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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020»

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας (τέλη Σεπτέμβρη 480 π.Χ.)

«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽,
ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας,
θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών»
Αισχύλου «Πέρσαι»

Η Μάχη των Θερμοπυλών (αρχές Σεπτέμβρη 480 π.Χ.)

Το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, δημιουργεί το πλαίσιο του
Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020».
https://www.thermopylaesalamis2020.gr/#home
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Θρησκευτικά

Θέματα

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Επιμέλεια του Αρχιμανδρίτη π. Ιερώνυμου Φράγκου

Σ

τίς 14 Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας
ἑορτάζει τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Γιατί;
Ἡ Ἁγία Ἑλένη, ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου,
προΐστατο τό 326 μ.Χ. σέ μία ἀποστολή πού στόχο εἶχε
νά βροῦν τόν Τίμιο Σταυρό ἐπάνω στόν ὁποῖο ἐτανύσθη
τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πάνω στόν
Γολγοθᾶ βρῆκε ἕναν εἰδωλολατρικό ναό ἀφιερωμένο
στήν «Θεά» Ἀφροδίτη. Ὅταν τόν γκρέμισε ἄρχισε τίς
ἀνασκαφές. Ἀνακάλυψε τρεῖς σταυρούς. Μή γνωρίζοντας ποιός ἀπ’ τούς τρεῖς ἦταν τοῦ Κυρίου, ὁ τότε Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων Μακάριος μέ ἀρκετούς ἱερεῖς,
ἔκανε δέηση καί ἄγγιξε, σύμφωνα μέ τήν Παράδοση,
στούς τρεῖς σταυρούς τό σώμα μιᾶς γυναίκας πού εἶχε
πεθάνει πρό ὀλίγου.
Ὅταν ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου ἄγγιξε τό σῶμα, ἡ γυναίκα ἀμέσως ἀναστήθηκε. Τότε κατάλαβαν ὅτι αὐτός
ἦταν ὁ Τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός τοῦ Κυρίου.
Πλήθη λαοῦ ἄρχισαν νά συρρέουν στόν τόπο τῆς
εὑρέσως γιά νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου.
Ὑπῆρχε ὅμως μεγάλος συνωστισμός καί πολλοί δέν
κατάφεραν νά τόν δοῦν καί νά τόν προσκυνήσουν. Τότε
ὁ Πατριάρχης ἀνέβηκε πάνω στόν ἄμβωνα καί ὑψώνοντας τόν Σταυρό μέ τά δυό του χέρια τόν ἔδειξε στόν
λαό τοῦ Θεοῦ, πού ἐκραύγαζε τό «Κύριε, ἐλέησον».

Ἀπό τότε οἱ θεῖοι Πατέρες ἐθέσπισαν νά ἑορτάζεται
κάθε χρόνο ἡ Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἀπό ὅλες τίς
Ἐκκλησίες, ὄχι μόνον εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος,
ἀλλά καί γιά νά δειχθεῖ ὅτι τό σύμβολο αὐτό τῆς κατάρας ἔγινε τό καύχημα καί τό ἀγαλλίαμά μας.
Τήν 14η Σεπτεμβρίου εἶναι ἡμέρα νηστείας. Καί
αὐτό διότι ἡ ἡμέρα προσομοιάζει μέ τήν Μεγάλη Παρασκευή, τή μέρα δηλαδή κατά τήν ὁποία σταυρώθηκε ὁ Κύριος καί μέ τόν Θάνατό Του καθαγίασε τόν Σταυρό καί ἀπό ὄργανο μαρτυρίου καί ντροπῆς ἔγινε «ὅπλον
κατά τοῦ διαβόλου» καί «φύλαξ πάσης τῆς Οἰκουμένης».
Ποιό εἶναι ὅμως τό βαθύτερο μήνυμα τῆς ἑορτῆς;
Καλούμαστε ὅλοι οἱ χριστιανοί Ὀρθόδοξοι νά συσταυρωθοῦμε μέ τόν Κύριο. Ὁ ἀγώνας κατά τῶν παθῶν
ἀποτελεῖ τό ἑκούσιο σταυρό πού ἀναλαμβάνουμε μέ
τή θέλησή μας. Ἄν σταυρώσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο,
τόν κακό ἑαυτό μας, τότε ὑψώνουμε τόν Σταυρό τοῦ
Κυρίου μέσα μας.Ὅλοι στή Βάπτισή μας πήραμε ἀπό
τόν ἀνάδοχό μας διά χειρός τοῦ ἱερέως πού τέλεσε τό
Μυστήριο, ἕναν σταυρό. Αὐτόν καθώς καί κάθε σχήμα
Σταυροῦ πρέπει νά τόν εὐλαβούμαστε, νά τόν προσκυνοῦμε καί νά τόν τιμοῦμε. Ἡ σφράγιση τοῦ ἑαυτοῦ μας
μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἀποτελεῖ ἀσπίδα προστασίας. Γι’ αὐτό καί θά πρέπει νά μάθουμε νά κάνουμε
σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πρίν ἀπό καθετί πού
κάνουμε. Ἔτσι θά εἶναι ὅλη ἡ ὕπαρξή μας ἁγιασμένη
καί θά πορευόμαστε μέ ἀσφάλεια μέσα στίς τρικυμίες
τῆς ζωῆς.
Ὁ Σταυρός ὅμως δέν εἶναι μόνο σύμβολο καί σημείο.
Εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ὁ Κύριός μας ἔκανε πράξη ὅλα
ὅσα εἶχε διδάξει στήν ἐπί γῆς παρουσία Του. Τή σταύρωση ὁ Κύριος τήν ἔζησε σ’ ὅλες τίς διαστάσεις της.
Καί αὐτό γιά νά δώσει σέ μᾶς τό μήνυμα πώς πρῶτος
Ἐκεῖνος ἔπαθε καί ἀναστήθηκε. Διά τοῦ Σταυροῦ εἶναι
ὁ μοναδικός δρόμος πού ὀδηγεῖ στήν Ἀνάσταση. Δέν
ἀρκεῖ μόνο νά ἔχουμε καλές προθέσεις ἀλλά νά πράττουμε ὅ,τι εἶναι ἀρεστό στόν Κύριο. Πρέπει νά ζοῦμε
στήν πράξη ὡς Χριστιανοί καί ὄχι μόνο στή θεωρία. Ὁ
Κύριος καί δίδαξε καί ἔπραξε, μέ κορυφαίο γεγονός,
αὐτό τῆς Σταύρωσής Του.
Ὅσοι θέλουμε λοιπόν νά γίνουμε θεοειδεῖς πρέπει
νά σηκώσουμε καί τόν ἑκούσιο καί τόν ἀκούσιο Σταυρό μας δηλαδή τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες στή ζωή
μας γνωρίζοντας πώς κατ’ αὐτόν τόν τρόπο θά φτάσουμε καί στήν προσωπική μας Ἀνάσταση.
Φωτό από το διαδίκτυο.
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Ο ρόλος της μετεωρολογίας κατά τη διάρκεια
της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας
μεταξύ Ελλήνων και Περσών το 480 π.Χ.
Χρήστος Ζερεφός, Σταύρος Θ. Σολωμός, Δημήτρης Μελάς,
Ιωάννης Ν. Καψωμενάκης, Χρήστος Ρεπαπής

Ο

Σεπτέμβριος του 2020 σηματοδοτεί την επέτειο
των 2500 χρόνων από την περίφημη ναυμαχία της
Σαλαμίνας η οποία έλαβε χώρα στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Η τιτάνια αυτή ναυμαχία αντιπροσωπεύει τη σύγκρουση δύο μεγάλων πολιτισμών, δηλαδή του ελληνικού και του βαβυλωνιακού-περσικού.
Όπως θα φανεί στις παραγράφους που ακολουθούν,
η γνώση των Ελλήνων ναυάρχων σχετικά με την τοπική
κλιματολογία χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά στα
στρατηγικά τους σχέδια. Η επικρατούσα θερινή κυκλοφορία στο Αιγαίο Πέλαγος καθορίζεται από τον συνδυασμό του θερμικού χαμηλού μουσωνικού τύπου το
οποίο επικεντρώνεται πάνω από τα υψίπεδα του Ιράκ,
με τα συστήματα υψηλής πίεσης πάνω από τα Βαλκάνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εδραίωση ενός συστήματος υποβάθρου βόρειων ανέμων στο Αιγαίο
Πέλαγος οι οποίοι ονομάζονται «Ετησίες» (τα γνωστά
μελτέμια), το οποίο στα Ελληνικά σημαίνει «επαναλαμβανόμενοι ετησίως». Οι Ετησίες άνεμοι ήταν πολύ
γνωστοί στους αρχαίους Έλληνες και στους άλλους
ναυτικούς λαούς της Ανατολικής Μεσογείου για την
ετήσια επανεμφάνιση και την ισχύ τους. Ο Αριστοτέλης
περιγράφει αυτούς τους ανέμους, τη χρονική τους διακύμανση και την ισχύ τους με μεγάλη ακρίβεια. Σε
τοπική κλίμακα, το θερινό ανεμολογικό πεδίο στο Αιγαίο
Πέλαγος καθορίζεται από τη σχετική ισχύ μεταξύ των
Ετησίων και των τοπικών ανέμων, όπως είναι η θαλάσσια αύρα (μπάτης-μπουκαδούρα) την οποία οι αρχαίοι ονόμαζαν «Τροπαία». Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν
και εκμεταλεύτηκαν αυτά τα τοπικά κλιματολογικά
χαρακτηριστικά τα οποία, όπως θα φανεί επίσης στις
παρακάτω ενότητες, είναι εξαιρετικά όμοια ακόμη και
σήμερα, 25 αιώνες αργότερα.
Πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας
Η σπίθα που άναψε τη φλόγα της περσικής εισβολής
στην Ελλάδα μπορεί να εντοπιστεί αν ανατρέξουμε
στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π.Χ., όταν οι ελληνικές
αποικίες στη Μικρά Ασία εξεγέρθηκαν ενάντια στην
περσική κυριαρχία και τόσο η Αθήνα όσο και η Ερέτρια
υποστήριξαν την εξέγερσή τους. Αυτή η πράξη οδήγησε τον Πέρση βασιλιά Δαρείο, πατέρα του Ξέρξη, να

ζητήσει εκδίκηση από την Ελλάδα. Η πρώτη απόπειρα,
η οποία πραγματοποιήθηκε το 492 π.Χ. υπό την ηγεσία
του Πέρση στρατηγού Μαρδόνιου κατέληξε σε καταστροφή, αφού ολόκληρος σχεδόν ο στόλος του βυθίστηκε σε μια ισχυρή καταιγίδα στην παράκτια περιοχή
του Όρους Άθως. Η δεύτερη απόπειρα έλαβε χώρα το
490 π.Χ. υπό τις διαταγές του Πέρση ναυάρχου Δάτη
και του Πέρση στρατηγού Αρταφέρνη. Η ήττα τους στη
μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. είναι ευρέως γνωστή
και εορτάζεται παγκοσμίως κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά την ήττα τους στο Μαραθώνα,
οι Πέρσες ανέβαλαν τις προετοιμασίες τους για να εισβάλουν στην Ελλάδα επί σχεδόν εννέα χρόνια. Η αναβολή αυτή οφειλόταν στην εξέγερση της Αιγύπτου
καθώς και στην ανάγκη επέκτασης του όγκου και της
ισχύος των περσικών δυνάμεων. Την άνοιξη του 481
π.Χ. πραγματοποιήθηκε η τρίτη απόπειρα για να εισβάλουν στην Ελλάδα, με τη γεφύρωση του Ελλησπόντου
από την Άβυδο μέχρι την απέναντι ακτή της Σηστού. Η
γεφύρωση απέτυχε εξαιτίας μιας ισχυρής καταιγίδας
συνοδευόμενης από θυελλώδεις ανέμους που κατέστρεψαν ό,τι είχαν φτιάξει οι μηχανικοί του Ξέρξη.
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η επόμενη λύση ήταν να
τοποθετήσουν τριακόσια εξήντα πλοία συνδεδεμένα
πλάι-πλάι ώστε να αποτελέσουν μία γέφυρα, πάνω από
την οποία ο περσικός στρατός κατόρθωσε τελικά να
περάσει στην Ευρώπη την άνοιξη του 480 π.Χ. Έχοντας
υπόψη την καταστροφή του περσικού στόλου λόγω
τρικυμίας στην περιοχή του Όρους Άθως δώδεκα χρόνια πριν (το 492 π.Χ.), ο Ξέρξης επιχείρησε να δημιουργήσει μία διώρυγα περίπου δύο χιλιομέτρων στη χερσόνησο του Άθω. Τα ίχνη εκείνης της διώρυγας είναι
εμφανή μέχρι σήμερα κοντά στην περιοχή Νέα Ρόδα.
Στη συνέχεια, οι περσικές ναυτικές και χερσαίες
δυνάμεις συναντήθηκαν στις εκβολές του Έβρου όπου
ο ίδιος ο Ξέρξης επιθεώρησε τον στόλο. Οι τριήρεις που
καταμετρήθηκαν ήταν χίλιες διακόσιες επτά, ενώ το
σύνολο των υπόλοιπων πλοίων ανερχόταν στις τρεις
χιλιάδες. Ο περσικός στόλος έπλευσε παράλληλα με τα
χερσαία στρατεύματα που προχωρούσαν στην ξηρά,
ώσπου έφτασαν στις εκβολές του Αξιού στον Θερμαϊκό
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Κόλπο. Οι Έλληνες, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την περσική εισβολή, αποφάσισαν να καταλάβουν
τις Θερμοπύλες με τις χερσαίες δυνάμεις τους και το
Αρτεμίσιο με τον στόλο τους. Έντεκα ημέρες μετά τον
απόπλου του από τον Θερμαϊκό Κόλπο, ο περσικός
στόλος έφτασε στην ακτή της Μαγνησίας. Την επόμενη
ημέρα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι (δηλαδή
οι Ετησίες) προκάλεσαν μεγάλη τρικυμία η οποία διήρκεσε τρεις ημέρες. Εκτιμάται ότι τριακόσιες τριήρεις
και δεκάδες μικρότερα πλοία χάθηκαν, ενώ μεγαλύτερα σκάφη παρασύρθηκαν από τους ανέμους και την
τρικυμία στις ακτές του Πηλίου. Είναι προφανές ότι η
καταστροφή αιφνιδίασε τους Πέρσες και, πανικόβλητοι,
όσοι από αυτούς επέζησαν έπλευσαν προς το νοτιοανατολικό άκρο της Μαγνησίας και αγκυροβόλησαν στον
Παγασητικό Κόλπο. Οι Έλληνες, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους ανιχνευτές τους σχετικά με την καταστροφή του Περσικού στόλου, επέστρεψαν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα από τη Χαλκίδα στο Αρτεμίσιο,
ώστε να φθάσουν εκεί νωρίτερα από τα περσικά πλοία.
Μάλιστα, κατέλαβαν δεκαπέντε από αυτά. Άλλα διακόσια περσικά πλοία που προσπάθησαν να περιπλεύσουν την Εύβοια ναυάγησαν στο Ακρωτήριο Καφηρέας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των παραπάνω έντονων καιρικών φαινομένων ο ελληνικός
στόλος δεν υπέστει απώλειες, προφανώς λόγω της
ναυτοσύνης των πληρωμάτων και της γνώσης της
τοπικής κλιματολογίας. Ταυτόχρονα όμως ο ελληνικός
στρατός ηττήθηκε στις Θερμοπύλες και έτσι ο ελληνικός
στόλος έπλευσε νότια για να προστατεύσει τις νότιες
περιοχές. Ο περσικός στόλος αγκυροβόλησε στο Αρτεμίσιο και οι Πέρσες έμειναν εκεί για αρκετές ημέρες,
κατά τη διάρκεια των οποίων τα χερσαία τους στρατεύματα περνούσαν μέσα από τις Θερμοπύλες, ούτως
ώστε, κατ’ απαίτηση του βασιλιά Ξέρξη, ολόκληρος ο
στρατός θα μπορούσε να δει τα άψυχα σώματα των
ηττηθέντων Ελλήνων καθ’ οδόν προς την Αθήνα. Όταν
οι Πέρσες έφθασαν στην πόλη των Αθηνών, την οποία
κατέστρεψαν ολοσχερώς, ο στόλος τους πρέπει να
αριθμούσε περίπου χίλια πλοία, ενώ ο αντίστοιχος
ελληνικός στόλος αποτελούνταν από περίπου τριακόσια.
Τα κύρια στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια της σύγκρουσης προέρχονται από τον Ηρόδοτο, ο οποίος έγραψε το έργο του «Ιστορίαι» γύρω
στο 440–430 π.Χ., περίπου 40-50 χρόνια μετά τη δεύτερη εισβολή της Περσίας στην Ελλάδα. Επίσης ο Αισχύλος, ο οποίος έλαβε ο ίδιος μέρος στη ναυμαχία της
Σαλαμίνας, περιέγραψε τη χωρική και χρονική ανάπτυξη της σύγκρουσης στην τραγωδία του «Πέρσαι» το 472
π.Χ. Επιπρόσθετες πληροφορίες περιέχονται στα κείμενα μεταγενέστερων αρχαίων ιστορικών οι οποίοι
ασχολήθηκαν με τους ελληνοπερσικούς πολέμους, όπως
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ο Θουκυδίδης, ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Διόδωρος
ο Σικελιώτης και ο Κτησίας ο Κνίδιος.
Κλιματολογία του ανεμολογικού πεδίου στην περιοχή της σύγκρουσης
Το ανεμολογικό πεδίο στην περιοχή του Αιγαίου και του
Σαρωνικού Κόλπου είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Κατά τη
διάρκεια της θερμής περιόδου του έτους, ο άνεμος
χαρακτηρίζεται κυρίως από δύο ευδιάκριτα συστήματα, τους Ετησίες (μελτέμι) και τη θαλάσσια αύρα (μπάτης-μπουκαδούρα). Οι Ετησίες εκδηλώνονται σαν μια
ισχυρή βόρεια ροή στο Αιγαίο, ενώ στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας εμφανίζονται ως βορειοανατολικοί
άνεμοι με μέτριες έως ισχυρές ταχύτητες. Διαρκούν
από τον Μάιο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και πνέουν
στο Αιγαίο με αξιοσημείωτη ένταση, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνοντας ακόμη και εκείνη της θύελλας. Η
ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δημιουργεί αυτούς
τους ανέμους είναι μουσωνικού τύπου και προκαλείται
από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, με την επέκταση του
εκτεταμένου θερμικού χαμηλού του Ιράκ μέχρι τη Μέση
Ανατολή και την Κύπρο. Η εξασθένιση των Ετησίων προς
τα τέλη του Σεπτεμβρίου επιτρέπει την συχνότερη
επικράτηση των τοπικών συστημάτων κυκλοφορίας,
όπως είναι οι θαλάσσιες και χερσαίες αύρες.
Τα τοπικά χαρακτηριστικά των Ετησίων ανέμων στο
Αιγαίο, όσον αφορά την κατεύθυνση και την έντασή
τους, καθορίζονται από τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. νησιά, ακρωτήρια και βουνά καθώς και
από την αλληλεπίδρασή τους με τα συστήματα τοπικής
κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, το σύστημα της θαλάσσιας αύρας στο Σαρωνικό Κόλπο είναι πάντοτε ενεργό,
επειδή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θάλασσας και της ξηράς. Το αν και κατά πόσο
αυτή η νοτιοανατολική-νοτιοδυτική θαλάσσια αύρα
θα μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως και να κυριαρχήσει
στην περιοχή εξαρτάται από την αντίστοιχη ένταση των
Ετησίων ανέμων που πνέουν αντίθετα στην ίδια περιοχή από βόρειες γενικά διευθύνσεις. Όπως προκύπτει
από την ανάλυση των κλιματολογικών δεδομένων του
Σεπτεμβρίου για τους σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον Πειραιά και την Ελευσίνα,
η θαλάσσια αύρα τίθεται σε ισχύ μεταξύ 11:00 π.μ.–
17:00 μ.μ. χαρακτηριζόμενη από νότιους ανέμους ταχύτητας έως 4–8 m/s, ενώ οι βόρειοι άνεμοι επικρατούν
κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί
φτάνοντας έως 10–12 m/s. Το ποσοστό εμφάνισης
συνθηκών νηνεμίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και
κατά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι επίσης σημαντικό
στον Πειραιά, φτάνοντας περίπου στο 30%–35%.
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Ξέρξη. Ο Σίκινος ανέφερε ότι οι Έλληνες
σκέφτονταν τη φυγή καθώς είχαν χάσει
το ηθικό τους και τα λόγια του αυτά
θεωρήθηκαν αληθή από τον Ξέρξη.
Μετά από αυτή την είδηση και κατά τη
διάρκεια της νύχτας, ο Ξέρξης έστειλε
ένα στρατιωτικό απόσπασμα στην Ψυττάλεια, μια ναυτική μοίρα για να κλείσει τα στενά ανάμεσα στη Σαλαμίνα και
τα Μέγαρα, και τέλος τον κύριο στόλο
να αποκλείσει τις ανατολικές εξόδους.
Τα ξημερώματα, θα επιτίθετο σε αυτόν
που θεωρούσε ως τον εναπομείναντα
ελληνικό στόλο. Η πιθανή εξέλιξη των
καιρικών συνθηκών την ημέρα της ναυμαχίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 2
Σχήμα 1: Συμβάντα σχετιζόμενα με καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια των
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
περσικών εισβολών στην Ελλάδα. (1) Ο στόλος του Μαρδόνιου καταστρέφεται
ατμοσφαιρικής προσομοίωσης που
ολοσχερώς από καταιγίδα στο Όρος Άθως το 492 π.Χ. (2) καταιγίδα και θυελπραγματοποιήθηκε
με τη χρήση κλιμαλώδεις άνεμοι εμποδίζουν το στρατό του Ξέρξη να περάσει στην Ευρώπη (481
π.Χ.) (3) θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι και τρικυμία διάρκειας τριών τικών δεδομένων και αριθμητικών μοημερών καταστρέφουν τριακόσιες τριήρεις και δεκάδες άλλα πλοία των Περσών ντέλων υψηλής ανάλυσης.
Η κυρίως σύγκρουση άρχισε κατά
(480 π.Χ.) (4) διακόσια περσικά πλοία συνετρίβησαν από ισχυρούς ανέμους
στο Ακρωτήριο Καφηρέας στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Αθήνα πάσα πιθανότητα περίπου δύο ώρες
από την ανοιχτή θάλασσα (480 π.Χ.) (5) οι Έλληνες από την Κέρκυρα αποτυγ- μετά την ανατολή του ηλίου λόγω του
χάνουν να ενταχθούν στις Ελληνικές συμμαχικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα εξαι- απαιτούμενου χρόνου για τις προετοιτίας ισχυρών ανέμων στο Ακρωτήριο Μαλέας (480 π.Χ.) (6) ναυμαχία στη Σα- μασίες των πληρωμάτων και τις ομιλίλαμίνα.
ες των επικεφαλής κυβερνητών και
ναυάρχων. Ο περσικός στόλος έλαβε
Η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρσχηματισμούς μάχης και υπό το πλήρες
κεια της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας
φως της ημέρας κινήθηκε στο εσωτερικό του διαύλου,
Το βράδυ πριν από τη ναυμαχία, ο ελληνικός στόλος
όταν αιφνιδιάστηκε από το άκουσμα της σάλπιγγας και
βρισκόταν στη Σαλαμίνα ενώ η περσική αρμάδα είχε
του ελληνικού πολεμικού άσματος (παιάνας): “ Ὦ παῖαγκυροβολήσει στον Όρμο του Φαλήρου. Παρόλο που
δες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε
ο ακριβής αριθμός των πλοίων και για τις δύο πλευρές
δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε
διαφέρει ανάλογα με την πηγή, είναι ασφαλές να πούπρογόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών”.
με ότι ο αριθμός των περσικών πλοίων ήταν περίπου
Ο Θεμιστοκλής τότε διέταξε τα ελληνικά πλοία στη
τέσσερεις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των
δεξιά πτέρυγα και στα δεξιά του κέντρου να αναστρέελληνικών πλοίων. Η πρόθεση των Ελλήνων διοικητών
ψουν την πορεία τους προκαλώντας τα περσικά πλοία
ήταν να μεταφέρουν τη σύγκρουση στο κανάλι της
να εισβάλουν βαθύτερα μέσα στα στενά της Σαλαμίνας.
Σαλαμίνας επειδή, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο: «το να
Τα ελληνικά πλοία άρχισαν να κινούνται προς τα πίσω
πολεμήσουμε μέσα στα στενά μας βάζει σε πλεονεκτικωπηλατώντας εν τάξει ενώ διατηρούσαν τις πλώρες
κή θέση, αλλά το να πολεμήσουμε σε ανοιχτά νερά
τους σταθερά προς τα αντίπαλα πλοία. Έφτασαν μάλιβάζει εκείνους σε πλεονεκτική θέση». Τα πλεονεκτήστα τόσο κοντά στην ακτή της Σαλαμίνας ώσπου σύμματα περιελάμβαναν το στενό μέτωπο, τους Έλληνες
φωνα με τον Ηρόδοτο ακούστηκε μια γυναικεία φωνή
οπλίτες στην ακτή της Σαλαμίνας οι οποίοι θα κάλυπταν
να τους λέει: “Ὦ δαιμόνιοι, μέχρι κόσου ἔτι πρύμνην
τον ελληνικό στόλο, καθώς και το ότι ο περσικός στόλος
ἀνακρούεσθε;” δηλαδή «Παράφρονες, πόσο πίσω
θα αναγκαζόταν να περιοριστεί στην στενή είσοδο του
ακόμη θα πάτε τα πλοία σας;». Με αυτόν τον τρόπο, η
καναλιού ανάμεσα στο Ακρωτήριο Κυνόσουρα και την
συνάντηση των δύο στόλων στο μέσον των στενών
ακτή της Αττικής προς τα βόρεια (Αμφιάλη - Πέραμα).
καθυστέρησε περαιτέρω και κερδήθηκε πολύτιμος
Για να δελεάσει τους Πέρσες να μπουν στα στενά, ο
χρόνος μέχρι τη στιγμή που έλαβε χώρα η αναμενόμεΘεμιστοκλής έστειλε τον αγγελιαφόρο του τον Σίκινο
νη αλλαγή του ανέμου, ο οποίος στράφηκε σε νοτιά
να μεταφέρει ένα παραπλανητικό μήνυμα στον βασιλιά
περίπου μετά τις 10.00 π.μ. Σύμφωνα με τον Πλούταρ-
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χο, ο Θεμιστοκλής γνώριζε πολύ καλά την τοπική κλιματολογία του ανέμου στη Σαλαμίνα και επομένως
αυτός ήταν ο λόγος που φρόντισε τα ελληνικά πλοία
να είναι παρατεταγμένα απέναντι από τα περσικά τη
συγκεκριμένη ώρα που ένας δυνατός άνεμος φυσάει
πάντα από τη θάλασσα (δηλαδή αύρα) φέρνοντας
κύματα στα στενά. Συνεχίζει λέγοντας ότι «ενώ αυτός
ο άνεμος δεν θα έβλαπτε τα ελληνικά πλοία που ήταν
χαμηλά και δεν προεξείχαν πολύ από τη θάλασσα, θα
έπληττε τα περσικά πλοία που είχαν όρθιες πρύμνες
και ψηλά καταστρώματα και θα τα έστρεφε πλάγια προς
τα ελληνικά πλοία, καθιστώντας έτσι τα πρώτα πιο
ευάλωτα στον εμβολισμό»: “ἢ τὴν εἰωθυῖαν ὥραν
παραγενέσθαι, τὸ πνεῦμα λαμπρὸν ἐκ πελάγους ἀεὶ
καὶ κῦμα διὰ τῶν στενῶν κατάγουσαν... καὶ τοῖς καταστρώμασιν ὑψορόφους καὶ βαρείας ἐπιφερομένας
ἔσφαλλε προςπίπτον, καὶ παρεδίδου πλαγίας τοῖς
Ἕλλησιν ὀξέως προςφερομένοις”. Οι Πέρσες δεν είχαν
γνώση του φαινομένου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναταραχή και αταξία στις γραμμές τους, ενώ οι
Έλληνες απέκτησαν ένα σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Ακολούθησε ο εμβολισμός και η καταστροφή των περσικών πλοίων με αποτέλεσμα την καταστροφή του παγιδευμένου περσικού στόλου. Η αύρα συνέχισε να δυναμώνει προς το μεσημέρι και τις πρώτες
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βράδυ οι άνεμοι ολοκλήρωσαν τον ημερήσιο κύκλο
τους και έγιναν ξανά βορειοδυτικοί. Κατά πάσα πιθανότητα, πρέπει να ήταν ο άνεμος «Ζέφυρος» εκείνος
που, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, έκανε τα συντρίμμια
του περσικού στόλου να μεταφερθούν προς τα ανατολικά και να καταλήξουν στο Ακρωτήριο Κωλιάς (Αγ.
Κοσμάς): “τῶν δὲ ναυηγίων πολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος
ζέφυρος ἔφερε τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ τὴν ἠιόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα”.
Τα ατμοσφαιρικά συστήματα των Ετησίων ανέμων
και της θαλάσσιας αύρας που περιγράφονται από τους
αρχαίους συγγραφείς εξακολουθούν να είναι ενεργά
στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου ακόμα
και στις μέρες μας, 2500 χρόνια μετά τη ναυμαχία της
Σαλαμίνας. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος γνώριζε τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά του ανέμου στην περιοχή,
κατά τη διάρκεια του πολεμικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ πριν τη ναυμαχία είπε την
περίφημη φράση στον Σπαρτιάτη ναύαρχο Ευρυβιάδη:
“πάταξον μέν, ἄκουσον δέ”. Η ευρεία έννοια αυτής
της φράσης είναι «χτύπησέ με, αλλά πρώτα άκουσέ
με» και δείχνει την αποφασιστικότητα του Θεμιστοκλή
να πολεμήσει ενάντια στον περσικό στόλο σε εκείνη τη
συγκεκριμένη τοποθεσία ακολουθώντας το στρατηγικό
σχέδιο που περιγράψαμε προηγουμένως. Φυσικά,

Σχήμα 2. Χρονική εξέλιξη της μέσης τιμής της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο στην περιοχή της ναυμαχίας κατά την δεκαετία 2007-2016 όπως προκύπτει από την κλιματική προσομοίωση για τις ώρες 7π.μ, 10π.μ
και 3 μ.μ. Τα σχήματα υποδηλώνουν τη σχετική θέση των δύο στόλων.

απογευματινές ώρες, εμποδίζοντας τα περσικά πλοία
να ανοίξουν πανιά και να διαφύγουν προς την ανοιχτή
θάλασσα. Ο περσικός στόλος εγκλωβίστηκε στα στενά
της Σαλαμίνας, όπου μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες
καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τα ελληνικά
πλοία. Η έκβαση της ναυμαχίας είναι γνωστή: ένα μεγάλο μέρος του περσικού στόλου χάθηκε, ενώ τα πλοία
που απέμειναν εγκατέλειψαν την περιοχή της σύγκρουσης και κατέφυγαν στον όρμο του Φαλήρου. Προς το

υπήρχαν και πολλοί πολιτικοί λόγοι που επηρέασαν την
απόφαση του Θεμιστοκλή να μείνει στη Σαλαμίνα, όπως
η εγγύτητα της Σαλαμίνας με την Αθήνα και η ύπαρξη
Αθηναίων προσφύγων και στρατευμάτων στο νησί.
Ωστόσο, οι γνώσεις του σχετικά με την τοπική κλιματολογία σε συνδυασμό με τον στενό δίαυλο της Σαλαμίνας
ήταν ίσως το κρίσιμο επιχείρημα που έγειρε τη ζυγαριά
στο ελληνικό συμβούλιο των ναυάρχων υπέρ της αντιμετώπισης του περσικού στόλου μέσα στα στενά της
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Σαλαμίνας. Συνοψίζοντας, μπορούμε να περιγράψουμε την ημερήσια μεταβολή του ανέμου στον Σαρωνικό
Κόλπο ως μια «αόρατη λαβίδα» που πνέει από δυτικά-βορειοδυτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη
συνέχεια στρέφεται σε νοτιοανατολικό άνεμο από τις
10.00 π.μ. έως το βράδυ (Σχήμα 3). Προϊούσης της
ημέρας ο σχηματισμός αυτής της τοπικής «λαβίδας»
εγκλώβισε τον περσικό στόλο στη Σαλαμίνα και οδήγησε σε μια από τις σπουδαιότερες νίκες της ιστορίας.

Σχήμα 3. Μοντελοποιημένη ημερήσια μεταβολή του ανέμου
μέσα στο πεδίο της μάχης (37.95° Β, 23.57° Α) από τις προσομοιώσεις μοντελοποίησης. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στην τοπική ώρα (LST) και η θέση των κουκίδων δείχνει την ταχύτητα
και την κατεύθυνση των ανέμων (π.χ. στις 06:00 LST η κατεύθυνση είναι ΒΒΔ και η ταχύτητα υπολογίζεται από τις συνιστώσες u και v του ανέμου ως εξής: √(-2)2 + 42 ~= 4.5m/s
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* Το άρθρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Στέλιου
Γκίνη

Αιγιαλίτιδα Ζώνη - Υφαλοκρηπίδα Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Ερωτήματα και απαντήσεις
Tου Αντιναυάρχου Ξενοφώντος Π. Μαυρογιάννη ΠΝ ε.α. - Διευθυντού περιοδικού «Ν.Ε.»

Τ

α σύνορα του νεώτερου Ελληνικού Κράτους στην
ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα άρχισαν να διαμορφώνονται και να οριστικοποιούνται με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου το 1947, με τη Συνθήκη των
Παρισίων (1 Φεβρουαρίου 1947), με την οποία η Ιταλία
παραχωρούσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα1. Η 7 Μαρτίου 1948 ορίστηκε ως πανηγυρική ημέρα απελευθέρωσης των νησιών.
Τα σύνορα της Ελλάδος καθορίστηκαν και επιβλή1. Ο όρος δεν είναι σωστός. Για την ακρίβεια είναι 18 τα μεγαλύτερα νησιά και υπάρχουν πολλές βραχονησίδες.

θηκαν με το Διεθνές Δίκαιο, και Διεθνείς Συνθήκες και
Πρωτόκολλα.
Το μήκος των ακτών της Ελλάδος είναι 19.000 χλμ.,
το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν
στην επικράτειά της περί τα 9.835 νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες, εκ των οποίων 225 είναι κατοικημένα.
Ασκεί πλήρη κυριαρχία στο 43,68% του Αιγαίου με
χωρικά ύδατα 6 ν.μ. ενώ η Τουρκία στο 7% από το 1964
που επεξέτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 6 ν.μ. Το υπόλοιπο 49,5% είναι διεθνή ύδατα.
Στο παρόν άρθρο θα τοποθετηθούμε στα ερωτήματα που τίθενται τελευταία σχετικά με τις τρεις αυτές
ζώνες, ιδιαίτερα με τις δύο τελευταίες.

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Αιγιαλίτιδα Ζώνη (Χωρικά Ύδατα ή Χωρική Θάλασσα)
Είναι η περιοχή που τα νερά, ο πυθμένας της θάλασσας
και ο εναέριος χώρος από πάνω της εξομοιώνονται,
σχεδόν, κατά πάντα με το έδαφος του κράτους. Στη
ζώνη αυτή υπάρχει δικαίωμα διελεύσεως πλοίων και
αεροσκαφών άλλων κρατών υπό όρους που καθορίζει
το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση του
Δικαίου της Θαλάσσης του 1982,2 η διέλευση πρέπει
να είναι συνεχής και ταχεία, να μη θέτει σε κίνδυνο την
ειρήνη, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Δηλαδή δεν επιτρέπονται τα γυμνάσια,
αλιεία, προπαγάνδα, συλλογή πληροφοριών, έρευνα,
ρύπανση, παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες και κάθε
πράξη άσχετη με τη διέλευση. Αρχικά, διεθνώς η αιγιαλίτιδα ζώνη ήταν 3 ν.μ. Ακόμη και πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η παγκόσμια τάση ήταν να επεκταθεί,
γεγονός που οδήγησε μετά το Β΄ ΠΠ πολλές χώρες σε
επέκταση στα 12 ν.μ. Με τον καιρό ακραίες τάσεις
μιλούσαν για επέκταση στα 200 ν.μ. μέχρι που η Σύμβαση του Δικαίου της Θαλάσσης του 1982 κατέληξε σε
γενική αποδοχή το εύρος της να μην είναι μεγαλύτερο
των 12 ν.μ.
Υφαλοκρηπίδα: Χαρακτηρίζεται ο βυθός και το υπέδαφος των περιοχών που καλύπτει η θάλασσα και που
γειτονεύουν με ακτή κράτους ή νήσου πέραν της αιγιαλίτιδος ζώνης (χωρικά ύδατα) και σε βάθος τέτοιο
που να είναι δυνατή η εκμετάλλευση του φυσικού
πλούτου. Εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων μέχρι
200 ν.μ. ή μέχρις εκεί που το βάθος επιτρέπει την εκμετάλλευση του βυθού. Ως νομική έννοια άρχισε να
διαμορφώνεται με το τέλος του Β΄ ΠΠ. Το 1958 δόθηκε
ο ορισμός της.3
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Χαρακτηρίζεται ο βυθός, το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα
των περιοχών που καλύπτει η θάλασσα, που γειτονεύουν
με ακτή κράτους ή νήσου πέραν των χωρικών υδάτων
και εκτείνεται μέχρις αποστάσεως 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετριέται το πλάτος των χωρικών υδάτων ανεξαρτήτως βάθους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιέρωσε τη νέα αυτή θαλάσσια ζώνη. H
AOZ είναι μετεξέλιξη της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας.4
Ερωτήματα και απαντήσεις:
Την 8η Οκτωβρίου του 1936 η χώρα μας επεξέτεινε την
αιγιαλίτιδα ζώνη από τα 3 ν.μ. στα 6 ν.μ. Την 6η Σεπτεμβρίου 1931, με Προεδρικό Διάταγμα, είχε καθορίσει τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης για «σκοπούς
2. United Nations Convention of the Law of Sea (1982 UNCLOS).
3. Ορισμός ως Σύμβαση Γενεύης.
4. Ορισμός ως Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982
στο Montego Bay της Ιαμαϊκής.

