονίαν χρησίμων ειδών.

Συνεχίζεται

Ελεύθερο Βήμα Ιστορικά

Φ ίλε, ένα καλοκαίρι που ερωτεύτηκες και έκρυ-
βες επτασφράγιστο μυστικό πέθανε.

Το βρήκα σκοτωμένο σαν πουλί από το βόλι αστό-
χαστου κυνηγού στη βεράντα με τα θυμωμένα γεράνια 
και τις πτυσσόμενες πολυθρόνες διάσκελα ανοικτές, 
σαν γυναίκες σε στάση ασελγή.

Φιλέρημο, μοναχικό απόγευμα γλιστράει μαλακά, 
υπομένοντας την πηχτή ανάσα της πολιτείας. Ποιος 
θυμάται τώρα την εξοχή, τα βελάσματα και τα κουδου-
νάκια απ’ το κοπάδι, τα γίδια και τρέχαμε αλλόφρονοι 
να τα δούμε, καθώς διέσχιζαν συντεταγμένα την παρα-
λία, για το αντικρυνό βουνό, και βλέπαμε κάτω από τα 
κινούμενα πόδια τους τη θάλασσα.

Έφτανες καλπάζοντας με το καινούργιο αυτοκίνητο 
μέσ’ από τα χωράφια και ξεπέζευες στην αυλή μας. Με 

το χάρτη των διαδρομών παραμάσχαλα και τα καινούρ-
για σχέδια για ταξίδια ευάερα νικητής των αποστάσεων. 
Πάνω στο γυαλί του τραπεζιού άπλωνες το χάρτη με το 
δάχτυλο-υδράργυρο να οδηγεί το βλέμμα στις κορδέλ-
λες που ξεδίπλωνε μπροστά μας η πυρωμένη άσφαλτος 
κι έτριζαν σαν ταφτάδες κάτω απ’ τις ρόδες σου.

Τώρα στη βεράντα με τις τέντες κατεβασμένες σε 
περισυλλογή, η λογική γνέθει και ξεγνέθει τα ξεφτίδια 
της μνήμης, ώσπου να ξεμυτίσει στην άκρη τ’ ουρανού 
το πρώτο αστέρι: Τότε θα μπει μέσα και θα διπλωθεί 
στη σιωπή της καλύτερα έτσι, φίλε’ να ξέρεις μόνο: 
η ντουφεκιά που σκότωσε το καλοκαίρι εκείνο σαν 
πουλί, κι ας την ακούω εδώ πάνω, δεν ρίχτηκε από 
εμένα.           

Γραμμένο στα σύννεφα
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (ΥΙ), ποήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
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1. Να μην καπνίζετε ενεργητικά ή παθητικά.
2. Να ελαττώσετε το αλάτι, όσο μπορείτε: Όχι βιομη-

χανοποιημένα τρόφιμα ή τρόφιμα εστιατορίου, όχι 
κονσέρβες, όχι σάλτσες σόγιας ή κρεάτων, κύβους 
ζωμών κρέατος, έτοιμες σούπες, chips, crackers. 
Διαβάζετε τις ετικέττες στα τρόφιμα, οι οποίες δεν 
πρέπει να περιέχουν πάνω από 150 mg νάτριο ανά 
μερίδα. Χρησιμοποιείστε αρωματικά όπως ρίγανη, 
για να γίνουν πιο νόστιμα τα φαγητά.

3. Να ασκείστε ήπια.
4. Να διατηρείτε φυσιολογικό βάρος.
5. Να τρώτε λιγότερο λίπος και αυτό να προέρχεται 

από το φρέσκο μη προτηγανισμένο ελαιόλαδο. Να 
μην καταναλώνετε όσο είναι δυνατόν, βούτυρο, 
κρέμες γάλακτος, τυριά, αρνί, καρύδες, φοινικέ-
λαιο, μαργαρίνες, υδρογονωμένα φυτικά έλαια. 
Προτιμάτε τρόφιμα χαμηλών λιπαρών, όπως τα 
αποβουτυρωμένα ή ημιαποβουτυρωμένα γάλα-
τα και γιαούρτια. Να τρώτε περισσότερα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά.

6. Εάν σας αρέσει το αλκοόλ, να μην πίνετε πάνω 
από τρεις φορές την εβδομάδα και πάνω από δύο 
μερίδες ποτού τη φορά, χαμηλής σχετικά περιε-

κτικότητας σε αλκοόλ, όπως η μπύρα ή κρασί. Μην 
υπερβαίνετε ποτέ τις παραπάνω ποσότητες και μην 
καταναλώνετε ποτέ ποτά με περιεκτικότητα άνω 
του 10% σε οινόπνευμα.

7. Πείτε όχι στην υπερβολική κατανάλωση διεγερτικών 
όπως ο καφές και το τσάι.

8. Να μην αμελείτε τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, 
εφόσον έχει κριθεί επιβαλλόμενη μετά από σοβαρή 
ιατρική μελέτη του οργανισμού σας, ακόμη και εάν 
δεν έχετε συμπτώματα.

9. Να μην αμελείτε την τήρηση των εξατομικευμένων 
ιατρικών οδηγιών, που διαμορφώνονται μετά από 
λεπτομερή κλινική εξέταση στο ιατρείο. 

10. Να μην αμελείτε την τακτική ιατρική προληπτική 
παθολογική εξέταση, που στην περίπτωσή σας πρέ-
πει να γίνεται ανά εξάμηνο.       

10 απλές συμβουλές για τους υπερτασικούς
ΜΕΛΕΤΗ: 

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Dr. Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου ΠΝ MD PhD FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ,

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Παρουσίαση - Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος ΠΤ-ΗΝ, εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ελεύθερο Βήμα Κοινωνικά

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ε ίχα διαβάσει κάπου (δεν θυμάμαι πια 
«πού»), ότι, κατά την ελληνιστική εποχή, οι 
Ελληνόφωνοι ήταν 25 εκατομμύρια και οι 

Κινεζόφωνοι 20 εκατομμύρια. Σήμερα η σύγκριση 
είναι… συντριπτική, ακόμα κι αν οι Ελληνόφωνοι ήσαν 
οι μισοί των Κινέζων.

Ε, λοιπόν; Τι θέλω να πω με αυτό; Ας δούμε… όθεν 
τη «συλλογιστική» που υπάρχει μέσα σε αυτό το… 
«λοιπόν».

Εις πείσμα πάντων των ανθελλήνων, πάσης 
εθνικότητας, που μηρυκάζουν τους ισχυρισμούς των… 
Φαλλμερράυερ, Κίσσινγκερ κ.ά.

Στις 18-9-2-14 οι Σκωτσέζοι απέρριψαν με 
δημοψήφισμα, την «έξοδό» τους από το… «Ηνωμένο 
Βασίλειο» δηλ. Απέρριψαν την απελευθέρωσή τους 
από αυτό το πολυεθνικό σύμφυρμα (= Άγγλων, 
Ουαλλών, Ιρλανδών, Νορμανδών κ.ά.). Πιο απλά: 
αποδέχτηκαν τη σκλαβιά που τους επιβλήθηκε προ 
μερικών αιώνων, ιδίως μετά τον Γουλιέλμο και τους 
Νορμανδούς (12ος αι.).

Ας υποθέσουμε τώρα, ότι μετά από… δέκα, ας 
πούμε, αιώνες οι σημερινοί σκωτσέζοι θα έχουν 
απορροφηθεί από τους γύρω λαούς αυτού του 
«Ηνωμένου Βασιλείου» και θα έχουν απομείνει 
μόνον ολίγοι… θύλακες, που θα επιμένουν, ότι είναι 
απόγονοι των αρχαίων Σκωτσέζων, παρόλες τις 
καταπιέσεις που υπέστησαν (νόμιμες ή παράνομες, 
βίαιες ή δήθεν εθελούσιες, πολιτικές, θρησκευτικές, 
προπαγανδιστικές, οικονομικές και «ποικίλες ακόμη 
καταπιέσεις», αλλά σ’ αυτό το «ποικίλες ακόμη» δεν 
περιλαμβάνω τις… γενιτσαρικές, τις,,, χαρεμικές και τις 
άλλες ανάλογες μεθοδεύσεις των Τουρκομογγόλων 
που είχαν εφαρμοσθεί κατά των Ελλήνων για να τους 
αφελληνίσουν και ούτε τις ισοπεδοτικές των Ρωμαίων 
ή των Αράβων τις φανατικές).

 Ας υποθέσουμε ακόμη, ότι από τη σημερινή 
Σκωτία θα τους παραχωρηθεί μία περιοχή (σαν την 
Πελοπόννησο, ας πούμε) για να μαζευτεί ο πληθυσμός 

αυτών των σκωτσέζικων θυλάκων του Ηνωμένου 
Βασιλείου εκεί, μετά δέκα αιώνες καινα ζήσει ειρηνικά 
και ανεξάρτητος (μετά δέκα αιώνες ξαναλέω).

Πιστεύετε, ότι μετά από τις δύο αυτές «προϋπο-
θέσεις» θα έχουν δικαίωμα αυτοί να λένε, ότι είναι 
απόγονοι των αρχαίων Σκωτσέζων (όπως επιμένουν 
οι σημερινοί, Έλληνες και ιδίως οι Ελληνοπόντιοι και 
οι άλλοι από τις αξέχαστες πατρίδες, να λένε ότι είναι 
απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων);

Ασφαλώς το πιστεύετε, όπως κι εγώ, αφού αυτοί 
οι λίγοι που θ’ απομείνουν μετά δέκα αιώνες κράτησαν 
την εθνικότητά τους. Προηγήθηκαν όμως οι ηρωικοί 
εκείνοι Έλληνες του 1821: βασανίστηκαν, καταδιώ-

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Γράφει ο Αξιωματικός εα ΠΝ, πρώην Δικηγόρος Γιαννίκος Μενουδάκης

Ελεύθερο Βήμα Κοινωνικά
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χτηκαν, αλλά όσοι απέμειναν παρέμειναν Έλληνες. Κι 
ας επικαλεστώ εδώ την αντιστοιχία από μία παλαιά 
εκπομπή της ΕΡΤ 3 την 12-12-1999 όπου άκουσα 
τον ελληνικής καταγωγής –από τους Ελληνοπόντιους 
προφανώς- δήμαρχο της Μόσχας Ποπώφ να δηλώνει 
ότι ο περιώνυμος στρατάρχης Ζούκωφ, ο μέγας πυρη-
νικός Αντρέι Ζαχάρωφ κ.ά. ήσαν Έλληνες, όπως και ο 
μεγάλος σκηνοθέτης Αλεξ. Σγουρίδης, που αρνήθηκε 
να αλλάξουν την ελληνική καταγωγή στην ταυτότητά 
του και ο Στάλιν τον εξόρισε.

Ας αφήσουμε όμως τους Σκωτσέζους κι ας 
έλθουμε σε μας για ν’ αναρωτηθούμε: Ποίος λαός 
της Ευρώπης έχει αυτή την ευδοκία του Θεού ή της 
Τύχης ή της… Ύλης (αν είσθε… άθεος) να έχει αυτή την 
ιστορία χιλιετιών, με μία γραμματολογία παγκόσμιας 
φήμης και γλώσσα σχεδόν, αμετάλλακτη (μόνον η 
προσωδία χάθηκε), στην οποία έχει γραφεί η θρησκεία 
της Ευρώπης, της Ρωσίας και άλλων χωρών και είναι 
θηλάστρα και άλλων γλωσσών; Ποίος πολιτισμός…;

Αλλά όχι: ας μη συνεχίσω, διότι θα… λοιδορηθώ, 
ιδίως από τους… Έλληνες «προοδευτικούς», τους 
οποίους δεν έχω την πολυτέλεια να τους αντιπαθώ 
διότι μείναμε πια πολύ λίγοι σε τούτη τη γωνιά. Πριν 
κλείσω όμως θέλω να πω δυο λόγια λιτά στους… 
«Μεγάλους Αδελφούς».

