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Μνήμη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 
(30 Ιουνίου)

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

« Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών·  
και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών »  

(Ψαλ. ιη΄5)
Εορτάζομεν την σύναξιν των Αγίων Δώδεκα Απο-
στόλων. Η εκκλησία μας προβάλλει τους τηλαυγείς 

φάρους και διδασκάλους της οικουμένης. Συγκρο-
τούν την ιεράν παράταξιν των πρώτων και μεγάλων 
ηρώων της χριστιανικής εκκλησίας. Είναι αληθώς, 
οι αδιάσειστοι στύλοι, οι ολοφώτεινοι αστέρες του 
νοητού στερεώματος.

Πηδάμε στις βάρκες
λύνουμε τα σκοινιά
και τραγουδάμε τη θάλασσα

Γιάννης Ρίτσος

Καλό καλοκαίρι
εύχονται ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ 
σε σας και στις οικογένειές σαςΝαυτικός Φάρος: Χιλιομίλι. 

Φωτό ειλημμένη από το http://www.hellenicnavy.gr/el/polymesa/fwt
ografies/616-2013-10-04-07-12-33 στις 20-6-2015.
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Ο Κύριος του 
ουρανού και της 
γης, ο Κύριος ημών 
Ιησούς Χριστός, 
προσκαλεί τους 
απλούς ψαράδες 
και ταπεινούς για 
συνεργάτες Του, 
εις το ύψιστον έρ-
γον της σωτηρίας.

Α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι 
προς αφανείς και 
αγνώστους, και όχι 
σε σοφούς, διακρι-
νομένους δι’ ισχύν 
ή κοσμικήν κατα-
γωγήν. «Δεύτε οπί-
σω μου και ποιήσω 
υμάς αλιείς ανθρώ-
πους» (Ματθ. δ΄ 19).

Οι ταπεινοί αλι-
είς συμμερισθέντες 
την προσγενομένην 
εις αυτούς τιμήν, 
μετά προθυμίας 
και ενθουσιασμού 
εγκατέλειψαν τα 
πάντα.

Εγκατέλειψαν 
το επάγγελμα και 
την εργασίαν των, 
και ό,τι προσφιλές 
και αγαπητόν είχον, 
και ηκολούθησαν τον Ιησούν· εγένοντο μαθηταί του 
αιωνίου Διδασκάλου.

Παρηκολούθησαν την αγίαν ζωήν του. Εδιδάχθη-
σαν, εφωτίσθησαν, πλην του προδότου Ιούδα.

Η εργασία των ήτο έξοχος· εφήρμοσαν αμέσως 
την παραγγελίαν του Κυρίου. «Πορευθέντες εις τον 
κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη 
κτίσει» (Μαρκ. ιστ΄ 15). 

Φωτισθέντες μετά την Πεντηκοστήν εξήλθον εις 
την οικουμένην να κηρύξουν «Ιησούν Χριστόν και 
τούτον εσταυρωμένον» (Κοριν. β΄). Οι Άγιοι Από-
στολοι επλήρωσαν την γην ιατρείων και θαυμάτων, 
θεραπεύοντες ασθενείς, καθαρίζοντες λεπρούς, 
εγείροντες νεκρούς, δαιμόνια εκβάλλοντες κατά την 
δοθείσαν χάριν (Ματθ. ι΄ 8) εφώτισαν την οικουμέ-
νην διά του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως του 
Λυτρωτού. Αλλά εις το έργον αυτών συνήντησαν 
πολλαπλούς και φοβερούς κινδύνους. Αντιμετώπι-
σαν οι Άγιοι Απόστολοι διωγμούς και εξευτελισμούς. 

Εγεννήθησαν «θέ-
ατρον τω κόσμω» 
και «περικαθάρ-
ματα» ως έγραψεν 
ο θείος Παύλος 
«και πεινώμεν και 
διψώμεν και γυ-
μνητεύομεν και 
κολαφιζόμεθα και 
αστατούμεν και 
κοπιώμεν εργαζό-
μενοι ταις ιδίαις 
χερσί» (Α΄ Κοριν. 
ε΄11).

Για όλα αυτά ου-
δέποτε εδειλίασαν. 
Ο Κύριος προείπεν 
εις αυτούς «Ιδού 
εγώ αποστέλλω 
υμάς ως πρόβατα 
εν μέσω λύκων» 
(Ματθ. ι΄16).

«Ει εμέ εδίωξαν 
και υμάς διώξου-
σι» (Ιωάν. ιε΄20).

Διά τούτο είχον 
οπλισθεί με μεγάλη 
υπομονή και καρτε-
ρία. Εκρήμνησαν τα 

πυργώματα της αθεΐας.
Εκαθάρισαν τα πυκνά δάση της πλάνης και της 

ειδωλομανίας. Διέδοσαν την αλήθειαν, εσκόρπισαν 
το φως. Εγκαθίδρυσαν εις τας ψυχάς την πίστιν. 
Εφύτευσαν το δένδρον της νέας θρησκείας εις ολό-
κληρον το γένος των ανθρώπων. 

Αγαπητοί
Η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει και την νηστείαν 
των Αγίων Αποστόλων. Από την Κυριακή των Αγίων 
Πάντων δηλ. από την 7η Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνί-
ου έχομεν νηστείαν.

Αγαπητοί
Οι Άγιοι Απόστολοι έγιναν «το φως του κόσμου» και 
το «άλας της γης» (Ματθ. δ΄13,14). Ας τους ακολου-
θήσομεν και ημείς πιστώς, όπως αυτοί ηκολούθη-
σαν τον Κύριον, όστις καλεί και ημάς εις μετάνοιαν 
και σωτηρίαν και ζωήν αιώνιον.                

ΘέματαΘ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά

Oι Δώδεκα Απόστολοι
φωτό ειλημμένη στις 1-6-2015 από το http://www.porphyrios.gr/files/jpg/Εικόνες/Άγιον%20Όρος/
Καρυές/Παχωμαίοι/Φορητές/Άγιοι/Δώδεκα%20Απόστολοι%20Σύναξις.jpg. 
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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 22-04-15 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της Ε.Α.Α.Ν. έλαβαν μέρος στην επίσκεψη στις εγκα-
ταστάσεις της MOTOR OIL HELLAS που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. 

β. Την 26-04-15 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. παρέ-
στη στην τελετή για την 71η επέτειο από τη βύθιση 
του Α/Τ ΨΑΡΑ που έγινε στην Πάχη Μεγάρων. 

γ. Την 30-04-15 η επιτροπή που συστήθηκε με 
απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για να εισηγηθεί τις εν-
δεχόμενες αλλαγές στην Κ.Υ.Α., που αφορά τη σύ-
σταση του Δ.Σ./Ε.Α.Ν. και τον τρόπο εκλογής του, 
ενημέρωσε το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. σχετικά με τις προτά-
σεις της και το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. αφού ευχαρίστησε την 
επιτροπή για το έργο της, δεσμεύτηκε ότι θα τις 
εξετάσει και θα αποφασίσει σχετικά. Η πρόταση της 
επιτροπής αναρτήθηκε στο site της Ε.Α.Α.Ν. για σχο-
λιασμό από τα Μέλη μας. Mετά από σχετική από-
φαση του Δ.Σ./Ε.Α.Ν. απεστάλη στο Γ.Ε.Ν. πρόταση 
για εφαρμογή επιστολικής/ηλεκτρονικής ψήφου 
στα πλαίσια της αναθεώρησης της εν λόγω Κ.Υ.Α. 
όπως φαίνεται στην σελίδα 50.

δ. Την 10-05-15 το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Αρ-
χιπλοίαρχος (Δδ) Ι. Αγγελόπουλος ΠΝ εα κατέθεσε 
εκ μέρους της Ε.Α.Α.Ν. στεφάνι στον Άγνωστο Στρα-
τιώτη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Εθνική 
Αντίσταση κατά του ναζισμού/φασισμού. 

ε. Την 16-05-15 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και 
Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. παρέστησαν σε ημερίδα 
που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Υποβρυχίων 
στο Πολεμικό Μουσείο για το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3). 

στ. Την 21-05-15 ο πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και 
Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. παρέστησαν στο Ν.Σ./Περι-
οχή πυρομαχικών στον εορτασμό Κωνσταντίνου και 
Ελένης. 

ζ. Την 21-05-15 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. παρέστη 
σε τελετή που έγινε στην Λ.Α.Ε.Δ. για τα 70 χρόνια 
ύπαρξης της Ε.Α.Α.Α. 

η. Την 22-05-15 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. παρέ-
στη σε ημερίδα που έγινε στο Ν.Ν.Α. για διακεκρι-
μένους υγειονομικούς Φιλέλληνες που έλαβαν μέ-
ρος στον αγώνα της Ανεξαρτησίας και προήδρευσε 
στην παρουσίαση του Στρατηγού εα Ν. Κολόμβα με 
θέμα «Ο Άστιγξ και οι τελευταίες του ναυτικές επι-
χειρήσεις».

θ. Την 24-05-15 το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Πλοί-
αρχος (Ε) Χ. Αïδίνης ΠΝ εα κατέθεσε στεφάνι στον 
Άγνωστο Στρατιώτη εκ μέρους της Ε.Α.Α.Ν. στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτο-
νία των Ελλήνων του Πόντου. 

ι. Την 25-05-15 Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Ν. παρέστη-
σαν στην εκδήλωση που έγινε για την επέτειο του 
Κινήματος του Ναυτικού το 1973.

ια. Την 25-05-15 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. ως εκ-
δότης του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ παρέστη στο 
Ίδρυμα Α. Λασκαρίδη σε εκδήλωση που έγινε για 
ενημέρωση του τύπου επί των στόχων και των προ-
γραμμάτων του Ιδρύματος. 

ιβ. Την 27-05-15 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. πα-
ρέστη σε ημερίδα που έγινε στο Ν.Ν.Α. για τη δω-

Ανασκόπηση των γεγονότων
από (21-4-2015 μέχρι 21-6-2015)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Άστιγξ Άμπνεϊ Φραγκίσκος 
φωτό ειλημμένη στις 17-6-2015 από https://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/

archive/9/95/20131224160432!Ο_Αστιγξ._Ελαιογραφία.jpg
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ρεά και μεταμόσχευση αιματοποιητικών κυττάρων 
και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία στην 
Ε.Α.Α.Ν. για το θέμα αυτό.  

ιγ. Την 29-05-15 έγινε στο εντευκτήριο της Ε.Α.Α.Ν. 
η περιοδική ενημέρωση των Μελών της Ε.Α.Α.Ν. από 
τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.

ιδ. Την 06-06-15 ο Πρόεδρος και Μέλη του Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. παρέστησαν στην εκδήλωση που έγινε 
στον ΠΟΡΟ για να τιμηθεί ο αείμνηστος Ναύαρχος 
Δ. Κιοσσές, Επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.Ν. Λεπτομέρειες 
στις σελίδες 35 και 39.

ιε. Την 06-06-15 το Συντονιστικό Συμβούλιο των 
τριών Ενώσεων Αποστράτων απέστειλε επιστολή 
στον ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένο με την οποία προτείνει την 
καθιέρωση της «Ημέρας του Αποστράτου/Βετερά-
νου», όπως φαίνεται στην σελίδα 52.

ιστ. Την 15-05-15 ξεκίνησε η καλοκαιρινή περίο-
δος παραθερισμού στα παραθεριστικά Κέντρα του 
Π.Ν. Επίσης την 01-06-15 ξεκίνησε ο παραθερισμός 
στα ιδιωτικά ξενοδοχεία στο πρόγραμμα που χρη-
ματοδοτεί η Ε.Α.Α.Ν. 

2. 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 στάδιο της έγκρισης από το Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΥΑ που 
αφορά τη συγκρότηση και τη διαδικασία εκλογής 
του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.

γ. Υπενθυμίζεται η δυνατότητα που έχουν οι 
απόστρατοι της Επαρχίας να κάνουν χρήση ελεύθε-
ρης εισόδου σε παραθεριστικά Κέντρα των Ε.Δ. ως 
Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν. 2/2015 από 11-06-15 που φαί-
νεται στην σελίδα 51.

δ. Επειδή υπάρχουν άμεσες εξελίξεις σε θέμα-
τα δικαστικών προσφυγών, που δεν μπορούν να 
καλυφθούν στα στενά περιθώρια που κατά περί-
πτωση υπάρχουν από το κυκλοφορούν ανά δίμηνο 
Περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», παρακαλούνται 
τα Μέλη μας να ενημερώνονται από το site της 
Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr ) 

ε. 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 Πρόνοι-
ας, 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.                                                               

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
φωτό ειλημμένη στις 17-6-2015 από το http://4.bp.blogspot.com/-3naSeOJJnJc/VVrJdKG73KI/AAAAAAAA31A/HOPy2pIPdZw/s1600/ta-masalia.

blogspot.gr4%2B.jpg
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Ιώβ

Τ ι καταπληκτική και ολοκληρωμένη η εικόνα 
που μας παρουσιάζει ο συγγραφέας του βι-

βλίου Ιώβ. Η δύναμη μεταφοράς του πνευματικού 
μηνύματος εντυπωσιάζει. 

Προσομοιούται η γέννηση ενός βρέφους και οι 
φροντίδες που ακολουθούν με τη δημιουργία της 
θάλασσας. Βρέφος είναι η θάλασσα, μητρική κοιλιά 
το πρωτόγονο χάος, σπάργανα βρέφους τα νέφη και 
η ομίχλη, κούνια ασφάλισης του βρέφους τα όρια 
της θάλασσας που έβαλε ο Θεός, κινήσεις του βρέ-
φους μέσα στην κούνια είναι τα κύματα που ανατα-
ράζουν τη θάλασσα.

Η θάλασσα δεν έγινε απότομα (και όλα τα συ-
στήματα υδάτων) αλλά προοδευτικά, όπως ακρι-
βώς αναπτύσσεται το έμβρυο στην κοιλιά της μάνας 
του, υπενθυμίζει ο Θεός στον Ιώβ. Οι φάσεις δημι-
ουργίας των συστημάτων ύδατος ήταν τρεις. Δη-
μιουργείται το υγρό στοιχείο-διαχέεται-συνάγεται 
σε συστήματα. Όπως δε η κάθε μάνα φροντίζει το 
νεογέννητο, καλύπτοντάς το με απαλό φόρεμα και 
σπάργανα, έτσι και ο Θεός εφρόντισε για τη νεογέν-
νητη θάλασσα. Τα νέφη και η ομίχλη είναι το φόρε-
μα και τα σπάργανα που εκάλυψαν το νεογέννητο 
βρέφος, τη θάλασσα. Όλοι γνωρίζουμε την ευκολία 
της μάνας να χειρίζεται τα σπάργανα και το φόρεμα 
επί του βρέφους. Και ο Θεός με ευκολία χειρίζεται 
τα νέφη και την ομίχλη.

Όμως η φροντίδα της μάνας δεν σταματάει εκεί. 
Τοποθετεί το βρέφος στην κούνια για να αναπαυ-
θεί και λαμβάνει μέτρα ασφάλειας για να μην πέσει 
από την κούνια, καθώς κινείται. Ανάλογα έχει ασφα-
λισθεί και η θάλασσα από τον Δημιοργό της. Έχει 
βάλει όρια πέραν των οποίων αδυνατεί να προχω-
ρήσει. Θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, υπόγεια έγκλει-
στα ύδατα, ως βρέφη αναπαύονται στις κούνιες 
τους υπό το βλέμμα του πάνσοφου Δημιουργού. 
Και όταν τα ύδατά τους κινούνται, σαν τα βρέφη 
μέσα στις κούνιες τους, ο Θεός τα ηρεμεί με πρό-
σταγμά του.

Αν δε θεωρήσουμε τους λαούς που συνταράσ-
σονται μέσα στην κονίστρα της διεθνούς κοινότητας 
ως κύματα θαλάσσης, ο Θεός και αυτές τις ανατα-
ράξεις μπορεί να ηρεμεί με πρόσταγμά του. Δεν 
υπάρχει ειρήνη (γαλήνη, ηρεμία) στον κόσμο χωρίς 
δικαιοσύνη. Πολλές από τις κρίσεις που βασανίζουν 
την περιοχή μας έχουν την αφετηρία τους στο μη 
σεβασμό του δικαίου, την έλλειψη δικαιοσύνης. Το 
έρεισμα της δικαιοσύνης είναι έξω από τη λογική 
των γεωπολιτικών εκτιμήσεων.

Η παρομοίωση της θάλασσας με βρέφος και του 
Δημιουργού με μητέρα μάς οδηγεί στο σημείο αφε-
τηρίας της αναζήτησης του Ιώβ: «Γιατί και οι δίκαιοι 
δοκιμάζονται από τον δίκαιο Θεό;». Όπως το βρέ-
φος δεν μπορεί να κατανοήσει τα θελήματα της μη-
τέρας του, έτσι και ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού 
στέκει ως νήπιο που αδυνατεί να ανιχνεύσει τα θε-
λήματά του.

Η γνώση του ανθρώπου είναι ένα «dt» (ελάχι-
στον) της αγνοίας του. Ο Σωκράτης οριοθέτησε ως 
εξής τη γνώση του: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα».

Ο Θεός, για να βοηθήσει τον Ιώβ όπως αντιλη-
φθεί το ανεξιχνίαστο της θείας βούλησης και δείξει 
εμπιστοσύνη στη θεία πρόνοια, τού θέτει και άλλα 
ερωτήματα. Το ένα από αυτά αναφέρεται στη θά-
λασσα και το άλλο στα νέφη:

Πλοία και μοναστήρια
Παράλληλοι βίοι

Οι δοκιμασίες των ναυτικών
Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ

Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

φωτό ειλημμένη στις 15-6-2015 από το http://eikonografies.gr/wp-content/
uploads/2014/09/anagnostis_radbl2.jpg
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«Ήλθες (Ιώβ) δε επί γην θαλάσσης, εν δε ίχνεσιν 
αβύσσου περιεπάτησας; [...] Τις δε ο αριθμών νέφη 
σοφία, ουρανόν δε εις γην έκλινεν;» (Ιώβ 38,16,37).

(Ήλθες εσύ, Ιώβ, στο βυθό της θάλασσας, όπου 
υπάρχουν οι πηγές των υδάτων της, περπάτησες δε 
στις εσχατιές του θαλάσσιου πυθμένα;

Ποιος δε είναι εκείνος που με σοφία μετράει τα 
νέφη, ώστε ούτε πλεονάζοντα να προξενούν κατα-
κλυσμό ούτε από έλλειψή τους να προκαλείται λει-
ψυδρία; 

Ποιος δε γέρνει τον ουρανό προς τη γη, ώστε να 
αδειάζει τα υδροφόρα νέφη του σε αυτή;).

Ο Ιώβ αρχίζει να αντιλαμβάνεται την αδυναμία 
του (και κάθε ανθρώπου) να κατανοήσει πώς έχει 
τόσο σοφά κανονιστεί η λειτουργία του κτιστού κό-
σμου. Βλέπει ότι η θάλασσα δεν εξαντλείται από 
τις εξατμίσεις. Ο ψαλμωδός θα υπενθυμίσει: «Εν 
τη θαλάσση η οδός σου και αι τρίβοι σου εν ύδασι 
πολλοίς» (Ψαλ. 76,20). Δηλαδή παραμένουν άγνω-
στοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κυβερνά τον 
κόσμο. 

Ακόμη ο Θεός γνωρίζει και κανονίζει με σοφία 
την κυκλοφορία των νεφών ώστε να ωφελείται ο άν-
θρωπος και η φύση. Ο παντοδύναμος Θεός κλείνει 
τον ουρανό ώστε να μην προκληθεί κατακλυσμός. 
Τα πάντα έχουν ρυθμισθεί από τον Θεό.

Ο Ιώβ δεν απαντά στις ερωτήσεις που του έθε-
σε ο Θεός και Εκείνος συνεχίζει τα ερωτήματά του, 

αν και μέχρις εδώ απέδειξε στον Ιώβ την άγνοια και 
αδυναμία του, να κατανοήσει όσα συμβαίνουν στον 
κόσμο: «Τι να αποκριθώ Θεέ μου; [...] Ποίαν απά-
ντηση να δώσω στα ερωτήματά σου αυτά; Θα μεί-
νω αμίλητος. Μια φορά έκανα το λάθος να μιλήσω 
όπως ομίλησα. Εάν όμως ξαναμιλήσω δεν θα τολμή-
σω να πω τα ίδια» (Ιώβ 40,4,5).

Η απάντηση του Ιώβ δείχνει ταπείνωση που τον 
οδηγεί σε μετάνοια, μέσα από την οποία βλέπει τη 
δική του αναξιότητα και αθλιότητα. Δεν μιλάει γιατί 
είδε ότι βρισκόταν σε πλάνη (χρυσός η σιωπή).

Η δοκιμασία του Ιώβ είχε το τέλος της όταν ο 
ίδιος σταμάτησε να δικαιώνει τον εαυτό του, ομο-
λογεί ταπεινά το σφάλμα του και υποτάσσεται στο 
Θεό:

«Οίδα ότι πάντα δύνασαι, αδυνατεί δε σοι ουδέν 
[...] Ακοήν μεν ωτός ήκουό σου το πρότερον, νυνί δε 
ο οφθαλμός μου εώρακέ σε· διό εφαύλισα εμαυτόν 
και ετάκην, ήγημαι δε εμαυτόν γην και σποδόν» (Ιώβ 
42,2,5,6).

(Γνωρίζω, Κύριε, ότι τα πάντα μπορείς να ενερ-
γήσεις, τίποτε δεν είναι αδύνατον σε εσένα. Άκου-
γα μεν προτύτερα με τα αυτιά μου την αλήθεια για 
εσένα από άλλους, τώρα όμως σε έχω δει με τα 
μάτια μου. Γι’ αυτό ελεεινολόγησα τον εαυτό μου 
και συνετρίβην από τη συναίσθηση της πλάνης μου. 
Θεωρώ δε τον εαυτό μου χώμα και στάχτη).         

Η Δημιουργία.
φωτό ειλημμένη στις 2-6-2015 από το http://www.evaggelistria.gr/homepage/wp-
content/uploads/2014/12/DIMIOURGIA_ZOGRAFIKI.jpg
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H μείς οι οποίοι είχαμε την τύχην να υπηρε-
τώμεν εις τα πλοία κατά τας ημέρας της 

καταστροφής και ευκόλως ηδυνήθημεν να κατέλ-
θωμεν εις την Αλεξάνδρειαν διά να συνεχίσωμεν 
τον αγώνα, πάντοτε εστρέφαμεν όλην μας την συ-
μπάθειαν και την σκέψιν προς εκείνους, οι οποίοι 
υπηρετούντες εις τα Ναυτικά Οχυρά και διαφόρους 
μεμακρυσμένας θέσεις ξηράς, δεν ηδυνήθησαν 
τότε να έλθουν μαζύ μας. Γνωρίζοντες όμως, ότι εί-
χαν πλήρη επίγνωσιν του αληθούς καθήκοντός των, 
είμεθα βέβαιοι ότι κάποτε θα τους εβλέπαμεν κάτω 
και διά τούτο είναι εξαιρετική η χαρά μας και η συ-
γκίνησίς μας, όταν βλέπωμεν πάντα νεοαφικνούμε-
νον συνάδελφον, είτε Αξιωματικός είναι ούτος, είτε 
Υπαξιωματικός, είτε ναύτης.

Εις την Αλεξάνδρειαν είναι η θέσις παντός Ναυτι-
κού και ιδιαιτέρως εκείνων, των οποίων τα ονόματα, 
είναι εκ παραδόσεως συνδεδεμένα με το Ναυτικόν.

Θα επεθύμουν να σας έλεγα πολλά και να σας 
έδιδα λεπτομερείς πληροφορίας επί της δράσεως 
του Ναυτικού μας. Δεν είναι όμως επιτετραμένον 
αυτό τώρα. Μετά τον πόλεμον, όταν θα μάθετε 
την δράσιν αυτήν, θα είσθε υπερήφανοι διά το Ελ-
ληνικόν Ναυτικόν. Ένα μόνο θέλω να σας τονίσω. 
Στο Ναυτικόν, από τον πρώτον έως τον τελευταίον, 
έχομεν μίαν πνοήν, μίαν σκέψιν, μίαν επιθυμίαν. 
Είμεθα πρωτοφανώς ηνωμένοι. Και εις την ένωσιν 
αυτήν, ηύραμε πολλήν δύναμιν διά την συνέχισιν 
του αγώνος.

Συνεχώς η σκέψις όλων μας είναι εις την Πατρί-
δα. Τα σπίτια μας, οι φίλοι μας, τ’ ακρογυάλια μας, 
ο ουρανός μας και οι θάλασσες είναι πάντα μέσα εις 
την σκέψιν μας. Όσο μακρύτερα ταξιδεύομεν από 
την Ελλάδα, τόσον κοντήτερα είμαστε με τις ψυχές 
μας. Και όταν προφέρουμε την λέξιν Πατρίδα. Και τι 
δεν νοιώθουμε τότε!

Όλοι μας ενθυμούμεθα ότι είναι «απ’ τα κόκκαλα 
βγαλμένη των Ελλήνων η ελευθεριά» και διά τούτο 

γνωρίζομεν ποίον είναι το καθήκον μας απέναντί 
σας σήμερον.

Και έχοντες ακράδαντον πεποίθησιν επί την Νί-
κην, εξακολουθούμεν τον αγώνα, με την βοήθειαν 
του Θεού, με την πίστιν μας εις την Πατρίδα και με 
τας ευχάς τας ιδικάς σας».

Αργότερα, εις την Αλεξάνδρειαν, πολλοί συνάδελ-
φοι, που είχαν διαφύγει κατά καιρούς από την Ελ-
λάδα, με εβεβαίωσαν ότι η ομιλία μου αυτή τους 
επηρέασε κατά πολύ εις την απόφασίν των να κα-
τέλθουν εις την Μέσην Ανατολήν.

Οσάκις είχα διαθέσιμον χρόνον εις το Λονδίνον, 
εσυνήθιζα να επισκέπτωμαι διάφορα καταστήμα-
τα που είχαν παλαιά βιβλία και εικόνας. Είχα εύρη 
παλαιάς εικόνας (Γκραβύρ) των αγωνιστών του ’21, 
της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και διαφόρων τοπί-
ων της Ελλάδος.

Κατά μίαν επίσκεψίν μου, εις το γνωστόν κα-
τάστημα Μαγγς της Μπάρκλεϋ Σκουαίαρ, είχα την 
τύχη να εύρω, εις τιμήν μεγάλης ευκαιρίας, μίαν 
αυτόγραφον επιστολήν του μεγάλου Άγγλου Ναυ-
άρχου, του Νέλσωνος.

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 Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ο ΑΔΡΙΑΣ χρωματισμένος με το περίφημον καμουφλάζ του, 
εισπλέει εις τον λιμένα της Αλεξανδρείας.

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Με μίαν μικράν οικονομικήν θυσίαν και αφού 
μου έδωσαν πιστοποιητικόν της αυθεντικότητός 
της, την αγόρασα. Το γράμμα αυτό του Νέλσωνος, 
που το έβαλα σε μια κορνίζα, υπήρξε για μένα, η μα-
σκώτ του Καραβιού μου.

Οσάκις επήγαινα εις το Λονδίνον, έμενα εις το 
«Ριτς». Ο Έλλην θυρωρός του, ο καλός Γεώργης, με 
διηυκόλυνε πολύ εις τα τρεχάματα που είχα ανά την 
αχανή αυτήν πόλιν. Δεν πρόκειται βέβαια να περι-
γράψω το Λονδίνον. Άλλως τε, δεν γνωρίζει κανείς, 
από πού να αρχίση και πού να τελειώση, όταν γρά-
φη διά την τεραστίαν αυτήν πόλιν.

Πάντως είδα βιαστικά όλα τα αξιοθέατα, τα πάρ-
κα του, τα μνημεία του και τα Ανάκτορά του.

Το Λονδίνον, αυτή η μεγαλυτέρα πόλις του Κό-
σμου, η οποία έχει άνω των 8.000.000 κατοίκων και 
που προπολεμικώς ήτο το κέντρον της οικονομικής 
ζωής ολοκλήρου του Κόσμου, έχει ένα απέραντον 
μεγαλείον, το οποίον αυξάνει, από την θολήν ατμό-
σφαιράν του.

Την 12η Ιουλίου, έγινε εις τον Οίκον του Ναύτου 
μια ωραία σεμνή τελετή, κατά την οποίαν παρεδό-
θησαν εκ μέρους της Ελληνικής Παροικίας, εις τους 
Κυβερνήτας των τεσσάρων αντιτορπιλλικών μας, αι 
μεταξωταί Σημαίαι των πλοίων των. 

Την σημαίαν του ΑΔΡΙΑ, μας παρέδωσεν η δε-
σποινίς Πέρλη Αναστασιάδη.

Αφού εκανόνισα τον ιματισμόν του πληρώματος, 
εφρόντισα και διά τον ιδικόν μου. Επωφελήθην της 

ευκαιρίας διά να ράψω μία δύο στολές, εις του Γκι-
βς, το γνωστόν κατάστημα ναυτικών ειδών, να πάρω 
μερικά χονδρά πουλόβερ και προ πάντων μάλλινες 
κάλτσες και κασκόλ. Θα επηγαίναμε διά την πολεμι-
κήν εκπαίδευσίν μας, εις το Σκάπα Φλόου, που είναι 
εις το ύψος της Νορβηγίας και όπου το κρύο, είναι 
σχεδόν Πολικόν.

Την εποχήν εκείνην ο Ρόμμελ, μετά την καταπλη-
τικήν προέλασίν του, είχε φθάσει έξω από την Αλε-
ξάνδρειαν.

Τα νέα ήσαν πολύ απαισιόδοξα και έδειχναν ότι 
υπήρχεν άμεσος κίνδυνος διά την Αλεξάνδρειαν και 
όλην την Αίγυπτον. Αλλά η Αλεξάνδρεια, ήτο πλέον 
η δευτέρα Πατρίς μας και μας ενδιέφερε ζωηρότατα 
η τύχη της.

Εμίλησα εις το Σκάγκνες εις το πλήρωμα, το οποί-
ον αγωνιούσε, ημπορώ να είπω, διά την τύχην της Αι-
γύπτου και τους εξέθεσα με πολλήν αισιοδοξίαν την 
κατάστασιν. Τους ενεθάρρυνα αρκετά και τους άφισα 
με την εντύπωσιν ότι, η Αλεξάνδρεια είχε σωθή.

Τα κατόπιν γεγονότα, τα οποία επεβεβαίωσαν 
τας προβλέψεις μου, έδωσαν εις όλους τους Έλλη-
νας ναύτας, μίαν ζωηράν ανακούφισιν.

Εν τω μεταξύ το πλοίον μας ετοιμάζετο πυρετω-
δώς. Απεφασίσθη να μεταφερθή το πλήρωμα εις το 
Νιουκάστλ, δύο μόλις ημέρας προ της παραλαβής του.

Όλοι ανυπομονούσαν πλέον να ιδούν και να γνω-
ρίσουν το καινούργιο μας Καράβι, το οποίον αι φή-
μαι, το ανήγγειλαν εις το πλήρωμα, ως τέλειον.     

Γ΄ Μέρος

Α ργότερα περνώντας έξω από τη βίλα του 
Κράιπε κορνάρουν σε ένδειξη ότι δεν προ-

τίθενται να μπουν μέσα, αλλά θα συνέχιζαν για 
Ηράκλειο. Εκεί είναι αναγκασμένοι να διασχίσουν 
έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πό-
λης, μπροστά μάλιστα από τον κινηματογράφο του 
Παυλικάκη που μόλις είχε σχολάσει. Ο φλεγματικός 

Μος ελαττώνει ταχύτητα και με επανειλημμένα μι-
κρά κορναρίσματα περνά ανάμεσα από Γερμανούς 
στρατιώτες και αξιωματικούς που κατακλύζουν το 
δρόμο, οι οποίοι στην όψη του αυτοκινήτου του δι-
οικητού τους παραμερίζουν και σε στάση προσοχής 
χαιρετούν. Ο Φέρμορ με κατεβασμένο βαθιά στο 
κεφάλι του το πηλίκιο του Κράιπε, ανταποδίδει το 
χαιρετισμό με ελαφρά κλίση του κεφαλιού.

Σαν παραμύθι…

Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε
Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α. Ξενοφών Μαυρογιάννης ΠΝ
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Στην έξοδο της πόλης, στη Χανιόπορτα όπου 
υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών, τα πράγματα εί-
ναι πιο δύσκολα γιατί η φρουρά είναι ενισχυμένη και 
σχολαστική στους ελέγχους. Καθώς ο φρουρός πλη-
σιάζει με το φανάρι προτεταμένο ο Φέρμορ –που ο 
φρουρός θεωρεί ότι είναι ο Στρατηγός του– με αγα-
νακτισμένο ύφος διαμαρτύρεται για την καθυστέρη-
ση και διατάσσει τον οδηγό (Μος) να συνεχίσει. Ο 
σκοπός παραμερίζει και σε στάση προσοχής αφήνει 
το αυτοκίνητο να περάσει.

Απίστευτο και όμως αληθινό. Το αυτοκίνητο του 
Κράιπε με τους απαγωγείς του είχαν περάσει από 
22 (!) μπλόκα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και χωρίς 
να υποπτευθεί κανείς τίποτα. Με ανακούφιση και 
χαρά για το κατόρθωμά τους σταματούν σε απόμε-
ρο σημείο, στα σύνορα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 
Βγαίνουν από το αυτοκίνητο με τον Κράιπε να έχει 
συνέλθει, κάπως, από το πρώτο σοκ και από τη στιγ-
μή που άκουσε ότι είναι αιχμάλωτος Βρετανών κο-
μάντος. Φοβόταν ότι εάν οι απαγωγείς ήταν Κρητι-
κοί θα τον σκότωναν.

Ο Φέρμορ του λέει ότι πρέπει να ακολουθήσει 
το συνάδελφό του, τον λοχαγό Στάνλεϋ Μος, προς 
τα βουνά μαζί με τους Πατεράκη και Σαβιολάκη, απ’ 
όπου επρόκειτο να φύγουν για το Κάιρο. Αυτός θα 
τους συναντούσε την επομένη.

Ξεκινούν οι τρεις μαζί με τον Κράιπε πεζή και 
ο Φέρμορ με τον Τυράκη για το σημείο που είχαν 
σχεδιάσει ότι θα εγκατέλειπαν το αυτοκίνητο. Κο-
ντά στο χωριό Χειλιανά σ’ ένα μονοπάτι που οδηγεί 
στην παραλία Σεισών το εγκαταλείπουν αφήνοντας 
μέσα ένα φάκελο σφραγισμένο με βουλοκέρι που 
έξω έγραφε: «Εις την Υπηρεσίαν της Αυτού Μεγα-
λειότητος» και μέσα είχε μία επιστολή1 που έλεγε 
ότι ο Κράιπε είχε απαχθεί από Βρετανούς κομάντος 
αποκλειστικά χωρίς τη βοήθεια και ανάμιξη κανε-
νός Κρητικού, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα 
αντίποινα των Γερμανών κατά του κρητικού λαού. 
Ένα άδειο πακέτο αγγλικών τσιγάρων και ένας μπε-
ρές Άγγλου κομάντο που άφησαν, επιβεβαίωναν 
περισσότερο το γεγονός. Η παραλία Σεισών επελέγη 
διότι εκεί είχε προσεγγίσει τον Οκτώβριο του 1942 
βρετανικό υποβρύχιο και είχε αποβιβάσει συμμα-
χική ομάδα. Λογικό να θεωρήσουν οι Γερμανοί ότι 
από εκεί φυγαδεύτηκε ο Στρατηγός.
Η διαφυγή
Οι απαγωγείς του Κράιπε κατευθύνονται από τρία 
διαφορετικά σημεία προς τα Ανώγεια, το μεγαλύ-
τερο χωριό στην Κρήτη, πολύ απομακρυσμένο και 

1 Η επιστολή παρατίθεται στο τέλος του άρθρου.

απομονωμένο για να έχει μόνιμη γερμανική φρου-
ρά. Ψηλά στις βόρειες πλαγιές του Ψηλορείτη, φη-
μισμένο για το ανεξάρτητο πνεύμα των κατοίκων 
του με την ιδιόμορφη προφορά και ενδυμασία, 
αποτελούν το κλειδί όσων θέλουν να διασχίσουν 
αυτό τον μεγάλο ορεινό όγκο.

Η πρώτη ομάδα, δηλαδή ο Μος με τον αιχμά-
λωτο Στρατηγό, τον Πατεράκη και τον Σαβιολάκη, 
φθάνουν τα ξημερώματα της 27ης Απριλίου σε ένα 
ασφαλές καταφύγιο, μέσα σε χαράδρα, ένα με δύο 
χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολη. Η ανάβαση 
ήταν κοπιώδης μέσα από κατσάβραχα, απότομες 
πλαγιές και ρεματιές για να αποφύγουν το δημόσιο 
δρόμο. Ο Κράιπε είχε δεχθεί ένα άσχημο χτύπημα 
στο πόδι κατά τη διάρκεια της πάλης στο αυτοκίνη-
το και κούτσαινε λίγο. Εκεί τους έστειλαν κρυφά ένα 
καλάθι με τρόφιμα.

Η δεύτερη ομάδα, από τον Λη Φέρμορ και τον 
Γιώργη Τυράκη, μόλις άφησαν το αυτοκίνητο στην 
περιοχή Σεισών, παίρνουν τον ανηφορικό δρόμο 
προς Ανώγεια περπατώντας όλη τη νύχτα. Το με-
σημέρι της 27ης φθάνουν στην κωμόπολη, πάνω σ’ 
εκείνους τους ανεμοδαρμένους βράχους λουσμέ-
νους στο φως ενός υπέροχου ήλιου. Ο Φέρμορ φο-
ρούσε ακόμη τη γερμανική στολή.

Με το σούρουπο οι δύο ομάδες θα συναντη-
θούν. Ο Φέρμορ είχε μαζί του ένα οδηγό για να τους 
δείχνει το δρόμο και ένα μουλάρι για το Στρατηγό. 
Ξεκινούν ανηφορίζοντας σ’ ένα ελικοειδή κατσικό-
δρομο που μόλις διακρινόταν. Πάνω στο μουλάρι 
τυλιγμένος για προστασία από το κρύο με το φαι-
οπράσινο πανωφόρι χωροφυλακής του Στρατή Σα-
βιολάκη, προχωρεί ο Κράιπε ή «Θεόφιλος» με τον 
Μανώλη Πατεράκη δίπλα του. Οι λέξεις «στρατη-
γός» ή «Κράιπε» ήταν απαγορευμένες, ήδη, από την 
Κασταμονίτσα. Ο «Θεόφιλος» φαινόταν λογικός και 
συνεργάσιμος. Τον απασχολούσε, όμως, η απώλεια 
του Σταυρού των Ιπποτών, του Σιδηρού Σταυρού 
που φορούσε γύρω από το λαιμό του, πράγμα που 
είπε στον Φέρμορ. Πιθανόν να βγήκε κατά την πάλη 
τη στιγμή της απαγωγής απάντησε ο Βρετανός, 
αλλά θα φρόντιζε να τον βρει για να τον επιστρέψει. 
Ο Γερμανός τον ευχαρίστησε.