Ιστορικά

Αεροπορίας και Αστυνομίας αυτής» –δηλαδή τον Εθνικό Εναέριο Χώρο– στα 10 ν.μ. Δηλαδή η χώρα μας έχει
καθορίσει δύο αιγιαλίτιδες ζώνες, μία για τη ναυσιπλοΐα (6 ν.μ.) και μία για την αεροπλοΐα (10 ν.μ.)
Η Τουρκία στο Αιγαίο έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ν.μ.,
ενώ στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες ακτές της στη
Μεσόγειο έχει καθορίσει από το 1964 τα 12 ν.μ.
Η Ελλάδα όπως και η Τουρκία είχαν χωρικά ύδατα
στα 3 ν.μ. με τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923.
Το Νοέμβριο του 1973 η Τουρκία θέτει θέμα υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και πριν ακόμη υπάρξει Ελληνική αντίδραση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα
ανεχθεί επέκταση της Ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης σε
12 ν.μ. χαρακτηρίζοντας τον Ιούνιο του 1974 ένα τέτοιο
ενδεχόμενο ως αιτία πολέμου (casus belli). Το 1995
τούτο επικυρώνεται από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση
και ισχύει μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θαλάσσης, αιγιαλίτιδα
ζώνη έχουν οι ηπειρωτικές ακτές και όλα τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες (άρθρα 3 και 121 της Σύμβασης).
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που η απόσταση από
τις Μικρασιατικές ακτές είναι μικρότερη των 6 ν.μ. ισχύει η μέση γραμμή (άρθρο 12 της Σύμβασης).
Ποία τα δικαιώματα που έχει το κράτος στη δική
του ΑΟΖ;
Το παράκτιο κράτος έχει «κυριαρχικά δικαιώματα»
για την έρευνα και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ζώντων ή μη, στο βυθό, στο υπέδαφος
και στα υπερκείμενα ύδατα, καθώς και «κυριαρχικά
δικαιώματα» για εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και υπερκειμένων της θαλάσσης ανέμων. Έχει, όμως, και την υποχρέωση για
την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη
ρύπανση. Όταν λέμε «κυριαρχικά δικαιώματα» δεν
σημαίνει πλήρη κυριαρχία. Αφορούν, κατά κύριο λόγο,
οικονομικούς σκοπούς όπως προβλέπονται από τη
Σύμβαση του 1982, κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται εντός της ΑΟΖ οι κανόνες που ισχύουν για
την ανοικτή θάλασσα.

9

10

Ελεύθερο Βήμα
Ποίες οι διαφορές και οι ομοιότητες της ΑΟΖ και
της Υφαλοκρηπίδας;
Τα «κυριαρχικά δικαιώματα» του κράτους υπάρχουν
στην υφαλοκρηπίδα εξ υπαρχής (αb initio) και αυτοδικαίως (ipso facto) διότι οριοθετείται με γεωμορφολογικά κριτήρια του βυθού που σχετίζονται με τη γεωλογική υφαλοκρηπίδα ενώ στην ΑΟΖ μόνον κατόπιν
διακήρυξής της. Το παράκτιο κράτος μπορεί να έχει
υφαλοκρηπίδα χωρίς ΑΟΖ. Το αντίστροφο δεν ισχύει.
Και στις δύο ζώνες ισχύουν τα ίδια σε ό,τι αφορά στην
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στο βυθό, το υπέδαφος και την οριοθέτηση.
Η ΑΟΖ αποσκοπεί στο να συμπληρώσει το καθεστώς
της υφαλοκρηπίδας κυρίως με την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων αλιείας και χρήσης των υδάτων
από το βυθό έως την επιφάνεια που δεν παρέχει η
υφαλοκρηπίδα. Η έκταση της υφαλοκρηπίδας μπορεί
να εξικνείται και πέραν των 200 ν.μ. που φθάνει η ΑΟΖ,
σε περίπτωση αδιατάρακτης επέκτασης του θαλάσσιου βυθού. Η ΑΟΖ δεν καταργεί την ελευθερία της ανοιχτής θαλάσσης αλλά την περιορίζει στη βάση των λειτουργιών της, π.χ. η αλιεία είναι αποκλειστικό
προνόμιο του κράτους που έχει την ΑΟΖ.
Η ΑΟΖ έχει απορροφήσει την υφαλοκρηπίδα;
Βεβαίως όχι. Στο νομικό πεδίο οι δύο θαλάσσιες ζώνες
είναι εξ ίσου ισχυρές. Η Σύμβαση του Δικαίου της θαλάσσης του 1982 δέχεται την αυτόνομη ύπαρξή τους
και μάλιστα αναφέρει ρητά ότι το κράτος που έχει
θεσπίσει ΑΟΖ ασκεί τα δικαιώματα επί του βυθού και
του υπεδάφους της ΑΟΖ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 56 για την υφαλοκρηπίδα.
Μια χώρα μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΖ μονομερώς;
Αν το κράτος διαθέτει θαλάσσια έκταση 200 ν.μ. με
συνθήκες αδιατάρακτης νομής, μπορεί να εκφράσει
τη βούλησή του για καθιέρωση ΑΟΖ μονομερώς. Αυτό
είναι εφικτό, κυρίως, στους ωκεανούς. Αν, όμως, γειτνιάζουν δύο κράτη με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη
των 400 ν.μ. τότε η απλή βούληση του ενός μπορεί να
υπάρξει αλλά για την οριοθέτηση χρειάζεται συμφωνία
με το έτερον κράτος. Σε περίπτωση διαφωνίας υπάρχει
περίπτωση παραπομπής της διαφοράς σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αυτό χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, εκτός εάν έχουν προηγουμένως αποδεχθεί αυτόματη παραπομπή των διαφορών
τους σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.
Η χώρα μας διαθέτει ΑΟΖ;
Όχι. Έχει, όμως, το δικαίωμα να ανακηρύξει ΑΟΖ όπως
κάθε παράκτιο κράτος και κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμά της
αυτό. Είναι μέρος του εθιμικού Διεθνούς Δικαίου και
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παράκτιου κράτους.
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Χωρίς καθορισμό ΑΟΖ η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων;
Βεβαίως μπορεί. Οι υδρογονάνθρακες βρίσκονται στο
υπέδαφος του βυθού των θαλασσών και κατά συνέπεια
στην υφαλοκρηπίδα του παράκτιου κράτους η οποία
υπάρχει εξ υπαρχής και αυτοδικαίως. Στην περίπτωσή
μας υπάρχει η διαφορά με την Τουρκία στο θέμα της
υφαλοκρηπίδας των δύο χωρών και υπάρχει ανοιχτό
το θέμα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Η Τουρκία αυθαίρετα δεν δέχεται ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα, ενώ αυτό προβλέπεται στις Συμβάσεις για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1958 άρθρο 1β
και του 1982 άρθρο 121 παρ. 2. Το ίδιο επιχείρημα
χρησιμοποιεί και για την ΑΟΖ. Για τα Ελληνικά νησιά
με γεωλογικού τύπου ισχυρισμό πρεσβεύει ότι επικάθονται στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Στην ΑΟΖ,
όμως, δεν ευσταθεί καν αυτό το επιχείρημα δεδομένου
ότι η ΑΟΖ καθορίζεται αποκλειστικά με αποστάσεις
από την ακτή και είναι οικονομική και όχι γεωλογική
έννοια όπως η υφαλοκρηπίδα. Αυτός είναι και ο λόγος
που η Τουρκική διπλωματία επιμένει να μιλάει συνεχώς
περί υφαλοκρηπίδας.
Τι ρόλο παίζει το Καστελλόριζο στον καθορισμό της
Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στην περιοχή;
Καθοριστικότατο προς όφελος της χώρας μας. Στο Αιγαίο
οι αποστάσεις ανάμεσα στις ακτές της ηπειρωτικής
Ελλάδος και των νησιών της με την Τουρκία δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη ΑΟΖ στα 200 ν.μ. Ως εκ
τούτου η οριοθέτησή της θα οδηγήσει, εκ των πραγμάτων, στην ταύτιση της υφαλοκρηπίδας με την ΑΟΖ
Ελλάδος, και Τουρκίας. Στην Ανατ. Μεσόγειο, όμως,
όπως και νότια της Κρήτης και στις δυτικές θαλάσσιες
εκτάσεις της Ελλάδος, οι αποστάσεις επιτρέπουν ευρύτερες ζώνες, τόσο υφαλοκρηπίδας, όσο και ΑΟΖ. Το
νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλόριζου (Μεγίστη,
Στρογγύλη, Ρω) επιτρέπει να εφάπτονται οι υφαλοκρηπίδες και οι ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου, γεγονός που πολεμάει σθεναρά η Τουρκία με το επιχείρημα ότι τα νησιά
δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.
Το Καστελλόριζο περιορίζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ σε μία τριγωνική περιοχή, μεταξύ
Ρόδου και Καστελλόριζου υπό την προϋπόθεση ότι η
χάραξη θα γίνει με χρήση της μέσης γραμμής που
αποκτά εθιμική ισχύ βάσει αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες προκειμένου να
εξυπηρετηθεί η ιδέα της δίκαιης λύσης μεταξύ των
γειτονικών κρατών.
Η Ελλάδα έχει συμφέρον καθιέρωσης ΑΟΖ στο Αιγαίο;
Οι λειτουργίες της ΑΟΖ αναλύθηκαν πιο πάνω. Οι κυριότερες απ’ αυτές που ενδιαφέρουν τη χώρα μας είναι
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η αλιεία και η χρήση ενέργειας. Με το παρόν καθεστώς της ελευθερίας των θαλασσών στο Αιγαίο, η Ελλάδα μπορεί να αλιεύει παντού πλην των Τουρκικών χωρικών
υδάτων. Σε περίπτωση οριοθέτησης ΑΟΖ
με την Τουρκία, τμήμα του Αιγαίου με αποκλειστικό δικαίωμα αλιείας θα περιέλθει
στη γείτονα. Είναι επομένως θέμα που
πρέπει να σταθμίσει η χώρα μας.
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΑΟΖ
Σήμερα από τα 150 κράτη της γης που έχουν
δικαίωμα να διεκδικήσουν ΑΟΖ, τα 137 έχουν
ανακηρύξει. Μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ (1983)
συμπεριλαμβάνοντας βεβαίως και την ΑΟΖ
όλων ανεξαιρέτως των νησιών της.
Στη Μεσόγειο από τα 20 κράτη έχουν ανακηρύξει
ΑΟΖ μόνο τα 8. Σ’ αυτά που δεν έχουν θεσπίσει περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ΑΟΖ στον Εύξεινο Πόντο εν συνεννοήσει με τη Ρωσία, όμως όχι στη Μεσόγειο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1998 επικύρωσε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982 και κατ’ επέκταση αυτή αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.
Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη (8 Ιουνίου
2013) επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μία

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά στην ενέργεια.
Να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να προχωρήσουν στην οριοθέτηση των ΑΟΖ τους, ώστε να ερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τα ενεργειακά τους αποθέματα.
Στην Ε.Ε. ανήκει μεγάλο κομμάτι ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου που θα πρέπει να
το εκμεταλλευθεί. Πρέπει, επιτέλους, να προστατεύσει
τα συμφέροντά της στην περιοχή, γιατί μία οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, που βάσει του
Δικαίου της Θαλάσσης δεν εφάπτονται, μειώνει την
ΑΟΖ της Ε.Ε. στη Μεσόγειο.		

O θεμελιωτής του «Έπους του ’40»
Tου Υποναυάρχου Δημητρίου Σπ. Παπαζαφείρη ΛΣ ε.α.

Κ

άθε χρόνο, τη μέρα της Επετείου του «Έπους
του ’40», η σκέψη μου «πηγαίνει» στον αείμνηστο υποστράτηγο διοικητή της VIII Μεραρχίας Ηπείρου
Χαράλαμπο Κατσιμήτρο.
Καταγόμενος από το Κλειστό Ευρυτανίας (18861962) ξεκίνησε την καριέρα του στον στρατό από νεαρή ηλικία. Πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους
(1912-1913) και συμμετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία (1921-1923).

Επιτελικός αξιωματικός προήχθη το 1937 στο βαθμό του υποστρατήγου και το 1938 ανέλαβε τη διοίκηση της VIII Μεραρχίας πεζικού της Ηπείρου, λέγοντας
ότι κάθε μάχη είναι μόνο για την τιμή των όπλων, αλλά
επί της ουσίας, είναι εκ προοιμίου χαμένη και δεν έχει
λόγο να δοθεί. Το Γ.Ε.Σ. καλούσε μάλιστα την Ογδόη
Μεραρχία να υποχωρήσει σε δεύτερη γραμμή άμυνας
και να πολεμήσει, αν ήθελε, να πολεμήσει τους Ιταλούς
πολύ πιο πίσω από την αμυντική γραμμή Ελαίας-Κα-
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λαμά, εκεί όπου γράφτηκαν τελικά οι πρώτες, οι πιο
μεγάλες σελίδες του Έπους του Σαράντα.
Τότε ένας άνθρωπος, ένας σύγχρονος Λεωνίδας,
πέταξε αυτές τις διαταγές στα σκουπίδια. Όπως ακριβώς ο Σπαρτιάτης βασιλιάς είχε παρακάμψει κάποτε
τους νόμους της Σπάρτης. Ήταν ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, που σήμερα κανείς δεν τον
θυμάται, κανείς δεν τον γνωρίζει. Ήταν ο άνθρωπος
που αψήφισε τις διαταγές της Αθήνας, που οργάνωσε
την άμυνα στην πρώτη γραμμή και εξέδωσε τη δική
του διαταγή προς τους άνδρες της Ογδόης Μεραρχίας:
«Ουδεμία σκέψη για υποχώρηση, η τελευταία γραμμή είναι εδώ, μέχρις εσχάτων».
Ο Κατσιμήτρος μόνος, χωρίς καμία βοήθεια από το
Γ.Ε.Σ. και χωρίς κανείς στην Αθήνα να πιστεύει ούτε
στιγμή στον αγώνα του, στάθηκε στην πρώτη γραμμή
και πολέμησε και νίκησε!
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Όχι μόνον κράτησε τα σύνορα, αλλά μέσα σε λίγες
εβδομάδες άρχισε να προελαύνει επιθετικά εναντίον
των εισβολέων μέσα στην Αλβανία.
Ο Κατσιμήτρος και οι άνδρες του, όχι μόνον φύλαξαν τις σύγχρονες Θερμοπύλες, αλλά έτρεψαν τον εισβολέα σε υποχώρηση.
Κι όμως αυτός ο άνθρωπος ο σύγχρονος Λεωνίδας,
χάθηκε στη λήθη.
Η μνήμη του δεν βόλευε κανέναν. Πέθανε μόνος
και ξεχασμένος από όλους το 1962.
Αυτή δυστυχώς είναι η κοινή μοίρα των μεγάλων
δημοσίων ανδρών της Ελλάδος: Να πεθαίνουν, πότε
εξόριστοι, πότε φυλακισμένοι, και πότε ξεχασμένοι.
25_09_2020
φωτό ειλημμένη στις 9_10_2020 από το: https://kleitsos-eurutanias.blogspot.com/2013/01/blogpost_9722.html

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Ιστορικά

Το μακρύ ταξίδι στα αρχεία του κόσμου
για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου
και ο συγκλονιστικός ρόλος των Ελλήνων σε αυτήν
Tης Ευρυδίκης Λειβαδά, Συγγραφέως

Μ

ελετώντας αναφορές, χάρτες, αναμνήσεις,
ιδιωτικά έγγραφα, κειμήλια, πίνακες, χαρακτικά, βιβλία και εκθέματα μουσείων για την Ναυμαχία της
Ναυπάκτου στις 7 Οκτωβρίου 1571στον τότε επονομαζόμενο Golfo di Lepanto ή Inempachti Κörfezi, που γέμισε τη θάλασσα με τσαλακωμένα όνειρα κι αμέτρητους
νεκρούς και που έδωσε νίκη τρανή χωρίς ποτέ να γίνει
σωστή αξιοποίηση του αποτελέσματός της, μπορώ με
βεβαιότητα να πω, ότι με δυσκολία μέσα από αυτά είναι
δυνατόν να βρεθεί αντικειμενική αφήγηση των γεγονότων. Μοιάζει πως, όπως ο καπνός κάλυπτε τότε όλο το
μέτωπο της Ναυμαχίας κι εμπόδιζε κάποιον να παρακολουθήσει την εξέλιξή της από ψηλά με τα μάτια ενός
πουλιού, έτσι κι οι συγγραφείς και χρονικογράφοι δεν
είχαν καθαρή άποψη των τεκταινομένων. Όμως όλοι,
χωρίς καμμιά εξαίρεση, παρέχουν σημαντικότατες πληροφορίες που παραπέμπουν σε αρχειακές πηγές bona
fide, η σύνθεση των οποίων γεννά την ανάπτυξη της
σύγκρουσης και την όσο το δυνατόν πιο «καθαρή» θέαση της έκβασής της.
Οι σχετικές με το θέμα πηγές κάθε είδους και κατηγορίας είναι αμέτρητες, βρίσκονται διάσπαρτες σε
διάφορα μέρη και σε διαφορετικές γλώσσες, ο όγκος
τους δεν είναι ούτε μεταγεγραμμένος, ούτε ψηφιοποιημένος, ούτε καν ευανάγνωστος πολλές φορές, με
αποτέλεσμα να επιβάλλεται η καταφυγή σε ειδικούς.
Η επιτόπια έρευνα και μελέτη των στοιχείων είναι
συνταγή εκ των ουκ άνευ και αναμφίβολα προϋποθέτει,
εκτός των άλλων, υπομονή και μεράκι. Το δικό μου
ταξίδι άρχισε το 2010 και κατέληξε το 2018. Άρχισε τότε
ακριβώς που έμαθα πως ο Κεφαλλονίτης θαλασσοπόρος στην υπηρεσία του Ισπανικού στέμματος Ιωάννης
Φωκάς ή Juan de Fuca, συμμετείχε στην αρχιναυαρχίδα
του Ιερού Συνασπισμού, στη «Ρεάλ». Αυτός ήταν το
έναυσμα. Και, στην πορεία τής όλης έρευνας, στόχος
μου έγινε η ανάδειξη ενός άγνωστου θέματος: του
ρόλου των ορθόδοξων χριστιανών, και δη των Ελλήνων,
στην Ναυμαχία. Όσο η έρευνα προχωρούσε κι ανακάλυπτα την έμμεση, κι όμως τόσο καθοριστική εμπλοκή
των προγόνων μας, τόσο το Χρέος μέσα μου γιγάντωνε

και μου επέβαλε την δημοσίευση του έργου αυτού ως
μνημόσυνο κι οφειλή σε αυτούς που μας παρέδωσαν
έναν κόσμο ελεύθερο.
Αυτό το ταξίδι μου στον χρόνο κάλυψε (στο μέτρο
πάντα του δυνατού και με δεδομένη την παντελή για
την έρευνα ανυπαρξία απόληξης -κανείς ποτέ δεν φτάνει πουθενά-) πρωτογενείς πηγές –χειρόγραφες, έντυπες και ψηφιοποιημένες-, διεθνή –κατά κύριο λόγο, και
κατά δεύτερο εθνική- βιβλιογραφία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιογραφικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, μουσειακά εκθέματα. Δυστυχώς όμως σε αυτήν
την «περιπλάνηση» οι συμπατριώτες μας, οι Γραικοί
της τότε εποχής, ήταν παραγκωνισμένοι.
Απαιτήθηκε επισταμένη και χρονοβόρα έρευνα για
να ξεκαθαρίσουν –πάντα στο μέτρο του δυνατού- οι
ονομασίες των βασικών γαλερών των δυνάμεων που
έλαβαν μέρος, ιδιαιτέρως δε των οθωμανικών. Τα πλοία
φέρουν τα ονόματα των καπετάνιων τους, των ρεΐσηδων,
τα οποία απαντούν με απίστευτες διαφοροποιήσεις
κυρίως λόγω της προφοράς της Τουρκικής. Επιπλέον, για
το «χτίσιμο» των αναγκαίων στο μυθιστόρημα τόπων
–π.χ. πώς ήταν η τότε Κωνσταντινούπολη, Βαρκελώνη,
Μεσσήνα κ.ο.κ.-, ποιες ήταν οι συνήθειες, οι ομιλούμενες γλώσσες, τα τρόφιμα, η δομή της κοινωνίας, τα πλοία,
ο εξοπλισμός τους, τα όπλα, η χρήση τους και τόσα άλλα
ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά στοιχεία, μελετήθηκε όγκος επιστημονικής βιβλιογραφίας, όχι στην μητρική γλώσσα, με αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια
χρόνου από την κυρίως συγγραφή του μυθιστορήματος.
Όσο μελετούσα, τόσο περισσότερο κατανοούσα
πως οι ένθεν κακείθεν συμμετέχοντες Γραικοί στην
κομβική ανά τους αιώνες σύρραξη, συνέβαλαν καθοριστικά στο αποτέλεσμα. Μπορεί να μην βρίσκονταν
στα κέντρα αποφάσεων, κι ούτε να ήταν ο «εγκέφαλος»
αυτού το πολυδαίδαλου «σώματος». Ήταν όμως το
μεγαλύτερο μέρος του μυϊκού συστήματός του. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των κωπηλατών και ναυτικών
κάθε βαθμίδας. Είτε αλυσοδεμένοι, είτε ναυτολογημένοι με φιρμάνια ή με αποφάσεις της αριστοκρατικής
δημοκρατίας της Βενετίας εργάστηκαν για την νίκη
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υπακούοντας στις ανάγκες τους ή στη συνείδησή τους,
απειθαρχώντας πολλές φορές στις διαταγές, γεγονός
ιδιαίτερα συγκλονιστικό.
Πολλοί αιγαιοπελαγίτες κι άλλοι νησιώτες, έμπειροι
περί τη θάλασσα, επάνδρωναν επ’ αμοιβή τόσο τον
οθωμανικό ντονανμά, όσο και τη χριστιανική αρμάδα.
Κι επειδή η σύγκρουση αυτή είχε θρησκευτική χροιά,
μπορούμε να μιλάμε για Ορθόδοξους χριστιανούς, όχι
μόνον Έλληνες, αλλά Σέρβους, Κροάτες, Δαλματούς,
Αλβανούς, μοιρασμένους από τη μια στις ρωμαιοκαθολικές δυνάμεις και από την άλλη στις μουσουλμανικές. Για όλους αυτούς, οι δυτικές κι οι ανατολικές πηγές
σιωπούν. Γιατί, τόσο η Αρχόντισσα του Αδρία, όσο και
η αχανής επικράτεια του Σουλτάνου, τους είχαν υπηκόους κι η προσφορά τους εμπεριέχετο στο σύνολο,
είτε ως Οθωμανοί υποτελείς της Ημισελήνου, είτε ως
Βενετοί σούντιτοι, αλλά και ως Ναπολιτάνοι και Καλαβρέζοι τσιταντίνοι –cittadini- και θιουδαδάνος –
ciudadanos- του Ισπανικού Στέμματος.
Μέσα σε αυτό το συνονθύλευμα των λαών, ο πρωταγωνιστής μου, ο Juan de Fuca, έχασε την πρωτοκαθεδρία του και «ξέπεσε» σε θέση δεύτερη και Τρίτη και
τέταρτη, καθώς την πρώτη δίκαια την πήραν οι «μικροί»,
οι ανώνυμοι τού φονικού αυτού κοσμοϊστορικού γεγονότος, που ήταν η μάζα των «άπιστων» και για τους
μεν, και για τους δε.
Η έννοια του «άπιστου» που κατά κόρον χρησιμοποιείτο τότε και από τις δυο πλευρές, μου προκαλεί
εντύπωση. Στην πραγματικότητα κανείς από τους δύο
δεν ήταν άπιστος. Κι οι δυο ήταν όχι μόνον ένθεοι, αλλά
είχαν φτάσει στα άκρα της πίστης, την οποία είχαν
αναγάγει σε ποικιλόμορφο μοχλό μίσους, εκεί όπου
κυριαρχεί ο άγριος φανατισμός, με τις όποιες του διαστάσεις και συνέπειες, που γράφουν εύκολα σελίδες
απανθρωπιάς.
Η αδιάλειπτη εξουσία δρα μαγικά διαφθείροντας
τον άνθρωπο. Του δίνει δύναμη υπέρμετρη κι ακόρεστη
διαρπαγή -μη διαχειρίσημες κι οι δυο-, και τον αναγάγει σε μικρό θεό. Μη ανεχόμενος δίπλα του άλλους
ισάξιούς του, οδηγείται στη σύγκρουση. Και, ή με άδικους νόμους και βολικές διατάξεις ή με μάχες προσπαθεί να στηρίξει την επιβολή του.
Εδώ, οι νόμοι κι οι διατάξεις είχαν δεύτερη θέση.
Βρίσκονταν κρυμμένοι στα μικρά γράμματα: στη Δύση,
στις επιμέρους συμφωνίες Βατικανού, Ισπανίας, ιταλικών πριγκιπάτων και στην Ανατολή, στα φιρμάνια.
Πρώτη θέση κατείχε ο πόλεμος, η ολοσχερής εξάλειψη
του εχθρού. «Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων
δὲ βασιλεύς».
Σπαθί κι Αίμα, Σταυρός κι Ημισέληνος: τα τέσσερα
πρωταρχικά στοιχεία που κυριάρχησαν στην αναμέτρηση αυτή που δίκαια χαρακτηρίζεται Αρμαγεδών και
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είναι η 13η σταυροφορία, η οποία με ιερότητα και
θυσία κλείνει τον μεγάλο ιπποτικό κύκλο. Ο δον Χουάν
δίκαια χαρακτηρίσθηκε ως «ο τελευταίος ιππότης», ο
δε Μουεζίν-ζαντέ Αλή πασάς, ο καπουδάν του οθωμανικού στόλου, είναι ο τελευταίος μεγάλος ναύαρχος
που πολέμησε γενναία και ηρωικά με τόξο και γιαταγάνι. Από όσο γνωρίζω ήταν η μεγαλύτερη πολεμική
επιχείρηση, με τις περισσότερες –αριθμητικά- δυνάμεις,
στον μικρότερο δυνατόν χρόνο (περίπου 4 ώρες), με
την εμπλοκή όλων τότε των λαών Ευρώπης, Β. Αφρικής
και Ανατολίας και με τις περισσότερες απώλειες ψυχών
(περίπου 40.000) βάσει των τότε σύγχρονων της εποχής
(16ος αι.) οπλικών συστημάτων.
Οι αριθμοί που αναφέρονται στα αρχεία (πλοία,
θύματα, αιχμάλωτοι, στρατιώτες) είναι αδύνατο να
αποτυπωθούν με ακρίβεια λόγω μεγάλων αποκλίσεων
που παρουσιάζουν οι χρονικογράφοι της εποχής, αλλά
και λόγω των έκτακτων συμβάντων που ανάγκασαν
λαούς σε μαζική συμμετοχή –όπως π.χ. η άφιξη στις 4
Οκτωβρίου 1571 στο Φισκάρδο τής είδησης της πτώσης
της Κύπρου και η ως εκ τούτου αυθόρμητη μαζική
συμμετοχή των Κεφαλλήνων με δικά τους σκαριά και
ποικίλη προσφορά –γεγονός που τεκμηριώνεται και
από τον προβλεπτή Αngelo Bassadona -.
Πιο κοντά στην πραγματικότητα σε αριθμούς –ως
προς τις επίσημες «κρατικές» συμμετοχές - θεωρούνται
π.χ. οι επιστολικές αναφορές του don Juan προς τον
don Garcia de Toledo -σπουδαιότατο σύμβουλο του
μεγάλου αρχιναύαρχου-, ή τα γράμματα του επικεφαλής των στρατευμάτων του Πάπα, Onorato Gaetani.
Λίγα οθωμανικά αρχεία έχουν ασχοληθεί με το θέμα
–ή έχουν διασωθεί- γιατί ο σουλτάνος, η Υψηλή Πύλη
και οι περί αυτήν διοικούντες, έχουν μια ιδιαίτερη
αντίληψη της ήττας την οποία καλλωπίζουν με χρώματα νίκης, τακτική που εφαρμόζεται διαχρονικά! Έτσι,
αντί να επενδύσουν στη διάσωση μαρτυριών και πληροφοριών για την λυσσώδη αυτή Ναυμαχία, διεφύλαξαν στοιχεία της ισόχρονής της πτώσης της Κύπρου και
της άμεσης αναγέννησης / ανασύστασης του οθωμανικού στόλου. Μαρτυρούνται καταστροφές αλληλογραφίας από αρμόδιους επί τέτοιων θεμάτων. Ας σημειωθεί πως η γραφή που απαντά στα οθωμανικά
αρχεία δεν είναι η σύγχρονη Τουρκική, αλλά η παλαιά
Αραβική. Πρόβλημα δε, απετέλεσαν οι χρονολογίες.
Όχι μεταξύ Ιουλιανού και Γρηγοριανού, αλλά αυτές της
Εγίρας και η μετατροπή τους στις αντίστοιχες του χριστιανικού ημερολογίου.
Όσο για τις δυτικές πηγές, με ελάχιστες εξαιρέσεις
(Cervantes, Paruta, Sagredo) όλοι οι χρονικογράφοι
εκθειάζουν τους δικούς τους και βλέπουν μονόπλευρα
υπέρ αυτών τη νίκη. Έτσι έχουμε π.χ. τον Luis Carriero
Blanco να εκθειάζει τους Ισπανούς, τον Uberto Foglietta
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τους Γενοβέζους, τον Giovanni Battista Adriani τους
Φλωρεντίνους, τον Alberto Guglielmotti να μιλά υπέρ
του Πάπα και του Colonna και κατά του GA Doria, τον
Benedetto Veroggio υπέρ του GA Doria. Όλοι διογκώνουν
τα περιστατικά επ’ αγαθώ τους. Άρα, ως είναι αναμενόμενο, παρουσιάζονται διαφορές κατά την αφήγηση
όπως π.χ. οι παπικοί διασώζουν πως τον Caracoza έπληξε η δική τους «Grifona» κι οι αξιωματικοί της τον σκότωσαν, ενώ η Ισπανία –η οποία έχει τους περισσότερους
αυτόπτες μάρτυρες που άφησαν εγγράφως αναμνήσεις- διασώζει πως ένας από τους επικεφαλής τής
«Real», ο Juan Bautista Cortez, τον έπληξε με το μαχαίρι του. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι πως πέθανε ένας
ικανότατος ρεΐσης – απώλεια μεγάλη για την αυτοκρατορία-. Το ποιος ήταν ο εκτελεστής του, παραμένει
«διαφωνία» μεταξύ των δυο δυνάμεων, ενώ η Ιστορία
φαίνεται πως «γυρίζει την πλάτη της» σε τέτοια θέματα ήσσονος, κατ’ αυτήν, σημασίας.
Η καλύτερη φράση που περικλείει την αλήθεια ως
προς τα αποτελέσματα της Ναυμαχίας, ειπώθηκε από
τον μεγάλο κι εμπνευσμένο σχεδιαστή της νίκης, αρχιναύαρχο don Juan λίγο πριν πεθάνει: «Σπατάλησα τον
χρόνο μου κτίζοντας κάστρα στον αέρα. Στο τέλος, τα
κάστρα αυτά κι εγώ μαζί τους, σκορπιστήκαμε με το
πρώτο φύσημα».
Η μεγάλη αυτή Ναυμαχία σε απώλεια ζωών και
δυνάμεων, έκρινε, το δεδομένο χρονικό διάστημα, την
τύχη της Μεσογείου, της Ευρώπης, του κόσμου. Μπορεί καμμιά από τις συμμετέχουσες δυνάμεις να μην
κέρδισε εδαφική κτήση ή κάποιο άλλο πλεονέκτημα,
όμως στο σύνολό της η Δύση ξαναβρήκε την ισχύ και
το μεγαλείο της. Για χρόνια οι χριστιανοί παραληρούσαν
μετατρέποντας τη νίκη σε ψυχολογική επιτυχία. Ακόμα
και η προτεστάντισσα κι αδιάφορη για την ρωμαιοκαθολική Ευρώπη Ελισάβετ, μετά την Ναυμαχία, διέταξε
την Εκκλησία της να κάνει ευχαριστήριες τελετές.
Τραγικότατο αποτέλεσμα της Ναυμαχίας ήταν, εκτός
από τους περίπου 40.000 συνολικά νεκρούς, οι 27.000
τραυματίες ένθεν κακείθεν. Ανάπηροι κωπηλάτες,
ναυτικοί και στρατιώτες έζησαν ανήμποροι να εργασθούν και σε απόλυτη φτώχεια. Μόνον οι βενετικές
αρχές τούς έδωσαν κάποια βοηθήματα.
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Οι Σύμμαχοι δεν εκμεταλλεύθηκαν, όπως όφειλαν,
ολοκληρωτικά κι εντατικά τα θετικά αποτελέσματα της
υπεροχής τους έναντι της Ημισελήνου. Η Sacra Lega
Antiturca ατόνησε. Ήταν άλλωστε πολύ λεπτές οι ισορροπίες από την αρχή της υπογραφής του Συνασπισμού.
Τα συμφέροντα ήταν πολλά και συγκρουόμενα, οι φιλοδοξίες άλλες τόσες, αναπτύχθηκαν νέα μίση και διχόνοιες που απομάκρυναν και κατέστρεψαν σχέσεις
και συνεργασίες. Πάνω από όλα όμως, δεν είχε συνειδητοποιηθεί η πραγματική δύναμη όλων μέσω της
Ένωσής τους, και ρεαλιστικά, η συνολική κατάσταση.
Έτσι έφτασαν οι Ισπανοί μόνοι τους να αντιμετωπίζουν
πλέον την τουρκική δύναμη στη δυτική Μεσόγειο με
αλλεπάλληλες ανακωχές στα 1578, 1581, ενώ σταμάτησαν να ασκούν πιέσεις στον ιταλικό κορμό.
Αναχαιτίσθηκε η ιμπεριαλιστική οθωμανική απειλή
που ακάθεκτη επεκτεινόταν στην Ευρώπη και ταπεινώθηκε το γόητρο του υπερόπτη κι αήττητου μέχρι τότε
σουλτάνου. Η οθωμανική πολιτική στη θάλασσα έγινε
αμυντική από επιθετική. Ακόμα κι οι πειρατές της Β.
Αφρικής και των σουλτανάτων περιορίστηκαν σε άμυνα
έναντι των ισπανικών επιθέσεων. Έτσι, στα νερά της
Μεσογείου ξεχύθηκαν χριστιανοί πειρατές και ισχυροποίησαν την παρουσία τους. Θάρρος όμως από τη νίκη
έλαβαν και οι θηριώδεις πειρατές της Δαλματίας ουσκόκοι, σλάβοι μισθοφόροι που χρησιμοποιούσαν οι Αψβούργοι για να απωθήσουν την οθωμανική επέλαση τον
16ο αι. Το 1592 η Βενετία άρχισε συστηματικά πολέμους
εναντίον τους, γιατί επιτίθονταν στα βενετικά εμπορικά
σκάφη, κι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος του Ιονίου.
Ο ευρωπαϊκός κόσμος και πολιτισμός σώθηκαν από
την ιμπεριαλιστική οθωμανική απειλή, γιατί αν χανόταν
η μάχη αυτή, τίποτα δεν θα εμπόδιζε την τότε διαμορφωμένη οθωμανική αλαζονεία να κατακτήσει όλη την
Ευρώπη αλλάζοντας εκ βάθρων τη ροή της ιστορίας.
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Οι γαλέρες της Δύσης απέεπιστροφής τους στην αχανή επικτησαν νέες δυνάμεις από τις
κράτεια του σουλτάνου.
εκατοντάδες αιχμαλώτων που
Οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν
δέθηκαν στα κουπιά τους.
να στρατολογήσουν σιπαχήδες,
Οι Οθωμανοί, μετά την
γενίτσαρους ακόμη και παιδιά.
κατά θάλασσα ήττα τους, σκλήΈλληνες ή απελεύθεροι σκλάβοι
ρυναν την τακτική τους απέναστους δρόμους της Κωνσταντιντι στους χριστιανούς. Οι υπονούπολης αρπάζονταν από τους
ταγμένοι λαοί αναγκάζονταν
εντεταλμένους στη στρατολογία,
να εγκαταλείπουν τα χωριά
οδηγούνταν στις γαλέρες και χωτους, τα οποία με την πάροδο
ρίς καμιά διαδικασία τούς έβαζαν
του χρόνου ερημώνονταν. Η
σίδερα στα πόδια.
βαριά φορολογία που επιβλή- Η Ναυμαχία των Εχινάδων (Ναυπάκτου). Ακριβές
Οι Οθωμανοί απογύμνωσαν
θηκε αύξησε την δυσαρέ- αντίγραφο ειλημμένο με άδεια από την Αμερικα- τη Βενετία από την πλούσια κτήσκεια, κι οδήγησε σε μεγάλες νική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Γεννάδειος Βιβλι- ση της, την Κύπρο, και από την
κοινωνικές αναταράξεις. Έτσι οθήκη. Η παράταξη των δυο δυνάμεων, χριστια- εκεί τόσο σημαντική για τον έλεγξεκίνησαν επαναστάσεις σε νικών (αριστερά) και μουσουλμανικών. Αριστερά χο της Μεσογείου και του μεσοπολλές περιοχές του ελλαδι- εικονίζεται η Κεφαλλονιά και επάνω οι Εχινάδες. γειακού εμπορίου, βάση. Ακόμη
κού χώρου, ελπίζοντας στη
έδιωξαν από την Μεγαλόνησο
βοήθεια της ρωμαιοκαθολικής Δύσης που δεν έφθασε
τούς εγκατεστημένους χριστιανούς πειρατές. Το εμπόποτέ. Αφού οι ελπίδες των σκλαβωμένων Γραικών
ριο της Βενετίας υπέστη μεγάλες οικονομικές ζημιές,
άρχισαν να σβήνουν, παρατηρήθηκε κύμα προσφύγων
καθώς είχε διακοπεί η επικοινωνία με τους πλούσιους
προς την Ισπανία. Αναταραχή παρουσιάστηκε και στην
εμπορικούς δρόμους της Ανατολής. Συνέχισαν όμως
Κύπρο, ενώ οι Τούρκοι φοβούνταν κι έφτασαν να φονα εμπορεύονται σε ασφαλείς θάλασσες. Αργότερα, η
ρούν κυπριακή ενδυμασία. Επίσης στα 1575-76 οργαΓαληνοτάτη Δημοκρατία του Αδρία σύρθηκε σε συμνώθηκε παρεμφερής κατάσταση και στη Ρόδο με την
φωνία με την Τουρκία (7 Μαρτίου 1573) έχοντας όμως
παρακίνηση Βενετών και Κρητικών, η οποία είχε κι αυτή
χάσει πολλές από τις επίκαιρες ανατολικές θέσεις της.
τραγική για τους πρωταγωνιστές κατάληξη. Αναβρασμός
Διατήρησε Κρήτη, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Κέρκυρα, και
παρουσιάστηκε και στην Μακεδονία με δολοφονίες και
καθώς οι κίνδυνοι νέων αποβάσεων της Ημισελήνου
διαρπαγές, ενώ τα θύματα έφθασαν 30.000. Ακόμη και
δεν έπαυσαν να υπάρχουν, αποφάσισε να οχυρώσει
στην Αίγυπτο ο Ελληνισμός υπέφερε. Έκαψαν βιβλία
νέες θέσεις, προς το κέντρο (Κέρκυρα, Άσσος Κεφαλκαι χειρόγραφα ελληνικά και απαγορεύθηκε να μιλούν
ληνίας). Στον αντίποδα κι οι Τούρκοι έκτισαν δυνατό
Ελληνικά.
κάστρο στο Ναβαρίνο.
Η Οθωμανική αυτοκρατορία περισσότερο, και λιγόΟι Οθωμανοί δεν είχαν ποτέ σχεδιάσει μακρόπνοη
θαλάσσια πολιτική. Μετά την συντριβή του στόλου
τερο η χριστιανική Δύση στο σύνολό της, αντιμετώπισε
τους, βρήκαν χρόνο, και εντατικότατα ετοίμασαν νέο
μεγάλη δημοσιονομική κρίση και καταστροφικές επικι ισχυρό. Όμως μέχρι εκεί. Ήταν αναντικατάστατη η
πτώσεις λόγω του μεγάλου κόστους του «ιερού πολέαπώλεια των έμπειρων ναυτικών. Έτσι στο μεγαλύτερο
μου». Επηρεάστηκε το ανθρώπινο κεφάλαιο, η οικονομέρος του έμεινε αχρησιμοποίητος. Μετά νίκη τους το
μία των πόλεων, τα προσωπικά εισοδήματα, το εμπόριο,
1574 στην Τύνιδα, κυρίως όμως μετά την δεκαετία του
η εργασία ευρύτερα, τα έσοδα από δυσβάστακτους
’80, η ειρήνη στη θάλασσα που διήρκεσε μέχρι το 1591
φόρους, κι όλα αυτά μετακύλησαν τα αποτελέσματά
διέλυσε την τουρκική αρμάδα.
τους στο σουλτανικό θησαυροφυλάκιο.
Οι ιστορικοί μελετητές της οθωμανικής πορείας
Επειδή οι Οθωμανοί διαχρονικά έχουν έναν ιδιαίσυγκλίνουν πως από τον Σελίμ Β΄, κυρίως μετά από
τερο τρόπο να «σερβίρουν» την ήττα ως νίκη, μετά από
αυτόν, αρχίζει η πολιτική στασιμότητα και κοινωνική,
λίγες ημέρες αναδιοργάνωσης και επανεμψύχωσης,
υποδέχθηκαν ζητωκραυγάζοντας τον διαφυγόντα της
στρατιωτική και οικονομική παρακμή της οθωμανικής
Ναυμαχίας Ουλούτζ που τον έχρισαν ναύαρχο. Παρόλα
αυτοκρατορίας.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Σύμμαχοι αποφάσισαν να
αυτά το γόητρό τους τσαλακώθηκε, μαζί με την αξιοσκοτώσουν τους δεξιοτέχνες οθωμανούς ναυτικούς -το
σύνη και την αποδοχή τους από στη Δύση. Τα διπλωμεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ήταν Έλληνες νησιώματικά σχέδια της Υ. Πύλης που αποσκοπούσαν στην
τες, αρνησίθρησκοι στην πλειονότητά τους- γιατί αν
εμπορική ανάπτυξη ακυρώθηκαν και στράφηκαν προς
τους πουλούσαν ως σκλάβους, θα υπήρχε ο φόβος της
τους φίλα προσκείμενους Γάλλους, προς τους Ολλαν-
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δούς και τους Άγγλους. Συνέχισε όμως η Πύλη την
επεκτατική της πολιτική επί ξηράς –στο Ιράν ανατολικά
και στην κεντρική Ευρώπη δυτικά- μέχρι που η ήττα της
στην δεύτερη πολιορκία της Βιέννης το 1683 έκαμψε
το ηθικό της και η συνθήκη του Κάρλοβιτς που ακολούθησε το 1699 έθεσε τα θεμέλια της οριστικής υποχώρησής της από την Ευρώπη.
Ως ελληνίδα σέβομαι ισάξια όλους τους λαούς κι ως
ορθόδοξη χριστιανή όλους τους ανθρώπους.
Τιμώ όσους δεν τάφηκαν στο χώμα και δεν υπάρχει
κανείς που να θυμάται το όνομά τους.
Τιμώ όλους τους ανώνυμους νεκρούς χριστιανούς
ή μουσουλμάνους, Έλληνες ή μη, της μεγάλης αυτής
γιγαντομαχίας που αναπτύχθηκε στη νοητή ευθεία
μεταξύ ακρωτηρίου Σκρόφας και νησίδας Οξειάς από
τη μία, και λιμνοθάλασσας Κοτυχίου στην Πελοπόννησο από την άλλη.
Τιμώ όλους τους ανώνυμους πίσω από την Ιστορία
της Ναυμαχίας που συνέβαλαν στον καθορισμό του
αποτελέσματος, αλλά παρέμειναν και παραμένουν στο
σκοτάδι.
Τιμώ όλους όσοι μου έκαναν συντροφιά μερόνυχτα
ολόκληρα «διηγώντας» μου τη δική τους ιστορία κι
«οδηγώντας» με στις δικές τους ρότες.
Το έργο μου αυτό στόχο έχει την πραγματοποίηση
κοινού μνημοσύνου εν πλω στην περιοχή όπου έγινε η
φονική συμπλοκή, και συγκεκριμένα εκεί όπου κείτονται
σήμερα οι άταφοι νεκροί και τα προφυλαγμένα από
την υλή του παρακείμενου ποταμού Αχελώου –πιθανόν
και του Εύηνου- κουφάρια των πλοίων.
Το 2021 είναι έτος-σταθμός για την Ναυμαχία καθώς
κλείνουν 450 χρόνια. Πολυτίμητο θα είναι οι Εκκλησίες
να συνδιοργανώσουν τελετή - μνημόσυνο σε ανάμνηση των χιλιάδων νεκρών: η Ρωμαιοκαθολική, η Μουσουλμανική, η Ορθόδοξη.
Κι όλες οι -σήμερα- κρατικές οντότητες που έπαιξαν
τότε ρόλο να υψώσουν από κοινού Μνημείο Αιώνιας
Συγνώμης προς τους νεκρούς –επώνυμους ήρωες, κι
ανώνυμους ναυτικούς και πολεμιστές, αλλά και τους
τραγικούς κωπηλάτες που οδηγήθηκαν αλυσοδεμένοι
και φλεγόμενοι ζωντανοί στον βυθό-, χωρίς καμμιά
διάκριση, θρησκευτική ή φυλετική, Ανατολής ή Δύσης,
εκεί, στην άκρη του ακρωτηρίου της Σκρόφας που τότε
ήταν θέατρο ξένων κατακτητών, εκεί όπου πραγματικά
οι θρόνοι των ισχυρών τού τότε κόσμου έπαιξαν το
τραγικό και ματωμένο «παιγνίδι» τους.
Είθε η πατρίδα μας, και κυρίως η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων και η Κρήτη ασφαλώς, να συνειδητοποιήσουν
δυναμικά κι ενεργά, κάποια στιγμή, τη σημαντική συνεισφορά τους στην Ναυμαχία. Ειδικά όμως τονίζω την
Κεφαλλονιά, επειδή η Σάμη, η τότε Βαλ ντ’ Αλεσσάντρια
των χαρτών και των αρχείων, ήταν κομβικό σημείο -
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σταθμός τόσο πριν την συγκλονιστική αναμέτρηση αυτή
των δυο κόσμων, όσο και μετά, με την επιστροφή και
παραμονή εκεί για περισσότερο από δέκα τουλάχιστον
ημέρες του ονομαστού Βενετού ναυάρχου Sebastiano
Venier.
Παράλληλα θεωρώ επιβεβλημένη την ανέγερση
στην Κεφαλλονιά, και δη στη Σάμη -ως τόπο έχοντα
αμεσότατη σχέση με την Ναυμαχία- μνημείου γονυκλισίας. Αυτό το προτείνω ως ιερό καθήκον όλων μας,
γιατί δεν φύονται άνθη, κι ούτε ανάβονται καντήλια
στον τάφο των πνιγμένων. Κι ένα στεφάνι μνήμης, τιμής
κι ευγνωμοσύνης να ριχθεί στη θάλασσα ως εξιλαστήρια προσφορά αιώνων.			
Σημείωμα Διευθυντή Σύνταξης
Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κ. Ευρυδίκη Λειβαδά για
το περισπούδαστο και επίκαιρο άρθρο της «Η Ναυμαχία της
Ναυπάκτου». Την καλωσορίζουμε στο περιοδικό μας και της
ευχόμεθα καινούργιες συνεργασίες.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να εξηγήσω, γιατί το άρθρο είναι
επίκαιρο, βεβαίως τηρουμένων των αναλογιών.
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε το 1571, μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανικών κρατών της Ευρώπης, υπό τη
γενική Αρχηγία του Πάπα του Πίου Ε΄, ο οποίος διείδε τη φιλοδοξία του Σουλτάνου Σελίμ Γ΄ που ήθελε να καταλάβει την
Ευρώπη από θαλάσσης. Τότε έπεισε τα ναυτικά κράτη της
Ευρώπης, Ισπανία, Βενετία, Μάλτα και άλλα μικρότερα κρατίδια και δημιούργησε την Ιερά Συμμαχία χριστιανικών κρατών
«SACRA LEGA ANTITURKA».
Σήμερα ο Χριστιανισμός και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός
δέχεται μια άνευ προηγούμενου επίθεση από την Τουρκία η
οποία φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακή δύναμη και να νεκραναστήσει Οθωμανική Αυτοκρατορία ζητώντας παράλογα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Άρα, να γιατί το άρθρο της κ. Λειβαδά είναι επίκαιρο. Ελπίζουμε και ευχόμεθα η Τουρκία να έχει την ίδια τύχη με την
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες του κόσμου, διότι άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Επί πλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι στη ναυμαχία της
Ναυπάκτου συμμετείχαν και πολέμησαν τα νησιά Κέρκυρα,
Κεφαλονιά και Ζάκυνθος.
Με έξοδα των κατοίκων εξόπλισαν γαλέρες και άλλα μικρότερα πλοία και συμμετείχαν στη Ναυμαχία.
Σύμφωνα με τα κείμενα του Δ. Ρώμα, Σοπρακόμητος, στη
γαλέρα της Ζακύνθου, ήταν ο Αντώνιος Κουτούβαλης που τιμήθηκε αργότερα με τον τίτλο του κόμητα. Επίσης ηρωικά
πολέμησαν γαι την επικράτηση του Σταυρού, οι: Νικ. Μονδινός,
Μάρκος Σιγούρος και Νικ. Φωσκάρδης.
Ο Διευθυντής Σύνταξης
Νικ. Τσαπράζης
Υποναύρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