«Ξέρω ότι πετάμε πέτρα σε μια καρυδιά, μόνον 
όταν έχει καρύδια και γι’ αυτό πετροβολάτε την Ελλάδα 
άλλοτε με απειλές άλλοτε με υπονομεύσεις, άλλοτε 
με… χρέη κι άλλοτε με άλλα, διότι, κατά την κρίση μου, 
επιδιώκετε, μακροπρόθεσμα μάλλον, να ενσωματώσε-
τε το ελληνικό πολύπτυχο στο συμβατικό (και όχι εθνο-
λογικό) αυτό… «πλάσμα» που ονομάστηκε «Ευρωπαϊκή 
Ένωση» για διοικητικούς (= εξουσιαστικούς) κυρίως 
λόγους, αλλά και για οικονομικούς (=πελατειακούς) 
και άλλους λόγους, απομακρύνοντας από το ιστορικό 
τους παρελθόν, τους σύγχρονους Έλληνες, που τους 
ονομάζετε πια… νεο-έλληνες, χωρίς να λέτε νεο-γερ-
μανούς, νεο-κινέζους, νεο-εβραίους, νεο-αιγύπτιους 
κ.λπ. αυτούς που έτσι πρέπει να λέγονται. Δηλαδή; 
Αρνούμαι την Ε.Ε.; Όχι, δεν την αρνούμαι. Αρνούμαι 
τη βαθμιαία… νόσφιση της εθνικής μας κυριαρχίας και 
του πολιτισμού, αρνούμαι τις… λεόντειες συμβάσεις 
στην οικονομία και την πολιτική, αρνούμαι την απουσία 
αλληλέγγυας ιδίως προστασίας των συνόρων μας 

(που είναι και της… Ευρώπης). Τη θέλω την Ε.Ε. αλλά 
εμείς (πρέπει να) αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε 
και το χρυσάφι της Ιστορίας και της κληρονομιάς που 
μας απέμεινε (το 7% διότι το 93% χάθηκε πια) όχι, σαν 
αποθησαυριστές, αλλά σαν αποταμιευτές από τους 
άρπαγες και τους καταστροφείς (ο Έλγιν, ο Μοροζίνι, 
ο αββάς Φουρμόν κ.ά.) είναι παρωνυχίδες μπροστά 
στη λεηλασία του 1204 ή, πιο παλαιά, στον Αλάριχο 
με τους… τα ξέρετε «Μεγάλοι Αδελφοί» μας, όπως 
ξέρετε και τούτη την ενοχλητική διαμαρτυρία. Ας την 
ανακόψω, λοιπόν εδώ…».

Τι άλλο μένει τώρα; Μένουν πολλά, αλλά το περι-
οδικό δεν δέχεται πάνω από… δύο σελίδες. Όμως, 
δεν πρέπει να παραλείψω την επετειακή μου ευχή, ως 
ένδειξη σεβασμού προς εκείνους, που δημιούργησαν 
την αναβίωση του Ελληνικού Έθνους: Εύχομαι, λοιπόν, 
μακροζωία και πρόοδο στην πατρίδα, υποκλινόμενος 
με ευγνωμοσύνη κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, 
στους σεμνούς ήρωες του 1821 που μας χάρισαν την 
Ελευθερία, τέσσαρες αιώνες μετά την αλήστου μνήμης 
Τρίτη της 29ης Μαΐου του 1453.

Βυζαντινός Εσπερινός

Τραγουδώντας το «κύκνειον άσμα του»,
την εποχή των Κομνηνών

και των Παλαιολόγων αργότερα, 
ο μεσαιωνικός Ελληνισμός,

ανθοφόρησε πάλι σαν… έκρηξη
ανοιξιάτικης αναβίωσης.

Η άλωση της Πόλης απ’ τους Φράγκους
δεν θα συνέτιζε το έθνος,

παρόλο που στα «πρόθυρα» ηχούσαν
του θανάτου, οι σάλπιγγες.

Μα προτού να σιγήσουν οι Έλληνες
και αφού αποδράσουν οι λόγιοι, 

που θα έφερναν στη Δύση το ξημέρωμα,
θα ηχήσει το σιωπητήριο

με το στόμα του στερνού Παλαιολόγου,
ηρωικό και πένθιμο όμως,

όπως σε Έλληνες ταίριαζε πάντα:
«Το δε την Πόλιν σοι δούναι,

ούτ’ εμόν έργον εστίν ούτ’ άλλου
των κατοικούντων εν ταύτη».     

Ελεύθερο Βήμα Κοινωνικά
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Π ού υπάρχει και πώς εκδηλώνεται η 
άφθαρτη εκείνη δύναμη που προστατεύει 
το Έλληνικό Έθνος από τον αφανισμό 

του, χιλιάδες χρόνια τώρα; Οι Έλληνες, λαός γεννημέ-
νος στο ξημέρωμα της ανθρωπότητας και στη χαραυγή 
του πολιτισμού, δε σώνονται και δε λυγούν στο χρόνο 
απ’ τους ανέμους. 

Ο αρχαίος Έλληνας, ο Έλληνας των Ρωμαϊκών 
και Βυζαντινών χρόνων, ο νεώτερος, ο σημερινός 
Έλληνας, είναι δεμένοι μεταξύ τους, σε μια αναπό-
σπαστη ακολουθία του «ζειν», έτσι όπως αυτό ορί-
ζεται από την άφθαρτη, φλογισμένη και μυστηριώδη 
ενέργεια του Ελληνικού πνεύματος. Του πνεύματος 
αυτού που καθοδηγεί τον τυφλό Όμηρο να χρωματίσει 
φωτεινά τον κόσμο, που ορμίζει το Μεγαλέξανδρο 
να σταθεί ηγέτης-φωτοδότης της Οικουμένης, που 
ωθεί το χέρι του Φειδία να σμιλέψει με φως την 
Ελληνική πέτρα, που γεννά την Πλατωνική σοφία, το 
Αριστοτελικό φως, τη Σωκρατική ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία, που προστάζει σε συγγραφή της μνή-
μης, τον Ηρόδοτο, το Θουκιδίδη, που χαρίζει υπερ-
βατική πνοή στον Αισχύλο, στο Σοφοκλή. Είναι το 
ίδιο Ελληνικό πνεύμα που ξεχύνεται πανταχόθεν στην 
Αθήνα, στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στην Ολυμπία, 
στους Δελφούς, στο Μυστρά, στην Κωνσταντινούπολη. 
Που πυρακτώνει τις ψυχές του Περικλή, του Λεωνίδα, 
του Θεμιστοκλή, που φέγγει ακτινοβόλος δύναμη στο 
Μέγα Κωνσταντίνο, στην αυτοκράτειρα Θεοδώρα, στον 
Ηράκλειο, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που εμπνέει 

τη διδαχή στον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, στον Ιωάννη 
τον Χρυσόστομο, στο Μέγα Βασίλειο, στον Κοσμά τον 
Αιτωλό, στον Παπαφλέσσα, που σφαλίζει με γενναιό-
τητα τον Κολοκοτρώνη, το Μιαούλη, τη Μπουμπουλίνα, 
τον Ανρδούτσο, το Διάκο, που πυρώνει την καρδιά 
και την πένα του Κοραή, του Ροίδη, του Σολωμού, 
του Παλαμά, του Σεφέρη, του Ελύτη, του Ρίτσου. Το 
πνεύμα που υπαγορεύει αντρειωσύνη και τόλμη στον 
Παύλο Μελά, στον Παύλο Κουντουριώτη, στο Νικόλαο 
Βότση. Το πνεύμα που επαναπροσδιορίζοντας την ισχύ 
του, δημιουργεί το έπος του 1940 και δηλώνοντας τη 
θαλασσινή του επιβολή, κρατά διαχρονικά αδούλωτο 
και ισχυρό το ναυτικό των Ελλήνων.  

Στη συνείδηση της Οικουμένης, το πνεύμα αυτό επι-
τάσει σεβασμό και παραδοχή της υπεροχής του. ΄Ετσι, 
ο Γκαίτε διαπιστώνει, ότι «η Ελλάδα για την ανθρωπό-
τητα είναι ό,τι η καρδιά και ο νους για τον άνθρωπο», 
η εκτίμηση του Καρλ Μαρξ είναι, ότι «κάθε μέρα που 
περνάει γινόμαστε όλο και περισσότερο Έλληνες» και 
ο Βολταίρος ομολογεί, ότι «στην Ελλάδα οφείλουμε το 
πνεύμα μας και το σύνολο των αρετών μας». 

Ο Έλληνας «φυτρωμένος» στη γη της αρμονίας, όπου 
ισοζυγιάζονται το χώμα με το νερό και ο αέρας με 
τον ήλιο, πλάθει ζωή και πλάθεται η ζωή του, με 
δύναμη και ισορροπία. Αυτή η συμπαντική εύνοια, 
δίνει στον Ελληνα, προβάδισμα ισχύος πνευματικής 
που τον παρακινεί εξαρχής να αντιληφθεί την οικου-
μενική ανθρωπιστική αποστολή του και να την κάνει 

Ελληνική Παράδοση 
Καταφυγή και Κατεύθυνση

Γράφει η Πολυξένη Χούση
Διευθύντρια σύνταξης περιοδικού «Ναυτική Ελλάς»

«Ακατάλυτη και τρομερή δύναμη, Ελλάδα! 
Χωρίς το δικό σου πνεύμα, τίποτα δε γίνεται στον κόσμο. Όλα τα γονιμοποιείς εσύ. 

Για μια στιγμή φαίνεται πως πεθαίνεις, κι άξαφνα παρουσιάζεσαι πάλι ολοζώντανη και δροσερή 
εκεί που δε σε περίμενε κανείς!»

 Τζόκομο Λεοπάρντι, 
 Ιταλός ποιητής (19ο αι.)

Ελεύθερο Βήμα Κοινωνικά
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πράξη ζωής. Η γεωγραφική του θέση, στο σταυροδρόμι 
Ανατολής και Δύσης, τον «προικίζει» με τη δυνατότητα 
να επιλέγει και ν’αφομοιώνει, στοιχεία άλλων πολιτι-
σμών, που εμπλουτίζουν και ανανεώνουν την αυτοσυ-
νειδησία του. 

Καθιερώνει όμως τους δικούς του ξεχωριστούς 
υπαρξιακούς κώδικες, που του επιτρέπουν την αντο-
χή και τη διάρκεια στο χρόνο. «Είμαστε οι μνηστήρες 
του χρόνου και οι καταδικασμένοι του χώρου» λέει ο 
Ζήσιμος Λορεντζάτος. 

Ο λαός των Ελλήνων, ως αυτόχθων σε μια γη 
που τον θέλει δικό της και συνέχεια, διαμορφώνει τη 
γλώσσα του, στοχάζεται, γράφει, φιλοσοφεί, εφευρί-
σκει, θρησκεύεται, μάχεται,τραγουδά, χορεύει, και είναι 
αυτά, ο τρόπος που ζει στην πορεία των χρόνων, είτε 
ζει ελεύθερος, είτε αγωνίζεται για την ελευθερία του. 
Αυτό είναι το «ζειν» που αποτελεί και την παράδοσή 
μας. Την παράδοση των Ελλήνων. Μια παράδοση, που 
με απαρέγκλιτη συνέπεια, και μυσταγωγική τελετουρ-
γία τροφοδοτεί την ύπαρξή μας ανά τους αιώνες, που 
σχηματοποιεί τη μεγαλοσύνη μας, που φανερώνει 
την ομορφιά μας, που πιστοποιεί την πνευματική μας 
δύναμη.         

Μια παράδοση ασπίδα του Έθνους μας, που δεν 
μπορούν να μας πάρουν αν εμείς δεν την παραδώσου-
με και μάλιστα σ’ έναν πόλεμο διαρκή και από έναν 
εχθρό πότε ορατό και πότε αόρατο, «αρχή και τέλος, 

παλιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας 
φάνε τους Έλληνες και δεν μπορούνε· τρώνε από μας 
και μένει και μαγιά» λέει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, 
τον 19ο αιώνα. Αυτή η «μαγιά» που μας επιτρέπει να 
υπάρχουμε και να συνεχίζουμε ως λαός, ανιχνεύεται 
στη γλώσσα μας, στα ήθη, στα έθιμά μας, και είναι η 
δύναμή τους, το ζωτικό συστατικό, που δίνει την αδιά-
σπαστη συνέχειά μας. 