Εν τω μεταξύ όταν το πρωί της 27ης Απριλίου οι 
Γερμανοί συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, διέτα-
ξαν γενική κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του 
νησιού, που μαζί με τους Ιταλούς των μεραρχιών 
«Λέστε» και «Σιένα» του στρατηγού Κάρτα έφθαναν 
τους 30.000 με μεγάλο αριθμό πυροβόλων - αντια-
εροπορικών και ορειβατικών - παράκτιων πυροβο-
λείων, αεροσκαφών και μεγάλο αριθμό ακταιωρών 
να επιτηρούν τα παράλια γύρω από το νησί.

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Μετά από μία αρχική σκέψη ότι ο Στρατηγός 
μπορεί να είχε φυγαδευτεί διά θαλάσσης από την 
περιοχή των Σεισών, κατέληξαν ότι μάλλον προω-
θείτο προς την περιοχή των Ανωγείων και ξεκίνησαν 
να ψάχνουν κάθε σημείο της Μεγαλονήσου. Κάθε 
χωριό πόρτα - πόρτα, κάθε σπηλιά, κάθε στάνη. 

Αποσπάσματα χτένιζαν λυσσασμένα το νησί και αε-
ροπλάνα πετούσαν συνεχώς στον κρητικό ουρανό. 
Απειλούσαν ότι δεν θα άφηναν πέτρα για πέτρα, θα 
ξεκινούσαν μαζικές εκτελέσεις και θα έκαιγαν τα πά-
ντα, εάν δεν βρισκόταν ο Στρατηγός.

Έριχναν απειλητικές προκηρύξεις που γνωστο-
ποιούσαν σε όλους ότι ο Στρατηγός είχε απαχθεί 
από συμμορίτες που τον έκρυβαν στα βουνά και εάν 
δεν αφήνετο ελεύθερος να επιστρέψει εντός τριών 
ημερών θα ισοπέδωναν τα χωριά της περιοχής Ηρα-
κλείου από τα οποία κατάγονταν και τροφοδοτού-
νταν οι αντάρτες.

Μία πληροφορία που εντέχνως, εμπιστευτικά 
δήθεν και κατά τρόπο πειστικό, κατάφεραν να πε-
ράσουν οι Μιχάλης Ακουμιανάκης και Ηλίας Αθανα-
σάκης στη γερμανική αντικατασκοπεία Ηρακλείου, 
εμφάνιζε τον Κράιπε να μην έχει απαχθεί αλλά να 
έχει προσχωρήσει οικειοθελώς στους Βρετανούς. Οι 
Γερμανοί αν και δεν την πίστεψαν δεν την απέρρι-
ψαν. Άλλωστε τους συνέφερε από απόψεως γοή-
τρου. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έκαναν ακόμα 
συλλήψεις στην περιοχή Ηρακλείου.

Οι αντάρτες με τον Στρατηγό στις 29 Απριλίου 
φθάνουν στη σπηλιά του καπετάν Μιχάλη Ξυλού-
ρη στα Πετραδολάκια όπου συναντούν και άλλους 
αντάρτες που τους καλωσορίζουν. Εκεί φθάνει και 
η τρίτη ομάδα των απαγωγέων οι Χναράκης, Ζωιδά-
κης, Παπαλεωνίδας και Κόμης που με τον οδηγό τού 

Στρατηγού, τον στρατιώτη Χανς Φένσκε, μετά την 
απαγωγή είχαν ξεκινήσει για τον Ψηλορείτη.

Ο Φέρμορ ανήσυχος βλέπει ότι ο οδηγός δεν 
ήταν μαζί τους. Τους παίρνει παράμερα και ρωτά τι 
συνέβη.

«Δεν γινόταν αλλιώς κύριε Μιχάλη» του εξηγεί ο 
Αντώνης Ζωιδάκης και του δίνει το ατομικό βιβλιά-
ριο του οδηγού με μερικές ξεθωριασμένες οικογε-
νειακές φωτογραφίες. Και συνέχισε: «Ο φουκαράς ο 
Χανς φεύγοντας από το σημείο της απαγωγής λόγω 
τραυματισμού περπατούσε σαν χελώνα. Σχεδόν τον 
κουβαλούσαμε στην πορεία στην πεδιάδα μέχρι 
τους ανατολικούς πρόποδες. Το απόγευμα της 27ης 
άνδρες του μηχανοκίνητου γερμανικού πεζικού άρ-
χισαν να ανεβαίνουν τις ανατολικές βουνοπλαγιές 
σε ανοιχτό σχηματισμό. Μετά τον Άγιο Σύλλα μία 
περίπολος είχε πλησιάσει και κινδύνευαν όλοι να 
συλληφθούν. Αν άφηναν πίσω τον οδηγό και τον 
εύρισκαν οι Γερμανοί τα λεγόμενα για μη συμμετο-
χή των ντόπιων στην απαγωγή θα αποκαλύπτονταν, 
και θα σφάζονταν και θα ερημώνονταν χωριά ολό-
κληρα. Κάποια στιγμή κάνοντας ο Χανς να σηκωθεί 
από τη θέση του –συνεχίζει ο Ζωιδάκης– νόμισα ότι 
πάει να φύγει και με το μαχαίρι τον “έκοψα”». «Δεν 
κατάλαβε τίποτα» είπε ένας από τους άλλους. Τον 
περίχωσαν σε μια βαθειά σχισμή με πολλές πέτρες, 
δεν θα τον εύρισκαν ποτέ. «Κρίμας. Φαινότανε κα-
λός άνθρωπος κι ας ήτανε Γερμανός». Ο Ζωιδάκης 
τώρα ήταν μετανιωμένος, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν 
μπόρεσε να κάνει διαφορετικά. 

Εκεί, στη σπηλιά του Ξυλούρη ο Φέρμορ συναντά 
τρεις Άγγλους συναδέλφους, τον Τζον Χάουσμαν, 
ένα νεαρό υπολοχαγό, τον Τζον Λιούις με στιβάνια 
και γένια και, ω του θαύματος, τον ασυρματιστή 
του Τομ Ντάμπαμπιν (Thomas Dumbabin)2 με τον 
ασύρματό του. Ο Τομ τον είχε στείλει από το σταθ-
μό ασυρμάτου που διατηρούσε στον Ψηλορείτη για 
ανταλλαγή μηνυμάτων και εντολών με το Κάιρο. 

Με χαρά ο Φέρμορ στέλνει μήνυμα στο Κάιρο 
γνωστοποιώντας τα νέα και ζητά πλοίο να τους πα-
ραλάβει σε όποιο ορμίσκο βόλευε το Ναυτικό, νότια 
του Ψηλορείτη, κατά προτίμηση στα Σαχτούρια.

Το ίδιο βράδυ οι απαγωγείς με τον Στρατηγό 
φεύγουν για τα Ακώλυτα που βρίσκονταν σε μικρό 
οροπέδιο, για το λημέρι του καπετάν Πετρακογιώρ-
γη που πριν από τον πόλεμο ήταν εργοστασιάρχης 
αλλά μετά πέρασε στην αντίσταση. Η ομάδα του, 
μαζί με αυτή του καπετάν Μπαντουβά, από τους 

2 Συνταγματάρχης, Αρχηγός της Μυστικής Βρετανικής 
Αποστολής στην Κρήτη.
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πλέον σκληροτράχηλους αγωνιστές, είχαν δημιουρ-
γήσει μεγάλα προβλήματα στους Γερμανούς. Και οι 
δύο ομάδες είχαν φέρει εις πέρας όλες τις αποστο-
λές που τους είχε αναθέσει το Στρατηγείο της Μέ-
σης Ανατολής.

Ανηφορίζουν τις χιονισμένες κορυφές και κατη-
φορίζουν τις αλλεπάλληλες χαράδρες, πάνω από 
κατσάβραχα και γλιστερές κατηφοριές, με το κρύο 
να περονιάζει το κόκκαλο. Πρέπει να βαδίζουν μόνο 
νύχτα και την ημέρα να κρύβονται σε σπηλιές για να 
αποφύγουν τον εντοπισμό από τα αεροπλάνα που 
όργωναν τον ουρανό πάνω από τον Ψηλορείτη. Το 
χειρότερο, όμως, ήταν η βροχή που επιδείνωνε την 
κατάσταση. Μετά από δύο μερόνυχτα, κατάκοποι, 
πεινασμένοι με ξεσχισμένα ρούχα και παπούτσια, 
φθάνουν σε μια σπηλιά στο χωριό Νίθαυρη, στους 
νότιους πρόποδες του δύσβατου βουνού. Από εκεί 
η πορεία προς την ακτή διαφυγής θα ήταν εύκολη 
εάν ο δρόμος ήταν ελεύθερος από τους Γερμανούς.

Σε όλη την πορεία από την αρχή χρησιμοποιού-
σαν αγωνιστές σαν οδηγούς που γνώριζαν τα μο-
νοπάτια και τους ασφαλείς κρυψώνες. Άλλοι, πάλι, 
αντάρτες που έστελναν οι τοπικοί καπετάνιοι, τους 
ενημέρωναν συνεχώς για τις κινήσεις των διωκτών 
τους, οι οποίοι έψαχναν στα υψώματα, τις πλαγιές 
και τις χαράδρες, φωνάζοντας: «Χενεράλ Κράιπε», 
«Χενεράλ Κράιπε».

Απ’ τους αντάρτες πληροφορούνται για την κα-
ταστροφή και το κάψιμο των χωριών Μαργαρικάρι, 
Καμάρες και Λοχριά. Όσοι χωρικοί δεν κατάφεραν 
να διαφύγουν συνελήφθησαν και όσοι προσπά-
θησαν να δραπετεύσουν εκτελέσθηκαν επιτόπου. 
Προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί να 
εκβιάσουν τους κομάντος σε παράδοση ή να στρέ-
ψουν, έστω, τους ντόπιους εναντίον τους.

Βρισκόμαστε, ήδη, στις 2 Μαΐου. Φθάνοντας 
στην περιοχή της Φανερωμένης η ομάδα μπαίνει 
στην τελευταία φάση του σχεδίου. Ο όρμος Σα-
χτούρια, με τον κωδικό Χ25 που θα τους έπαιρνε το 
πλοίο, ήταν μόνο κάποια χιλιόμετρα μακριά. Όμως 
οι Γερμανοί που είχαν προσδιορίσει, περίπου, την 
περιοχή των απαγωγέων, είχαν στήσει μπλόκα σε 
όλη τη γύρω περιοχή και πυκνές περίπολοι «χτένι-
ζαν» κάθε σπιθαμή γης. Επιπλέον, το πυροβολικό 
βομβάρδιζε τις ρεματιές και τα χωριά, ώστε να απο-
κλεισθεί κάθε πιθανότητα διαφυγής τους. Η επιχεί-
ρηση έμοιαζε καταδικασμένη.

Ο Λη Φέρμορ εκτιμώντας την κατάσταση απο-
φασίζει η ομάδα να χωρίσει στα δύο. Αυτός με 
τον Γιώργη Τυράκη και τον Αριστείδη Παραδεισι-
ανό που ήξερε καλά την περιοχή θα διέφευγαν με 
τη βοήθεια του καπετάν Μιχάλη Πατακού και των 

ανδρών του. Ο Στάνλεϋ Μος με τον Στρατηγό και 
τους υπόλοιπους θα εκινείτο προς τα δυτικά με την 
υποστήριξη των ανταρτών του καπετάν Μπουρδε-
λή που θα δημιουργούσαν αντιπερισπασμό για να 
διευκολύνουν την απαγκίστρωσή τους. Ο Μος ση-
μειώνει στο ημερολόγιό τους: «Κινδυνεύουμε να τα 
χάσουμε όλα από στιγμή σε στιγμή. Τι αγωνία!».

Η 4η Μαΐου ξημέρωσε με μια εκτυφλωτική αυγή 
πάνω από την κορυφογραμμή του Ψηλορείτη. Το 
πυροβολικό ξανάρχισε να βομβαρδίζει τις ρεματιές 
και τα χωριά, ώστε να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα 
διαφυγής των Βρετανών. Μία αιφνιδιαστική επίθε-
ση των ανταρτών σε πολλά σημεία αιφνιδιάζει τους 
Γερμανούς οι οποίοι για να ανασυνταχθούν ανα-
γκάζονται να αποσύρουν τις περιπόλους τους από 
τη Φανερωμένη. Οι απαγωγείς ξεγλιστρούν, κυρι-
ολεκτικά, την τελευταία στιγμή και την ίδια μέρα 
φθάνουν στο χωριό Άη Γιάννης.

Ήταν πλέον φανερό πως η διαφυγή προς την 
Αίγυπτο δεν μπορούσε να γίνει από τα Σαχτούρια 
λόγω μεγάλου αριθμού γερμανικών αποσπασμά-
των στην ευρύτερη περιοχή. Σωστά ο Φέρμορ απο-
φασίζει να κινηθούν προς τα νοτιοδυτικά παράλια 
του νησιού, στα σύνορα των νομών Ρεθύμνου - Χα-
νίων. Το νέο σημείο που επιλέγεται είναι ο όρμος 
Χ75 (όρμος Περιστερές) στην περιοχή Ροδακίνου. 
Εκεί ειδοποίησαν το Κάιρο να στείλει πλοίο να τους 
παραλάβει μετά από αρκετές ημέρες που θα έκαναν 
να φθάσουν.

Στις 6 Μαΐου πριν ξημερώσει η ομάδα του Μος 
με τον Στρατηγό φθάνουν σε μικρή απόσταση από 
το χωριό Γερακάρης στους βορεινούς πρόποδες του 
βουνού Κέδρος που τους περιμένουν και τους οδη-
γούν σ’ ένα κρυψώνα οι Δημήτρης και Κώστας Κου-
τελιδάκης μαζί με τον Νίκο Ταταράκη. Από εκεί την 
επομένη θα φθάσουν στο χωριό Πατσός όπου θα 
συναντήσουν τον Φέρμορ με τον Τυράκη, οι οποίοι 
φεύγοντας από την Αγία Παρασκευή, ξέφυγαν από 
τους διώκτες τους. Την ευθύνη του οδηγού, για την 
περαιτέρω πορεία της όλης ομάδος, τώρα, αναλαμ-
βάνει ο αγωνιστής Γιώργος Χαροκόπος.

Η κρυπτογραφημένη απάντηση δεν άργησε να 
φθάσει από το Κάιρο που τους πληροφορεί ότι τα 
ξημερώματα της 15ης Μαΐου πλοίο θα τους παρα-
λάμβανε από τον όρμο Χ75.

Ακολουθούν και άλλες ημέρες επικίνδυνης πο-
ρείας, με συνεχή ένταση, συγκινήσεις, φόβο, με 
τον τελευταίο κίνδυνο να παραμονεύει στις 13 Μα-
ΐου. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, και ενώ η ομάδα 
κατευθυνόταν σε προκαθορισμένο σημείο που θα 
διανυκτέρευαν μέχρι το ξημέρωμα του ραντεβού, 
οι αντάρτες ενημέρωσαν τους Φέρμορ και Μος ότι 
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μεγάλη γερμανική φάλαγγα βρίσκεται στο κατόπι 
τους, λίγα χιλιόμετρα, στην περιοχή της Αργυρού-
πολης. Αμέσως, σε κίνηση αντιπερισπασμού, οι 
αντάρτες επιτίθενται με χειροβομβίδες αιφνιδιάζο-
ντας τους Γερμανούς και δίνουν έτσι την ευκαιρία 
στους απαγωγείς να διαφύγουν, για άλλη μία φορά.

Το βράδυ της 15ης Μαΐου με το πρώτο σκοτάδι η 
ομάδα με τον Κράιπε άρχισε να κατεβαίνει προς την 
ακτή των Περιστερών, από διαφορετικά σημεία. Η 
προσοχή όλων ήταν στραμμένη στα γερμανικά φυ-
λάκια της Πλακιάς και του Φραγκοκάστελλου, αλλά 
και στη θάλασσα που περιπολούσαν γερμανικές 
ακταιωροί.

Στις 11 το βράδυ της 14ης Μαΐου 1944 την αγω-
νία αυτών που θα φυγαδεύονταν διέλυσε ο χαρα-
κτηριστικός θόρυβος του σκάφους που πλησίαζε 
για να τους παραλάβει. Οι «σωματοφύλακές τους» 
αντάρτες, ακροβολισμένοι στα γύρω βράχια, τους 
παρείχαν κάλυψη.

Χωρίς κανένα επεισόδιο στις 11.30 το βράδυ της 
επομένης, 24 ώρες μετά τον απόπλου από την ακτή 
Περιστερές Ροδακίνου, το πλοίο θα καταπλεύσει 
στο συσκοτισμένο λιμάνι της Μάρσα Ματρούχ.

Την επομένη ο Κράιπε θα μεταφερθεί στο Κάιρο 
μαζί και με όσους φυγαδεύθηκαν από την Κρήτη. 
Εκεί έφθασε από το Λονδίνο ο αρχηγός του Τμήμα-
τος Ειδικών Επιχειρήσεων του Βρετανικού Επιτελεί-
ου, στρατηγός σερ Κόλιν Γκάμπινς, για να οδηγήσει 
τον Κράιπε στο Λονδίνο και από εκεί στον Καναδά, 
όπου έμεινε σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στα Βρα-
χώδη Όρη μέχρι το 1947 που απελευθερώθηκε. 
Στους Πάτρικ Λη Φέρμορ και Ουίλιαμ Στάνλευ Μος 
θα απονεμηθεί από τον αρχιστράτηγο των Συμμα-
χικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής, τον στρατηγό 
Πάτζετ, το Ανώτερο Βρετανικό Παράσημο των Δια-
κεκριμένων Υπηρεσιών (DSO) εν πολέμω. Ο ίδιος ο 
Τσώρτσιλ θα τους διαβιβάσει τα συγχαρητήριά του.

28 χρόνια μετά
Ήταν Κυριακή 7 Μαΐου 1972 όταν από την τηλεόρα-
ση της ΥΕΝΕΔ ο δημοσιογράφος Νίκος Μαστοράκης 
παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα εκπομπή για την 
Απαγωγή του Στρατηγού Κράιπε. Ήταν εκεί οι: Πά-
τρικ Λη Φέρμορ, Τυράκης, Πατεράκης, Χναράκης, 
Σαβιολάκης, Αθανασάκης, Ακουμιανάκης, Παπαλε-
ωνίδας, Τζατζάς, Βρελιανάκης και βεβαίως ο στρα-
τηγός Κράιπε. Έλειπε ο υπαρχηγός της επιχείρησης 
Στάνλεϋ Μος, ο οποίος είχε πεθάνει το 1965.

Η συναδέλφωση του Στρατηγού με τους απαγω-
γείς του ήταν και εντυπωσιακή και συγκινητική όταν 
άρχισαν να διηγούνται τα γεγονότα. Το… «παραμύ-
θι» που άρχισε στις 27 Απριλίου 1944 συνεχιζόταν 

μετά από 28 ολόκληρα χρόνια3. Σε σχετική ερώτηση 
του δημοσιογράφου για τη συμπεριφορά των απα-
γωγέων απέναντί του, διημείφθη ο εξής διάλογος:
Κράιπε: Με εσέβοντο και ο Φέρμορ μου φερόταν ως 
ταγματάρχης προς στρατηγό. Ήταν πολύ ιπποτικό εκ 
μέρους του.
Φέρμορ: Σας ευχαριστώ στρατηγέ μου… Εγώ και 
η ομάδα μου σας ζητούμε συγγνώμη μετά από 28 
χρόνια για όλα, αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος.
Κράιπε: Συμφωνώ ταγματάρχα.

Επίλογος
Η μυθιστορηματική απαγωγή του στρατηγού Χάιν-
ριχ Κράιπε παρέμεινε στην Ιστορία ως ένα από τα 
συγκλονιστικότερα εγχειρήματα του Μυστικού Πο-
λέμου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το σχέδιο της απαγωγής και ο τρόπος διαφυγής 
και φυγάδευσης του Στρατηγού στο Κάιρο ήταν αρι-
στοτεχνικά σχεδιασμένα και ακριβέστατα εκτελε-
σμένα. Τίποτα όμως δεν θα έφερνε το αίσιο για τους 
Συμμάχους αποτέλεσμα εάν δεν υπήρχε η αμέριστη 
και με πολλές θυσίες βοήθεια από τον ίδιο τον κρη-
τικό λαό.

Ο Στάνλεϋ Μος θα γράψει στο βιβλίο του “I’ll Met 
by Moonlight”: «…Η πλέον επικίνδυνη και συναρπα-
στική φάση της επιχειρήσεως ήταν η μεταφορά του 
διακεκριμένου αιχμαλώτου στην Αίγυπτο, ενώ οι 
εξαγριωμένοι Γερμανοί “χτένιζαν” το νησί, αναζητώ-
ντας τον Στρατηγό και τους απαγωγείς του…».

Οι αντιστασιακές ομάδες, αλλά και ο απλός Κρη-
τικός βοήθησαν στην απόκρυψη, τον εφοδιασμό, 
την πληροφόρηση, αλλά και τον αντιπερισπασμό 
κατά των γερμανικών αποσπασμάτων στις δύσκο-
λες στιγμές που βρίσκονταν οι απαγωγείς, όλο το 

3 Την εκπομπή είχε παρακολουθήσει και ο γράφων.
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Οι Γερμανοί Στρατηγοί Μπρούνο Μπρώιερ (αριστερά) και Βάλ-
τερ Μύλλερ (δεξιά), ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου εγκλημα-
τιών πολέμου στην Αθήνα το 1945. Καταδικάστηκαν εις θάνατον 
και εκτελέστηκαν.
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20ήμερο που περιπλανιόνταν στον ορεινό όγκο του 
Ψηλορείτη.

Η όλη επιχείρηση αποτελεί μέγιστο ύμνο και τιμή 
για την Κρητική Αντίσταση, που συμμετείχε με όλες 
τις ομάδες της και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, 
από το Λασίθι που έπεσε με αλεξίπτωτο ο Λη Φέρμορ 
μέχρι τα Χανιά που έγινε τελικά η φυγάδευση.

Είναι γεγονός ότι η Γερμανική Αντικατασκοπεία 
είχε πληροφορηθεί, μετέπειτα, μέρος του δρομολο-
γίου των απαγωγέων, ποτέ όμως ολόκληρο το δρο-
μολόγιο διαφυγής παρά το πλήθος των πρακτόρων 
που εξαπέλυσε σε όλο το νησί.

Η απαγωγή ενός από τους καλύτερους Γερμανούς 
στρατηγούς, μέσα από τα χέρια τους, στο «Φρούριο 
Κρήτη» που εθεωρείτο απόρθητο, ντρόπιασε τους 
κατακτητές και καταρράκωσε το ηθικό τους.

Η μυθιστορηματική απαγωγή του Κράιπε στην Κρήτη 
θα μείνει στην Ιστορία σαν ένα απίστευτο «παραμύθι».

Eπιστολή προς τις Γερμανικές Αρχές Κρήτης

Κύριοι,
Ο περιφερειακός διοικητής σας στρατηγός Κράιπε 
αιχμαλωτίσθηκε πριν από λίγες ώρες από βρετανική 
δύναμη καταδρομέων υπό τις διαταγές μας.

Τη στιγμή κατά την οποίαν θα διαβάζετε την πα-
ρούσα, τόσον αυτός, όσον και εμείς θα βρισκόμαστε 
καθ’ οδόν προς Κάιρο.

Επιθυμούμε να τονίσουμε κατά τον πλέον κα-
τηγορηματικό τρόπο ότι η επιχείρηση αυτή εκτε-
λέσθηκε χωρίς καμία βοήθεια εκ μέρους Κρητών ή 
Κρητών ανταρτών και ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
ως οδηγοί στρατιώτες υπηρετούντες εις τον στρα-
τόν της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων στη Μέση 
Ανατολή, οι οποίοι ήλθαν μαζί μας. 

Ο Στρατηγός σας είναι ένας έντιμος αιχμάλωτος 
πολέμου και θα τύχει της μεταχειρίσεως που προ-
σήκει στο βαθμό του.

Οιασδήποτε φύσεως αντίποινα κατά του πληθυ-
σμού της Κρήτης θα είναι παντελώς αδικαιολόγητα 
και άδικα.

Πάτρικ Λη Φέρμορ
Ταγματάρχης

Ουίλιαμ Στάνλεϋ Μος
 Λοχαγός

Υ.Γ. Λυπούμεθα που είμαστε υποχρεωμένοι να να 
εγκαταλείψουμε εδώ αυτή την ωραία κούρσα.

Βιβλιογραφία
1. Sir Patrick Leigh Fermor: “Abducting a General”, προσωπική αφήγη-

ση κατά παράκληση του Αυτοκρατορικού Πολεμικού Μουσείου το 
1969.

2. William Stanley Moss: “I’ll Met by Moonlight”.
3. Χαροκόπος Γεώργιος: «Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε», εκδόσεις 

Ίδη.                                                                            

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Ο Ναύαρχος Γεώργιος Α. Κακουλίδης
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (E) εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠΝ

Ό σο παράδοξο και αν ακούγεται, είναι πραγ-
ματικότητα, πως ένας Ναύαρχος είναι πιο 
γνωστός ως Μακεδονομάχος, και όχι απο-

κλειστικά και μόνο ως Ναυμάχος. Τον μεγάλο αυτόν 
Ναύαρχο, έχω την τιμή μέσω της γραφίδας της πέ-
νας μου να φέρω την μνήμη του στο άψυχο αυτό 
χαρτί για να τον κάνω γνωστό σε όσους δεν τον γνω-
ρίζουν και για να φρεσκάρω την μνήμη σε όσους 
γνωρίζουν την ιστορία του.

Ψάχνοντας λοιπόν το γενεαλογικό του δένδρο, 
ανακαλύπτουμε ότι οι ρίζες του αρχίζουν από την 
Κερασούντα του Πόντου. Ο πατέρας του ο Αριστο-

τέλης Κακουλίδης, Εισαγγελέας και Δικηγόρος ήταν 
γιος του μέλους της φιλικής εταιρείας Ιωάννη Κα-
κουλίδη του Παύλου στην Κερασούντα. Ο πατέρας 
του λοιπόν ο Αριστοτέλης Κακουλίδης ήρθε στην 
Ελλάδα το 1854, όπου και συνάντησε την τύχη του, 
την Ολυμπιάδα Καρυτινού από το Ναύπλιο, την 
οποία και παντρεύτηκε. Από τον γάμο αυτόν, ο Γε-
ώργιος Κακουλίδης ήταν το 12ο από τα 13 παιδιά 
τους. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 
1871. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, έδωσε 
εξετάσεις στην σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις οποί-
ες πρώτευσε αλλά και αποφοίτησε πρώτος το 1890, 
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λαμβάνοντας τον βαθμό του Σημαιοφόρου. Από το 
1894 έως το 1901 μετεκπαιδεύτηκε στο Γαλλικό και 
Ρωσικό ναυτικό. Κατά την διάρκεια του Μακεδο-
νικού αγώνα, αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά 
στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, όπως ο Παύ-
λος Μελάς, Κωνσταντίνος Μαζαράκης και λοιποί 
άλλοι αγωνιστές για τον ιερό αυτό εθνικό σκοπό, 
σύμφωνα και με την ρήση του Ίωνα Δραγούμη: «Να 
ξέρετε, αν σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία 
θα μας σώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακε-
δονία εμείς θα σωθούμε». 

Έτσι με αίτησή του το 1904 τέθηκε σε διαθεσι-
μότητα για να εκπληρώσει στην συνέχεια την επι-
θυμία του. Προς τον σκοπό αυτόν, η ευρυμάθεια 
και η γλωσσομάθειά του (γνώριζε Γαλλικά, Ρωσι-
κά, Τούρκικα) τον βοήθησαν να εξασκήσει διάφο-
ρα επαγγέλματα και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. 
Όπως τον υπηρέτη στο Προξενείο, τον δάσκαλο 
σε κάποια σχολεία, τον αγωγιάτη για την μεταφο-
ρά ανθρώπων, εμπορευμάτων αλλά και όπλων με 
αντικειμενικό σκοπό την κατασκόπευση του εχθρού. 
Συνεργάστηκε πιστά με τον αρχηγό των ελληνικών 
σωμάτων στην Μακεδονία με τον Κωνσταντίνο Μα-
ζαράκη (γνωστός ως Καπετάν Ακρίτας).

Ο Χρήστος Νεράντζης στο έργο του «Ο Μακεδο-
νικός Αγώνας» γράφει ένα χαρακτηριστικό κατασκο-
πευτικό γεγονός του Γεώργιου Κακουλίδη που συνέ-
βη το 1905.

Η εφημερίδα «Χρόνος» του Παρισιού απέστειλε 
στην Μακεδονία τον γνωστό δημοσιογράφο Παλια-
ρές να μελετήσει και να γράψει τις αντικειμενικές 
του απόψεις, συμπεράσματα, για την κατάσταση 
που επικρατούσε στην Μακεδονία, καθόσον την 
εποχή εκείνη οργίαζε η ανθελληνική πανσλαβική 
προπαγάνδα κατά της ελληνικής Μακεδονίας. Ο 
Παλιαρές ερχόμενος στην Μακεδονία συναντήθηκε 
με τον Καπετάν Ακρίτα, με τον Καπετάν Άγρα (Τέλιο 
Αγαπηνό) καθώς και με άλλους παράγοντες του Μα-
κεδονικού Αγώνα. Τις συνεντεύξεις, τις πληροφορί-
ες καθώς και τα συμπεράσματά του τα δημοσίευε 
στην εφημερίδα του στο Παρίσι. Ο Γάλλος δημοσι-
ογράφος για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε 
μουλάρι. Επειδή όμως δεν γνώριζε την περιοχή, 
ήθελε έναν αγωγιάτη που να γνωρίζει τους δρόμους 
και τα μονοπάτια της περιοχής. Τότε του παρουσι-
άστηκε ο Γεώργιος Κακουλίδης ως ντόπιος χωρικός 
αγωγιάτης με το επώνυμο Δράγας.

Η μεγάλη έκπληξη για τον Γάλλο Διπλωμάτη πλέ-
ον, έγινε, όταν μετά από 15 χρόνια, συναντήθηκαν 
και πάλι, αλλά αυτήν την φορά στην Κωνσταντινού-
πολη το 1919 ως προσκεκλημένοι του Στρατηγού 
Μαζαράκη Κωνσταντίνου (Καπετάν Ακρίτας) και συ-

γκεκριμένα, όταν στο πρόσωπο του αγωγιάτη Δράγα, 
έβλεπε τον Γεώργιο Κακουλίδη φέροντας την στολή 
του Ναυάρχου, που καλόκαρδα τον υποδεχόταν με 
σαμπάνια. Με το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα, 
εντάχθηκε και πάλι στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτι-
κού, λαμβάνοντας μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες, 
ως Ύπαρχος στο Θωρηκτό «Ύδρα». Το 1917 ανέλαβε 
τη Διοίκηση του ελαφρού Στόλου. Στην συνέχεια το-
ποθετήθηκε ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην «Δι-
εθνή επί των Ναυτικών Ζητημάτων Συμβουλευτική 
Επιτροπή» της Κοινωνίας των Εθνών.

Τέλος, έφτασε στο ύπατο αξίωμα του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΑΓΕΝ). Αποστρα-
τεύθηκε με τον βαθμό του Αντιναύαρχου το 1921.

Η πολιτική του σταδιοδρομία
Μετά την αποστρατεία του, συνέχισε να υπηρετεί 
την Πατρίδα του, αλλά αυτήν την φορά ως κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος. Προσέφερε μεγάλη βο-
ήθεια στον προσφυγικό κόσμο ως Βουλευτής του 
Φιλελεύθερου Κόμματος από το 1923 έως το 1928. 
Γερουσιαστής από το 1929 έως το 1935. Στη διάρ-
κεια της θητείας του ως Γερουσιαστής διορίζεται 
ως Υπουργός - Γενικός Διοικητής της Θράκης από το 
1929 έως το 1930, με έδρα την Κομοτηνή. Αγαπήθη-
κε από τον λαό της Κομοτηνής, για τα έργα και την 
ανθρωπιά του και προς τιμή του, ονόμασαν κεντρι-
κό δρόμο της πόλης σε οδό Γεωργίου Κακουλίδη. 

Παρά την μεγάλη του ηλικία (70 ετών) και λόγω 
της μεγάλης του αγάπης που έτρεφε για την Πατρί-
δα του, στην έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
το 1940, ζήτησε την ανάκλησή του στο Π.Ν. για να 
προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του, αλλά προς 
μεγάλη του λύπη, το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό 
από τον Αλέξανδρο Παπάγο και από τον Ιωάννη Με-
ταξά. Με την απογοήτευση αυτή έζησε τα υπόλοιπα 
χρόνια της κατοχής μέχρι την 30ή Μαΐου του 1946, 
οπότε αποχαιρέτησε την πρόσκαιρη επίγεια ζωή, 
για την επουράνια ζωή.

Αυτός είναι o Ναύαρχος, ο Μακεδονομάχος 
και Πολιτικός Γεώργιος Κακουλίδης που αφιέρωσε 
τη ζωή του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο 
Έθνος, χωρίς να υπολογίζει κινδύνους και θυσίες, 
αναλαμβάνοντας κάθε υπηρεσία, ακόμη και την πιο 
ταπεινωτική, εάν αυτό εξυπηρετούσε τους εθνικούς 
αντικειμενικούς σκοπούς.

Εμείς οι απόγονοι του μεγάλου αυτού υπερασπιστή 
των εθνικών μας δικαίων διεκδικήσεων, του αείμνη-
στου Γεωργίου Κακουλίδη, θα τον θυμόμαστε εις το δι-
ηνεκές, και θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Υ.Γ.: Για όσους δεν το γνωρίζουν στον όρμο της Γλυφάδας, υπάρχει 
ύφαλος με το όνομα Κακουλίδης, γιατί την ανακάλυψε ο ίδιος.      
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος άρχισε στις 12 Αυγού-
στου 1914 όταν Γερμανικά στρατεύματα επι-
τέθηκαν στη Γαλλία και στο γειτονικό Βέλγιο.

Προχώρησαν λίγο, αλλά σταμάτησαν εμπρός 
στην έντονη αντίδραση των Γάλλων. Στις αρχές του 
φθινοπώρου οι μάχες γύρισαν σε πόλεμο χαρακω-
μάτων και όλα έδειχναν πως για τους επόμενους έξι 
μήνες τουλάχιστον, δεν θα άλλαζε η στάσιμη κατά-
σταση. Αυτό, ιδιαίτερα στην Αγγλία που είχε στείλει 
εκστρατευτικό σώμα στο Γαλλικό μέτωπο, μείωνε το 
ηθικό των Βρετανικών στρατευμάτων και ενθάρρυνε 
εκείνους που έβρισκαν τον πόλεμο «εντελώς παρά-
λογο» αφού ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β΄ της Γερμανίας 
και ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ της Βρετανίας ήταν ξα-
δέρφια. Η Βρετανική κυβέρνηση του Χέρνι Άσκουϊθ 
θ’ αναζητούσε απεγνωσμένα «κάτι» για μια αλλαγή.

Το σχέδιο του Τσώρτσιλ
Το «κάτι» το έδωσε ο Τσώρτσιλ, υπουργός Ναυτικών 
τότε, με μια τετρασέλιδη επιστολή του. Στις 27 Δεκεμ-
βρίου ’14 υποβάλλει στον πρωθυπουργό, μια ιδέα με 
δύο σκέλη. Το πρώτο αφορούσε απόβαση μερικών 
βρετανικών μεραρχιών δυτικά της Δανίας και ταχεία 
προέλασή τους προς το Βερολίνο. Το δεύτερο σχέδιο 
ήταν πιο περίπλοκο, αλλά με πολύ μεγαλύτερες προ-
οπτικές. Προέβλεπε την απόβαση στην Χερσόνησο 
της Καλλίπολης «χερσαίων δυνάμεων» που θα υπο-
στήριζε η ισχυρή μοίρα του βρετανικού ναυτικού στη 
Μεσόγειο. Η μοίρα αυτή θα περνούσε τα στενά, θα 
βομβάρδιζε τις τουρκικές οχυρώσεις και θα κατέστρε-
φε τη μοναδική γέφυρα του Γαλατά που ενώνει την 
ευρωπαϊκή με την ασιατική ακτή της Κωνσταντινού-
πολης, που ήταν τότε πρωτεύουσα της Τουρκίας, απο-
μονώνοντας τις τουρκικές δυνάμεις στην ευρωπαϊκή 
ακτή, που θα αναγκάζονταν να παραδοθούν. 

Αντικειμενικός σκοπός ήταν να θέσει εκτός μάχης 
την τουρκική αυτοκρατορία στα πλαίσια του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει 
μία θαλάσσια οδό επικοινωνίας με τη Ρωσία, σύμμα-
χο της Αντάντ.

Το σχέδιο για απόβαση, δυτικά της Δανίας απορ-
ρίφθηκε. Δέχτηκαν όμως, αλλά με επιφυλάξεις, το 
σχέδιο για την Καλλίπολη.
Η Λήμνος
Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος ελπίζοντας 
ότι η κατάληψη των Δαρδανελίων θα είχε ως αποτέλε-

σμα τη διεκδίκηση της Κωνσταντινούπολης, έδωσε την 
άδεια στη Μεγάλη Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη Λή-
μνο ως προκεχωρημένη ναυτική βάση (ΠΝΒ).

Η απόβαση
Η Αγγλία είχε αρχίσει να οργανώνει στην Αίγυπτο 
στρατό από Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Ινδούς και 
Καναδούς. Αυτοί ήταν το κύριο σώμα της Συμμαχι-
κής εκστρατευτικής δύναμης, το οποίο ξεκίνησε στα 
μέσα Φεβρουαρίου 1915 από την Αλεξάνδρεια για 
την Καλλίπολη, χρησιμοποιώντας ως προκεχωρημέ-
νη ναυτική βάση (ΠΝΒ) τη Λήμνο.

Τη δύναμη συνόδευαν αγγλικά θωρηκτά, κατα-
δρομικά, αντιτορπιλικά και τέσσερα γαλλικά πολεμι-
κά με επικεφαλής τη ναυαρχίδα του αγγλικού στόλου 
το «Queen Elizabeth», το ισχυρότερο πολεμικό της 
εποχής που μόλις έμπαινε σε δράση.