«Η Ναυμαχία των Εχινάδων (Ναυπάκτου» φωτό ειλημμένη στις 29_9_20 από το βιβλίο της Ευρυδίκης
Λειβαδά «Με τ΄άρμενα της θάλασσας στα ρόδα των ανέμων» σελ. 155, εκδ. Οδύσσεια 2018.
«Δον Ιωάννης ο Αυστριακός (Don Juan d' Austria)» φωτό ειλημμένη στις 28_9_2020 από το: https://
nobility.org/wp-content/uploads/2010/10/Don-Juan-de-Austria.jpg
«Ιωάννης Φωκάς - Juan de Fuca» φωτό ειλημμένη στις 28_9_2020 από το: https://www.huffingtonpost.
gr/entry/o-ellenas-thalassoporos-toe-16oe-ai-juan-de-fuca-kai_gr_5c377013e4b00502106cd00e
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Αγία Σοφία το Σύμβολο
του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης
Tου Πλοιάρχου(Ε) Χρ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.

Ο

αυτοκράτορας της Νέας Ρώμης Ιουστινιανός, το
532 μ.Χ. έθεσε το θεμέλιο λίθο για την ανέγερση
του ναού της Αγίας Σοφίας. Στην θέση αυτή, προγενέστερα ο Μέγας Κωνσταντίνος θεμελίωσε τον πρώτο
ναό της Αγίας Σοφίας που τον ολοκλήρωσε ο υιός του
Κωνστάντιος το 360 μ.Χ.
Στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αρκαδίου το 404, ο εν λόγω ναός, πυρπολήθηκε από
φανατικούς υποστηρικτές του Ιωάννη Χρυσοστόμου
λόγω της εξορίας του από την αυτοκράτειρα Ευδοξία.
Επί αυτοκρατορίας του Θεοδοσίου Β΄ ο ναός αυτός
ξανακτίσθηκε και τα εγκαίνιά του έγιναν το 415.
Αλλά η μοίρα του ναού ήταν να καταστραφεί και
πάλι από πυρκαϊά που προκλήθηκε κατά τη «στάση
του Νίκα» το 532. Ήταν γραπτό φαίνεται οι προηγούμενοι δύο ξυλόστεγες βασιλικές να καταστραφούν για
να οικοδομηθεί ο μεγαλοπρεπής τωρινός ναός της
Αγίας τού Θεού Σοφίας.
Όπως αρχικά αναφέρθηκε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, αποφάσισε να οικοδομήσει στη θέση των προηγούμενων ομώνυμων ναών μια πιο μεγαλοπρεπή,
επιβλητική εκκλησία που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος της βασιλεύουσας και της αυτοκρατορίας του. Έτσι,
στις 23 Φεβρουαρίου του 532 έθεσε τον θεμέλιο λίθο,
αμέσως μετά την καταστολή της «στάσης του Νίκα».
Τα σχέδια της κατασκευής ανατέθηκαν στους δύο
Έλληνες από την Μ. Ασία, στον Ανθέμιο από τις Τράλεις
και στον Ισίδωρο από την Μίλητο. Οι δύο έμπειροι
μηχανικοί-αρχιτέκτονες με παγκόσμια φήμη, εφάρμοσαν νέα αρχιτεκτονική για να επιλύσουν τα μέχρι τότε
άλυτα κατασκευαστικά προβλήματα σε μια σεισμογενή περιοχή.
Παράλληλα δημιούργησαν έναν νέο τύπου ναού
με την εφαρμογή του συστήματος θολοδομίας. Κατασκεύασαν ένα ναό τεραστίων διαστάσεων για την εποχή εκείνη που το μήκος του είναι 77μ., το πλάτος του
72μ., ο επουράνιος τρούλος που δεσπόζει στο εσωτερικό και όχι μόνο χώρο έχει διάμετρο 33 μ., το δε ύψος
του να φτάνει τα 62μ. από το δάπεδο. Τα 40 μεγάλα
παράθυρα στη βάση του τεράστιου τρούλου, αφήνουν
να μπει άπλετο το φως, και με τα σφαιρικά του τρίγωνα δίνουν την εντύπωση ότι κρέμεται στον αέρα. Στην
δυτική πλευρά του ναού υπήρχε μια κρήνη για το νί-

ψιμο των πιστών και την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού.
Πάνω στην κρήνη ήταν χαραγμένη η γνωστή «καρκινική» επιγραφή που μπορεί να διαβαστεί αρχίζοντας και
από το τέλος της επιγραφής. «ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ» δηλαδή, «ξέπλυνε τις αμαρτίες
σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου».
Δυστυχώς όμως, οι δύο αυτοί θεόσταλτοι και θεοφώτιστοι δημιουργοί δεν ευτύχησαν να ζήσουν για να
δουν το έργο τους ολοκληρωμένο. Δεν ευτύχησαν να
παραβρεθούν στα εγκαίνια του ναού, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ναού του Σολομώντα
στην Ιερουσαλήμ, αναφώνησε: «Δόξα τω θεώ τω καταξιώσαντί με, τοιούτον έργο επιτελέσαι, Νενίκηκά σε
Σολομών».
Η Αγία τού Θεού Σοφία επί 1000 χρόνια (537-1453)
υπήρξε η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η
καρδιά και η ψυχή του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης. Στον ναό αυτό λάμβαναν χώρα οι στέψεις των
νέων αυτοκρατόρων. Στον ιερό αυτό χώρο ο λαός γιόρταζε τους θριάμβους της αυτοκρατορίας αλλά θρηνούσε και τις συμφορές του. Εδώ ψάλθηκε ο ακάθιστος
ύμνος για πρώτη φορά για να σωθεί η Πόλις, και σώθηκε από τους Αβάρους το 626. Εδώ για μια ακόμη
φορά η Παναγία έκανε το θαύμα της και έσωσε την
Πόλη, όταν ο Πατριάρχης Φώτιος πήρε το πέπλο της
που φυλασσόταν στην Αγία Σοφία, το εναπόθεσε στην
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επιφάνεια της θάλασσας, αποτέλεσμα, να προκληθεί
μεγάλη θαλασσοταραχή που κατέστρεψε τα πλοία των
Ρως (Ρώσσων) που πολιορκούσαν την Πόλη το 860.
Στην Αγία Σοφία τελέστηκε και η τελευταία λειτουργία
στη Βασιλεύουσα στις 29 Μαΐου το 1453 με την παρουσία του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου.
Η ένδοξη ιστορία του υπέροχου αυτού χριστιανικού
οικοδομήματος, που για δέκα αιώνες ήταν το κέντρο
της χριστιανικής λατρείας, το πιο ιερό σύμβολο του
έθνους και της θρησκείας, που κάτω από τους θαυμάσιους θόλους του αντήχησαν οι επιβλητικές βυζαντινές
ψαλμωδίες-λειτουργίες, και πραγματοποιήθηκαν τελετές αφάνταστης μεγαλοπρέπειας, που με κατάνυξη
παρακολουθούσε όλος ο ορθόδοξος κόσμος. Τα όνειρα
όμως και οι πόθοι του ελληνισμού σταμάτησαν την
αποφράδα εκείνη ημέρα, την ημέρα της άλωσης.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον
Μωάμεθ Β΄ τον καλούμενο Πορθητή, ο μεγαλοπρεπής
αυτός χριστιανικός ναός μετατράπηκε σε τζαμί μέχρι το
1934, όταν με απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου
της Τουρκίας του Κεμάλ Μουσταφά μετατράπηκε σε
μουσείο. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1985 ανακηρύχθηκε
από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής
κληρονομιάς. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας,
ακύρωσε το προεδρικό διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ,
και στις 10 Ιουλίου 2020, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ
Ερντογάν υπέγραψε διάταγμα για τη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, και από τις 24 Ιουλίου 2020 η Αγία Σοφία λειτουργεί πλέον ως τζαμί.
Η Φυσιογνωμία και η ιστορία όμως του Ναού της
Αγίας τού Θεού Σοφίας, ουδέποτε θα αλλάξει με όσα
προεδρικά διατάγματα και αν υπογράψουν. Γιατί ο
ναός αυτός κτίσθηκε το 532-537 για να λειτουργεί ως
χριστιανικός ναός, και επί 1000 χρόνια λειτούργησε
για τους Χριστιανούς.
Παραμένει και θα παραμένει στις σκέψεις και στην
καρδιά μας ως έργο και Σύμβολο της χριστιανοσύνης
και του ελληνισμού.
Η παγκόσμια κοινή γνώμη γνωρίζει της ιστορία του,
γι’ αυτό υπήρξε και η παγκόσμια έντονη διαμαρτυρία
για την μετατροπή της σε τζαμί.
Ας αναλογισθούμε, ποιες θα ήταν οι συνέπειες από
την παγκόσμια αντίδραση, εάν η Κυβέρνηση της χώρας
μας αποφάσιζε να μετατρέψει τον ιστορικό Παρθενώνα-Ναό αφιερωμένο στη Θεά της Σοφίας Αθηνά, σε
καθεδρικό ναό των Αθηνών.
Ή εάν η Κυβέρνηση του Ισραήλ μετέτρεπε το τέμενος Al AKSAM σε ιουδαϊκό ναό.
Ή το TAZ MACHAL σε χριστιανικό ναό...
Έτσι και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
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προκάλεσε και προκαλεί την καταδίκη της παγκόσμιας
κοινής γνώμης.
Γι’ αυτό, ιστορικά κτήρια που φέρουν μια μακραίωνη ανθρωπιστική-πολιτισμική-θρησκευτική αξία και
είναι εγεγραμμένα στην UNESCO θα πρέπει να παραμένουν ή και να λειτουργούν για τον σκοπό που
οικοδομήθηκαν, λόγω του ότι ανήκουν στην Παγκόσμια
Πολιτισμική Κληρονομιά.
Δημώδεις Θρήνοι για την Αγία Σοφία και την άλωση
της Πόλης
Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,
κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια,
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε,
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν τρία καράβια,
τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν».
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι»...
Ανθολογία Περάνθη

Η Ποντιακή εκδοχή του Θρήνου για την Άλωση
Η Ρωμανία πέρασεν
Έναν πουλίν, καλόν πουλίν, έβγαιν’ από την Πόλιν,
Ουδέ στ’ αμπέλια κόνεψεν ουδέ στα περιβόλια,
Επήγεν καιν εκόνεψεν και στου Ηλί το κάστρον
Επείξεν τ’ έναν το φτερόν στο αίμαν βουτεμένον.
Εσείξεν τ’ άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον,
Σιτ’ αναγνώθ’ σιτ κλαιγεί, σιτ’ κρούει την καρδίαν.
Αλλοί εμάς και βάι μας πάρθεν η Ρωμανία.
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα Μοναστήρια,
Κι Αι Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται.
Μη κλαίς, μη κλαίς, Άι Γιάννε μου, και μη δερνικοπιέσαι
-Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία επάρθεν,
-Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
Ανθολογία Περάνθη
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2020
«Αγία Σοφία» φωτό ειλημμένη στις 1_10_2020 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Αγία_Σοφία_
(Κωνσταντινούπολη)#/media/Αρχείο:Hagia_Sophia_Mars_2013.jpg
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Περίεργη λήθη για τα θύματα των
Βουλγάρων της Ανατολικής Μακεδονίας
κατά τα έτη 1916-1918
Επιμέλεια: Του Αντιστρατήγου Πέτρου Μαρκόπουλου ε.α.
«…η ιστορία πρέπει να ανακαλύπτεται και να
επανανακαλύπτεται διαρκώς από τις ζώσες γενεές…
Καρλ Λεβίτ
στo κλασικό του σύγγραμμα «Το νόημα της ιστορίας».
Μας κάνει καλό να θυμόμαστε σ’ αυτούς τους καιρούς
της αβεβαιότητας ότι είναι ξεχασμένο και να ανακαλύπτουμε τις αυθεντικές πηγές των αποτελεσμάτων...
Στις 15 Ιουνίου 1917 η μόλις δύο ημερών κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου σπάει το καθεστώς της
ευμενούς ουδετερότητας και κηρύσσει τον πόλεμο
στην Αυστροουγγαρία, την Γερμανία, την Τουρκία και
την Βουλγαρία.
Οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατείχαν την Ανατολική
Μακεδονία από τον Αύγουστο του 1916 και είχαν προβεί ήδη σε απίστευτα έκτροπα εναντίον του Ελληνικού
πληθυσμού, βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης
όλου του ανδρικού πληθυσμού από 16 ως και 60 ετών.
Σκοπός τους ήταν να εκβουλγαρίσουν, να καταστρέψουν κάθε τι το ελληνικό, να ξεγυμνώσουν τις πόλεις
και τα χωριά, και να εξοντώσουν τους κατοίκους.
Σύμφωνα με τα σχέδιά τους, η Ανατολική Μακεδονία, έπρεπε με κάθε τρόπο να κατακτηθεί και να αφελληνισθεί, γιατί, όταν θα κατόρθωναν να εξαπλώσουν
τον βουλγαρικό τους οδοστρωτήρα προς νότο, έχοντας
δεξιά το Στρυμόνα και αριστερά το Νέστο, η Θράκη θα
έπεφτε στα χέρια τους σαν ώριμο σύκο.
Για το λόγο αυτό φρόντισαν το 1913, το 1916 και
το 1941, με επιστημονικό σύστημα να εξοντώσουν και
να εκβουλγαρίσουν αυτό το Ελληνικό τμήμα (Στρυμόνα-Νέστου) με κάθε σκληρό και ανάλγητο μέσο.
Στην εκτέλεση αυτού του σχεδίου αποδείχθηκε ότι
οφείλονται οι σφαγές που έγιναν το 1913 στο Σιδηρόκαστρο, στο Δοξάτο και το κάψιμο της πόλης των Σερρών, και το 1916 η σκόπιμη και συστηματική φρικτή
πείνα του ερμητικά αποκλεισμένου Ελληνισμού της
Ανατ. Μακεδονίας, με πρόσθετο έγκλημα τούς ομαδικούς θανάτους βρεφών και παιδιών.
Στο ίδιο σχέδιο οφείλονται οι βαριές αγγαρείες, οι
βασανισμοί, οι δαρμοί και ο αγχόνες και τέλος η εξοντωτική ομηρία του 1916-1918, «για να καθαρίσει ο
τόπος από αυτούς τους φανατικούς και ενοχλητικούς

Έλληνες», όπως έλεγαν. Με αναίσχυντο τρόπο και τα
Βουλγαρικά φύλλα έγραφαν τότε: «Θέλουμε την Μακεδονία άδεια από κατοίκους».
Ακριβώς τότε, με την ένταξη της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ και επομένως και της κήρυξης του πολέμου εναντίον της Βουλγαρίας, βρήκαν πρόφαση οι
Βούλγαροι και έστειλαν στην ομηρία 70.000 Έλληνες
της Ανατολικής Μακεδονίας «ως πολίτες εχθρικού
κράτους».
Ήταν 23 Ιουνίου του 1917, ημέρα Παρασκευή, που
οι Βούλγαροι κατά το Βασιλικό τους Διάταγμα έστειλαν
όλους τους άνδρες της Ανατολικής Μακεδονίας ως
ομήρους στη Βουλγαρία.
Η περιοχή εκτόπισης εκτείνεται από το Κάρνομπατ,
τη Βάρνα και τη Σιλίστρα της Βουλγαρίας μέχρι το Γκόστοβαρ και το Κίτσεβο των Σκοπίων.
Μέχρι τον Σεπτέμβριου του 1917 από το «κέντρο
διανομής και διαλογής» πέρασαν περισσότεροι από
40.000 Έλληνες, ενώ συνολικά εκτοπίστηκαν 70.000
Έλληνες, από τους οποίους οι περισσότεροι βρήκαν
φρικτό θάνατο στα πρώτα κάτεργα που στήθηκαν στην
Ευρώπη του 20ού αιώνα.
Οι σύγχρονοι αυτοί σκλάβοι και είλωτες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την κατασκευή σιδηροδρομικών
γραμμών, όπως η περιβόητη σιδηροδρομική γραμμή
Γκόστιβαρ-Κίτσεβου-Οχρίδας.
Η θνησιμότητα στις τάξεις των Ελλήνων στην περιοχή αυτή είχε ξεπεράσει το 90%.
Μόλις τον Οκτώβριο του 1918 άρχισαν, όσοι επέζησαν, να επανέρχονται στην πατρίδα τους. Αλλά σε
ποια κατάσταση; Σκελετοί κατάξεροι, κατακίτρινοι,
καταξεσχισμένοι, καταψειριασμένοι εντελώς, αγνώριστοι στους δικούς τους.
Όλοι ρωτούσαν να μάθουν για τους δικούς τους
από αυτούς που κατέφθαναν. Πολλές οικογένειες περίμεναν τους προστάτες τους να γυρίσουν από την
ομηρία, με μια διαρκή ελπίδα που δεν έσβηνε, αφού
και τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο,
και μέχρι και το Πάσχα του 1919, επέστρεφαν ακόμα
από την ομηρία άτομα μεμονωμένα με σημαντική
καθυστέρηση...
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Η τύχη όμως και αυτών που έμειναν πίσω δεν ήταν
καλύτερη.
Ένας προσχεδιασμένος από την βουλγαρική κυβέρνηση λιμός και μία επιδημία εξανθηματικού τύφου
αποδεκάτισαν τους πληθυσμούς των Σερρών, της Δράμας και της Καβάλας, από τον Αύγουστο του 1916 ως
και τον Σεπτέμβριο του 1918.
Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις που συνέταξαν
η Επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η
Διεθνής Ανακριτική Επιτροπή, ο τότε νομάρχης Δράμας
Νικόλαος Μπακόπουλος, δεκάδες επιφανείς και απλοί
πολίτες καθώς και σύμφωνα με τους ονομαστικούς
καταλόγους των ομήρων (θανόντων και παλιννοστησάντων από τη Βουλγαρία) που απόκεινται στο ιστορικό αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών, καταφαίνεται ότι η δεύτερη Βουλγαρική κατοχή είχε πάνω από
45.000 θύματα.
Ήταν δηλαδή πολύ χειρότερη της πρώτης 1912-13
και της τρίτης 1941-44 για τα θύματα των οποίων καλώς
τιμούμε τη μνήμη τους με μνημόσυνα και καταθέσεις
στεφάνων κάθε χρόνο.
Γιατί όμως καμιά επίσημη τελετή δεν πραγματοποιείται μέχρι σήμερα για την τραγωδία του 1916-18
και σε κανένα μνημείο δεν καταθέτονται στεφάνια
για τα χιλιάδες θύματα εκτός από τη Χωριστή, που
εδώ και λίγα χρόνια τιμά τέτοια εποχή τους νεκρούς
της;
Γιατί η ελληνική ιστοριογραφία αλλά και η επίσημη
πολιτεία αποσιωπούν τα γεγονότα που συνέβησαν τότε
στην Ανατολική Μακεδονία;
Γιατί καμία νύξη δεν γίνεται στα σχολικά βιβλία;
Όλες οι πόλεις και τα χωριά της Ανατ. Μακεδονίας
υπέστησαν δεινές καταστροφές και μεγάλες απώλειες
σε ανθρώπινο δυναμικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηρωικό
χωριό η Χωριστή Δράμας που έχασε το ένα τέταρτο
(1/4) του πληθυσμού του.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον εκπαιδευτικό,
λαμπρό συγγραφέα και ιστοριογράφο κ. Δημήτρη Α.
Πασχαλίδη, από την Χωριστή Δράμας, που μεταξύ τού
εν γένει αξιόλογου έργου του ασχολήθηκε σημαντικά
και για τα θύματα της Βουλγαρικής κατοχής 1916-1918.
Ύστερα από κοπιαστικές έρευνες στα αρχεία του
Υπουργείου των Εξωτερικών στην Αθήνα, κατόρθωσε
να συγκεντρώσει όλες τις ονομαστικές καταστάσεις
των ομήρων, οι οποίες στάλθηκαν μετά την ανακωχή
από τη Δράμα και τους οικισμούς της, στο Υπουργείο
όπου και διασώζονται στα αρχεία του.
Έτσι είχε τη δυνατότητα να συγκρίνει τα δεδομένα
της Χωριστής με τα δεδομένα των άλλων οικισμών.
Θα είναι μια προσφορά σε Δράμα, Δοξάτο, Αδριανή, Ξηροπόταμο, Πετρούσα, Προσοτσάνη, Πύργους,
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Βώλακα, Νευροκόπι, Περιθώρι, Αευκόγεια, Παγονέρι,
Μικρόπολη, Καλή Βρύση, Καλλιθέα, Αργυρούπολη,
Καλαμπόκι και σε άλλους οικισμούς, για να γνωρίσουν,
όπως γνώρισε η Χωριστή, τους ομήρους προγόνους
τους ονομαστικά, που είτε πέθαναν στα κάτεργα της
Βουλγαρίας είτε επέστρεψαν στην πατρίδα τους σακατεμένοι.
Μεγάλη και καθοριστική προσφορά, για την ανάδειξη και περαιτέρω προβολή του ιστορικού γεγονότος
των θυμάτων της Βουλγαρικής κατοχής στην Ανατ.
Μακεδονία 1916-18, καταλαμβάνει δικαίως και ο κ.
Θωμάς Πέτρου Πέννας, Πρόεδρος της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείες Σερρών - Μελενίκου (με έδρα
την Αθήνα), που αφορούν στις περιοχές Δράμας, Καβάλας, Σερρών.
Πολύ μεγαλύτερη, βέβαια, προσφορά είναι το τρίτομο έργο, Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής, Ανατολική
Μακεδονία 1916-18, που επιμελήθηκε της έκδοσης ο
κ. Νικόλαος Ρουδομέτωφ, Πρόεδρος του Ιστορικού
Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας.
Το έργο αυτό είναι μετάφραση από τα γαλλικά στα
ελληνικά της έκθεσης που συνέταξε η διεθνής ανακριτική επιτροπή, η οποία στις αρχές του 1919 περιόδευσε στις πόλεις και τα χωριά της Ανατ. Μακεδονίας και
περιέγραψε τα εγκλήματα, που διέπραξαν τότε τα
βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής.
Τυπώθηκε το 1919 στη Γαλλία. Αντίτυπο αυτού του
βιβλίου έλαβε και η τότε ελληνική κυβέρνηση του
Βενιζέλου, η οποία όφειλε να το μεταφράσει στην
ελληνική γλώσσα, να το εκδώσει και να το στείλει σε
όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας και στις τότε νομαρχίες της Ανατ. Μακεδονίας Δράμας, Καβάλας και Σερρών,
ώστε να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τις βουλγαρικές
ωμότητες.
Τελικά όχι μόνο δεν μεταφράστηκε και δεν εκδόθηκε αλλά καταχωνιάστηκε στα κρατικά αρχεία με τη
μορφή που στάλθηκε από τη Γαλλία.
Η διατήρηση της μνήμης και η απόδοση τιμής στα
θύματα της μεγάλης αυτής τραγωδίας ήταν και είναι
χρέος μας ιερό.
Χρέος μας όμως είναι και να γνωρίσουμε την αλήθεια
και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας απαραμόρφωτη.
Μόνο πάνω στην αλήθεια, μπορούμε να στηρίξουμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη βία του διχασμού
και των παθών, από την αδυναμία του μίσους και της
προκατάληψης
Είναι βέβαιο ότι αυτό ακριβώς θα μας συμβούλευαν και οι νεκροί μας μάρτυρες από το ύψος της αιωνιότητας τους.
Αιωνία τους η μνήμη.			
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Οι σιωπηλοί θηρευτές
Του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Ραδίτσα ΠΝ ε.α.,
Προέδρου Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων

Π

ενήντα (50) μέρες κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Πώς τις πέρασαν τα πληρώματα των
υποβρυχίων μας; Ξεκίνησαν για τους τομείς περιπολίας τους στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, χωρίς να
γνωρίζουν, το πότε θα επιστρέψουν. Ξεκίνησαν για μια
περιπολία που ήταν πολύ πιθανό να εξελισσόταν σε
πολεμική αντιπαράθεση με τους γείτονες, «φίλους και
συμμάχους» Τούρκους. Από την στιγμή που καταδύθηκαν, οι συνθήκες πλού δεν ήταν οι συνηθισμένες, οι
σχετικά χαλαρές που επικρατούν κατά τις ασκήσεις
που εκτελούν κατά την διάρκεια του χρόνου. Ήταν οι
απόλυτα «σφικτές», ήταν αυτό που αναφέρεται ως
«πλούς υπό πολεμικές συνθήκες». Αυτές οι συνθήκες
απαιτούν απόλυτη προσοχή στο πώς θα κινηθείς, το
πώς θα μιλήσεις, το πώς θα λειτουργήσεις μέσα στο
υποβρύχιο.
Οι συνθήκες «πλου υπό πολεμικές συνθήκες», προϋποθέτουν μέτρα «αθορύβου πλου» και «άκρως αθορύβου πλου». Υποχρεώνουν το πλήρωμα σε ψιθυριστές
συζητήσεις, περιορισμένες μετακινήσεις και υποχρεωτική κατάκλιση για μείωση κατανάλωσης του οξυγόνου και αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα εντός του
υποβρυχίου. Πλύσιμο, ξύρισμα ξεχασμένα. Φαγητό,
κυρίως ξηρά τροφή. Βάρδιες ανά εξάωρο και μετά
σιωπή. Τα ήξεραν όλα αυτά όλοι τους, τα ήξεραν από
τότε που πρωτοκατέβηκαν στα υποβρύχια. Ήξεραν, για
ποιο σκοπό έκαναν τόσες ασκήσεις, ήξεραν τι συνθήκες
θα καλούνταν κάποτε να αντιμετωπίσουν.
Έτσι ξεκίνησαν τα υποβρύχιά μας. Το καθένα με τις
διαταγές του, έφυγαν αθόρυβα όπως πάντα, αλλά αυτή
την φορά, για κάτι διαφορετικό. Γι’ αυτό που εκπαιδευόντουσαν τόσα χρόνια. Την προάσπιση της Εθνικής
κυριαρχίας, την απαγόρευση αμφισβήτησης του Εθνικού χώρου, την αποτροπή ή απόκρουση της όποιας
εχθρικής ενέργειας κατά της χώρας.
Έπλευσαν στους τομείς περιπολίας τους, έκαναν τις
απαιτούμενες βαθυθερμογραφικές παρατηρήσεις, καταδυόμενα στο μέγιστο επιχειρησιακό βάθος (μεγαλύτερο των 250μ.). Οι Κυβερνήτες έκαναν τον αρχικό σχεδιασμό της περιπολίας, έδωσαν τις οδηγίες που έκριναν
στο πλήρωμα. Γνώριζαν ότι άρχιζε μια επίπονη και απαιτητική αποστολή. Ήταν βέβαιοι ότι το πλήρωμά τους θα
επιδείκνυε τον άριστο επαγγελματισμό του, αποτέλεσμα
σκληρής εκπαίδευσης. Ήξεραν ότι θα αποδείκνυαν για
μια ακόμη φορά, ότι είναι οι καλύτεροι.