Ας πιαστούμε από τη δύναμη αυτή, να μεγαλώσουμε 
τις αντοχές μας. Οι παλαιότερες γενιές πειθαρχώντας 
στο Εθνικό τους χρέος, ας μεταγγίσουν στους νεότε-
ρους, την «κραταιά» δύναμη, που επιτρέπει τη συνέχεια 
του λαού μας, γνωρίζοντάς τους τη σπουδαιότητα, την 
ιδιαιτερότητα και την ομορφιά της Ελληνικής παρά-
δοσης. Παλαιότεροι και νεότεροι, σε έναν κοινό τόπο, 
αντίστασης και δράσης για τη διαφύλαξη της ελληνι-
κής μας συνέχειας, ας καταστήσουμε την παράδοσή 
μας καταφυγή των ελπίδων μας και κατεύθυνση των 
οραμάτων μας. 

Και συμπορευόμενοι με τον Φώτη Κόντογλου : 
«Όσοι απομείναμε πιστοί στην παράδοση, όσοι δεν 
αρνηθήκαμε το γάλα που βυζάξαμε, αγωνιζόμα-
στε, άλλος εδώ, άλλος εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. 
Καταπάνω σ’ αυτούς που θέλουνε την Ελλάδα ένα 
κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυρουδιά. 
Κουράγιο! Ο καιρός θα δείξει ποιος έχει δίκιο, αν και 
δεν χρειάζεται ολότελα αυτή η απόδειξη».             

Ελεύθερο Βήμα Κοινωνικά
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Επίκαιρο Κεντρί

Ο ελληνικός λαός 
δεν αλλάζει

Άδικα προσπαθού-
με να αλλάξουμε τον 

ελληνικό λαό, με νομο-
σχέδια και ελέγχους και μεταρρυθμίσεις. Ο ελληνικός 
λαός και η κουλτούρα του θα αλλάξει σιγά-σιγά από το 
σχολείο με την παιδεία που θα λάβει ο κάθε ένας και 
αυτό πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία και να λάβει 
τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέτρα, για να αλλάξει η 
κουλτούρα και ο τρόπος σκέψεως των Ελλήνων, για να 
μην πιστεύουν πλέον μόνο στην κρατικοδίαιτη καριέρα 
και όχι στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σαν παράδειγμα το πρόσφατο περιστατικό που 
συνέβη σε Ελληνικό νησί από επιστήμονα απατεώνα, 
ο οποίος αντί αμοιβής (16.000) δέκα έξι χιλιάδων ευρώ 
διόρισε και τα δυο παιδιά του εστιάτορες στη Βουλή 
των Ελλήνων.

Βέβαια όταν πήγαν να πιάσουν δουλειά κατάλαβαν 
την μπλόφα, ότι ο διορισμός ήταν μαϊμού. Ως πότε πια 
θα πιανόμαστε κορόιδα

Οι πεσόντες του «40» περιμένουν ακόμη να 
ταφούν
Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν μεγάλη 
ευσέβεια προς τους νεκρούς τους και σε καμμία 
περίπτωση δεν τους άφηναν άταφους, διότι εθεωρεί-
το ιεροσυλία. Παράδειγμα πρώτο, όταν οι Αθηναίοι 
κατά την ναυμαχία στις Αργινούσες, δεν μπόρεσαν να 
περισυνελέξουν τους νεκρούς τους από τη θάλασσα 
λόγω τρικυμίας, οι δέκα Στρατηγοί παραπέμθηκαν 
σε δίκη και εκτελέσθηκαν. Παράδειγμα δεύτερο. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος κατά την εκστρατεία του κατά των 
Περσών, προκειμένου να ενταφιάσει τους νεκρούς του 
διέκοψε την πορεία του. Ημείς, οι νεώτεροι Έλληνες 
φύγαμε ατάκτως από την Αλβανία κατά τον Ιταλικό 
πόλεμο αφήνοντας άταφους τους νεκρούς μας. Είναι 
μία υποχρέωση ιστορική και ηθική η Ελλάδα να τιμή-
σει τα παιδιά της που έπεσαν υπέρ Πατρίδος.

Θετική εξέλιξη του μισθολογίου των εν ενερ-
γεία αξιωματικών
Οι υποσχέσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, περί 
αυξήσεως των αποδοχών των εν ενεργεία αξιωματικών, 
προς το παρόν, αποτελούν μια καλή πρόταση διότι οι 
μισθοί των αξιωματικών υπέστησαν πολλαπλή μείωση 
περίπου στο 60% με αποτέλεσμα να γίνεται η ζωή τους 
δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μείνουμε στα λόγια, 
παρά σε πράξεις, και μάλιστα γενναιόδωρες.

Το Δημογραφικό πρόβλημα και η Εθνική Άμυνα
Η αρνητική πορεία των πληθυσμιακών εξελίξεων οδηγεί 
σε αυτό που λέμε «Δημογραφικό» πρόβλημα λόγω της 
υπογεννητικότητας των ελληνίδων μητέρων που έφθα-
σε στο σημείο που δεν αντισταθμίζει τους θανάτους.

Αυτό κατά 50% οφείλεται στην οικονομική κρίση 
που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και κατά 50% στην 
ανεργία, που έχουν περισσότερο οι νέοι που θέλουν 
να κάνουν οικογένεια, και δυσκολεύονται.

Το δημογραφικό πρόβλημα άρχισε να επηρεάζει και 
την εθνική άμυνα γι’ αυτό η ελληνική πολιτεία θα πρέ-
πει να λάβει τα δέοντα μέτρα ώστε να αντιμετωπισθεί 
το πρόβλημα, διότι αλλιώτικα σε 50 χρόνια οι μετανά-
στες θα είναι περισσότεροι και οι Έλληνες μειοψηφία 
στον τόπο τους.

Εποχή συγχύσεως
Ο μέσος Έλληνας σήμερα βομβαρδίζεται από τα μίντια, 
με τέτοιο αντιφατικό τρόπο που δεν ξέρει τι να πιστέ-
ψει και ποιο είναι το αληθές και ποιο το ψέμα. Πολλοί 
μιλάνε για χτύπημα της διαφθοράς, ενώ την ίδια 
στιγμή σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
συλλαμβάνεται Έλληνας επιχειρηματίας στην Κύπρο, 
έτοιμος να καταθέσει στην τράπεζα 500.000 ευρώ. 
Πώς πέρασε το ποσό από το τελωνείο θα μας το πουν 
οι αρμόδιοι. Τι να πιστέψει κανείς, διότι οι μεν πιστεύ-
ουν ότι περάσαμε τον κάβο της οικονομικής κρίσης, 
οι δε ότι είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τελικά τι 
είμαστε;                 

Γράφoυν oι: Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/14 Ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2014

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών το οποίο εκπροσωπεί 120.000 αποστράτους:
α. Διαμαρτύρεται έντονα για τον εμπαιγμό και την κοροΐδία, αναφορικά με τον πολυδιαφημισμένο περί γενναίας αύξησης τρόπο εφαρ-

μογής των Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, που δικαίωσαν την προσφυγή μας κατά των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4093/12.
Συγκεκριμένα, μετά την λήψη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2015, όπου έχουν καταχωρηθεί 

οι νέες συντάξεις και αναδρομικά 6 μηνών, οι περισσότεροι συνάδελφοι με μεγάλη έκπληξη αλλά και οργή διεπίστωσαν ότι 
την 22-12-2014, ημέρα πληρωμής, θα λάβουν ως μηνιαία αύξηση από 1,0 ευρώ μέχρι 40,0 ευρώ. Το γεγονός αυτό, πέραν 
της επιβεβαίωσης της θέσεώς μας, που έχουμε επισημάνει κατ’ εξακολούθηση και έντονα, ότι το καθαρό συνολικό ετήσιο 
δημοσιονομικό κόστος από την επαναφορά των συνταξιοδοτικών πράξεων στην 31-07-2012 είναι της τάξεως των 70 εκ. 
ευρώ σε αντίθεση με την θέση του ΥΠ.ΟΙΚ. που ισχυρίζεται ότι είναι της τάξεως των 350 εκ. ευρώ τουλάχιστον, αποδεικνύει 
την υποκριτική πρόθεση της Κυβέρνησης καθώς και το πόσο άδικες και ανεπίτρεπτες είναι οι κρατήσεις που έγιναν σε εφαρ-
μογή του Ν. 4093/12, γιατί πέραν της εν λόγω κράτησης για την οποία δικαιωθήκαμε, επιβάλλει και επί πλέον κράτηση 10%, 
15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών μας, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να πληρώσουν πικρά την αλλαγή αυτής 
της κλίμακας προς τα άνω. Το ίδιο ανελέητες, άδικες και στοχευμένες είναι και οι κρατήσεις σε εφαρμογή των Ν. 3986/11, 
4002/11, 4024/11 και 4051/12, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις που εξαφανίζουν 
πλήρως την επιστροφή και λόγω των υπαρχόντων ηλικιακών κριτηρίων. 

β. Καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο τις Αποφάσεις του ΣτΕ γιατί δεν μπορεί πλέον να το αποφύγει, δεδο-
μένου ότι έρχονται και οι αποφάσεις δικαίωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να αγνοήσει αποφάσεις δύο 
Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας. 

γ. Καλεί επίσης το ΥΠΟΙΚ να δώσει στην δημοσιότητα όλο το κοστολόγιο της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέ-
ντων στο εύρος που αυτή υλοποιείται, ώστε να μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας τα πραγματικά μεγέθη καθώς και την σκόπιμη 
από κάποιους στοχοποίηση των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. με μοναδικό σκοπό την απαξίωσή μας και την ενεργοποίηση 
του κοινωνικού αυτοματισμού.

δ. Σεβόμενο το πολιτικό κλίμα των ημερών και παρά την γενική οργή και αγανάκτηση των αποστράτων, αναμένει ψύχραι-
μα τις εξελίξεις και θα αντιδράσει δυναμικά με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις με την απαίτηση για πλήρη εφαρμογή 
των αποφάσεων του ΣτΕ εάν η Κυβέρνηση παραμείνει, εάν δε προκηρυχθούν εκλογές με την απαίτηση από όλα τα κόμματα 
να τοποθετηθούν επίσημα προεκλογικά στο φλέγον αυτό θέμα, που αφορά όχι μόνο την αξιοπρέπεια αλλά και την ίδια την 
επιβίωση των αποστράτων. 

Δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εις βάρος μας αδικία και κοροϊδία. 

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/15 Ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2015

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών καθώς και η Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α. ατομικά 
για τον εαυτό της η καθεμία σε συνεργασία με το Νομικό μας Σύμβουλο Θωμά Καρανίσα, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων 
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προσπαθειών που καταβάλλει για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και τη δυναμική διεκδίκηση των οφειλο-
μένων αναδρομικών ποσών των μηνιαίων συντάξεων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2192/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέθεσε σήμερα (12-1-2014) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετική Αίτηση 
για την Ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ 2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚ Β΄ 3093/18-11-2014) Κοινής Αποφάσεως του 
Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του πολίτη και 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων καθώς και δια-
φοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους».

Με την ενέργεια αυτή και εξαντλώντας την φαρέτρα των νομικών μας όπλων στην παρούσα φάση επιδιώκουμε να ακυ-
ρωθεί η ειρημένη ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 για την μερική 
καταβολή σε ποσοστό 50% των οφειλομένων αναπροσαρμοσμένων συντάξεων και της διαφοράς συντάξεων προς τα μέλη 
μας, ο οποίος νόμος έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο και το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2192/2014 αποφάσεως 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δικαιώνει πλήρως. 

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05/15 Ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2015

1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών συναντήθηκε το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 
2015 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, κατόπιν πρόσκλησης του κ. Υπουργού.

2. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεχάρη τον κ. Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρίστησε για την άμεση πρόσκληση για συνάντηση και μάλιστα με 
δική του πρωτοβουλία.

3. Επίσης τον συνεχάρη για την συμβολική κίνησή του να μεταβεί με στρατιωτικό Ελικόπτερο στα Ίμια και να ρίψει στεφάνι 
στον υγρό τάφο των τριών ηρώων Αξιωματικών του Π.Ν. που έπεσαν εκεί, καθώς και στο Μνημείο του καταδρομέα Μπικάκη 
στην Κρήτη.