Στις 180915 Απριλίου ο στόλος κατέπλευσε στα 
Στενά και ο Διοικητής του στόλου αντιναύαρχος Σάκ-
βιλ Κάρτεν διέταξε βομβαρδισμό των φρουρίων των 
Στενών. Οι Τούρκοι μολονότι αφνιδιάστηκαν, απά-
ντησαν με σειρά πυροβόλων που κρατούσαν μακριά 
τα περισσότερα συμμαχικά σκάφη.

Οι Σύμμαχοι δεν γνώριζαν ότι στα Στενά είχαν 
τοποθετηθεί γερμανικά πυροβόλα μεγάλου βελη-
νεκούς και ότι τα χειρίζονταν Γερμανοί, οι οποίοι με 
επικεφαλής τον στρατηγό Λίμαν Φον Σάντερς, είχαν 
στρατοπεδεύσει στην περιοχή από το Δεκέμβριο του 
1913 και είχαν δημιουργήσει ένα αξιόμαχο στρατό, 
συνολικά περί τους 60.000 άνδρες, που δεν είχε κα-
μία σχέση με τα «Οθωμανικά μπουλούκια». Αυτό 
όμως δεν εμπόδισε να αρχίσει η απόβαση. Τότε δι-
απιστώθηκαν τραγικές παραλήψεις. Δεν υπήρχε σχέ-
διο επίθεσης, δεν είχαν καθοριστεί οι αρμοδιότητες 
των αρχηγών των δύο όπλων, οι χάρτες που χρησιμο-
ποιούσαν ήταν του 1885 και ότι δεν υπήρχαν αρκετά 
αποβατικά σκάφη.

Το σπουδαιότερο απ’ όλα ήταν ότι δεν γνώριζαν 
ότι η θάλασσα ήταν ναρκοθετημένη.

Δύο γαλλικά αντιτορπιλικά και ένα βρετανικό που προ-
στάτευαν την απόβαση, βυθίστηκαν σχεδόν αύτανδρα.

Παρά τα προβλήματα η αποβατική ενέργεια πέτυ-
χε. Η συμμαχική επίθεση ανακόπηκε την τρίτη μέρα 
και οι άνδρες καθηλώθηκαν.

Στις αρχές Δεκεμβρίου το Λονδίνο και παρά τις 
αντιρρήσεις της Γαλλίας, έδωσε διαταγή για αποχώ-

100 χρόνια από την απόβαση της Καλλίπολης 
(25 Απριλίου 1915 - 2015)

Γράφει ο Αντιναύρχος εα Αντώνης Ζωϊδάκης ΠΝ
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ρηση. Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 1916, άρχισε 
να εγκαταλείπει τις θέσεις του, το ένα τάγμα μετά το 
άλλο, με πρώτους τους τραυματίες και τους αρρώ-
στους που επιβιβάστηκαν στα 56 πλωτά νοσοκομεία.

Στις 080345 Ιανουαρίου 1916, αποχώρησε και ο 
τελευταίος άνδρας και ο διοικητής της νηοπομπής 
έδωσε διαταγή για απόπλου με κατεύθυνση την Αλε-
ξάνδρεια.

Επίλογος
Η συντριπτική αποτυχία της επιχείρησης, στοίχισε τη 
θέση του Τσώρτσιλ στην τότε κυβέρνηση.

Οι οδυνηρές εμπειρίες της ήττας στην Καλλίπολη 
έγιναν αργότερα πολύτιμο υλικό στην απόβαση της 
Νορμανδίας. Επίσης στάθηκε αφορμή για να δημι-

ουργηθεί κλίμα εθνικής ομοψυχίας στην Αυστραλία 
και να πάρει σάρκα και οστά, το όνειρο της δημιουρ-
γίας του Αυστραλιανού έθνους. Το 1901 οι Βρετανι-
κές αποκίες της Αυστραλίας είχαν ενωθεί και είχαν 
δημιουργήσει το ομόσπονδο Αυστραλιακό κράτος, 
που όμως δεν είχε ακόμα συνοχή, κάτι που του έδω-
σε η θυσία της Καλλίπολης.

Στη Λήμνο που αποτέλεσε πέρασμα (ΠΝΒ) για την 
απόβαση, υπάρχουν σήμερα δύο στρατιωτικά νεκρο-
ταφεία και ένα μνημείο για να θυμίζουν το πέρασμα 
των ΑυστραλοΝεοζηλανδών από την ελληνική γη.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και 12 ΕλληνοΑυ-
στραλοί. Από αυτούς ο 24χρονος μάγειρας Πίτερ Ρά-
ντος έπεσε στο πεδίο της μάχης.                                

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Μ ε αφορμή την πρόσφατη αναγνώριση από 
τον Πάπα της Ρώμης της Γενοκτονίας σε βά-

ρος των Αρμενίων, που έλαβε χώρα προ εκατονταετί-
ας από τους Οθωμανούς/Τούρκους, ενδείκνυται μια 
σύντομη αναδρομή στο όλο θέμα των Γενοκτονιών.

Κατά τον Samuel Totten (Teaching about Genocide, 
Social Science Record 1987) και τον G.S.Graber (The 
Armenian Genocide 1915, έκδοση 1996, σελίδα 175), 
οι περισσότεροι νεκροί και θύματα τον 20ό αιώνα 
δεν προκλήθηκαν από πολέμους, αλλά από Γενοκτο-
νίες από τις οποίες εξοντώθηκαν περί τα 120.000.000 
άτομα, ήτοι περί τα 85.000.000 περισσότερα από 
τους νεκρούς όλων των πολέμων του ιδίου αιώνα. 
Στις περιπτώσεις Γενοκτονιών γίνονται συστηματικές 
προσπάθειες από τους γενοκτόνους να εξαφανίσουν 
κάθε στοιχείο και ίχνος των εγκληματικών και απο-
τρόπαιων πράξεών τους, ώστε να καθίσταται δύ-
σκολη έως αδύνατη η τεκμηρίωση των εγκλημάτων 
τους, τα οποία άλλωστε αρνούνται και αποκρύπτουν 
συστηματικά. Στα θύματα των Γενοκτονιών πρέπει 
να προστεθούν αμέτρητα άλλα, που επέζησαν μεν, 
αλλά ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους, εκπατρίστη-

καν, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις, κλονίσθηκε σοβαρότατα η υγεία τους και 
έχασαν τις περιουσίες τους και τους συγγενείς τους. 

Το 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών πήρε απόφαση, που τέθηκε σε εφαρμογή 
από το 1951, βάσει της οποίας η Γενοκτονία χαρα-
κτηρίζεται ως τιμωρούμενο έγκλημα, που αφορά σε 
πληθυσμιακές ομάδες και περιλαμβάνει ηθελημένη 
θανάτωση, πρόκληση σοβαρών σωματικών ή πνευ-
ματικών κακώσεων, δημιουργία συνθηκών διαβιώ-
σεως που αποβλέπουν στην εξόντωση, απαγόρευ-
ση της αναπαραγωγής του ανθρωπίνου είδους και 
παιδομάζωμα. Οι Γενοκτονίες είναι εγκλήματα που 
οργανώθηκαν συστηματικά από κεντρικές εξου-
σίες και όχι περιστασιακά από μεμονωμένες ομά-
δες ατόμων. Η Γενοκτονία η οποία έχει ξεσηκώσει 
τη μεγαλύτερη κατακραυγή και έγινε περισσότερο 
γνωστή, είναι αυτή εις βάρος των Εβραίων, κατά το 
Β΄ Π.Π., που αποτέλεσε πολιτική του κυβερνώντος 
Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας. Θύ-
ματά της υπήρξαν δυστυχώς και άλλες μειονότητες, 
όπως οι Αθίγγανοι, που όμως δεν τους επιφυλάχθη-

Ελληνική γενοκτονία
Εξοντώσεις και διώξεις γηγενών Ελληνικών πληθυσμών 
σε εδάφη υπό Οθωμανικό - Τουρκικό έλεγχο
Μια αγνοημένη πραγματικότητα

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτ. Γεωργιάδης ΠΝ
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κε μεταπολεμικά ανάλογη αναγνώριση και δεν δό-
θηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα στη συστηματική τους 
εξόντωση. 

Εκτεταμένες Γενοκτονίες έγιναν σε πολλές περι-
πτώσεις παλαιότερα από το Οθωμανικό και μετέ-
πειτα από το Τουρκικό κράτος, ενώ ακόμη και στον 
20ό αιώνα συνεχίστηκαν οργανωμένες Γενοκτονίες, 
που μεθοδεύτηκαν από το κόμμα των Νεοτούρκων, 
το οποίο σχηματίστηκε μετά το 1908, όπως και από 
τις μετεξελίξεις του. Θύματα κατά τον περασμένο 
αιώνα των Γενοκτονιών των Νεοτούρκων, που επι-
κρατεί ακόμη στη σημερινή Τουρκία, υπήρξαν οι 
εντόπιοι χριστιανικοί κυρίως πληθυσμοί, όπως οι 
Αρμένιοι, οι Ασσύριοι και οι Έλληνες την περίοδο 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1914-18, αλλά και τα 
έτη 1922, 1955 και 1974. Την τελευταία δεκαπε-
νταετία οι Κούρδοι, που είχαν χρησιμοποιηθεί στη 
Γενοκτονία εις βάρος των χριστιανικών πληθυσμών 
της Τουρκίας, έγιναν οι ίδιοι θύματα Γενοκτονίας εκ 
μέρους των Τούρκων. Σε ό,τι αφορά τους Ελληνι-
κούς πληθυσμούς της Τουρκίας, υπενθυμίζεται ότι 
ξεριζώθηκαν οριστικά και ολοκληρωτικά από τις πα-
τροπαράδοτες εστίες τους οι Πόντιοι και Ίωνες, που 
είχαν εγκατασταθεί εκεί από 3.000 περίπου χρόνια, 
καθώς και πλέον πρόσφατα, οι Έλληνες της Κωνστα-
ντινουπόλεως το 1955.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η παγκόσμια κατακραυγή 
και καταδίκη για τις Γενοκτονίες περιορίζεται μόνο 
σε εκείνες των Εθνικοσοσιαλιστών Γερμανών κατά 
των Εβραίων, ενώ όλες οι άλλες του 20ού αιώνα, 
περνούν αδιαμαρτύρητα και χωρίς συνέπειες. Όπως 
είναι γνωστό, η επίσημη Τουρκική θέση είναι ότι δεν 
υπήρξε καμία Γενοκτονία, είτε Αρμενική, είτε Ασσυ-
ριακή, είτε Ελληνική. Η Ελληνική Βουλή με το Νόμο 
3218/2004 έχει καθιερώσει την 27η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, ως ημέρα μνήμης όλων των Ελλήνων Εβραί-

ων μαρτύρων του Ολοκαυτώματος του Β΄ Π.Π. και 
η Ελληνική Πολιτεία έχει ανεγείρει για όλα αυτά τα 
θύματα ανάλογο Μνημείο. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη 
αναγνωρίσει επίσημα την Ελληνική Γενοκτονία, δεν 
έχει καθορίσει ενιαία ημέρα ετήσιας μνήμης του συ-
νόλου των θυμάτων της Ελληνικής Γενοκτονίας και 
δεν έχει ανεγείρει κοινό Μνημείο για όλα ανεξαρτή-
τως τα θύματα της Ελληνικής Γενοκτονίας, ήτοι των 
Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης της Μικράς Ασίας 
κ.τ.λ. Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο μετά τριετείς 
δισταγμούς και καθυστερήσεις εκδόθηκε το 2001, σε 
εφαρμογή του Νόμου 2645 του 1998, ορίζει την 14η 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα εθνικής μνήμης 
της Γενοκτονίας από το Τουρκικό Κράτος μόνο των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και υποβαθμίζει τις εκ-
δηλώσεις σε επίπεδο Νομαρχιών. Ανάλογο Διάταγμα 
ορίζει διαφορετική ημερομηνία στη μνήμη της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στα ετήσια μνημόσυνα του Εβραϊκού Ολοκαυ-
τώματος, για τα θύματα της Γερμανικής θηριωδίας 
κατά τον Β΄ Π.Π., παρίστανται, όπως οφείλουν, πολ-
λοί υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως 
και των Κομμάτων, οι οποίοι συνήθως απουσιάζουν 
από ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα 
της Ελληνικής Γενοκτονίας, που έχει συντελεσθεί 
πολλές φορές τους περασμένους αιώνες μέχρι και 
το 1974, σε γηγενείς Ελληνικούς πληθυσμούς εδα-
φών ελεγχομένων από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία παλαιότερα, στη συνέχεια δε από την Τουρκία 
και πάντοτε υπό τη διοργάνωση, τον έλεγχο και την 
καθοδήγηση της εκάστοτε κεντρικής Οθωμανικής ή 
Τουρκικής εξουσίας. 

Εάν η Γενοκτονία των Αρμενίων είχε αναγνωρι-
σθεί και καταδικαστεί από την παγκόσμια κοινότητα 
όταν συνέβη, δεν θα διέθετε αργότερα το γνωστό 
επιχείρημα ο Χίτλερ, που μεταχειρίστηκε ισχυριζό-
μενος «Ποίος θυμάται την εξόντωση των Αρμενίων», 
όταν στον Β΄ Π.Π. αποφάσιζε να πραγματοποιήσει 
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και ίσως η Γενοκτονία 
των Εβραίων να είχε αποτραπεί. Η αναγνώριση των 
Γενοκτονιών και ο σεβασμός προς τις μνήμες των 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος και των λοιπών Γενο-
κτονιών του παρελθόντος, δεν είναι εμπόδιο στην 
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των σημερινών 
λαών. Άριστο παράδειγμα αποτελούν οι τωρινές 
ομαλότατες σχέσεις Ισραήλ-Γερμανίας. 

Ελπίζεται ότι η σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση θα 
φροντίσει επί τέλους για την οφειλόμενη αναγνώ-
ριση της Ελληνικής Γενοκτονίας και την ανέγερση 
κοινού Μνημείου για το σύνολο των θυμάτων της, 
που εκτός των Μικρασιατών περιλαμβάνει, Ποντί-
ους, Θράκες και άλλους.                                              

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Γενοκτονία Ποντίων.
φωτό ειλημμένη στις 20-6-2015 από το http://www.sansimera.gr/articles/140
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Τ ο τελευταίο χρονικό διάστημα το Μουσείο 
μας (Ναυτικό Μουσείο Κρήτης) είχε τη χαρά 

και την τιμή να υποδεχθεί τη νέα προσφορά – δω-
ρεά του συντοπίτη, φίλου του Μουσείου και τακτι-
κού Δωρητού του Κώστα Τζωρτζάκη, μία σπάνια 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμό 16 της 28ης 
Απριλίου του έτους 1833 (Εικ. 1).

Η εφημερίδα αυτή, εκτός από την συλλεκτική 
της αξία (εκδόθηκε πριν από 182 χρόνια), εμπερι-
έχει και άλλα σημαντικά γνωστά στοιχεία τα οποία 
κρίνονται σκόπιμο να γνωστοποιηθούν.

Είναι ένα από τα πρώτα τεύχη που εκδόθηκαν. Η 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύθηκε με το Βασι-
λικό Διάταγμα αριθ. 2 της 1/13 Φεβρουαρίου 1833 
και αποτέλεσε μία από τις πρώτες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες της Αντιβασιλείας του Όθωνα. Το εν λόγω 
Βασιλικό Διάταγμα, δημοσιοποιήθηκε στο υπ’ αριθ. 
1 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) 
στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 (Εικ. 2) και είχε δύο 
ημερομηνίες (παλαιό και νέο ημερολόγιο). Μέχρι 
τις 5 Νοεμβρίου 1834 (αριθμ. φύλλου 40) εκδιδόταν 
στο Ναύπλιο, ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου 1834 και 
μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύ-

στατου Ελληνικού Κράτους, συνέχισε η έκδοσή της 
στην Αθήνα, όπου και εξακολουθούν να εκδίδονται 
από το πρώην Βασιλικό και ήδη Εθνικό Τυπογρα-
φείο, αδιαλείπτως μέχρι σήμερα .

Από την πρώτη ημέρα της εκδόσεώς της στις 
16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 
1835, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια της Αντιβασιλεί-
ας η τότε «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλεί-
ου της Ελλάδος», εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελί-
δα περιελάμβανε δύο στήλες, η αριστερή ευτυχώς 
ήταν γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η δεξιά 
στήλη στην γερμανική γλώσσα. Κατά γενική συγκυ-
ρία και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.

Στο εξαιρετικό βιβλίο του ο Ε. Βουτσινάκης (σελ. 
67) μεταφέρει κείμενο του Δ. Φωτιάδη (Όθωνας: Η 
Μοναρχία - Αθήνα 1988).

Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως και από το πρώ-
το φύλλο της αποτυπώνει την Βαυαρική επιβολή με 
τη δίγλωσση (ελληνικά-γερμανικά) δημοσίευση των 
κειμένων. 

«Κοντά στα τρία ταχτικά μέλη της αντιβασιλείας 
σαν να μη μας έφταναν, φρόντισε ο Λουδοβίκος να μας 
φορτώσει και δύο αναπληρωματικά του· τον Κάρολο 
Φον Άβελ, σύμβουλο για τα εξωτερικά και τα διοικη-

Πρώτες εφημερίδες της κυβερνήσεως
Γράφει ο Πρόεδρος Ν.Μ. Κρήτης, Αρχιπλοίαρχος εα Εμμ. Πετράκης ΠΝ

Εικ. 1 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 16 φύλλο της 28ης Απριλίου 1833.

Εικ. 2 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 1 φύλλο  

της 16ης/28ης Φεβρουαρίου 1833
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τικά και τον Κάρολο-Αδελβέρτο Γκράιντερ ασήμαντο 
υποκείμενο, που θα διόρθωνε τάχατες τα οικονομικά 
μας ο πρώτος από τους δύο, ο Άβελ… μόλις πάτησε το 
πόδι του στον τόπο μας με μιας του μπήκε η φαεινή 
ιδέα, πως το καλύτερο που είχε να κάνει, σκεπτόταν 
να τον γερμανοποιήσει… σ’ αυτόν χρωστάμε που η 
γερμανική γλώσσα λογαριάστηκε για ημιεπίσημη και 
η εφημερίδα της κυβέρνησης τυπωνόταν όχι μόνο στα 
ελληνικά, παρά και στα γερμανικά.».

Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως αποτελεί μέχρι 
σήμερα το μόνο κατά το Σύνταγμα επίσημο και υπο-
χρεωτικό μέσο δημοσιοποίησης των νομικών πράξε-
ων των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς 
και των νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτι-
κού δικαίου, διά της οποίας αποκτούν ισχύ. Η εφη-
μερίδα αυτή, Νο 16, είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τη Ναυτική μας ένδοξη Ιστορία και Παράδοση, γιατί 
από τα πρώτα τεύχη της διαφαίνεται η επιθυμία του 
νεοσύστατου κράτους να δώσει οντότητα και κύρος 
στους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. 

Αναφέρεται λοιπόν στην εφημερίδα, το διάταγ-
μα περί της εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων 
των μέχρι τάδε αξιωματικών του Ναυτικού.

Στο Διάταγμα αυτό αναφέρει:

Περί της εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων  
των μέχρι τούδε αξιωματικών Ναυτικού.

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ακούσαντες την γνώμην της ημετέρας επί των 
Ναυτικών Γραμματείας, απεφασίσαμεν και διατάτ-
τομεν τα εξής.

Καθώς διά του από 13(25) Μαρτίου, διατάγμα-
τος μας, εσυστήσαμεν επιτροπήν διά εξέτασιν των 
ατομικών εκδουλεύσεων των αξιωματικών, των 
διαλυθέντων ατάκτων στρατευμάτων, ομοίως συ-
σταίνεται επιτροπή διά τον ίδιον σκοπόν ως προς 
το Ναυτικόν μας, η οποία θέλει να αρχίσει άνευ 
αναβολής τας συνεδριάσεις της.

Αυτή η επιτροπή, εκπληρούσα τα εμπιστευθέ-
ντα εις αυτήν χρέη, θέλει συμμορφωθή γενικώς με 
τα Άρθ. 2, 3, 4 και 7 του ανωτέρω διατάγματος και 
θέλει προσθέσει μόνον εις την καθυποβληθησομέ-
νην αναφορά περί του προσωπικού.

1. Πού, εις ποιον βαθμόν και δυνάμει ποίας δια-
ταγής υπηρετεί ο αναφερόμενος αξιωματικός, εάν 
κατά το παρόν ήναι εις υπηρεσίαν,

2. Αν ο αναφερόμενος Αξιωματικός εκρίθη άξιος 
να υπηρετή εις τον ημέτερον Βασιλικόν στόλον, αφού 
γίνει ο οργανισμός του Ναυτικού να παρουσιάσουν 
τα έγγραφά των εις την επιτροπήν ταύτην, προσδιο-
ρίζεται μήνας τρεις, αφ’ ής ημέρας δημοσιεύθη το πα-
ρόν διάταγμα, μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας 
ταύτης δεν είναι δεκτή καμμία απαίτησις.

Ως Πρόεδρος της επιτροπής ταύτης θέλει μας 
καθυποβληθή διά της επί των Ναυτικών Γραμμα-
τείας, ήτις παραγγέλλεται ενταύτω να δημοσιεύση 
και εκτελέση το παρόν διάταγμα.

Εν Ναυπλίω, την 21 Απριλίου(3 Μαΐου)1833
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ο Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΕΡ, ΕΪΔΕΚ.
Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς Ι. Κωλέττης

Εδώ αναγιγνώσκομε ότι ως Πρόεδρος της επιτροπής 
αυτής διορίζεται ο Ναύαρχος, Α. Μιαούλης και ως 
μέλη, οι Κ.Γ. Σαχτούρης, Γ. Ανδρούτσος, Α.Ν. Απο-
στόλης, Κ . Κανάρης, Α.Γ. Κριεζής και Ηλίας Θερμη-
σιώτης, Γραμματέας Ναυτικών ο Ι. Κωλέττης.

Έκαστος εξ αυτών, για όλους εμάς είναι ένα με-
γάλο κομμάτι της ένδοξης Ναυτικής μας Ιστορίας 
και των αγώνων-θυσιών τους, για να είμαστε όλοι 
εμείς μέχρι σήμερα ελεύθεροι. Ιερή υποχρέωσή 
μου, το λιγότερο που θα μπορούσα να πράξω, είναι 
να γνωστοποιήσω το κείμενο αυτό της εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. Όλοι εμείς, ανεξαρτήτως, θα πρέ-
πει να μην λησμονούμε τους ηρωικούς μας προγό-
νους, να ακολουθούμε τις θετικές πράξεις τους και 
να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη 182 χρόνια μετά, 
οι ίδιες συγκυρίες, οι ίδιοι ξένοι που προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να κυριαρχήσουν στην πατρίδα μας, 
στην Ελλάδα μας και εμείς να συνεχίζουμε, αλήθεια 
μέχρι πότε, να γινόμαστε μπροστάρηδες στα λόγια, 
να διαδίδουμε τον πολιτισμό και την Δημοκρατία 
και στην συνέχεια, να δεχόμαστε ραπίσματα από 
τους δήθεν σωτήρες. Ας ενωθούμε πραγματικά όλοι 
εμείς και ας γίνουμε μία γροθιά για να αποδείξουμε 
ότι ο Γολιάθ έχει σθένος και ψυχή για να πολεμά δι-
αχρονικά τον γίγαντα Δαβίδ. 

Το σημαντικό αυτό απόκτημα για το Μουσείο 
μας, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και εντός των ημερών 
θα αναρτηθεί σε χώρο του Μουσείου. Οι συνεχιζό-
μενες δωρεές του φίλου-δωρητού, Κώστα Τζωρ-
τζάκη, μας δίδουν δύναμη, για να συνεχίζουμε την 
προσπάθεια ανάδειξης ιστορικών κειμηλίων και πι-
στεύουμε ότι θα πρέπει όλοι μας να ανοίξουμε τα 
σεντούκια μας και να βγάλουμε έξω τα κλειδωμένα 
κειμήλιά μας.                                                                   
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Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στις 27 Φε-
βρουαρίου 1938 στην Τσάδα της επαρχίας Πά-

φου, χωριό της μητέρας του. Ήταν το τέταρτο παιδί 
στην οικογένεια, με δυο αδελφούς και δύο αδελφές.

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του, 
και στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Ήταν από την 
παιδική του ηλικία, λιγόλογος φιλομαθής, στοχα-
στικός. Στο τέλος της τρίτης τάξης Γυμνασίου την 
1η Ιουνίου 1953, παραμονή της στέψης της νέας 
βασίλισσας της Αγγλίας, σε ηλικία 15 χρόνων, πρω-
τοστάτησε στις μαχητικές αντιβρετανικές εκδηλώ-
σεις. Κατέβασε την αγγλική σημαία από τον ιστό 
του σταδίου και έδωσε το έναυσμα για την πρώτη, 
μετά την εξέγερση του 1931, δυναμική αναμέτρηση 
των Ελλήνων της Κύπρου με τους Βρετανούς. Ήταν 
η πρώτη επαναστατική του πράξη που σημάδεψε 
την περαιτέρω αγωνιστική του πορεία. Τον Απρί-
λιο του 1955 εντάχθηκε στις τάξεις της Ε.ΟΚ.Α. και 
πρωταγωνίστησε στις διαδηλώσεις, στη διανομή 
προκηρύξεων, στην αναγραφή συνθημάτων και στις 
ανατινάξεις βρατανικών στόχων.

Στις 17 Νοεμβρίου 1955 κατά τη διάρκεια μα-
θητικής διαδήλωσης, επιτέθηκε σε δυο Άγγλους 
στρατιώτες που κακοποιούσαν συμμαθητή του και 
τον ελευθέρωσε. Αργότερα συνελήφθηκε, κατηγο-
ρήθηκε και ορίσθηκε να δικαστεί στις 6 Δεκεμβρίου 
1955. Διέφυγε στα βουνά την παραμονή της δίκης 
του και εντάχθηκε στις πρώτες αντάρτικες ομάδες 
της Πάφου. Στις 16 Δεκεμβρίου επικηρύχθηκε από 
τους Άγγλους.

Κατά τη διάρκεια της αντάρτικής του δράσης, 
που κράτησε ένα χρόνο, πήρε μέρος σε επιθέσεις 
εναντίον βρετανικών φρουρίων, αστυνομικών σταθ-
μών και στρατοπέδων καθώς και σε ανατινάξεις και 
ενέδρες. Με τόλμη και αυτοθυσία, έδωσε πρότυπο 
αγωνιστικού φρονήματος και πράξης, παράλληλα 
με την αγωνιστική του δράση συνέχισε την ποιητική 
του δημιουργία την οποία είχε αρχίσει από τα πρώ-
τα μαθητικά του χρόνια.

Το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956, κατά τη 
διάρκεια μετακίνησης οπλισμού και άλλων εφοδί-
ων από κρησφύγετό του έπεσε σε ενέδρα αγγλικής 
στρατιωτικής περιπόλου, η οποία ενεργούσε «βά-

σει ληφθεισών  πληροφοριών». Την ώρα της σύλλη-
ψής του δήλωσε στους Άγγλους: «Είμαι ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης και πολεμώ για την πατρίδα μου».

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Λίμνη, 
στη βόρεια ακτή της Πάφου,, υπέστη σκληρά βασα-
νιστήρια. Όταν έπειτα από δέκα μέρες επιτράπηκε 
στους δικούς του να τον επισκεφθούν, έφερε εμ-
φανή τα σημάδια της κακοποίησης και των άθλιων 
συνθηκών κράτησής του. Μεταξύ άλλων είχε επηρε-
αστεί σοβαρά η όρασή του.

Ένα περίπου μήνα πριν τη σύλληψή του, στις 22 
Νοεμβρίου 1956 ο άγγλος κυβερνήτης της Κύπρου 
στρατάρχης Χάρτινγκ, είχε θέσει σε ισχύ το «Νόμο 
Έκτακτης Ανάγκης» που εκτός από τα άλλα προνο-
ούσε την ποινή του θανάτου και για όποιον απλά 
«έφερε ή είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο». 
Στις 5 Ιανουαρίου ο ήρωας κατηγορήθηκε για κατο-
χή και μεταφορά όπλου και 88 σφαιρών και στις 12 
Ιανουαρίου μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές 
της Λευκωσίας. Η δικαστική ανάκριση έγινε στις 14 
Φεβρουαρίου και η υπόθεσή του παραπέμφθηκε 
στο «Ειδικό Δικαστήριο» για τις 25 Φεβρουαρίου. 
Η δίκη υπήρξε συνοπτική. Ο Παλληκαρίδης παρα-
δέχθηκε ευθαρσώς το κατηγορητήριο και δήλωσε: 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης
Ένας ξεχασμένος ήρωας του 1955 - ένα σύμβολο αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α. (1955-2015) 60 χρόνια μετά

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δέδης Δημήτρης ΠΝ

Ευαγόρας Παλληκαρίδης.
(1938-1957)
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«Γνωρίζω ότι το δικαστήριο θα μου επιβάλλει την 
ποινήν του θανάτου. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, 
είναι τούτο: ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, 
ο οποίος ζητεί την ελευθερία του. Τίποτε άλλο».

Ο δικαστής ανακοινώνοντας την απόφασή του 
είπε: «Σε καταδικάζω εις θάνατον». Στις δεκαέξι μέ-
ρες που μεσολάβησαν μέχρι τον απαγχονισμό του, 
εντυπωσίασε τους πάντες για την αταλάντευτη πίστη 
του στο σκοπό για τον οποίο θα έδινε τη ζωή του, για 
την ηθική ενίσχυση που πρόσφερε στους δικούς του 
και τους συγκρατούμενούς του, με τη δήλωσή του 
«όταν πεθάνω, θα πάω στο Θεό και θα τον παρακα-
λέσω να είμαι ο τελευταίος που απαγχονίζεται».

Με την περήφανη πορεία του οδηγήθηκε προς 

την αγχόνη στα 19 του χρόνια. Υπήρξε ο νεαρότερος 
από τους εννέα απαγχονισθέντες.

Η καταδίκη και η εκτέλεσή του προκάλεσαν την 
παγκόσμια κινητοποίηση και κατακραυγή κατά των 
Άγγλων αποικιοκρατών. Η κατακραυγή αυτή απέ-
τρεψε μεταξύ άλλων, τον απαγχονισμό 26 άλλων 
αγωνιστών που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.

Η ζωή και ο θάνατος του Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
τον κατέστησε σύμβολο και πρότυπο στον υπόλοι-
πό του αγώνα. Ο θάνατός του στέρησε το ελληνικό 
έθνος από έναν ιδεώδη φιλόπατρι, μια ηγετική φυ-
σιογνωμία.
Βιβλιογραφία
«Συμβούλιο ιστορικής μνήμης αγώνα Ε.Ο.Κ.Α.»                             

Τ ελευταία πολλά γράφονται και ακούγονται σε 
ανησυχητικό βαθμό για τις μειονότητες της 

Ελληνικής Θράκης και ειδικότερα για τις προσπά-
θειες της Άγκυρας, μέσω του προξενείου της στην 
Κομοτηνή, εκμεταλλευόμενη και την αδράνεια των 
Ελληνικών Αρχών, να τουρκοποιήσει τη μειονότητα 
των Πομάκων και όχι μόνο, που αριθμούν περί τους 
40.000 κατοίκους.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά τους.
Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η καταγωγή 

των Πομάκων έχει τρεις εκδοχές:
≈ Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, οι Πομάκοι 

έχουν βουλγαρική προέλευση.
≈ Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, οι Πομάκοι κα-

τάγονται από τους Κουμάνους ή Πετσενέγκους, 
οι οποίοι κατά τον 11ο αιώνα διάβηκαν τον Δού-
ναβη και εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία και τη 
Θράκη.

≈ Η τρίτη εκδοχή, η οποία θεωρείται και η πιο 
έγκυρη, αναφέρει ότι κατάγονται από τους αρ-
χαίους Αγρίες ή Αγριάνες που ζούσαν στην ορο-

σειρά της Ροδόπης. Δηλαδή είναι απόγονοι των 
αρχαίων θρακικών φυλών.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, η φυλή των Πο-

μάκων, η ωραία αυτή ξανθιά φυλή, ουδεμία σχέση 
έχει με το γένος των Τούρκων, τόσο ιστορικά όσο 
και χρονολογικά, καθόσον οι Τούρκοι εμφανίσθηκαν 
στην περιοχή το 1365.

Λόγω της πολύχρονης καταπιεστικής τακτικής 
των Οθωμανών, κατά το 17ο αιώνα, αναγκάστηκαν 
να εξισλαμισθούν. Η θρησκεία όμως δεν αποτελεί 
τεκμήριο καταγωγής ενός λαού. Η μόνη σχέση ανά-
μεσα στον Πομάκο και στον Τούρκο είναι εκείνη που 
υπάρχει μεταξύ Τούρκου και Πακιστανού ή Αφγα-
νού ή Άραβα. Δηλαδή, έχουν μόνο κοινή θρησκεία.

Οι Πομάκοι όμως έχουν μια μοναδική ιδιομορ-
φία ως μειονότητα, που εύλογα τους δημιουργεί 
την απορία, για την ταυτότητά τους. Χωρίς να είναι 
Βούλγαροι, ομιλούν την σλαβοβουλγαρική προφο-
ρική διάλεκτο, είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, 
χωρίς να είναι Τούρκοι, και ενώ είναι αυτόχθονες 
της ελληνικής Θράκης, η γλώσσα και η θρησκεία, 

ΠΟΜΑΚΟΙ
Οι Ακρίτες της Ελληνικής Θράκης

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (E) εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠΝ
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τους χωρίζει από τους 
Έλληνες. Αυτή η σύγχυση 
ίσως τους κάνει πιο ευά-
λωτους στην έξυπνα και 
οικονομικά τροφοδοτού-
μενη στημένη προπαγάν-
δα της Τουρκίας, η οποία 
καταβάλει προσπάθειες 
για να τους εκμεταλλευ-
θεί μέσω του Προξενείου 
της στην Κομοτηνή. Με 
πρόσχημα το θρήσκευμα, 
έχει διεισδύσει μεθοδικά, 
δυναμικά με υπομονή και 
επιμονή στη μουσουλμα-
νική μειονότητα της ελ-
ληνικής Θράκης, με σκο-
πό να της επιβάλλει την 
τουρκική συνείδηση.

Οι Πομάκοι, οι ακρίτες-φύλακες της Θράκης μας 
και κατ’ επέκταση των βορειοανατολικών συνόρων 
του ελληνικού κράτους ζουν σε μια ευαίσθητη ανο-
μοιογενή περιοχή, γι’ αυτό χρειάζονται ποικιλοτρό-
πως την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής 
πολιτείας, όπως βελτίωση του βιοτικού τους επιπέ-
δου, βελτίωση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση 
στην ιστορία τους. Αν ο Πομάκος μάθει τις ρίζες του 
και καταλάβει την ταυτότητά του, δύσκολα θα πέσει 
θύμα της τουρκικής προπαγάνδας για τον εκτουρκι-
σμό του. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας στην πα-
ρούσα χρονική περίοδο, αντιμετωπίζει ανυπέρβλη-
τα οικονομικά προβλήματα, αλλά είναι επιτακτική, 
εθνική ανάγκη, οι φύλακες αυτοί των συνόρων μας, 
οι αυτόχθονες Πομάκοι, να παραμείνουν στις περιο-
χές τους και βέβαια με ελληνική συνείδηση ως Έλλη-
νες και Ευρωπαίοι πολίτες. Εάν δεν διατηρήσουν εις 
το διηνεκές την ελληνική τους συνείδηση λόγω της 
έντονης τουρκικής προπαγάνδας, τότε θα είναι μια 
ήττα σε καιρό ειρήνης διαχρονικά όλων των ελληνι-
κών κυβερνήσεων από το 1919. 

Ενώ η Τουρκία με συστηματικό τρόπο ξερίζωσε 
την ελληνική μειονότητα από την Κωνσταντινούπο-
λη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, όπου η ελ-
ληνική μειονότητα δεν ξεπερνά τις 2.500 κατοίκους 
περίπου. Πού είναι η αριθμητική ισορροπία των 
μειονοτήτων, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης 
του 1923; Οι φύλακες αυτοί των συνόρων μας, θα 
πρέπει πάση θυσία να διατηρήσουν την ελληνική 
τους συνείδηση, να εξακολουθούν να αισθάνονται 
Έλληνες, και λόγω του έντονου δημογραφικού προ-
βλήματος στην περιοχή. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι, οι 
πρόγονοί τους οι Αγριάνες,πολέμησαν με τα στρα-

τεύματα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στον Γρανικό 
ποταμό ως ιππομάχοι, και 
είναι βέβαιο ότι το αυτό 
θα πράξουν και οι σημερι-
νοί Πομάκοι, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το ελληνικό 
κράτος δεν θα τους εγκα-
ταλείψει. 

Οι καιροί είναι δύσκο-
λοι. Αν ρίξουμε μια ματιά 
γύρω μας, θα διαπιστώ-
σουμε ακόμη και στη γει-
τονιά μας, αποσχιστικές 
τάσεις μειονοτήτων πα-
ρασυρόμενοι από εξωγε-
νείς παράγοντες, όπως η 
Κριμαία, η ανατολική Ου-

κρανία, το Κόσοβο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και η 
Τουρκία από το 1923 δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται 
την Θράκη μας και αυτό φαίνεται από τη διακήρυ-
ξη του Κεμάλ Μουσταφά από το 1923, όπου μεταξύ 
άλλων γράφει: «…Σκοπός είναι η Δυτική Θράκη να 
παραμείνει στα τουρκικά χέρια σαν ενιαίο σύνολο, 
και σε κατάλληλο χρόνο η ευκαιρία να ενωθεί με την 
μητέρα πατρίδα. …Οι αδελφοί μας της Δυτικής Θρά-
κης, σε πρώτο βήμα θα πρέπει να αγωνιστούν για 
να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία 
της Δυτικής Θράκης». Αυτό σημαίνει ότι οι εδαφι-
κές τους βλέψεις φθάνουν μέχρι τον ποταμό Νέστο. 
Αν λάβουμε υπόψη και τις δηλώσεις του Ερντογάν: 
«Για μας η Θράκη έχει ιδιαίτερη σημασία και έννοια. 
Η Θράκη ταυτόχρονα είναι Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, 
Ξάνθη, Ντομπρουτσά, Κίρτζαλι, Σκόπια κ.λπ.». Μετά 
τα ανωτέρω, κρίνεται η αδήριτη ανάγκη να μην αφε-
θούν οι Ακρίτες Πομάκοι και η Θράκη μας στην τύχη 
τους, λόγω των μεγάλων οικονομικών μας προβλη-
μάτων, γιατί η οικονομία μας κάποτε θα επανέλθει, 
αλλά η ενδεχόμενη απώλεια ελληνικών εδαφών ου-
δέποτε θα επανέλθει.