Οι μέρες περνούσαν. Τα πληρώματα των «μαύρων
πλοίων», εντόπιζαν και παρακολουθούσαν τα εχθρικά
πλοία και υποβρύχια, παραμένοντας παράλληλα ανεντόπιστα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες εντοπισμού
των, από όλα τα μέσα που διέθετε ο αντίπαλος. Όλες
τις ημέρες, πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη ναυτικής
συνεργασίας και ηλεκτρονικού πολέμου καθώς και
ελικόπτερα της Τουρκίας, έψαχναν απεγνωσμένα τα
ελληνικά υποβρύχια. Όσοι ξέρουμε από υποβρύχιο
πόλεμο, κατανοούμε ότι το να παραμείνει ένα υποβρύχιο ανεντόπιστο, σε περιοχή που είναι υπό την
συνεχή επιτήρηση και έρευνα από τον αντίπαλο με
τόσα μέσα, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι
απόδειξη της ικανότητας, της άριστης εκπαίδευσης και
των ψυχικών αρετών κάθε πληρώματος.
Μέσα στο υποβρύχιο τα πάντα λειτουργούσαν σαν
μια άψογα ρυθμισμένη μηχανή. Δεν υπήρχε η αίσθηση
εναλλαγής μέρας-νύχτας. Μόνο το ρολόι έδειχνε αυτήν
την αλλαγή. Ο μόνος που μπορούσε να δει το φως του
ήλιου ή του φεγγαριού, ήταν ο Κυβερνήτης, στις πολύ
περιορισμένες περισκοπικές παρατηρήσεις, για να μην
δίνει ευκαιρίες εντοπισμού του υποβρυχίου του, με
τέτοιες «αδιακρισίες» όπως λέγονται. Το μισό πλήρωμα (τοιχαρχία στην ναυτική ορολογία) στην βάρδια του,
εκτελεί τα καθήκοντά του με ηρεμία αλλά και πλήρη
επαγρύπνηση. Με συνθήκες «αθορύβου πλου» και σε
βάθος μεγαλύτερο των 100μ., ήταν υπεύθυνοι για την
ασφάλεια του πλοίου τους και των υπολοίπων του
πληρώματος. Το «ένας για όλους και όλοι για έναν»
είναι το μότο τους. Μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι ελέγχουν συνεχώς τα μηχανήματα και τις συσκευές εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργεία τους και προλαμβάνοντας τυχόν βλάβες. Οι μηχανικοί είναι ακόμη
αρμόδιοι για την σωστή «ζύγιση» του υποβρυχίου
εξασφαλίζοντας την «ουδέτερη πλευστότητα», ενώ οι
ηλεκτρολόγοι για την πρόωση και την χωρητικότητα
της συστοιχίας (μπαταρίας) του υποβρυχίου. Οι πηδαλιούχοι με απαλές κινήσεις των χειριστηρίων, για αποφυγή θορύβου, τηρούν την εκάστοτε διατασσόμενη
πορεία και βάθος. Ο χειριστής της συσκευής Α/Υ, που
είναι τα «αυτιά» του υποβρυχίου, δίνει στην ομοχειρία
επιθέσεων τα στοιχεία κάθε επαφής. Η ομοχειρία επιθέσεων, παρακολουθεί και υποτυπώνει όλους τους
στόχους έχοντας τα συστήματα διευθύνσεως βολής
τορπιλών σε ετοιμότητα. Οι τορπιλητές σε εγρήγορση

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ (S-111)

για άνοιγμα των εξωτερικών πωμάτων των τορπιλοσωλήνων για εκτέλεση βολής αν απαιτηθεί. Οι αξιωματικοί ελέγχουν και επιβλέπουν όλες τις ενέργειες,
ενώ ο Κυβερνήτης έχει την συνολική ευθύνη για την
λήψη κατάλληλων αποφάσεων και διαβίβαση διαταγών
στο πλήρωμά του. Η μοναχικότητά του, καθώς δεν
εναλλάσσεται με κανέναν στα καθήκοντά του, είναι
εκκωφαντική. Δεν έχει ώρα ανάπαυσης, ύπνου ή φαγητού. Πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα τις σωματικές
και ψυχικές δυνάμεις του, ώστε να είναι πάντα έτοιμος
να δράσει και αντιδράσει άμεσα, όποτε χρειαστεί. Η
απόφαση για άνοδο σε περισκοπικό βάθος για λήψη
ή εκπομπή σημάτων από ή προς την Διοίκηση Υποβρυχίων καθώς και για εκτέλεση «αναπνευστήρα» για
φόρτιση της συστοιχίας (και παράλληλη ανανέωση της
ατμόσφαιρας εντός του υποβρυχίου) είναι κάποια από
τα θέματα που τον απασχολούν συνεχώς και γνωρίζει
ότι πρέπει να γίνουν χωρίς να εκτεθεί το υποβρύχιό
του σε κίνδυνο εντοπισμού. Το ανεντόπιστο του υποβρυχίου του, είναι το κύριο μέλημά του, ώστε η αποστολή του να στεφθεί με επιτυχία.
Και οι υπόλοιποι; Οι εκτός βάρδιας; Θα φάνε γρήγορα και οι περισσότεροι θα ξαπλώσουν στο κρεβάτι
που μοιράζονται με άλλο ένα μέλος του πληρώματος
που εκείνη την ώρα έχει βάρδια. Το οξυγόνο είναι
πολύτιμο για να το ξοδεύεις για συζητήσεις ή άλλες
δραστηριότητες. Από την ώρα που ξεκίνησε η αποστολή τους έχουν ξεχάσει το πλύσιμο και το ξύρισμα γιατί
η περιορισμένη ποσότητα νερού στο υποβρύχιο, απαιτεί λελογισμένη χρήση του. Μετά από κάποιες μέρες
ενεργοποιούνται οι συσκευές δέσμευσης διοξειδίου
του άνθρακα και εμπλουτισμού του αέρα με οξυγόνο,
ώστε τα επίπεδα και των δύο να βρίσκονται σε ανεκτά
όρια. Οι ανθρώπινες όμως οσμές παραμένουν, αλλά
και αυτό το υπομένουν γιατί ξέρουν ότι η εκτέλεση
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«αναπνευστήρα» θα γίνει, εφόσον η τακτική κατάσταση το επιτρέψει. Το ίδιο ισχύει και για την εκδίωξη των
λημμάτων του βόθρου και των απορριμμάτων. Γι’ αυτό
γίνονται με φειδώ και πάντα με την έγκριση του Κυβερνήτου. Είναι θορυβώδεις διαδικασίες που μπορεί
να προδώσουν την θέση του υποβρυχίου. Είπαμε
«πλους υπό πολεμικές συνθήκες», που σημαίνει ότι
δεν ξέρεις, αν ο εχθρός παραμονεύει δίπλα σου στα
βάθη της θάλασσας ή στην επιφάνεια ή στον αέρα.
Πρέπει να είσαι συνεχώς σε επιφυλακή, έχεις ή δεν
έχεις βάρδια.
Ας φανταστούμε λίγο τους εαυτούς μας, μέσα στο
σπίτι μας, με ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα,
να μην βλέπουμε και να μην μας βλέπει ο ήλιος για
μέρες, να τρώμε ό,τι έχουμε προμηθευτεί χωρίς να
ξέρουμε πόσο θα μείνουμε κλεισμένοι, να μην επικοινωνούμε με κανέναν δικό μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Χωρίς άλλες αγωνίες ή έννοιες.
Πόσοι θα το αντέχαμε; Αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά
μας είναι όλοι τους, το έκαναν και θα το ξανακάνουν
αν και όποτε χρειαστεί.
Έτσι οι σιωπηλοί θηρευτές των βυθών, τα υποβρύχιά μας, όπως αθόρυβα έφυγαν, ανεντόπιστα εξετέλεσαν την αποστολή τους μην αφήνοντας τα πληρώματα
των Τουρκικών πλοίων να νιώσουν ποτέ ασφαλή, αθόρυβα και γύρισαν.
Όλοι τους από τον Κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο
υπαξιωματικό, γύρισαν άπλυτοι, αξύριστοι, με χρώμα
περίεργο από την έλλειψη ήλιου, αλλά περήφανοι που
εξετέλεσαν άριστα την αποστολή τους. Δεν γύρισαν
για να πάρουν «άδεια» και να ξεκουραστούν. Και αυτό
γιατί οι υποχρεώσεις τους για την εκτέλεση της τρέχουσας εσωτερικής υπηρεσίας, την συντήρηση του
υλικού τους και την εκπαίδευσή τους, συνεχίζονται
χωρίς διακοπή.
Πράγματι, μόνο περηφάνεια πρέπει να νιώθουν,
μόνο με σεβασμό πρέπει να μιλάμε για αυτούς.
ΜΠΡΑΒΟ σε όλους τους, από τον αρχαιότερο Κυβερνήτη μέχρι τον νεότερο Υπαξιωματικό των πληρωμάτων των υποβρύχιων μας.
Πολλοί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι κατάφεραν, όντας υπό πολεμικές συνθήκες, συνεχώς σε βάθη
μεγαλύτερα των 50 μέτρων. Όσοι ξέρουμε, μπορούμε
να εκτιμήσουμε στον βαθμό που της αρμόζει αυτήν την
επιτυχία και να δώσουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια
σε όλους τους. Αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί για μία
ακόμη φορά επιβεβαίωσαν ότι, τον κάθε υποβρύχιο τον
διακρίνει ο άριστος επαγγελματισμός, τα ιδιαίτερα χαρίσματα και η τεράστια ψυχική δύναμη		
φωτό ειλημμένη στις 14_10_20 από το: https://www.hellenicnavy.gr/el/o-stolos-mas/ypovryxia/typouglaykos/y-v-nirefs.html
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Θεμιστοκλής vs Αριστείδης
Του Υποναυάρχου (Ο) Δημήτριου Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
και της φοιτήτριας Ιωάννας - Θεοδοσίας Γεωργαντά
«Θα αφήσουμε την έχθρα στα σύνορα της χώρας μας

και θα συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε στην πατρίδα»
Πολιτική συμφωνία Θεμιστοκλή –-Αριστείδη

Η Εποχή
Με τη λήξη των Περσικών πολέμων η Πανελλήνια συμμαχία, που δημιουργήθηκε το 481 π.Χ. με σκοπό την
αντιμετώπιση των Περσών διασπάστηκε. Ενώ οι Αθηναίοι έπλεαν στον Ελλήσποντο για την απελευθέρωση
των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας, οι Σπαρτιάτες
με τους άλλους Πελοποννήσιους αποχωρούσαν από τη
συμμαχία. Η Αθήνα εκμεταλλευόμενη το φόβο των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας - Αιγαίου για τον
περσικό κίνδυνο και τη δυσφορία τους για τη Σπάρτη,
εξαιτίας της αποτυχημένης εκστρατείας του Σπαρτιάτη
αντιβασιλέα Παυσανία (515/510-470 π.Χ.) κατά των
Περσών το 478 π.Χ., συνένωσε τις ελληνικές πόλεις και
δημιούργησε το 478/7 π.Χ. τη Δηλιακή ή Α΄ Αθηναϊκή
συμμαχία. Σκοπός της ήταν η εκδίκηση κατά των Περσών
για τις καταστροφές που επέφεραν στη διάρκεια των
Περσικών πολέμων και η διατήρηση της ανεξαρτησίας
και της απελευθέρωσης όσων ελληνικών πόλεων βρίσκονταν υπό περσικό ζυγό. Στη συμμαχία συμμετείχαν
περίπου εκατόν σαράντα πόλεις, από Ιωνία, Ελλήσποντο,
Θράκη, Καρία και Νησιά.
Οι πόλεις της Δηλιακής συμμαχίας ήταν αυτόνομες
και ισόψηφες, ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται
μόνο από τις ισχυρότερες πόλεις. Ορίστηκε ο αριθμός των
τριηρών που θα διέθεταν οι σύμμαχοι και το ποσό που
θα κατέβαλαν όσοι δεν διέθεταν ναυτικό. Η είσπραξη του
ποσού ανατέθηκε σε δέκα οικονομικούς αξιωματούχους,
τους «Ελληνοταμίες», που ήταν αθηναίοι πολίτες, διορίζονταν από την Εκκλησία του Δήμου και ήταν υπόλογοι
σε αυτή. Τόπος συνάντησης των αντιπροσώπων των
συμμαχικών πόλεων και φύλαξης του ταμείου, ορίστηκε
το ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο. Επιλέχθηκε, για λόγους
θρησκευτικούς, -αφού αποτελούσε κέντρο λατρείας των
ιωνικών πόλεων- πολιτικούς, αφού η Δήλος δεν είχε πολιτικές φιλοδοξίες και πρακτικούς, αφού ήταν λιμάνι που
βρίσκονταν στο κέντρο του Αιγαίου. Αργότερα το ταμείο
μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών. Με την ίδρυση της συμμαχίας οι Αθηναίοι επισφράγισαν την υπεροχή τους στη θάλασσα.

Την χρονική αυτή περίοδο και ιδιαίτερα στα χρόνια
μετά τη δεύτερη εισβολή των Περσών στην Ελλάδα, στην
πολιτική σκηνή της Αθήνας κυριαρχούν δύο σημαντικές
προσωπικότητες: ο Θεμιστοκλής και ο Αριστείδης1.
Θεμιστοκλής ο Αριστόβουλος
Ο γιος ενός μικροαστού Αθηναίου που κατόρθωσε σημαντικά επιτεύγματα. Ο Πλούταρχος, εγκωμιάζει την
προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητά του, που του
επέτρεψαν με λίγα εφόδια να πετύχει τεράστια κατορθώματα. Του αποδίδει τις αρετές της ορμητικότητας,
οξείας αντίληψης και ισχυρής προδιάθεσης για επίλυση
δύσκολων προβλημάτων και άμεση ανάληψη δράσεων.
Διακρίνονταν για την φιλοτιμία και την διορατικότητά
του. Ανήκει σε εκείνους τους μεγάλους άνδρες που με
τις πράξεις τους καθόρισαν το μέλλον της ανθρωπότητας.
Γνώριζε ότι οι Πέρσες θα επέστρεφαν μετά την ήττα τους
στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. και πίστευε ότι μόνο η
δημιουργία ισχυρού αθηναϊκού στόλου θα ήταν ικανή
να αντιμετωπίσει τη νέα εισβολή. Αντιλήφθηκε νωρίς
την μεγάλη αξία του εμπορίου και της ναυτιλίας. Υποστήριζε την εγκατάλειψη της αγροτικής και κτηνοτροφικής πολιτικής, την οποία υπερασπίζονταν ο Αριστείδης
και οι αριστοκρατικοί, και τη στροφή στη ναυτιλία, την
βιοτεχνία και το εμπόριο. Αγωνίστηκε με όλα τα μέσα
για να το επιτύχει, εξοστρακίζοντας όλους τους πολιτικούς
του αντιπάλους και ιδιαίτερα τον Αριστείδη το 483 π.Χ.
Μέσα σε τρία χρόνια και με τη συνδρομή της νεοανακαλυφθείσης φλέβας αργύρου στα μεταλλεία Λαυρίου,
κατόρθωσε και έκτισε περί τις 100 ετοιμοπόλεμες τριήρεις. Με το στόλο του συνέτριψε τον Κερκυραϊκό στόλο
και καταδίωξε τους θαλάσσιους ληστές, καθιστώντας
ασφαλή τη θάλασσα. Κόσμησε με πλούτη την Αθήνα και
κατέστησε τους Αθηναίους εμπειροπόλεμους στο ναυτικό πόλεμο.
Ποιος ήταν ο μέγιστος αυτός άνδρας, ο πραγματικός
αρχιτέκτονας του ελληνικού θριάμβου; Ο Θεμιστοκλής
1 Η ζωή και η δράση του Θεμιστοκλή και του Αριστείδη
περιγράφονται κυρίως από πέντε αρχαίες πηγές: τον Ηρόδοτο
(484-425 π.Χ.), τον Θουκυδίδη (περ. 460-περ. 399 π.Χ.), τον
Πλούταρχο (περ. 45 – περ. 120 μ.Χ.), τον Διόδωρο Σικελιώτη
(80 – περ. 20 π.Χ.) και τον Ρωμαίο Κορνήλιο Νέπω (περ. 100 –
περ. 24 π.Χ.).
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γεννήθηκε περί το 525 π.Χ., γιος του Νεοκλή, ενός άσημου μικρομεσαίου Αθηναίου και μιας «βάρβαρης» από
την Θράκη ή την Καρία. Αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ραγδαίας ανόδου, κοινωνικής και
πολιτικής. Λόγω της καταγωγής του, η μόρφωση που
έλαβε δεν ήταν αντάξια αυτής που λάμβαναν τα παιδιά
της αθηναϊκής άρχουσας τάξης. Αργότερα όταν σχολιάζονταν ως ημιμαθής ανταπαντούσε: «Δεν ξέρω να κουρδίζω τη λύρα και να κρατάω μία άρπα, γνωρίζω όμως
πως λαμβάνοντας μία μικρή και ασήμαντη πόλη, να την
κάνω δοξασμένη και σπουδαία». Εξαιτίας δε του ότι η
οικογένειά του δεν ήταν σημαντική, δεν υπάρχουν επαρκείς αναφορές για τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Το
πρώτο σημαντικό γεγονός στο οποίο έλαβε μέρος, και
υπάρχουν ιστορικές αναφορές, ήταν η μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. ως στρατηγός της φυλής του.
Πριν τη μάχη του Μαραθώνα, οι αρχαίοι ιστορικοί
αναφέρουν ότι ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα. Καταγράφεται ότι υπήρξε Επώνυμος Άρχων το 493 π.Χ.,
χωρίς όμως να είναι ακόμη κεντρικό πρόσωπο της αθηναϊκής πολιτικής σκηνής. Είχε όμως επιδείξει προσήλωση στο μεγαλείο και μία υπέρμετρη φιλοδοξία. Η περισσότερο χαρακτηριστική μαρτυρία της φιλοδοξίας του
υπήρξε η περίφημη φράση που φέρεται να είπε, ζηλεύοντας τη δόξα του ηγέτη των Ελλήνων στο Μαραθώνα,
του Μιλτιάδη (554-489 π.Χ.): «Ουκ εά με καθεύδειν το
του Μιλτιάδου τρόπαιον». Και πραγματικά ο Θεμιστοκλής
δεν θα ησύχαζε, πριν επιτύχει ένα άθλο, ακόμη μεγαλύτερο σε αξία από το θρίαμβο του Μιλτιάδη.
Όταν ο Ξέρξης Α΄ εισέβαλε στην Ελλάδα με τον τεράστιο στρατό του, τις χίλιες διακόσιες επτά τριήρεις του
και τα τρεις χιλιάδες φορτηγά του πλοία, νικήθηκε κατά
κράτος από τον δαιμόνιο Θεμιστοκλή. Από τους ιστορικούς της Δύσης, η ναυμαχία της Σαλαμίνας θεωρείται
κομβικό σημείο στην αιώνια διαμάχη Δύσης και Ανατολής. Με τη ανωτέρω ναυμαχία, θεωρούν ότι ο ελληνικός κόσμος, ο «πατέρας» του δυτικού πολιτισμού,
κατόρθωσε να επιβιώσει και ελεύθερος να δημιουργήσει το κλασικό θαύμα και να τοποθετήσει τις βάσεις
για την επιστημονική σκέψη, που θα κυριαρχούσε
αιώνες αργότερα στη Δύση. Οφείλουμε να αποδώσουμε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το τεράστιο ιστορικό
βάρος και τη σημασία της. Περισσότερο δε να αποδοθεί
η πρέπουσα αξία στον Θεμιστοκλή, στην πλέον καταλυτική φυσιογνωμία στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι οι πράξεις του έδωσαν τη νίκη στον ενωμένο ελληνικό στόλο.
Μετά το πέρας των περσικών πολέμων η Αθήνα ήταν
κατεστραμμένη πόλη. Την περίοδο αυτή ο Θεμιστοκλής,
έχοντας και την συμπαράσταση του Αριστείδη, ξεκίνησε
την ανέγερση των τειχών της πόλης. Οι Σπαρτιάτες αντέδρασαν έντονα στην ανέγερση των τειχών και απαίτησαν
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από τους Αθηναίους να μην συνεχίσουν την οχύρωση
της πόλης. Ο πολυμήχανος Θεμιστοκλής μετέβη στη
Σπάρτη για διαπραγματεύσεις, δίνοντας όμως εντολή
στους Αθηναίους να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ανέγερση των τειχών. Παρέτεινε τις διαπραγματεύσεις έως
ότου το τείχος έφτασε σε ικανό ύψος για να μπορεί να
αποκρούσει επιθέσεις και τότε μόνο αποκάλυψε ότι η
Αθήνα έχει τείχη. Στη συνέχεια οχυρώθηκαν και τα τρία
πολεμικά λιμάνια του Πειραιά.
Ο Θεμιστοκλής κρίθηκε με αρκετή δυσμένεια από
ορισμένους ιστορικούς. Παρουσιάζεται ως ένας «αχρείος» πολιτικός, επιδιώκοντας να πλουτίσει, ακόμη και
στην κρίση του μεγάλου πολέμου (περσικοί πόλεμοι).
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι ήταν ριζοσπάστης
δημοκράτης, με τεράστια ισχύ στο λαό, μισούμενος όμως
υπερβολικά από τις ανώτερες αθηναϊκές τάξεις, γεγονός
που παρουσιάζεται από τον Ηρόδοτο. Επίσης, ο Πλούταρχος τον αναφέρει ως ταλαντούχο ηγέτη, διψασμένο
για δύναμη με οποιοδήποτε κόστος2. Ο Θουκυδίδης
όμως τον δικαιώνει πανηγυρικά και αποκαλεί τις σκοτεινές κατηγορίες εναντίον του, ως υποκινούμενες.
Ο Θεμιστοκλής δεν διέφυγε τον φθόνο των συμπολιτών του, όπως συνέβη πριν λίγα χρόνια με τον Μιλτιάδη. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι Αθηναίοι συνήθιζαν
να βαριούνται, να τους ευεργετεί για πολύ καιρό ο ίδιος
άνθρωπος. Ως ρεαλιστής γνώριζε την μεταβλητότητα
της συμπεριφοράς των Αθηναίων, παραδειγματισμένος
και από τον πατέρα του, ο οποίος τον είχε οδηγήσει στην
παραλία του Φαλήρου και του έδειχνε τις παλιές και
σάπιες τριήρεις, λέγοντάς του: «Οι παλιές και σάπιες
τριήρεις μοιάζουν με τους πολιτικούς, που ο λαός τους
παραμερίζει, όταν πιστεύει ότι είναι πια άχρηστοι». Οι
Αθηναίοι γρήγορα ξέχασαν τη συνεισφορά του στην ήττα
των Περσών και τον εξοστράκισαν το 476 π.Χ. στο Άργος.
Σ’ αυτό δεν είχε εμπλοκή ο πολιτικός του αντίπαλος
Αριστείδης, αλλά ο Ξάνθιππος Αρίφρονος (6ος-5ος αιώνας
π.Χ.), ο πατέρας του μεγάλου Περικλή (494/495-429
π.Χ.). Οι Σπαρτιάτες όμως, είτε από φθόνο για την δόξα
του στη Σαλαμίνα, είτε από εκδίκηση επειδή τους ξεγέλασε και έχτισε παρά τη θέλησή τους τείχη στην Αθήνα,
είτε για να απαλύνουν τη ντροπή που έφερε στη Σπάρτη
η προδοσία του αντιβασιλέα - στρατηγού τους Παυσανία,
για τον οποίο έλεγαν ότι είχε συμμαχήσει με τους Πέρσες,
κατηγόρησαν τον Θεμιστοκλή ότι ήταν συνεννοημένος
με τον Παυσανία. Ο Θεμιστοκλής όμως, επειδή πίστευε
ότι η δίκη ήταν στημένη, έφυγε κρυφά από το Άργος.
2 Ο Πλούταρχος θεωρείται από τους μετέπειτα ιστορικούς
ως προκατειλημμένος, γιατί οι Αθηναίοι και ιδιαίτερα ο
Θεμιστοκλής κατηγόρησαν τους πατριώτες του Θηβαίους ως
μηδίσαντες στη σύγκρουση Ελλήνων – Περσών τον 5ο αιώνα π.Χ
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Πήγε στην Κέρκυρα, από εκεί κατέφυγε στον βασιλιά
των Μολοσσών, Άδμητο και μετά πέρασε στην Μακεδονία, ώσπου κατέληξε στην Αυλή του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Α΄ (5ος αιώνας – 424 π.Χ.), ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο το 465 π.Χ., μετά τη δολοφονία του
πατέρα του, Ξέρξη Α΄ (519-475 π.Χ.).
Ο Αρταξέρξης Α΄ χάρηκε πολύ όταν αντίκρισε τον
μεγάλο ήρωα της Σαλαμίνας. Τον δέχθηκε με μεγαλοψυχία λέγοντας: «Μακάρι οι Έλληνες να διώχνουν πάντα
έτσι τους καλύτερους ανθρώπους τους». Ο βασιλιάς
πρόσφερε μεγάλες τιμές στον Θεμιστοκλή και του παραχώρησε τη διοίκηση τριών πόλεων της Μικράς Ασίας:
Λαμψάκου, Μυούντας και Μαγνησίας, όπου ο Θεμιστοκλής τελικά εγκαταστάθηκε. Όταν επαναστάτησε η Αίγυπτος, ο Αρταξέρξης Α΄ ζήτησε από τον Θεμιστοκλή τη
συνδρομή του στην καταστολή της επανάστασης, αναλαμβάνοντας την αρχηγία του περσικού στόλου, αλλά
ο Θεμιστοκλής αρνήθηκε να στραφεί ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα, αλλά δεν ήθελε να φανεί και αχάριστος
στο βασιλιά της Περσίας. Έτσι προτίμησε να πιει αίμα
ταύρου ή κάποιο άλλο δηλητήριο και να θέσει τέρμα στη
ζωή του. Όταν ο Αρταξέρξης Α΄ έμαθε το θάνατό του,
θαύμασε τη φιλοπατρία του. Σύμφωνα όμως με τον
Θουκυδίδη, ο Θεμιστοκλής πέθανε ύστερα από ασθένεια.
Προς τιμήν του Θεμιστοκλή, στήθηκε λαμπρό μνήμα έξω
από τα τείχη της Μαγνησίας και ανδριάντας του στην
αγορά. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη η σορός του μεταφέρθηκε από φίλους του κρυφά στον Πειραιά, γιατί δεν
επιτρέπονταν από τους νόμους, επειδή καταδικάστηκε
για προδοσία. Οι φίλοι του Αθηναίοι τον έθαψαν έξω
από τα τείχη του Πειραιά από ευγνωμοσύνη για τις
μεγάλες υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην Αθήνα.
Ο Θεμιστοκλής υπήρξε ο άνθρωπος των μεγάλων
οραματισμών, με διεισδυτικό και εφευρετικό νου, ευρύτητα πνεύματος και ετοιμότητα λόγου. Αναμφίβολα
υπήρξε διορατικός πολιτικός και μεγαλοφυής ηγέτης
που ενδυνάμωσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας.
Κατέστησε την Αθήνα πρώτη ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο και απάλλαξε την Ελλάδα από την περσική απειλή, παρότι συναντούσε αντιδράσεις στην εφαρμογή των
σχεδίων του, από τους αριστοκρατικούς και τον Αριστείδη. Κατά τον Πλούταρχο, ο Θεμιστοκλής υπήρξε ο κύριος συντελεστής της σωτηρίας της Ελλάδας. Ο προσωπικός του θρίαμβος, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, αποτελεί
καμπή στους περσικούς πολέμους και μία από τις σπουδαιότερες ναυτικές συγκρούσεις της ιστορίας.
Αριστείδης ο Δίκαιος
Ο Αριστείδης αποτελεί διαχρονικό πρότυπο ζωής και
πολιτικού. Γιος του Λυσίμαχου, γεννήθηκε περί το 535
π.Χ. Ήταν φιλόπατρις και γενναίος. Κυρίως έγινε διάσημος, ανά τους αιώνες, για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την ηρεμία του, την σεμνότητα, την αμεροληψία
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και τη δικαιοσύνη του. Η παράδοση τον αναφέρει ως
«Δίκαιο Αριστείδη», όχι γιατί μόνο εφάρμοζε το γράμμα
του νόμου, αλλά γιατί πάντοτε γινόταν φορέας και του
γράμματος και του πνεύματος του νόμου. Εξασφάλιζε
στο λαό αντικειμενικότητα, ισονομία στις πράξεις του
και ηθική ελευθερία και αυτονομία στις σκέψεις και τις
αποφάσεις του. Ανήκε στη μικροαστική τάξη, υποστήριζε το αριστοκρατικό κόμμα και είχε βασικό πολιτικό
αντίπαλο, τον Θεμιστοκλή. Διακρίθηκε ως επιμελητής
των δημοσίων εξόδων και ήταν πολέμιος των οικονομικών σκανδάλων. Υπήρξε ένας από τους δέκα στρατηγούς
που ορίστηκαν, πριν από τη μάχη του Μαραθώνα το 490
π.Χ. Αναγνωρίζοντας τη στρατιωτική ιδιοφυία του Μιλτιάδη, παραιτήθηκε από τη στρατηγία και έπεισε και
τους άλλους στρατηγούς να πράξουν το ίδιο υπέρ του
Μιλτιάδη. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον
πολιτικό του αντίπαλο Θεμιστοκλή. Μαζί στελέχωσαν
το κέντρο της παράταξης των Αθηναίων, δεχόμενοι το
μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης των Περσών. Οι Έλληνες
με αρχηγό τον Μιλτιάδη συνέτριψαν τους Πέρσες στο
Μαραθώνα. Με το τέλος της μάχης, ο αθηναϊκός στρατός με επικεφαλή του τον Μιλτιάδη μετακινήθηκε τάχιστα στην Αθήνα στο Φάληρο, για να την υπερασπιστεί
σε περίπτωση νέας Περσικής επίθεσης. Ο Αριστείδης
ορίστηκε να παραμείνει με ένα στρατιωτικό τμήμα στο
πεδίο της μάχης και να προστατεύει τους αιχμαλώτους
εχθρούς και τα λάφυρα. Αναφέρεται από τους ιστορικούς
η άψογη συμπεριφορά του στους αιχμαλώτους και στη
φύλαξη των λαφύρων.
Μετά τη μάχη του Μαραθώνα, η πολιτική αντιπαράθεσή του με τον Θεμιστοκλή κορυφώθηκε, διότι ο Θεμιστοκλής επιδίωκε τη στροφή της Αθήνας στη ναυτιλία
και στο εμπόριο. Ο Αριστείδης υποστήριζε ότι οι Αθηναίοι πρέπει να παραμείνουν χερσαία δύναμη και να
είναι στραμμένοι μόνο στον αγροτικό τομέα και την
κτηνοτροφία. Το 489 π.Χ. ανέλαβε ως Επώνυμος Άρχων.
Η αντιπαλότητά του με τον Θεμιστοκλή έλαβε απειλητικές διαστάσεις. Οι απόψεις τους διίσταντο επιπλέον
και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της επικείμενης
εισβολής των βαρβάρων. Οι Αθηναίοι τον εξοστράκισαν
για δέκα έτη στην Αίγινα το 483 π.Χ. Ο Αριστείδης όμως
δεν κράτησε κακία για τους συμπολίτες του, αλλά ούτε
και στον πολιτικό του αντίπαλο. Κατάλαβε ότι δεν μπο-
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ρούσε να αναχαιτίσει το μίσος του πλήθους εναντίον
του. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αποχωρώντας από
την Εκκλησία του Δήμου, είδε κάποιον να γράφει στο
όστρακο, να εξοριστεί από την Αθήνα. Ζήτησε να μάθει
για ποιο λόγο το έκανε αυτό ή σε τι έφταιξε ο Αριστείδης
και έπρεπε να τιμωρηθεί με εξορία. Ο Αθηναίος πολίτης
του απάντησε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Αριστείδη,
αλλά δεν του άρεσε που όλοι τον αποκαλούσαν «Δίκαιο».
Το 480 π.Χ. ο Ξέρξης Α΄ ξεκίνησε τη δεύτερη εισβολή
των Περσών στην Ελλάδα με τεράστιο στρατό και στόλο.
Η Εκκλησία του Δήμου ψήφισε νόμο για επιστροφή όλων
των εξόριστων. Επέστρεψε και ο Αριστείδης, ο οποίος
στήριξε την πολιτική του αντιπάλου του, έναντι των
ναυάρχων των άλλων ελληνικών πόλεων, για το καλό
της πατρίδας του, παρόλο ότι δεν συμφωνούσε απόλυτα μαζί του. Του έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και
συμβουλές, λίγο πριν την έναρξη της ναυμαχίας της
Σαλαμίνας. Πολέμησε γενναία και συνεισέφερε τα μέγιστα στη νίκη των ενωμένων Ελλήνων, εξολοθρεύοντας
τμήμα των Αθανάτων, δύο χιλιάδων ανδρών του Υδάρνη, που είχε αποβιβαστεί στην Ψυτάλλεια. Ακολούθως,
συνέβαλε σημαντικά στην νίκη του στρατού των Ελλήνων,
ως στρατηγός των Αθηναίων, υπό τον Σπαρτιάτη στρατηγό Παυσανία εναντίον των Περσών στις Πλαταιές το
479 π.Χ., συμβιβάζοντας τις πολλές ενδοελληνικές φιλονικίες πριν τη μάχη, στην οποία τελικά σκοτώθηκε ο
άσπονδος εχθρός των Ελλήνων, ο Πέρσης στρατηγός
Μαρδόνιος.
Οι ελληνικές πόλεις, μετά την κατανίκηση των Περσών
και την εκδίωξή τους από τα ελληνικά εδάφη, συσπειρώθηκαν γύρω από την Αθήνα, ιδρύοντας την Δηλιακή
συμμαχία ή Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία. Οι περισσότερες
πόλεις της συμμαχίας έδιναν χρήματα, καθόσον δεν
διέθεταν ναυτικό. Ο Αριστείδης καθόρισε με αμεροληψία
και αντικειμενικότητα το ύψος των εισφορών κατά πόλη,
κερδίζοντας την εκτίμηση όλων των πόλεων3. Όταν ο
Θεμιστοκλής έπεσε σε δυσμένεια και εξοστρακίστηκε,
τον αντιμετώπισε με επιείκεια και μεγαλοψυχία. Ποτέ
δεν χάρηκε με την κακοτυχία του πολιτικού του αντιπάλου, ο οποίος αναγκάστηκε να καταφύγει στην περσική
αυλή. Ευτυχώς ο Αριστείδης πέθανε πριν δει τον πολιτικό του αντίπαλο -που σέβονταν- να πεθαίνει και να
θάβεται σε ξένα χώματα.
Ο Αριστείδης έθετε το συμφέρον της πατρίδας του
υπεράνω οποιασδήποτε προσωπικής σκοπιμότητας.
Έμεινε φτωχός ως το τέλος της ζωής του, παρόλο ότι είχε
αναλάβει υψηλότατα δημόσια αξιώματα και διαχειρίστηκε τεράστια χρηματικά ποσά. Πέθανε στην Αθήνα το
3 Συγκεντρώνονταν περίπου τετρακόσια εξήντα τάλαντα κάθε
χρόνο στη Δήλο.
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467 π.Χ., σε ηλικία 73 ετών. Άφησε οριστικά την αγαπημένη του Αθήνα, στον τέταρτο χρόνο της εξορίας του
άσπονδου αντιπάλου του, Θεμιστοκλή. Ετάφη δημοσία
δαπάνη στο Φάληρο. Αργότερα οι Αθηναίοι ψήφησαν
νόμο και διάταγμα, ενισχύοντας οικονομικά τους απογόνους του επί εκατόν πενήντα χρόνια!
Αντί Επιλόγου
Σκοπός του άρθρου είναι να συμβάλλει, στην υπενθύμιση του σημαντικού ρόλου του Θεμιστοκλή και του
Αριστείδη ως των κυριότερων συντελεστών της αποφασιστικής νίκης των Ελλήνων εναντίον των Περσών κατά
την δεύτερη εισβολή τους στην Ελλάδα, στη ναυμαχία
της Σαλαμίνας, στη μάχη των Πλαταιών και ως θεμελιωτών της ναυτικής ηγεμονίας της Αθήνας. Να αναδείξει
τη μεγαλοφυΐα τους ως χαρισματικών ηγετών, την διορατικότητά τους ως επιτυχημένων πολιτικών, την ευελιξία τους ως ικανών στρατηγών, την καρτερία και την
επιμονή τους ως ιδανικών στρατηγιστών, στις αντιδράσεις που συναντούσαν στην εφαρμογή των σχεδίων τους,
το επίτευγμα της πειθούς και της έμπνευσης του λαού
ως συνειδητοποιημένων δημοκρατών, την αποφασιστικότητά τους ως ορθολογιστών πατριωτών, στην άρνηση
της εκδοχής της εγκατάλειψης του αγώνα. Να τονίσει
μεταξύ άλλων, τον φθόνο, αλλά και τον σεβασμό των
πολιτικών αντιπάλων και των συμμάχων, την ανθρώπινη
ζηλοτυπία, ακόμη και των ιστορικών, την αχαριστία των
πολλών, την αγνωμοσύνη των μαζών, την προσπάθεια
απαξίωσης του έργου και των επιτυχημένων τους δράσεων ως κύριων συντελεστών της σωτηρίας της Ελλάδας.
Ο Θεμιστοκλής και ο Αριστείδης, πέραν της πολιτικής
τους αντιπαλότητας, ήταν όντως χαρισματικοί ηγέτες,
άνθρωποι με πολλά και ποικίλα προσόντα, έξυπνοι,
ευέλικτοι και ευπροσήγοροι, ορθολογιστές, φιλόδοξοι,
με προορατικότητα, ευφυΐα και πειθώ. Θα παραμένουν
ζωντανοί αιώνια στην πολιτισμική μνήμη των Ελλήνων.		
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Παληές Θύμησες - Ποικίλα Θέματα

Οι αρρώστιες τότε και τώρα – Β΄ Π.Π. – Στράτευση Κοριτσιών
Μια άποψη
Του Πλοιάρχου (E) Γρηγορίου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.
Το λαϊκίζειν ουκ εστί(ν) φιλοσοφείν.
Το λαϊκίζειν εστί καταστροφή – είναι ντροπή
Η δεκαετία του 1940 και η πρώτη πενταετία του 1950,
τα δύσκολα τότε χρόνια, και τα μετά βέβαια κάμποσα
χρόνια, άφησαν ανοιχτές πληγές σε όσους έζησαν τότε,
στην οικονομία, στην υγεία και σε όλα σχεδόν τα θέματα που σχετίζονται με την ζωή, κάθε ζώντος οργανισμού και ιδιαίτερα του ανθρώπου.
Στη ζωή υπάρχει ευχαρίστησις
(Αριστοτέλης)
Δεν ζει κανείς όπως θέλει,
αλλά όπως του έρχεται η ζωή
(Λάτιμερ)
Η ζωή είναι ένα βουνό που πρέπει
να το ανέβουμε όρθιοι
(Άλμπρεχτ)
Εάν είσαι ευχαριστημένος, έχεις αρκετά να ζήσεις
(Πλαύτος)
Η ζωή είναι ο πρόλογος στο
βιβλίο της αιωνιότητος
(Ιουστίνος)
Δεν κουράζεται κανείς από τη ζωή, κουράζεται
μόνο από τον εαυτό του
(Βολταίρος)