4. 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 αποστράτους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή μας 
για πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων στις συνταξιοδοτικές πράξεις της 31-07-2012 και επιστροφή των προ-
κυπτόντων αναδρομικών, όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. 2192/14 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. Ο κ. Υπουργός 
δεσμεύτηκε ότι θα γίνει πλήρης εφαρμογή των Αποφάσεων του ΣτΕ και έδωσε εντολή να συσταθεί επιτροπή από 
μέλη που θα υποδείξει το Συντονιστικό Συμβούλιο, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, με σκοπό την σύνταξη 
σχεδίου νόμου για την εφαρμογή των ανωτέρω, εντός 30 ημερών από την ψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων 
της Κυβέρνησης.

β. Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια. Θα προταθεί από την ανωτέρω επιτροπή.
γ. Το μέλλον των τριών Μετοχικών Ταμείων. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε με τις θέσεις του Συντονιστικού περί μη ένταξής 

των Μ.Τ. στο Ε.Τ.Ε.Α., στην εξεύρεση πόρων και στην αποκατάσταση των ζημιών από το P.S.I.
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δ. Υγειονομική/φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε ότι μέλημά του είναι η όσο 
το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη των ε.ε. και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ.

ε. Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και ζήτησε από το Συντονιστικό Συμβούλιο να 
του υποβάλει προτάσεις για την υλοποίηση. 

στ. Παραθερισμός. Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το Συντονιστικό Συμβούλιο να του υποβάλει προτάσεις.
ζ. Λειτουργία Γραφείου του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων εντός του Στρατοπέδου Παπάγου. Ο κ. ΥΕΘΑ 

συμφώνησε και θα δώσει εντολή για υλοποίηση.
η. Επανάληψη της εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη». Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε ότι ήδη έχει δώσει τις σχετικές εντολές για 

την υλοποίησή του.
θ. Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως «ενστόλων». Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε απο-

λύτως.
ι. Συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές που τους αφορούν, κατόπιν προτάσεων 

των Ενώσεων. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και θα το εξετάζει κατά περίπτωση.
ια. Αναγνώριση Ναυτικών .Διπλωμάτων και Ναυτικών Φυλλαδίων Ο κ.ΥΕΘΑ γνωρίζει το θέμα και συμφώνησε με τις 

θέσεις της Ε.Α.Α.Ν.
5. Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το Συντονιστικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση από τις τρεις Ενώσεις που το απαρτίζουν, να στηρί-

ξουν τις προσπάθειές του για πάταξη του «ρουσφετιού» και την επιβολή της αξιοκρατίας στις Ε.Δ. Το Συντονιστικό εγνώρισε 
ότι πάντα είναι ταγμένο σε αυτές τις αρχές και θα στηρίξει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

6. Η συνάντηση έγινε σε εξαίρετο κλίμα και ο κ. ΥΕΘΑ έδειξε ότι γνωρίζει καλά τα θέματα που απασχολούν τους 
Αποστράτους και υποσχέθηκε ότι θα τα επιλύσει συνεργαζόμενος με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων, καθι-
ερώνοντας μάλιστα τακτική συνάντηση.

Υποστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.) Ν. Π. Δ. Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 09 Ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Στρατιωτικών Συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ΘΕΜΑ: «Μερική Αποκατάσταση Συντάξεων στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α. (Στρατιωτικών) – Υλοποίηση ν. 4307/2014»

Κατ̓ εφαρμογή των προβλεπομένων στο ν. 4307/2014, και σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση αλλά και των δεσμεύ-
σεων του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, αλλά και του αρμοδίου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, έπρεπε οι 
συντάξιμες αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., να επανέλθουν στα επίπεδα του 50%, των αντιστοίχων αποδοχών 
του Ιουλίου του 2012 (πριν δηλαδή την εφαρμογή του ν.4093/2012 με τις διπλές μειώσεις) και παρά το γεγονός πως το ΣτΕ, 
έχει τελεσιδίκως δικαιώσει τα στελέχη αυτά, για πλήρη αποκατάσταση, με τις αποδοχές του Ιουλίου 2012.

2. Παρά ταύτα και κατόπιν ενημέρωσης των στελεχών αυτών, από το Γ.Λ.Κ. (εκκαθαριστικά σημειώματα Ιανουαρίου 2015 
όπου έχουν καταχωρηθεί οι νέες συντάξεις και αναδρομικά 6 μηνών), διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη «μερική αποκατά-
σταση», ανέρχεται σε μηνιαία αύξηση από 1,0 € μέχρι 40,0 € (σύμφωνα και με την συνημμένη ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 10/14, 
του Συντονιστικού Συμβουλίου των 3 Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών).

3. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός πως η εν λόγω «αύξηση» υπολογίστηκε στις μεικτές αποδοχές των στε-



ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ  ΑΠΟΗΧΟΙ   //   Ιανουάριος  •  Φεβρουάριος  2015    47

Ανακοινώσεις - Επιστολές

λεχών αυτών, με αποτέλεσμα να υποστούν τις μειώσεις των επί πλέον κρατήσεων 10%, 15% και 20% επί του συνόλου των 
αποδοχών του ν. 4093/2012 (που έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, για τα στελέχη αυτά), επιπροσθέτως δε και 
τις αντίστοιχες μειώσεις των περιβόητων «ρατσιστικών» νόμων, 3986/11, 4002/11, 4024/11 και 4051/12, και που είχαν ως 
αποτέλεσμα να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις-μειώσεις-εισφορές, που εξαφανίζουν πλήρως την επιστροφή και αλλοιώ-
νουν ολοσχερώς το «πνεύμα-πρόθεση» του νομοθέτη. Απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά στα επίπεδα του 50%.

4. Πλέον των ανωτέρω θεωρείται δεδομένο πως ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε κατά πολύ λιγότερο, από τα 
αναφερόμενα ποσά στην αντίστοιχη οικονομική έκθεση του ν. 4307/2014, ενώ στις αναδρομικές αποδοχές των στελεχών 
των Ε.Δ. και Σ.Α., παρουσιάσθηκαν συνάδελφοι με ίδια δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις και ίδιο τρόπο αποστρατείας, να εμφα-
νίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα αναγραφόμενα ποσά. Επιπροσθέτως, μας αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους 
πως δεν εμφανίσθηκαν στο ενημερωτικό σημείωμα μηνός Ιανουαρίου 2015, καθόλου αναδρομικές αποδοχές (!) ενώ κάποιοι 
άλλοι, προχωρώντας στην αποφορολόγηση των αποδοχών αυτών (6μηνων) και αφαιρώντας από το υπόλοιπο πληρωτέο, το 
αντιστοιχούν μηνιαίο υπόλοιπο των αναδρομικών, διαπίστωσαν ακόμα και μείωση (!) των μηνιαίων αποδοχών τους, σε σχέση 
με αυτές που ελάμβαναν πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε σε επανεξέταση/επανυπολογισμό των αναδρομικών αποδοχών 
των στελεχών των Ε.Δ. καθώς επίσης και στην ανάληψη πρωτοβουλιών/ενεργειών από μέρους σας, προκειμένου καταγρά-
φοντας την διαμορφωθείσα εικόνα από την εφαρμογή του ν. 4307/2014 (επί των μεικτών αποδοχών πάντα), αποτυπωθεί 
επακριβώς σε όλη την Ελληνική κοινωνία και στους αρμοδίους υπουργούς, το ποσοστό «εκτροχιασμού» με το πνεύμα του 
νομοθέτη στο ν. 4307/2014, που έκανε λόγο για αποκατάσταση στα επίπεδα του 50% των αποδοχών του Ιουλίου 2012. 

6. Παρακαλούμε για τις απόψεις σας και την ενημέρωσή μας, ώστε να ενημερώσουμε με την σειρά μας και τα 14.300 μέλη 
μας, για τυχόν ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ημερ.: 3 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ - ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Νόμου 
& ΚΥΑ Μισθολογίου

1. Συγκροτείται επιτροπή μελέτης - σύνταξης - εκπόνη-
σης σχεδίου Νόμου και ΚΥΑ προκειμένου να αποσταλούν 
στο Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την πλήρη εφαρ-
μογή και υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ που αφο-
ρούν στην αποκατάσταση του μισθολογίου των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, Σ.Α., Λ.Σ. και ΕΛ.ΑΚΤ. των ε.ε. 

και ε.α., στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ως τα καθοριζόμενα  
στα (α) έως και (γ) σχετικά και σύμφωνα με τις ειδικότε-
ρες διατάξεις του ν. 3068/2002 (εκτελεστικός νόμος του 
άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος).

2. Βασικό έργο της επιτροπής θα αποτελέσει η ανα-
προσαρμογή των αποδοχών στα μισθολογικά επίπεδα 
που ίσχυαν προ της εφαρμογής του ν. 4093/12 (ε) σχετικό, 
ήτοι την 31/07/2012, (όπως ίσχυαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 50 του ν. 3205/03 και όπως αυτές τροποποιή-
θηκαν ώς 31/07/2012), λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες 
μισθολογικές ωριμάνσεις, ΕΧΥ, και προαγωγές επήλθαν. 
Επίσης θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις ή κατάρ-
γηση των (στ) και (ζ) σχετικών.

3. Η ανωτέρω επιτροπή θα αποτελείται από τους 
παρακάτω:

Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνου Καμμένου
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α. Υπτγο (Ο) Ζαχαρία Πρασσάκη (43834) Διευθυντή 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ως πρόεδρο

β. Πχο (Ο) Ιωάννη Λόντο Διευθυντή ΓΕΝ/Ε3
γ. Σμχο (Ο) Δημήτριο Δρόσο (15515) Τμηματάρχη 

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
δ. Ανχη (Ο) Δημήτριο Αντώνογλου (49337) Διευθυντή 

ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ
ε. Ασμχο (Ο) Ιωάννη Βερέμη (17373) Τμηματάρχη 

ΓΕΑ/Δ6
στ. Λγό (ΣΣΝΣ) Κόλτση Παρασκευή (ΚΣ 749)
ζ. Αντιναύαρχο ε.α Σπυρίδωνα Περβαινά της ΕΑΑΝ
η. Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο της ΕΑΑΣ
θ. Αρχιπλοίαρχο εα Ιωάννη Αντωνιάδη της ΕΑΑΝ

ι. Σμήναρχο εα Αθανάσιο Πάνο της ΕΑΑΑ ως μέλη
4. Η εν λόγω επιτροπή θα συνεδριάζει στην αίθουσα 

συσκέψεων της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σε ημερομηνίες που θα 
καθορισθούν με μέριμνα του Προέδρου, ενώ χρέη γραμ-
ματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο Ανχης (Ο) Βασίλειος 
Τσιάνταλης (5056) της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. Τα μέλη της επιτροπής 
να ενημερωθούν ενυπογράφως με μέριμνα των αρμοδί-
ων φορέων.

5. Τα Γ.Ε., να συνδράμουν με τα μηχανογραφικά 
κέντρα μισθοδοσίας τους, το έργο της επιτροπής.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Παναγιώτης Καμμένος 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39 Ημερομ.: 28 Ιανουαρίου 2015

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων 

Αποστράτων Αξιωματικών που εκπροσωπεί 120.000 
Αποστράτους των Ε.Δ. και των Σ.Α., επί τη αναλήψει των 
καθηκόντων του Πρωθυπουργού της χώρας, σας συγχαί-
ρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που 

αναλαμβάνετε και μάλιστα υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρεις Ενώσεις, 

Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που το συγκροτούν, 
ως θεσμικά όργανα, θα στηρίξουν το έργο σας, προσβλέ-
ποντας στην σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκατάσταση 
των αδικιών που έχουν γίνει εις βάρος των εν ενεργεία 
και αποστρατεία Στελεχών των Ε,Δ, και Σ.Α., με αρχή την 
πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις Αποφάσεις του 
ΣτΕ.

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
κ. Αλέξη Τσίπρα

Με εκτίμηση
Υποστράτηγος Σ.Ξ. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. Κ. Σκαρμαλιωράκης 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού ο Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
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Κ αλωσορίζω στην σημερινή εορτή 
τον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ε. 
Αποστολάκη Π.Ν., τον Αρχηγό Στόλου 

Αντιναύαρχο Π.Λίτσα Π.Ν. τους εν ενεργεία Ναυάρχους 
του Π.Ν., τους Επιτίμους Αρχηγούς, τους Προέδρους 
των Συλλόγων Ν.Π.Ι.Δ. και όλους εσάς που μας κάνετε 
την τιμή να είσαστε σήμερα εδώ, στην παραδοσιακή 
κοπή πίτας της Ε.Α.Α.Ν.