Σύμφωνα λοιπόν με την ρήση: «Οι απλοί λαοί 
βλέπουν τις ευκαιρίες και τις χάνουν, οι έξυπνοι 
λαοί τις αντιλαμβάνονται και τις εκμεταλλεύονται, 
μόνο οι αξιοσημείωτοι λαοί, δημιουργούν ευκαιρί-
ες», και για να μην χάσουμε τους Πομάκους μας ή 
και την Θράκη μας, θα πρέπει αν όχι χθες, εδώ και 
τώρα να δημιουργήσουμε έξυπνες και δημιουργικές 
ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε Προμηθείς και όχι Επι-
μηθείς σε Εθνικά Θέματα. 

Έχοντας πάντα υπόψη μας τη ρήση του περίφη-
μου Κινέζου της στρατηγικής Sun Tzu: «κάθε μάχη 
κερδίζεται προτού δοθεί στην πράξη».                   

1878. Πομάκοι με ελληνική σημαία.
φωτό ειλημμένη στις 20-6-2015 από το http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/wp-
content/uploads/ΠΟΜΑΚΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΘΡΑΚΗΣ-1878.jpg
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Χ αζεύω τα τεράστια πλοία όπως μπαίνουν στο 
μικρό λιμάνι· και εκεί που λες ότι κάποιο θα 

πέσει πάνω στον προβλήτα, με σιγουριά κι επιδέξι-
ους χειρισμούς διπλαρώνει μαλακά δίχως να του γί-
νει ούτε μια γρατζουνιά. Θαυμάζω τον πλοίαρχο και 
το πλήρωμα. Μπορεί ο καπετάνιος άλλοτε να ’ταν πιο 
ικανός, ψημένος στη θάλασσα· γνώστης ρευμάτων 
και ανέμων του κάθε λιμανιού, τότε που τα πλοία-βα-
πόρια ήταν μικρά σε μέγεθος αλλά απαιτούσαν δεξι-
οτεχνία για να τα βγάλει πέρα με τους αέρηδες και τη 
σφοδρότητα· να συγκρατεί το πλοίο με τις μανούβρες 
του τιμονιού δίνοντας τα συνεχή παραγγέλματα στον 
πηδαλιούχο, τότε που οι βραχίονες-κυματοθραύστες 
δεν υπήρχαν σε κανένα νησί και τα ηλεκτρονικά μέσα 
άγνωστες λέξεις· μα κι ο σημερινός, πόσες τεχνικές 
και επιστημονικές γνώσεις πρέπει να ’χει για να κινεί 
τον τεράστιο αυτόν όγκο.

Τότε το πλοίο έμενε αρόδου κι έρχονταν οι βάρ-
κες με τα κουπιά να επιβιβάσουν και να παραλά-
βουν επιβάτες και εμπορεύματα. Το ίδιο μέχρι τη 
δεκαετία του ’50 στη θαλασσοδαρμένη και ανεμο-
δαρμένη Μύκονο και μέχρι του ’60 στα άλλα νησιά. 
Στην πηχτή σκοτεινιασμένη νύχτα, με γερή θάλασσα 
πλησίαζε η βάρκα για την επιβίβαση (συνήθως τα 
δρομολόγια προς Πειραιά γίνονταν νύχτα και ακα-
θόριστη ώρα). Τα κύματα έγλειφαν το κέλυφος του 
πλοίου, μια επάνω μια κάτω, κάπου δυο μέτρα το 
σκαμπανέβασμα. Και τότε ο Μπουλής κι ο Καμπου-
ράκης, στην κατάλληλη στιγμή, με μια σε κάνανε να 
βρίσκεσαι ασφαλής πάνω στη σκάλα. Ο άρρωστος, 
η γιαγιά, ο παππούς, ο γερο-Φιλιππάκης, ως τα βα-
θιά γεράματα δεν στερήθηκαν τη χαρά της Σίφνου. 
Τα γερά άνω άκρα και οι ώμοι των ευγενών αυτών 
Σιφνιών ήσαν οι «φάροι» της κατ’ έτος επιστροφής 
στο νησί τους.

Υπάρχουν εικόνες που τις ζεις οπτικά, εισχωρείς 
σ’ αυτές· κατά κάποιο τρόπο αφομοιώνεσαι. Όπως 
και άλλες που κατατάσσονται σε μακροχρόνιες κατα-
στάσεις, που μπαίνουν στη σάρκα και στο αίμα σου. 
Τρεις τέτοιες σχετίζονται σε εμένα με τη θάλασσα. 
Η μια είναι οι ναυτικοί-κωπηλάτες τυλιγμένοι στη 
νιτσεράδα τους μέσα στη βάρκα να τραβούν μ’ όλη 
τη δύναμη των μπράτσων, αντίθετα προς την αντα-
ριασμένη πρασινωπή θάλασσα σ’ όλη την αγριάδα 
της θεομηνίας, έργο τοπικού ζωγράφου, προφανώς 
αντίγραφο (από έργο του Hopper ίσως, γιατί ο πατέ-

ρας μου είχε ζήσει στην Αμερική) και που βρισκόταν 
σε περίοπτη θέση στο καφενείο του στην Ύδρα. Έργο 
που εθαύμαζα στα παιδικά χρόνια και για το οποίο 
έχω γράψει. Το άλλο είναι τωρινή εντύπωση από μια 
ζωγραφιά σύγχρονης εποχής, μεγάλων διαστάσεων, 
που κοσμεί τον τοίχο ταβέρνας. Έργο ασπούδαχτου, 
προφανώς αντίγραφο, μα αληθινό γιατί φαίνεται 
η δική του κατάθεση: Λευκό ατμόπλοιο σε κομψή 
γραμμή· η θάλασσα κυματώδης να γλείφει το σκαρί 
του· το όλο σε οριζόντιο διάταξη. Πολύ απλό· έχω 
όχι μόνο την εντύπωση, αλλά και την άκρα αίσθηση 
του κυματισμού και της κίνησης της θάλασσας από 
το σχέδιο που έδωσε το χρώμα καθώς ακολουθεί 
μια κατεύθυνση ανέμου, σε τόση ενάργεια και ζω-
ντάνια που κάθε φορά, όπως το κοιτάζω, μου φέρ-
νει την ανάμνηση κάποιας μικροπεριπέτειας ναυτί-
ας, ή μου προξενεί λανθάνον ανακάτεμα στομαχιού 
και ζαλάδας. Τόσο το εκτιμώ που αν ήσαν εκεί κά-
που παρόντες νεαροί καλλιτέχνες, δεν θα δίσταζα 
να το υποδείξω σαν μικρό μάθημα μιας αρετής η 
οποία πιθανόν τους διαφεύγει. Η τρίτη εικόνα ήταν 
εκείνη που είχα σε συνεχή ματιά μετά την ηλικία της 
κούνιας. Με ακολουθούσε και εξακολουθεί να με 
συνοδεύει μέχρι σήμερα στο μεγαλείο της: Ένα ανε-
στραμμένο τρίγωνο θάλασσας, όπως φαινόταν από 
τα παράθυρα του σπιτιού όπου κατοικούσαμε και 
όπως το όριζαν τα δυο μπράτσα της εισόδου του λι-
μανιού. Τους χειμωνάδες, τότε που «ο κυρ-βοριάς» 
παράγγελνε «όλων των καραβιώνε» και πού δεν 
βόσκαν πάνω της μόνο προβατάκια, μα πολικές αρ-
κούδες, από μακριά ξεπρόβελνε τακτικό, αγκομαχώ-
ντας, παραδέρνοντας αριστερά-δεξιά το «Υδράκι». 
(Η μητέρα μου, μου είχε διηγηθεί πως τον καιρό του 
«αποκλεισμού» λόγω ελλείψεως πετρο-κάρβουνου, 
εφοδιάζετο από τους τσοπαναρέους της Ύδρας με 
ποσότητες καρούμπαλων-κουκουναριών σε τσου-
βάλια ως καύσιμο υλικό) που τα κατάρτια του διέ-
γραφαν στον καταχνιασμένο ορίζοντα τόξο γωνί-
ας 60-70° ούτε μποφόρ ούτε δελτίο θυέλλης τότε. 
Έφτανε πάντα σίγουρο αποβιβάζοντας ταξιδιώτες 
με ελαφρωμένο στομάχι. Ακολουθούσε δρομολόγιο 
ως τις Σπέτσες, και δυο-τρεις φορές την εβδομάδα 
ως Λεωνίδιο και Κυπαρίσσι.

Η μεγαλόπρεπη εκείνη εικόνα με συνάρπαζε, 
όπως με την επίθεσή τους τα κύματα σκάγανε πάνω 
στους βράχους της μπούκας του λιμανιού, πιο πολύ 

Mπροστά στη θάλασσα
Γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τέτσης - ζωγράφος - μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
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πάνω σ’ αυτούς που έβλεπα αριστερά μου, καθώς 
ο βοριάς ερχόταν από τα Τσελεβίνια, και διέγραφαν 
κατά την υποχώρηση ανοιχτές καμπύλες και τερά-
στια λεία γυαλιστερά κοίλα. Με συνέπαιρνε, αλλά 
συγχρόνως δεν μου ήταν και κάτι ευχάριστο. Ένιωθα 
κάποια λανθάνουσα δυσφορία τότε, κάτι σαν σφί-
ξιμο μέσα μου. Ίσως να φανταζόμουν κάποιον που 
θαλασσοπάλευε, ίσως κάποιον άλλον απελπισμένο 
στη μέση των μανιασμένων κυμάτων. Τότε αγαπού-
σα και με σαγήνευε η πολύ ήρεμη, σχεδόν ακίνητη, 
πηγμένη θάλασσα του πρωιού, καθώς γυάλιζε σε 
ήπιους τόνους από το πρώτο διάχυτο φως που έφερ-
νε το λυκαυγές. Μια σιωπηλή βάρκα δίχως μηχανή 
κι ο πνιγηρός ήχος μόνο καταπόσεως νερού στην εί-
σοδο εσοχής σχισμής βράχων. Αυτή η βολονάκειος 
ομορφιά με μάγευε, σαν την όψη ενός κοριτσίστικου 
γλυκού πλάσματος, ξανθιάς, γαλανομάτας. Τοτινές 
προτιμήσεις. Μα υπάρχουν και οι άλλες που ούτε 
γαλανομάτες ούτε ξανθές είναι. Είναι οι χίλιες όψεις 
που παίρνει η θάλασσα, όταν σε κάθε ώρα αλλάζει 
και μεταχρωματίζεται έτσι που να μην πιστεύουν τα 
μάτια μας σε ό,τι άλλο εκτός του γαλάζιου. Μα όταν 
παίρνει τα έντονα μεσογειακά χαρακτηριστικά που 
δεν είναι παρά το βαθύ indigo, σχεδόν μαύρο, τότε 
δεν είναι παρά μια μεστή κυρία με χίλια τερτίπια. Αν 
ρωτούσαμε έναν αλλοδαπό του Βορρά για το χρώμα 
της δικιάς του θάλασσας, θα απαντούσε πως είναι 
γκρίζα, ή γκρι-μπλε, ή πρασινωπή και για τούτο το 
λόγο νομίζω οι θαλασσοκρατούσες χώρες βάφουν τα 
πολεμικά τους πλοία γκρίζα, για να καμουφλάρονται. 
Τώρα γιατί αυτή η τακτική πέρασε και στο δικό μας 
ναυτικό; Άγνωστο. Αλλά αν ρωτούσαμε έναν ρωμιό 
για τη δική μας θάλασσα, τι άλλο θα μπορούσε να 
απαντήσει παρά με τις λέξεις «δυνατό μπλε», έχο-
ντας σχηματίσει αυτή τη σταθερή εντύπωση, δια-

φεύγοντας από την αντίληψή του οι μεταμορφώσεις 
που είπα και που ανήκουν σε βαθμό λεπτών παρατη-
ρήσεων και στην ενδελεχή οπτική άσκηση.

Κι αν έζησα χρόνια μακριά από αυτήν, παρ’ όλο 
τούτο, η παρουσία της πήγαζε βαθιά κι ερχόταν 
έντονη κατ’ επάνω μου. Τούτο το μακροχρόνιο βί-
ωμα επιχείρησα να φέρω στο συνειδητό, στην επι-
φάνεια, πάνω στην εργασία μου και ίσως δεν το έχω 
εξαντλήσει.

Δεν υπήρξα ψευτοθαλασσόλυκος ή θαλασσομα-
νής. Από κολύμπι μόλις και επιπλέω όσο να μην πνί-
γομαι. Δεν μου αρέσουν τα μακρόσυρτα ταξίδια με 
πλοίο, τα βρίσκω βαρετά, ιδίως όταν είναι γνωστή 
η διαδρομή. Το μακρύτερο ταξίδι μου είναι το μετ’ 
επιστροφής στη Βενετία, κι αν δεν ήταν η χάρη αυ-
τής της πολιτείας, θα ήταν παραπάνω από απελπι-
στικά ανιαρά τα δυο σαρανταοκτάωρα που πέρασα 
στα στενά όρια του βαποριού. Παρά τούτο η θάλασ-
σα προσφέρει τη λαχτάρα μιας αγκαλιάς.

Προτιμώ να την βλέπω, να την κοιτάζω, να την 
ζω ως παρατηρητής για το ζηλευτό βαθυκύανό της, 
τόσο της μιας πλευράς της, του Αιγαίου, όσο και της 
άλλης. Αν πεις μάλιστα αυτήν του Ιονίου δεν υπάρ-
χει παρόμοιό του σαν εκείνο της Λευκάδας. Με τη 
θάλασσα νιώθεις ότι έχεις τη δυνατότητα να εισχω-
ρήσεις πέρα στον ορίζοντα κι ακόμα πιο πολύ· πέρα 
μακριά (μακριά μας η ψυχαναλυτική καραμέλα 
mer-mère). Δεν θα επανελάμβανα εδώ τη συνήθη 
γνωστή φράση πως δίνει αίσθηση φυγής και άλλα 
παρόμοια, αλλά την άνεση της κινήσεως, εν αντιθέ-
σει με το βουνίσιο τοπίο που σε καθιστά αιχμάλωτο 
στο κλειστό τριγύρω του.

Επιθυμία και καημός μου να έχω κατοικία πλάι 
στη θάλασσα για να ακούω τον πρωινό φλοίσβο, ή 
να χτυπά τα παράθυρα το αγριεμένο κύμα. Μπορεί 
η στέρηση να ξέρασε τα απωθημένα σε κάποια τε-
λάρα και μουσαμάδες.

Όμως ποτέ δεν πέρασε στο νου μου το επάγγελ-
μα του ναυτικού· αν και είχα μπρος στα πόδια το 
μοναδικό αυτό Ίδρυμα της Ναυτικής Σχολής. Ακόμα 
ούτε και ναύαρχος, όπως φαντάζει σε πολλά παιδιά 
αυτός ο βαθμός. Τα πολλά χρυσά, τα γαλόνια, οι 
επωμίδες, οι κλάρες, οι κορώνες, σπαθιά, τρικαντά, 
λοφία (τότε), αυτά μας θάμπωναν στα μικρά μας· κι 
εξ άλλου ο αξιωματικός με τα πολλά λιλιά έχει μι-
κρότερη σχέση με το υγρό στοιχείο.

Ας μην είμαι άδικος μαζί τους. Αν η χώρα μας 
απολαμβάνει την ανεξαρτησία, τούτο κατά μισό 
οφείλεται στους ναυτικούς αγωνιστές μας· και το 
μεγάλωμά της στους τολμηρούς αξιωματικούς και 
ναύτες, γιατί η χώρα μας δεν μπορούσε να ζήσει 
μόνο στη στεριά.                                                            

Ο ναός του Αγ. Δημητρίου στο ΚΕ/ΠΑΛ όπου προσέφερε πολύ-
τιμες υπηρεσίες ως ναύτης, ο Παναγιώτης Τέτσης. 
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B΄ μέρος

Τ α γεννητικά πατρικά και μητρικά χρωματοσώ-
ματα (ομόλογα) που είναι το σπερματοζωάριο 

και το ωάριο κατά την σύλληψή τους συντήκονται 
και δημιουργείται ένας συνδυασμός χχ= θήλυ ή ο 
συνδυασμός χψ=άρρεν.

Στα ζώα το φύλο των απογόνων καθορίζεται από 
το ωάριο και όχι από το σπερματοζωάριο. Δηλαδή 
τα χρωματοσώματα του αρσενικού είναι όλα του 
τύπου χχ ενώ του θηλυκού είναι 50% χχ και 50% ψ 
δηλαδή του τύπου χψ.

Το ανθρώπινο σώμα
Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί την πιο πολυσύνθετη 
βιοχημική μηχανή που είναι μοναδική στο είδος της.

Το έργο που επιτελεί αυτή η μηχανή από τη σύ-
στασή της (Γέννεση) μέχρι το σταμάτημά της (θά-
νατος) συνίσταται στην εκτέλεση πολυάριθμων και 
πολύπλοκων χημικοψυχολογικών λειτουργιών μέρα 
και νύχτα.

Το έργο της αυτό το πραγματοποιεί στη βάση 
των έξι (6) συστημάτων της.

Αναπαραγωγή
Το βασικό χαρακτηριστικό των έμβιων όντων είναι 
η ικανότητά τους να αναπαράγουν τον εαυτό τους 
δίδοντας ζωή στους απογόνους τους και με τον τρό-
πο αυτόν να διαιωνίζονται τα είδη και η ίδια η ζωή.

Η αναπαραγωγή διακρίνεται: 
α) Στην μονογαμία ή αγενή πολλαπλασιασμό
β) Στην αμφιγονία ή πολλαπλασιασμός με γένη.
Η πρώτη περίπτωση απαντάται στα έμβια όντα 

κατά την οποία τα δύο γεννητικά κύτταρα το σπερμα-
τοζωάριο του άρρενος και το ωάριο του θήλεος κατά 
την συνάντησή τους ενώνονται χημικώς και παράγουν 
ένα μοναδικό κύτταρο με την ονομασία ζυγωτής.

Με την αναπαραγωγή δημιουργείται ένας τέλει-
ος απόγονος που μοιάζει με τον ενήλικα της προη-
γούμενης γενιάς, τον πρόγονό του.

Το φαινόμενο της αναπαραγωγής των εμβίων όντων 
συνδέεται με όλες σχεδόν τις βιολογικές λειτουργίες 

των οργανισμών ήτοι την εμβρυογένεση, μορφογένεση, 
ιστογένεση, φυσιολογία, Γεννετική κ.λπ.

Με απλά λόγια περιλαμβάνει ολόκληρο τον βι-
ολογικό κύκλο από την γονιμοποίηση των ωαρίου 
μέχρι εκείνου του ενηλίκου.

Η διαδικασία της αναπαραγωγής γίνεται πράξη 
στην βάση των ανδρικών και γυναικείων γεννητικών 
οργάνων.

Τα ανδρικά γεννητικά όργανα 
Είναι οι δύο όρχεις αριστερός και δεξιός, η επι-

δυδυμία, ο σπερματικός πόρος, ο προστάτης, η 
ουρήθρα και το πέος ή φαλλός.

Οι όρχεις εκκρίνουν τις ανδρικές ορμόνες τα αν-
δρογόνα με κυριότερη την τεστοστερόνη καθώς και 
μερικές γυναικείες ορμόνες τα οιστρογόνα.

Η τεστοστερόνη συμμετέχει στην παραγωγή του 
σπέρματος (σπερματοζωαρίων) και παίζει σημαντι-
κό ρόλο στην φυσική και διανοητική ανάπτυξη του 
ανθρώπου. Η παραγωγή των σπερματοζωαρίων 
από τους όρχεις αρχίζει με την έναρξη της εφηβεί-
ας εκεί στην ηλικία των 13-15 ετών και συνεχίζεται 
μέχρι το γήρας.

Τα γεννητικά κύτταρα (σπερματοζωάρια) που ωρι-
μάζουν κατά το πέρασμά τους από την επιδιδυμία, 
αποτελούνται από μια κεφαλή και μια ουρά. Στο τέ-
λος της σπερματογένεσης η κεφαλή καλύπτεται από 
ένα κάλυμμα που λέγεται ακρόσωμα. Στο ακρόσωμα 
εμπεριέχονται πρωτοελυτικά ένζυμα με τα οποία το 
σπερματοζωάριο βοηθείται να διαπεράσει το τοίχω-
μα του ωαρίου κατά την συνάντησή τους.

Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου στο εσωτερικό 
της περιέχει τον πυρήνα με τα πυρηνικά οξέα (DNA 
και RNA) δηλ. τα στοιχεία της αναπαραγωγής και 
κληρονομικότητας που τα αποτελούν τα χρωματο-
σώματα και τα γονίδια.

Η ουρά του σπερματοζωαρίου χρησιμοποιείται, 
όπως και τα ψάρια την ουρά τους, για την μετακί-
νησή τους.

Ο Προστάτης μεγέθους και σχήματος ενός κα-
στάνου βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και 

Να ένα «θαύμα»
Το «κτίσιμο» των έμβιων όντων και 
εν προκειμένω του ανθρώπου
«Προσυναφειακή εισαγωγή»

Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα Γεώργιος Πρεκετές ΠΝ



Μάιος  •  Ιούνιος  2015    28

περιβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρήθρας ακριβώς 
στο σημείο της ένωσης, των σπερματικών πόρων 
και της ουρήθρας.

Τα σπερματοζωάρια μαζί με τα εκκρίματα των 
σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη απο-
τελούν το σπέρμα που είναι ένα γαλακτώδες υγρό 
που βγαίνει από την ουρήθρα την στιγμή της εκ-
σπερμάτωσης.

Τα γυναικεία γεννητικά όργανα
Είναι οι δύο ωοθήκες αριστερή και δεξιά που 

βρίσκονται στο υπογάστριο - κοιλιακή κοιλότητα 
εκατέρωθεν της μήτρας. Στις ωοθήκες εμπεριέχο-
νται τα γυναικεία γεννητικά κύτταρα· τα ωάρια ανά 
250.000 σε κάθε ωοθήκη που τα φέρνει κάθε γυναί-
κα ως άωρα από την στιγμή της γέννησής της.

Κάθε μήνα ωριμάζει εναλλάξ σε κάθε ωοθήκη 
ένα ωοθυλάκιο που περιβάλλει το ωάριο. Το ωοθυ-
λάκιο, μετά την ωρίμανσή του «σπάει» διαρριγνύ-
εται και με το υγρό που ξεχύνεται μεταφέρεται το 
ωάριο μέσα στις σάλπιγγες. Η διαδικασία αυτή είναι 
γνωστή με το όνομα ωοτοκία ή ωορρηξία.

Το ωάριο προχωράει για να φτάσει στην μήτρα 
όπου θα φιλοξενηθεί μέχρι την διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης ή κύησης και τον τοκετόν. Εγκαθίσταται 
στην μήτρα αρχικά ως ωόν ως μορίδιο και ως έμ-
βρυο.

Από τις γυναικείες ωοθήκες παράγονται και οι 
γυναικείες ορμόνες, που παίζουν τον ρόλο τους 
στην διαδικασία της αναπαραγωγής ήτοι: 

α) Τα οιστρογόνα ή ωοθηλακίνες που προετοι-
μάζουν το γυναικείο γεννητικό σύστημα (την μήτρα) 
να δεχθεί το τυχόν γονιμοποιημένο ωάριο από το 
τυχερό σπερματοζωάριο.

β) Την προγεστερόνη ή ωχρίνη που σχετίζεται με 
την εγκυμοσύνη.

Έτσι στην περίπτωση που δεν ευωδοθεί η εγκυ-
μοσύνη, η έκκριση της προγεστερόνης μειώνεται 
με επακόλουθο το ξάφνιασμα του ενδομητρίου (ξή-
λωμα του βλεννογόνου της μήτρας). Στην συνέχεια 
επακολουθεί η γνωστή διαδικασία που φέρει το 
όνομα εμμηνορρησία ή έμμυνη ρύση.

Το φαινόμενο της ωορρηξίας που ταλανίζει τις 
γυναίκες κάθε 28 ημέρες συνεχίζεται από τα 12-15 
χρόνια τους μέχρι εκεί στα 45-55 χρόνια τους.

Η μήτρα που έχει σχήμα αχλαδιού φέρει μια κοι-
λότητα με τρία ανοίγματα. Το κάτω άνοιγμα με το 
οποίο επικοινωνεί ο κόλπος της και το πάνω μέρος με 
δύο ανοίγματα από τα οποία εκφύονται οι δύο σάλ-
πιγγες που είναι δυο αγωγοί διαμέτρου τρίχας μή-
κους 12-13 εκατοστών και εφάπτονται των ωοθηκών.

Προ της σύλληψης ζυγίζει 50 γραμμάρια και στο 
τέλος της εγκυμοσύνης 1.200 γραμμάρια. Το εσω-

τερικό της ονομάζεται ενδομήτριο ή βλεννογόνος 
χιτών.

Ο χιτώνας αυτός που είναι πλούσιος σε αγγεία 
αποτελείται από την βασική και την λειτουργική 
στοιβάδα.

Η βασική μένει αμετάβλητη ενώ η λειτουργική 
στιβάδα ανανεώνεται-καταστρέφεται όταν δεν ευ-
οδωθεί η εγκυμοσύνη και εξέρχεται από την μήτρα 
διά του κόλπου και του αιδοίου ως έμμηνη ροή (πε-
ρίοδος) που σηματοδοτεί την έναρξη του αναπαρα-
γωγικού κύκλου της γυναίκας που η μέση διάρκεια 
της περιόδου είναι 4-7 ημέρες.

Η πλήρης απουσία περιόδου είναι γνωστή ως 
αμηνορρυσία.

Είναι βέβαιον ότι όλοι οι οργανισμοί έντομα – 
ερπετά – πτηνά και θηλαστικά ως και τα φυτά (μη) 
εξαιρουμένου του ανθρώπινου είδους, αρχίζουν 
την ζωή τους από ένα και μοναδικό κύτταρο το 
οποίο προκύπτει –δημιουργείται μετά την σεξου-
αλική πράξη– σύλληψη και γονιμοποίηση του ωο-
κυττάρου, από το ανδρικό γεννητικό κύτταρο, το 
σπερματοζωάριο κατά το προηγούμενο φαινόμενο 
της ωορρηξίας.

Το φαινόμενο τούτο (ωορρηξίας) γίνεται την μια 
φορά στην δεξιά και την άλλη στην αριστερή ωοθή-
κη και συγκεκριμένα 14 ημέρες πριν από την εμφά-
νιση της έμμηνης ρύσης.

Γίνεται η εκτίμηση ότι το Νευρικό σύστημα του 
σώματός μας θα πρέπει να θεωρηθεί κατ’ αρχάς το 
πιο αξιόλογο αφού με την ωρίμανσή του, ενεργο-
ποιούνται τόσον οι ωοθήκες όσον και οι όρχεις με 
επακόλουθο την παραγωγή ωαρίων και σπερματο-
ζωαρίων αντίστοιχα.

Η υπόφυση με την ωρίμανση του Νευρικού συ-
στήματος της γυναίκας εκεί γύρω στα 9-14 χρόνια 
της, δέχεται την επίδραση του υποθαλάμου του 
εγκεφάλου και στην συνέχεια εκκρίνει στις 14 πρώ-
τες ημέρες του κύκλου την γοναδοτρόπο ορμόνη 
(F.S.H.) ή προλάνη Α, η οποία αφού μπει στην κυκλο-
φορία του αίματος πηγαίνει στην ωοθήκη. Διεγεί-
ρεται η ωοθήκη και σαν επακόλουθο έχει την ανά-
πτυξη και την ωρίμανση ενός ωοθηλακίου συνήθως 
εναλλάξ στην μια και στην άλλη ωοθήκη.

Με την ωρίμανση το ωοθυλάκιο διαρριγνύεται 
και παράγει την ορμόνη ωοθυλακίνη η οποία στην 
ουσία αποτελείται από τρεις ορμόνες (την οιαστρί-
νη, την οιστριόλη και την οιστραδάλη), που ονομά-
ζονται οιστρογόνα.

Η ωοθυλακίνη κυκλοφορεί μέσω του αίματος και 
πηγαίνει στην μήτρα την οποία προετοιμάζει για 
να δεχθεί ή όχι το γονιμοποιημένο ωοκύτταρο που 
στην περίπτωση που γονιμοποιηθεί ή όχι προκαλώ-
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ντας την πάχυνση του ενδομητρίου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις αναπτύσσονται δύο ωάρια ταυτόχρο-
να μέσα σε ένα ωοθυλάκιο ή μέσα σε ξεχωριστά 
ωοθυλάκια οπότε έχουμε την εγκυμοσύνη των δι-
δύμων.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τα Μονοωγενή ή 
γνήσια ή ταυτόσημα δίδυμα που προέρχονται από 
ένα ωάριο με δύο πυρήνας και ένα σπερματοζωά-
ριο ή από ένα σπερματοζωάριο με δυο πυρήνες και 
ένα ωάριο. Το ωάριον μπορεί να περιέχει περισσό-

τερους πυρήνες οπότε θα έχουμε τρίδυμα – τετρά-
δυμα μονοωγενή δίδυμα. Αυτά τα δίδυμα θα είναι 
του ίδιου γένους, θα έχουν τον ίδιο πλακούντα τον 
ίδιο γονότυπο, τα ίδια δακτυλικά αποτυπώματα, την 
ίδια ομάδα αίματος αλλά ξεχωριστές αμνιακές κοι-
λότητες που περιβάλλονται από το ίδιο χόριο.

Στην δεύτερη περίπτωση θα έχουμε δύο ή πε-
ρισσότερα δίδυμα με ξεχωριστούς πλακούντες και 
διαφορετικό φύλο ή και το ίδιο.                 Συνεχίζεται

Μια φορά και έναν καιρό
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (ΥΙ), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Έ νας πάτερ-φαμίλιας είχε τέσσερα παιδιά δυο 
κορίτσια και δυο αγόρια. Τελευταία ήλθε κι ένα 

ακόμα κορίτσι προς απογοήτευση της μάνας του, 
τόσο που η πεθερά της που τη ξεγεννούσε μόλις 
είδε το φύλο του παιδιού, φώναξε αγόρι, αγόρι για 
να δώσει κουράγιο στη μάνα του, που το είχε σίγου-
ρο ότι το παιδί που κοιλοπονούσε ήταν αγόρι. Έτσι 
έλεγαν τα προγνωστικά.

Ωστόσο το κοριτσάκι γεννήθηκε πολύ όμορφο 
και το αγάπησε ιδιαίτερα και η μάνα του. Δυστυχώς 
πριν ακόμα χρονίσει η Φανούλα, αυτό ήταν τ’ όνο-
μά του, προσβλήθηκε από «εντερικά», όπως έλεγαν 
τότε την ακατάσχετη διάρροια.

Γιατρός δεν προβλεπόταν για τέτοιες περιπτώ-
σεις. Προτεραιότητα είχαν τα γιατροσόφια, χαμομήλι 
και ζεστό κεραμμύδι, τυλιγμένο σφιχτά με πανιά, για 
την κοιλίτσα τους. Όλα αυτά κι άλλα ακόμα γιατροσό-
φια δεν είχαν αποτέλεσμα στη Φανούλα. Το παιδάκι 
δεν έτρωγε τίποτα ενώ το θέριζε η διάρροια.

Οι πατεράδες τότε δεν ανακατεύονταν στο με-
γάλωμα των βρεφών και των νηπίων. Ο κυρ-Κώστας 
ωστόσο χαιρόταν τα παιδιά όσο ήταν μωρά. Συνήθι-
ζε μάλιστα, το μεσημέρι που γύριζε από τη δουλειά 
του, να σηκώνει ψηλά το εκάστοτε νήπιο, που έφτανε 
στα πόδια του μπουσουλώντας και να το χορεύει ενώ 
εκείνο ξεκαρδιζόταν στα γέλια και του χαμογελούσε.

Μια συγγενής που έτυχε να μπαίνει στο σπίτι 
εκείνη την ώρα και τον είδε που είχε σηκώσει το παι-
δί ψηλά και το ταχτάριζε, του αποτάθηκε χωρίς κακία 
και αστειευόμενη: «τι χορεύεις από αυτό, καημένε, 
δε βλέπεις τα ποδαράκια του σαν κοτσάνια διψασμέ-
νων λουλουδιών;» 

Ο πατέρας φανερά ενοχλημένος, χωρίς ν’ αφήσει 
απ’ τα χέρια του το νήπιο, γύρισε και της φώναξε αυ-
στηρά. «Το παιδί μου να μη χορέψω και να μη χαϊδέ-
ψω; Τ’ είναι αυτά που λές;» Η θεία ζήτησε συγνώμη 
με φανερή απορία για τη παρεξήγηση αν και χωρίς 
να έχει μετανοιώσει. Έτσι κι αλλιώς αυτή το είχε ξε-
γράψει το παιδάκι, ήταν και κορίτσι.

Η μάνα του, ωστόσο δεν σταμάτησε τα γιατρο-
σόφια χωρίς ελπίδα αλλά και χωρίς διαμαρτυρία αν 
ο Θεός αποφάσιζε να καλέσει το αγγελούδι της κο-
ντά του. Ήταν ήδη έγκυος στο επόμενο.

Μια γειτόνισσα η κυρά-Κώσταινα χήρα μ’ ένα 
κορίτσι χλωμό και ξεπλυμένο τη Φρόσω 16 χρονών 
δηλαδή σε ώρα γάμου, έδειχνε κατανόηση στην 
αγωνία της φίλης της για τα κορίτσια και την αποκα-
τάστασή τους, όταν μεγαλώσουν.

Σε μια πρωινή επίσκεψή της η κυρά-Κώσταινα, (κα-
θόταν απέναντι) ανάμεσα στο μαγείρεμα και τ’ αθώα 
κουτσομπολιά, ήλθε να μάθει για την κατάσταση της 
υγείας του μικρού κοριτσιού της γειτονισσάς της.

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Πιο τολμηρή και αθυρόστομη, όταν έμαθε ότι το 
παιδί δεν καλυτέρευε της «πέταξε», χωρίς δισταγ-
μό:

-Τι γιατροπορεύεις από αυτό το απολοιφάδι, χρι-
στιανή μου, δεν το αφήνεις να πεθάνει, να ησυχά-
σεις;

-Τι λες κυρά- Κώσταινα, ήλθε η απάντηση αυστη-
ρή της θεοφοβούμενης καί αληθινά φιλόστοργης 
κυρά-Γεωργίας και εντελώς ανίκανης για ανόσιες 
σκέψεις και πράξεις.

Το βράδυ ο άντρας της βρήκε το παιδί κοιμισμέ-
νο και του φάνηκε πως είδε από πάνω του να υπε-
ρίπταται ο άγγελος του θανάτου και τη γυναίκα του 
απελπισμένη, σκυμμένη από πάνω στην κούνια του.

- Αύριο, γυναίκα μόλις ξημερώσει ο Θεός την 
μέρα του, πάρε τη Φανούλα και πήγαινε στο γιατρό, 

που είναι και συγγενής σου, να πάρε και να τον πλη-
ρώσεις, μήπως γλιτώσουμε το παιδί μας. Μου κακο-
φαίνεται πολύ να χάσουμε αυτό το κοριτσάκι μας, 
τί, πως έχουμε άλλα τέσσερα παιδιά.

Αμέσως, άντρα μου, το παίρνω και πάω τώρα 
στο Θανάση, αυτός θα το θεραπεύσει.

Η Φανούλα σώθηκε. Το καλοκαίρι πήγαν στο βουνό, 
στα έλατα που συνηθιζόταν τότε, για να γεμίσουν 
τα στήθη μικρών και μεγάλων με καθαρό αέρα. Το 
παιδί δυνάμωσε, πήρε βάρος, τα μάγουλά της κοκ-
κίνησαν και γινόταν όλο και πιο όμορφη τόσο, που 
βρέθηκε... και γαμπρός έτοιμος.

Οι δυο πατεράδες, ο άλλος συνπαραθεριστής 
είχε γυιό συνομήλικο της Φανούλας και «λογοδώ-
σανε» τα παιδιά τους, να τα παντρέψουν όταν μεγα-
λώσουν.                                                                               
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Όταν είμαστε πωλητές 
1. Ενδείκνυται να κάνουμε έλεγχο τίτλων ακόμα και 
αν είμαστε πωλητές. Επισημαίνεται ακόμα, ότι σε 
περίπτωση αταξίας των τίτλων μας ή προβλημάτων 
βαρών σε αυτούς, που δεν φαίνονται στα υποθηκο-
φυλάκεια και το γνωρίζουμε από άλλη αιτία (π.χ. δι-
εκδίκηση που δεν έχει ακόμα εγγραφεί κ.λπ.) είναι 
πιθανό να προκύψουν ενδεχομένως ευθύνες και για 
εμάς ως πωλητών, γι’ αυτό και θα πρέπει να ενημε-
ρώνουμε σχετικά τον ενδιαφερόμενο αγοραστή. 

2. Όταν το ακίνητο είναι παλαιό, να περιλαμβάνεται 
όρος στο συμβόλαιο, ότι ο αγοραστής έλεγξε το ακί-
νητο και μάλιστα με μηχανικό της επιλογής του και 
το βρήκε της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο 
για τη χρήση που προορίζεται και ότι ο πωλητής δεν 
φέρει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα 
του ακινήτου, ακόμα και κρυμμένα. 

3. Όταν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία, να περι-
λαμβάνεται όρος στο συμβόλαιο, ότι ο αγοραστής 
ανέγνωσε τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και 
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τον κανονισμό πολυκατοικίας και συμφωνεί ανεπι-
φύλακτα με αυτόν. 

4. Όταν το τίμημα είναι σε μετρητά, εκτός από αυτά, 
μπορεί να καταβάλλεται και με τραπεζική επιταγή 
(και όχι προσωπική από καρνέ, που δεν είναι βέβαιο 
ότι θα έχει αντίκρυσμα) σε διαταγή του πωλητή. Η 
επιταγή μπορεί να εκδοθεί και σε διαταγή του αγο-
ραστού, οπότε την μεταβιβάζει στον πωλητή με οπι-
σθογράφηση. Σε κάθε περίπτωση, στο συμβόλαιο 
θα πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός της επιταγής, 
το ποσό, η ημερομηνία έκδοσης και η πληρώτρια 
τράπεζα. Σε περίπτωση περισσοτέρων πωλητών, 
θα πρέπει να αναφέρεται στο συμβόλαιο, ότι το 
τίμημα καταβλήθηκε σε καθένα από αυτούς κατά 
το ποσοστό της συγκυριότητας. Σε περίπτωση πε-
ρισσοτέρων αγοραστών, κάθε ένας από αυτούς θα 
πρέπει να εκδίδει και να παραδίδει επιταγή ποσού 
αντίστοιχου με το ποσοστό που αγοράζει. 