Αναφέρομαι σε φτωχές ορεινές περιοχές της πατρίδος
μας που έζησα τότε.
Η οικονομία ήταν ανύπαρκτη. Μετά τις κακουχίες
της δεκαετίας του 1940 ο εξαθλιωμένος λαός έπλεε
μέσα στη θάλασσα της δυστυχίας. Οι αρρώστιες βασίλευαν ανεξέλεγκτα στα ανθρώπινα κουφάρια. Η ελονοσία χτύπαγε αλύπητα μικρούς και μεγάλους. Ο πυρετός έφτανε τους 40⁰, το κινίνο έδινε και έπαιρνε ζωές.
Ένα χάπι πικρό άσπρο σα δηλητήριο σκέτο, δεν καταπινότανε, όταν ήταν η ώρα να το πιούμε, ως μικρά
παιδιά τότε βάζαμε τα κλάματα.
Πίναμε δύο έως τρία χάπια την ημέρα ολόκληρα ή
μισά. Ένα το πρωί που έβγαινε ο ήλιος, ένα όταν πήγαινε στην μέση του ουρανού και ένα το βράδυ που καθότανε στο βουνό. Δεν υπήρχαν ρολόγια να το παίρνουμε
με την ώρα, αλλά με τις διάφορες φάσεις του ηλίου.
Άλλο χάπι που παίρναμε τότε ήταν εξίσου δηλητή-

ριο με το κινίνο -η αντιμπρίνη- κίτρινο χάπι· Θεούλη
μου, τι δηλητήριο ήταν αυτό.
Μας το έβαζαν στο στόμα και με το δάκτυλο οι
μανάδες μας το έσπρωχναν να το καταπιούμε. Άλλοτε
έλιωνε στο στόμα μας, άλλοτε το καταπίναμε και καμιά
φορά πνιγότανε και κάνα παιδί με δαύτα.
Όποιος δεν έχει την ικανότητα να είναι φτωχός, δεν
έχει την ικανότητα να ζει
(Βολταίρος)
Η φτώχεια δεν είναι ντροπή, ντροπή είναι το να μην
προσπαθείς διά της εργασίας σου να την αποβάλεις
(Θουκυδίδης)
Η φτώχεια καταστρέφει τα φτερά του πνεύματος
(Όμηρος)
Να προτιμάς τη δίκαιη φτώχεια από τον άδικο πλούτο
(Ισοκράτης)
Όποιος προσαρμόζεται στη φτώχεια του
είναι πλούσιος
(Σενέκας)
Φτωχός γίνεσαι όχι όταν ελαττώνεις την περιουσία
σου, αλλά όταν αυξάνεις την απληστία σου
(αρχαιό ρητό)
Δεν είναι φτωχός εκείνος που έχει
τα απολύτως αναγκαία
(Οράτιος)

Άλλη αρρώστια ήταν το χτικιό. Αυτή η αρρώστια ήταν
αλλιώτικη. Όταν αρρώσταινε κάποιος άνθρωπος συνήθως μεγάλης ηλικίας, τον έπαιρνε η οικογένειά του,
τον πήγαινε σε ένα χωράφι του, τού έβαζε ένα κρεβάτι κάτω από ένα δέντρο και τον άφηνε εκεί, συνήθως
τους καλοκαιρινούς μήνες, άνθρωποι δεν πλησίαζαν
στο χωράφι αυτό. Οι οικείοι του, τού πήγαιναν φαΐ σε
μια γαβάθα, την άφηναν καμιά 200ριά μέτρα μακριά,
πήγαινε αυτός έτρωγε το φαγητό, και την άφηνε εκεί.
Πήγαινε μετά η γυναίκα του, έπαιρνε το σκεύος, το
έπλενε στο ρέμα με άμμο, για να του πάει και την
επόμενη μέρα φαγητό.
Αυτό συνεχιζότανε μέχρι να πεθάνει σε 2-3 μήνες
σαν το σκυλί, κάτω από το δέντρο. Άλλες αρρώστιες
ήταν ο τύφος, η γρίπη. Οι διαγνώσεις, στοιχειωδώς
γίνονταν, από τις γυναίκες του χωριού και η θεραπεία
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με γιατροσόφια. Γιατροί δεν υπήρχαν. Για φάρμακα,
πήγαιναν στα φαρμακεία 2-3 ώρες μακριά, εάν είχανε
λεφτά και αγοράζανε.
Άκουσα, εάν κατάλαβα καλά, όσοι έχουν πιει κινίνο
έχουν ανοσία στον κορονοϊό.
Λέτε να είναι σωστό; Eμείς το πίναμε τότε με τις
χούφτες, να έχουμε ανοσία.
Βλέπω και τώρα, εποχή κορονοϊού, άμα παραγγείλεις τρόφιμα, σου τα φέρνει ο αρμόδιος υπάλληλος
σου τα αφήνει έξω από την πόρτα του σπιτιού και
απομακρύνεται, τα παίρνεις, βλέπεις τον λογαριασμό,
αφήνεις τα χρήματα έξω από την πόρτα και απομακρύνεσαι, πηγαίνει αυτός τα παίρνει και φεύγει. Οι εποχές
επαναλαμβάνονται.
Ακούγεται από πολλούς ιθύνοντες υψηλά ιστάμενους ότι τώρα έχουμε ένα ακήρυχτο πόλεμο με αόρατο εχθρό.
Πόλεμος = ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρατών
Μάχη = η μάχη της ένοπλης σύγκρουσης | ανταγωνισμός. Έντονος αγώνας. Μονοτονικό Λεξικό Εταιρίας
ελληνικών εκδόσεων.

Σε ένα πόλεμο συμπαρατάσσονται όλοι και προσφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους και δεν προσφέρει το κράτος στους πολίτες πλουσιοπάροχες χρηματικές και άλλες παροχές. Πάντοτε υπάρχουν και οι
εξαιρέσεις που πρέπει να γίνονται.
Το 1940 έγινε ο Β΄ Π.Π. Όλος ο πληθυσμός της χώρας
προσέφερε ότι μπορούσε ο καθένας. Μανάδες προσέφεραν τα παληκάρια τους να πολεμήσουν.
Άλλα γύρισαν, άλλα σκοτώθηκαν στα βουνά και στα
λαγκάδια, και έγιναν τροφή για τα σαρκοφάγα άγρια
ζώα και γέμισαν τις γράνες στα βουνά και στα λαγκάδια,
άλλα γύρισαν με κομμένα πόδια, χέρια και με ένα σωρό
τραύματα σωματικά και ψυχικά.
Εμάς στο σπιτικό μας, μας επιτάξαν το μουλάρι,
-όπως και άλλα μουλάρια στο χωριό- το ετοίμασε ο
πατέρας μου, του έβαλε καινούρια τριχιά στο σαμάρι,
η μάνα μου έβαλε στο σαμάρι μια καινούργια κουρελού,
και μια κουβέρτα υφαντή μάλλινη για τους φαντάρους
οικειοθελώς και το παρέδωσε στους αρμόδιους και
πήγε στον πόλεμο.
Είναι ένα από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση
όταν παρουσιάζει εικόνες του Β΄Π.Π. στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Ποτέ δεν γύρισε ξανά στο κατόι του
αυτό το μουλάρι, έπεσε στα πεδία των μαχών. Με το
μουλάρι αυτό σπέρναμε τα χωράφια, κάναμε ζευγάρι
και μαζεύαμε τα προς το ζείν. Η απουσία του στοίχισε
στην οικογένειά μου πολλά. Για 4-5 χρόνια δεν μπορέσαμε να το αντικαταστήσουμε.
Τα χωράφια τα έσκαβαν οι γονείς που άρχιζαν μετά
τα πρωτοβρόχια, μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Ακόμη και τα
σιτάρια δεν τα αλώνιζαν διότι δεν υπήρχαν ζώα, αλλά
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Οι μουλαράδες, εκεί στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου...

τα στούμπαγαν για να βγάλουν το σιτάρι.
Άχυρα, ξύλα, σιτάρια εισοδειές τα κουβάλαγαν όλα
ζαλια· η μία δυστυχία ακολουθούσε την άλλη.
Οι γονείς μας τότε, ποτέ δεν ζήτησαν να τους δώσει
το Κράτος ούτε μια δραχμή, ούτε και τους έδωσαν.
Τώρα με αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο, ακούω άλλοι
ζητάνε 600€, 800€, 400€, και άλλα ποσά από το κράτος
γιατί δε διευκολύνονται οικονομικά. Τότε οι γονείς μας
διευκολύνονταν.
Κινητά τηλέφωνα έχουν όλοι στην οικογένεια πολλές οικογένειες έχουν 2-3 Ι.Χ. αυτοκίνητα, ένα σκυλί,
καθημερινή επίσκεψη στην καφετέρια σε ημερήσια
διάταξη.
Ακούγεται ότι υπάρχουν μακροχρόνιοι άνεργοι,
αυτοί οι άνθρωποι πως ζούνε τόσα χρόνια χωρίς χρήματα… Εδώ οι τηλεοράσεις λένε κάθε χρόνο ότι κάποιες
περιοχές όπως οι βερυκοπαραγωγοί – ντοματοπαραγωγοί κ.λπ. εποχιακές δουλειές ζητούν εργαζόμενους
και δεν βρίσκουν ελληνικά χέρια και απευθύνονται σε
εργάτες άλλων χωρών.
Μήπως πρέπει να ξεχαστεί μια για πάντα, «να μπούμε στο δημόσιο» και να ησυχάσουμε από δουλειά,
βρέξει χιονίσει, το μεροκάματο θα πέφτει.
Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες, εννοείται οι δημόσιες,
ζητάνε να προσλάβουν κόσμο για ΝΑ δουλέψει ή για
να έχουν παρέα αυτοί που είναι στις υπηρεσίες αυτές.
Η εργασία οπουδήποτε, όχι μόνο στις δημόσιες
υπηρεσίες, δεν είναι ντροπή. Η ειλικρίνεια, η εργατικότητα, η τιμιότητα είναι αρετές.
Η εργασία είναι διασκέδαση
(Στ. Νιάρχος)
Εάν θέλεις αναύπαση, μεταχειρίσου
καλώς τον χρόνο
(Φραγκλίνος)
Η ζωή του ανθρώπου είναι μία ημέρα,
αλλά ημέρα εργασίας
(Αϊνστάιν)
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Στο χωριό μου υπήρχαν καμιά εξηνταριά σπίτια φτωχόσπιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος, υπήρχαν και οικογένειες που είχαν επάρκεια αγαθών διατροφής. Όλοι
τους ήταν λεπτοί έως αδύνατοι, οι γυναίκες λαμπάδες
τα κορίτσια το ίδιο.
Γυμναστήρια δεν υπήρχαν στο χωριό να πηγαίνουν
2-3 ώρες την ημέρα να γυμνάζονται για να διατηρούν
τη σιλουέτα τους. Σήμερα στις πόλεις που ζούμε, πολλές κυρίες, κοπέλες τρέχουν τα γυμναστήρια, τα οποία
ξεφυτρώνουν σε κάθε τετράγωνο σα μανιτάρια για να
γυμνάζουν τη σιλουέτα τους.
Με το συμπάθιο ρωτάω: «γιατί τότε δεν παχαίνανε
οι γυναίκες (τότε δεν τις λέγανε κυρίες)», οι κορίτσες
και σήμερα πολλές κυρίες, κοπέλες παχαίνουν και θέλουν γυμναστήρια; Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει σ’
αυτό τον κόσμο;
Γνώση – Απορία
Γνώση. Οι γυναίκες στον πλανήτη γη έχουν την πρωτοπορία και διαπρέπουν σε όλους τους τομείς. Οικονομία, δικαιοσύνη, στρατό, πολιτική και παντού έχουν
τα πρωτεία. Αποδίδουν δε εξίσου ικανοποιητικά όπως
και οι συνάδελφοί τους, στους ίδιους τομείς και διακρίνονται. Στο στρατό- Ναυτικό, στις ΗΠΑ, είναι κυβερνήτες αεροπλανοφόρων, Αρχηγοί Στόλου, Ανώτατοι
Διοικητές, και γενικά στελεχώνουν όλες τις θέσεις.
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Στην Ελλάδα στο στρατό είναι πληθώρα γυναικών
εξελίσσονται βαθμολογικά, όπως οι συνάδελφοί τους
της ίδιας κατηγορίας. Στο ΠΝ υπηρετούν πληθώρα ως
μόνιμες εξελισσόμενες βαθμολογικά, βέβαια με μισθό.
Πολλά χρόνια πριν καθιερώθηκαν ΊΣΑ δικαιώματα
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Απορία
Τα Ελληνόπουλα, τα παλικάρια στα 18-20 ετών περίπου
στρατεύονται και εκπληρώνουν τη θητεία τους στον
ελληνικό στρατό περίπου 1 έτος χωρίς πληρωμή. Οι
κοπέλες γιατί δεν στρατεύονται να κάνουν και αυτές
τη στρατιωτική τους θητεία χωρίς χρήματα; Γιατί το
δέχονται αυτό οι κοπέλες; Το κράτος γιατί δεν προχωράει χθες στην στράτευση των Ελληνίδων να προσφέρουν τα δικά μας κοριτσόπουλα στην πατρίδα Ελλάδα
υπηρεσίες για ένα χρόνο;
Ας ληφθεί υπόψη, ότι στα πολεμικά πλοία και υπηρεσίες ξηράς υπάρχουν ενδιαιτήσεις για τον γυναικείο
πληθυσμό σε άριστη κατάσταση...
Ίδωμεν και αναμένομεν να τολμήσουν να ζητήσουν
τα ίδια τα κορίτσια να στρατεύονται όπως και τα αγόρια...
φωτό ειλημμένη στις 1_10_2020 από το: https://greekmilitaryvoice.files.wordpress.com/2015/11/025_
orines-metafores.jpg
Παροιμίες από το βιβλίο «Κανίσκι ανθρώπινης σοφίας» Παπαδημητρίου.

Προσωπικότητες

Ο Πάρης και η Ελένη
Της Δέσποινας Ταβουλάρη - Συζύγου Αντιπλοιάρχου ΠΝ ε.α.

Μ

ια ωραιότατη ερωτική ιστορία που ειπώθηκε
ποτέ εδώ και αιώνες, είναι αναμφισβήτητα η
ιστορία του Πάρη και της ωραίας Ελένης. Η ιστορία που
έγινε θρύλος, που έγινε παραμύθι, που έγινε κινηματογραφική ταινία και που ο μεγαλύτερος και ωραιότερος ποιητής
του κόσμου -ο Όμηρος- έγραψε τα αθάνατα ποιήματά του,
έχοντας ως αφετηρία την αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη.
Όμορφοι και οι δύο, αλλά προ πάντων νέοι. Πάνω
στα ολόδροσα νιάτα τους, είκοσι - εικοσιπέντε χρονών
το πολύ, ερωτευτήκανε και κάνανε την τρέλα να κλεφτούνε, γεγονός που έμελλε να αλλάξει την πορεία της
ιστορίας και να φέρει τα πάνω κάτω!
Έτσι ακριβώς τους φανταζόμαστε όλοι. Όμορφους,
νέους και παράφορους!

Μην με πείτε καχύποπτη, αλλά μετρώντας από εδώ,
μετρώντας από εκεί, δεν μου βγαίνουν σωστοί οι αριθμοί και ζητώντας συγγνώμη, σκοπεύω δυστυχώς να
σας χαλάσω την μαγεία της ιστορίας.
Ας πούμε όμως λίγα λόγια για την Θέτιδα για την
οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Ήταν μια όμορφη θαλάσσια θεότητα που την ήθελαν όλοι οι άλλοι θεοί. Μέχρι
που το Μαντείο μίλησε και είπε πως ο γιός της, είναι
γραμμένο, πως θα είναι ανώτερος και ενδοξότερος του
πατέρα του. Οπότε όλοι οι επίδοξοι εραστές έκαναν
πίσω αυτομάτως!Όλα αρχίζουν λοιπόν σε έναν γάμο.
Στον γάμο του Πηλέα και της Θέτιδος. Η Θέτις ήταν
θαλάσσια θεά, κόρη του Νηρέα, αλλά ευτυχώς ερωτεύτηκε τον Πηλέα βασιλιά της Φθίας (Φθιώτιδα) που
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ήταν θνητός. Το λέει και το όνομά του Πηλέας -από
πηλό φτιαγμένος- δηλαδή θνητός.
Σε αυτόν τον γάμο ήταν καλεσμένοι πάρα πολλοί
θεοί, θεές, και βασιλικές οικογένειες. Όλοι ήταν καλεσμένοι εκτός από την θεά της διχόνοιας την Έριδα, για
κάθε ενδεχόμενο, η οποία όμως έγινε πυρ και μανία
από την προσβολή.
Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί και πολύ, πώς να καταφέρει να τους κάνει όλους άνω κάτω, απλώς στο γλέντι,
την ώρα που περνούσαν όλοι υπέροχα, έριξε ένα θαυμάσιο λαχταριστό μήλο που έγραφε επάνω «τη καλλίστη» στην πιο όμορφη δηλαδή. Ένα μήλο που θα το
πάρει η πιο όμορφη γυναίκα από τις καλεσμένες. Ένας
τίτλος για τον οποίο θα σχιζότανε κάθε γυναίκα και ας
ήταν θεά ή θνητή.
Διαλέξανε τον Πάρη, ένα βασιλόπουλο από την
Τροία ήδη έγγαμο με την Οινώνη, με το μήλο στο χέρι
να ξεχωρίσει τις όμορφες. Μετά την διαλογή βγήκαν
μπροστά ολόλαμπρες, η Ήρα, η Αθηνά, η Αφροδίτη και
η Ελένη η σύζυγος του Μενελάου, η πιο όμορφη από
όλες τις θνητές γυναίκες.
Τότε οι τρεις θεές άρχισαν τις ζαβολιές. Άρχισαν να
του τάζουν στο αυτί του πράματα και θάματα, οπότε
η Ελένη έμεινε στην άκρη. Η Ήρα του έταξε την κυριαρχία όλου του τότε γνωστού κόσμου, η Αθηνά του
έταξε να έχει πάντα λαμπρές νίκες αλλά η Αφροδίτη η
πονηρούλα του έταξε να του δώσει την πιο όμορφη
γυναίκα. Ε… άντρας ευαίσθητος ήταν κι αυτός και αμέσως έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη το μήλο στην Αφροδίτη, η οποία κράτησε τον λόγο της αλλά μετά από
αρκετά χρόνια όπως φαίνεται.
Ο αξέχαστος γάμος τελείωσε, όλοι γύρισαν στα
σπίτια τους και στεκόμαστε στο νεόνυμφο ζευγάριΠηλέας και Θέτις -που είναι οι γονείς του ήρωα Αχιλλέα,
που πράγματι έμεινε στην ιστορία ανώτερος και ενδοξότερος του πατέρα του.
Πριν όμως από τον Αχιλλέα η Θέτις είχε κάνει έντεκα
παιδιά τα οποία πέθαιναν όταν η μάνα τους τα έριχνε
στην ιερή φωτιά πιάνοντάς τα από την φτέρνα για να
κάψει κάθε τι θνητό ώστε να γίνουν αθάνατα σαν εκείνη. Τα παιδιά όμως δεν γλύτωναν γιατί μέσα τους υπερτερούσε το θνητό αίμα του πατέρα τους. Ο Αχιλλέας
επέζησε από όλη αυτή την διαδικασία γιατί κυριάρχησε
σχεδόν εξ ολοκλήρου η αθάνατη υφή της μητέρας του.
Έγινε άτρωτος. Θνητή έμεινε μόνο η φτέρνα του, από
εκεί που τον κρατούσε η μητέρα του, που ήταν εκείνο
το σημείο που δεν τον άγγιξε η θεϊκή φωτιά.
Λοιπόν έχουμε και λέμε. Στον γάμο η Ελένη δεν θα
ήταν είκοσι χρόνων και ο Πάρις γύρω στα εικοσιπέντε;
Και δώδεκα τουλάχιστον χρόνια αν η Θέτις γεννούσε
ετησίως μέχρι και την γέννηση του Αχιλλέα, φτάνουμε
στα τριάντα δύο η μία και τριανταεπτά ο άλλος.

Κοινωνικά

Η Ελένη μαζί με τον Πάρη

Πέρασαν και άλλα χρόνια και ο Αχιλλέας έγινε άντρας
και βασιλιάς των Μυρμιδόνων. Πριν πάει στον πόλεμο
της Τροίας, ο Όμηρος μας λέει πως είχε λάβει μέρος
σε πολλούς πολέμους και είχε λάφυρα από αυτούς.
Για να γίνεις τότε βασιλιάς στην Ελλάδα έπρεπε να
είχες συμπληρώσει τουλάχιστον το τριακοστό έτος της
ηλικίας σου, που υποτίθεται είχε πήξει το μυαλό σου
για να κυβερνήσεις σωστά την χώρα σου. Άλλα τριάντα
χρόνια προστίθενται και φτάνουμε λοιπόν στα εξήντα
δύο χρόνια της Ελένης και στα εξήντα επτά του Πάρη.
Έτσι δεν είναι;
Βάζω τις μικρότερες δυνατές ηλικίες γιατί υπήρξε
και ο Τριπτόλεμος ο γιός του Αχιλλέα που ήταν τριών
ετών όταν ο πατέρας του έγινε βασιλιάς. Πολεμούσε
και αυτός στην Τροία και ήταν αυτός που σκότωσε τον
γέρο Πρίαμο την ημέρα της αλώσεως. Επίσης φόρεσε
την πανοπλία του πατέρα του που είχε πεθάνει καιρό
πριν όταν ο Πάρης τον σημάδεψε και τον πέτυχε στην
τρωτή φτέρνα του. Την πανοπλία του Αχιλλέα, την
επέστρεψε ο Οδυσσέας στον γιό του, τιμής ένεκεν.
Ήταν επομένως ο Τριπτόλεμος και αυτός αξιόμαχος
άντρας στην δεκαετία του πολέμου.
Ας σταματήσουμε όμως στην τελευταία πρόσθεση
που κάναμε για να μην φορτώσουμε και άλλα παραπάνω: εξήντα δύο και εξήντα εφτά δεν είναι και λίγα
για δύο άτομα που ερωτευτήκανε παράφορα πάνω
στο άνθος της νιότης τους. Για την εποχή τους ήταν
αρκετά μεγάλοι και εύχομαι -αν και δεν το πολυπιστεύω- να ήταν πολύ όμορφοι και ακμαίοι και οι δύο.
Εδώ τελείωσε η ιστορία μου.
Όπως και να είναι όμως το μυστικό αυτό της ηλικίας τους, ας είναι μεταξύ μας και δεν χρειάζεται να
βγαίνουν οι ηλικίες στην φόρα.
Ας μείνουμε με το όνειρο όπως το ξέραμε μέχρι
τώρα. Πως, δυο όμορφοι νέοι, βασιλόπουλα ή όχι δεν
έχει σημασία, ερωτευτήκανε παράφορα, απλώς τα
βρόντηξαν όλα κάτω και κλεφτήκανε.
Από εκεί κι έπειτα ανέλαβαν οι πολιτικοί!
φωτό ειλημμένη στις 8_10_2020 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Ελένη_(μυθολογία)#/media/
Αρχείο:Helene_Paris_David.jpg
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Η Θάλασσα
(Λόγια της πλώρης)

Ο

πατέρας μου -μύρο το κύμα που τον τύλιξε- δεν
είχε σκοπό να με κάμει ναυτικό.
- Μακριά, έλεγε, μακριά, παιδί μου, απ’ τ’ άτιμο στοιχειό! Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος. Λάτρεψέ την όσο θες,
δόξασε την· εκείνη το σκοπό της. Μην κοιτάς που χαμογελά, που σου τάζει θησαυρούς. Αργά γρήγορα θα σου
σκάψη το λάκκο ή θα σε ρίξη πετσί και κόκαλο, άχρηστο
στον κόσμο. Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το ίδιο κάνει.
Και τα έλεγε αυτά άνθρωπος που έφαγε τη ζωή του
στο καράβι, που ο πατέρας, ο πάππος, ο πρόπαππος,
όλοι ως τη ρίζα της γενιάς ξεψύχησαν στο παλαμάρι.
Μα δεν τα έλεγε μόνον αυτός, αλλά κι οι άλλοι γέροντες
του νησιού, οι απόμαχοι των αρμένων τώρα, και οι
νιώτεροι, που είχαν ακόμη τους κάλλους στα χέρια,
όταν κάθιζαν στον καφενέ να ρουφήξουν τον ναργιλέ,
κουνούσαν το κεφάλι και στενάζοντας έλεγαν:
- Η θάλασσα δεν έχει πια ψωμί. Ας είχα ένα κλήμα
στη στεριά και μαύρη πέτρα να ρίξω πίσω μου.
Η αλήθεια είναι πως πολλοί τους όχι κλήμα, άλλα
νησί ολάκερο μπορούσαν ν’ αποχτήσουν με τα χρήματα
τους. Μα όλα τα έριχναν στη θάλασσα. Παράβγαιναν
ποιος να χτίση μεγαλύτερο καράβι· ποιος να πρωτογίνη
καπετάνιος. Και γω που άκουα συχνά τα λόγια τους και
τα έβλεπα τόσο ασύμφωνα με τα έργα τους δε μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Κάτι, έλεγα, θεϊκό ερχόταν κι
έσερνε όλες εκείνες τις ψυχές και τις γκρέμιζε άβουλες
στα πέλαγα, όπως ο τρελοβοριάς τα στειρολίθαρα.
Αλλά το ίδιο κάτι μ’ έσπρωχνε και μένα εκεί. Από
μικρός την αγαπούσα τη θάλασσα. Τα πρώτα βήματα
μου να ειπής, στο νερό τα έκαμα. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα κουτί από λουμίνια μ’ ένα ξυλάκι ορθό στη
μέση για κατάρτι, με δυο κλωστές για παλαμάρια, ένα
φύλλο χαρτί για πανάκι και με την πύρινη φαντασία
μου που το έκανε μπάρκο τρικούβερτο. Πήγα και το
έριξα στη θάλασσα με καρδιοχτύπι. Αν θέλεις, ήμουν
και γω εκεί μέσα. Μόλις όμως το απίθωσα, και βούλιαξε στον πάτο. Μα δεν άργησα να κάμω άλλο μεγαλύτερο από σανίδια. Ο ταρσανάς για τούτο ήταν στο λιμανάκι του Αϊ-Νικόλα. Το έριξα στη θάλασσα και τ’
ακολούθησα κολυμπώντας ως την εμπατή του λιμανιού
που το πήρε το ρέμα μακριά. Αργότερα έγινα πρώτος
στο κουπί, στο κολύμπι πρώτος, τα λέπια μου έλειπαν.
- Μωρέ γεια σου, και συ θα μας ντροπιάσεις όλους,
έλεγαν οι γεροναύτες, όταν μ’ έβλεπαν να τσαλαβουτώ
σαν δέλφινας.

Του Ανδρέα Καρκαβίτσα
Εγώ καμάρωνα και πίστευα να δείξω προφητικά τα
λόγια τους. Τα βιβλία - πήγαινα στο Σχολαρχείο θυμούμαι - τα έκλεισα για πάντα. Τίποτα δεν έβρισκα μέσα
να συμφωνή με τον πόθο μου. Ενώ εκείνα που είχα
γύρω μου, ψυχωμένα κι άψυχα, μού έλεγαν μύρια. Οι
ναύτες με τα ηλιοκαμένα τους πρόσωπα και τα φανταχτερά τους ρούχα· οι γέροντες με τα διηγήματά τους·
τα ξύλα με τη χτυπητή κορμοστασιά, οι λυγερές με τα
τραγούδια τους:
Όμορφος που ’ναι ο γεμιτζής, όταν βραχεί κι αλλάξει
και βάλει τ’ άσπρα ρούχα του και στο τιμόνι κάτσει.
Το άκουα από την κούνια μου κι έλεγα πως ήταν φωνή
του νησιού μας, που παρακινούσε τους άντρες στη
θαλασσινή ζωή. Έλεγα πότε και γω να γίνω γεμιτζής και
να κάτσω θαλασσοβρεμένος στο τιμόνι. Θα γινόμουν
όμορφος τότε, παλλήκαρος σωστός, θα με καμάρωνε
το νησί, θα με αγαπούσαν τα κορίτσια! Ναι· την αγαπούσα τη θάλασσα! Την έβλεπα ν’ απλώνεται απ’ τ’
ακρωτήρι ως πέρα, πέρα μακριά, να χάνεται στα ουρανοθέμελα σαν ζαφειρένια πλάκα στρωτή, βουβή και
πάσχιζα να μάθω το μυστικό της. Την έβλεπα, οργισμένη άλλοτε, να δέρνει με αφρούς τ’ ακρογιάλι, να καβαλικεύη τα χάλαρα, να σκαλώνη στις σπηλιές, να βροντά
και να ηχάη, λες και ζητούσε να φτάση στην καρδιά της
Γης για να σβήση τις φωτιές της. Κι έτρεχα μεθυσμένος
να παίξω μαζί της, να τη θυμώσω, να την αναγκάσω να
με κυνηγήση, να νιώσω τον αφρό της απάνω μου, όπως
πειράζουμε αλυσοδεμένα τ’ αγρίμια. Και όταν έβλεπα
καράβι να σηκώνη την άγκυρα, να βγαίνη από το λιμάνι και ν’ αρμενίζη στ’ ανοιχτά· όταν άκουα τις φωνές
των ναυτών που γύριζαν τον αργάτη και τα καταβοδώματα των γυναικών, η ψυχή μου πετούσε θλιβερό
πουλάκι απάνω του. Τα σταχτόμαυρα πανιά, τα ολοφούσκωτα· τα σχοινιά τα κοντυλογραμμένα· τα πόμολα
που άφηναν φωτεινή γραμμή ψηλά μ’ έκραζαν να πάω
μαζί τους, μου έταζαν άλλους τόπους, ανθρώπους
άλλους, πλούτη, χαρές, φιλιά. Και νυχτόημερα η ψυχή
μου κατάντησε άλλον πόθο να μην έχη παρά το ταξίδι.
Ακόμη και την ώρα που ερχόταν πικρό χαμπέρι στο νησί
και ο πνιγμός πλάκωνε τις ψυχές όλων και χυνόταν
βουβή η θλίψη από τα ζαρωμένα μέτωπα ως τ’ άψυχα
λιθάρια της ακρογιαλιάς· όταν έβλεπα τα ορφανοπαίδια στους δρόμους και τις γυναίκες μαυροφόρες, απαρηγόρητες τις αρραβωνιαστικιές· όταν άκουγα να διηγούνται ναυαγοί το μαρτύριο τους, πείσμα μ’ έπιανε
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που δεν ήμουν και γω μέσα· πείσμα και σύγκρυο μαζί.
Δεν κρατήθηκα περισσότερο. Έλειπε ο πατέρας με
τη σκούνα στο ταξίδι. Μίσευε κι ο καπετάν Καλιγέρης,
ο θείος μου, για τη Μαύρη θάλασσα. Του έπεσα στο
λαιμό· τον παρακάλεσε κι η μάννα μου από φόβο μην
αρρωστήσω· με πήρε μαζί του.
- Θα σε πάρω, μου λέει, μα θα δουλέψεις· το καράβι
θέλει δουλειά. Δεν είναι ψαρότρατα να ’χεις φαΐ και ύπνο.
Τον φοβόμουνα πάντα το θείο μου. Ήταν άγριος και
κακός σε μένα, όπως και στους ναύτες του. Κάλλιο
σκλάβος στ’ Αλιτζέρι — παρά με τον Καλιγέρη, έλεγαν
για να δείξουν την απονιά του. Ό,τι παστό παλιοκρέατο, μουχλιασμένος μπακαλάος, αλεύρι πικρό, σκουληκιασμένη γαλέτα, τυρί - τεμπεσίρι, στην αποθήκη του
Καλιγέρη βρισκότανε. Κι ο λόγος του πάντα προσταγή,
αγριοβλαστήμια και βρισίδι. Μόνον απελπισμένοι
πήγαιναν στη δούλεψη του. Μα ο μαγνήτης που έσερνε την ψυχή μου έκανε να τα λησμονήσω όλα. Να πατήσω μια στην κουβέρτα, έλεγα, και δουλειά όση θες.
Αληθινά ρίχτηκα στη δουλειά με τα μούτρα. Έκαμα
παιχνίδι τις ανεμόσκαλες. Όσο ψηλότερα η δουλειά,
τόσο πρόθυμος εγώ. Μπορεί ο θείος μου να ήθελε να
παιδευτώ από την αρχή για να μετανιώσω. Από την
πλύση της κουβέρτας στο ξύσιμο· από το ράψιμο των
πανιών στων σχοινιών το πλέξιμο· από το λύσιμο των
αρμένων στο δέσιμο. Τώρα στην τρόμπα· τώρα στον
αργάτη· φόρτωμα - ξεφόρτωμα, καλαφάτισμα, χρωμάτισμα, πρώτος εγώ. Πρώτος; Πρώτος· τι μ’ έμελλε; Μου
έφτανε πως ανέβαινα ψηλά στη σταύρωση κι έβλεπα
κάτω τη θάλασσα να σχίζεται και να πισωδρομεί υποταχτική μου. Τον άλλον κόσμο, τους στεριανούς, με
θλίψη τους έβλεπα.
- Ψε!... έλεγα με περιφρόνηση. Ζούνε τάχα κι εκείνοι!...
Απάνω στο μεθύσι μου ακούω τη φωνή του καπετάνιου να βροντά δίπλα μου:
-Μάινα πανιά!... Μάινα και στίγγα πανιά!...
Τρόμαξα και τρέχω πίσω από τους ναύτες. Πηδούν
εκείνοι στους φλόκους· κοντά και γω. Σκαρφαλώνουν
στις σταύρωσες, απάνω και γω. Σε πέντε λεπτά το
μπάρκο έμεινε ξυλάρμενο. Μα ο καπετάνιος δεν έπαυε
να φωνάζη, να βρίζη και να βλαστημά. Τον κοιτάζω,
ανάθεμα και κατάλαβα τι έλεγε.
-Μωρέ τι τρέχει; ρωτάω το διπλανό μου, εκεί που
δέναμε τον παπαφίγκο.
- Η τρόμπα, δε βλέπεις; Ο σίφουνας!
Σίφουνας! έφριξα. Ακουστά είχα τα θάματα του·
πως σαρώνει ότι λάχει στο διάβα του· σχίζει πανιά,
ρίχνει κατάρτια, γονατίζει πλεούμενα. Τώρα τον έβλεπα με τα μάτια μου. Δεν ήταν ένας· ήταν τρεις-τέσσερες.
Οι δύο κατά το Βατούμ· οι άλλοι δίπλα στ’ ανοιχτά. Κι
εμπρός μας ο Καύκασος, σκουντούφλης, έδειχνε τα
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χαλαρόφραχτα περιγιάλια του. Ο ουρανός συγνεφοσκεπασμένος, η θάλασσα μαυριδερή μ’ ένα ελαφρό
τρέμουλο, σαν να είχε ανατριχίλα. Πρώτη φορά που
είδα φοβισμένη τη φιλενάδα μου.
Ο ένας σίφουνας λιγνός, καμαρωτός σαν προβοσκίδα ελέφαντα, κρεμόταν στα νερά μαύρος και ακίνητος.
Ο άλλος χοντρός, ολόισος, κόπηκε άξαφνα στη μέση
σαν καπνοκολώνα, σκόρπισε η βάση του και απόμεινε
γλωσσίδι κρεμάμενο από τα σύγνεφα. Είδα να τεντώνη
το λαιμό του εδώ και κει, να κινή τις φούντες του σαν
φιδόγλωσσες, λες και ζητούσε κάτι στα νερά, και άξαφνα να κουλουριάζεται και να φωλιάζει στα σύσκοτα. Ο
τρίτος όμως, σταχτόμαυρος, σαν κορμός λεύκας, αφού
ρούφηξε και πρήσθηκε καλά, δραμπαλίστη και βάδιζε
καταπάνω μας.
- Κάτου μωρέ! κάτου! ακούω τη φωνή από το κάσαρο.
Γυρίζω· οι ναύτες είχαν κατεβεί. Εγώ, αγκαλιασμένος
καλά στο κορζέτο, ξεχάστηκα κοιτάζοντας το θάμα.
Γλίστρησα δίπλα στον καπετάνιο. Τον βλέπω με μάτια
γουρλωμένα να κοιτάζη το στοιχειό. Στο δεξί χέρι κρατούσε ένα μαυρομάνικο λάζο κι έστεκε πίσω στο πρυμιό
κατάρτι, σαν να το έβανε μετερίζι. Κοντά ο ναύκληρος
γέμιζε βιαστικά το σκουριασμένο τρομπόνι και γύρω
οι ναύτες κοίταζαν πότε τον ουρανό, πότε τη θάλασσα
κερωμένοι.
Ο σίφουνας ωστόσο πλάκωνε φτεροπόδαρος, ρουφώντας το νερό και τινάζοντας το στον ουρανό, μαύρη
καταχνιά κι αντάρα. Τώρα έλεγες θα μας γδύση το
καράβι ή θα το σηκώσει σύσκαρμο ψηλά. Έτσι έφτασε
δυο οργιές μακριά μας. Έφεγγε ολοστρόγγυλος, ξανθοπράσινος, σαν καπνισμένο κρύσταλλο και μέσα του
ανεβοκατέβαινε το έμβολο, λες και ήθελε να σβήση
μεγάλη πυρκαγιά στα επουράνια.
- Βάρα! προστάζει ο καπετάνιος.
Ο ναύκληρος αδειάζει απάνω του το τρομπόνι.
Παλιόκαρφα, μολύβια, στουπιά, όλα χώνεψαν στα
πλευρά του. Φάνηκε να τρεμουλιάζη και σταμάτησε.
Δοκίμασε πάλι να κινηθή, έκαμε δυο κλωθογυρίσματα
στον τόπο και στάθηκε πάλι σμίγοντας τη θάλασσα με
τον ουρανό.
- Δεν κάναμε τίποτα, είπε πικραμένος ο καπετάνιος
στο ναύκληρο.
- Το βλέπω και γω. Κάνε την πεντάλφα, καπετάνιε,
και το κρίμα το παίρνω.
- Θεέ μου, ήμαρτον· ψιθύρισε αποφασιστικά εκείνος
κάνοντας το σταυρό του.
Και με το λάζο χάραξε μια πεντάλφα απάνω στο
κατάρτι και είπε τρεις φορές:
- Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν
και Θεός ην ο Λόγος.
Και κάρφωνε το μαχαίρι στη μέση της πεντάλφας,
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σαν να το κάρφωνε στα σπλάχνα του θεριού.
Βρόντος ακούστηκε, λες κι έσκασε κανόνι και μέγα
κύμα κύλησε επάνω στο κατάστρωμα. Σύγκαιρα ο Καύκασος άστραψε και βρυχηθεί τρανολάλητα, δρόλαπας
εξέσπασε κι η θάλασσα η φοβισμένη άφρισε τώρα και
μάνιασε απ’ άκρη σ’ άκρη του πόντου.
- Ίσια πανιά! πρόσταξε ο καπετάνιος γοργά. Τις
γάμπιες! τους φλόκους! τα τρέγα!... Κατσάρετε τις
σκότες!
Ανοίξαμε τα πανιά και το μπάρκο έπιασε πάλι τη
γραμμή του.
••
Τρεις βδομάδες αργότερα κατεβήκαμε στην Πόλη φορτωμένοι. Εκεί έλαβα το πρώτο γράμμα της μάνας μου.
Πρώτο γράμμα, πρώτο μαχαίρι στην καρδιά μου.
«Παιδί μου, Γιάννη μου· έλεγε η γριά. Όταν γυρίσης
πάλι στο νησί με τη βοήθεια του Αϊ-Νικόλα και την ευκή
μου, δε θα είσαι πια καπετάνιου παιδί. Πάει ο πατέρας
σου, η όμορφη σκούνα πάει, πάνε οι δόξες μου! Τα
ρούφηξε όλα η Μαύρη Θάλασσα. Τώρα δεν έχεις τίποτε παρά το χαμόσπιτο, εμένα την άφτουρη και το Θεό.
Γεια στα χέρια σου! Δούλεψε, παιδί μου, και τίμα το
θείο σου. Αν σου μένει κάποτε ξεδούλειο, στέλνε το ν’
ανάβω το καντήλι του Άγιου για την ψυχή του πατέρα
σου».
Σταύρωσα τα χέρια μου, κοίταξα με βουρκωμένα
μάτια τη θάλασσα. Τα λόγια της γραφής μου φάνηκαν
απόφωνο στα λόγια του πατέρα μου. Τόσα χρόνια καραβοκύρης και τώρα η χήρα του πρόσμενε το δικό μου
ξεδούλειο, για να κάμει τα κόλλυβά του! Και κείνου το
κορμί, τα σιδερένια μπράτσα ποιος ξέρει τάχα σε τι
χάλαρα δέρνονται, ποιος γλάρος τα πετσοκόβει, ποιο
κύμα να λευκαίνει τα ψηλόλιγνα κόκαλα!
Ωιμέ! Ανταμώσαμε για ύστερη φορά μόλις μπήκε
στη Θεοδοσία. Καθώς με είδε ψηλά να μαϊνάρω τον
τρίγγο, έκαμε το σταυρό του κι έμεινε άφων’ άλαλος.
- Τι τον κοιτάς, καπετάν Αγγελή; του φωνάζει ο Καλιγέρης· δεν τον αλλάζω με τον καλύτερο ναύτη σου.
Εγώ διπλοπαρακάλουν ν’ ανοίξη η θάλασσα να με
καταπιή. Όσο ένιωθα απάνω μου το βλέμμα του, ησυχία δεν έβρισκα. Έτρεχα βιαστικός, από τη μια άκρη
στην άλλη, κατέβαινα στην πλώρη, ανέβαινα στο κάσαρο, πέρναγα τις στραλιέρες, έπιανα τον αργάτη,
δούλευα την τρόμπα. Εκείνος κατάλαβε πως τα είχα
σαστισμένα και δε σηκώθηκε από τη θέση του, μόνο
με ακολουθούσε με βλέμμα παραπονιάρικο σα να μ’
έβλεπε στο νεκροκρέβατο.
Την άλλη μέρα μ’ έμπλεξε που πήγαινα στην πόλη.
Μόλις τον αγνάντεψα, θέλησα να κρυφτώ, αλλ’ από
μακριά τόσο προσταχτικό ήταν το νόημα του, που τα
πόδια μου κόπηκαν.