Εύχομαι σε όλους τους παριστάμενους ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ με υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Σε λίγες ημέρες θα διεξαχθούν εθνικές βουλευτι-
κές εκλογές. Η Ε.Α.Α.Ν., ως ακομμάτιστη Ένωση δεν 
υπεισέρχεται σε κομματικές ή πολιτικές συζητήσεις, 
απλά σας προτρέπει να εξασκήσετε όλοι την ιερή υπο-
χρέωση της ψηφοφορίας και να ψηφίσετε στο κόμμα 
που θα επιλέξετε υποψηφίους συναδέλφους.

Θα σας ενημερώσω επί τροχάδην για τα πεπραγμέ-
να της Ε.Α.Α.Ν. το έτος 2014:
u Μετά την προσφυγή των τριών θεσμικών Ενώσεων 

κατά των διοικητικών πράξεων του Ν. 4093/12 
και την δικαίωσή μας από το ΣτΕ, διεκδικήσαμε την 
πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς αυτή 
την απόφαση. Δυστυχώς εφαρμόσθηκε το ήμισυ 
της δικαιούμενης αναπροσαρμογής. Συνεχίζουμε 
τις διεκδικήσεις μας για πλήρη συμμόρφωση, στέλ-
νοντας επιστολή στα κόμματα για να δεσμευθούν 
προεκλογικά περί του τι θα πράξουν επί του θέμα-
τος αυτού και αναμένουμε απαντήσεις. Παράλληλα 
κάναμε προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Ν. 4307/14 που 
εφήρμοσε κατά το ήμισυ τις Αποφάσεις του ΣτΕ.

u Υπάρχει σε εκκρεμότητα η έκδοση απόφασης από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σε πιλοτική δίκη που έγινε για 
την ίδια κράτηση του Ν. 4209/12 ατομικά όμως από 
συναδέλφους.

u Θεσμοθετήσαμε τον Τοπικό Εκπρόσωπο της Ε.Α.Α.Ν. 

που είναι συνάδελφος ο οποίος εκπροσωπεί την 
Ε.Α.Α.Ν. σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 
και ορίσαμε πολλούς Τοπικούς Εκπροσώπους.

u Χειριστήκαμε τον παραθερισμό των Μελών μας για 
το 2014 σε θέρετρα του Π.Ν. και σε ιδιωτικά ξενο-
δοχεία που επιδοτούνται από την Ε.Α.Α.Ν.

u Αναλάβαμε την έκδση του ιστορικού περιοδικού 
Ναυτική Ελλάς μετά την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. 
που είχε την πρότερη ευθύνη έκδοσής του και έτσι 
συμβάλαμε στην διατήρηση του περιοδικού επι-
διώκοντας συνεχώς την αναβάθμισή του. Βασικό 
ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος διαδραμάτι-
σαν ο Διευθυντής του περιοδικού Αντιναύαρχος Ξ. 
Μαυρογιάννης Π.Ν. ε.α. και η Διευθύντρια Σύνταξης 
του περιοδικού Μ.Π.Υ. Πολυξένη Χούση, την οποία 
μάλιστα θα βραβεύσουμε σε λίγο για αυτή την προ-
σφορά της.

u Συστήσαμε επιτροπές από αποστράτους οι οποίες 
παρακολουθούν και εισηγούνται στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. 
για την πώληση της έκτασης ΚΟΡΑΚΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 
την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. για την συγκρότηση 
και εκλογή του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και για τα Ναυτικά 
Φυλλάδια/Ναυτικά Διπλώματα.

u Ενισχύσαμε την συνεργασία μας με τους Συλλόγους 
Ν.Π.Ι.Δ. που αφορούν το Π.Ν., όπως και με τις 
άλλες δύο Ενώσεις με τις οποίες έχουμε εξαιρε-
τική συνεργασία στα πλαίσια του Συντονιστικού 
Συμβουλίου.

u Προσλάβαμε Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι ήλεγξαν 
την χρήση του 2013 και την βρήκαν εν τάξει. 

u Στα πλαίσια του Συντονιστικού έχουμε συγκροτήσει δύο 
διακλαδικές επιτροπές που θα εξετάσουν και θα ειση-
γηθούν σχετικά με την νοσοκομειακή/ιατρική/φαρμα-
κευτική περίθαλψη των αποστράτων και την χωροτα-
ξική συστέγαση των Παραρτημάτων των Ενώσεων 

Oμιλία του προέδρου της ΕΑΑΝ 
Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά ΠΝ
κατά την κοπή της πίτας 
της Ένωσης την 18-01-2015
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στην Επαρχία χωρίς αυτά να χάσουν την αυτοτέλεια 
και υπαγωγή τους για επίτευξη οικονομίας.
Από ό,τι προβλέπεται τα μερίσματα και το ΕΚΟΕΜΝ 

δεν θα μειωθούν για το 2015 και επίσης το Ν.Ν.Α. θα 
συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους απο-
στράτους, πάντα προσπαθώντας να τις βελτιώσει

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Α/Γ.Ε.Ν. 
Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν. όπως και το Γ.Ε.Ν. 
και τη Δ.Δ.Μ.Ν. που μας φιλοξενεί για τη συμπαράστα-
σή τους στην αντιμετώπιση των διοικητικών προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουμε. 

Σήμερα θα βραβεύσουμε τους ακολούθους για την 
προσφορά τους στην κοινωνία :

- Αντιναύαρχο Λ. Βασιλικόπουλο Π.Ν. ε.α. Επίτιμο 
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. ως διατελέσας Διοικητής της Ε.Υ.Π. Η 
βράβευση είχε αποφασισθεί την προηγούμενη χρονιά, 
αλλά λόγω θανάτου του Αρχηγού δεν κατέστη δυνατή 
η έγκαιρη πραγματοποίησή της .

- Πλοίαρχο (ΥΙ) Α. Διαμαντή Π.Ν. για το συγγραφικό 
του έργο με αντικείμενο την ιατρική στο Π.Ν.

- Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Γ. Κατσιμαγκλή Π.Ν. για την 
μακροχρόνια προσφορά του στην λειτουργία του αιμο-
δυναμικού εργαστηρίου του Ν.Ν.Α., καθώς και για 
τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις στο περιοδικό 
Θαλασσινοί Απόηχοι.
- Πλωτάρχη (Ε) Γ. Τσιλιμπάρη Π.Ν. για το κοινωνικό 

του έργο ως επικεφαλής της μπάντας του Π.Ν.
- Αντιναύαρχο Δ. Παπαγιαννίδη Π.Ν. ε.α. για το κοινω-

νικό του έργο ως Πρόεδρος του ΕΚΑΒ
- Πλοίαρχο Π. Χατζηπέρο Π.Ν. ε.α. γιατί εξελέ-

γη Αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής.

- Μ.Π.Υ. Π. Χούση για την προσφορά της στο περιοδικό 
Ναυτική Ελλάς, ως Διευθύντρια Σύνταξης.

- Πλοίαρχο (ΥΝ) Β. Ανδρεάκου Π.Ν. ε.α.ως πρώτη 
Διευθύνουσα απόφοιτος της Σ.Α.Ν.

- Υποπλοίαρχο (Ε) Α.Ζερβό Π.Ν.ε.α. για την πολυετή 
προσφορά του ως Αρχιμουσικός του Π.Ν.          

Αυ
το

ί π
ου

 έ
φ

υγ
αν

…

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο
Ημέρα 

θανάτου
Έτος 

γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος 10-1-2015 1933

Ανθυποπλοίαρχος ΠΝ εα ΖΟΛΩΤΑΣ Γεώργιος 13-1-2015 1936

Σημαιοφόρος ΠΝ εα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κων/νος 13-1-2015 1940

Ανθυποπλοιαρχος ΠΝ εα ΧΙΩΤΗΣ Στέφανος 17-1-2015 1934

Ανθυποπλοίαρχος ΠΝ εα ΛΙΖΑΡΔΟΣ Κοσμάς 15-1-2015 1930

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα ΚΑΛΑΠΟΘΑΣ Βασίλειος 4-1-1015 1939

Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα ΓΑΒΑΛΑΣ Αντώνιος 20-12-2014 1941

Πλωτάρχης ΠΝ εα ΒΙΤΑΛΗΣ Δημήτριος 30-12-2014 1924

Υποναύαρχος ΠΝ εα ΣΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης 29-12-2014 1938

Αντιναύαρχος ΠΝ εα ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 6-1-2015 1941

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Δημήτριος 2-1-2014 1952

Υποναύαρχος ΛΣ εα ΤΣΟΥΡΗΣ Γεώργιος 28-12-2014 1926

Αντιναύαρχος ΠΝ εα ΦΩΚΑΣ Ιωάννης 21-1-2015 1937

Σημαιοφόρος ΠΝ εα ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Γεώργιος 22-1-2015 1953
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Διάφορα

ΘΕΜΑ 5ο. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ (Θ.Α.) - Ύλη
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας 

Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ στα πλαίσια της εύρυθμης κυκλοφορίας του περιοδικού «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ» και της καλύτερης και 

έγκαιρης ενημέρωσης των μελών της ΕΑΑΝ αποφασίζει τα ακόλουθα: 
α. Η προς δημοσίευση ύλη του περιοδικού «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ», να κατατίθεται στην ΕΑΑΝ μέχρι  20 κάθε μονού 

μηνός, αλλιώτικα θα εξετάζεται για το επόμενο δίμηνο.
β. Οι χρήσιμες πληροφορίες να έχουν ημερομηνία κατάθεσης (του έτους) και να μην υπερβαίνουν τις 20 λέξεις. 
Σε περίπτωση που υπερβαίνουν τις 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Η δημοσίευση θα γίνεται μέχρι τρεις φορές το 

χρόνο.
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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ
της 2ης-10-2014 Υπ’ αριθ. 75

Χρήσιμα Στοιχεία για Μέλη ΕΑΑΝ
Ταυτότητες – Άδειες

Επιμέλεια: 
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος 
ΠN, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Χαχαμίδου ΠΝ, 

Ναύτης (ΔΙΑΧ) Θ. Περιστέρης
1. Τα μέλη της ΕΑΑΝ μπορούν να εφοδιάζονται αποδεικτικά 

στοιχεία ταυτότητας, άδειες που είναι απαραίτητα για ανάλογες 
χρήσεις.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται στην 
ΕΑΑΝ κατά περίπτωση για έκδοση αυτών αναγράφονται κατω-
τέρω:

Α) ‘Εκδοση ταυτότητας Αποστράτου
α) Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής πράξης, ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΚΛ).
β) Αντίγραφο Μερίσματος ΜΤΝ.
γ) Απόσπασμα Μητρώου ΠΝ ή αντίγραφο Φύλλου
μητρώου ΛΣ.
δ) Φ/Α πολιτικής Ταυτότητας Αποστράτου.
ε) Δύο (2) έγχρωμες Φωτογραφίες 2,5x3 με θερινή
στολή υπ’ αριθμ. 8 (ασκεπής) στον βαθμό αποστρατείας.
στ) Ομάδα αίματος.
ζ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ ).

Β) Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας Χηρών & Ορφανών 
Αποστράτου

α) Αποσπάσμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου μητρώου 
Αξιωματικού.

β) Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως.
γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
ε) Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.

Γ) Έκδοση ταυτότητας ΠΟΝ (Σύζυγοι ή τέκνα 18 έως 25 και άγαμα)
α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
β) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας κάθε μέλους.
γ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
δ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ ).
Υποδοχή Πολυκαταστήματος:
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)

Δ) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (Σύζυγοι ή τέκνα 18 έως 25 και άγαμα)
α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρό-
σφατο.
γ) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του μέλους.
δ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
ε) Παιδιά (18-25 ετών) Υπεύθυνη δήλωση «ότι είναι άγαμα»

Ε) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (τέκνα άνω των 25 ή έγγαμο)
α) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ δικαιούχου Αξιωματικού ε.α. 