5. Όταν το τίμημα είναι πιστούμενο, θα πρέπει να 
αναγράφεται στο συμβόλαιο όλο το πιστούμενο 
τίμημα, ο ακριβής χρόνος πληρωμής κάθε δόσης ή 
και ολόκληρου του πιστούμενου τιμήματος και ότι 
σε περίπτωση υπερημερίας το κάθε ποσό θα καθί-
σταται έντοκο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Αν 
η εξόφληση πρόκειται να γίνει μέσω δανείου, θα 
πρέπει να αναγράφεται ο αντίστοιχος φορέας που 

χορηγεί το δάνειο και εάν είναι δυνατόν και ο αριθ-
μός της εγκριτικής απόφασης. 

6. Αν οι αγοραστές είναι περισσότεροι του ενός, 
καλό είναι να αναγράφεται ο όρος, ότι αυτοί ευθύ-
νονται εις ολόκληρον ο καθένας για την αποπλη-
ρωμή του πιστούμενου τιμήματος. Επίσης τίθεται 
συχνά ο όρος, ότι ο αγοραστής δεν δικαιούται να 
διαθέσει το πωλούμενο ακίνητο μέχρι να αποπλη-
ρωθεί το πιστούμενο τίμημα. Ο όρος όμως αυτός 
δεν μπορεί να αποτρέψει την πώληση του ακινήτου.

7. Σε περίπτωση υπερημερίας θα πρέπει να έχουν 
προβλεφθεί αντίστοιχα δικαιώματα στον πωλητή.  
Μεταξύ των άλλων αναφέρονται μερικά εξ αυτών 
και ειδικότερα ότι: 

α. Το συμβόλαιο, σε περίπτωση υπερημερίας, θα 
κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

β. Ο πωλητής έχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης 
στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο για το ποσό του πι-
στούμενου τιμήματος, πλέον τόκων και εξόδων για 
εξασφάλιση του πιστούμενου τιμήματος. 

γ. Όταν το ακίνητο είναι υπό κατασκευή και η 
αποπληρωμή του τιμήματος συμπίπτει με την παρά-
δοση του ακινήτου, ζητάμε συνήθως να περιληφθεί 
όρος, ότι ο πωλητής δεν θα παραδώσει το ακίνητο, 
αν δεν εξοφληθεί το υπολειπόμενο τμήμα. 

Στο επόμενο τεύχος, η συνέχεια με τους αγοραστές

Νόστιμον Μόρσιμον Ήμαρ* 
(«Απελευσόμεθα εις ζωήν αιώνιον»; - Μη γένοιτο!)

Γράφει ο Πλωτάρχης (Ε) εα Δημήτριος  Κομνηνός ΠΝ

Γ ια πολύ κόσμο, η θρησκευτική πίστη έχει 
για χιλιάδες χρόνια υπάρξει, και εν πολλοίς 

παραμένει, η πνευματική βακτηρία της ζωής, 
το σταθερό σημείο αναφοράς, για την εφήμερη 
ανθρώπινη φύση. Για άλλους, είναι απλά η φυσική 
αντίδραση της έλλογης σκέψης στη συνειδητοποίη-
ση του αναπόφευκτου τέλους της ατομικής συνεί-
δησης (οι πάπιες και οι μπαμπουίνοι δεν χρειάζο-
νται Θεό).

Η υπεροχή της θρησκείας απέναντι στην επιστή-
μη συνίσταται εις το ότι ο πιστός, με αντάλλαγμα 
την απεμπόληση του δικαιώματός του στην αμφι-
σβήτηση, αντιδωρείται άμεσα με αυτό που εξ αρ-
χής επιποθεί: τη συμμετοχή του στην επέκεινα της 
παρούσης ζωής, ελπίδα. Έτσι ο κατηχούμενος παρα-
λαμβάνει την «εξ αποκαλύψεως αλήθεια» πακέτο: 
Το Δόγμα είναι αλάνθαστο - το δέχεσαι ή το απορρί-
πτεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια έρευνας, αναζήτη-
σης ή συμβιβασμού· πόσο μάλλον αμφισβήτησης. 

* Νόστιμον μόρσιμον ήμαρ: η γλυκειά μοιραία ημέρα.
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Η συλλογιστική είναι περίπου ίδια για όλες τις θρη-
σκείες: «Η αλήθεια μας είναι Διιπετής, θεόσταλτη. 
Εμείς ξέρουμε, εσύ βρίσκεσαι σε πλάνη. Καλόν είναι 
να ανανήψεις και να συστοιχηθείς στη δογματική 
ευθεία». Έτσι για τον πολύ κόσμο, τα θρησκευτικά 
δόγματα είναι πειστικότερα από τα επιστημονικά 
επιχειρήματα.

Όμως, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρι-
σμούς της, η θρησκεία εξελίχθηκε σε μια από τις πιο 
διχαστικές δυνάμεις της κοινωνίας. Ποταμοί αίμα-
τος, τυφλές διώξεις απίστων ή αιρετικών και ανελέ-
ητοι διωγμοί εκατέρωθεν, σημάδεψαν την επικρά-
τηση των μεγάλων θρησκειών. Πόλεμοι στο όνομα 
της θρησκευτικής αλήθειας έγιναν πολλοί· κανείς 
στο όνομα της επιστημονικής γνώσης. Σε ό,τι αφορά 
στην ύπαρξη του Θεού όμως, πρέπει να ομολογηθεί 
ότι η απουσία απόδειξης δεν συνιστά per se, από-
δειξη απουσίας.

Αντίθετα από τη θρησκεία, η συνεισφορά της 
επιστήμης στην κατανόηση του Κόσμου είναι δυ-
ναμική: στη θέση του ιεροκήρυκα που προσφέρει 
την παθητική αποδοχή μιας ουρανόσταλτης και 
αναντίρρητης αλήθειας ο επιστήμονας, «πόνους 
μοχθών πολλούς», με κόπο και προσπάθεια μεγά-
λη, αποσπά ψιχία αληθείας από το ιερό Δέντρο της 
Γνώσης, «ουχί δόγμα ποιούμενος, αλλ’ ως χρυσόν 
εν βασάνω». Ως εικός, πολλοί άνθρωποι σήμερα 
θεωρούν, ότι η επιστήμη προσφέρει έναν ασφαλέ-
στερο δρόμο προς την αλήθεια απ’ ό,τι η θρησκεία.

Ειδικά στον Χριστιανισμό, τα πράγματα είναι 
από απλά έως απλοϊκά. Ο Ζωροαστρικός δυισμός 
των Αχούρα Μάζντα - Αριμάν, (τάξη - χάος, αλή-
θεια - ψέμα, θάνατος - ανάσταση) αφομοιώθηκε 
από τους Εβραίους της μετοικεσίας, ενσωματώθηκε 
στη λατρεία του Γιαχβέ και πέρασε απολύτως φυσι-
κά στην κατήχηση της νέας θρησκείας που ξεκίνησε 
από τη Γαλιλαία: το πνεύμα το αγαθό (ο Θεός), - το 
πνεύμα το πονηρό (ο Διάβολος), το φως-το σκότος, 
το καλό-το κακό, η τελική κρίση, η αιώνια επιβρά-
βευση (το «αεί ευ είναι») και η αιώνια τιμωρία (το 
«αεί φευ είναι») - κατά τον ομολογητή Μάξιμο. 

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες δάνειες δοξα-
σίες, ο Χριστιανισμός προσέρχεται στο παγκόσμιο 
φόρουμ ιδεών με πνευματική προίκα την επί του 
Όρους Ομιλία όταν, σε μια κορυφαία πνευματική 
στιγμή, ο ιδρυτής του οραματίσθηκε την υψηλότερη 
προσέγγιση στις σχέσεις των ανθρώπων με το Θείο.

Στο δογματικό πεδίο εξάλλου ο Χριστιανισμός, 
όπως και οι περισσότερες θρησκείες, υποστηρίζει 
ότι η ψυχή είναι αθάνατη και επιζεί της φυσικής 
αποσύνθεσης που ακολουθεί το βιολογικό θάνατο 
του ξενιστή της. Και παρότι αυτός ο πρωτόγονος 

ανιμισμός υπήρξε η ιδεολογική μήτρα όλων σχεδόν 
των μεγάλων θρησκειών, καμμιά θρησκεία δεν τόλ-
μησε να ισχυριστεί ότι η ψυχή, ως αεί ούσα αθά-
νατη υπόσταση, περιφερόταν για απεριόριστο διά-
στημα στο έρεβος του χωροχρόνου περιμένοντας τη 
στιγμή της γέννησης του αναδόχου της.

Είναι, πραγματικά, περίεργο ότι οι άνθρωποι, σ’ 
όποιο θρησκευτικό δόγμα κι αν ανήκουν, δεν ανα-
ρωτήθηκαν ποτέ για την άβυσσο του χρόνου που 
προηγήθηκε της ατομικής τους υπόστασης αλλά... 
ανησυχούν για το «μετά». Γιατί δεν τρομάζει, αλή-
θεια, η προηγηθείσα ανυπαρξία αλλά πανικοβάλλει 
η επόμενη;

Τελικά, τι είναι «ψυχή»; Είναι σώμα εκτατό, έχει 
μέγεθος, ιδιότητα, εντοπίζεται, μετράται; Ποιες 
αποδείξεις έχουμε για την ύπαρξή της; Υπάρχει εν 
χρόνω ή είναι άχρονη; Στην πρώτη περίπτωση θα 
τελειώσει μαζί με το Σύμπαν άρα δεν είναι αιώνια 
εφόσον, ως έχουσα πεπερασμένη διάρκεια, θα ακο-
λουθήσει την αναπότρεπτη μοίρα του προς τον θερ-
μικό θάνατο. Στη δεύτερη περίπτωση, η προοπτική 
είναι ακόμα πιο δυσοίωνη, αφού θα έχει εκλείψει 
το οποιοδήποτε περιβάλλον μέσα στο οποίο, υποτί-
θεται, ότι υπάρχει.

Άλλωστε, εάν δεχθούμε σοβαρά την ευαγγελική 
διαβεβαίωση ότι «εν γαρ τη αναστάσει (οι δίκαιοι) 
ως άγγελοι Θεού εν τω ουρανώ εισί» (Ματθ. ΚΒ 30), 
ποιο θα ήταν το νόημα του εγκλωβισμού μιας υπο-
θετικής ασώματης οντότητας στο διηνεκές, χωρίς 
τη δυνατότητα δραπέτευσης από την άσκοπη κα-
τάσταση μιας αιώνιας καταδίκης; Διότι, ασφαλώς, 
το «αιώνια ζωή» δεν παραπέμπει σε χιλιάδες, εκα-
τομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά σε μιαν 
εφιαλτική και ατέρμονα διαιώνηση, αφού «ούτε 
γαρ αποθανείν έτι δύνανται» κατά την ανατριχια-
στική διαβεβαίωση του ευαγγελιστή (Λουκ. Κ 36). 
Εδώ, πραγματικά, βρίσκει τη δικαίωσή της η καυστι-
κή ειρωνεία του Πετρώνιου: Populus vult decipi1.

Μήπως, λοιπόν, αντί ν’ αναζητούμε μάταιες και 
χιμαιρικές ελπίδες ατομικής διαιώνησης, θα πρέ-
πει, όσον ακόμη «ορώμεν φάος ηελίοιο», να αι-
σθανόμαστε ευγνωμοσύνη που, τύχη αγαθή έδοξε, 
αναδυόμενοι ex nihilo2, να αξιωθούμε αυτής της 
φευγαλέας ματιάς στο ανυπέρβλητο θαύμα της 
Δημιουργίας, πριν επιστρέψουμε πάλι πίσω στη 
μακάρια ανυπαρξία; Ας κρατήσουμε, λοιπόν, για τη 
μυστική εκείνη ώρα της καθόδου στα «νύχια μέλα-

1 Populus vult decipi, ergo decipiantur: Στους ανθρώπους αρέ-
σει να τους εξαπατούν - άστους να εξαπατώνται.

2 Ex nihilo: από το τίποτε.
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θρα», σαν τελευταία αναλαμπή στη σκέψη μας, τον 
όμορφο στοχασμό του Seuss: «Μη λυπάσαι που τε-
λείωσε, χαμογέλασε που συνέβη».

∗ ∗ ∗ ∗

Στρέφουμε το βλέμμα ψηλά. Εκεί έξω, στην ασέ-
ληνη αστροφεγγιά, αναρίθμητες ουράνιες πυγολα-
μπίδες, λαμπυρίζουν ειρηνικά - άλλη μια ανθρώ-
πινη αυταπάτη! Ένας ανεμοστρόβιλος βίας, ένας 
ανελέητος πόλεμος μαίνεται «εκεί πάνω»: αστέρια 
γεννιούνται και πεθαίνουν, γαλαξίες συγκρούονται, 
υπεράστρα εκρήγνυνται, μοριακά νέφη αερίων 
φλέγονται, μαύρες τρύπες καταπίνουν στο πέρα-
σμά τους την ύλη που ψυχορραγεί ενώ αργά αλλά 
σταθερά, η αδυσώπητη εντροπία, σαν κοσμική νε-

οπλασία, οδηγεί την Υπερσφαίρα της Δημιουργίας 
σε αναπόδραστη θερμοδυναμική ισορροπία - στο 
τέλος του Κοσμικού Ταξιδιού...

Συγκλονισμένοι καταφεύγουμε πίσω στη γη: Πο-
λεμικές συγκρούσεις, θρησκευτικοί φανατισμοί, πο-
λιτικές θεωρίες, δόγματα, αιρέσεις, αλήθειες, πλά-
νες – κι όλα αυτά, για λίγες δεκαετίες ζωής... Τι να 
πει κανείς για την «έλλογη» - κατά τον αυτάρεσκο 
αυτοχαρακτηρισμό της - ζωική μορφή αυτού του 
πλανήτη; Αυθόρμητα έρχεται στο νου η περιγραφή 
της ανθρώπινης μωρίας στο έργο του μεγάλου σα-
τυρικού Τ. Σουΐφτ, «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ»: Οι 
Λιλιπούτειοι, ήταν σε πόλεμο με τους γείτονές τους, 
επειδή δεν συμφωνούσαν από ποιαν άκρη έπρεπε 
να σπάσουν ένα αβγό...                                                         

H Ελληνίδα της Παλιγγενεσίας
Γράφει η Πολυξένη Χούση

Διευθύντρια σύνταξης περιοδικού «Ναυτική Ελλάς»

«Ψυχή μεγάλη και γλυκειά μετά χαράς σ’ το λέω:
Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομά τους μνέω». 

Μ ε τα λόγια αυτά ο Διονύσιος Σολωμός 
υμνεί την προσφορά της ελληνίδας στο 

μεγάλο ξεσηκωμό του 1821.
Δημιουργός ζωής, αγωνίστρια, μπροστάρισσα η 

ελληνίδα του Αγώνα σηκώνει επάξια το χρέος της 
συνέχειας του γένους των Ελλήνων. Γαλουχεί τα παι-
διά της μεταλαδαμπαδεύοντας σε αυτά τη φλόγα 
της ελευθερίας, τους εμφυτεύει την πίστη στο θεό 
και τους καλλιεργεί την αρετή της αυταπάρνησης 
για την Πατρίδα. Είναι το κύτταρο που σμιλεύει την 
ορμή και τη θέληση του Έλληνα, για αξιοπρέπεια και 
υπερηφάνεια. Είναι η μήτρα που γεννά την ανδρεία, 
το θάρρος, τη μεγαλοσύνη μέσα από τα οποία ανα-
πηδά και καρπίζει η φύτρα της Επανάστασης.

«Πρωτομάνα» των φιλικών, αποκαλούνταν η 
Ελισάβετ Υψηλάντη. Για την ηθική και υλική συνει-
σφορά της στον αγώνα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
ζήτησε από τους υπόλοιπους εταίρους φιλικούς, 
στο τέλος της διακήρυξης της Φιλικής Εταιρείας, να 
γράψουν : «Φιλώ το χέρι της μητρός μου».

Γιγαντωμένες ψυχές, πυρωμένες με τα ιδεώδη 
της φυλής μας, οι Ελληνίδες αντιστέκονται και πα-
λεύουν για να διαφεντέψουν την ύπαρξή τους και 
τον τόπο τους.

Οι Σουλιώτισσες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου 
για να μη συλληφθούν ζωντανές. Το ίδιο και οι γυ-
ναίκες της Νάουσας που πέφτουν με τα παιδιά τους 
στο βάραθρο. Η Μόσχω Τζαβέλλα, δίνει στον Αλή 
Πασά για θυσία, τον πρωτότοκο γιο της Φώτο, λέ-
γοντάς του: «το παιδί μου είναι παιδί του Σουλίου 
και σα γλιτώσει το Σούλι, γλιτώνει και το παιδί μου».

Οι Μεσολογγίτισσες κατά την ηρωική έξοδο, ντυ-
μένες με ανδρική ενδυμασία, κρατώντας από το ένα 
χέρι το σπαθί και από το άλλο το μωρό τους, έχουν 
την ίδια τύχη με τους άνδρες της εξόδου κι όσες γλι-
τώνουν και γυρίζουν στην πόλη αυτοκτονούν, σφα-
γιάζονται ή αιχμαλωτίζονται.

Οι Χιώτισσες αυτοκτονούν ή δεν δέχονται τρο-
φή, παρ’ ότι μαστιγώνονται γι’ αυτό, προκειμένου 
να μην πουληθούν στο παζάρι.

Οι Μανιάτισσες, οι Ηπειρώτισσες, οι Ρουμελιώ-
τισσες, οι Μωραΐτισσες, οι Κρητικές, οι Ψαριανές, οι 
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Γρύπας
φωτό ειλημμένη στις 20-6-2015 από το http://2.bp.blogspot.com/-mu4-vaqQwrA/
VOTc22tMc3I/AAAAAAAAtx8/utTcWqvA_Co/s1600/Gripas.jpg

Κασιώτισσες, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Μα-
ντώ Μαυρογένους, η Λένα, η Δέσπω Μπότσαρη, η 
Δόμνα Βισβίδη, η Χαρίκλεια Δασκαλάκη, η Πανω-
ραία Βοζίκη, η Σταυριάννα Σάβαινα, η Αλεφαντώ, η 
Ευανθία Καΐρη, η Δομνίτσα Ραλλού και κάθε ακόμα 
αγωνίστρια που μπόρεσε να ξεπεράσει τη λήθη και 
να «φθάσει» ως εμάς, αποτελούν σύμβολα δυνα-
μισμού και πατριωτισμού, που συνεχίζουν να μας 
εμπνέουν σε εθνικά κρίσιμες περιόδους.

Φειδωλή η ιστορία απέναντι στις θυσίες, την αξιο-
θαύμαστη γενναιότητα και τον πατριωτισμό που επέ-
δειξε η ελληνίδα για την κοινωνική και εθνική απελευ-
θέρωση του Έθνους. Μία έρευνα της σκέψης όμως 
αρκεί για να τοποθετήσει τη στάση της στο ιστορικό 
γίγνεσθαι, απαντώντας στο ερώτημα: Πώς θα ήταν 
κατορθωτό τέσσερις αιώνες οι γενιές των Ελλήνων να 
διατηρήσουν αμείωτο τον πόθο για ελευθερία αν δεν 
υπήρχε καθολική συμμετοχή του ελληνικού πληθυ-
σμού στον κοινό στόχο. Οι Ελληνίδες λοιπόν, το μισό 
περίπου του ελληνικού πληθυσμού, μετέχουν καθο-

ριστικά στον αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδος. 
Μέσα στις γνωστές ηρωίδες που επάξια κομίζουν δο-
ξαστικά τρόπαια, αλλά και στις ανώνυμες ελληνίδες 
αγωνίστριες, βρίσκεται η μάνα, η αδελφή, η σύζυγος. 
Βρίσκεται η γυναίκα αρχηγός που οδηγεί, αλλά και 
η γυναίκα συμμαχητής του άντρα, που τον στηρίζει, 
τον εφοδιάζει, αρπάζει το καριοφίλι όταν χρειαστεί, 
θυσιάζεται και θυσιάζει τα παιδιά της όταν το απαιτεί 
η τιμή και η υπερηφάνειά της, ως Ελληνίδα. Η Ελληνί-
δα που υπηρετεί διαχρονικά μέσα της την επιταγή: Ή 
ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ, όπως αυτή ορίζεται από το χρέος για 
την Πατρίδα. Η Ελληνίδα που διαπνέεται από σεβα-
σμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπως αυτός προσδιο-
ρίζεται από την πίστη σε Θεό. Η Ελληνίδα που εμφο-
ρείται από το κάλλος του ωραίου και του μεγάλου, 
όπως αυτό καλλιεργείται και ανθίζει με την ελευθε-
ρία. Αυτή η Ελληνίδα «ζυμώνει» 400 χρόνια την Επα-
νάσταση για να επέλθει εν τέλει η Παλιγγενεσία των 
Ελλήνων, η ομορφιά μέσα από την αναγέννηση. Τιμή 
και Δόξα στις ψυχές που ομορφιά γεννάνε.             

Δ ιαβάζοντας κάποιο απόγευμα, μία εφημερί-
δα, άθελα η ματιά μου στάθηκε στο λογότυ-

πό της. Προσπάθησα να το ερμηνεύσω. Έμοιαζε με 
πουλί; με σφίγγα, με θηρίο; Τι είναι τέλος πάντων.

Αυτόματα, η σκέψη μου συνέδεσε αυτό που 
έβλεπα με μύθο, δεδομένου ότι οι μύθοι αρχικά 
επινοήθηκαν προκειμένου να δίνουν απαντήσεις σε 
ανεξήγητα φαινόμενα και «περίεργα» σύμβολα.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, όταν ψάχνο-
ντας βιβλιογραφία και διαδίκτυο, ανακάλυψα εν 
τέλει, ότι το λογότυπο της εφημερίδας που διάβαζα 
λέγεται «Γρύπας».

Μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον, γεγονός που με 
οδήγησε να σας περιγράψω περιληπτικά το συμβο-
λισμό του και τις δυνατότητές του.

Ο «Γρύπας» είναι ένα «μυθολογικό ον», με σώμα λιο-
νταριού, φτερά αετού, ενώ ενίοτε έφερε και ουρά φιδιού.

Όπως ο αετός θεωρούνταν ο βασιλιάς των που-
λιών και το λιοντάρι ο βασιλιάς των ζώων, ο Γρύπας 

Γρύπας
«Μυθολογικό ον» με ιδιαίτερη συμβολική χρήση, ακόμα και για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις

Γράφει ο Υποναύαρχος  εα Π. Μουντανέας ΠΝ
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ως συνδυασμός και των δύο, αποτελούσε σύμβολο 
ισχύος και επιβλητικότητας.

Προσέδιδε ιδιαίτερη γοητεία, επειδή συνδύαζε 
τα καλύτερα χαρακτηριστικά, ώστε να προκύψει 
αυτό το «ον» με ιδιαίτερες ικανότητες και συμβο-
λισμό. Πλάσμα ιδιαίτερα ισχυρό, που προκαλούσε 
φόβο, και έχει προβληθεί ως φύλακας ιερών χώρων 
και φορέων εξουσίας, οιασδήποτε μορφής.

Ο Γρύπας εμφανίζεται συχνά στην αρχαία τέχνη 
δεδομένου ότι έχει ευρεθεί:
≈ στην «Aίθουσα του Θρόνου» στην Κνωσσό
≈ σε όλα τα αρχαία νομίσματα των Αβδήρων, δί-

πλα στα πρόσωπα του Απόλλωνα και του Διονύ-
σου

≈ στο ψηφιδωτό δάπεδο της Πέλλας (4ος π.Χ. αι.)
≈ σε μακεδονική ασπίδα (όπου δύο Γρύπες πετούν 

και παίρνουν μαζί με το άρμα του τον Μ. Αλέξαν-
δρο στον ουρανό)

≈ διακοσμούσε τα ανάκτορα της Περσέπολης.
H μορφή του πέρασε στην Ιταλία από την Ελλάδα. 
Έτσι από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως σήμερα τον συνα-
ντάμε στην Ιταλία:
≈ σε σύμπλεγμα αγάλματος του Απόλλωνα 6ος 

π.Χ. αι.
≈ σε αέτωμα της Βασιλικής του Αγ. Παύλου στη Βε-

νετία
≈ σε έμβλημα πολλών πόλεων και συνοικιών, ανά-

μεσά τους Περούτζια και Βερόνα, όπου έχουν 
τον Γρύπα και ως έμβλημα στις αντίστοιχες φα-
νέλλες των ομάδων ποδοσφαίρου

≈ σήμερα ως έμβλημα της Ιταλικής Υπηρεσίας Οι-
κονομικού Εγκλήματος, όπου εμφανίζεται να φυ-
λάσσει το κρατικό θησαυροφυλάκιο.

Στη σύγχρονη εποχή, ο Γρύπας κοσμεί τα εμβλήμα-
τα φορέων που επιθυμούν να προβάλουν τη δύνα-
μη, την ασφάλεια και το κύρος που τους χαρακτηρί-
ζει. Όπως:
≈ δεσπόζει στο έμβλημα της Κριμαίας, της επαρχί-

ας που πρόσφατα αποσχήθηκε από την Ουκρα-
νία και ενώθηκε με τη Ρωσία

≈ στη σουηδική επαρχία Σκάνια η κεφαλή του απο-
τελεί τοπικό σύμβολο και χρησιμοποιείται από 
την παγκοσμίως γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία 
«SCANIA»

≈ στην Ελλάδα, είναι το σύμβολο της πόλης του 
Ηρακλείου Κρήτης και αποτελεί λογότυπο της 
εφημερίδας «Καθημερινή».
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη 

σημασία για το συμβολισμό του στις ελληνικές ένο-
πλες δυνάμεις. Έδωσε το όνομά του στη διακλαδική 
άσκηση «θαλάσσιος Γρύπας» όπου το 2013 διακρί-
θηκε ιδιαίτερα το πολεμικό μας ναυτικό, όπου μετά 
από επιτυχή βολή Κ/Θ βλήματος από Τ.Π.Κ. διαλύ-
θηκε το «πλοίο στόχος» στη θαλάσσια περιοχή του 
Π.Β. Κρήτης, με αποτέλεσμα να τελειώσει «νωρίς» η 
άσκηση και να μη γίνουν βολές από αεροσκάφη της 
Π.Α. και Ε/Π ΑΠΑΤΣΙ.

Ας ελπίσουμε ότι κάπου υπάρχει ένας «Γρύπας» 
κρυμμένος, ώστε να βοηθήσει την πατρίδα μας όταν 
χρειαστεί.                                                                      

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Nαύαρχος Δημήτριος Κιοσσές
Oμιλία του Αντιναυάρχου Σ. Περβαινά ΠΝ εα Προέδρου ΕΑΑΝ

Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, είναι μεγάλη τιμή για εμέ-
να που μαζί με τον Δήμο Πόρου συνδιοργανώνουμε 
την σημερινή τελετή στην μνήμη του Ναυάρχου Δη-
μητρίου Κιοσσέ, Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΝ. Παρόμοια 
τελετή είχε οργανώσει η ΕΑΑΝ πριν από δύο χρόνια 
και στην Σαλαμίνα στη μνήμη του Ναυάρχου Σπύ-
ρου Αυγέρη, Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΝ.

Ο Πόρος έχει σημαντική συμμετοχή στους αγώνες 
του Έθνους, υπήρξε ο πρώτος Ναύσταθμος της Ελλάδος 
μετά την Επανάσταση, την περίοδο 1927-1930, προσέ-
φερε πολλούς συμπολίτες στο Πολεμικό Ναυτικό, φι-
λοξένησε επί σειρά ετών την Σχολή Υπαξιωματικών του 
Ναυτικού από όπου απεφοίτησαν χιλιάδες Υπαξιωματι-
κοί που αποτελούν την ραχοκοκαλιά του Ναυτικού και 
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βεβαίως εδώ πήραν «το πρώτο βάπτισμα του πυρός» 
χιλιάδες νέοι ως κληρωτοί ναύτες. Σε αυτήν την προ-
σφορά του Πόρου σημαντική υπήρξε και η ανέλιξη του 
Δημητρίου Κιοσσέ στο ύπατο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΝ.

Σήμερα έχουμε μαζί μας και τους βετεράνους 
Ναύαρχο Θ. Λυμπεράκη, τον Πλοίαρχο Γρ. Παυλάκη 
και τον γιο του Σημαιοφόρου Ματάλα που έλαβαν 
μέρος όπως και ο Κιοσσές στην απόβαση της Νορ-
μανδίας την 6η Ιουνίου 1944 υπηρετώντας στις κορ-
βέττες ΚΡΙΕΖΗΣ και ΤΟΜΠΑΖΗΣ.

Όλοι θα πρέπει να τιμήσουμε τους ήρωες του 
Β΄Π.Π. που πολέμησαν για να είμαστε σήμερα ελεύ-
θεροι και να θυμηθούμε την περίφημη ρήση του 
Τσώρτσιλ «από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι 
Έλληνες επολέμησαν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες 
επολέμησαν σαν Έλληνες».

Θα αναγνώσω τον πανηγυρικό της ημέρας που 
έγραψε ο Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν. ε.α. 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων, ο οποίος θα ήθελε πολύ να ήταν πα-
ρών στην σημερινή τελετή, αλλά λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων που δεν μπόρεσε να αναβάλει, 
δεν θα παραστεί.

Θεωρώ μεγάλη μου τιμή να μιλήσω σήμερα για 
τον αείμνηστο ναύαρχο Δημήτριο Κιοσσέ, επ’ ευκαι-
ρία της εκδήλωσης που η γενέτειρά του τον τιμά για 
την προσφορά του στην πατρίδα σε καιρούς χαλε-
πούς, καιρούς πολέμου αλλά και μετά απ’ αυτόν.

Με τον γιο του Νίκο, αγαπητό φίλο και συμμα-
θητή από τη ΣΝΔ, θυμάμαι ότι, από εκείνα τα μετα-
πολεμικά χρόνια μαζί και με άλλους συναδέλφους, 
συζητούσαμε και ακούγαμε ιστορίες για τη δράση 
του Ναυτικού μας στον πόλεμο. Νεαροί αξιωματικοί 
τότε προσπαθούσαμε να μάθουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα, τιμώντας και θαυμάζοντας αυτή τη 
γενιά των πολεμιστών. Ένας από αυτούς ήταν και ο 
αείμνηστος ναύαρχος Δημήτριος Κιοσσές.

Ο Δημήτριος Κιοσσές γεννήθηκε στον Πόρο το 
1905 και το 1921 εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων από την οποίαν αποφοίτησε το 1926 ως μά-
χιμος Σημαιοφόρος. Έλαβε όλους τους εξελικτικούς 
βαθμούς μέχρι το 1961 που έγινε αντιναύαρχος, 
Αρχηγός ΓΕΝ και διοικητής της συμμαχικής ναυτικής 
Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (COMΕDEAST). 
Aποστρατεύθηκε το 1963 τη αιτήσει του με το βαθ-
μό του αντιναυάρχου και τον τίτλο του επίτιμου 
Αρχηγού ΓΕΝ. Ως γενικός αξιωματικός διετέλεσε το 
1958 Αρχηγός Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΑΝΕ) και 
Αρχηγός Αιγαίου Πελάγους (ΑΑΠ, 1959-1961).

Φοίτησε στη Σχολή Πυροβολικού (1937-1938) 
λαμβάνοντας αντίστοιχο πτυχίο εξειδίκευσης και 
στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1949).

Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε επιτελι-
κές και διοικητικές θέσεις.

Στη διάρκεια του Ελληνο-ιταλικού και Ελλη-
νο-γερμανικού πολέμου, πλωτάρχης ων, υπηρέτησε 
ως Διοικητής Αντιαεροπορικής Αμύνης Αττικής και 
στη Γενική Διεύθυνση Ναυτικού του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης (1941-1942).

Διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα και παρου-
σιάστηκε τον Απρίλιο του 1942 στη Μέση Ανατολή. 
Ως πλωτάρχης διετέλεσε διοικητής του Κέντρου Εκ-
παιδεύσεως Εξωτερικού στο Τσάταμ της Αγγλίας και 
στη συνέχεια κυβερνήτης της κορβέτας «Κριεζής» 
(1944-1945).

Ο «Κριεζής», πρώην HMS «Coreopsis», ήταν μία 
από τις τέσσερις κορβέτες κλάσης «Flowers» που 
παραχωρήθηκαν από τους Άγγλους στο Ναυτικό 
μας με ύψωση της ελληνικής σημαίας το Νοέμβριο 
του 1943. Το πλοίο με κυβερνήτη τον τότε πλωτάρχη 
Δημήτριο Κιοσσέ, μετά την προκαταρκτική εκπαί-
δευση του πληρώματος στην Αγγλία, έλαβε αξιέ-
παινο μέρος από τις αρχές του 1944 σε περιπολίες 
και συνοδείες νηοπομπών στον Ατλαντικό μεταφέ-
ροντας πολεμικό υλικό από τη Νέα Γη της Αμερικής 
στην Αγγλία και τη Ρωσία μέσω Ισλανδίας. Ένα πε-
δίο έντονης δράσης των εχθρικών υποβρυχίων, των 
επικίνδυνων U-Boats, με τις συνοδείες αυτές να 
αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες αποστο-
λές των συμμαχικών πλοίων στη σκληρή μάχη του 
Ατλαντικού της οποίας η ευτυχής έκβαση συνετέλε-
σε πολύ στην τελική νίκη.

Ανατρέχοντας στα αρχεία του περιοδικού «Ναυ-
τική Ελλάς» το οποίο υπηρετώ επί έντεκα χρόνια, 
πρώτα ως Πρόεδρος της Ε.Θ.Ε. και τώρα ως Διευ-
θυντής, βρήκα άρθρο του αειμνήστου ναυάρχου 
που είχε γράψει στο τεύχος 163 (Ιούνιος 1946) όταν 
ήταν αντιπλοίαρχος κυβερνήτης του ΒΠ «Πίνδος», 
με τίτλο: «Η κορβέτα “Κριεζής” στην απόβαση της 
Νορμανδίας». Μεταφέρω αυτούσια τα σπουδαιό-
τερα μέρη του άρθρου αυτού.

«Εις τον νουν μου έρχονται σήμερον αναμνήσεις 
ωραία και αι αναμνήσεις είναι από τας επιχειρήσεις που 
έγιναν εις την Νορμανδίαν την 6ην Ιουνίου του 1944.

Εις τας επιχειρήσεις αυτάς έλαβον μέρος δύο 
ελληνικαί κορβέτται: η μία ήτο ο «Τομπάζης» και η 
άλλη ο «Κριεζής» […].

Τα πληρώματά τους ήσαν Έλληνες πάσης προε-
λεύσεως και παντός επαγγέλματος κατά τον ειρηνι-
κόν βίον. Ήσαν Έλληνες διαμένοντες εις την Ελλά-
δα, Έλληνες της Αιγύπτου […], της Περσίας […], της 
Γαλλίας και Έλληνες διαμένοντες εις Αγγλίαν. Ήσαν 
ναύται του Εμπορικού Ναυτικού, δικηγόροι, εφοπλι-
σταί, φοιτηταί, εργάται, λογισταί […]. Πολλοί από 
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τους υπηρετούντες δεν εγνώριζον τε-
λείως την ελληνικήν […].

Εν τούτοις, όλοι αυτοί, έχοντες το 
δαιμόνιον της θαλάσσης, που το έχει 
ο καθένας που έχει ελληνικόν αίμα, 
με τας φιλοτίμους προσπαθείας των 
και με την εκπαίδευσιν επί τη βάσει 
του αγγλικού συστήματος, όχι μόνον 
απετέλουν καλόν σύνολον, αλλά και 
πολλάκις απέσπασαν κολακευτικούς 
λόγους εκ μέρους των Βρεταννών 
ναυτικών διοικητών.

Ο «Κριεζής» ειργάσθη επί τέσσα-
ρες μήνας εις την Διοίκησιν των Δυτι-
κών Προσγείων (Western Approaches), 
με βάσιν το Liverpool και ελάμβανε μέ-
ρος εις τας συνοδείας νηοπομπών εις τον Βόρειον 
Ατλαντικόν, από των αγγλικών ακτών εις την Νέαν 
Γην. Μετά ταύτα ειργάσθη εις την Διοίκησιν του 
Portsmouth με βάσει το Portsmouth και Portland 
από όπου έλαβε μέρος εις την απόβασιν της Νορ-
μανδίας. Από το τέλος Οκτωβρίου του 1944 ειργά-
σθη εις την Μεσόγειον με βάσιν την Αλεξάνδρειαν 
και τον Τάραντα.

Τώρα, λοιπόν, ας αρχίσω να εξιστορήσω, όσο 
μπορώ συντομώτερον, τα των επιχειρήσεων εις την 
Νορμανδίαν.

Αι επιχειρήσεις εγένοντο την αυγήν της 6ης Ιου-
νίου 1944 και, στεφθείσαι από επιτυχίαν, υπήρξαν 
εκείναι αι οποίαι ηνάγκασαν την Γερμανίαν να υπο-
ταγή άνευ όρων πριν ή παρέλθη έτος από την ημέ-
ραν κατά την οποίαν ήρχισαν.

Αι επιχειρήσεις επρόκειτο κανονικώς να αρχί-
σουν την 5ην Ιουνίου 1944, ανεβλήθη όμως η έναρ-
ξίς των κατά 24 ώρας, λόγω θυέλλης […].

Η προπαρασκευή υπήρξεν από πάσης απόψεως 
αρτιωτάτη και ήτο, κατά κυρίαν γραμμήν, έργον του 
βρεταννικού επιτελείου […] Τα της επιχειρήσεως δι-
ελαμβάνοντο εις τόμον ογκώδη […] η δε επιχείρησις 
έφερε το όνομα «Neptune».1

Δύο μήνας προ της επιχειρήσεως ο «Κριεζής» 
είχεν εργασθή εις συνοδείας νηοπομπών και ανθυ-
ποβρυχιακάς περιπολίας. Ενθυμούμαι ότι μία ή δύο 
φοράς είχαμε εξέλθει εις την ξηράν […].

Από της μεσημβρίας της 3ης Ιουνίου 1944 όλα τα 
αποβατικά και τα συνοδά ήσαν αγκυροβολημένα εις 
τας προκαθορισμένας θέσεις […]. Το πλοίο μας […] 
εις το West Solent μαζί με την βρεταννικήν κορβέτ-

1 Η κωδική ονομασία της απόβασης στη Νορμανδία ήταν 
«Overlord», ενώ «Neptune» αφορούσε το ναυτικό μέρος της.

ταν «Campanula» και τα δέκα Αμερικανι-
κά αρματαγωγά που επρόκειτο να συνο-
δεύσωμεν […].

Εξημέρωσε η 5η Ιουνίου και το μεση-
μέρι […] ήρχισαν να διαπλέουν το αγκυ-
ροβόλιόν μας οι ομάδες της αποβατικής 
κρούσεως. Αποπλεύσαμεν με την ομά-
δαν μας […] συνοδεύοντες νηοπομπήν εξ 
11 πλοίων φορτωμένων με αυτοκίνητα, 
μοτοσυκλέττας και πεζικόν της 50ής Βρε-
ταννικής Μεραρχίας Northubrian.