- Βρε, παιδί μου, τι έπαθες; μου λέει. Το σκέφτηκες
καλά τι θα κάμεις;
Πρώτη φορά γνώρισα τη γλύκα της φωνής του. Δε
σάστισα όμως.
- Πατέρα, του είπα· το σκέφτηκα. Κακό και ψυχρό
μπορεί να είναι το κίνημά μου, μα δε δύναμαι να κάμω
αλλιώς. Δε μπορώ να ζήσω αλλιώτικα. Με κράζ’ η θάλασσα. Μη θες να με μποδίσεις. Άσε με κει που βρίσκομαι, γιατί θα πάρω τα μάτια μου και δε με ξαναβλέπεις.
Έκαμε το σταυρό του· στάθηκε λίγο, με κοίταξε κατάματα, κούνησε το κεφάλι.
- Καλά, παιδί μου, είπε· κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός.
Εγώ έκαμα το χρέος μου. Ούτε έξοδα λυπήθηκα ούτε
λόγια· θυμήσου το, να μη με αναθεματάς αργότερα.
Πήγαινε στην ευκή μου.
Ύστερή του ευκή, πρώτη μου θλίψη. Η θάλασσα στο
πρώτο μου ταξίδι πλήρωσε την αγάπη μου. Έμεινα πια
αναγκαστικός δουλευτής του καπετάν Καλιγέρη. Δουλευτής για το ψωμάκι. Το ψωμάκι το δικό μου και της
καπετάνισσας. Αλλά με όλη τη συμβουλή της ούτε να
τιμήσω ούτε να δουλέψω μπόρεσα περισσότερο το
θείο μου. Αν είναι να δουλέψω ναύτης, σκέφτηκα, δόξα
σοι ο θεός, βρίσκονται κι άλλα καράβια. Από να δέχομαι
τις βρισιές του συγγενή μου, καλύτερα ενός ξένου.
Αποφάσισα στο πρώτο λιμάνι να ξεμπαρκάρω με το
καλό.
- Με το καλό, άσε και να ιδείς· λέει ο καπετάν Καλιγέρης, όταν μάντεψε το σκοπό μου.
Πάω μια μέρα να του ζητήσω λάδι για το φαγί.
- Δεν έχει, μου λέει· το τρώει κείνος που κάθεται στο
τιμόνι.
Πάω δεύτερη· το ίδιο. Πάω τρίτη· πάλι το ίδιο. Φυλάω και γω μια μέρα που ήμουν στο τιμόνι, παίρνω τον
Αϊ-Νικόλα, τον δένω στο δοιάκι και το αφήνω μάρμαρο.
Το καράβι άρχισε να γυρίζει σαν άμυαλο στη θάλασσα.
- Μπρε Γιάννη! φωνάζει ο καπετάνιος. Ποιον άφηκες
στο τιμόνι;
- Εκείνον που τρώει το λάδι.
Οι ναύτες σκάνε τα γέλια. Θυμώνει.
- Να φύγεις! μου λέει· γρήγορα τα ρούχα σου κι όξω.
- Να φύγω· το λογαριασμό.
Με παίρνει στην κάμαρα κι αρχίζει να στρώνη το
λογαριασμό κατά τη συνήθεια του.
- Την τάδε μέρα συμφωνήσαμε, την τάδε μπήκες
μέσα· την άλλη έφερες τα ρούχα σου, την άλλη φύγαμε,
την άλλη έπιασες δουλειά. Δεν είναι έτσι;
Ούτε πολλές ούτε λίγες. Πέντε ήμερων μισθό μου
έτρωγε. Πάλι καλά.
- Έτσι, του απάντησα.
Και βγήκα με δυο σβάντσικες στη Μεσσήνα.
••
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Άρχισε τώρα η ζωή του ναύτη με τα όλα της. Ζωή και
τάξη. Μερμήγκι σωστό. Μερμήγκι στη δουλειά, ποτέ
όμως και στο σύναγμα. Τι να έβρης, τι να συνάξης;
Μεροδούλι μεροφάι. Ένα ζευγάρι ποδήματα, ένας μισθός. Ένας μουσαμάς, άλλος μισθός. Ένα γλέντι στο
Κεμέρ-Αλτί, άλλος. Ένας μήνας άδουλος, έξι χρέος. Σύρε
να κάμης κομπόδεμα και να κυβερνήσης σπίτι. Δόξα να
έχη ο Χάρος που μου το ’κλεισε γρήγορα· πέθανε η
καπετάνισσα στο χρόνο απάνω κι έτσι ξενοιάσαμε. Από
καράβι σε καράβι, από καπετάνιο σε καπετάνιο, από
ταξίδι σε ταξίδι, δέκα χρόνια τα έκλεισα στη θάλασσα.
Τα λόγια του πατέρα μου νυχτόημερα στ’ αυτιά μου.
Μα τι τ’ όφελος; Βάρα του μαχαιριού γροθιά. Αν είχα
και γω ένα κλήμα στη στεριά, πέτρα μαύρη θα έριχνα.
Μα πού το κλήμα; Απόφαση το πήρα. Ή το κύμα θα με
φάη ή θα με δώση πετσί και κόκαλο στον κόσμο. Καλά
λοιπόν· ζωή χαρισάμενη! Δουλειά και γλέντι. Μηγάρις
ήμουν μοναχός; Όλος ο ναυτόκοσμος έτσι δέρνεται.
Έκαμα σε τόσα καράβια· είδα και τους ξένους, μα δε
ζήλεψα την τύχη τους. Παντού ίδια η ζωή του ναύτη.
Βρισιές από τον καπετάνιο, από τον φορτωτή καταφρόνια, φοβέρες από τη θάλασσα, σπρωξίματ’ από τη
στεριά. Όπου και να γυρίσεις, στα κόντρα βρίσκεσαι.
Μια φορά που ήρθα στον Πειραιά με την εγγλέζικη
φρεγάδα, είπα να πάω στην πατρίδα. Από τότε που
έφυγα με τον καπετάν Καλιγέρη δε γύρισα ποτέ. Η τύχη
με άρπαξε στα φτερά της και μ’ έφερε σβούρα στη γη.
Πήγα, ήβρα το σπίτι χάρβαλο, τον τάφο της μάνας μου
χορταριασμένο και μια μικρούλα μου αγαπητικιά σωστή
αντρογυναίκα. Έκαμα τρισάγιο της μάνας μου, άναψα
κερί στην ψυχή του πατέρα μου, έριξα και δυο ματιές
στην παλιά μου αγάπη. Στη δεύτερη ματιά ανατρίχιασα.
- Ποιος ξέρει, πικροσυλλογίστηκα, ποιος ξέρει αν
άκουα του πατέρα μου τα λόγια, τάχα δε θα ήμουν
σήμερα ο άντρας της Μαριώς;
Ο πατέρας της, ο καπετάν Πάραρης, ήταν παλιός
καραβοκύρης, συνομήλικος του δικού μου. Στάθηκε
τυχερός στη θάλασσα, την τρύγησε καλά, ήβρε την
περίσταση, πούλησε το μπάρκο, αγόρασε χωράφια και
τα έκαμε περιβόλι. Μούντζωσε για πάντα το ταξίδι.
Την άλλη μέρα δεν έφυγα, όπως είχα σκοπό· ούτε
την άλλη. Ούτε αποβδόμαδα. Δεν ξέρω τι με κράταγε
κει· δουλειά δεν είχα. Μα κάθε στιγμή στο νου μου
ερχόταν λυχνοσβήστης ο συλλογισμός:
- Αν άκουα του πατέρα μου τα λόγια, τάχα δε θα
ήμουνα σήμερα ο άντρας της Μαριώς;
Κ’ έκοβα βόλτες κάτω από το σπίτι της. Έπιανα κάθε
κοντόβραδο το δρόμο που πήγαινε στο πηγάδι για νερό,
να πάρω μια ματιά. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις; Την αγάπησα τη Μαριώ. Όταν την έβλεπα να διαβαίνη χαμηλωθώρα, λεβεντοπερπάτητη, με στήθη μεστωμένα και
τα μαλλιά ανεμιστά στις πλάτες, ποθούσα να κολλήσω
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απάνω της. Ο μαγνήτης που μ’ έσυρε άπραγο παιδί στη
θάλασσα, μ’ έσερνε τώρα στη γυναίκα. Με το ίδιο πάθος ρίχτηκα στ’ αχνάρια της πεντάμορφης. Εκεί έβαλα
προξενητή τον καπετάν Καλιγέρη· εδώ τη γριά Καλομοίρα.
- Δε φεύγω, αν δεν πάρω απόκριση· συλλογίστηκα.
Η προξενήτρα τα κατάφερε μια χαρά. Ζάχαρη έβαλε
στα λόγια της και πλάνεσε κορίτσι και πατέρα ευθύς.
- Να σου ειπώ· μου λέει ο καπετάν Πάραρης ένα
βράδυ παράμερα. Ο σκοπός σου καλός και τίμιο το
φέρσιμό σου. Δε θέλω και καλύτερο να μπάσω σπίτι
μου παρά το γιο του φίλου μου, του αδερφού μου. Το
Μαριώ είναι δικό σου· με μια συμφωνία. Θ’ αρνηθής
τη θάλασσα. Εκείνο που έλεγε ο πατέρας σου το λέω
και γω. Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος, θα την αφήσηςς
λοιπόν τη θάλασσα.
- Μα τι να κάμω; του είπα, πώς θα ζήσω; Ξέρεις καλά
πως άλλη τέχνη δεν έμαθα.
- Το ξέρω. Μα το Μαριώ έχει το δικό του.
- Λοιπόν θα πάρω γυναίκα να με τρέφει;
- Όχι, δε θα σε τρέφη μη θυμώνεις. Δε θέλω να σε
προσβάλω. Θα δουλέψης· θα δουλέψετε κι οι δυο.
Είναι το περιβόλι, είναι τ’ αμπέλι, είναι το χωράφι.
Δουλευτάδες καρτερούν.
Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα και τίποτε άλλο. Τη
θάλασσα την αρνιόμουν και την απαρνιόμουν. Είχα
καταντήσει σαν τον Αϊ-Λια που πήρε στον ώμο το κουπί και ανέβη στα βουνά, ζητώντας κατοικία εκεί που οι
άνθρωποι δεν ήξεραν τ’ όνομά της. Παρόμοια και γω.
Ούτε τ’ όνομά της, ούτε το χρώμα της. Τα κάλλη της δεν
είχαν για μένα μυστικά, τα μάγια λύθηκαν.
- Σύμφωνοι, του είπα· έχεις το λόγο μου.
••
Τρία χρόνια έκαμα με το Μαριώ απάνω στο Τραπί,
χωριό του πεθερού μου· τρία χρόνια ζωή αληθινή.
Έμαθα την αξίνα και δούλευα μαζί της το περιβόλι, το
αμπέλι, το χωράφι. Πώς πέρναε ο καιρός δεν το κατάλαβα. Δουλειά κι αγάπη. Τώρα σκάφταμε, τώρα τρέχαμε κάτω από τις κιτριές σαν πουλαράκια πρωτόβγαλτα.
Έμαθα να σκαλίζω τις κιτριές, να κλαδεύω τ’ αμπέλι, να
οργώνω το χωράφι. Είχα πενήντα τάλληρα το χρόνο
από το κίτρο, είκοσι από το κρασί, από το σιτάρι σαράντα· χωριστά ο σπόρος και η φάκνα του σπιτιού. Πρώτη φορά είδα ζωντανή στα χέρια μου την πληρωμή. Το
άλαλο χώμα έκανε χίλιους τρόπους, χρώματα, σχήματα, μυρουδιές, καρπούς και άνθη για να λαλήση, «ευχαριστώ» να μου ειπεί που το δούλευα. Άνοιγα τ’ όργωμα και τ’ όργωμα έμενε στη θέση του, δεχότανε το
σπόρο, τον έκρυβε από τα πετεινά, τον ζέσταινε και τον
νότιζε ως που τον έδειχνε πάλι στα μάτια μου ολόδροσο, χλωροπράσινο, χρυσαφένιο, σαν να μου έλεγε:
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Κοίτα πώς τον ανάστησα! Αλάφρωνα το κλήμα από το
βάρος του και το κλήμα δακρύζοντας τιναζόταν χαρούμενο, τα μάτια του άνοιγε σαν πεταλούδα και άξαφνα
πρόβαινε σταφυλοφορτωμένο. Καθάριζα την κιτριά κι
εκείνη βεργολυγερή, πανώρια, ψήλωνε φουντωτή
καμαρωτή, μου χάριζε ίσκιο στα μεσημερινά κάματα
και ύπνο αρωματισμένο τις νύχτες· το είναι μου όλο το
δρόσιζε με τον χρυσόξανθο καρπό της. Α! ο Θεός ευλόγησε τη Γη που της έδωκε αίσθημα. Όχι εκείνο το αναίσθητο στοιχειό που το αποβλακώνεις και τρέχει να
σβήση τ’ αχνάρι σου· το καλοπιάνεις, το παινεύεις, το
τραγουδάς και κείνο σε σπρώχνει σα να σου λέη «τι θες
εδώ!» και βρυχιέται να σου ανοίξει το λάκκο. Ο Κάης,
θαλασσινός έπρεπε να πάη έπειτ’ από το κακούργημα.
Κάθε ηλιοβασίλεμα ανεβαίναμε στο χωριό. Εμπρός
εκείνη με τα κατσικάκια κουδουνοστόλιστα και παιγνιδιάρικα· πίσω εγώ με την αξίνα στον ώμο και τη μούλα
φορτωμένη καψόξυλα. Άναβε τη φωτιά το Μαριώ να
ετοιμάση το δείπνο μας. Άναβα και γω την πίπα μου
στο κατώφλι ξαπλωμένος, ανάμεσα στο ξανθό αγιόκλημα που σκάλωνε στους τοίχους, δίπλα στους βασιλικούς, τους δυόσμους, τις μαντζουράνες που δεν ζητούσαν παρά λίγο σκάλισμα, κόμπο νεράκι για να μας
λούσουν με μόσκους.
- Καλησπέρα.
- Καλή σου ’σπέρα.
- Καληνύχτα.
- Καλό ξημέρωμα.
Άλλαζα καρδιοστάλαχτες ευχές με τους συντοπίτες
μου. Δεν κοίταζα πια τον ουρανό, δεν ’ξέταζα του φεγγαριού τη θέση, το τρεμολάμπημα των άστρων, του
άνεμου το φύσημα, της πούλιας την ανατολή. Και όταν
αργά στης γυναίκας μου άραζα την αγκαλιά, ποιος
κόρφος και ποιο λιμάνι πλάνο μπορούσε να χαρίση την
ευτυχία μου!
Έτσι πέρασε ο δεύτερος χρόνος και μπήκαμε στον
τρίτο. Μια Κυριακή του Φλεβάρη κατέβηκα με τη γυναίκα μου στον Αϊ-Νικόλα. Ο ξάδερφός της ο καπετάν
Μαλάμος βάφτιζε το μπρίκι του και μας είχε καλεσμένους στη χαρά. Ήταν ωραία ημέρα - αρχή του πόθου
μου. Ο ταρσανάς γεμάτος μαδέρια, κατάρτια, σανίδες,
πελεκούδια, ροκανίδια. Ο αέρας παράμεστος από την
άρμη του νερού, τη μυρουδιά του κατραμιού, της πίσσας, των σχοινιών. Λόφοι τα στουπιά, σωροί τα σίδερα.
Και απ’ άκρη σ’ άκρη της ακρογιαλιάς βαρκούλες ομορφοβαμμένες, μπρίκια ανασκελωμένα, γολέτες ξερμάτωτες, καρίνες αμακιασμένες και στρειδοφόρτωτες,
σκελετοί καϊκιών, σκούνας, τρεχαντηριού, άλλοι με το
κοράκι και το σταυρό, άλλοι ντυμένοι ως την κουπαστή,
μισοτελειωμένοι άλλοι. Όλα του ναυτόκοσμου τα σύνεργα, οι απλοί πόθοι και οι μεγάλες ελπίδες, ξυλόχτιστες έστεκαν στην αμμουδιά. Οι καλεσμένοι - όλο το
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νησί μας - γιορτινοντυμένοι γύριζαν στα σκαριά, πηδούσαν μέσα τα παιδιά, τα ψηλαφούσαν οι άντρες, τα
καμάρωναν, τους μιλούσαν πολλές φορές· έλεγαν την
αξία τους, λογάριαζαν τη γοργάδα τους, συμβούλευαν
τον πρωτομάστορα για το καθετί.
Το μπρίκι του καπετάν Μαλάμου απάνου στη σκάρα
του, με την πλώρη σπαθωτή, στεφανοζωσμένη την
πρύμη, με τα ποντίλια του απλωτά ζερβόδεξα, έμοιαζε
σαρανταποδαρούσα κοιμάμενη στην αμμουδιά. Ολογάλαζη η θάλασσα άστραφτε και παιγνίδιζε κι έφτανε
γλώσσες γλωσσίτσες στα πόδια του, το ράντιζε με τον
αφρό της, του κελαηδούσε μυστικά και μπιστεμένα:
- Έλα, Έλα, να σε πλαγιάσω στους κόρφους μου, να
σ’ αναστήσω μ’ ένα μου φίλημα. Τι κάθεσαι άψυχο ξύλο
και βάρυπνο; Δε βαρέθηκες του δάσου τη νάρκη και
την άβουλη ζωή; Ντροπή σου! Έβγα να παλέψης με το
κύμα· όρμησε στηθάτο να κουρελιάσης τον άνεμο. Έλα
να γίνεις ζήλια της φάλαινας, σύντροφος στο δελφίνι,
του γλάρου ανάπαψη, τραγούδι των ναυτών, καύχημα
του καπετάνιου σου. Έλα, χρυσό μου, Έλα!...
Και κείνο το άπραγο άρχισε να τριζοβολλή, έτοιμο
ν’ αφήσει την κλίνη του.
Ο καπετάν Μαλάμος, φρεσκοξυρισμένος, γελαστός,
με την τσόχινη βράκα και το πλατύ ζωνάρι· δίπλα του
η καπετάνισσα ντυμένη στα μεταξωτά, άστραφταν κι
οι δυο τους σαν να έκαναν πάλι το γάμο τους. Και το
βιολί, το λαγούτο, το νάι, λάλαγαν τη χαρά στα τετραπέρατα.
Εγώ - τι να σου ειπώ; δε χαιρόμουνα καθόλου. Καθισμένος κατάνακρα έβλεπα τη θάλασσα να φτάνει στα
πόδια μου και κάποια θλίψη μού έσφιγγε την καρδιά.
Έπειτ’ από χρόνια έβλεπα την πρώτη μου αγάπη, γαλαζοντυμένη, γελαστή, χαρούμενη. Πίστεψα πως με
κοίταζε κατάματα, πως μιλούσε θλιμμένα, πως μ’ έβριζε παραπονιάρικα:
- Άπιστε, απατεώνα, δειλέ!...
- Πίσω μου διάτανε! είπα κάνοντας το σταυρό μου.
Ηθέλησα να φύγω, αλλά δε βάσταγαν τα πόδια μου.
Μολύβι το σώμα κόλλησε στ’ ορθολίθι και τα μάτια
μου, τ’ αυτιά, η ψυχή μου όλη παραδομένη στο κύμα,
άκουε το παράπονο:
- Άπιστε, απατεώνα, δειλέ!...
Λίγο έλειψε ν’ αρχίσω τα δάκρυα.
- Ε, πουλί μ’, τι συλλογιέσαι; ακούω δίπλα μου.
Και βλέπω τη Μαριώ, πάντα όμορφη και γελαστή
με το λεβέντικο ανάστημα της. Σάστισα, λες και μ’
έπιανε να κάνω απιστίες.
- Τίποτα, είπα, τίποτα... Πιάσε με να σηκωθώ, γιατί
ζαλίστηκα.
Και γαντζώθηκα απάνω της, σαν να φοβόμουν μη
με συνεπάρει το κύμα. Ο παπάς ντυμένος τ’ άμφια
διάβαζε την ευχή στο πλεούμενο. Ο πρωτομάστορας
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άρχισε τα προστάγματα:
- Φόρα το πρυμιό ποντίλι!
- Φόρα το πλωριό!
- Φόρα σκόντρα και σκαρί!...
Ένα με τ’ άλλο τα στηρίγματα έφευγαν από τη σκάρα και το μπρίκι άρχισε να δραμπαλίζεται, μουδιασμένο θαρρείς από το καθισιό, άτολμο ακόμη στη νέα του
ζωή. Τα παιδιά που ήταν ανεβασμένα στο κατάστρωμα
έτρεχαν από πρύμη σε πλώρη, από πλευρό σε πλευρό
μαζί όλα, με την κουφή ποδοβολή κοπαδιού.
- Γιούργια! έκραξε ο πρωτομάστορας.
Και με το σπρώξιμο των καλεσμένων το πλοίο στέναξε και γλίστρησε στα νερά σαν πάπια, μαζί με το
αμούστακο πλήρωμά του.
- Καλοτάξιδο, καπετάν Μαλάμο· καλοτάξιδο! και το
καρφί του μάλαμα! φώναξε ο ναυτόκοσμος, βρέχοντας
το αντρόγυνο με θάλασσα.
Μα κείνη την ώρα ένα παιδί χτύπησε κάπου και
πλάτσασε λιπόθυμα στο νερό. Δεν χάνω καιρό, πηδώ
μέσα με τα ρούχα μου. Δυο βουτιές κι έσυρα το παιδί
από τη θάλασσα. Έσυρα εκείνο, μα μπλέχτηκα εγώ στα
δίχτυα της. Από τότε έφυγε ο ύπνος, η χαρά από κοντά
μου. Εκείνο το θαλασσοβούτημα, το χλιο νερό που
αγκάλιασε το κορμί μου, έσυρε την ψυχή σκλάβα κατόπι του. Το θυμόμουν και νόμιζα πως κάτι ζωντανό
έσερνε στη ραχοκοκαλιά μου φιλήματα.
Δεν έπιασα πια δουλειά. Δοκίμασα να πάω στο
περβόλι, στο χωράφι, στ’ αμπέλι· όλα στενόχωρα. Γύριζα ολημερίς στ’ ακρογιάλι, βούταγα στο νερό, ρουφούσα την αρμύρα, κυλιόμουν στα φύκια· κυνηγούσα
αχινούς και καβούρια. Συχνά κατέβαινα στο λιμάνι και
δειλά πλησίαζα στις συντροφιές των ναυτικών ν’ ακούσω κουβέντα για τ’ άρμενα, για ταξίδια, για τρικυμίες
και ναυάγια. Εκείνοι όμως δε γύριζαν καθόλου να με
ιδούν. Χωριάτης, βλέπεις, εγώ, παλιογεωργός· εκείνοι
ναυτικοί, αγριοδέλφινοι! Τα ναυτόπουλα με κοίταζαν
σαν να έλεγαν:
- Μωρέ, πού βρέθηκε αυτό το ξωτικό!
Οι παλαιότεροι αξίωναν να μου λένε κάποτε:
- Εσύ, Γιάννη, την έδεσες για καλά τη μπαρούμα σου.
Ούδ’ άνεμο ουδέ θάλασσα φοβάσαι πια. Άραξες. Που
θα ειπεί: Πάει, πέθανες, δε ζεις στον κόσμο!
Κ’ έφευγα πάλι στ’ ακρογιάλι, να ειπώ τη θλίψη μου
στα κύματα. Τέλος έκανα καραβάκια και καραβάκια
περίτεχνα, με κατάρτια πριναρίσια, με παλαμάρια και
πανιά και με την πύρινη φαντασία μου που τα έκανε
μπάρκο τρικούβερτο.
Η Μαριώ μ’ έβλεπε κι έκανε το σταυρό της.
- Παναγία μου, παλάβωσε ο άντρας μου! έλεγε.
Κ’ έταζε λαμπάδες στην Τηνιακιά, πήγαινε ξυπόλυτη στα ξωκλήσια, διάβαζε τα ρούχα μου και στηθοχτυπιόταν μερόνυχτα για να πείση τους άγιους να με φέ-
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ρουν στα λογικά μου.
- Τι τα πας, τι τα γυρεύεις, Μαριώ· της λέω μια μέρα.
Ούτε τάματα ούτε οι άγιοι ωφελούν στην αρρώστια
μου. Εγώ είμαι παιδί της θάλασσας. Με κράζει και θα
πάω. Θες τώρα, θες αργότερα, θα γυρίσω πάλι στην
τέχνη μου.
Καθώς το άκουσε, ντύθηκε στα μαύρα.
- Την τέχνη σου! λέει· ναύτης θα πας να γενείς! θα
καταντήσεις ναύτης πάλι!
- Ναι, ναύτης· δε μπορώ. Με κράζ’ η θάλασσα!...
Μα που εκείνη! Να μην το ιδεί, να μην τ’ ακούσει.
Άρχισε τα δάκρυα, τα παρακάλια· ριχνόταν απάνω μου,
μ’ έσερνε στους κόρφους της, με σκέπαζε με φιλιά.
Έβριζε τη θάλασσα, την ψεγάδιαζε, την καταριόταν. Του
κάκου! Ούτε οι κόρφοι, ούτε τα φιλιά της μ’ έδεναν πια.
Όλα μου φαίνονταν άνοστα, και το κρεβάτι ακόμα.
Ένα ηλιοβασίλεμα που καθόμουν στο ακρωτήρι,
βλέπω μια φρεγάδα με γιομάτα πανιά. Θεόρατη πέτρα
έμοιαζε στη θάλασσα. Όλα της τα ξάρτια ξεχώριζαν.
Είδα τους φλόκους, τις μαΐστρες, τους παπαφίγκους,
τις γάμπιες, τους τρίγγους, τα πόμολα. Ακόμα και το
σωτρόπι μπορώ να ειπώ πως είδα. Είδα την κάμαρη
του καπετάνιου με τον Αϊ-Νικόλα ψηλά και το καντήλι
του ακοίμητο. Είδα των ναυτών τα κλινάρια, άκουσα
τις κουβέντες, οσμίσθηκα την ξυλεία τους. Είδα το
μαγεριό, τα νεροβάρελα, την τρόμπα, τον αργάτη. Η
ψυχή μου μελαγχολικό πουλάκι κάθισε απάνω της.
Άκουσα τον αέρα να σχίζεται στα ξάρτια και να τραγουδάει του ναύτη τη ζωή. Πέρασαν εμπρός μου παρθένες
ξανθές, μελαχρινές, μαυρομάτες, ανθοστολισμένες και
γυμνόστηθες να μου χαρίζουν φιλήματα. Είδα λιμάνια
πολυθόρυβα, ταβέρνες γεμάτες από καπνούς και κρασοπότηρα, σαντούρια και λαγούτα γλυκόφωνα. Εκεί
άκουσα ένα ναύτη να με δείξη στους συντρόφους του
και να ειπή:
— Να κι ένας που αρνήθηκε τα καλά της θάλασσας
από φόβο!
Τινάχτηκα απάνω. Όχι από φόβο, ποτέ! Τρέχω στο
σπίτι· η Μαριώ έλειπε στο ρέμα. Κόβω τα ρούχα στον
ώμο, πιάνω το κομπόδεμα κάτω από το προσκέφαλο
και χάνομαι σαν κλέφτης. Σκοτεινά έφτασα στον Αϊ-Νικόλα, λύνω μια βάρκα και φτάνω στη φρεγάδα.
Από τότε φάντασμα η ζωή. Θα μου ειπείς, δε μετάνιωσα; Και γω δεν ξέρω. Αλλά και να γυρίσω τώρα στο
νησί, πάλι δε θα ησυχάσω.
Με κράζει η θάλασσα.
(Λόγια της πλώρης)
Πηγή: ειλημμένο στις 7_9_2020 από το: https://www.sansimera.gr/anthology/144 © SanSimera.gr
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Ο Ναρκοπόλεμος τον 20ό και 21ο αιώνα
Του Υποναυάρχου Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ ε.α.

Τ

η σημερινή εποχή η χρήση της θαλάσσιας νάρκης
κάθε άλλο παρά παρωχημένη είναι. Είναι μια
θανάσιμη απειλή για κάθε πλοίο ή υποβρύχιο. Ο Ναρκοπόλεμος, μπορεί να μην έχει θεαματικές συγκρούσεις
και αντιπαραθέσεις δυνάμεων, όμως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τού κατά θάλασσα πολέμου, ακόμα και
στις μέρες μας. Η σχεδίαση επιχειρήσεων, εφόσον
περιλαμβάνει κινήσεις Πολεμικών Πλοίων, θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της, και τις πιθανές επιπτώσεις
από την πόντιση ναρκών. Από τη στιγμή που έχουν
τοποθετηθεί νάρκες σε μια περιοχή χωρίς καμία προειδοποίηση, μπορούν ανά πάσα στιγμή να προξενήσουν
ανυπολόγιστες ζημιές. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι
είναι αρκετά δύσκολο να προστατευθούμε ή να απαλλαγούμε από αυτές. Ως εκ τούτου, η πόντιση ναρκών
μπορεί να θεωρηθεί, ιδιαίτερα πιθανή, ακόμα και στον
σύγχρονο ναυτικό πόλεμο.
Η χρήση της νάρκης στον ναυτικό πόλεμο
Οι νάρκες θαλάσσης είναι ένα όπλο μικρό σε διάσταση,
φθηνό σχετικά σε σύγκριση με άλλα, καθώς επίσης και
αρκετά εύκολο στην απόκρυψη, αποθήκευση και συντήρησή του. Η μεταφορά της νάρκης, προκειμένου
να ποντισθεί στη θάλασσα, είναι πολύ εύκολη από
κάθε είδους πλατφόρμα στρατιωτική ή μη, ενώ η προσπάθεια εξουδετέρωσής της απαιτεί κόπο και χρόνο.
Τα ψυχολογικά αποτελέσματα που προκαλεί είναι
αρκετά έντονα στον αντίπαλο.
Το ότι το όπλο μπορεί να μη φέρεται επί μάχιμων
μονάδων, όπως οι πύραυλοι σε μια Φρεγάτα, το κάνει
να είναι εντυπωσιακό. Ο αιφνιδιασμός της οφείλεται,
αφενός στην άγνοια της θέσης της και αφετέρου στο
ότι οι νάρκες, δεν μοιάζουν απαραίτητα μεταξύ τους
και δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό γεγονός που επισημαίνει και πάλι τη σπουδαιότητα της νάρκης αποτελεί
το ακόλουθο ιστορικό ανέκδοτο: Κατά τη διάρκεια των
πρώτων ημερών του Β΄ ΠΠ ο Βρετανός Ναύαρχος Λόρδος Μαουμπάτεν, επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια,
μετά από επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, ρωτήθηκε «γιατί μπήκε στο λιμάνι με λιγότερα πλοία από αυτά που
είχε ξεκινήσει;». Η απάντησή του, με κάποια δόση ειρωνείας ήταν: «πως αυτό ήταν αποτέλεσμα, των όσων
συνήθως συμβαίνουν σε κάποιον που προσπαθεί να
περπατήσει μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να βλέπει και

σκοντάφτει», θέλοντας με τον τρόπο αυτό να επισημάνει την ατυχία που είχε να πέσουν τα πλοία του σε
μη αναμενόμενο ναρκοπέδιο.
Τα πλεονεκτήματα της νάρκης συνοψίζονται ως ακολούθως:
α. Δεν απαιτείται παρακολούθηση και συμπλοκή μετά
του εχθρού.
β. Κερδίζουν μάχες παθητικά, επηρεάζουν τον αντίπαλο ψυχολογικά.
γ. Μπορούν να αναγκάσουν τον αντίπαλο να αποσυρθεί χωρίς να επιτεθεί.
δ. Μπορεί να κρατήσει αντίπαλα πλοία εγκλωβισμένα
σε μια περιοχή, έτσι ώστε αυτά να βληθούν από
άλλα όπλα.
ε. Αναγκάζει τον εχθρό να επιλέξει δρομολόγια μη
επιθυμητά.
στ. Είναι συνεχής πόλεμος στο ηθικό του αντιπάλου.
ζ. Μπορεί να πλήξει στόχους, οι οποίοι ούτε να την
δουν μπορούν, αλλά ούτε να την ακούσουν.
η. Πολύ καλή αναλογία κόστους/αποτελέσματος.
θ. Επιβάρυνση της άμυνας του εχθρού, διότι γίνεται
άμεση επιβολή χρήσης αντιναρκικών μέτρων που
αυτόματα ισοδυναμούν με χρόνο-κόπο-τίμημα.
Τέλος έχει λεχθεί ότι η εξέλιξη των ναρκών, ταυτίζεται με τα όρια της φαντασίας του ανθρώπινου νου
και μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί κατασκευής περιορίζουν την επιχειρησιακή κατασκευή νέου τύπου ναρκών.
Εντοπισμός νάρκης & εξουδετέρωση
Η ναρκοθηρία που είναι ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης ναρκών περιλαμβάνει τις
ακόλουθες φάσεις:

Εντοπισμός νάρκης
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I. Εντοπισμού
Εκτελείται με τη χρήση του Sonar, με σκοπό την ανακάλυψη αντικειμένων που έχουν διαφορετική μορφή
από την γενική μορφολογία του βυθού. Ο εντοπισμός
από μόνος του, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα αντικείμενα που μοιάζουν με νάρκη.
II. Χαρακτηρισμού
Περιλαμβάνει ενέργειες, όπου με τη χρήση του Sonar
(classification) εξετάζονται οι επαφές οι οποίες προηγούμενα έχουν εντοπισθεί, με πρόθεση να διακρίνουμε από τα χαρακτηριστικά τους, όπως την μορφή, το
σχήμα, το μέγεθος και τη σκιά που δημιουργούν, εάν
πρόκειται για πιθανές νάρκες ή μοιάζουν με νάρκες. Ο
χαρακτηρισμός καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
α. Μοιάζει με νάρκη (MinelikeContact - MILCO),
όταν μετά από εξέταση των προηγούμενα αναφερθέντων χαρακτηριστικών της επαφής, εκτιμηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις/κριτήρια να είναι νάρκη.
Ανάλογα με την αξιοπιστία της εξετάσεως διακρίνεται
σε δυνατόν να είναι νάρκη (Possiblemine - POSSMINE)
και πιθανόν να είναι νάρκη (Probablemine - PROBMINE).
β. Όχι νάρκη (Nonmine) όταν δεν πληρούνται τα
παραπάνω κριτήρια και μπορεί να είναι οποιοδήποτε
άλλο αντικείμενο ή θαλάσσιοι οργανισμοί.
III. Αναγνωρίσεως
Περιλαμβάνει τη θετική εξακρίβωση της ταυτότητος των
επαφών που έχουν χαρακτηρισθεί σαν πιθανές νάρκες.