(ή χήρας)
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτού-
ντος (παιδιού)
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Αποστράτου ή χήρας)
δ) Δύο φωτογραφίες 2x3 εκ. ανά άτομο (παιδιού)
ε) Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης μερίσματος 

(Αποστράτου ή χήρας) [ΜΤΝ]
Για περισσότερες πληροφορίες: Μηχανογράφηση
ΕΑΑΝ ΤΗΛ 210-3368662 FAX: 210-3310429
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Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία ο Σύνδεσμος 
Αποφοίτων ΣΜΥΝ έκοψε και φέτος 
την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα και 

όπως κάθε χρόνο βράβευσε τους αριστούχους μαθητές 
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

Η τελετή έγινε στις 11 Ιανουαρίου στους φιλόξε-
νους χώρους του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

Μετά το θερμό καλωσόρισμα της προέδρου του 
Ν.Μ.Ε. κ. Α. Παλούμπη-Αναγνωστοπούλου, ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου, επστής ε.α. Ελ. Σφακτός, αφού 
συνεχάρει την ηγεσία του ΠΝ για την πρόσφατη κοι-
νωνική του προσφορά σε πλείστες δύσκολες κατα-
στάσεις, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των θεσμών 
ως ανάχωμα στην λαίλαπα που έχει ξεσπάσει για την 
κατάργηση κάθε ήθους και εθίμου που χαρακτήριζαν 
και κράτησαν ενωμένη την ελληνική κοινωνία.

Αναφερόμενος δε στον ΣΑ/ΣΜΥΝ τόνισε όλως 
ιδιαιτέρως ότι, η μακρόχρονη δραστηριότητά του οφεί-
λεται στους ισχυρούς θεσμούς φιλίας που τα μέλη του 
έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. (Με σύντομη ανάλυση, 
αναφέρθηκε στα τρία είδη φιλίας, κατά τον Αριστοτέλη. 
Την χρήσιμη, την ευχάριστη και την τέλεια την ηθική).

Τέλος, με προβολή μικρού αριθμού εικόνων έκανε 
μια σύντομη αναδρομή από τις πλέον αξιόλογες δρα-
στηριότητες του Συνδέσμου. (Τιμητικές εκδηλώσεις 

για τους Δασκάλους, Διοικητές, Βραβεύσεις αριστού-
χων μαθητών ΣΜΥΝ, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.).

Το καλλιτεχνικό μέρος καλύφθηκε από το χορωδι-
ακό σχήμα «Τρεις κιθάρες τρεις φωνές» επικεφαλής 
ήταν ο Γιώργος Παμπίδης πλωτ. (Ε) ε.α. Η ποιοτική από-
δοση των έντεχνων κομματιών και των τραγουδιών, 
από τρεις τραγουδιστές, ενθουσίασε το ακροατήριο.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η ηγεσία 
του Π.Ν.

Τη βράβευση των: Αρχηγού, Υπαρχηγού ΣΜΥΝ 
και Αρχηγού Α΄ τάξεως έκαναν οι απόστρατοι αξι-
ωματικοί κ.κ. Κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Ι. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ, και Β. 
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ αντίστοιχα. Επίσης βραβεύθηκαν από 
τον Πρόεδρο του ΣΑ/ΣΜΥΝ οι Κ. ΝΥΧΤΑΚΗΣ και ΕΥΣ. 
ΜΠΑΪΡΛΗΣ για την πολύτιμη όσο και μακρόχρονη προ-
σφορά τους στον Σύνδεσμο.

Τυχεροί πίτας οι: Π. ΡΑΔΙΤΣΑΣ Πρόεδρος ΕΛ.Σ.Υ/Β 
και κ. ΑΙΚ. ΙΩΑΚΕΙΜ η οποία τιμήθηκε και με το τεμάχιο 
πίτας προς τιμή των γυναικών.

Ακολούθησε παράθεση μικρού μπουφέ και στις 
πολλές παρέες που δημιουργήθηκαν, πρυτάνευσαν οι 
ευχές όλων για καλή υγεία και επίλυση των δυσμενών 
οικονομικών και μη προβλημάτων που ταλανίζουν την 
πατρίδα μας.                

Κοπή πίτας 2015 Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.
Βράβευση αριστούχων μαθητών ΣΜΥΝ

Γράφει ο Ελευθέριος Σφαχτός Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Διάφορα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΝ
Τηλ. 210 33 68 662
Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι που έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά έκδοσης ταυτοτήτων ΕΑΑΝ να προσέρχονται για 
την παραλαβή των ταυτοτήτων τους.

από την ΕΑΑΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Στο τεύχος 124 και στη σελ. 54, αναγράφτηκε εκ παραδρομής ο τίτλος «Σχόλια άρθρου Αντιναυάρχου εα Ε. 
Μαυρογιάνννη ΠΝ» αντί του ορθού Αντιναυάρχου εα Ν. Μανταδάκη ΠΝ.
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Η κοπή βασιλόπιτας της ΕΑΑΝ στις 18-1-2015 
στο Πολεμικό Μουσείο

Μ εγάλη μέρα ξημέρωσε στις 18-1-
2015 για συνάντηση συναδέλφων 
και φίλων σε μια ωραία τελετή που 

έγινε στο Πολεμικό Μουσείο στην κοπή της βασιλόπι-
τας της ΕΑΑΝ.

Από νωρίς έφταναν στο Πολεμικό Μουσείο τα μέλη 
μας και γέμισε το αμφιθέατρο και το φουαγιέ από 
κόσμο. Η μουσική παιάνιζε στην είσοδο του Πολεμικού 
Μουσείου τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια, ήταν το καλωσόρισμα των προσκεκλημένων. Όλες 
οι κυρίες κάθε ηλικίας άστραφταν και λάμπρυναν 
με την παρουσία τους τη μεγαλειώδη αυτή τελετή. Ο 
πανοσιολογιώτατος ευλόγησε την βασιλόπιτα και άρχι-
σε η τελετή. Επακολούθησαν ομιλίες και χαιρετισμοί. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ καλωσόρισε τους προσκε-
κλημένους και αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούσαν 
τους απόστρατους.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η ηγεσία 
του ΠΝ, προσκεκλημένοι πρόεδροι και πλήθος συνα-
δέλφων. Επακολούθησαν οι καθιερωμένες βραβεύ-
σεις. Η τελετή έληξε με μια λιτή δεξίωση.     

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Διάφορα
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

4/1/1941 Αντιτορπιλικά του στόλου, εκτελούν την τρίτη επιδρομή στο στενό του ΟΤΡΑΝΤΟ και βομβαρδίζουν τις Ιταλικές 
θέσεις στο μέτωπο της Αλβανίας.

5/1/1913 Ναυμαχία της Λήμνου και εξουδετέρωση του Τουρκικού Στόλου από το Ναύαρχο Κουντουριώτη επί του θωρηκτού 
«ΑΒΕΡΩΦ».

5/1/1913 Βομβαρδισμός της Σύρου από το τουρκικό πολεμικό «Χαμιδιέ». Βύθιση του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
5/1/1913 Ο Ελληνικός Στόλος, υπό το Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και με επικεφαλής το Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ», καταναυμα-

χεί τον Τούρκικο Στόλο στη θαλάσσια περιοχή της Λήμνου. Έτσι, ο Ελληνικός Στόλος εξασφάλισε την κυριαρχία στο 
Αιγαίο, ενώ ο Τούρκικος δεν τόλμησε πια να εξέλθει από τα Στενά του Ελλησπόντου.

5/1/1941 Πέντε ελληνικά αντιτορπιλικά διαπλέουν το στενό του Οτράντο και βομβαρδίζουν τις Ιταλικές θέσεις στον Αυλώνα.
7/1/1941 Ελληνικά και αγγλικά υποβρύχια προσβάλλουν τα μεταγωγικά των Ιταλών και κλείνουν την πόρτα της Αδριατικής.
9/1/1941 Το υποβρύχιο «ΤΡΙΤΩΝ» κατά τη διάρκεια της τρίτης πολεμικής περιπολίας στο στενό του Οτράντο, με Κυβερνήτη τον 

Πλωτάρχη Δ. Ζέπο, βύθισε το ιταλικό Υ/Β NEGHELLI το οποίο βρισκόταν εν επιφανεία.
11/1/1941 Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύττουν τον πόλεμο στις ΗΠΑ.
12/1/1889 Έναρξη λειτουργίας Σχολής Ναυτοπαίδων (Παραγωγικής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΠΝ).
13/1/1822 Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου 

γένους των Ελλήνων.
16/1/1829 Στολίσκος υπό τον Ανδρέα Τενεκέ κυριεύει 2 Τουρκικές Κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας και αιχμαλωτίζει 

το Διοικητή τους Χασάν Πασά και 24 Τούρκους.
17/1/1943 Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συλλαμβάνει στο ακρωτήριο Μαλέας ένα Γερμανικό Ιστιοφόρο και βυθίζει άλλο ένα.
19/1/1943 Το Αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» σε συνεργασία με το Αντιτορπιλικό «ΝΟΥΜΠΙΑΝ» (αγγλικό) βυθίζει το εξοπλισμένο 

εχθρικό Εμπορικό «STROMBOLI» κοντά στην Τύνιδα.
22/1/1944 Απόβαση στο Άντζιο Ιταλίας. Στη συμμαχική δύναμη αποβάσεων μετέχουν τα Αντιτορπιλικά «ΚΡΗΤΗ», 

«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και τα Αρματαγωγά «ΣΑΜΟΣ» «ΛΗΜΝΟΣ» και «ΧΙΟΣ».
22/1/1830 Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος.
22/1/1944 Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Σύμμαχοι αρχίζουν την «Επιχείρηση Σανίδα» (Operation Shingle). 

Πρόκειται για μία επίθεση μέσω θαλάσσης, εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, στο Άντζιο της Ιταλίας.
24/1/1827 Μοίρα του Ελληνικού Στόλου υπό τον Άστιγγα αποβιβάζει στρατεύματα στο Πασαλιμάνι και καταλαμβάνεται ο 

Πειραιάς.
26/1/1943 Το Αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» βυθίζει το Γερμανικό Υποβρύχιο «U-553».
28/1/1993 Κατάπλους Φρεγάτας ΥΔΡΑΣ F-452 (1η φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που ναυπηγήθηκε στην Γερμανία) στο Ναύσταθμο 

Σαλαμίνας.
30/1/1822 Ο Τουρκικός Στόλος προσβάλλει από τη Θάλασσα το Νεόκαστρο, ενώ οι Τούρκοι της Μεθώνης το πολιορκούν από 

την ξηρά. Τα Ελληνικά τμήματα υπό την αρχηγία του Γερμανού Φιλέλληνα Νόρμαν, αποκρούουν τις επιθέσεις και 
αναγκάζουν τα εχθρικά πλοία να αποπλεύσουν.

31/1/1996 Το ελικόπτερο ΠΝ 21 με πλήρωμα τους Αντιπλοίαρχο Χ. Καραθανάση ΠΝ, Αντιπλοίαρχο Π. Βλαχάκο ΠΝ και 
Σημαιοφόρο Ε. Γιάλοψο ΠΝ κατέπεσε στην περιοχή των Ιμίων στις 03.55 τα ξημερώματα της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου 
1996 κατά τη διάρκεια  της αποστολής των, που ήταν να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τυχόν ύπαρξη Τούρκων 
στρατιωτών στα Δ. Ίμια.

Πηγή: Ημερολόγιο ΠΝ έτους 2008.

Διάφορα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συμμαθητές του αποβιώσαντος Θεόδωρου Γκρίτζαλη - Παπαδόπουλου ΠΝ (τάξης εισόδου 1959) κατέθεσαν εις 
μνήμη του στον λογαριασμό Προνοίας της ΕΑΑΝ 320 ευρώ.
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Θέμα 14ο: Σχετ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων 
Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).

β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού 
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού).

γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 75/2-10-2014 θέμα 5ο.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση για την 

ύλη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», 
αποφασίζει όπως παρακάτω:

Α. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέ-
ροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και να μην υπερβαίνει 
τις τρεις δακτυλογραφημένες σελίδες. Σε περίπτωση περισ-
σότερων 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 περι-
λαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ 
συναδέλφων.

Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη 

στρέφεται κατά των θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, 
καθώς και των 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, περιεκτι-
κά, 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 πρωτότυπο και όχι αντί-
γραφο.

Ι. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, τα 
κείμενα δεν επιστρέφονται.

Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπι-
κές απόψεις του υπογράφοντος.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει 
και εγκρίνει ομόφωνα.