Ο πλους εγένετο με καιρόν σχετικώς κα-
λόν και με συνεχή κάλυψιν από αέρος […].

Εις το προπέτασμα κατείχομεν την 
πρωραίαν θέσιν […] το HMS «Campanula» 
την πρυμναίαν […]. Καθ’ όλην την διάρκει-

αν του πλου, καθώς και παρά τας ακτάς ουδεμίαν 
συναντήσαμεν εχθρικήν ενέργειαν […].

Tην 10.55 μ.μ. της ιδίας ημέρας διετάχθημεν 
όπως αποπλεύσωμεν διά Αγγλίαν συνοδεύοντες 
μετά του αντιτορπιλλικού «Blankley» οκτώ κενά 
πλοία, φέροντα μερικούς τραυματίας […]

Από ώρας 23.08, ενώ η νηοπομπή έπλεε εν τω 
διαύλω, εσημάνθη αεροπορικός συναγερμός διαρ-
κέσας μέχρις ώρας 00.30 της 7ης Ιουνίου […]. Τα 
συνοδά παρήγαγον καπνόφραγμα […] προς κάλυψιν 
των νηοπομπών […]. Τα εχθρικά αεροπλάνα διήλ-
θον άνωθεν της νηοπομπής πολυβολούντα, ενώ τας 
βόμβας των έρριπτον εις τα παρά την ακτήν ευρι-
σκόμενα πλοία. Εβάλλομεν κατά των εχθρικών αε-
ροπλάνων […] μέχρις ώρας 00.23 […].

Η νηοπομπή […] έφθασεν εις τον προορισμόν 
της, έχουσα μερικά θύματα εκ των πολυβολισμών 
ημείς, δε, […] επλεύσαμεν εις Spithead».

Στην Έκθεση του ναυάρχου Δημ. Φωκά για τη δράση 
του Β.Ν. κατά τον πόλεμο 1940-1944, διαβάζουμε 
για τον «Κριεζή».

«Κατά την 23ην Μαΐου (1944) και περί το μεσο-
νύκτιον, ο «Κριεζής» εκτελών περιπολίαν ανατο-
λικώς της νήσου Wight, ενετόπισε δια του ραντάρ 
στόχον, όστις μετ’ ολίγον έβαλε φωτιστικά βλήματα. 
Εν αμφιβολία περί της εθνικότητος του στόχου, ο 
κυβερνήτης […] διέταξε την αφήν των πλοϊκών εις 
τρία διαδοχικά διαλείμματα και επειδή […]ούτε εις 
τας επανειλημμένας κλήσεις απήντα […], ούτε σήμα 
αναγνωρίσεως έδιδεν, ο «Κριεζής» ήνοιξεν πυρ […]. 
Εις 700 υάρδας, ο στόχος επέδειξε δύο ερυθρούς 
φανούς και απεμακρύνθη με μεγάλην ταχύτητα. 
Επρόκειτο περί φιλίου πλοίου μη συμμορφωθέντος 
εις τα διατάξεις αναγνωρίσεως». 

Ακολουθεί στην έκθεση του Φωκά η εξιστόρηση 
της απόβασης στην Νορμανδία όπως παρατέθηκε 

Δημήτριος Κιοσσές.
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ανωτέρω από τον ίδιο τον κυβερνήτη και συνεχίζει 
η έκθεση:

«Ο «Κριεζής» εξηκολούθησεν απαύστως το έργον 
της συνοδείας νηοπομπών εξ Αγγλίας εις τας περιοχάς 
της αποβάσεως. Εις μίαν εξ αυτών, της 13/6, είχε διά 
του Asdic υποβρύχιον επαφήν και εξετέλεσε τρεις επι-
θέσεις διά βομβών και τρεις δια πολυβόμβου. Μετά 
τας τελευταίας […] παρετηρήθησαν πολλαί φυσαλλί-
δες και άφθονον πετρέλαιον εις την επιφάνειαν της 
θαλάσσης, καθώς και συντρίμματα. Μολονότι όλαι αι 
ενδείξεις συνηγορούν […] ότι επρόκειτο περί υποβρυ-
χίου ο κυβερνήτης […] διετήρει σχετικάς αμφιβολίας.

Πολλαί και ποικίλαι ήσαν αι συναντώμεναι δυ-
σχέρειαι κατά την εκπλήρωσιν των αδιάκοπων αυ-
τών συνοδειών. Εις μίαν εκ τούτων (της 1/7) […] δύο 
αντιπλέουσαι νηοπομπαί συνηντήθησαν εις τον δί-
αυλον του Πόρτλαντ, ενώ επεκράτει πυκνοτάτη ομί-
χλη. Επηκολούθησαν […] συγκρούσεις μεταξύ των 
πλοίων. […]. Ο «Κριεζής» κατώρθωσε να συναντηθή 
με το αποκοπέν τμήμα της νηοπομπής του, το οποί-
ον ωδήγησεν […] κατόπιν εις την γαλλικήν ακτήν, την 
13.15 της 2/7. Ολίγον μετά ταύτα μέγα βρεταννικόν 
οπλιταγωγόν, εις απόστασιν 1.000 μέτρων από του 
«Κριεζή», ευρεθέν υπό την επήρειαν γερμανικής 
νάρκης, […] εβυθίζετο.

Την 5/7 ο «Κριεζής», μετέχων συνοδείας εκ Γαλ-
λίας προς Πόρτλαντ και ευρισκόμενος εντός του 
αγριευομένου διαύλου, ησθάνθη τρεις διαδοχικάς 
και ισχυράς υποβρυχίους εκρήξεις, προερχομένας 
προφανώς από νάρκας νέου συστήματος.

Ήγγιζε πλέον το τέρμα της συμμετοχής του «Κρι-
εζή» εις τας αποβατικάς επιχειρήσεις της Νορμανδί-
ας κατά τας οποίας επανειλημμένως […] είχεν ορι-
σθεί ως αρχηγός της συνοδείας».

Από τις αναμνήσεις του βετεράνου πλοιάρχου Γρηγ. 
Παυλάκη όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο του 
Αναστ. Δημητρακόπουλου: «Β.Π.Π. οι πολεμιστές 
του Ναυτικού θυμούνται» μεταφέρω ορισμένα στοι-
χεία για την περίοδο εκείνη που ο ανθυποπλοίαρχος, 
τότε, Γρηγ. Παυλάκης, ήταν ύπαρχος στον «Κριεζή».

Το Φεβρουάριο του 1944 σε ένα ταξίδι στο Βό-
ρειο Ατλαντικό για να αποφύγουμε τα γερμανικά 
υποβρύχια ανεβήκαμε πολύ ψηλά μέχρι τα όρια των 
παγόβουνων και επί τέσσερις μέρες, ταξιδεύαμε σε 
μεγάλη τρικυμία και χιονοθύελλα. Ένα βράδυ στις 
1.30, μετά από ειδοποίηση, ανέβηκα στην ανοιχτή 
γέφυρα και βρήκα τον αξιωματικό φυλακής, παγω-
μένο στην κοκκαλιασμένη κάπα του και με τη μάνικα 
ατμού, με καφτό τσάϊ και μπόλικο ρούμι, προσπα-
θούσαμε να τον συνεφέρουμε.

Σε άλλο σημείο αναφέρει για την ημέρα της από-
βασης: Κατά τις 9 το πρωί ακούστηκε από το μεγά-

φωνο της γέφυρας του «Κριεζή», η βαρειά φωνή 
του Τσώρτσιλ από το BBC: «Σήμερον την πρωίαν, 
ναυτικαί δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, των 
ΗΠΑ, του Καναδά, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της 
Νορβηγίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδος, ενήργη-
σαν απόβασιν εις την Ευρώπη. Αι επιχειρήσεις εξε-
λίσσονται σύμφωνα με το σχέδιον». Ο κυβερνήτης 
μας, ο αείμνηστος Δημ. Κιοσσές, με τον πατριωτισμό 
και τη θρησκευτική ευλάβεια που τον διέκρινε μάς 
έδωσε το χαρούμενο χαιρετισμό, «Χριστός Ανέστη».

Για τον κυβερνήτη του, γράφει ο Παυλάκης: Η 
τύχη επεφύλαξε σε εμάς τους άνδρες του «Κριεζή» 
να έχουμε κυβερνήτη τον Κιοσσέ, έναν άρτιου χαρα-
κτήρα γενναίο αξιωματικό, με μεγάλο πατριωτισμό, 
ικανότητες, αρετές και χιούμορ που σπάνια συναντά 
κανείς. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που το επιτε-
λείο και το πλήρωμα αντιμετώπισαν όλες τις αντίξο-
ες συνθήκες με ομοψυχία και ψυχραιμία με χιούμορ 
και απόδοση και χωρίς καμία εσωτερική αναταραχή.

Ο αείμνηστος ναύαρχος Κιοσσές τελειώνει το 
άρθρο του για την απόβαση στην Νορμανδία, γρά-
φοντας:

«Αυτά, λοιπόν, μου ήλθον ως αναμνήσεις και 
μαζί με αυτάς τας αναμνήσεις, ζωντανεύουν πάλιν 
εις τον νουν μου πολλαί εικόνες από την υπηρεσί-
αν μου εις τον προσφιλή μου «Κριεζήν», το τυχερό 
αυτό καράβι εις δυσκόλους και κακάς στιγμάς πολέ-
μου και κακοκαιρίας.

Εύχομαι η Παναγία και ο προστάτης μας Άγιος 
Νικόλαος να φυλάττουν και να βοηθούν πάντοτε 
τον «Κριεζήν» και η καλή τύχη να ταξιδεύη διαρκώς 
μαζί του.

Εις εσάς, δε, αγαπητοί μου αξιωματικοί, υπαξιω-
ματικοί και ναύται, που υπήρξατε πειθαρχικοί, ακού-
ραστοι, γενναίοι και πιστοί όταν υπηρετούσατε μαζί 
μου εις τον «Κριεζήν», πάντοτε θα οφείλω χάριτας».

Για την ιστορική αλήθεια οφείλω να αναφέρω ότι 
στο τέλος της 6ης Ιουνίου 1944, της Ημέρας-D, της 
πιο Μεγάλης Μέρας, η απόβαση στη Νορμανδία 
είχε επιτύχει. Το προγεφύρωμα είχε εγκατασταθεί.

Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 5.000 πλοία, 4.126 
μεταφορικά με τη συνοδεία 800 περίπου πολεμι-
κών μεταξύ των οποίων και οι κορβέτες «Κριεζής» 
και «Τομπάζης». Η μεγαλύτερη αρμάδα της Ιστορί-
ας. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 2.935 αεροπλάνα και 
867 ανεμόπτερα.

Μέσα σε 17 ώρες αφότου οι Σύμμαχοι πάτησαν 
στην ακτή αποβιβάστηκαν 132.175 άνδρες. Απ’ αυ-
τούς στην ακτή άφησαν τη ζωή τους 6.000 Αμερικα-
νοί και 4.300 Βρετανοί.

Ο αείμνηστος ναύαρχος Δημήτριος Κιοσσές τι-
μήθηκε με πολλές τιμητικές διακρίσεις μεταξύ των 
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οποίων ξεχωρίζουν δύο Πολεμικοί Σταυροί Γ΄τάξεως 
που απονεμήθηκαν : Ο πρώτος στις 25 Μαΐου 1945 
επειδή υπηρετών επί της κορβέττας «Κριεζής» από 
την παραλαβή της υπό δυσμενείς συνθήκας μακράν 
ελληνικών βάσεων, επέδειξεν αντοχήν εις την σκλη-
ράν ζωήν, άριστα ναυτικά προσόντα, ενθουσιασμόν 
και αυτοθυσίαν εξαίρετον, εις τρόπον ώστε επετεύ-
χθη η καθ’ όλα επιτυχής συμμετοχή του πλοίου του 
εις συνοδείας Βορείου Ατλαντικού, Δυτικής Αγγλίας 
και αποβατικάς επιχειρήσεις Δυτικού Μετώπου διά 
την απελευθέρωσιν της Ευρώπης, την χαραυγήν της 
6ης Ιουνίου 1944, κυβερνήτης του πλοίου.

Ο δεύτερος απονεμήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 
1952, για την εξαίρετον δράσιν κατά τας […] επιχει-
ρήσεις της περιόδου 1947-1950.

Ο ναύαρχος Κιοσσές απεβίωσε στην Αθήνα στις 
16 Ιανουαρίου 1985. Ανήκει στη γενιά αυτών που 
στη ζωή τους δεν δοκίμασαν καμία άλλη χαρά από τη 
χαρά της προσφοράς και της θυσίας. Τότε που ο θά-
νατος ήταν μία καθημερινή πράξη, με απόλυτο όπλο 

την ψυχή και το αίμα έδειξαν πόσο ταυτόσημος εί-
ναι ο Έλληνας με τον ήρωα. Όσο θα περνάει ο καιρός 
τόσο θα μεγαλώνουν στη συνείδηση των ανθρώπων 
οι ηθικές διαστάσεις της τραγικής αυτής γενιάς. 

Όλοι εμείς, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ αποτίο-
ντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που 
πολέμησαν και πολλοί έπεσαν στα πεδία των μαχών 
για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι.

Εδώ τελειώνει το κείμενο του Αντιναύαρχου Ξ. 
Μαυρογιάννη 

Θα κλείσω την ομιλία μου με τον γνωστό στίχο του 
Κωστή Παλαμά «Χρωστάμε σε όσους ήλθανε, θα’ 
ρθούνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι 
αγέννητοι, οι νεκροί». 

Ο Ναύαρχος Δ. Κιοσσές έχει κριθεί από την Πολι-
τεία που τον ανέδειξε στον βαθμό του Αρχηγού ΓΕΝ, 
από τους συμπολεμιστές του, από τον Ελληνικό Λαό 
και σήμερα κρίνεται για άλλη μία φορά από τους συ-
ντοπίτες του, πάντα άξιος.                                                  
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Δελτίο Τύπου      Πόρος, 9 Ιουνίου 2015

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αείμνηστο  
Ποριώτη Ναύαρχο Δημήτριο Κιοσσέ

Γράφει ο Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Τ ο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 ο Δήμος Πό-
ρου και η Ένωση Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Ναυτικού τίμησαν τη μνήμη του 

αείμνηστου Ναυάρχου, επιτίμου Α/ΓΕΝ, ήρωα του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μεγάλου Έλληνα ευπατρί-
δη και πανάξιου τέκνου του Πόρου, Δημητρίου Ν. 
Κιοσσέ, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 110 χρόνων 
από τη γέννησή του και 30 χρόνων από το θάνατό 
του. Η τελετή διεξήχθη ανήμερα της 71ης επετείου 
της απόβασης στη Νορμανδία, στην οποία ο τότε 
Πλωτάρχης Δημήτριος Κιοσσές έλαβε μέρος ως κυ-
βερνήτης της κορβέτας «ΚΡΙΕΖΗΣ», η οποία μαζί με 
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την κορβέτα «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και πλήρωμα συνολικά 
155 ανδρών, αποτέλεσαν τη δύναμη με την οποία η 
Ελλάδα συμμετείχε στην επιχείρηση. 

Συντονιστής της εκδήλωσης, η οποία έλαβε χώρα 
στην κατάμεστη αίθουσα του κτηρίου Συγγρού, ήταν 
ο Νάσος Αργυρόπουλος και κύριοι ομιλητές ο πρόε-
δρος της ΕΑΑΝ, Ναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπύρος Περβαι-
νάς και ο διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του 
Πόρου Γιάννης Μανιάτης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Νήσων Αττικής Παναγιώτης Χατζηπέρος, 
ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας Γιώργος Καλός και ο 
Πρόεδρος του «Συνδέσμου των εν Αθήναις και Πει-
ραιεί Τροιζηνίων», Γιώργος Ταρταράκης. Στη διάρ-
κεια της τελετής παραδόθηκε, στη μνήμη του μεγά-
λου τέκνου του Πόρου, η ανώτατη τιμητική διάκριση 
του τόπου, το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Δήμου, και 
αναγνώστηκε η σχετική Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πόρου, από την πρόεδρό του, Ελένη Κα-
νατσίδη. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες μετέβησαν 
στον έμπροσθεν της οικίας Κιοσσέ χώρο, ο οποίος, 
σύμφωνα με την ίδια Απόφαση του ΔΣ θα ονομάζεται 
εφ’ εξής «Πλατεία Ναυάρχου Δημητρίου Ν. Κιοσσέ», 
όπου αποκαλύφθηκε σχετική μαρμάρινη πλάκα και 
ετελέσθη τρισάγιο στη μνήμη του εκλιπόντος.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν την τελετή:
∼ Οι δύο βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

ο 94χρονος Θεόδωρος Λυμπεράκης, Αντιναύαρ-
χος Π.Ν. ε.α., ο μοναδικός επιζών του πληρώμα-
τος (Ύπαρχος) της κορβέτας «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και ο 
94χρονος Γρηγόριος Παυλάκης, Αντιπλοίαρχος 
ε.α., Ύπαρχος του «ΚΡΙΕΖΗΣ», υπό τις διαταγές 
του αείμνηστου κυβερνήτη Δημητρίου Κιοσσέ, 
ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε πως «ακόμα 
αντηχεί στα αυτιά μου η απεγνωσμένη κραυγή 
του κυβερνήτη μου: Αγάντα, Κριεζάρα μου», 
όταν η κορβέτα είχε πάρει κλίση 50° κάτω από 
άθλιες καιρικές συνθήκες και κινδύνευε να κατα-
ποντιστεί.

∼ Ο Υποναύαρχος ΔΝΕ κ. Κ. Καραγεώργης ως εκ-
πρόσωπος Α/ΓΕΝ

∼ Οι κ.κ. Αντιναύαρχοι Π.Ν. ε.α. Η. Δρίκος, επίτιμος 
Α/ΓΕΝ, Τ. Μασούρας, επίτιμος Αρχηγός Στόλου 
και εκπρόσωπος του Ναυτικού Μουσείου Ελλά-
δος, Ι. Παλούμπης, επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Γ. 
Αναστασάκης, Γ. Δαγκωνάκης και Δ. Πλαμαντού-
ρας, και οι Ποριώτες Ν. Ακύλλας, Λ. Σούχλας, Α. 
Κατσάρης, Η. Παπαφρατζέσκος, και Κ. Μοσχο-
γιάννης.

∼ Ο Υποστράτηγος ε.α. Γ. Μπουρδέκας.
∼ Οι κ.κ. Υποναύαρχοι Π.Ν. ε.α. Π. Σωτηριάδης, Ν. 

Τσαπράζης, Μ. Ισμαηλάκος, Δ. Λαγαριάς και ο 
Ποριώτης Ν. Ιωαννίδης.

∼ Οι κ.κ. Αρχιπλοίαρχοι ε.α. Γ. Αλιφέρης, Γ. Μανιά-
της, Γ. Ταρταράκης, όλοι τους Ποριώτες, και οι Ι. 
Αγγελόπουλος και Π. Γκύζης. 

∼ Ο Διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πόρου 
κ. Ε. Καφετζής και ο Υποδιοικητής κ. Π. Λάος.

∼ Μέλη της του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και 
ο πρώην Δήμαρχος Πόρου κ. Δ. Στρατηγός.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για τη συμβολή τους 
στην εκδήλωση:
∼ Τον Αρχιμουσικό και τα 25 μέλη της Φιλαρμονι-

κής του Π.Ν., η οποία πλαισίωσε αρμονικά την 
όλη εκδήλωση, και έκανε το εντυπωσιακό της πέ-
ρασμα από την παραλία του Πόρου το βράδυ της 
Παρασκευής 5.6.2015.

∼ Τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της 
ΕΑΑΝ Γιώργο Αλιφέρη.

∼ Τον συντονιστή της εκδήλωσης και μέλος της Επι-
τροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, 
Νάσο Αργυρόπουλο.

∼ Τον διευθυντή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γιάν-
νη Μανιάτη.

∼ Τον Κυριάκο Δρούδε που σχεδίασε την καλαίσθη-
τη πρόσκληση και αφίσα.

∼ Τον συγγραφέα και πρ. πρέσβη Γιάννη Σουλιώτη, 
για την περσινή ιδιωτική του πρωτοβουλία να τι-
μήσει τον αείμνηστο Ναύαρχο. 

∼ Τον Παναγιώτη Δανόπουλο που παρεχώρησε ευ-
γενικά το Ε/Γ–Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ» για τις ανά-
γκες της τελετής.                                                          

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Αιτιολογία

Ο Σαίξπηρ, ο Άγγλος ποιητής έγραψε «Δείξε μου το 
πρόσωπό σου, να σου πω τι έχεις στην καρδιά σου!».

Και σήμερα και πάντα όλοι οι γιατροί βλέποντας 
μόνο το πρόσωπο του αρρώστου μας, ανάλογα με 
την εμπειρία μας και τη γνώση μας, μπορούμε να 
διαγνώσουμε τη στεφανιαία νόσο και όχι μόνο. Από 
την εμφάνιση και μόνο του ανθρώπου, από την εμ-
φάνιση του δέρματός του, από τις ρυτίδες του, από 
την πορεία των αρτηριών, που είναι επιφανειακές 
και φαίνονται, από το βλέμμα του, από την απλή 
χειραψία με ένα ιδρωμένο χέρι, από το καλημέρα, 
που θα μας πει, από την ομιλία του και μόνο, ένας 
έμπειρος γιατρός μπορεί να εκτιμήσει την κατάστα-
ση των αγγείων του ανθρώπου και τη λειτουργία 
των κυττάρων του. Η ψηλάφηση των αρτηριών και η 
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μας αποκαλύπτουν 
την όλη κατάσταση των αρτηριών και τη λειτουργία 
του κυκλοφοριακού συστήματος, αλλά και όλου του 
οργανισμού.

Παλαιότερα, αλλά και σήμερα με τις ακτίνες -Χ, 
αν έχουμε την εμπειρία και τη γνώση, μπορούμε να 
πούμε, αν ο άρρωστός μας έχει αθηρωμάτωση και 
αρτηριοσκλήρωση. Αρκεί να κοιτάξουμε στην απλή 
ακτινογραφία θώρακος του ασθενούς, την καρδιά, 
την αορτή του και όχι μόνο.

Και η αορτή του αθηρωματικού-αρτηριοσκλη-
ρωτικού ανθρώπου φαινόταν και φαίνεται σαν μια 
άσπρη, γαλακτώδης ταινία, σαν τον καλοκαιρινό 
«αστερισμό του Γαλαξία» στον ελληνικό ουρανό, 
άλλοτε άλλης πυκνότητας, άλλοτε άλλου πλάτους, 
με πιο έντονες ασβεστώσεις, όταν η αθηρωμάτω-
ση και η αρτηριοσκλήρυνση είναι προχωρημένου 
βαθμού. Αλλά εκεί πάνω στη δεξιά παρυφή του 
αορτικού τόξου μπορεί να φαίνεται ένα άσπρο «μι-
σοφέγγαρο», που πολύ ευφυώς οι ακτινολόγοι το 
αποκαλούν «Δρέπανον της αορτής». Απλά πράγμα-
τα δηλαδή.

Σήμερα όμως με τους υπερήχους, μετά την αλ-
ματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, βλέπουμε τις αθη-
ρωματικές πλάκες και στην καρδιά και στα αγγεία. 

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Aθηρωμάτωση - Αρτηριοσκλήρυνση
Η μάστιγα του 20ού αιώνα

ΜΕΛΕΤΗ:
Ασπασία Μιχέλη Μπουλταδάκη

Ειδική παθολόγος - ειδική καρδιολόγος 
Ασκηθείσα στις συγγενείς καρδιοπάθειες παιδιών  στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 

Ασκηθείσα στα Soft  Power Laser
Ιδιώτης ερευνήτρια της Αθηρωμάτωσης - Αρτηριοσκλήρωσης και συγγραφέας των βιβλίων: 

«Αθηρωμάτωση - Αρτηριοσκλήρυνση» (Η μάστιγα του 20ού αιώνα)
«Σύνδρομον Ασπασίας Μιχέλη Μπουλταδάκη» (χρονία περικαρδίτις) 

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

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Άλλοτε σαν μικρές «κουκίδες» διαφόρου μεγέθους, 
άλλοτε σαν γραμμές ή ακόμα και σαν «γίγαντες φα-
σόλια», ιδίως στην αορτή του αρρώστου, ανάλογα 
με τον βαθμό της αθηρωματικής νόσου. Τα αθηρώ-
ματα φαίνονται σαν άσπρες και σκληρές σκιές και 
μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατά-
σταση των αρτηριών του. Οι υπέρηχοι δεν σκιαγρα-
φούν τη χοληστερίνη ούτε τα τριγλυκερίδια. Αυτά 
είναι λιπαρές ουσίες, μαλακές και διαφανείς και δεν 
δημιουργούν διαχωριστικές επιφάνειες. Το ασβέ-
στιο, που είναι σκληρό, δημιουργεί διαχωριστικές 
επιφάνειες και αυτό φαίνεται με τους υπερήχους 
όπως και στις ακτινογραφίες.

Αυτά είναι τα αθηρώματα των αρτηριών. Η λέξη 
«αθήρωμα» είναι αρχαία ελληνική λέξη και σημαί-
νει «σκουπίδι». Τα αθηρώματα εντοπίζονται είτε 
στο ενδοθήλιο των αρτηριών, μέσα στον αυλό τους 
και τότε μιλάμε για αθηρωμάτωση είτε σε ολόκλη-
ρο το τοίχωμα της αρτηρίας και τότε μιλάμε για αρ-
τηριοσκλήρωση. Η καθημερινή συσσώρευση του 
ασβεστίου αυξάνει το μέγεθος της αθηρωματικής 
πλάκας προοδευτικά, φαινόμενο, που το βλέπου-
με, αν παρακολουθούμε τον ασθενή. Αυτά τα αθη-
ρωματικά αγγεία προσπαθούν χρόνια τώρα να τα 
αποφράξουν και να τα διανοίξουν οι επεμβατικοί 
καρδιολόγοι και να τα χειρουργήσουν οι καρδιο-
χειρουργοί και οι αγγειοχειρουργοί. Αλλά παρά την 
ιατρική παρέμβαση, η «νόσος» εξελίσσεται και προ-
οδεύει. Και ο ασθενής ανακουφίζεται μεν από τα 
συμπτώματά του, πλην όμως δεν θεραπεύεται και 
τελικά δεν σώζεται.

Το 1970-1980 περίπου η Αθήνα, αλλά και όλη η 
Ελλάδα, ακόμα και όλη η γη ήταν γεμάτη με ΩΡΛ κλι-

νικές. Επίσης τα νοσοκομεία όλης της χώρας είχαν και 
το απαραίτητο ΩΡΛ τμήμα τους. Οι ωτορρινολαρυγ-
γολόγοι ήταν μια «ανθούσα» ιατρική μερίδα, στην 
ελληνική κοινωνία, που δεν σταματούσε να «βγάζει 
αμυγδαλές και να κόβει κρεατάκια» σε άτομα κάθε 
ηλικίας. Τα νοσοκομεία της χώρας ήταν γεμάτα από 
αρρώστους, που είχαν φυσήματα στην καρδιά τους 
από τις βαλβιδοπάθειες, που τελικά κατέληγαν σε 
καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο. Οι «ρευματικές» 
αρθρίτιδες βασάνιζαν τον πληθυσμό της γης κάθε 
ηλικίας. Μέχρι, που οι γιατροί διεπίστωσαν, πως 
όλα αυτά τα νοσήματα όπως και η άλλη θανατηφό-
ρος νόσος, η οστρακιά, οφειλόταν στον στρεπτό-
κοκκο, ένα μικρόβιο. Και με την πενικιλλίνη και με 
την ερυθρομυκίνη, την ασπιρίνη και την κορτιζόνη 
σκότωσαν τον στρεπτόκοκκο και έσωσαν τον κόσμο 
από αυτά τα νοσήματα, που πέρασαν πια στην ιστο-
ρία. Σήμερα έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον ρευματικό 
πυρετό, την οστρακιά, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι στη θέση 
τους, σαν τις «ανθισμένες αμυγδαλιές» του Ιανου-
αρίου, να προστατεύουν τους ανθρώπους από την 
εισβολή των μικροβίων. Πρώτα η σωστή διάγνωση 
και μετά η επιστημονική θεραπεία με τα κατάλληλα 
φάρμακα «πέρασαν» στο παρελθόν τα νοσήματα 
αυτά, αλλά και άλλα.

Πιο παλιά, άλλη μάστιγα της ανθρωπότητας ήταν 
η φυματίωση.

Αυτή και αν δεν είχε θύματα. Και φυσικά τα σα-
νατόρια γέμισαν τις χώρες της Ευρώπης και ολό-
κληρης της γης. Και ο Κωχ ανεκάλυψε το ομώνυμο 
βακτηρίδιο και με την κατάλληλη αγωγή με τα αντι-
φυματικά φάρμακα σώθηκε η ανθρωπότητα.

Στεφανιαία νόσος και αγγειοπάθειες. Εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Τα αιμοδυναμικά 
εργαστήρια και οι εγχειρήσεις της καρδιάς παρά τους ισχυρισμούς για θεραπεία των αρρώστων αυξάνο-
νται. Γιατί; Μήπως δεν ξέρουμε την πραγματική αιτία της στεφανιαίας Νόσου; Ιδωμεν.
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Aλλά και ακόμα 
πιο παλιά η πανού-
κλα και η χολέρα και 
η λέπρα και ο Δάγγει-
ος και άλλα νοσήμα-
τα είχαν και αυτά τα 
θύματά τους. Με τα 
κατάλληλα φάρμακα 
οι αρρώστιες αυτές 
ανήκουν πια στο πα-
ρελθόν.

Οι γιατροί, κάθε 
φορά που εμφανιζό-
ταν μια επιδημία ή 
έφευγαν ή οι πιο θαρ-
ραλέοι έμεναν και την 
αντιμετώπιζαν. Και 
ανάλογα εισέπρατταν 
και την κατάλληλη κριτική. Έφευγαν γιατί φοβόνταν 
να μην κολλήσουν και πεθάνουν και τους χαρακτή-
ριζαν «δειλούς» ή έμεναν και αγωνίζονταν δίπλα 
στους προσβεβλημένους αρρώστους για να τους 
σώσουν και τους χαρακτήριζαν «παραδόπιστους». 
Όσοι βέβαια δεν πέθαιναν...

Η Σπιναλόγκα και το λεπροκομείο της Σάμου 
έκλεισαν. Και η «Αγία Βαρβάρα» εκεί στο Αιγάλεω 
παρέμεινε, να νοσηλεύει τους επιζήσαντες Χανσε-
νικούς, αφού τώρα πια μάθαμε να διαγιγνώσκουμε 
και να θεραπεύουμε και αυτήν την ασθένεια.

Αλλά και τα σανατόρια ή έκλεισαν ή μετατράπη-
καν σε άλλου είδους νοσοκομεία ή κλινικές.

Το 1980 στα νοσοκομεία νοσηλεύονταν άρρω-
στοι με καρδιακή ανεπάρκεια, που οφειλόταν στις 
ρευματικές βαλβιδοπάθειες. Σήμερα στα νοσοκο-
μεία νοσηλεύονται άρρωστοι με καρδιακή ανεπάρ-
κεια, που οφείλεται στην στεφανιαία νόσο.

Αλλά και τα αιμοδυναμικά εργαστήρια έχουν ξε-
φυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Γη και έχουν εξα-
πλωθεί τόσο, που δεν υπάρχει ούτε μια μεγάλη επαρ-
χιακή πόλη, χωρίς το αιμοδυναμικό της εργαστήριο. 
Και απορώ, που περηφανευόμαστε, πως γνωρίζουμε 
την αιτιολογία της στεφανιαίας νόσου!!! Αφού έχουμε 
εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου και τους έχουμε 
καταπολεμήσει, γιατί η στεφανιαία νόσος, η νόσος 
Altzheimer, η περιφερική αποφρακτική αρτηριοπά-
θεια, η σπαστική κολίτις, η υπέρταση, η ωτοσκλήρυν-
ση και οι ζαλάδες δεν υπεχώρησαν, σαν τη φυματίω-
ση, τη λέπρα, τη χολέρα, τον Δάγγειο, τον ρευματικό 
πυρετό; Δεν είναι παράλογο και αντιφατικό;

Παλιά η νόσος Altzheimer ήταν άγνωστη.
Σήμερα όλα τα νοσήματα είναι νοσήματα φθοράς 

και κακής κυκλοφορίας και αιμάτωσης, αφού ο πλη-

θυσμός της Γης έχει 
γεράσει και άλλαξε η 
νοσολογία του. Οι κλι-
νικές, τα «Altzheimer 
Houses», που νοση-
λεύουν αυτούς τους 
αρρώστους με τη νόσο 
του Altzheimer συνα-
γωνίζονται σε συχνό-
τητα τις άλλοτε ΩΡΛ 
κλινικές. Και αυτό δεν 
είναι τυχαίο.

Σήμερα οι λίγοι 
ασκούντες την ωτορρι-
νολαρυγγολογία ιατροί 
νοσηλεύουν ασθενείς 
με προβλήματα ακοής 

και ισορροπίας ως επί το πλείστον.
Από το 1970 οι γιατροί, όταν πρωτοεμφανίστηκε 

η στεφανιαία νόσος, ενοχοποίησαν τη χοληστερίνη 
και τους άλλους παράγοντες κινδύνου. Μελέτες επί 
μελετών έγιναν και γίνονται χρόνια τώρα. Και έχουν 
γίνει και γίνονται συνέδρια επί συνεδρίων. Φάρμα-
κα για τη χοληστερίνη και για όλους τους παράγο-
ντες κινδύνου έχουν χορηγηθεί σε άπειρους ανθρώ-
πους. Θεραπείες επί θεραπειών εφαρμόσθηκαν και 
εφαρμόζονται χρόνια τώρα.

Και ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Θεραπεύτηκε η στεφανιαία νόσος, η νόσος του 

Altzheimer και τόσα άλλα νοσήματα;
Όχι, βέβαια.
Αφού δεν θεραπεύτηκαν αυτά τα νοσήματα, 

αλλά και πολλά άλλα ακόμα με αυτές τις θεραπείες, 
αυτό τι σημαίνει;

Διά της «εις άτοπον απαγωγής», διά της κοινής 
λογικής και με τον «κοινόν νουν» έρχεται η απάντη-
ση. Λάθος αιτιολογία και συνεπώς λάθος θεραπεία. 
Είμαστε σε λάθος δρόμο, ακολουθούμε λάθος πο-
ρεία, γι’ αυτό και δεν φτάνουμε στο στόχο μας, που 
είναι η θεραπεία αυτών των νοσημάτων.

Και η στεφανιαία νόσος αλλά και το Altzheimer 
και τόσα άλλα νοσήματα φθοράς «μαστίζουν» τον 
πλανήτη γη...

Όταν μάθαμε οι γιατροί την αιτιολογία όλων αυ-
τών των νοσημάτων, που ανήκουν στην ιστορία, τα 
θεραπεύσαμε.

Και τη στεφανιαία νόσο και τη νόσο Altzheimer 
και την περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια θα 
θεραπεύσουμε, όταν συνειδητοποιήσουμε και κα-
ταλάβουμε την «πραγματική τους αιτία και παθογέ-
νεια»...                                                                             

Λεπροκομείο Σάμου. Θλιβερό απομεινάρι του παρελθόντος ή σύμβολο ελπίδας και αι-
σιοδοξίας; Μάλλον το δεύτερο! Άπαξ και ευρέθη η αιτιολογία της λέπρας και έγινε πλέον 
αιτιολογική θεραπεία, οι ασθενείς δεν το χρειάζονται πια...
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Γράφoυν oι: Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΚεντρίE π ί κ α ι ρ ο

Από μια διαφορετική 
οπτική η χρεοκοπία 
της Ελλάδος

Η Ελλάδα από συστάσεώς της, ζήτησε οικονο-
μική βοήθεια από τους τραπεζίτες Άγγλους για 
να μπορέσει να σταθεί ως κρατική οντότητα, 
με όρους πολύ ασύμφορους και εξοντωτικούς. 
Από τότε και μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει χρεο-
κοπήσει τρεις φορές και πάλι στάθηκε στα πό-
δια της. Αυτό όμως απαιτεί συμπαράσταση του 
ελληνικού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας, 
για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, αλλιώ-
τικα μας βλέπω με κοντοβράκι σε αφιλόξενα 
νερά, να κλαίμε τη μοίρα μας.

Απαιτείται οι πολιτικοί μας να ομονοήσουν 
και να συνεργαστούν, να αφήσουν στην άκρη 
τις προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες και 
να περιορίσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο τις 
άσκοπες δαπάνες. Την ανθρωπιστική κρίση μέ-
χρι σήμερα αντιμετωπίζει η εκκλησία με πετυ-
χημένο τρόπο, ας την αφήσουμε στο έργο της. 
Ο δε λαός, πλούσιοι και πένητες, να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και οι μεν πλούσιοι να 
προσφέρουν στον κρατικό κουρβανά χωρίς να 
βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, οι δε 
φτωχοί να κάνουν υπομονή χωρίς να χάνουν 
την ελπίδα τους, για να αποφύγουμε τα χειρό-
τερα. Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα...

Αν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις 
τους εχθρούς
Οι φίλοι μας οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλοι-
ώσουν την ιστορία μας και να συναγωνιστούν 
τους γείτονες Σκοπιανούς στην πλαστογραφία. 
Οι μεν πρώτοι να διδάσκουν ότι στη Μικρά Ασία 
ζούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων, ξεχνώντας 
τους Έλληνες και Ίωνες, καθώς επίσης να με-
τατρέψουν την Αγία Σοφία, από μνημείο της 
Βυζαντινής Ορθοδοξίας σε μουσουλμανικό Τέ-
μενος. Η Αγία Σοφία σήμερα αποτελεί μνημείο 
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 
προστατεύεται από την UNESCO.

Οι δεύτεροι με το ζόρι, θέλουν ο Αλέξανδρος 
να μιλάει Σλάβικα και να είναι όχι Έλληνας 
παρά Σλάβος. Ήμαρτον κύριοι συνέλθετε και 

διαβάστε και λίγο ιστορία, καλό θα σας κάνει.

Το όνειρο της Βασιλεύουσας
Σαν σήμερα την 29η Μαίου 1453 η Πόλη που 
έγραψε ένδοξη Ιστορία χιλίων ετών έπεσε, στα 
χέρια των Οθωμανών. Οι ορδές του Μωάμεθ Β΄ 
εκπόρθησαν την Βασιλεύουσα. Ο τελευταίος Αυ-
τοκράτορας του Βυζαντίου Κων/νος Παλαιολό-
γος έπεσε μαχόμενος επί των επάλξεων. Η Πόλη 
λεηλατήθηκε επί τρεις μέρες από τον μαινόμε-
νο όχλο. Άνθρωποι της τέχνης και του πνεύμα-
τος μετέφεραν στη Δύση όλη την πνευματική 
τους σοφία και περιουσία και έτσι προέκυψε η 
Αναγέννηση. 