Χαρακτηρισμός Εντοπισμός Νάρκης
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Αυτό εκτελείται οπτικά, με τη χρήση του υποβρυχίου
οχήματος (ROV) ή με δύτες (ΟΕΝ). Μετά την αναγνώριση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
νάρκη ή για αντικείμενο που μοιάζει με νάρκη.
IV. Εξουδετερώσεως ναρκών
Περιλαμβάνει ενέργειες που αποβλέπουν στο να εκμηδενισθεί ο κίνδυνος που προέρχεται από τις νάρκες και
εκτελείται από το υποβρύχιο όχημα ή από την ομάδα
δυτών. Απώτερος σκοπός τόσο της Διοίκησης Υποβρυχίων καταστροφών, όσο και της Διοίκησης Ναρκοπολέμου είναι η εκκαθάριση μιας περιοχής πιθανώς ναρκοθετημένης μέχρι το βάθος των 10 μέτρων για την ΔΥΚ
και από τα 10 μέτρα και πάνω για την ΔΝΑΡ.
Στο πλαίσιο επίτευξης ανωτέρω σκοπού της Διοίκησης Ναρκοπολέμου έχει θεσμοθετηθεί μια Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του πληρώματος ενός Ναρκοθηρευτικού, της
οποίας η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω της ΔΥΚ.
Η νάρκη στα πλαίσια της ναυτικής ιστορίας
Η φιλοσοφία χρησιμοποίησης ενός αφανούς υποβρυχίου όπλου όπως η νάρκη, για την καταστροφή εχθρικών πλοίων και για άμυνα λιμένων είναι πολύ παλιά.
Πρώτοι οι Συρακούσσιοι, για να εμποδίσουν την
εισβολή Αθηναϊκών Τριήρεων στο λιμένα τους, έκλεισαν
την είσοδο με πασσάλους που ήταν τοποθετημένοι στο
βυθό και κατέληγαν σε αιχμηρό άκρο, λίγο κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Ήταν ίσως η πρώτη «Ναρκοθέτηση» στην Ιστορία.
Μετά τις πρώτες απώλειες, οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν
δύτες, για να εξάγουν τους πασσάλους. Ιστορικά, ήταν
η πρώτη «Ναρκοθηρία».
Οι πρώτες ναρκοθετήσεις ανάγονται στους Κινέζους,
οι οποίοι πρώτοι ανακάλυψαν την πυρίτιδα και τη
χρησιμοποίησαν για πολεμικούς σκοπούς. Το 1160,
Κινέζοι πολεμιστές της δυναστείας των Sung, κατά τη
διάρκεια της μάχης του Tsashish τοποθέτησαν εκρηκτική γόμωση κάτω από τις εχθρικές λέμβους που
βρίσκονταν στον ποταμό και τις ανατίναξαν. Στη Δύση,
η πρώτη χρήση ναρκών έγινε το 1585 από τους Ολλανδούς κατά των Ισπανών στην πολιορκία της Αμβέρσας.
Ήταν επιπλέοντες εκρηκτικοί μηχανισμοί που δεν διαχωρίζονταν, κατά τη σημερινοί έννοια, από τις τορπίλες
και τα «μπουρλότα». Με αυτή τη μορφή, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια όλο και περισσότερο στους κατά
θάλασσα πολέμους. Στις αρχές του 1626, ο Κάρολος Ι΄
της Αγγλίας για να προστατεύσει της Αγγλικές ακτές,
διέταξε να κατασκευαστούν 360 κιβώτια με πυροτεχνήματα, 50 νάρκες θαλάσσης και 290 ολμοβόλα με
υποβρύχια πυροδότηση.
Ο Ναρκοπόλεμος πλέον, είχε αρχίσει να γίνεται
αποδεκτός ως μορφή τού κατά θάλασσα πολέμου.
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Μεγάλη χρήση ναρκών έγινε από τους Αμερικανούς
στη διάρκεια του αγώνα για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Το 1776 ο David Bushnell κατασκεύασε την περίφημη «χελωνοβάρκα» (turtle boat) καθώς και ένα
είδος τορπίλης, η οποία ουσιαστικά ήταν μια στεγανή
νάρκη βάρους 57 κιλών με θετική πλευστότητα, για να
μπορεί να παραμένει κάτω από τα ύφαλα του πλοίου.

Προσβολή πλοίου από τορπίλη νάρκη καμάκι

Turtle Boat.

Δικαιολογημένα, λόγω των παραπάνω εφευρέσεων,
ο Bushnell θεωρείται ο πατέρας των υποβρυχίων και
των ναρκών, όπλων τα οποία χρησιμοποιούνται ως
σήμερα. Το 1778, ο Bushnell συμμετείχε ενεργά στην
μάχη των «Kegs». Τα «Kegs» ήταν μικρά βαρέλια χωρητικότητας μέχρι 130 γαλονιών (περίπου 490 λίτρων), τα
οποία αφενός είχε γεμίσει με μπαρούτι, αφετέρου δε
είχε εφοδιάσει με πυροδοτικούς μηχανισμούς επαφής.

Μηχανισμός Turtle boat

Το 1810 επινοείται από τον Fulton η πρώτη πραγματική αγκυροβολημένη νάρκη επαφής, αποκαλούμενη «τορπίλη-καμάκι», με θετική πλευστότητα, εξοπλισμένη με πυροδοτικό και επιβραδυντικό μηχανισμό 1
έως 30 ημερών.
Το 1829 ο Samuel Colt κατασκεύασε τις πρώτες
νάρκες που μπορούσαν να βυθίσουν επιλεκτικά στόχους
από απόσταση 4 ναυτικών μιλίων, με ηλεκτρικά καλώδια που ξεκινούσαν από ένα παρατηρητήριο στην ξηρά.

Νάρκη αποκαλούμενη τορπίλη-καμάκι

Αυτό ήταν και το πρώτο ελεγχόμενο Ναρκοπέδιο.
Το 1848 θεωρείται σταθμός στην ιστορία της νάρκης,
καθόσον οι Ρώσοι προχώρησαν στη δημιουργία ενός
εργοστασίου κατασκευής ναρκών και στην εφαρμογή
σχεδίου οργανωμένης ναρκοθέτησης για την προστασία
των λιμένων στη Βαλτική και στη Μαύρη θάλασσα από
τους Βρετανούς. Έκτοτε υπήρξαν πολλές βελτιώσεις σε
διάφορα τμήματα της νάρκης (σύστημα πυροδοτήσεως,
εκρηκτική ύλη κ.λπ.) ενώ σταδιακά ο ρόλος τους στον
θαλάσσιο πόλεμο αναβαθμίστηκε, με αποκορύφωμα
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του οποίου
ποντίστηκαν συνολικά περίπου 500.000 νάρκες.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο οι νάρκες ονομάζονταν «τορπίλες», όπως και
κάθε είδους υποβρύχιος και επιπλέων εκρηκτικός μηχανισμός. Ο όρος «νάρκη» εμφανίζεται κατά τη διάρκεια
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διακαθετηριακή Εμφύτευση
Αορτικής Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) στο ΝΝΑ
Πχης (ΥΙ) Α. Μαστροκωστόπουλος ΠΝ,
Επιμελητής Α΄Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ
Πχος(ΥΙ) Σ. Μωραϊτης ΠΝ
Διευθυντής Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Ενόπλων Δυνάμεων 401 ΓΣΝΑ
Πχος (ΥΙ) Γ. Κατσιμαγκλής ΠΝ,
Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΝΝΑ
Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ε.α. ΠΝ

Η

Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) είναι μια πρωτοποριακή επεμβατική μέθοδος για τη θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Η στένωση
της αορτικής βαλβίδος είναι μία από τις πιο συχνές
καρδιοαγγειακές παθήσεις στο Δυτικό κόσμο, ανευρισκόμενη σε περίπου 5% του πληθυσμού άνω των 65
ετών. Πρόκειται για «γήρανση» του ιστού της βαλβίδας,
με αποτέλεσμα το στόμιο να συρρικνώνεται σε βαθμό
που να μην επιτρέπει επαρκή ροή αίματος στην κυκλοφορία, με συνέπεια δύσπνοια ή και στηθάγχη στην
προσπάθεια ενώ έχουν περιγραφεί και περιστατικά
αιφνιδίου καρδιακού θανάτου.
Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που να αντιμετωπίζει την πάθηση. Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι
η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας η οποία μπορεί
να γίνει χειρουργικά ή διαδερμικά με τη χρήση κατάλληλων καθετήρων. Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι
νόσος που προσβάλλει άτομα προχωρημένης ηλικίας.
Στους ασθενείς αυτούς είναι πολύ συχνή η συνύπαρξη
και άλλων παθήσεων. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης.

Η διαδικασία της επέμβασης είναι παρόμοια με
αυτή της στεφανιογραφίας και διενεργείται από ειδικά
εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη ομάδα καρδιολόγων/
καρδιοχειρουργών. Δεν απαιτείται ο ασθενής να υποβληθεί στην κλασική χειρουργική μέθοδο με διάνοιξη
του θώρακα και προσωρινή διακοπή της λειτουργίας
της καρδιάς. Συνήθως γίνεται χωρίς γενική αναισθησία
και η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου δύο ώρες.
Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 4-6 μέρες
(συνήθως 1-2 ημέρες στην Καρδιολογική Μονάδα) και
μπορεί να επανέλθει πλήρως στις δραστηριότητές του
εντός μιας εβδομάδας. Μια εκπτυσσόμενη βιοπροσθετική βαλβίδα (ή μια βαλβίδα που εκτπτύσσεται με
βοήθεια ενός μπαλονιού) προσαρμόζεται πάνω σε έναν
καθετήρα, οδηγείται μέσα από τις αρτηρίες του οργανισμού στη θέση της στενωμένης αορτικής βαλβίδας
και απελευθερώνεται στην κατάλληλη θέση. Η νέα
βαλβίδα αρχίζει να λειτουργεί αμέσως. Η συνηθέστερη
θέση εισαγωγής του καθετήρα είναι από τη μηριαία
αρτηρία.
Η πρώτη επέμβαση ΔΕΑΒ στον κόσμο πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2002 στη Ρουέν της Γαλλίας. Στο
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Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών η πρώτη επέμβαση διενεργήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014. Το ΝΝΑ αποτελεί
το μοναδικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ένα από τα
έντεκα συνολικά Νοσοκομεία στην Ελλάδα (δημόσια και
ιδιωτικά) που είναι πιστοποιημένο (συμφώνως ΦΕΚ
1638/2017) για να πραγματοποιεί επεμβάσεις ΔΕΑΒ.
Η ειδικά εκπαιδευμένη και μοναδική πιστοποιημένη
ομάδα του ΝΝΑ αποτελείται από:
Επεμβατικούς Καρδιολόγους
Πχος (ΥΙ) Γ. Κατσιμαγκλής ΠΝ (Διευθυντής Α΄Καρδιολογικής Κλινικής & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
ΝΝΑ) και Υπεύθυνος του Προγράμματος
Πχης (ΥΙ) Α. Μαστροκωστόπουλος ΠΝ (Επιμελητής Α’
Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ)
Πχης (ΥΙ) Ι. Γκίρδης ΠΝ (Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής
Κλινικής ΝΝΑ)
Υπερηχοκαρδιολόγος
Αντχος (ΥΙ) Χ. Κομπορόζος ΠΝ (Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ)
Καρδιοχειρουργός
Πχος (ΥΙ) Σ. Μωραΐτης ΠΝ (Διευθυντής Διακλαδικής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων Δυνάμεων)
Αγγειοχειρουργός
Πχος (ΥΙ) Α. Παπαγεωργίου ΠΝ (Πρόεδρος ΑΝΥΕ)
Αναισθησιολόγος
Πχος (ΥΙ) Α. Λεμονής ΠΝ (Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος ΝΝΑ)
Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 87 επεμβάσεις ΔΕΑΒ
(TAVI) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (τόσο σε
δικαιούχους, όσο και σε μη δικαιούχους, στα πλαίσια
κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού). Ο
μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 81 έτη και το
55% των ασθενών ήταν άνδρες. Το ποσοστό επιτυχούς
εμφύτευσης της βιοπροσθετικής βαλβίδας είναι 100%
ενώ η θνητότητα διεγχειρητικά είναι 0%. Συνολικά από
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τους 87 ασθενείς, 2 μόνο έχουν αποβιώσει, λόγω διαφόρων συνοσηροτήτων που είχαν και όχι από καρδιακά αίτια.
Ο μέσος όρος παραμονής στην Καρδιολογική Μονάδα είναι περίπου 2 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια συνολικής παραμονής στο Νοσοκομείο περίπου 6 ημέρες. Οι
ασθενείς μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο παρακολουθούνται τακτικά στο Καρδιολογικό Ιατρείο.
Τα πολύ καλά αποτελέσματα της ομάδας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών έχουν δημοσιευθεί σε
Ιατρικά περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε Ευρωπαϊκά Συνέδρια αποσπώντας ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.
Το Νοσοκομείο μας έχει επιλεγεί για συμμετοχή σε
διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες συμβάλλοντας στην
εξέλιξη της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου.
Στην προσπάθεια για τη συνεχή εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στα Στελέχη του ΠΝ και τις
οικογένειές τους, το Νοσοκομείο βρίσκεται στο στάδιο
πιστοποίησης για μια ακόμη πρωτοποριακή θεραπεία
που αφορά στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της
μιτροειδούς βαλβίδας. Η ίδια ομάδα που έχει ήδη εκπαιδευθεί, θα μπορεί να επιτελεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα επεμβάσεις με χρήση του συστήματος MitraClip
σε ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.
Η συγκεκριμένη Ομάδα Ιατρών και η Α΄Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της Επεμβατικής Καρδιολογίας θα παράσχουν υψηλού επιπέδου
ιατρικές υπηρεσίες προσφέροντας στα στελέχη του
Πολεμικού Ναυτικού και στις οικογένειές τους πρωτοπόρες θεραπευτικές τεχνικές.
φωτό ειλημμένες στις 8_9_2020 από το: https://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/enimerosi-prosopikoy/
item/12732-diakathetiriaki-emfytefsi-aortikis-valvidas-deav.html
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Κεντρί

Του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Του Πλοιάρχου (Ε) Γρηγόριου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.

H Ελλάδα ούτε φτιάχνεται ούτε καταποντίζεται

H ηλεκτρονική επικοινωνία αποδομεί τις
διαπροσωπικές σχέσεις

Σύμφωνα με τον στοχαστή και στρατηγό Μακρυγιάννη που μελέτησε με πολύ προσοχή την ψυχοσύνθεση του Έλληνα κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό.
Κάτι ανάλογο προφήτευσε και η Πυθία στο Μαντείο των Δελφών, όταν ρωτήθηκε από τον Αρκάδιο
στρατηγό Φιλοποίμενα, για το μέλλον της Ελλάδος,
όταν διέκρινε τις διαθέσεις των Ρωμαίων να εμπλακούν στα ελληνικά πράγματα. Και τι είπε η Πυθία:
«Ασκός κλυδωνιζόμενος μηδέποτε βυθιζόμενος».
Έτσι απάντησε η Πυθία δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί να υποστεί επιθέσεις, καταστροφές αλλά δεν
πρόκειται να χαθεί από προσώπου γης. Η ρήση
αυτή αποτελεί μία αλήθεια που εδώ και 22 αιώνες
επιβεβαιώνεται. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό' διότι ο
Έλληνας έχει πολλά προτερήματα αλλά και πολλά
μειονεκτήματα. Αυτό μάλιστα το επιβεβαίωσε και ο
δικαστής KELLY στο ψυχογράφημα που έκανε το
1931 και βραβεύτηκε από την εφημερίδα «ΚΟΣΜΟΣ»
με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό, σχετικά με
τον καταλληλότερο χαρακτηρισμό ενός λαού.

Την εποχή του COVID 19, οι σχέσεις των ανθρώπων
συνεχώς αποδυναμώνονται και σιγά σιγά σβήνουν,
και ο άνθρωπος μένει χωρίς φίλους. Η επικοινωνία των
ανθρώπων γίνεται μόνο με τα ηλεκτρονικά μέσα. Η
εργασία και αυτή τείνει να γίνει διαδικτυακά και στο
επίπεδο που μπορεί να γίνει για να κυκλοφορεί λίγος
κόσμος και να εκλείψει ο συνωστισμός που υπάρχει
στα μέσα συγκοινωνίας λεωφορεία, τραίνα και λοιπά.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αφανίζονται ακόμη και
μεταξύ στενών συγγενών, γιατί ο ένας πάει να προφυλάξει τον άλλο. Τη θέση του διαλόγου την αντικαθιστούν τα τηλέφωνα, και αν τραβήξει και λίγο περισσότερο αυτή η πανδημία, θα χρειαστεί όσοι επιζήσουν
να ξανασυστήνονται...
Οι παρέες, τα γλέντια, τα τραπεζώματα στα σπίτια
θα εξαφανιστούν και έτσι οι άνθρωποι θα αρχίσουν
να ζουν ένα μονήρη βίο, απάνθρωπο και δυστυχή.
Έτσι θα έλθουμε σε αντίθεση με όσα έλεγε και μας
δίδαξε ο Αριστοτέλης, μέγας πολιτειολόγος και φιλόσοφος, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι ον πολιτικό και
ότι η κοινωνία «του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζήν».
Δηλαδή η κοινωνία γίνεται για να υπάρξει και να ευτυχήσει ο άνθρωπος και θα υφίσταται εφόσον ευτυχούν οι άνθρωποι.

H αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου
Η σύμμαχος και φίλη Τουρκία ζητεί από την Ελλάδα
την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Το
ερώτημα εδώ είναι για ποιο λόγο' μήπως φοβάται τα
νησιά μην της επιτεθούν; Aστεία πράματα. Μήπως
θέλει να τηρούνται στο ακέραιο οι διεθνείς συμφωνίες, ούτε και αυτό το πιστεύω, διότι εκείνη δεν τηρεί
καμμία.
Άρα άλλους στόχους έχει, όπως και στο παρελθόν'
με την απειλή πολέμου ζήτησε από την Ελλάδα την
απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο
και σε δεδομένη ευκαιρία κατέλαβε το 38% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν λέει να
φύγει παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ.
Η Τουρκία έχει στόχους και δεν εγκαταλείπει και
εφόσον τα πράγματα της έλθουν βολικά, τους υλοποιεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα. ΈΛΛΗΝΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ. «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί
Πάτρης».

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν
Υπάρχει αυτή η σοφή ρήση των προγόνων μας που
αποτελούσε την πυξίδα για τους εθνικούς στόχους
και την ασφάλεια του κράτους.
Σήμερα δυστυχώς η κάθε κυβέρνηση καθορίζει τη
δική της πολιτική, αποδομώντας την πολιτική του
προκατόχου της, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο
ίδιο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, διότι στην Ελλάδα
δεν υπάρχει συνέχεια στην πολιτική. Βλέπουμε τη γείτονα η οποία θέτει στόχους επί δικαίων και αδίκων και
επιμένει μέχρι την υλοποίησή τους.
Εμείς είμαστε ναυτικό κράτος, και πρέπει να υπερέχουμε στην ναυτική υπεροπλοία, διότι έχουμε πολλά νησιά, να προστατεύσουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ρήση του «πατέρα» της ιστορίας, Ηρόδοτου,
«Έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία στη θάλασσα».
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Ανακοίνωση Συντονιστικού για τα Αναδρομικά 14.10.20

Αριθμ. Πρωτ.: 182/2020 Αθήνα, 14 Οκτ 2020
ΘΕΜΑ: Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.,
Άρθ. 33 του ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α΄196)
Η Τροπολογία που ψηφίστηκε από την Bουλή των Ελλήνων για επιστροφή αναδρομικά ποσά συντάξεων, που
αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015
έως και 12.05.2016 οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δεν ικανοποιεί τα δίκαια
αιτήματα, δεν αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της προσφοράς των εν αποστρατεία Αξιωματικών και είναι
συνέχεια της πλημμελούς τροποποίησης του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον νέο ασφαλιστικό
νόμο 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».
Δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν η πλήρης αποκατάσταση των μειωθεισών συντάξιμων αποδοχών και η
επάνοδος αυτών στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων από κοινού θα προσφύγουν στο ΣτΕ για λογαριασμό όλων των μελών τους,
με αίτηση ακύρωσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4734/2020(ΦΕΚ
Α΄196) και ρυθμίζει τον τρόπο, τη διαδικασία καταβολής καθώς και το ποσό αυτών.
Θα ζητηθεί άμεσα, συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Ε.Δ. με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, για να εκθέσει τα υφιστάμενα
προβλήματα.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 01ης-10-2020

Υπ’ Αριθ. 68

ΘΕΜΑ 1ο: Βράβευση Αριστούχων Μαθητών - Απόφοιτων ΑΕΙ ΤΕΙ και Αποφοίτων
Στρατιωτικών Σχολών, δικαιούμενων βραβείων και επαίνων
ΣΧΕΤ.: α. Έγγραφο ΓΕΝ/Β3-VI Φ 440.2/41/239865/Σ.5941 από 29-09-2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ - Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
1. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνουν βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- σπουδαστών-φοιτητών-Απόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και από ΕΑΑΝ.

Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι – Ύψος χρηματικών βραβείων

2. Από το ΓΕΝ βραβεύονται σύμφωνα με το σχετικό (α):
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών ΠΝ που είναι μαθητές Β΄ και Γ’ τάξεως δημοσίων ή
Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης
σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20).
β. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ.
γ. Το ύψος χρηματικών βραβείων καθορίζεται από το ΓΕΝ.
δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
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Ανακοίνωση
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
(5) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το
ονοματεπώνυμο δικαιούχου ή κηδεμόνα ώστε να γίνει η καταβολή του χρηματικού βραβείου μέσω
e-banking
ε. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ στην διεύθυνση
dx@eaan.gr, έως 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00, μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ, για τις βραβεύσεις του ΓΕΝ.
στ. Τόπος και χρόνος βράβευσης θα καθορισθεί από ΓΕΝ και η ΕΑΑΝ θα το ανακοινώσει. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.
ζ. Απόστρατος Στρατιωτικός του ΠΝ του οποίου η αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια σχολικού
έτους 2019 – 2020 τα δικαιολογητικά στέλνονται απ’ ευθείας στο ΠΟΝ συμφώνως σχετικού (α).
3. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών–Ανθυπασπιστών ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι μαθητές Β’ και Γ’ Τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης
Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού , Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να μην
έχουν βραβευθεί από το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ή άλλο φορέα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία
να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν
καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
β. Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ημεδαπής και Αλλοδαπής παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. μελών της ΕΑΑΝ.
γ. Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «ΑΡΙΣΤΑ», σύμφωνα με
τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους.
δ . Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ κατά το έτος 2020, κατ’ εξαίρεση & ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 3ε(1).
ε. Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ), θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
(1) Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.
(2) Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των.
(3) Να έχουν αποφοιτήσει το 2020 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών υποπαρ. 3(β)(γ)(δ).
στ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ):
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία
να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν
καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
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(5) Μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση του τίτλου σπουδών για τους απόφοιτους αλλοδαπών πανεπιστημίων .
4. Τα βραβεία που θα δοθούν στους βραβευόμενους από την ΕΑΑΝ παραγράφου 3 θα καθορισθούν με
νεότερη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
5. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των βραβευόμενων από την ΕΑΑΝ να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ στην διεύθυνση dx@eaan.gr, έως 2 Δεκεμβρίου 2020. Η βράβευση θα γίνει στην
κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ στις 17 Ιανουαρίου 2021 στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Βασιλίσσης Σοφίας και
Ριζάρη) στην Αθήνα. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.
6. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΑΑΝ

Του........................................................................

Παρακαλώ όπως εντάξετε τον/την

OΠΛΟ (ΠΝ/ΛΣ)......................................................

………………………………………………………………

Πατρώνυμο..........................................................

του ………………………………………………………..

.............................................................................

στον πίνακα Αριστούχων προς βράβευση μαθητών
Β’ και Γ’ Λυκείου καθότι

Αριθμ. ταυτ. EAAN................................................
Τηλ. . ....................................................................

αποφοίτησε από το ……………………………….

Κιν. . .....................................................................

……………………………………………………………….

E-MAIL .................................................................

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Αθήνα ..................................................................
Ο/η Αιτών/ουσα
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
- Αίτηση Κηδεμόνα.
- Βεβαίωση Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου στην
οποία θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων των μαθητών και ο χαρακτηρισμός <<ΑΡΙΣΤΑ>>.
- Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου οργανισμού ότι
δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη απασχόλησης του/της συζύγου.
- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
τραπέζης, στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και
το ονοματεπώνυμο δικαιούχου ή κηδεμόνα, ώστε
να γίνει η καταβολή του χρηματικού βραβείου μέσω
e-banking (Αφορά την Βράβευση ΓΕΝ)

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2020

47

Επιστολές

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.) - Ν. Π. Δ. Δ.
Προς τον Πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη Π. κ.κ. Ιερώνυμο Φράγκο

29 Αυγούστου 2020

Ευχαριστήριο της ταπεινότητάς μου
Πανοσιολογιότατε, Αρχιμανδρίτη Π. κ.κ. Ιερώνυμε Φράγκε,
Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μου για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρετε στο περιοδικό «Θαλασσινοί
Απόηχοι» με την δημοσίευση των Χριστιανικών, διδακτικών, πνευματικών κειμένων σας, πνευματική Χριστιανική πατριωτική
τροφή προς εμάς και τις οικογένειές μας.
Επίσης γνωρίζω ότι αγαπάτε το Π.Ν. ιδιαίτερα, καθότι υπηρετήσατε ως έφεδρος Αξιωματικός σε αυτό.
Διατελώ
Με Σεβασμό - Χριστιανικά αισθήματα ταπεινότητας
Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ και μέλος Συντακτικής Επιτροπής περιοδικού Θ.Α.

Ο τρόπος που φοριόταν η ταινία στο μανίκι του
αξιωματικού ή στρατιωτικού που είχε λάβει
μέρος στη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Διόρθωση
ημαρτημένων
Γράφτηκε εκ παραδρομής στο περιοδικό
«Θαλασσινοί απόηχοι» στο άρθρο «Το
νόημα της μάχης της Κρήτης» τεύχος 156,
σελ. 5, ότι το διακριτικό το φέρανε οι
Γερμανοί στρατιώτες στο στήθος, ενώ
στην πραγματικόητητα το φέρανε στο
μανίκι της στολής τους.
Χρήστος Κούσουλας
Πλοίαρχος ΒΝ ε.α.

Διόρθωση ημαρτημένων
Στο τεύχος 157 του περιοδικού «Θαλασσινοί απόηχοι» στη σελ. 14, στο ιστορικό άρθρο «Η προδοσία της Κύπρου», ανεγράφη εκ παραδρομής ότι ως Ναυτικός Ακόλουθος στην Ουάσινγκτον το 1987 τοποθετήθηκε ο τότε Πλωτάρχης Ανέστης Παπαδάκης ΠΝ, ενώ το
ορθόν είναι ότι τοποθετήθηκε ο Αντιπλοίαρχος Ανδ. Κανδαλέπας ΠΝ.
Ο Διευθυντής Σύνταξης
Ν. Τσαπράζης
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση
του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Για να δημοσιευθούν θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ
μέχρι την 19η εκάστου μονού μήνα.
Χρήσιμες πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν ημερομηνία κατάθεσης του έτους και δεν υπερβαίνουν τις 20 λέξεις.

Διάφορα
•

•

•

ΜΠΟΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π. ΦΥΣΣΑ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ. 210 4005777, FAX
210 4005770, @: kbotsi.tax@gmail.com ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ.

Γραφείο Τελετών Λάζαρος Καμαράτος (Απόστρατος Αξιωματικός) Φειδιππίδου 25, Αθήνα, τηλ. 210 77 80 917. Ειδικές τιμές
για συναδέλφους σε κηδεία, αποτέφρωση, ταξίδια, μνημόσυνα.

•

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΆΝΝΑ ΝΑΞΟΥ, ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 130 ΕΥΡΩ
5ΒΡΑΔΥΑ, ΜΗΝΕΣ 5ΟΣ-6ΟΣ-10ΟΣ , ΤΗΛ 6981814681, WWW.
LITSA-STUDIOW.GR , ΚΩΝ. ΠΑΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ.

Γραφείο τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ» Νικολάου Ταβουλάρη, (γιος
του συνάδελφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη). Ειδικές τιμές για την
οικογένεια ΠΝ & ΛΣ τηλ. 6972 416761.

•

ΝΙΚΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ-ΚΗΔΕΙΑ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΑΛΙΜΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 210 9940100 - 210 9762172.

Πωλήσεις ακινήτων
•

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 263, Νο 7, 614 τ.μ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 210 8611486, 6944 844 886 - ΤΙΜΗ 22.000 ΕΥΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ

•

187/6 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΟΣΜΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972 64 3918

•

177/1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΝ Α΄ ΖΩΝΗ, ΤΙΜΗ 20.000 ΕΥΡΩ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ 693 205 4034

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό
«Θαλασσινοί Απόηχοι»
Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-81/19-11-2014
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 δακτυλογραφημένες
σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζεται το κείμενο σε
ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.
Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη – αποστολέα.
Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη στρέφεται
κατά των θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, καθώς και των εθνικών θέσεων.

Ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση
που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε επίσημη γλώσσα.
Η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική
επιτροπή.
Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο
έντυπο, δηλαδή να είναι 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.
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Παναγία Σουμελά
Tου Πλοιάρχου (Ε) Χρ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.

Η

ιστορική βυζαντινή Μονή Παναγία Σουμελά, σύμφωνα με
την παράδοση ιδρύθηκε το 380-386 μ.Χ. από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο, στο όρος Μελά του
Πόντου, περί τα 40 χιλ. νότια της Τραπεζούντας. Η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας Σουμελά είναι μια από τις τρεις που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι άλλες δύο ευρίσκονται στην Μονή
Μεγίστου Λαύρας στα Καλάβρυτα και στην Μονή Κίκκου της Κύπρου.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η ετυμολογία της λέξεως «Σουμελά», προέρχεται από την φράση «εις του Μελά = στου Μελά= σου
Μελά» στην ποντιακή διάλεκτο «Σουμελά» η οποία πριν μεταφερθεί από τους αναφερόμενους μοναχούς στον Πόντο έφερε το
όνομα Παναγία η Αθηνιώτισσα.
Η μεγαλύτερη ακμή της Μονής συνέπεσε με την σύσταση της
Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας (1204-1461) όπου οι αυτοκράτορες Κομνηνοί παραχώρησαν σημαντικά προνόμια. Χρυσόβουλα
υπέρ της Μονής εξέδωσαν οι μεγάλοι Κομνηνοί αυτοκράτορες,
όπως, Ιωάννης, ο Αλέξιος ο Β΄, και ιδιαίτερα ο Αλέξιος ο Γ΄, που
ανακαίνισε την Μονή, ο δε Μανουήλ ο Γ΄, (1390-1417) αφιέρωσε
στη Μονή, το 1390, ένα τμήμα από το Τίμιο Ξύλο του Σταυρού του
Χριστού.
Επίσης τη Μονή ευεργέτησαν και οι ηγεμόνες των παραδουνάβεων ηγεμονιών, όπως, οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, Σκαρλάτος
(1755) και Στέφανος (1764), και ο ηγεμόνας της Ουγγροβλαχίας Ιωάννης Υψηλάντης με καταγωγή από την περιοχή του Όφι επαρχίας της
Τραπεζούντας, με χρυσόβουλά τους χορήγησαν στην Μονή Παναγία
Σουμελά πάγια ετήσια οικονομική χορηγία.
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε προπύργιο της
Ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Οι λειτουργοί του ναού της έγιναν
ένθερμοι διδάσκαλοι του γένους και τα κελιά τους σχολεία. Όπως
χαρακτηριστικά γράφει ο τραπεζούντιος ιστορικός της Μονής Επαμ.
Κυριακίδης: «Ότε η λατρεία του Χριστού δεν ήτο δυνατόν ελευθέρως και εν τω φανερώ να εξασκείται, η Μονή Σουμελά υπήρξε λιμήν
Σωτηρίας… Η Μονή Σουμελά κατά την εποχή ταύτην υπήρξεν και
κέντρο παιδείας… λαμπτήρ αληθής σελαγίζων εν τη μακρά και
ζοφερά εκείνη νυκτί…».
Κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκ. Πολέμου η Μονή Σουμελά
ερημώθηκε και αφού έφυγαν οι Έλληνες από τον Πόντο η καταστροφή της ολοκληρώθηκε. Την φρικώδη εκείνη εποχή της Μ.
Ασιατικής καταστροφής του 1922, όπου μαίνονταν οι σφαγές και
οι διωγμοί των Ελλήνων από τους Τούρκους, οι μοναχοί της Μονής
πριν φύγουν έκρυψαν την εικόνα της Παναγίας μαζί με τον πολύτιμο σταυρό με το Τίμιο Ξύλο, καθώς και το χειρόγραφο ευαγγέλιο
του οσίου Χριστοφόρου στο παρακείμενο εξωκλήσι της Αγ. Βαρβάρας.
Για μια ακόμη φορά, η μεγαλόχαρη Παναγία Σουμελά έκανε
το θαύμα της, για να βρεθεί κοντά στους Πιστούς της, γιατί δεν
μπορούσε να ζει μακριά τους, όπως και οι Πόντιοι δεν μπορούσαν
να ζήσουν χωρίς την Παναγία τους, την Παναγία Σουμελά που επί
17 αιώνες έζησαν μαζί, έχοντας την ευλογία της.
Έτσι, το 1931, η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα,
όταν ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελ. Βενιζέλος ζήτησε από
τον Τούρκο ομόλογό του Ισμέτ Ινονού να επιτραπεί σε Έλληνα
κληρικό να μεταβεί στην Μονή Σουμελά για να μεταφέρει τα
κρυμμένα εκκλησιαστικά κειμήλια και την θαυματουργή εικόνα
στην Ελλάδα.

Ο Ινονού έδωσε την άδεια και στη συνέχεια ο ιερομόναχος
Αμβρόσιος Σουμελιώτης από τους τελευταίους ιερομόναχους της
Μονής Σουμελά, πρόσφυγας πλέον στην Ελλάδα, μετέβη στη Μονή
του στον Πόντο και από την κρυψώνα ανέσυρε το κιβώτιο με την
εικόνα και τα κειμήλια και τα μετέφερε στην Ελλάδα. Τα παρέδωσε στον μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο Φιλιππίδη, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Ελλάδας, ο οποίος τα εναπόθεσε στο Βυζαντινό μουσείο της Αθήνας, όπου και παρέμειναν μέχρι το 1951.
Ο μεγάλος εμπνευστής και πρωτεργάτης, ο Πόντιος Βουλευτής,
γιατρός, συγγραφέας και εκδότης Φίλωνας Κτενίδης, με πρωτοβουλία του μερίμνησε για την ανιστόρηση στην Ελλλάδα της ερειπωμένης πλέον ιστορικής Σταυροπηγειακής Μονής της Παναγίας
Σουμελά μετά τον ξεριζωμό των πιστών της το 1922.
Στις 15 Αυγ. 1951 θέτει τον θεμέλιο λίθο για την ανιστόρηση
της Μονής στις Καστανιές Βερμίου, σε υψόμετρο 1300 μέτρων.
Στις 8 Ιουν. 1952 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του πρώτου ναού.
Το 1952 το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών παραχώρησε την εικόνα
της Παναγίας Σουμελά στο Φίλωνα Κτενίδη για την τοποθέτησή
της στην Μονή Σουμελά.
Το 1978 έγιναν τα εγκαίνια του δεύτερου και μεγαλοπρεπούς ναού
της μονής Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο.
Το 1993 με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Ντ. Μπακογιάννη παραδόθηκαν από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών «στο
ίδρυμα Παναγία Σουμελά» ο πολύτιμος Σταυρός του Αυτοκράτορα
Μανουήλ Γ΄ και το ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου.
Το 1997 με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Ευαγ. Βενιζέλου παραδόθηκε από το Μπενάκειο Μουσείο, όπου φυλασσόταν
ο επιτάφιος της Μονής Σουμελά από τον Πόντο, που είχε φιλοτεχνηθεί το 1708, «στο ίδρυμα Παναγία Σουμελά».
Με Βασιλικό Διάταγμα του 1966, η Μονή Παναγία Σουμελά,
χαρακτηρίζεται θρησκευτικό κοινοφελές ίδρυμα και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του Υπ. Εθν.
Παιδείας και θρησκευμάτων και υπό την πνευματική επιστασία της
Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης.
Αποτελεί δε όχι μόνο για τους Ποντίους εθνικό-θρησκευτικό
σύμβολο αλλά πανελλήνιο και πανεθνικό προσκύνημα με πλούσια
εθνικό-θρησκευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα και ακτινοβολία.
Αθήνα 15 Αυγούστου 2020
φωτό ειλημμένη στις 6_10_2020 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Παναγία_Σουμελά# media/Αρχείο:Sumela_monastery_in_province_of_Trabzon,_Turkey_view_from_the_road.JPG
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Περιοδικό «Ναυτική Ελλάς»
Θέλω να ενημερώσω τα μέλη μας ότι η ΕΑΑΝ εκδίδει και τo Μηνιαίο Περιοδικό «Ναυτική Ελλάς» (Ν.Ε.) το οποίο φέτος κλείνει 92
χρόνια κυκλοφορίας, από το 1928 που πρωτοεκδόθηκε.
Είναι το αρχαιότερο μηνιαίο περιοδικό στον Ελλαδικό χώρο με Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών το 1979 και Χρυσούν Μετάλλιο από την Ε.Ε.Λ. το 2016.
Απευθύνεται, όχι μόνο στη ναυτική οικογένεια αλλά και στο ευρύτερο κοινό, με θέματα από τη ναυτική ιστορία (παγκόσμια και
ελληνική), την παράδοση, τη Λογοτεχνία, την Εμπορική Ναυτιλία, ναυταθλητισμό, την ιστορική και λαογνωστική έρευνα από τα
πανάρχαια χρόνια, την καθημερινή ζωή.
Μεγάλα ονόματα Ελλήνων και ξένων, Ακαδημαϊκών, Διπλωματών, Λογοτεχνών, Αξιωματικών του Πολεμικού και Εμπορικού
Ναυτικού, Ιστορικών, Στρατιωτικών Αναλυτών, τίμησαν και λάμπρυναν τις σελίδες της «Ν.Ε.» όλα αυτά τα χρόνια.
Για όσους επιθυμούν να προμηθευθούν το περιοδικό, η τιμή κάθε τεύχους (σελίδες 90) είναι 5 ευρώ και πωλείται στα περίπτερα επίσης υπάρχει και ετήσια συνδρομή 35 ευρώ και αποστέλλεται ταχυδρομικά. Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν στην Εθνική
Τράπεζα στον Λογαριασμό της ΕΑΑΝ με IBAN: GR 50 0110 0800 0000 0805 4513 703
O Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Τμήμα Ναυτικών Επιστημών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προσφέρουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Δι-ιδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο με τις εξής ειδικεύσεις:
(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»
(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων
και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική,
τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος
που θεραπεύει.
Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και
ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό
έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης),
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το τέλος φοίτησης για τους εισακτέους το 2020 έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
2. Βαθμός πτυχίου
3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης.
Πληροφορίες και έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.hna.gr/el/studies/postgraduate
Παν. Αντωνάκος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α. – ΕΕΔΙΠ ΣΝΔ
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Βιβλιοπαρουσίαση
«Διαβαίνοντας τις ατραπούς του θρύλου»
Συγγραφέας: Δημήτρης Γκαλών

Εκδότης: Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας
(www.elinis.gr)

Τη νύχτα της 14ης Σεπτεμβρίου 1943 το υποβρύχιο «Κατσώνης»
βυθίζεται από το γερμανικό ανθυποβρυχιακό πλοίο UJ-2101 (πρώην ελληνικό ναρκαλιευτικό-ναρκοθετικό ΣΤΡΥΜΩΝ) στα βορειοδυτικά της νήσου Σκιάθου, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε εναντίον του. Φονεύθηκαν ο κυβερνήτης του υποβρυχίου Βασίλης Λάσκος
και 31 μέλη του πληρώματος, οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία 17, ενώ
3 κατάφεραν να διαφύγουν κολυμπώντας.
77 χρόνια από την τραγική εκείνη νύχτα, το Ελληνικό Ινστιτούτο
Ναυτικής Ιστορίας έρχεται με την νέα εκδοτική του δραστηριότητα
να μας θυμίσει το θρυλικό υποβρύχιο και την ένδοξη δράση του.
Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο «Διαβαίνοντας τις ατραπούς του
θρύλου» με συγγραφέα τον εξαίρετο ιστορικό ερευνητή και δύτη
Δημήτρη Γκαλών.
Η πρώτη εικόνα του βιβλίου εντυπωσιάζει ευχάριστα. Στο μοντέρνο και καλαίσθητο εξώφυλλο υπάρχει μια εξαιρετική ψηφιακή

αναπαράσταση του θρυλικού υποβρυχίου Κατσώνης, κατασκευασμένη από τον Γιώργο Μαστρογεωργίου, με χρήση της μαγείας των
computer graphics. Αλλά και το εντυπωσιακό μεγάλου μεγέθους
σχήμα του βιβλίου, με τις όχι ευκαταφρόνητες 460 σελίδες του,
δίνει αμέσως την εικόνα μιας σοβαρής συγγραφικής και εκδοτικής
προσπάθειας. Το εσωτερικό του βιβλίου είναι γεμάτο από σπάνιες
ιστορικές φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα, τα οποία εμπλουτίζουν και ισχυροποιούν το λεπτομερές κείμενο.
Ο Δημήτρης Γκαλών αφιέρωσε 10 χρόνια στην συγγραφή του
βιβλίου, μελετώντας τις πρωτογενείς πηγές και συλλέγοντας ντοκουμέντα σχετικά με την συνολική δράση του περίφημου υποβρυχίου Υ1, από την ναυπήγησή του μέχρι το δραματικό τέλος του. Αλλά
το βιβλίο δεν σταματά εκεί. Περιλαμβάνει και την αναλυτική αφήγηση της επιχείρησης ανακάλυψης και πιστοποίησης του ναυαγίου
του «Κατσώνη» 75 χρόνια μετά την βύθισή του.