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό 
«Θαλασσινοί Απόηχοι»

Για την Ακρίβεια της Αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, 
παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώ-
σεις πιο σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται 
πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι 
«χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Χρήσιμες πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν ημερομηνία κατάθεσης του έτους και δεν υπερβαίνουν τις 20 λέξεις.

Διάφορα
• Δήμητρα Θ. Κυρίτση-Κυπριώτη, Δικηγόρος, σύζυ-
γος συναδέλφου, ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και 

Ρυθμίσεις οφειλών (Νόμος Κατσέλη). Γραφείο Σκουζέ 1Α, 
Πειραιάς. Τηλ. 210 4292611, Κιν.: 6944 241729

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

Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. πρώην Πρόεδρος ΕΑΑΣ
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Παραθερισμός 2015
Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ, Υποναύαρχος εα Κ. Ξύτσας ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες 
παραθερισμού

1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν 

επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα μόρια και τις 
θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά 
οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρωματι-
κούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν 
δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από 
την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που 
ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρω-
ματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, 
τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγγραμένους 
στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν 
δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της 
περιόδου αυτής και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας 
Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους υπόλοι-
πους πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν 
επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει 
ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερω-
τηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA

2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο 
δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα 
ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη 
της παραθεριστικής περιόδου.

3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες 
παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες 
πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφό-
σον 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 παραθερισμό 
και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζε-
ται ως εξής:

α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται 

με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατό-

μων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από 

τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα τους παραχω-

ρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/
δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και 
επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογέ-
νειάς τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού 
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 δικαι-

ούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι 
συνολικά τα 450 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παραθερίσουν 
περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότε-
ρο 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 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν τον πίνακα 
αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρω-
ματικοί.

β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).

γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).

δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

Παραθερισμός
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Θέμα 1o. Υποβολή «Υπεύθυνη αίτηση - δήλωση για παραθερισμό» μελών ΕΑΑΝ
1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημερώνει 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.λπ. να υπο-

βάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ συνημμένα στο έντυπο που βγαίνει από τον 
Η/Υ «Μοριοδότηση για παραθερισμό έτους… βάσει υποβληθείσης αιτήσεως» και να λαμβάνουν αριθμό 
Πρωτοκόλλου ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να διαπι-
στώνεται από τον αποστολέα ότι ελήφθησαν από την ΕΑΑΝ. Περισσότερες διευκρινίσεις και στοιχεία 
υποβολής θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος παραθερισμού.

4. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Ενημέρωση μελών

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 η 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)

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

Παραθερισμός

Αιμοδοσία πηγή ζωής

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2014

Μου τηλεφώνησε στο νοσοκομείο ο Πρόεδρος της Ένωσης Καρδιοπαθών (Αξιωματικών ΠΝ, ΛΣ και Φίλων) 
λίγο μετά την έκκληση για βοήθεια που είχα απευθύνει. 

- Ηρεμήστε και μην ανησυχείτε, μου είπε, εμείς είμαστα εδώ γι’ αυτόν το λόγο! Ξέρετε, η συνδρομή μου… 
επέμεινα». 

- Σας παρακαλώ μη λέτε τέτοια πράγματα, απάντησε, ήδη το νοσοκομείο που βρίσκεστε έχει ειδοποιηθεί 
πως πιστώθηκε με αίμα από εμάς! Συμπληρώστε κάτι, κύριε συνάδελφε, συμπλήρωσε, εμείς δεν εξετάζουμε 
εάν είναι μέλος μας αυτός που χρειάζεται αίμα, η ανθρώπινη ζωή είναι ο στόχος μας. Η αλληλεγγύη είναι αρχή 
μας και έρχεται ως αρωγός στην επιβίωση και την ανάγκη… χωρίς αυτήν δεν είμαστε άνθρωποι… μακάρι όλοι 
οι συνάδελφοι να ήταν μέλη μας και όσοι απ’ αυτούς μπορούν, ας προσφέρουν πότε πότε λίγο από το πολύτιμο 
αγαθό. Ασφάλεια για τη ζωή όλων και των παιδιών μας θα ’ναι!

Ντρέπομαι γιατί, ενώ όφειλα να ’χω κινητοποιηθεί νεότερος που είχα τη δυνατότητα να προσφέρω ως 
αιμοδότης, δεν το ’κανα. Έπρεπε να βρεθώ στην ανάγκη, για να διαπιστώσω την τεράστια προσφορά τέτοιων 
Ενώσεων;

Να πω, πώς μόνο συγκινήθηκα από τη συμπαράσταση και το λόγο του κ. Μακρή;
Αντώνης Κακαράς Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ 
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Αγαπημένε μας Θόδωρε
Τούτη την ώρα του αποχαιρετισμού, στεκόμαστε δίπλα σου οι 

συμμαθητές σου από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, για να σε απο-
χαιρετήσουμε και να σου απευθύνουμε το στερνό αντίο. Είναι αβά-
στακτος ο πόνος και απέραντη η θλίψη όλων μας από τον πρόωρο 
χαμό σου. Η μοίρα σκληρή και αδυσώπητη έκοψε βιαστικά το νήμα 
της ζωής σου και μας στέρησε τον συμμαθητή μας, τον φίλο μας.

Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς έναν φίλο που ξεκίνησε το 
μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να 
παραδεχθείς, ότι ο Θόδωρος δεν θα είναι πια μαζί μας. Όταν 
μάλιστα μαζί με αυτόν τον φίλο μας έχουμε συνδέσει τα πιο 
όμορφα χρόνια της νιότης μας.

Θόδωρε, έχουν ήδη περάσει 54 χρόνια, από τότε που έφηβοι 
γεμάτοι όνειρα, περάσαμε το κατώφλι της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων. Εκεί ανδρωθήκαμε, εκεί διαμορφώσαμε τους χαρα-
κτήρες μας, εκεί αγαπήσαμε το Ναυτικό και την θάλασσα και εκεί 
αρχίσαμε την φιλία μας που παρέμεινε μέχρι σήμερα δυνατή και 
ακλόνητη.

Θρηνούμε σήμερα έναν καλό μας φίλο, έναν εξαίρετο 
συνάδελφο, ένα αξιαγάπητο άνθρωπο. Όσοι ευτύχησαν να σε 
γνωρίσουν και να συνεργασθούν μαζί σου, θα θυμούνται πάντα 
την προσφορά σου στο Πολεμικό Ναυτικό που το υπηρέτησες 
ευσυνείδητα και το αγάπησες ιδιαίτερα.

Πώς μπορεί κανείς να ξεχάσει τα πλούσια ψυχικά σου χαρί-
σματα; Την ευθύτητά σου, την καλοσύνη σου, το ήθος σου και 
την ευπρέπειά σου. Πώς μπορούμε εμείς οι συμμαθητές σου να 
ξεχάσουμε το γέλιο σου, τα πειράγματά σου και την αγάπη σου 
για το ποδόσφαιρο;

Αγαπημένε μας Θόδωρε έφυγες πράγματι τόσο γρήγορα, 
βιάστηκες και πήρες τον δρόμο, για το μεγάλο ταξίδι για να 
συναντήσεις τους άλλους 14 συμμαθητές μας, που και αυτοί, 
πάρα πολύ νωρίς μας άφησαν.

Στο τελευταίο δύσκολο διάστημα της ζωής σου, με τον 
ήρεμο, υπομονετικό και θαρραλέο τρόπο που αντιμετώπιζες την 
δυσμενή εξέλιξη της ασθένειάς σου, μας έδειξες για μια ακόμη 
φορά το μεγαλείο σου. Ήταν τόση η ψυχική σου δύναμη που δεν 
μας άφησες να σκεφτούμε πόσο κοντά ήταν η ώρα του απο-
χωρισμού. Ευχόμαστε να έφυγες ήρεμα αγαπημένε μας φίλε, 
τυλιγμένος στις αναμνήσεις που σου χάρισαν η οικογένειά σου, 
οι φίλοι σου και η ζωή.

Η οικογένειά σου στέκεται σήμερα δίπλα σου βαρειά συντε-
τριμμένη. Η αγαπημένη σου γυναίκα Τζίνα, τα παιδιά σου ο 
Θανάσης, ο Γιώργος, ο Σπύρος και τα 4 εγγόνια σου, έχασαν τον 
άντρα, τον πατέρα και τον παππού τους. Δεν υπάρχουν παρήγο-
ρα λόγια που να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο τους. Ας 
είναι παρήγορη η σκέψη ότι έφυγες μακρυά από τις πίκρες και 
τους πόνους της ασθένειάς σου, που τόσο πολύ σε ταλαιπώρη-
σαν τον τελευταίο καιρό. Ας είναι βάλσαμο στον πόνο τους, ότι 
τώρα πια ησύχασες. 

Ήσουν καλός άνθρωπος Θόδωρε, σε αγάπησαν οι δικοί σου, 
σε αγάπησαν οι φίλοι σου, σε αγάπησε και ο Θεός και σε πήρε 
γρήγορα κοντά του.

Αντίο αγαπημένε μας φίλε. Θα σε θυμόμαστε παντοτινά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.               

Επικήδειος εις μνήμη Αντιναυάρχου εα 
Θεόδωρου Γκρίτζαλη-Παπαδόπουλου ΠΝ

Από τον Αντιναύαρχο εα Ανδρέα Νομικό ΠΝ

Αγαπημένε μας Γιάννη
Απέραντη η θλίψη για όλους μας, που έφερε το άγγελμα του 

θανάτου σου και σε αποχαιρετούμε εδώ σήμερα.
Σε μένα έτυχε το πικρό ποτήρι να βγάλω λίγες σταγόνες, 

λίγα λόγια αποχαιρετισμού εκ μέρους των συμμαθητών μας 
της τάξεως 1956 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που όλοι σε 
αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε βαθειά μέσα από την καρδιά μας.

Άθελά μας, ακόμη και αυτή την τραγική στιγμή, το ρολόι 

Επικήδειος για τον Υποναύαρχο ε.α.  
Ιωάννη Σκουριώτη Π.Ν.

Εξεφωνήθη από τον Επίτιμο Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Γρ. Δεμέστιχα Π.Ν. 
την 30-12-2014

Νεκρολογίες
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του χρόνου γυρίζει πίσω όταν, παιδιά ανέμελα βρεθήκαμε στη 
Σχολή μας, ως Δόκιμοι, για να υπηρετήσουμε τα ιδανικά με τα 
οποία μας μεγάλωσαν η οικογένεια, το σχολείο, η πατρίδα.

Γνωριστήκαμε στην Ανατολή της ζωής και μαζί πορευτήκα-
με μέσα στο Ναυτικό: την Άνοιξη, το Καλοκαίρι της ζωής, αφο-
σιωμένοι στο Πολεμικό Ναυτικό, την Πατρίδα, κάνοντας όνειρα 
και αγωνιζόμενοι για μία καλύτερη Ελλάδα.

Όμως στη ζωή έρχεται και το Φθινόπωρο και ο Χειμώνας 
και όλοι μας σιγά-σιγά φεύγουμε με όποια σειρά μάς καθορίζει 
ο Πανάγαθος.

Σαν αξιωματικός διακρίθηκες σε πολλούς τομείς και κυρί-
ως για την τεχνική σου αντίληψη, ενώ ήξερες να διοικείς δίκαια 
το προσωπικό σου και να είσαι εξαιρετικά αποδεκτός από 
αυτό. Είχες ένα έμφυτο διοικητικό χάρισμα και να δημιουργείς 
ευχάριστο κλίμα, ώστε να επιτυγχάνεις ένα άριστο αποτέλεσμα. 
Σοβαρός, κεφάτος και χαρούμενος όταν έπρεπε, δημιουργού-
σες το κατάλληλο κλίμα στην υπηρεσία αλλά και ήξερες να 
είσαι η ψυχή στις παρέες μας.