Σε ανταπόδοση αυτής της χάριτος από τότε 
και μέχρι σήμερα η Ελλάδα λεηλατείται συνε-
χώς και παραφράζεται η Ιστορία της, τόσο από 
τους Οθωμανούς, όσο και από τους Δυτικούς 
και βάλε. Από τον Έλγιν μέχρι την Τρόικα δεν 
έχει αλλάξει τίποτα. Όμως το όνειρο δεν είναι 
απατηλό. Η λαïκή μούσα έχει πλάσει όνειρα, 
«πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας 
θα είναι» το απαιτεί η ιστορική δικαιοσύνη, 
το απαιτεί το θρησκευτικό και πολιτισμικό πι-
στεύω, διαχρονικά.

Η Οικονομική κρίση σήμερα στην Ελλάδα
Η Οικονομική κρίση σήμερα δεν είναι μόνο οι-
κονομική, είναι κρίση αξιών, κρίση θεσμών και 
κρίση πνευματική, διότι αν ήταν μόνο οικονο-
μική θα μπορούσε μέσα σε 2-3 χρόνια να διορ-
θωθεί η κατάσταση. Εάν ο κάθε ένας από εμάς 
έβλεπε το κράτος του, την πατρίδα του, σαν το 
σπίτι του, την οικογένειά του, και προστάτευε 
το δημόσιο χρήμα δεν θα φθάναμε σε αυτό το 
σημείο. Αλλά επί πλέον δεν θα πίστευαν και δεν 
θα προωθούσαν στη Βουλή «μαυρογιαλούρους» 
ανθρώπους που είχαν ζήσει στο εξωτερικό χω-
ρίς να γνωρίζουν τα ελληνικά πράγματα και 
χωρίς να αγαπούν την πατρίδα τους, και το 
έπαιξαν ως σωτήρες, για να σώσουν την Ελλά-
δα και αυτοί τη βούλιαξαν. 

Εδώ ταιριάζει η ρήση του εθνικού ποιητή Δι-
ονύσιου Σολωμού «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ 
και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα 
προδομένε».                                     
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Ανακοίνωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 104/07-05-2015

ΘΕΜΑ 3ο: Παραθερισμός. Eπιδοτήσεις-Δικαιολογητικά Παραθερισμού ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ έτους 2015 σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία πανσιόν-ε-
νοικιαζόμενα δωμάτια. 
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 Ναυτι-
κού).

 γ. Προϋπολογισμός ΕΑΑΝ έτους 2014.
 δ. Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΦΕΚ 1139 από 3 Ιουνίου 2011, Τεύχος Δεύτερο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 400/32/82424/

Σ343 (1).
 ε. ΦΕΚ 2158/30-8-2013 Τεύχος Δεύτερο, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.400/78/254899 Σ.3017 (1).
 στ. Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) από 13-2-2014.
 ζ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 104 Θέμα 1ο.
 η. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 104 Θέμα 2ο.

1. Μετά την Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ, το νέο κανονισμό παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ 2014 και τα λοιπά σχετικά αποφασίστηκε ο 
παραθερισμός σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία-Πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος 2015. 

2. Στον προϋπολογισμό ΕΑΑΝ 2015 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για τον παραθερισμό σε ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια Μελών της ΕΑΑΝ Π.Ν. ΚΑΙ Λ.Σ. 

3. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
α) Για δύο δικαιούμενα άτομα 40 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 400 ευρώ. 
β) Για κάθε άτομο δικαιούμενο 30 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 300 ευρώ.
γ) Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον όλα τα δικαιούμενα παιδιά 45 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 450 ευρώ.
Παρατηρήσεις:
Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμε-

νες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη της επιδότησης τα οποία θα υποβληθούν στην Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ μετά τον 

παραθερισμό το αργότερο μέχρι 30-10-15 είναι τα κάτωθι:
α. Επίσημη απόδειξη από το ιδιωτικό ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αναφέροντας το ποσόν και ονομαστικά τα 

μέλη που διανυκτέρευσαν και τον αριθμό ταυτότητας ΕΑΑΝ.
β. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι παραθέρισαν στο τάδε ξενοδοχείο στις τάδε ημερομηνίες και με ποια μέλη της 

οικογένειάς τους, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ-ΕΛΑΣ ή ΕΑΑΝ. 
γ. Πίνακας δικαιουμένων παραθερισμού από την ΕΑΑΝ.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για όσους έχουν παιδιά ή άλλα άτομα ειδικών κατηγοριών δικαιούμενα 

παραθερισμό. 
ε. Για μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό που να φαίνεται η ιδιότητα της μονογονεϊκής ή Υπεύθυνη Δήλωση του 

νόμου 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο που να βεβαιώνει αυτό . 
5. Η επιλογή γίνεται με την μοριοδότηση κάθε μέλους σύμφωνα με τα σχετικά. 
6. Κάθε μέλος δικαιούμενο παραθερισμού έχει την δυνατότητα να επιλέγει οποιοδήποτε ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο 

δωμάτιο είναι της αρεσκείας του – συνεννοούμενο προς τούτο με το ξενοδοχείο και για τις ημερομηνίες παραθερισμού από 1/6/2015 
μέχρι 30/9/2015.

7. Δικαιούμενα άτομα παραθερισμού είναι το Μέλος, ο/η σύζυγός του (της) και ένα ανήλικο ή σπουδάζον παιδί μέχρι την ηλικία 
των 25 ετών και άτομα ειδικών κατηγοριών. 

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

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόρης Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 106/21-05-2015

ΘΕΜΑ 1ο: Παιδικές κατασκηνώσεις – Καθορισμός επιδότησης ποσού για κάθε παιδιού που θα συμμετάσχει στις παιδικές κατασκη-
νώσεις έτους 2015.
ΣΧΕΤ.:  α. ΝΔ 1171/20-5-1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 82Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 14 του Νόμου 1911/1990
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού 

(ΦΕΚ 124Α/1978).
 γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 96/05-03-2015 θέμα 6ο.
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 δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 105/14-05-2014 Θέμα 8ο.
 ε Προϋπολογισμός ΕΑΑΝ έτους 2015.
1. Σύμφωνα με τα σχετικά συνεχίζεται το υπάρχον πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά Μελών ΕΑΑΝ και για το έτος 
2015.

2. Δικαίωμα συμμετοχής για το έτος 2015 έχουν τα παιδιά των Αξιωματικών ε.α. μελών ΕΑΑΝ ηλικίας από επτά (7) μέχρι δεκατεσ-
σάρων (14) ετών, (έτη γεννήσεως 1-1-2001 έως 31-12-2008).

3. Οι γονείς μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την παιδική κατασκήνωση της προτιμήσεώς τους, που λειτουργεί νόμιμα στην ημε-
δαπή.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικονομική επιδότηση κάθε παιδιού που θα μεταβεί στις κατασκηνώσεις, θα πρέπει να 
υποβληθούν στην ΕΑΑΝ μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2015 και είναι τα εξής (υποβάλλονται και ηλεκτρονικά):

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου Μέλους, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας Μέλους της ΕΑΑΝ (του αποστρά-
του). 

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

γ. Υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα την τελευταία τριετία. 
δ. Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την κατασκήνωση (υποβάλλεται μετά το πέρας του παραθερισμού) .
ε. Βεβαίωση κατασκήνωσης για το χρονικό διάστημα που συμμετείχε το παιδί σε αυτή και το ημερήσιο κόστος (υποβάλλεται μετά 

το πέρας του παραθερισμού).
5. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παιδιά των Αξ/κών ε.α. μελών ΕΑΑΝ που έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για τις κατασκη-

νώσεις έτους 2015.
6. Ύστερα από διεξοδική συζήτηση το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε να δοθούν 110€ στο κάθε παιδί.
7. Οι ανωτέρω να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πληρωμής μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2015.
8. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόρης Γεωργακόπουλος ΠΝ

Κατασκηνώσεις έτους 2015
για παιδιά μελών ΕΑΑΝ ηλικίας από 7 ετών έως 14 ετών 

γεννηθέντα από 2001 έως 2008

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ.Σ. /ΕΑΑΝ

1. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Ι. ΥΠ/ΧΟΣ 1 2006 ΟΧΙ
2. ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΣΤΗΣ 2 2003, 2006 ΟΧΙ
3. ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΝΤΧΟΣ 2 2001, 2004 ΟΧΙ
4. ΜΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΧΟΣ 1 2003 ΟΧΙ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Π/ΧΟΣ 1 2001 ΟΧΙ
6 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤ. ΑΝΤΧΟΣ 2 2002 ΟΧΙ
7. ΝΟΜΙΚΟΣ Μ. ΥΠΧΟΣ 1 2002 ΟΧΙ
8. ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ Π. ΥΠ/ΧΟΣ 1 2001, 2005 ΟΧΙ
9. ΚΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΧΟΣ 1 2003 ΟΧΙ
10. ΑΜΟΥΤΖΑΣ Η. ΥΠ/ΧΟΣ 1 2001 ΝΑΙ 2013, 2014
11. ΜΠΕΓΝΗΣ Μ. ΑΝΤΧΟΣ ΛΣ 1 2003 ΟΧΙ
12. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΧΟΣ 2 2003, 2004 ΟΧΙ
13. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ 1 2002 ΟΧΙ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. ΑΡΧ/ΧΟΣ 1 2003 ΝΑΙ 2014
15. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΧΗΣ ΛΣ 1 2001 ΟΧΙ
16. ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΧΟΣ 1 2004 ΝΑΙ

Ανακοινώσεις
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17. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠ/ΧΟΣ 1 2001 ΝΑΙ
18. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΧΟΣ 1 2005 ΟΧΙ
19. ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΥΠΧΟΣ 2 2004, 2005 ΟΧΙ
20. ΜΕΞΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΧΟΣ 2 2007 ΟΧΙ
21. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. ΥΠ/ΧΟΣ 1 2004 ΟΧΙ
22. ΣΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΧΟΣ ΛΣ 2 2002, 2006 ΟΧΙ
23. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΥΠΧΟΣ 1 2002 ΟΧΙ
24. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝ. ΥΠΟΝ/ΧΟΣ 1 2004 ΟΧΙ
25. ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚ. ΑΝΤ/ΧΟΣ ΛΣ 1 2005 ΟΧΙ
26. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΣΗΜ/ΡΟΣ 1 2003 ΟΧΙ
27. ΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΠΛΧΟΣ 1 2002 ΟΧΙ
28. ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΧΗΣ 1 2003 ΟΧΙ

Ανακοινώσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημερομηνία 3 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχές Στελεχών Ε.Δ. - ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ. - Λ.Σ.
1. Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυγματικές οι διατάξεις 

των περιπτώσεων 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3205/2003 και επήλθε μείωση στις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και 
των ΣΑ με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδος, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορ-
φώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, το 
Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης... έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές 
αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκτέλεση των αποφάσεων.

3.  Σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς προς τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ με τις διατάξεις του άρθρου 
86 του Ν. 4307/2014, αναπροσάρμοσε τις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, αναδρομικά από 1-8-2012 (ημερομηνία 
ισχύος των διατάξεων του Ν. 4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).

4.  Ύστερα από τα παραπάνω, για λόγους χρηστής διοίκησης και ηθικής ικανοποίησης των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, θα πρέπει 
οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ να εφαρμοστούν πλήρως, ήτοι να καταβληθεί αναδρομικά από 1-8-2012 και το υπόλοιπο 50% των 
αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Προς τούτο το ΥΠΕΘΑ, σε συ-
νεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, συγκρότησε επιτροπή με έργο τη σύνταξη νομοθετικής διάταξης και σχέδιο ΚΥΑ ώστε να 
καταστεί δυνατή η καταβολή και του υπόλοιπου 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, προκειμένου να έχουμε πλήρη 
συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ.

5. Το έργο της επιτροπής είναι καθαρά επικουρικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, καθόσον καθ’ ύλην 
αρμόδιο Υπουργείο για μισθολογικά-συνταξιοδοτικά θέματα είναι το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα άλλωστε και με τις ισχύουσες 
συνταγματικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό δεν σας αποστέλλουμε και αιτιολογική έκθεση για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

6. Μετά τις συνεδριάσεις της ανωτέρω επιτροπής, συντάχθηκε σχέδιο νόμου, καθώς και σχέδιο ΚΥΑ, σύμφωνα με τα οποία:
α. Οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επανέρχονται στα επίπεδα, όπως είχαν δια-

μορφωθεί την 31-7-2012, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις:
(1) Ετέθησαν στους συντελεστές ΓΕΠΣ - Δκτη 1ης Στρατιάς -Α/ΑΤΑ-Α/Στόλου και οι Υπαρχηγοί των Σ.Α. με συντελεστή 2,10, σύμφω-

να με τις εισηγήσεις των εκπροσώπων των Σ.Α.
(2) Ετέθη συντελεστής στο βασικό μισθό του Λοχία 0,799 ώστε το ποσό του βασικού μισθού στον εν λόγω βαθμό να διαμορφώ-

νεται στα 718,00 ευρώ, όπως ισχύει σήμερα και έχει διαμορφωθεί τόσο με τον Ν. 4093/2012 όσο και με τον Ν. 4307/2014, 
προκειμένου να καλύψει τους Ειδικούς Φόρους και τους Συνοριοφύλακες της ΕΛ.ΑΣ.

(3) Το επίδομα «Ειδικής Απασχόλησης» αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4002/2011 (ως ίσχυε την 1-7-2011 με ανώτατο 
ποσό τα 338,09 ευρώ για τα στελέχη των ΕΣ).

(4) Το επίδομα «Υψηλής - Αυξημένης Ευθύνης» του Ταξ/χου ετέθη στα 190,00 ευρώ (ενδιάμεσο όριο του ποσού των 176,00 ευρώ 
που λαμβάνεται υπόψη ως προς τη σύνταξη για Αξ/κούς μέχρι το βαθμό του Σ/χη και του ποσού των 205,00 ευρώ που κατα-
βάλλονταν πριν στους Ταξ/χους).
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(5) Το επίδομα «Διοίκησης - Διεύθυνσης» ορίζεται στα 28,00 ευρώ για τους Ανθ/στες-Υπαξ/κους, σύμφωνα με τις προτάσεις της 
ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., όπως ίσχυε με το Ν. 4093/2012.

(6) Το ανώτατο όριο των αποδοχών για τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 και όχι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου.

(7) Στα επιδόματα «θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης» και «ευθύνης διοίκησης - διεύθυνσης» έχει διαγραφεί η φράση «με 
εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στο βαθμό/ούς αυτό/ούς», (όπου υφίσταται) και αντί αυτού στο πρώτο εδάφιο των 
παραγράφων των εν λόγω επιδομάτων έχει γραφεί η φράση «οριζόμενο κατά εν ενεργεία φερόμενο βαθμό».
β. Η καταβολή των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών στα εν ενεργεία και στα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., 

καθώς επίσης και των αναδρομικών αυτών (νέων αποδοχών), προτείνεται όπως γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περι-
γράφεται στο συνημμένο σχέδιο της ΚΥΑ, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις.

(1) Το ποσό της εφάπαξ δόσης των αναδρομικών καθορίζεται στα 500,00 ευρώ, σε αντιδιαστολή με τα 250,00 ευρώ που ίσχυε 
στην προηγούμενη ΚΥΑ.

(2) Η καταβολή των αναδρομικών καθορίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις, αντί των 36 που προβλεπόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ, 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν νομικές προεκτάσεις όσον αφορά στην παρέλευση 5ετίας σε περίπτωση που θα αρ-
χίσει η καταβολή των νέων αναδρομικών μετά την παρέλευση της τρέχουσας 3ετίας.

(3) Ο χρόνος έναρξης καταβολής των αναδρομικών αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

7. Η πλήρης συμμόρφωση προς τις Αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα επί της παραγράφου 2 του παρόντος, φρο-
νούμε ότι κρίνεται επιβεβλημένη. Η καταβολή και του υπολοίπου 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, σε καμμία 
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αύξηση των αποδοχών τους.

8. Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι οι αποδοχές των στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, υπολεί-
πονται κατά πολύ έναντι των ομοιοβάθμων τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα παρουσίαζονται 
οι ετήσιες αποδοχές που καταβάλλονται σε ανώτερους-ανώτατους αξ/κούς στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Ισπανία.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ * ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σχης 58,447,71 ͼ 118.234,51 ͼ 90.578,52 ͼ
Ταξχος 70.782,30 ͼ 138.586,73 ͼ 107.643,24 ͼ
Υπτγος 78.760,97 ͼ 160.385,68 ͼ 113.185,68 ͼ
Αντγος 86.818,48 ͼ 201.386,71 ͼ 126.182,04 ͼ

* Μετατροπή της λίρας σε ευρώ.
9. Ύστερα από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και σχέδιο ΚΥΑ, τα οποία ενσωματώνουν 

τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος, προς υποβοήθησή σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδι-
ότητας.

10. Από την εφαρμογή της ανωτέρω προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, η οικονομική επιβάρυνση που αφορά στα εν ενεργεία 
στελέχη, αναλύεται περίπου ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 1-8-2012 ΕΩΣ 31-12-2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟ 1-1-2015
ΓΕΣ 92.000.000,00 ͼ 3.000.000,00 ͼ
ΓΕΝ 32.735.000,00 ͼ 1.123.000,00 ͼ
ΓΕΑ 45.284.340,05 ͼ 1.558.200,69 ͼ

ΕΛ.ΑΣ. 106.318.081,73 ͼ 3.717.287,81 ͼ
Π.Σ. 20.500.000,00 ͼ 707.000,00 ͼ 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 12.429.400,00 ͼ 449.397,82 ͼ
ΣΥΝΟΛΟ 309.266.821,78 ͼ 10.554.886,32 ͼ

11. Χειριστής του θέματος: Ανχης (Ο) Τσιάνταλης Βασίλειος τηλ. 2106598329

Πάνος Καμμένος ΥΕΘΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 - ΤΜΗΜΑ V

Ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Νομοθεσία (Επίτιμοι Ανώτατοι Αξιωματικοί) 

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 308/1997 (ΦΕΚ 220Α΄)
 β. ΠΔ 147/2014 (ΦΕΚ 238Α΄)
 γ. ΠαΔ 4-10/1999/ΓΕΕΘΑ
 δ. Φ.454/34/266172/Σ.4492/21 Νοε. 2014/ΓΕΕΘΑ/Β1
1. Σας κοινοποιούμε σχετικά (β) και (δ), που αφορούν στον επανακαθορισμό του καθεστώτος των Ανώτατων Αξιωματικών των ΕΔ, οι 

οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους, με ταυτόχρονη κατάργηση του προϊσχύσαντος σχετικού (α).
2.  Παρακαλείσθε για ενημέρωση των μελών σας.

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Πλοίαρχος Χ. Σασιάκος ΠΝ Διευθυντής Β3

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη 5 Μαΐου και την Τετάρτη 6 Μαΐου στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με το τοπικό παράρτημα της οργάνωσης 
«Το χαμόγελο του παιδιού» παρεχωρήθη επί δίωρο τις παραπάνω ημέρες το εντευκτήριο της ενώσεως, μετά από τη σχετική έγκριση 
της ΕΑΑΝ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των εθελοντών του.

 Για το ΔΣ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Σταματάκης ΠΝ

ΠΡΑΚΤΙΚO Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 104/07-05-2015

ΘΕΜΑ 6ο: Αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ. Ορισμός της ημερομηνίας αρχαιρεσιών - εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ.
ΣΧΕΤ:  α. Ν.Δ. 1171/72 20-5-72 άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1911/90 ΦΕΚ 166Α
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυ-

τικού (ΦΕΚ 124Α/1978).
 γ. ΚΥΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
 Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)» ΦΕΚ 
216, τ. Β’, 31-3-1993.

 δ. ΦΕΚ 250/04-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
 ε. ΦΕΚ 288/20-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
 στ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ. Αριθμ. 09/11-07-2013 Θέμα 1ο 

1. Σύμφωνα με τα σχετικά η θητεία του εκάστοτε ΔΣ της ΕΑΑΝ είναι τριετής. Η τριετία του παρόντος λήγει την 30/06/2016. 
2. Κατόπιν αυτού ορίζεται η 20-03-2016 ημέρα Κυριακή ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ.
3. Ως τόπος διεξαγωγής των ορίζονται οι χώροι της έδρας της ΕΑΑΝ στην Αθήνα και επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 

στην πλατεία Κλαυθμώνος και οι χώροι στις έδρες των παραρτημάτων ΕΑΑΝ.
4. Με νεωτέρα απόφαση θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες διεξαγωγής των.
5. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόρης Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 105/14-05-2015

ΘΕΜΑ 10ο: Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2016 την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.
1. Προτείνεται όπως η κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2016 να γίνει 17 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:00 μέχρι 

13:30 στο Αμφιθέατρο και φουαγιέ στο Πολεμικό Μουσείο.
2. Η ΕΑΑΝ να ζητήσει με έγγραφο την διάθεση του Πολεμικού Μουσείου ως ανωτέρω.
3. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόρης Γεωργακόπουλος ΠΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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

Αριθ. Πρωτοκόλλου 197  Ημερομηνία 20 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΚΒ
ΚΟΙΝ : Στρατιωτικό Γραφείο ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένου
 ΕΓΑ/ΓΕΝ
 Υ/ΓΕΝ
 ΓΕΝ/ΔΚΕ

ΘΕΜΑ : Τροποίηση ΚΥΑ περί εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.

ΣΧΕΤ: α. Ν.Δ. 1171/72
 β. ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ’ αριθ. 932/2/93 από 18-02-1993 (ΦΕΚ 216/Β/ 31-03-1993)
 γ. Απόφαση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. υπ’ αριθ. 105 Θέμα 3ο της 14-05-2015
 δ. Απόφαση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν υπ’ αριθ. 105 Θέμα 7ο της 14-05-2015
1. Ως γνωστόν η σύνθεση και η εκλογή του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. γίνεται σύμφωνα με το σχετ. (β) κατ’ εφαρμογήν του σχετ. (α).
2. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι το σχετ. (β), το οποίον έχει συμπληρώσει 32 χρόνια ζωής, χρήζει επικαιροποίησης στις 

σύγχρονες απαιτήσεις π.χ. θέσπιση επιστολικής/ηλεκτρονικής ψήφου και στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην κατάσταση των 
Αξιωματικών π.χ. κατηγορίες αυτών.

3. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Α.Α.Ν. συγκρότησε επιτροπή, η οποία υπέβαλε στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. τις προτάσεις της για έκδοση νέας ΚΥΑ 
σε αντικατάσταση του σχετ. (β), το οποίο τις επεξεργάζεται, αλλά με σχετικά βραδύ ρυθμό, λόγω της σοβαρότητας των αλλαγών που 
προτείνονται.

4. Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. απεφάσισε όπως οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. λάβουν χώραν την 20-03-2016.
5. Η θέσπιση της επιστολικής ψήφου είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτήν το 80% περίπου του εκλογικού σώματος στερείται του 

δικαιώματος του εκλέγειν, γιατί πρέπει υποχρεωτικά να μεταβεί σε χώρους όπου υπάρχουν Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Ν. ( Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Σαλαμίνα, Πόρο και Κέρκυρα). Στατιστικά από τα περίπου 13.000 Μέλη μας ψηφίζουν μόνο τα 2.000

6. Επειδή:
α. Υπάρχει καθολική απαίτηση των Μελών μας για την θέσπιση επιστολικής ψήφου.
β. Προτείνεται ομόφωνα από την επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου 3.
γ. Τα περιθώρια μέχρι την προκήρυξη των εκλογών (το αργότερο 20-01-2016) είναι σχετικά στενά.
δ. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
ε. Το σύστημα της επιστολικής ψήφου εφαρμόζεται ήδη σε Πανεπιστήμια και Ν.Π.Ι.Δ., προτείνουμε την άμεση ανάληψη ενεργειών 

ώστε η παράγραφος 2β(4) του σχετ. (β) να τροποιηθεί ως ακολούθως: 
«Η ψηφοφορία διενεργείται κατ’ αρχήν στα Γραφεία-Εντευκτήριο της Ε.Α.Α.Ν., στα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Ν. και σε άλλους οριζό-

μενους από αυτήν κατάλληλους χώρους. Επιτρέπεται η διεξαγωγή ψηφοφορίας, παράλληλα με την ισχύουσα με την φυσική παρουσία 
του ψηφοφόρου και με επιστολική ψήφο, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, η διαφάνεια και το αδέ-
καστο της διαδικασίας, με οδηγίες που θα εκδώσει το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν., που είναι υπεύθυνο για την όλη διαδικασία των εκλογών. Υπό τις 
ίδιες προυποθέσεις επιτρέπεται και η διεξαγωγή ψηφοφορίας με ηλεκτρονική ψήφο».

7. Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. με το σχετ.(δ) ενέκρινε κατ’ αρχήν την διαδικασία της επιστολικής ψήφου, η οποία εάν κριθεί από εσάς απαραί-
τητο δύναται να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω διόρθωση.

8. Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. παράλληλα εξετάζει και τις υπόλοιπες προτάσεις της επιτροπής της ανωτέρω παραγράφου 3 και θα τις διαβιβά-
σει μετά το πέρας των προβλεπομένων διαδικασιών.

9. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα σχετ. (γ) και (δ) για ενημέρωσή σας.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β1 - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Νομοθεσία (Επίτιμοι Ανώτατοι Αξιωματικοί) 
ΣΧΕΤ.: Φ.454/34/266172/Σ.4492/21-11 2014/ΓΕΕΘΑ/Β1
1. Σε συνέχεια σχετικού με το οποίο καθορίστηκαν θέματα χορήγησης δελτίου ταυτότητας των αξ/κών που διατηρούν τον επί τιμή 

τίτλο τους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
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α. Όπως καθορίστηκε με το σχετικό, οι επίτιμοι αξ/κοί στους οποίους χορηγήθηκε στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας μέχρι και την 
έναρξη ισχύος του ΠΔ 147/2014 (ΦΕΚ 238Α΄), δηλαδή έως και 30-10-2014, διατηρούν τον επί τιμή τίτλο τους, και διευκρινίζο-
νται τα ακόλουθα:

β. Οι αξ/κοί αυτοί υπάγονται στο νέο καθεστώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εφόσον το επιθυμούν και 
2. Εφόσον απαιτείται η αντικατάσταση του δελτίου που κατέχουν λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας.

2. Εν τούτοις και με γνώμονα την ασφάλεια των συναλλαγών, καθορίζεται ότι όσοι αξ/κοί της παραπάνω κατηγορίας, επιθυμούν 
την επανέκδοση στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας, θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται αυτού, 
δεδομένου ότι το δικαίωμά τους ανάγεται όχι στο χρόνο της αντικατάστασης, αλλά στο χρόνο αρχικής χορήγησης, δηλαδή πριν την 
έναρξη ισχύος του ΠΔ 147/2014 (ΦΕΚ 238Α΄).

3. Η παρούσα να τηρείται με το σχετικό και τα ΓΕ να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Ενώσεων Αποστράτων.
Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ B3 - ΤΜΗΜΑ III

Ημερομηνία 29 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: Προσωπικό - Διοικητικά
1. Επί της σχετικής επιστολής σας με την οποίαν διαβιβάστηκαν αιτήματα απονομής ξίφους τριάντα τεσσάρων (34) Αξιωματικών (Ε) 

εα, παρακαλούμε, μεριμνήστε για την ενημέρωση των εν λόγω ενδιαφερομένων μελών σας ως ακολούθως:
α. Η Διοίκηση προγραμματίζει και ακολούθως κατά τις κείμενες διατάξεις διοργανώνει τελετές επίδοσης ξιφών, θέτοντας πρόδηλα 

σε προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εν ενεργεία Αξιωματικών, για τους οποίους άλλωστε το ξίφος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στολής που φέρουν.

β. Περαιτέρω, δεδομένης της εκπλήρωσης ανωτέρω απαιτήσεως και σε συνάρτηση με τους διατιθέμενους πόρους, υφίσταται 
εναργής πρόθεση για την απονομή ξιφών σε απόστρατους Αξιωματικούς στο μέλλον, τηρώντας για τον λόγο αυτό πλήρη κατά-
λογο προσωπικού και απαιτούμενων στοιχείων, για την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Αρχιπλοίαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ Διευθυντής Κλάδου Β΄

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε3 - ΤΜΗΜΑ V

Ημερομηνία 30 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: Επαναφορά στο ΥΠΕΘΑ της πλήρους εποπτείας των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ καθώς και των οικείων κλάδων και 
λογαριασμών τους
1. Επί σχετικού (α), σας γνωρίζετε ότι έχει ήδη υποβληθεί αρμοδίως από ΓΕΝ η σχετική (β) πρόταση ανάληψης συγκεκριμένης νομο-

θετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία ΕΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί/κλάδοι τους , απεμπλακούν από το σύνολο 
των επίμαχων διατάξεων αρμοδιότητος του Yπουργείου Εργασίας, ως σχετικά (γ) και (δ).

2. Συναφώς γνωρίζετε ότι η σχετική (β) πρόταση ΓΕΝ έτυχε ομόφωνης αποδοχής στο πλαίσιο εργασιών της συσταθείσας με σχετικό 
(ε) διακλαδικής επιτροπής (εκπροσώπων ΜΤ και ΓΕ), η οποία υπέβαλε την 29-04-2015 στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ σχετικό Πρακτικό για την 
περαιτέρω προώθηση αυτού στον κ. ΥΕΘΑ. 

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Υποναύαρχος Δ. Χέλμης ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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

Ημερομηνία 11 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Ν. 2/2015

1. Με την ευκαιρία της ενάρξεως της θερινής περιόδου, υπενθυμίζουμε στους αποστράτους του Π.Ν. της Επαρχίας ότι με το σήμα 
του ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ 260640Ζ ΙΟΥΛ. 2013 προς τα Γενικά Επιτελεία, επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και ελεύ-
θερης εισόδου των εν αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. που έχουν το σχετικό δικαίωμα, σε όλα τα Κέντρα Παραθερισμού των Ε.Δ. 
(ΚΑΑΥ-ΘΑΝ-ΚΕΘΑ) ανεξαρτήτως Κλάδου, πλην Νομού Αττικής και εφόσον στη συγκεκριμένη Περιφέρεια δεν υφίσταται Παραθεριστικό 
Κέντρο αντίστοιχο του Κλάδου τους.
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2. Σε περίπτωση που δεν επιτραπεί η είσοδος σε Παραθεριστικό Κέντρο, ως ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος να επικαλεσθεί την ανω-
τέρω Διαταγή ΓΕΕΘΑ και εάν συνεχισθεί η άρνηση, να επικοινωνήσει με τον χειριστή του θέματος στο τηλεφωνο 210-6575166.

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

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

Αριθ. Πρωτοκόλλου 164  Ημερομηνία 6 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο
ΚΟΙΝ : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας κ. Κ. Ήσυχο
 Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Τόσκα
 ΕΓΑ/ΑΓΕΕΘΑ
 ΕΓΑ/ΓΕΣ
 ΕΓΑ/ΓΕΝ
 ΕΓΑ/ΓΕΑ

ΘΕΜΑ : Καθιέρωση «Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου»

1. Κατά την συνάντηση που είχε μαζί σας το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων την 31-01-2015, συμφωνήσατε 
στην καθιέρωση «Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου» και ζητήσατε τις προτάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.

2. Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις μας ως ακολούθως:
α. Ως καλύτερη επιλογή θα ήταν ο συνεορτασμός μαζί με την ημέρα των Ε.Δ. την 21η Νοεμβρίου, με σκοπό την μείωση του κόστους, 

την μη αύξηση των εορτών και τελετών και κυρίως το μήνυμα που θα εκπεμφθεί ότι το εν αποστρατεία προσωπικό των Ε.Δ. έχει συμβά-
λει στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της Χώρας στο παρελθόν, ενώ το εν ενεργεία προσωπικό των Ε.Δ. συνεχίζει 
το έργο αυτό στο παρόν και θα το συνεχίσει και στο μέλλον. Εάν δεν επιλεγεί η 21η Νοεμβρίου, τότε κατά σειράν προτείνονται η 21η 
Μαΐου και η 14η Σεπτεμβρίου.

β. Κατά τον εορτασμό θα λάβουν χώρα Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής 
Ηγεσίας της Χώρας, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου από τους Προέδρους των τριών Ενώσεων, πανηγυρι-
κή εκδήλωση με ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο, έκθεση έργων τέχνης και λογοτεχνίας αποστράτων και βράβευση βετεράνων και απο-
στράτων που διεκρίθησαν στον επαγγελματικό στίβο, αλλά και μετά την αποστρατεία τους. Παρόμοιες εκδηλώσεις θα λάβουν χώραν 
σε πόλεις, όπου υπάρχουν Παραρτήματα των τριών Ενώσεων.

3. Με την ευκαιρία αυτή, το Συντονιστικό Συμβούλιο εξετάζει την δημιουργία Μουσείου των Αποστράτων/Βετεράνων, όπου θα 
φυλάσσονται και θα εκτίθενται σπάνιες εκδόσεις, αντικείμενα αποστράτων/βετεράνων ιστορικής αξίας, στολές, παράσημα, φωτογρα-
φίες, video, επιστολές, κ.λπ. Για την στέγαση του Μουσείου αυτού θα μπορούσε να παραχωρηθεί από το ΥΠΕΘΑ κατάλληλος χώρος 
που στη συνέχεια με πόρους από το ΕΣΠΑ και από τις τρεις Ενώσεις θα διαμορφωνόταν σε μουσειακό χώρο.

4. Παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες.
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. Γρηγ. 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 της αντιγραφής ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου και της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

H.ΔΙ.ΚΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία 28 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα της ΕΑΑΝ για τον υπολογισμό μειώσεων στρατιωτικών συντάξεων του Ν. 4093/2012 και 
επιστροφής αναδρομικών
ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αριθμ. 119/26-03-2015 (απαντητικοί Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. Α.Π. 2734/31-03-2105)

Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας και στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
τους ΦΚΑ και επιπροσθέτως, της πλήρους και αναλυτικής ενημέρωσης για θέματα των αρμοδιοτήτων μας, αποδεχόμαστε το αίτημά 
σας για καθορισμό συνάντησης στα γραφεία μας.
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Υπενθυμίζουμε ότι η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. υλοποιεί τον μηνιαίο υπολογισμό των καταβλητέων ποσών σύνταξης σύμφωνα με τα στοιχεία 
που της αποστέλλουν οι φορείς. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση των συντάξεων ανά συνταξιούχο, τον υπολογισμό των 
μειώσεων των Ν. 3863/10, Ν. 3986/11, Ν. 4024/11, Ν. 4051/12 και Ν. 4093/12, των λοιπών προ φόρου κρατήσεων, του φόρου και των 
μετά το φόρο κρατήσεων που μπορεί να έχει ένας συνταξιούχος. Στη συνέχεια υπολογίζεται τo τελικό πληρωτέο ποσό της σύνταξης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αναδρομικά ποσά που μπορεί να δικαιούται ο συνταξιούχος. Επισημαίνουμε ότι τα αναδρομικά ποσά 
υπολογίζονται από τους φορείς και όχι από την Η.ΔΙ.ΚΑ. Συνεπώς μπορούμε να σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικα-
σία εκκαθάρισης των μηνιαίων ποσών σύνταξης που υπολογίζουμε εμείς, όχι όμως και των αναδρομικών ποσών που υπολογίζουν και 
μας αποστέλλουν οι φορείς.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να μας αποστέλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδεικτικές περιπτώσεις συνταξιούχων 
(ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, μήνας καταβολής σύνταξης) για τους οποίους θεωρείτε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο υπο-
λογισμού των μειώσεων που καθορίζονται με τον Ν. 4093/2012, προκειμένου να τις ελέγξουμε και να σας προσδιορίσουμε τις αιτίες 
διαφοροποίησής τους.

ο Προϊστάμενος τμήματος Σταύρος Παπαϊωάννου

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, 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

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ   Ημερομηνία 25 Μαΐου 2015

Επισημαίνουμε ότι στον παραθερισμό του έτους 2015, που διανύουμε, συνέβαλε με υπόδειξη και στήριξη ηλεκτρο-
νικά του όλου θέματος ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Θεοδ. Γερούκης ΠΝ εα και παρακολουθεί την 
εφαρμογή του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Τα μέλη της ΕΑΑΝ που παραθερίζουν ή είναι αναπληρωματικά στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ των περιόδων 7 (Ζ) από 8 Αυγού-
στου - 20 Αυγούστου και 8 (Η) από 22 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου συνιστάται όπως μέχρι 20 Ιουλίου 2015 να δηλώσουν στην 
ΕΑΑΝ τυχόν ακυρώσεις παραθερισμού των ή να δηλώσουν οι αναπληρωματικοί των περιόδων αυτών, εάν επιθυμούν να παραθε-
ρίσουν, εφόσον υπάρξουν κενά οικήματα/δωμάτια, καθότι η ΕΑΑΝ το μήνα Αύγουστο θα λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό.  

Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόρης Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ευχαριστήρια επιστολή

Αξιότιμε Αρχιπλοίαρχε (ΥΟ) εα, Εμμανουήλ Αναστασάκη ΠΝ

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη μεγάλη προσφορά σας προς τους αποστράτους και 
φυσικά στα εν ενεργεία στελέχη του ΠΝ στο οδοντιατρικό τμήμα του ΜΤΝ και του ΝΝΑ, που υπηρετήσατε όλα αυτά τα χρόνια, παρόλα τα προβλή-
ματα και τις αντιξοότητες.

Ως γιατρός, ως επιστήμων, ως άνθρωπος υπήρξατε απόλυτα συνεπής και άψογος. Το ήθος και η επιστημονική σας κατάρτιση αποτελούσαν για 
τους ανθρώπους του ΠΝ εγγύηση αριστείας.

Η αποστρατεία σας αποτελεί μεγάλη απώλεια για το ΠΝ.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η προσφορά σας θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση γι’ αυτούς που θα συνεχίσουν το έργο σας.
Σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο και να συνεχίσετε τη λαμπρή σταδιοδρομία σας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς για την ανθρωπιά, τη φροντίδα και τη συμπεριφορά σας.
Με εκτίμηση
Αντιναύαρχος εα Α. Ζωιδάκης ΠΝ, Αντιναύαρχος εα Λ. Ρόκος ΠΝ, Αντιναύαρχος εα Γ. Χουλιαράς ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ι. Αυγουλάς ΠΝ, Πλω-

τάρχης (Ε) εα Λ. Ζέρβας ΠΝ, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ν. Μιχαηλίδης ΠΝ.
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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 ενδιαφέροντος, να 
έχει περιορισμένη έκταση και να μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογρα-
φημένες σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζεται το 
κείμενο σε ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.

Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη – απο-
στολέα.

Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει 
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 θέ-
σεων.

Ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και 
αξίες που υπηρετήσαμε.

Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση 
που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέ-
ροντα, 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 αντίγραφο.

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

Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις 
του υπογράφοντος.

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

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»

Για την Ακρίβεια της Αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ 

Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρα-
καλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο 
σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλ-
λευση 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, σύζυγος 

συναδέλφου, ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και Ρυθ-
μίσεις οφειλών (Νόμος Κατσέλη). Γραφείο Σκουζέ 1Α, Πει-
ραιάς. Τηλ. 210 4292611, Κιν.: 6944 241729

• Γιαννουλέα-Βερβέρη Αικατερίνη, Δρ. Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος MD, PhD, κόρη απόστρατου, διατηρεί ια-
τρείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Εφέσσου 48, 
τηλ. 2310 43 32 64, με ειδικές τιμές στους απόστρατους.

• Πουλημενέα Γεωργία, Κλινική Ψυχολόγος, Πτυ-
χιούχος με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο «Victor 
Segalen», Μπορντώ Γαλλίας. Λ. Αλεξάνδρας 158Α (Μετρό 
Αμπελοκήπων), Αθήνα, Τηλ. 69 78 79 82 98.

• Πορόγλου Αφροδίτη, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλο-
λογίας Παν/μίου Αθηνών, κόρη συναδέλφου, παραδίδει 

μαθήματα Αγγλικών στην περιοχή του Πειραιά, Τηλ. 69 56 
02 04 37.

• Μιχαηλίδης Γεώργιος, (γιος αξιωματικού ΠΝ) αναλαμ-
βάνει παντός είδους λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες με 
καλές τιμές για τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. τηλ. 69 74 81 02 61.

• Γιώργος Μαρκεζίνης Πλοίαρχος εα ΠΝ, Απόφοι-
τος Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ, Λογιστής Β’ Τάξης - 
Φοροτεχνικός. Σφακίων 36, Χανιά, Τηλ.: 28215-04034, 
6943488621.

• Γραφείο Τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ» του Νικολάου 
Ταβουλάρη (γιος του συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλά-
ρη) τηλ. 69 72 41 67 61.

Οικόπεδα
• Οικόπεδα ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 194/οικ. 7
Τηλ. 69 37 25 25 00

• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ 
Τηλ. 28 10 28 95 19

Χρήσιμες Πληροφορίες
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«Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935): 
Μια ψυχογραφική προσέγγιση»

Συγγραφέας: Αριστείδης Γ. Διαμαντής
Έκδοση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού,  
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αθήνα 2013  

(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2014)

Γράφει ο Δρ. Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος 

Γιατρός - Ιστορικός της Ιατρικής - Συγγραφέας

Ο Παύλος Κουντουριώτης, όπως άλλωστε και κάθε άνθρω-
πος, υπήρξε τέκνο της εποχής του, αλλά ταυτόχρονα και 

δημιουργός της. Για να κατανοήσουμε το βίο και την προσωπικό-
τητα του Κουντουριώτη, και συνακόλουθα για να κατανοήσουμε 
το βιβλίο του Αριστείδη Διαμαντή, θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι 
ο βιογραφούμενος έζησε σε μια εποχή και έδρασε μέσα σε μια 
κοινωνία που είχε άλλους κώδικες αξιών και διαφορετικά κοινω-
νικά πρότυπα. 

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης κατά τη διάρκεια της ζωής του, 
λόγω των πολεμικών του κατορθωμάτων, αλλά και λόγω της εντι-
μότητας, του ήθους και του πατριωτισμού του, βρέθηκε στο ανώ-
τερο αξίωμα της χώρας, στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Και όμως, όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας 
στο θαυμάσιο βιβλίο του, αυτός ο δοξασμένος ήρωας του πο-
λέμου, που εκτιμάτο ακόμα και από τους πολιτικούς του αντιπά-
λους, δεν δίστασε να εγκαταλείψει την επίζηλη και προσοδοφό-
ρα θέση, όταν του παρουσιάστηκε ένα ασήμαντο τρέμουλο στο 
χέρι. Ο τότε Πρόεδρος Κουντουριώτης προτίμησε να παραιτηθεί 
για να μην δώσει αφορμή στους ξένους διπλωμάτες να κάνουν 
δυσμενή σχόλια για τον πρώτο πολίτη της χώρας. Δεν παρέμεινε 
γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας ο Κουντουριώτης, αλλά 
προτίμησε να παραιτηθεί, για να μην θιγεί το κύρος της πατρί-
δας.

Τότε, στην κοινωνία που έζησε ο Παύλος Κουντουριώτης, 
όλοι οι Έλληνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη, ως 
κοινωνία, έβαζαν το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το προ-
σωπικό τους συμφέρον. 

Τότε, που ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζο-
ντας τη μεγάλη σημασία που θα είχε το Πολεμικό Ναυτικό στους 
Βαλκανικούς Πολέμους, απευθυνόμενος λίγο πριν από την κή-
ρυξη του πολέμου στους άνδρες του Στόλου τους είπε: «Δεν σας 
ζητώ να θυσιαστείτε για την πατρίδα, αυτό είναι το λιγότερο που 
μπορείτε να κάνετε, σας ζητώ να νικήσετε!». 

Τότε, που ο ναύαρχος Κουντουριώτης, σε σύσκεψη επιτελών 
που επεσήμαναν τις υπέρτερες τουρκικές ναυτικές δυνάμεις, 
είπε: «Και την ψυχή μωρέ, την ψυχή που την βάζετε;». 

Τότε, που ο επίσημος απεσταλμένος της Ελλάδας για τις δια-
πραγματεύσεις στο Λιβόρνο προκειμένου να αγοράσουμε το θω-
ρακισμένο καταδρομικό «Αβέρωφ», όταν έκλεισε η συμφωνία 
της αγοράς, το 1911, στη δεξίωση που ακολούθησε, σηκώθηκε 
από τη θέση του και ζήτησε από τον πρόεδρο των ναυπηγείων 

Orlando, να ανακοινώσει επισήμως και δημοσίως ποιο θα ήταν 
το ποσό που θα του έδινε ως προμήθεια. 

Και όταν ο έκπληκτος Orlando του είπε με νόημα, ότι αυτό 
το θέμα θα το συζητήσουν και θα το τακτοποιήσουν στο γραφείο 
του την άλλη μέρα, ο Έλληνας διαμεσολαβητής Κοντόσταυλος, 
του ζήτησε να ανακοινώσει δημοσίως το ποσό της προμήθειας. 
Το ποσό ανακοινώθηκε και ανερχόταν στις 200.000 χρυσές λίρες. 
Ποσό μυθώδες για την εποχή. Τότε ο Κοντόσταυλος δημοσίως ζή-
τησε από τον Orlando το ποσό αυτό να μην καταβληθεί στον ίδιο, 
αλλά να αφαιρεθεί από το ποσό που θα πλήρωνε η Ελλάς για την 
απόκτηση του πλοίου. 

Αυτή ήταν τότε η πολιτική, η στρατιωτική και η πνευματική 
ηγεσία του τόπου, και γι’ αυτό νικήσαμε. 

Ο συγγραφέας Διαμαντής, όπως αναφέρει στην εισαγωγή 
του βιβλίου του, καταπιάστηκε με τον ήρωα των νεανικών του 
χρόνων, το μεγάλο ναυμάχο, που συνέβαλε καθοριστικά στη 
μεγάλη νίκη των Βαλκανικών Πολέμων. Ο συγγραφέας δεν πε-
ριορίστηκε μόνο να μελετήσει και προβάλλει τη ζωή και το έργο 
του Παύλου Κουντουριώτη, αλλά, και εδώ βρίσκεται η μεγάλη 
πρωτοτυπία του βιβλίου, που το κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες 
βιογραφίες της βιβλιογραφίας μας, ως ερευνητής κυτταρολόγος 
αναζήτησε και βρήκε τα «πρωτογενή ψυχικά κύτταρα», ας μου 
επιτραπεί η εκφραστική μεταφορά, που διαμόρφωσαν το χαρα-
κτήρα και την προσωπικότητα του βιογραφούμενου.

Η ψυχογραφική προσέγγιση του συγγραφέα ανακάλυψε τα 
πρωτογενή στοιχεία της προσωπικότητας του Κουντουριώτη, και 
αυτά προέρχονταν από τη χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας αγάπη για την 
πατρίδα, τη βαθειά θρησκευτική πίστη και την οικογενειακή πα-
ράδοση από τον παππού του, που υπήρξε σημαντικός αγωνιστής 
της Επανάστασης του 1821.

 Δηλαδή, με απλά λόγια, οι βάσεις πάνω στις οποίες δομή-
θηκε η προσωπικότητα του Κουντουριώτη, και καθόρισε αργό-
τερα τη συμπεριφορά του στα πολεμικά και πολιτικά δρώμενα 
του τόπου, δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά το ιδεολογικό τρίπτυχο 
που κυριαρχούσε για πολλές δεκαετίες στον τόπο μας, το οποίο 
μας στήριζε και μας ένωνε ως κοινωνία, Πατρίδα, Θρησκεία, Οι-
κογένεια.

Όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα αντιληφθούν την τεράστια 
προσπάθεια που κατέβαλε ο ερευνητής προκειμένου να εντο-
πίσει και να μελετήσει ένα μεγάλο εύρος δημοσιευμάτων που 
άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στο ναύαρχο Κουντουριώτη και 

Διάφορα
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την εποχή του. Κυρίως όμως, θα διαπιστώσουν με πόσο σεβασμό 
και αγάπη προσέγγισε ο συγγραφέας την προσωπικότητα που 
παρουσιάζει, αλλά ταυτόχρονα, και με πόσο σεβασμό προς την 
ιστορική αλήθεια την κατέγραψε. 

Το βιβλίο για το ναύαρχο Κουντουριώτη, χάρις στην επιμε-
λημένη επιλογή των φωτογραφιών και των μαρτυριών εκείνης 
της εποχής, χάρις στα σύντομα και ευσύνοπτα κεφάλαια, χάρις 
στα κατατοπιστικά σχόλια, και κυρίως, χάρις στον άψογο χειρι-
σμό της γλώσσας από το συγγραφέα, διαβάζεται ευχάριστα και 
προτρέπει τον αναγνώστη να το διεξέλθει, απνευστί από την 
αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να ενημερωθεί και να γνωρίσει την 
ηρωική μορφή που συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη νίκη των 
Βαλκανικών Πολέμων αλλά και στα πολιτικά δρώμενα της νεότε-
ρης ιστορίας μας.

 Ο συγγραφέας δεν εξέδωσε το βιβλίο για να κερδίσει χρήμα-
τα από τις πωλήσεις, το παραχώρησε στο Πολεμικό Ναυτικό. Δεν 
γνωρίζω αν το συγκεκριμένο βιβλίο θα πραγματοποιήσει πολλές 
πωλήσεις, αν δηλαδή θα αποτελέσει αυτό που ονομάζεται σήμε-
ρα εκδοτική επιτυχία. Είμαι όμως απόλυτα πεπεισμένος, ότι το 
βιβλίο αποτελεί ήδη μια πνευματική επιτυχία του Αριστείδη Δια-
μαντή. Στο βωμό της αληθείας για την ιστορία του τόπου μας, ο 
συγγραφέας κατέθεσε την δική του άψογα δουλεμένη εισφορά.

Αναμφίβολα το βιβλίο για το ναύαρχο Κουντουριώτη απο-
τελεί τιμή για το συγγραφέα που το έγραψε, καθώς, και για το 
Πολεμικό μας Ναυτικό που το εξέδωσε. Εκτός από ένα χρήσιμο 
ιστορικό ανάγνωσμα, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, το βι-
βλίο προσφέρεται και για μια άλλου είδους προσέγγιση. Η πατρί-
δα μας περνάει δύσκολες καταστάσεις. Ο γράφων πιστεύει ακρά-

δαντα, ότι η τωρινή κρίση δεν είναι οικονομική αλλά πνευματική, 
κρίση ηθικών αξιών και ιεραρχήσεων. Προκειμένου να αντιμετω-
πίσουμε την κρίση θα πρέπει να στραφούμε και να αντλήσουμε 
δυνάμεις από τα αστείρευτα πνευματικά αποθέματα της Φυλής 
μας.

Ο Κουντουριώτης, με το προσωπικό του έργο ως παράδειγ-
μα, στέκει σαν φάρος και μας δείχνει την πορεία της αρετής, της 
ανιδιοτέλειας και της φιλοπατρίας. Άραγε, θα επιλέξουμε να 
ακολουθήσουμε τη ρότα που χάραξε σε ολόκληρη τη ζωή του ο 
Υδραίος γίγαντας; 

Θα κλείσω τη βιβλιοπαρουσίαση με μια προσωπική μαρτυ-
ρία από την πρώτη επαφή μου με το βιβλίο. Το καλοκαίρι του 
2013, με την ευκαιρία ενός ιατρικού συνεδρίου, μια μικρή συ-
ντροφιά φίλων βρεθήκαμε στην Κω. Εκεί, ο Αριστείδης μας διά-
βασε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του για το ναύαρχο 
Κουντουριώτη, το οποίο δεν είχε εκδοθεί τότε, αλλά είχε ολο-
κληρωθεί το τελικό δοκίμιο και ήταν έτοιμο να αποσταλεί στο 
τυπογραφείο.

Όταν τελείωσε η ανάγνωση των αποσπασμάτων, τα μάτια 
του συγγραφέα, αλλά και τα μάτια όλων μας, είχαν βουρκώσει 
από τη συγκίνηση. Ναι, υπάρχουν ακόμα Έλληνες που βουρκώ-
νουν τα μάτια τους όταν αναλογίζονται τους ήρωες του παρελθό-
ντος. Υπάρχουν ακόμα Έλληνες και Ελληνίδες που δακρύζουν για 
τους ήρωες, δακρύζουν για αυτούς που έδωσαν, ή για όσους συ-
νειδητά ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για την Πατρίδα. 

Για αυτούς τους Έλληνες γράφτηκε το βιβλίο και σε αυτούς 
τους Έλληνες απευθύνεται.                                                          

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μιχάλη Μέντη που μου έδωσε την δυνατότητα να διαβάσω πριν την κυ-
κλοφορία, το βιβλίο του με τίτλο «Το κάλεσμα του Ποσειδώνα»  και οφείλω να ομολογήσω ότι έμεινα 
κατενθουσιασμένος με τις εξιστορήσεις συμβάντων που πέρασαν στην ιστορία. 

Η παρουσίαση του βιβλίου στο οποίο έχουν γραφεί με γλαφυρότητα ανέκδοτες ιστορίες από την 
υπηρεσία του συγγραφέα στα υποβρύχια, θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα από τις εκδόσεις ΑΓ-
ΓΕΛΑΚΗ.                                                                                                                                                                         

«Το κάλεσμα του Ποσειδώνα»
Συγγραφέας: Μιχαήλ Μέντης
Εκδόσεις: ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης

Διάφορα
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Μ ε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο Πολεμικό Μουσείο το Σάβ-
βατο 16 Μαΐου η προγραμματισμένη ημερίδα του Ελληνικού 
Συνδέσμου Υποβρυχίων προς τιμή του Υποβρυχίου ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-
3) που βυθίστηκε αύτανδρο την 29η Δεκεμβρίου 1940 βόρεια της 
νήσου Οθρονός (Οθωνοί) σε στίγμα 40ο 31΄ Ν – 19ο 02΄Ε.

Η ημερίδα ήρθε να συμπληρώσει την πρωτοβουλία των λι-
γοστών κατοίκων της νήσου Οθρονός οι οποίοι από το υστέρημά 
τους κατασκεύασαν μνημείο να τιμήσουν τους πεσόντες του Υ/Β 
ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3), τα εγκαίνια του οποίου ορίστηκε να πραγματο-
ποιηθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015. Στην κατασκευή του μνη-
μείου σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Αλέξανδρος 
Κασσίμης ο οποίος με τις ενέργειές του, την οικονομική συνει-
σφορά των κατοίκων του νησιού και τη συνδρομή της ηγεσίας 
του Πολεμικού Ναυτικού τίμησαν την προσφορά στην πατρίδα 
των μελών του πληρώματος του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3).

Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Συνδέσμου Υποβρυχίων Αντιναύαρχος ε.α Παναγιώτης Ραδίτσας 
ΠΝ, σύντομο χαιρετισμό του Αντιδημάρχου Οθρονιωτών απηύ-
θυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Γεώργιος Αργυ-
ρός, ακολούθησε ομιλία του Διοικητού Υποβρυχίων Πλοιάρχου 
Βασιλείου Κάτσικα ΠΝ με θέμα «Σύντομη ιστορική αναδρομή 
του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3) κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», στη συ-
νέχεια ο ηθοποιός Κώστας Πρέκκας απήγγειλε… ζώντας το… το 
ποίημα του Άγγελου Σικελιανού αφιερωμένο στο Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ 

(Υ-3), κατόπιν έλαβε τον λόγο ο συγγραφέας – ιστορικός – δημο-
σιογράφος Γεώργιος Λεκάκης πραγματοποιώντας διάλεξη «Τα-
ξιδιωτική γνωριμία με τα Διαπόντια νησιά», και τα θέματα της 
ημερίδας έκλεισε η συγγραφεύς – ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας 
Κυρία Κρίστυ Eμίλιο Ιωαννίδου με θέμα «Γηραιοί θηρευτές πολε-
μώντας τον εχθρό με απαρχαιωμένο υλικό».

Η ημερίδα έκλεισε με προσκλητήριο των 48 μελών του πλη-
ρώματος του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3) και την «ενός λεπτού σιγή» ακο-
λούθησε ο «Θούριος των υποβρυχίων» που έλεγαν τα πληρώ-
ματα κατά τον απόπλου τους για περιπολία, παρακαταθήκη του 
προσφάτως αποβιώσαντος Αντιπλοιάρχου ε.α Ευάγγελου Κουρή.

Την ημερίδα της οποίας τον συντονισμό είχε ο δημοσιογρά-
φος Λεωνίδας Μπλαβέρης, τίμησαν με την παρουσία τους αντα-
ποκρινόμενοι στην πρόσκληση: 

(α) Εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ο Σμήναρχος 
Γεώργιος Ανεπσχού

(β) Εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Αμύνης, ο Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ

(γ) Ο βουλευτής Κερκύρας απόστρατος αξιωματικός του ΠΝ 
Στέφανος Γκίκας

(δ) Εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Γεώργι-
ος Λεβέντης ΠΝ

(ε) Οι Ανώτατοι αξιωματικοί Υποναύαρχος Βασίλειος Θεο-
λογίτης ΠΝ (Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ), Αρχιπλοίαρχος Ιω-
άννης Αγγελόπουλος ΠΝ (Αρχιεπιστολέας Αρχηγείου Στόλου), 
Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Μανιωλουδάκης ΠΝ (Διοικητής 
Ναυστάθμου Σαλαμίνος) και Αρχιπλοίαρχος Άρης Αλεξόπουλος 
ΠΝ Διοικητής Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά που υπηρέτησαν 
στα Υποβρύχια.

(στ) Ο επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.Ν ναύαρχος ε.α Γεώργιος Καρα-
μαλίκης ΠΝ

(ζ) Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού Αντιναύαρχοι εα Σπυρίδων Περβαινάς 
και Θεόδωρος Γερούκης αντίστοιχα.

(η) Οι πρόεδροι των συλλόγων, αποφοίτων σχολής Δοκίμων 
Υποναύαρχος εα Ξ. Μαυρογιάννης ΠΝ, του ΣΑ/ΣΜΥΝ Επικελευ-
στής (Τηλ) Ελευθέριος Σφακτός, του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Αντιπλοίαρχος 
ε.α (Ε) Ευστράτιος Ζουμπατής, ο πρόεδρος Καρδιοπαθών Πλω-
τάρχης (Ε) Κωνσταντίνος Μακρής και πλήθος συναδέλφων.

(θ) Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συλλόγων Κερκυραίων Ατ-
τικής Ιωάννης Καποδίστριας

(ι) Ο πρόεδρος των απανταχού Παξίων Αντώνιος Κάγκας
(ια) Ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Γεώργιος Αρ-

γυρός
 (ιβ) Ο πρόεδρος του πάρκου Ναυτικής παράδοσης Αντιναύ-

αρχος εα Κ. Κυριακίδης ΠΝ
(ιγ) Σύσσωμη η Διοίκηση Υποβρυχίων, κυβερνήτες υποβρυχί-

ων, αντιπροσωπείες Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματι-
κών και το πλήρωμα του σύγχρονου Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (S-113).

(ιδ) Αντιπροσωπεία μαθητών Σ.Σ.Ε. ναυτικών Δοκίμων και 
ΣΜΥΝ

(ιε) Απόγονοι μελών του πληρώματος του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3), 
Κυρίες και Κύριοι Νικόλαος Χατζηκωνσταντής (γιος του κυβερ-
νήτη), Αντώνιος Χατζηκωνσταντής Υποναύαρχος εα (ανιψιός του 
κυβερνήτη), Χρήστος Μαριδάκης (ανιψιός του Υπάρχου) με τον 
γιο του Κυριάκο Μαριδάκη, Κρίστυ Eμίλιο Ιωαννίδου (ανιψιά του 
Υπάρχου), Αλέξανδρος Κονίδης (ανιψιός Θ. Κονίδη), Βασίλειος 
Γιαλοψός (ανιψιός του Σπυρίδωνα Γιαλοψού) και πατέρας του 
Έκτορα Γιαλοψού που έπεσε στη νήσο Ίμια, με τον ανιψιό του 
Γεώργιο Γιαλοψό, Δήμητρα - Κρυσταλία Δημητροπούλου (εγγονή 
του Γεωργίου Λιάτση).

Ακολούθησε παράθεση καφέ – αναψυκτικών στην αίθουσα 
φουαγιέ του Πολεμικού μουσείου όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημερίδας εκτίθεντο ιστορικές φωτογραφίες του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-
3) και του πληρώματός του.

Χαράλαμπος Γιακουβάκης εα ΠΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Με θέμα «Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3) – Διαπόντιοι νήσοι»

Διάφορα
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Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα 
θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Αντιναύαρχος ΠΝ εα ΖΩΓΡΑΦΟΣ Αναστάσιος 16-5-2015 1927

Ανθυποπλοίαρχος ΠΝ εα ΔΑΦΝΗΣ Σπυρίδων 15-5-2015 1937

Ανθυπασπιστής ΛΣ εα ΔΡΟΣΟΣ Θεοχάρης 15-3-2015 1948

Ναύαρχος ΛΣ εα ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 30-3-2015 1934

Ανθυπασπιστής ΛΣ εα ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Απόστολος 20-3-2015 1951

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Πέτρος 24-3-2015 1928

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ Καριοφύλλης 11-4-2015 1962

Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΚΟΡΡΟΣ Φωκίων 16-4-2015 1949

Αντιπλοίαρχος ΛΣ εα ΠΕΤΚΟΣ Δημήτριος 2-5-2015 1930

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα ΝΤΑΗΣ Ιωάννης 14-4-2015 1954

Διόρθωση ημαρτημένων

Στο τεύχος 125 και στη σελ. 62 στους αποθανόντες αναγράφτηκε εκ παραδρομής Παπαδημητρίου Απόστολος αντί του Παπαδημητρίου 
Αθανάσιος.

Διάφορα

Ψήφισμα
Πειραιάς 30 Μαρτίου 2015
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και της Λέσχης Λιμενικού Σώματος επί τω θλιβερώ αγγέλματι 
του αδόκητου θανάτου του Επίτιμου Αρχηγού Λ.Σ. Ναυάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος διετέλεσε επί δεκαετία αριστίνδην μέλος του ΔΣ της 
Ε.Α.Α.Λ.Σ., συνήλθαν σήμερα σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση, για την διά βίου προσφορά του στην Ελληνική Εμπορι-
κή Ναυτιλία και τη σύνολη στρατιωτική σταδιοδρομία του, στο Λιμενικό Σώμα του οποίου ο εκλιπών υπήρξε επίλεκτη προσωπικότητα, αποφάσισαν, 
να παραστούν σύσσωμα στην κηδεία, να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κατά το πέρας της συνεδρίασης, να καταθέσουν στέφανα στη 
σωρό του εκλιπόντος, να διαθέσουν στη μνήμη του ποσό, στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα «Χατζηκυριάκειο» και «Αργώ» για την περίθαλψη παιδιών 
με ειδικές ανάγκες των ναυτικών, να εκφράσουν συλληπητήριες ευχές στην οικογένειά του, και να αναρτήσουν το παρόν στην ιστοσελίδα τους και 
να το δημοσιεύσουν στα έντυπα που εκδίδουν Σύλλογοι και Ενώσεις του Λ.Σ.

Οι Πρόεδροι
Γεώργιος Καλαρώνης Υποναύαρχος ΛΣ εα, Πελοπίδας Αγγελόπουλος Αντιναύρχος ΛΣ εα
Οι Γενικοί Γραμματείς
Παναγιώτης Καλογείτων Υποναύαρχος ΛΣ εα, Αθανάσιος Παπαδόπουλος Πλοίαρχος ΛΣ εα

Ευχαριστήρια επιστολή

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,
Παρακαλώ δεχθείτε τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μου για την ουσιαστική από κάθε πλευρά νοσηλεία του πατέρα μου Δημήτρη στο ΝΝΑ, κατά τους 
τελευταίους μήνες αλλά και τις έσχατες ημέρες της ζωής του. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, το εξαίρετο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
του Ναυτικού Νοσοκομείου δεν έπαψε ούτε στιγμή να τον παρακολουθεί και να τον φροντίζει, οσάκις νοσηλευόταν.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χειρουργικό και παθολογικό τομέα καθώς επίσης το ουρολογικό και το αιματολογικό ιατρείο.
Ευχαριστώ επίσης τους εθελοντές αιμοδότες από ΓΕΝ, ΔΔΜΝ, και ΝΝΑ που προσέτρεξαν να δώσουν αίμα κατά τις εκάστοτε προσπάθειες 

ανάνηψής του.
Η άμεση ανταπόκριση, στο αίτημά μου για αίμα, από ΓΕΝ, ΔΔΜΝ, και ΝΝΑ ήταν συγκινητική και απέδειξε για άλλη μια φορά τους ισχυρούς 

δεσμούς που διατηρούνται μέσα στην οικογένεια του ΠΝ μεταξύ αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών, μεταξύ συναδέλφων.
Ευχαριστώ όλους εκ βάθους καρδίας
Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος Αντιναύαρχος ΠΝ εα

Αθήνα 12 Μαΐου 2015
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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 Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνα-
κες 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 αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων 
και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 
ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περι-
όδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες 
να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον 
πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρω-
θεί 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 υπόλοιπους 
πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν 
επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, 
σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως 
δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν 
παραθερισμό.
ΓENIKA

2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο 
δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατε-
θεί 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, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει 
κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερι-
σμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν 
επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ 
τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων

4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθε-
ρισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά 
καθορίζεται ως εξής:

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

νται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατόμων 

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

από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα τους 

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

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

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η διάρκεια παραθερισμού είναι:
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και 

το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.
- Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και 

το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
- Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα 

δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγι-
στο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, παν-
σιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παρα-
θερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα 
κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς 
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 
450 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων- 
Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα από 
τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνα-
κες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο 
του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοι-
κιαζόμενα 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 ανα-
πληρωματικοί.

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



Μάιος  •  Ιούνιος  2015    61

Παραθερίσαντες αξιωματικοί εα 
και Ορφανικά Μέλη στα 
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ 
όπως παρακάτω:

Α) ΘΑΝ 
1η περίοδος ΘΑΝ 
(από 15-05-2015 έως 27-05-2015)

ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ Μ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΣΙΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΙΧ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΒΕΡΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡ. Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΟΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΕΡΟΠΗ Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Χ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΙΚ. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ι. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΡ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΣΠ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΝΙΚΑΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΙΠΛ. (Ε) ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ

2η περίοδος ΘΑΝ 
(από 29-05-2015 έως 10-06-2015)

ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΕΜΜ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΚΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔ. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΜΙΧ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΕΡ. Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΘΥΠΟΠ. ΠΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. (Ε) ΠΝ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΧΡΥΣ. ΠΛΩΤΑΡΧ. ΠΝ
ΕΣΙΠΕΚΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ Μ. ΑΝΘΥΠΟΠ. ΠΝ

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ Φ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝ. ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΝΘΥΠΟΠΛ. ΠΝ
ΓΚΟΥΦΑΣ Ν. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΚΟΥΚΗΣ ΦΩΤ. ΑΝΘΥΠΟΠΛ. ΠΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤ. ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΚΟΔΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡ. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. Χ/ΠΛΩΤΑΡΧ. ΠΝ
ΣΚΛΙΖΗ-ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΝΑ Χ/ΠΛΩΤΑΡ. ΠΝ
ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΠΛΩΤΑΡ. ΠΝ

3η περίοδος ΘΑΝ 
(από 12-06-2015 έως 24-06-2015)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.  ΥΠΟΝΑΥΑΡ. ΠΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Π. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧ. ΠΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧ. ΠΝ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΡΧΙΠΛ. ΠΝ
ΚΩΤΣΗΣ ΦΩΤ. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧ. ΠΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΣΤΟΥΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧ. ΑΝΘΥΠΟΠΛ. ΠΝ
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΚΩΝ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΕΜΜ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΣΙΑΒΙΚΗΣ Θ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΠΕΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Ι. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡ. ΠΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΚΥΡ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΣΠΥΡ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΙΧ. ΣΗΜΑΙΟΦ. ΠΝ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧ. ΠΝ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Παραθερισμός
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Με θλίψη και πόνο βαθύ, συγκεντρωθήκαμε γύρω σου, αγα-
πητέ μου Μίλτο, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, όλοι όσοι σε γνω-
ρίσαμε και σε αγαπήσαμε στη ζωή, για να σου απευθύνουμε το 
στερνό αντίο και να σε κατευοδώσουμε στο ταξίδι για την αιώ-
νια κατοικία σου. Μας πίκρανε ο θάνατός σου, μας αιφνιδίασε, 
γιατί ήρθε τόσο ξαφνικά και τόσο απρόσμενα. Μόλις μια μέρα 
πριν συζητούσαμε, ανυποψίαστοι για το κακό που θα συνέβαι-
νε λίγη ώρα μετά. Κι όταν τότε μου ευχήθηκες Καλό Πάσχα, δεν 
μπορούσα να διανοηθώ πως το Πάσχα θα ερχόταν, ενώ εσύ θα 
έλειπες . Όμως φαίνεται πως τώρα ήρθε και για σένα η ώρα vα 
ακολουθήσεις την κοινή των ανθρώπων μοίρα. Τη στερνή τούτη 
ώρα του αποχωρισμού, αφήνω τη σκέψη μου να τρέξει πίσω στα 
παλιά, τότε που νέοι και οι δυο υπηρετούσαμε υπό την αυτή στέ-
γη, αφοσιωμένοι στην αποστολή, που μας είχε αναθέσει η υπη-
ρεσία μας. Πλάθαμε τότε όνειρα για τη ζωή και για μας και για 
τα παιδιά μας, για το μεγάλωμά τους, για τη μόρφωσή τους, για 
τη σταδιοδρομία τους. Και να τώρα, φεύγεις με την ικανοποίηση, 
ότι τα όνειρά σου εκείνα και οι προσδοκίες σου πραγματοποιή-
θηκαν. Στο πλευρό της αγαπημένης σου Καίτης, δημιουργήσατε 
μαζί μια εκλεκτή οικογένεια. Σε αξίωσε ο Θεός να σφίξεις στην 
αγκαλιά σου παιδιά κι εγγόνια, που σήμερα τιμούν το όνομά σου 
και τηρούν τις συμβουλές σου, τις νουθεσίες σου, τις παρακα-

ταθήκες, που εσύ τους άφησες και μέσα στην αγάπη τους, στη 
φροντίδα τους, μέσα στην αγκαλιά τους πέρασες το τελευταίο 
στάδιο της ζωής σου. 

Πορεύου λοιπόν με τη συνείδηση ήρεμη, ότι αφήνεις πίσω 
σου μνήμη ανθρώπου, με αφοσίωση και στοργή προς την οικογέ-
νειά του, αλλά και ανθρώπου χωρίς κακίες και πάθη, με καλοσύ-
νη ψυχής, με αγάπη στο συνάνθρωπο και προ πάντων με βαθιά 
πίστη στο Θεό.

Οι μαθητές σου, μνήμονες του ενδιαφέροντός σου και της 
συμβολής σου στη μόρφωσή τους και στην επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, δέχτηκαν με οδύνη το θλιβερό άγγελμα του θανά-
του σου κι αυτή την ώρα του αποχωρισμού, στρέφουν το βλέμμα 
στον ουρανό και δέονται για την ανάπαυση της ψυχής σου.

Αυτή την ώρα τη μεγάλη και ιερή, υποκλίνομαι κι εγώ προ της 
σορού σου και εύχομαι, εκ μέρους και των λοιπών συναδέλφων, 
να είναι μακαρία η οδός, που θα πορευθείς. Και σαν φτάσεις στο 
τέρμα, να συναντήσεις τον Δίκαιο Κριτή, για να σε οδηγήσει στις 
πύλες του Παραδείσου, γιατί το αξίζεις. 

Θα σε θυμάμαι πάντα και θα σε κρατώ στην καρδιά μου, με 
την ίδια αγάπη, που μας συνέδεε στην παρούσα ζωή. 

Αιωνία σου η μνήμη.

Επικήδειος αντιπλοιάρχου Μιλτιάδη Λαθούρα ΠΝ
Από τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Ιωάννη Χαρτοφύλη ΠΝ

Δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα, δυστυχώς είναι αλήθεια, σή-
μερα έφυγε από κοντά μας ο Θεοχάρης και βυθίστηκε στα ατέρ-
μονα βάθη της αιωνιότητας. Μία αρχή του άπειρου, που δεν έχει 
αρχή και το τέλος δεν προβλέπεται.

Φίλε Χάρη, είναι εδώ σήμερα μαζί με την οικογένειά σου να 
σε αποχαιρετήσουν οι συμμαθητές σου της τότε Σχολής Τεχνι-
τών του Π.Ν., πολλοί συνάδελφοί σου, συνεργάτες σου, φίλοι, 
συγγενείς και συγχωριανοί σου, διότι ήσουν αγαπητός σε όλους. 
Το πέρασμά σου από τον προσωρινό ετούτο κόσμο θα μείνει σε 
όσους σε γνώρισαν, μα περισσότερο στους συμμαθητές σου και 
συναδέλφους σου, βαθειά χαραγμένο στη μνήμη μας σα φωτει-
νό παράδειγμα για την εργατικότητά σου, την εφευρετικότητά 
σου, τη συνεργασία σου. Για εσένα δεν υπήρχε πρόβλημα άλυτο, 
έβρισκες πάντα τη σωστή λύση. Όλοι οι προϊστάμενοί σου, οι δι-
ευθυντές σου, σου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη και ήταν ήσυχοι 
ότι κάθε τι που αναλάμβανες, θα είχε αίσιο τέλος. Όλοι έλεγαν 
τη φράση «ο Χάρης τα ανάλαβε, είμαι ήσυχος θα γίνει». Σε κάθε 
σου κίνηση δίδασκες ήθος, τιμιότητα, ευθύτητα και ήσουν αγα-
πητός σε όλους. Στις παρέες ήσουν πηγή χαράς και διασκέδασης.

Στη ζωή σου ήσουν ένας περήφανος και αξιοπρεπής άνθρω-
πος. Με αξιοπρέπεια και περηφάνια αντιμετώπιζες τις δυσκολίες 
της ζωής και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια που ενώ ήξερες ότι 
δεν υπάρχει γυρισμός, στάθηκες βράχος αξιοπρέπειας και περη-
φάνιας με την αντιμετώπιση της δοκιμασίας σου.

Αφήνεις πίσω την αγαπημένη σου σύντροφο Θάλεια, που 
στάθηκε δίπλα σου σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας με αγάπη, 
στη δε τελευταία δοκιμασία σου, με δύναμη και με διάθεση να 
σου εκπληρώσει όλες σου τις επιθυμίες και όσο μπορούσε να 
σου απαλύνει τον πόνο σου. Αφήνεις τα δύο σου παιδιά, Γιάννη 
και Γιώργο, που τα μεγάλωσες με ηθικές αρχές και αξίες και τους 
έμαθες, πώς να γίνουν καλοί και δίκαιοι και να είναι χρήσιμοι 
στην κοινωνία. Είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσουν το παράδειγμά 
σου. Χωρίς υπερβολή θα μπορούσε κανείς να γράψει βιβλίο για 
τα προτερήματα, το ήθος και τις αξίες του Θεοχάρη, εγώ ανα-
φέρθηκα περιληπτικά σε ορισμένα.

Θάλεια, Γιάννη, Γιώργο να είστε υπερήφανοι για τον σύ-
ντροφό σου και πατέρα σας, διότι το πέρασμά του από τον 
προσωρινό ετούτο κόσμο, ήταν παράδειγμα ηθικής, τιμιότητας 
και ανθρωπιάς. Να τον θυμάστε πάντα και να τον έχετε βαθειά 
στην καρδιά σας. Φίλε Χάρη πάντα θα σε αγαπάμε και δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ.

Είθε ο δρόμος που πήρες να είναι στρωμένος με ροδοπέτα-
λα και να σε συντροφεύουν ύμνοι και ψαλμωδίες Αγγέλων, ο δε 
Άγγελος οδηγός σου να σε οδηγήσει στις πύλες του Παραδείσου.

Ας είναι ελαφρύ και ευλογημένο το χώμα που θα σε σκεπά-
σει. Καλό σου ταξίδι φίλε Χάρη.

Επικήδειος αντιπλοιάρχου (ΠΤ-ΧΥΤ) Θεοχάρη Συμεωνίδη ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΣΥΓ) εα Ευάγγελο Τσεκούρα ΠΝ

Νεκρολογίες
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Από εκδήλωση Μελών Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης στο Πολεμικό Μουσείο Ρεθύμνου στις 31 Μαΐου 2015.

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ

Από την εκδήλωση μνήμης της ΕΑΑΝ για το Ναύαρχο Δημήτρη Κιοσσέ στον Πόρο στις 9 Ιουνίου 2015.

Από εκδήλωση στο ΚΕ/ΚΑΝ 1991. Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος Πλαταιών Βοιωτίας, 
από επίσκεψη Μελών ΕΑΑΝ.
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