Ήξερες να εμπνέεις την εμπιστοσύνη στους προϊσταμέ-
νους, τους συναδέλφους και όλους τους συνεργάτες σου. 
Προσωπικά δεν θα ξεχάσω τη συναδελφική-συμμαθητική σου 
αλληλεγγύη όταν σαν μεγάλοι αξιωματικοί συνυπηρετήσα-
με στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Εκεί σε βρήκα ως Τεχνικό 
Διευθυντή (ΔΤ), δηλαδή επικεφαλής της πιο μεγάλης και υπεύ-
θυνης Διευθύνσεως του Ναυστάθμου. Ήσουν δίπλα μου, σαν 
αδελφός, με σωστές εισηγήσεις και με την συμπαράστασή σου 

σε δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν.
Θυμάμαι Γιάννη, μία μέρα στο γραφείο μου, μου είπες με το 

χιούμορ που σε διέκρινε: Επειδή έρχεσαι νωρίς, με αναγκάζεις 
να έρχομαι τόσο νωρίς (όσο ποτέ άλλοτε) για να προλάβω να 
σου πω, τι συμβαίνει με τα διάφορα θέματα της Διευθύνσεώς 
μου. Αυτός ήσουν Γιάννη, ο ξεχωριστός φίλος και συμμαθητής 
που βέβαια θα θυμάμαι πάντα.

Η επιτυχής σου σταδιοδρομία και η απόδοσή σου υπηρετώ-
ντας σε νευραλγικές θέσεις, ανεγνωρίσθη από το Ναυτικό και 
προήχθηκες σε Υποναύαρχο εξαντλώντας την ιεραρχία.

Τόσο υπηρεσιακά όσο και ιδιωτικά είχες το θάρρος της 
γνώμης σου και αυτό σε τιμά.

Γιάννη, πάλεψες τα προβλήματα της υγείας που είχες τα 
τελευταία χρόνια με υπομονή και στωικότητα. Όμως η μάχη με 
το θάνατο είναι άνιση. Αγωνίσθηκες παλληκαρίσια καθώς και η 
οικογένειά σου, αλλά δεν μπόρεσες να απομακρύνεις αυτό το 
τέλος που τελικά μας περιμένει όλους.

Σαν Μηχανικός έχεις προετοιμάσει τις μηχανές του πλοίου 
και θα ξεκινήσεις το τελευταίο σου ταξίδι.

Εμείς οι συμμαθητές σου από τον μώλο, σε αποχαιρετούμε 
και μαζί με την οικογένειά σου, συγγενείς και φίλους, σου ευχό-
μαστε το ταξίδι σου να είναι ήρεμο.

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη και τα αγνά αισθήματα που 
σφυρηλάτησε η παιδική μας φιλία, διατηρώντας σε ζωντανό 
στις καρδιές μας. 

Καλό σου ταξίδι Γιάννη      

Στις 23 Οκτωβρίου 2014, έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός 
του Λ.Σ. Ναύαρχος Μανόλης Πελοποννήσιος, σε ηλικία 74 ετών.

Ο πατέρας του Αργύρης ήταν από τη Σέριφο και η μητέρα 
του Αργυρώ από την Κίμωλο. Εκεί γεννήθηκε στις 17-3-1940. 

Τέλειωσε το δημοτικό σχολείο της Κιμώλου πρώτος με 
άριστα, όπως και το γυμνάσιο του Πειραιά. 

Το 1954 σε πανελλήνιο διαγωνισμό του Κληροδοτήματος 
Αδελφών Ζωσιμά, στον οποίον έλαβαν μέρος χιλιάδες μαθη-
τές, θύματα πολέμου, έλαβε τη μία από τις τρεις υποτροφίες. 

Αποφοίτησε με άριστα από τη Ναυτική Ακαδημία του 
Ασπροπύργου το 1959. 

Υπηρέτησε για πέντε χρόνια σε ποντοπόρα φορτηγά πλοία, 

στο τελευταίο μάλιστα και ως πλοίαρχος σε ηλικία 24 μόλις 
ετών! 

Το έτος 1963 καθιέρωσε χρηματικό βραβείο για τον αρι-
στούχο μαθητή της στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Κιμώλου 
το οποίο απονέμεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα. 

Εισήλθε πρώτος στην Ανωτάτη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ. το 1965 και αποφοίτησε πρώτος με άριστα. 

Υπηρέτησε ως κεντρικός λιμενάρχης Πειραιά και διατέλεσε 
Αρχηγός Λιμενικού Σώματος από το 1993 έως το 1996 οπότε 
και αποστρατεύθηκε με αίτησή του. 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του αντιμετώπισε 
με απόλυτη επιτυχία πρωτόγνωρα για το Λ.Σ. περιστατικά 

Αντί Επικηδείου
Στη μνήμη του ΜΑΝΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ
Ναυάρχου Λ.Σ. ε.α. επίτιμου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, και 
Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Από τον Ανθυποπλοίαρχο εα Θοδωρή Γ. Λιβάνιο ΠΝ

Νεκρολογίες
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όπως: Την 7-2-1974 ως επικεφαλής δύναμης του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διέσωσε, κάτω από ιδιαίτερα 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μια βυθοκόρο και τρεις επιβαί-
νοντες σ’ αυτήν. 

Τον Ιούλη του 1985 ως υπολιμενάρχης Πειραιώς, κάτω από 
ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με προφανή άμεσο 
κίνδυνο της ζωής του, διέσωσε 27 επιτελείς του ΝΑΤΟ και το 
πλήρωμα του ε/γ Ατλαντίς κατά τη βύθιση του στη θαλάσσια 
περιοχή Αγίου Κοσμά Αττικής.

Τιμήθηκε με το Ναυτικό Μετάλλιο Α’ τάξης (Χρυσό).
Ως κεντρικός λιμενάρχης Πειραιά αντιμετώπισε με ιδι-

αίτερη επιτυχία περιστατικά που εξύψωσαν το κύρος του 
Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 
της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο όπως: Κατά την τρομοκρα-
τική ενέργεια στο ε/γ ΣΙΤΥ ΟΦ ΠΟΡΟΣ διέσωσε επιβαίνοντες 
και πλήρωμα. Γι’ αυτό το ανδραγάθημα τιμήθηκε με ευαρέσκεια 
από τον ΥΕΝ.

Συντόνισε τη διάσωση 584 περίπου ναυαγών του ε/γ 
ΓΙΟΥΠΙΓΕΡ την 21.10.1988, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ήταν μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων του Λονδίνου 
ηλικίας 9-11 ετών, όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν βυθί-
στηκε σε 25 λεπτά μετά από σύγκρουση με το ιταλικό φ/γ 
ΑΝΤΙΝΤΖΕ στο Σαρωνικό κόλπο. 

Με την υπόθεση αυτή ασχολήθηκαν τα παγκόσμια μέσα 
μαζικής ενημέρωσης καθώς και σε ειδικές συνεδριάσεις τους ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) και το Ευρωκοινοβούλιο 
με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια. 

Η διάσωση αυτών των ναυαγών, θεωρήθηκε ως η επιτυχέ-
στερη επιχείρηση διάσωσης στα παγκόσμια ναυτικά χρονικά και 
τιμήθηκε, τόσο από τον τότε Πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου, 
όσο και από τη βασίλισσα της Αγγλίας με την απονομή της υψί-
στης ηθικής διάκρισης, του Αργυρού Σταυρού του Τάγματος της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας και την ταυτόχρονη ανακήρυξή του 
ως μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (ΜΒΕ) 
«για τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτισε και την αυτοθυσία 
που επέδειξε».

Τιμήθηκε ακόμη, από την Ακαδημία Αθηνών, από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας, από το σύνδεσμο απανταχού Κιμωλιών 
«Η Οδηγήτρια» κ.λπ.

Πέραν των ανωτέρω τιμητικών διακρίσεων κατά τη διάρ-
κεια της σταδιοδρομίας του τιμήθηκε με:

Το Χρυσό Σταυρό του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής.

Ήταν παντρεμένος, είχε μία κόρη και μία εγγονή.
Τα τελευταία χρόνια είχε ασχοληθεί με την ιστορική έρευνα 

για την κατοχή στις Δυτικές Κυκλάδες και είχε γράψει ένα στοι-
χειοθετημένο βιβλίο με τίτλο: «Η Κίμωλος στο Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και στην Κατοχή. Συμβολή Μήλου – Σίφνου – Σερίφου».

Το βιβλίο παρουσιάστηκε επίσημα από τους Δήμους, 

Κιμώλου, Μήλου, Σίφνου και Σερίφου, αλλά και σε διάφορες 
εκδηλώσεις στηνΑθήνα, όπως στο Ίδρυμα Ευγενίδη κ.λπ. όπου 
τον τίμησαν.

Αξίζει να μεταφέρω τρία σημαντικά στοιχεία από το βιβλίο 
του, που συγκλονίζουν:

«Δεν είμαι ιστορικός ούτε λογοτέχνης, έτσι το βιβλίο αυτό 
δεν διεκδικεί ιστορικές και λογοτεχνικές δάφνες. Είμαι ένας 
άνθρωπος στον οποίο οι δυνάμεις του κατασκευάσματος της 
γερμανικής μεγαλοαστικής τάξης και των εθνικοσοσιαλιστών 
ναζί Αδόλφου Χίτλερ, μαζί με της ίδιας κατηγορίας συμμάχους 
του, το φασίστα Μουσολίνι και τους Ιάπωνες, που και οι τρεις 
μαζί συγκρότησαν τη λεγόμενη συμμαχία του «Άξονα», στέρη-
σαν ένα ανθρώπινο και ιερό δικαίωμα.

Δεν είπα ποτέ τη λέξη… «Πατέρα». Δεν άκουσα ποτέ από 
εκείνον τις λέξεις… «Γιε μου».

Δεν τον γνώρισα και δεν με γνώρισε, δεν τον είδα… και 
δεν με είδε… γιατί ο πατέρας μου Αργύρης εξετελέσθη στις 15 
Ιανουαρίου 1941 στον Ατλαντικό ωκεανό, όταν το επίτακτο από 
την ελληνική κυβέρνηση φορτηγό ΝΕΜΕΑ στο οποίο υπηρετού-
σε ως ναύτης, τορπιλίσθηκε από υποβρύχιο του «Άξονα» και 
βυθίσθηκε…»

Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια αρχίζει το βιβλίο του ο αεί-
μνηστος πια Πελοποννήσιος, αναφερόμενος στον πατέρα που 
δεν είδε και δεν γνώρισε, και που έμεινε άταφος και άψαλτος 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, για να ταξιδεύει στην αιωνιότητα… 

Ένα άλλο σημείο που προκαλεί εντύπωση στο βιβλίο του, 
είναι το γεγονός, ότι αρνείται να αποκαλύψει τα ονόματα 12 
προδοτών της Κιμώλου, που κατέδιδαν στους Γερμανούς τους 
συμπατριώτες τους και τους καταδικάζει στην ανυπαρξία του 
θανάτου, σεβόμενος τις πανάρχαιες παραδόσεις των Ελλήνων, 
που επιδίωκαν με κάθε τρόπο να μην διασύρουν τους νεκρούς. 

Γράφει σχετικά: «Για την περίπτωση των όσων αναφέ-
ρονται σ’ αυτό το βιβλίο δεν ισχύει η ρήση: «Καμιά φορά η 
Ιστορία είναι ένα σύνολο ψεμάτων, για γεγονότα που δεν έγιναν 
ποτέ, από ανθρώπους που δεν ήταν εκεί.» (Τζορτζ Σανταγιάνα 
Ισπανοαμερικανός φιλόσοφος). Δεν τα κατάφεραν! Στο σκοτάδι 
και στο έρεβος έμειναν. Στο απόλυτα φυσικό περιβάλλον τους. 
Και αυτό είναι ένα μήνυμα σε τυχόν σημερινούς μιμητές τους. 
Την ίδια θέση θα τους δώσει κάποτε η αδέκαστη ιστορία.»

Και ο αείμνηστος πια Μ. Πελοποννήσιος κλείνει το βιβλίο 
του με τα παρακάτω λόγια:

«Ας θεωρηθεί αυτό το βιβλίο η μικρότερη έκφραση της 
οφειλόμενης τιμής, σεβασμού και μνημοσύνης σ’ αυτούς τους 
ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα χωρίς να ζητήσουν 
το παραμικρό, σ’ αυτούς που έδειξαν το δρόμο της αρετής, της 
αξιοπρέπειας και της συνέπειας στα υψηλότερα ιδανικά.»
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ συνάδελφε και συμπατριώτη.    

Νεκρολογίες
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Kοπή πίτας 2015 της ΕΑΑΝ
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