Το «Κατσώνης» καθελκύεται.
(Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού)
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Καταπλέοντας στη Βηρυτό.
(Αρχείο Αλέξανδρου Λούη)

Το χαρακτηριστικό του συγγραφικού ύφους του Δημήτρη Γκαλών
είναι η απόλυτα τεκμηριωμένη αρχειακά προσέγγισή του στα ιστορικά γεγονότα. Στο βιβλίο αυτό κάθε ιστορικό στοιχείο υποστηρίζεται
από αρχειακές πηγές. Και οι αρχειακές πηγές του δεν περιορίζονται
στην Ελληνική ή έστω την Συμμαχική βιβλιογραφία. Ο Γκαλών μελετά
εξαντλητικά και τα αρχεία των υπόλοιπων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων εμπόλεμων πλευρών, όπως της γερμανικής Kriegsmarine και της
ιταλικής Regia Marina Italiana. Αλλά παρά την απόλυτη τεκμηρίωση
των αναγραφομένων ο συγγραφέας απευθυνόμενος και στον απαιτητικό ιστορικό ερευνητή έχει συγκεντρώσει σε ένα Παράρτημα 100
σελίδων όλα τα σημαντικά πρωτότυπα ντοκουμέντα στα οποία βασίστηκε, όπως επιχειρησιακές διαταγές, πολεμικές αναφορές και ημερολόγια πλοίου.
Κλείνοντας την βιβλιοπαρουσίαση είναι σκόπιμο να πούμε 2
λόγια και για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας ( ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.)
Πρόκειται για ένα νέο πολιτιστικό και επιστημονικό φορέα που έχει
ως στόχο τη μελέτη, την έρευνα, τη διάσωση, τον εμπλουτισμό
καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή της Ναυτικής
Ιστορίας και της Ναυτικής Παράδοσης του τόπου μας. Το βιβλίο αυτό
αποτελεί την δεύτερη εκδοτική δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. μέσα
σε μόλις 2 χρόνια από την ίδρυσή του. Η προηγούμενη έκδοση του

Ο Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Βασίλειος Λάσκος.
(Aρχείο Κωνσταντίνου Ιωσήφ)

ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. ήταν η επανέκδοση του πολύ σημαντικού έργου του Γήση
Παπαγεωργίου «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι». Το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ είναι ιδιαίτερα δραστήριο σε διαδικτυακό επίπεδο, διαθέτοντας μια πλουσιότατη ιστοσελίδα (www.elinis.gr) και πολύ ενημερωτικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και YouΤube Channel). Στους στόχους του είναι και η έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού το νέο έτος.
Λεωνίδας Τσιαντούλας
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.
Το βιβλίο πωλείται μέσω της ebooks.gr (κεντρικός διανομέας). Με ένα
τηλεφώνημα στο 2118002111 αποστέλλεται με αντικαταβολή στο σπίτι σας χωρίς επιβάρυνση κόστους μεταφοράς στην τιμή των 27 Ευρώ.

Διορισμός νέου ΔΣ Παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνος
Σαλαμίνα 29_9_2020

Το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ/Παραρτήματος Σαλαμίνας, που διορίσθηκε τον Σεπτέμβριο 2020 και απαρτίζεται από τους παρακάτω, όπως εμφανίζονται στη συνημμένη φωτογραφία (εκ
δεξιών προς τα αριστερά):
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Ν. Γραμματικός ΠΝ Μέλος/Ταμίας
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Χ. Φουρίκης ΠΝ Μέλος/Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Γ. Κουτσούκος ΠΝ/Πρόεδρος
Αρχιπλοίαρχος ε.α. Φ. Ανδριανός ΠΝ/Αντιπρόεδρος
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Α. Περδικούρης ΠΝ Μέλος/Γραμματέας
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Α. Σκαρλάτος ΠΝ Αναπληρωματικό Μέλος
Η θητεία του λήγει τον Ιούλιο 2022.
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ΤΟ «ΜΕΡΤΙΚΌ»
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Αιματοβαμμένοι Ωκεανοί
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ»
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2020

Π

αραμονεύει η θάλασσα επικίνδυνα στο βάθος της καρδιάς.
Των περισσότερων. Να μας συνεπάρει. Με όνειρα. Με
μαγεία. Με δέλεαρ το αχανές. Το μυστήριο. Το μπλε της αντικαθρέφτισμα του ουρανού. Του μεγάλου ουρανού. Παραμονεύει σε εμάς
που πατούμε στη στεριά σε γαλήνια ακρογιάλια με ασφάλεια.
Και σε εσάς, τους ναυτικούς; Παραμονεύει πάντα στις καταπακτές της ψυχής σας. Αρπακτικό στοιχειό. Σας ποδηγετεί ακόμη και
σήμερα. Στις ώρες της αδυναμίας, εκτοξεύει την αρμύρα της στα
χείλη, χοάνες ιδρώτα και δακρύων. Αποτραβηγμένοι πιά από τις
Σειρήνες της, δεμένοι στα κατάρτια του χρόνου, νοιώθω πως θα
νοσταλγείτε με ένα φτερούγισμα στην καρδιά, έναν κόμπο στο
λαιμό κι έναν σκυθρωπό αναστεναγμό τις πίκρες και τις χαρές της
που δέθηκαν αναπόδραστα με τα νιάτα που απομακρύνθηκαν.
Στα κύματα των αιώνων μυριάδες μυριάδων ψυχές χάθηκαν.
Σε καιρό ειρήνης. Σε καιρό πολέμου. Κουπιά ξεβρασμένα στη στεριά,
συντρίμμια πλοίων σε άγνωστα κι αφιλόξενα μέρη, μαρτυρούν
καταστροφές που ή η φύση έπραξε ή του ανθρώπου η βία κι η
απληστία. Σώματα πουθενά. Εξαϋλωμένα απομεινάρια λιμνάζουν
σε κιμμέρια αχαρτογράφητα βάθη! Πού να βρεθεί καντήλι εκεί; Και
πώς να φτάσουν οι οιμωγές των αγαπημένων!
Εναπόκειται σε εσάς, τους απόμαχους ναυτικούς, να στηρίξετε
τη μνήμη. Honoris causa. Το χρέος γιγαντώνει και ζητεί πραγμάτω-
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ση που έρχεται σε μορφή επί χάρτου καταγραφής γεγονότων,
ονομάτων, ιστορικών δεδομένων, αλλά και επί μαρμάρου ως μνημείο ηρώων της θάλασσας /θυσιασθέντων ναυτικών της Κεφαλονιάς.
Αυτή η ηθική τής ευθύνης προσδίδει μεγαλείο στην διπλή απόφασή σας, και ιστορική αξία στη διπλή προσφορά σας στους νεκρούς
συμπατριώτες και συναδέλφους που τίμησαν εκόντες άκοντες τον
όρκο στην πατρίδα και στην θάλασσα.
Έτσι βλέπει σήμερα το φως «Το μερτικό της Κεφαλονιάς» στον
Β΄ΠΠ, έκδοση του Συλλόγου Ναυτικών Κεφαλονιάς «Νίκος Καββαδίας». Χορηγοί –στην έκδοση και στην κατασκευή του μνημείου- το
Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή τής ιστορικότατης και τόσο
μοναδικής για την Κεφαλλονιά οικογένειας των διαχρονικά ανιδιοτελών προσφορών, η Neda Maritime Agency των Λυκιαρδόπουλων,
η Seamar Management SA, το δικηγορικό γραφείο Λάλλης – Βουτσίνος – Παπακωνσταντίνου, και ο Βασίλης Θεοχαράκης, ευγενής δημιουργός του ομώνυμου ιδρύματος. Η αναφορά μου λεπτομερώς σε
αυτούς τους δωρητές έχει διττό λόγο: κατ΄αρχήν, την παρουσίασή
τους στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου και την ως εκ τούτου απόδοση ευχαριστιών εκ μέρους του Συλλόγου και κατά δεύτερον την
αναφορά των ονομάτων τους, ως φόρο τιμής προς όλους τους προστάτες των γραμμάτων και των τεχνών. Αν δεν ήταν αυτοί κι οι άλλοι
μαικήνες που στηρίζουν τον πολιτισμό, η πληθώρα των έργων, πολύ
δύσκολα θα εύρισκε την πορεία προς υλοποίηση και προβολή.
«Αυτοπροσδιορισμός», «Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου καπ. Τάσου Παγουλάτου», «Πρόλογος αυτής της ιδιαίτερης
έκδοσης» από την ομιλούσα και «Εισαγωγή» συμπληρώνουν το
πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου και έχουν για τα καλά οδηγήσει
τον αναγνώστη στο τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Θα μου επιτρέψετε, πριν παρουσιάσω τα 7 Κεφάλαια που
αποτελούν τον κύριο κορμό του βιβλίου, να κάνω δυο σύντομες
επισημάνσεις που προχωρούν κατά τι, τη δική μας ιστορία καθώς
και οι δυο, έχουν ως έναυσμα σημεία που θίγονται στο βιβλίο.
Η πρώτη επισήμανση είναι γενική. Απαντά στο γιατί οι Γερμανοί του υποβρυχίου που βύθισε το «ΠΗΛΕΥΣ» σκότωσαν εγκληματώντας τούς άοπλους ναυαγούς του. Η αιτία ήταν εντολή του άνδρα
που η απόφασή του άλλαξε την ιστορία του 20ου αι. Του ίδιου του
Χίτλερ. Ζήτησε από τον ναύαρχο Καρλ Ντένιτς να σκοτώνουν όλους
τους επιζώντες των βυθίσεων /από επιθέσεις των υποβρυχίων,
ώστε οι ναυτικοί των συμμαχικών στόλων «να φοβούνται και να
μην θέλουν να υπηρετήσουν».
Η δεύτερη επισήμανση αποτελεί ένα από τα, σίγουρα δεκάδες
–αν όχι εκατοντάδες- γεγονότα που θα βγούν, αν βγούν ποτέ, στην
επιφάνεια, και σχετίζονται με Κεφαλλονίτες που υπηρετούσαν σε
καράβια με ξένες σημαίες. Το αμερικανικό επιβατηγό ατμόπλοιο
«CHEROKEE» ηγείτο του convoy ΧΒ-25. Στις 16 Ιουνίου 1942 την
νύχτα (04:21) βόρεια του ακρωτηρίου Cod της Βοστώνης βλήθηκε
από 2 τορπίλες και βυθίστηκε οδηγώντας στον θάνατο 83 άτομα
και τον ασυρματιστή Κύριλλο Κορκό, αδελφό της μητέρας τής Έφης
Σπηλιώτη, από την οποία προέρχεται αυτή η μαρτυρία και την οποία,
από την θέση αυτή ευχαριστώ, καθώς και την Βίκυ Τσιμάρα, ξαδέλφη του νεκρού. «Από τότε η οικογένειά μας» μού είπε η Έφη «βυθίστηκε σε αιώνιο πένθος. Μαυροφορέθηκαν όλοι. Σκέπασαν τους
καθρέφτες. Και τα ουρλιαχτά τους με στοίχειωναν για χρόνια.
Κουρελιάστηκε η ζωή μου. Οι φωτογραφίες του θείου μου είναι
εδώ, μπροστά μου. Μπροστά μου και το μαντολίνο του από ξύλο
τριανταφυλλιάς. Να μου θυμίζουν πόσο η ζωή όλων μας σημαδεύτηκε από αυτό το τραγικό συμβάν». Ίδια συναισθηματική ένταση
είχαν στα αυτιά μου και τα λόγια της Βίκυς η οποία δεν έζησε το
γεγονός της πληροφόρησης του θανάτου, αλλά το άκουσε. Εκείνο
που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν η συγκίνηση με την οποία
μου μιλούσαν και οι δυο. 78 χρόνια μετά το γεγονός. Κι έβαλα στη
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θέση τους όλες τις μάνες, τις γυναίκες, τα παιδιά που έκλαψαν
τους δικούς τους νεκρούς χωρίς ποτέ να μπορέσουν τα αποδώσουν
τιμές στο άψυχο αγαπημένο σώμα που δεν το έλιωσε χώμα, αλλά
οδηγήθηκε στην ακλυδώνιστη μπουνάτσα του βυθού.
Το Α΄ κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στο παρελθόν, στο
παρόν και στο μέλλον της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και
υπογράφεται από τον Βύρωνα Μιχαηλίδη, αρχιπλοίαρχο του Ε.Ν.
Είναι μια διάλεξή του που θα πρέπει να δόθηκε περίπου το 2000
στο Παν. Αιγαίου. Περιγράφει τη ζωή στη θάλασσα τον καιρό των
ατμόπλοιων και την πορεία του εφοπλισμού μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία του με το ελληνικό θαλασσινό «δαιμόνιο» του
καπετάν Σταύρου Λιβανού, τον τελευταίο και τόσο μακρινό για
εμάς καιρό των καραβοκύρηδων, των ιδιοκτητών δηλαδή που οι
ίδιοι καπετάνευαν τα σκαριά τους.
Το Β΄ κεφάλαιο απαρτίζεται από 3 δημοσιεύματα που αποτυπώνουν τη ζωή στα προπολεμικά βαπόρια –όπως αποκαλούνται
τα πλοία τότε-. Νίκος Βλασσόπουλος και Βύρνων Μιχαηλίδης φιλοξενούνται στις σελίδες αυτές και μιλούν για τα προβλήματα,
τους τύπους των βαποριών, τα παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα,
τους θερμαστές, τους καρβουνιάρηδες, τους ντοκουμάνηδες, τα
«πλουσιοβάπορα» και τα «πεινασμένα βαπόρια», την τότε διασκέδαση των ναυτικών, τις αιματηρές οικονομίες και τις στερήσεις
τους για να προσφέρουν στα σπίτια τους ακόμη κι ένα σαπούνι
Lux, τις πολυήμερες και πολυβάσανες μετακινήσεις τους για να
«πιάσουν» το βαπόρι. Σε τούτο το κεφάλαιο δίνει και παίρνει η
ναυτική ορολογία, ορισμένο μέρος της οποίας αποτελεί πλέον
«τροφή» για τους μελετητές της γλώσσας της θάλασσας.
Στο Γ΄ κεφάλαιο ο γνωστός και σεβαστός από όλους μας φιλόλογος λυκειάρχης κ. Αριστομένης Γεωργάτος μάς εισάγει στο θέμα
των ηρωισμών των πολέμων. Επιλέγει απόσπασμα από την «Ζωή
εν τάφω» του Στρατή Μυριβήλη, διδακτικό και οδυνηρό μέσα στον
πικρό ρεαλισμό του. «Χύσαμε στο χώμα το σπέρμα της δημιουργίας Σου» λένε οι «ημίθεοι» στον Θεό Κριτή, για να πάρουν ένα
φάσκελο ως απάντηση γιατί το ακριβό δώρο της ζωής το «φτύσατε… γρουσούζηδες… γκρεμιστείτε στον πιο σκοταδερό πάτο της
πιο κρύας θάλασσας να μη σας βλέπουν τα μάτια μου». Μα, αναρρωτιέμαι, αν δεν υπήρχαν οι παράτολμοι ήρωες που έκοψαν με τη
ζωή και την αποκοτιά τους τα κεφάλια του Κακού, με ή χωρίς τη
θέλησή τους, πού θα ήμασταν όλοι εμείς εδώ σήμερα;
Το Δ΄ κεφάλαιο έχει τίτλο: «Ο Β΄ΠΠ στη θάλασσα». Στις κρίσιμες αναμετρήσεις του Α΄ αλλά και του Β΄ΠΠ που άλλαξαν την πορεία
της ιστορίας, οι ναυτικοί μας των εμπορικών πλοίων στάθηκαν
υπεραντάξιοι των περιστάσεων. Το εμπορικό ναυτικό κλήθηκε να
στηρίξει τους Συμμαχικούς στόλους μεταφέροντας προμήθειες για
την συνέχιση του αγώνα εναντίον του Άξονα, κι εν προκειμένω των
γερμανο-ιταλο-ιαπωνικών στόλων. Επιτάχθηκαν πλοία και, ή κατά
μόνας ή συνήθως με convoy κρατούσαν ανοιχτές τις γραμμές τού
εκ των ουκ άνευ ανεφοδιασμού, σε συνθήκες αντίξοες και επικίνδυνες στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, στη Β. Θάλασσα, στον Ειρηνικό. Επιστρατεύθηκαν εν ενεργεία ναυτικοί, αλλά και οι ξέμπαρκοι
που, αν αρνούνταν την ναυτολόγηση, θεωρούνταν λιποτάκτες.
Παρουσιάζονται εν συντομία οι απώλειες της Ελλάδας, τα ελληνικά πλοία που μετείχαν στα convoys, και αφιερώνονται σελίδες από
ημερολόγια και εκθέσεις του ΥΕΝ για τα γεγονότα που σχετίζονται:
-με τον τορπιλισμό του «ΠΗΛΕΥΣ» και την εγκληματική δολοφονία των ναυαγών του κατόπιν εντολής του καπετάνιου του
γερμανικού υποβρυχίου,
-με το «ΝΕΜΕΑ» στις Αζόρες,
-με το «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ» στον Ινδικό Ωκεανό,
-με το «ΙΣΜΗΝΗ» στον Ειρηνικό όπου επιχειρείται μια αναφορά στους Έλληνες ναυτικούς που χάθηκαν με ξένα καράβια. Αυτές
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οι αναφορές είναι ασφαλώς σαν τα «βαρέλια χωρίς πάτο». Τουλάχιστον όμως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια καταγραφής. Δημιουργείται – όπως και με το όλο βιβλίο- μια «βάση πληροφοριών»
όπου μπορούν οι ερευνητές τού αύριο να στηριχθούν και να εργασθούν στον άξονα των δικών τους ερευνών.
Το Ε΄ κεφάλαιο είναι «η καρδιά» του όλου εγχειρήματος. «Το
μερτικό της Κεφαλλονιάς». «Μερτικό». Λέξη που επιλέχθηκε από
την μεσαιωνική ελληνική για να αποτελέσει και τον τίτλο του βιβλίου. Το εμερτικόν· μερδικό· μερδικόν· μεριδικόν· μερτικό του
Λεξικού του Κριαρά, που εμείς, ως Κεφαλλονίτες, το εντάξαμε με
το άστε ντούε στη διάλεκτό μας. Στην συλλογή της ύλης του κεφαλαίου συνέβαλε η βιβλιογραφία του Ναυάρχου Χρήστου Ντούνη
και του δημοσιογράφου Νίκου Πηγαδά.
Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από υποκεφάλαια, έστω κι αν
δεν είναι ευκρινώς χωρισμένα μεταξύ τους.
-Κατ΄αρχήν γίνεται αναφορά σε 65 εμπορικά πλοία ελληνικών
συμφερόντων και στους νεκρούς Κεφαλλονίτες ναυτικούς τους
(λίγο παρακάτω ξεχωρίζουν τα αμιγώς κεφαλλονίτικα). Τα πλοία
αυτά τορπιλίστηκαν, ή προσέκρουσαν σε νάρκη, ή βομβαρδίστηκαν.
-Χωριστή αναφορά γίνεται για τα εμπορικά πλοία που ως κυματοθραύστες συμμετείχαν στην απόβαση στην Νορμανδία.
- Ακολουθεί πίνακας με τους 108 ναυτικούς μας ταξινομημένος
βάσει ονόματος πλοίου.
- Άλλος πίνακας που έπεται ταξινομεί τους ναυτικούς μας
βάσει του επωνύμου τους.
- Στη συνέχεια είναι οι Κεφαλλονίτες ναυτικοί που υπέφεραν
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
- Παρατίθεται κατάλογος καραβιών που βυθίστηκαν στον Α΄ΠΠ
(9 πλοία) και στον Β΄ΠΠ (71) παράλληλα με τα ονόματα των συμπατριωτών μας που επέζησαν των βυθίσεων, των τυχερών θα
λέγαμε, η συμβολή των οποίων δεν υστερεί από αυτή των νεκρών,
καθώς όλοι πήγαιναν σε πορεία βέβαιου θανάτου.
- Επισημαίνεται η ύπαρξη πολλών μικρών ελληνικών σκαφών
με ελληνικά πληρώματα που τα είχαν επιτάξει όμως οι Γερμανοί
και παραδόθηκαν βορά στα όπλα των Συμμάχων. Από αυτά ξεχωρίζουν 6 κεφαλλονίτικα πλοία του ιδίου ιδιοκτήτη που δραστηριοποιούνταν στις θάλασσες της Άπω Ανατολής.
- Το Ε΄ κεφάλαιο κλείνει με την αναδημοσίευση αφιερώματος
-του Γ.Β. Ιωαννίδη- στο πλοίο-φάντασμα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ»
και στην παράξενη ιστορία του μέχρι την οριστική παράδοσή του
στην Ελλάδα.
Τονίζεται ιδιαιτέρως πως δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρη τα
στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο καθώς δεν καλύπτεται
«το θέμα ούτε σε έκταση ούτε σε βάθος».
Το Στ΄ κεφάλαιο τονίζει το θέμα της πικρόχολης τρίπτυχης
ανταμοιβής όλων όσοι έδωσαν ολοκληρωτικά τη ζωή τους ή τα
καλύτερα χρόνια τους στις θάλασσες των τότε καιρών του μεγάλου
πολέμου -κι όχι μόνον-.
- Ο Παύλος Νιρβάνας θίγει το 1914 το θέμα της πενιχρής σύνταξης των συγγενών των νεκρών ναυτικών ή και των ίδιων, που
ανήμποροι πλέον περίμεναν στον γκισέ την είσπραξη, μια είσπραξη συνώνυμο της επαιτείας και της ντροπής. Ποιοι; Αυτοί οι ήρωες
που άλλαξαν την ιστορία του κόσμου ολόκληρου είτε στον καιρό
του πολέμου, είτε σε αυτόν της ειρήνης. Γιατί, η θάλασσα γράφει
ιστορία συνεχώς. Με όλους τους καιρούς. Απλώς, κάποιοι είναι
πιο αιματοβαμμένοι από κάποιους άλλους.
- Ακολουθεί η απαράδεκτη Ιστορία του ΝΑΤ που κάλλιστα
μπορεί να ειδωθεί ως διαχρονικό έγκλημα χωρίς τιμωρία. Το «επ’
ωφελεία των ναυτικών» ταμείο, που γεννήθηκε και ανδρώθηκε
από τις δικές τους στερήσεις, κατέληξε να είναι το ταμείο που
βοήθησε στο γιγάντωμα κάποιων εφοπλιστών, «δεινόσαυρων
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αρμοδίων», συγγενών όμοιων με αρπακτικά που κακοδιαχειρίστηκαν την μεγάλη περιουσία του και κατασπατάλησαν τα ισχυρά
αποθεματικά του.
- Στην ανταμοιβή προσμετρώνται και οι χαμένες ζωές όλων των
ναυτικών που επέζησαν των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αφού
οι Γερμανοί τούς αφαίμαξαν τις οικονομίες μιας ζωής -αν όχι την
ίδια τη ζωή τους-, αφού τους οδήγησαν στα ασύλληπτα σε απανθρωπιά στρατόπεδα και τους μετέτρεψαν κυριολεκτικά σε ράκη
έρποντα, τούς επέστρεψε η ζωή στα σπίτια τους για να σημαδευτούν
κι όλοι οι συγγενείς, να πονούν και να θλίβονται μαζί τους, να ζητιανεύουν μαζί τους την αυτονόητη αξιοπρέπεια.
- Τέλος, «καπάκι στην ανταμοιβή» έρχεται να προστεθεί και η
μηδενική ηθική και υλική ανταμοιβή που αυτή η πατρίδα, πληγωμένη κι η ίδια από την ανυπαρξία ικανών ηγετών, όφειλε να αποδώσει στους ήρωές της που απότισαν την φρεσκάδα τους στην
αρμύρα που κατατρώει και τα βράχια τα ίδια.
Το Ζ΄ κεφάλαιο έρχεται σαν συνέχεια του προηγούμενου. Ο
δημοσιογράφος Π. Παλαιολόγος μιλά για την θάλασσα και την Ελλάδα, το ρωμαίικο φιλότιμο, τους χαμένους των ωκεανών. Πίκρα και
αγανάκτηση κυριαρχούν στις σελίδες όπου οι συγγραφείς του Συλλόγου γράφουν ελεύθερα στα συνδετικά κείμενα του βιβλίου. Μιλούν
για τους άσχετους «αρμόδιους» που κουμαντάρουν τα πηδάλια του
Κράτους, χωρίς σχετικά βιώματα ή έστω επιδερμικές γνώσεις για το
αντικείμενο που έχουν τοποθετηθεί να υπηρετούν. Αναρωτιούνται
εάν η σημερινή τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ναυτοσύνη. Κάνουν
με σεβασμό αναφορά στους καπετάνιους των τότε χρόνων Βύρωνα
Μιχαηλίδη και στους δικούς μας Τηλέμαχο Μαράτο και Ρήγα Καππάτο, που έδωσαν άλλη διάσταση στο επάγγελμα του ναυτικού, ενώ
στο πίσω μέρος του μυαλού των συγγραφέων ετούτου του έργου,
και στις φλέβες τους μέσα, υπάρχει ένας ανεπανάληπτος Νίκος
Καββαδίας για να υπογράφει πάντοτε κάτω από τον Σύλλογό τους.
Εξαιρετική η επιλογή τους «Η τεράστια κοινωνική σημασία των
βλακών εν τω συγχρόνω βίω», πόνημα του 1940 του Ε. Λεμπέση,
που σαφώς δεν περιορίζεται στο έτος αυτό, αλλά διαχέεται στους
αιώνες των αιώνων… όσο υπάρχουν άνθρωποι στη γή και στις
θάλασσες. Ίσως με την επιλογή αυτού του κειμένου να ήθελαν να
καταδείξουν την πραγματικότητα που, τουλάχιστον, τα τελευταία
χρόνια επαναλαμβάνεται απαράλλακτη.
Είναι πράγματι, απορίας άξιο, πώς μετά από την επιστροφή
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όλης αυτής της πονόδαρτης γενιάς των θαλασσινών μας στην ξηρά
και την εμπειρία που έζησαν οι δικοί τους, οι συγγενείς κι οι φίλοι
από τα δεινά που τους σημάδεψαν, πώς, αυτό το δέσιμο με τη
θάλασσα, αυτή η μοναδική ελληνική ναυτοσύνη όχι μόνον δεν
λύγησε, όχι μόνον δεν εγκατέλειψε το στοιχείο και στοιχειό που
την στιγμάτισε έτσι, αλλά ανδρώθηκε, γιγάντωσε και κατέλαβε με
τον δικό της τρόπο τον κόσμο ολόκληρο.
Ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεχάσει ό,τι τον δένει με τη θάλασσα.
Είναι σαν να απαρνιέται το ίδιο το είναι του. Άλλωστε οι Έλληνες
μεγαλώνουν με ήρωες. Οι περισσότεροι δεν φαντάζονται πως θα
κληθούν κάποτε από την Ιστορία να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
Επώνυμοι ή ανώνυμοι. Η Ιστορία έχει ανάγκη και τους δυο για να
προχωρήσει. Οι επώνυμοι γράφουν τον τίτλο του κεφαλαίου της.
Κι οι ανώνυμοι τον κορμό του.
Σεβασμιώτατε… εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως διαβάζοντας τις τότε συνθήκες πολλές μου φάνηκαν πολύ οικείες. Έμοιαζαν να διαδραματίζονται στα αρχεία του 16ου αι. Ίδιες και απαράλλακτες. Απάνθρωπες πολλές φορές, σκληρές και εκφοβιστικές ακόμη και για
τους πλέον ατρόμητους. Σε αυτούς τους ναυτικούς μας, ακουμπούσε κι ακουμπά στους αιώνες η Ελλάδα στις ώρες της προόδου της,
στις ώρες του πόνου. Κι από την Ελλάδα, πρώτα τα νησιά μας,
εδράστηκαν στο αδυσώπητο κι ανίκητο θεϊκό γέννημα της 3ης
Ημέρας: τη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο που το παγκόσμιο σύμβολο
της θάλασσας, της περιπέτειας, του πολέμου, του θανάτου και του
νόστου, ήταν ο βασιλιάς των Κεφαλλήνων Οδυσσέας τής Ιθάκης.
Τιμή λοιπόν στον Σύλλογο των Ναυτικών μας που η συνείδηση
του χρέους τού ΔΣ και των μελών του μάς οδήγησε το πρωί στον Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου για το αρχιερατικό μνημόσυνο, και το βραδάκι εδώ.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας γιατί μοιραστήκαμε μαζί σας τη συγκίνησή σας και την μυσταγωγία της θάλασσας που σας συντρόφευσε σε όλα τα νιάτα σας.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω τιμώντας τους
νεκρούς μας. «Χωρίς την επικοινωνία ζωντανών και νεκρών, καμμιά
πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει».
Ευρυδίκη Λειβαδά
Αύγουστος 2020
Σύλλογος Ναυτικών Κεφαλλονιάς, «Νίκος Καββαδίας»
τηλ. 26710 22915, 26710 25656 κιν. 693 633 7400
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα 21 Αυγούστου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών συγχαίρει το μέλος
της Επιστημονικής μας Επιτροπής καθηγητή Στάθη Καλύβα, για την εκλογή του ως μέλους
της Βρετανικής Ακαδημίας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Ο καθηγητής Καλύβας, τυγχάνει πρωτότοκος γιος του Υποναυάρχου Λ.Σ. κ. Νικολάου Καλύβα, είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης,
κάτοχος της έδρας Γλάδστον, και μάλιστα τυγχάνει ο μόνος κάτοχος της έδρας αυτής,
μη Αγγλοσαξωνικής καταγωγής.
Άξιον μνείας είναι το γεγονός ότι ο αγαπητός Στάθης, το 2008, ως καθηγητής στο
πανεπιστήμιο YALE των ΗΠΑ, εξελέγη μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και
Επιστημών, σε ηλικία 44 ετών.
Ο καθηγητής Στάθης Ν. Καλύβας
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη γενική αναγνώριση της επιστημονικής αξίας
και του παιδευτικού έργου του κ. Καλύβα και περιποιεί τιμήν όχι μόνο για την Εταιρεία μας και τη Νίσυρο, αλλά και για όλη
την Ελλάδα.
Πολυγραφότατος, τακτικός συνεργάτης της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», με βιβλία που σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων, παραμένει
πάντα απλός και ανεπιτήδευτος.
Οι ευχές μας συνοδεύουν τον αγαπητό Στάθη, και μαζί με τα συγχαρητήρια όλων μας, του ευχόμεθα νέες επιτυχίες στον
επιστημονικό τομέα που με τόση επιτυχία διακονεί.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χαρτοφύλης
Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Η ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ το Δεκαπενταύγουστο στην ακριτική Ν. ΧΑΛΚΗ
Το πρωινό της 15ης Αυγούστου 2020, ο συριγμός για την έπαρση της Σημαίας από τα μεγάφωνα της ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ ήταν το πιο ευχάριστο ξύπνημα για τους νησιώτες της ακριτικής Νήσου Χάλκης Δωδεκανήσου. Το πλοίο, λίγη ώρα νωρίτερα, είχε παραβάλει στον κεντρικό προβλήτα του νησιού και «αναπτέρωσε» κυριολεκτικά με την παρουσία του το πατριωτικό αίσθημα των κατοίκων και επισκεπτών
του νησιού.
Ο Κυβερνήτης του πλοίου Πλωτάρχης Γεώργιος Ρεπαντής ΠΝ και αντιπροσωπεία Αξιωματικών μετέβη, με μέριμνα του Δήμου
Χάλκης, στο Παλιό Χωριό (τον πρώτο οικισμό του νησιού), για να παραστεί στην θεία λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου, η οποία
όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος γιορτάστηκε στον ιστορικό ιερό ναό της Παναγίας. Μέγιστη τιμή για τους νησιώτες μας η παρουσία
μιας μάχιμης μονάδας του Πολεμικού Ναυτικού αυτή την ιστορική μέρα στο νησί τους, η οποία αποτελεί παράλληλα με την Κοίμηση
της Θεοτόκου και ημέρα μνήμης για τον δόλιο τορπιλισμό του Καταδρομικού ΕΛΛΗ το πρωινό της 15ης Αυγούστου 1940 στην Τήνο,
από ιταλικό υποβρύχιο.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Άγγελος Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Χάλκης, κ. Βασίλειος Ρουσσάκης (γαμπρός του αείμνηστου Ναυάρχου ΠΝ Περίανδρου Λαμπίρη) και ο Τοπικός Εκπρόσωπος ΕΑΑΝ Χάλκης, Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ Ιωάννης Ασπροποταμίτης
επισκέφθηκαν την ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ για ανταλλαγή ευχών με το πλήρωμα του πλοίου. Προσφέρθηκαν παραδοσιακά προϊόντα του νησιού
και φρέσκα ψάρια (αλιευμένα από το παρακείμενο αλιευτικό ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ νηολογίου Καλύμνου, με πλήρωμα μέλη της οικογένειας του
Καλύμνιου Καπετάνιου Σταύρου Μιχαήλου, ο οποίος τους θερινούς
μήνες αλιεύει στον θαλάσσιο χώρο της Νήσου Χάλκης και του Καρπάθιου Πελάγους).
Ο κατάπλους των πολεμικών μας πλοίων στους λιμένες των ακριτικών νησιών αποτελεί πάντοτε για τους νησιώτες μας ένα ιδιαίτερα
χαρμόσυνο γεγονός, αφού έχουν καθημερινά στην καρδιά και στη
σκέψη τους τα πληρώματα και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μας,
συμπαραστάτες στη θαλασσινή τους ζωή και ακοίμητους φρουρούς
Η ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ (P-21) παραβεβλημένη στον
των θαλάσσιων συνόρων μας.
κεντρικό προβλήτα της ακριτικής Χάλκης
του Πλοιάρχου ε.α. ΠΝ Ιωάννη Γ. Ασπροποταμίτη
ΤΕ/ΕΑΑΝ Νήσου Χάλκης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθμώνος, ΤΚ 105 61, Αθήνα
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Αριθμ. Πρωτ.: 188/2020
Αθήνα: 22 Οκτ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή αναδρομικών που αφορούν τις
μειώσεις των συντάξεων των στρατιωτικών συνταξιούχων
Με το άρθρο 33 του ν. 4734/2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-102020) όπου καθορίσθηκε η επιστροφή αναδρομικά, ποσών συντάξεων δημοσίου τομέα, που αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες
μειώσεις των κύριων συντάξεων για χρονικό διάστημα ένδεκα μηνών από 11.06.2015 έως και 12.05.2016 και οι οποίες θεσπίστηκαν
με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α’ 222).
Η επιστροφή αυτή δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα, ούτε αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της προσφοράς των εν αποστρατεία
Αξιωματικών. Δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν η πλήρης αποκατάσταση των μειωθεισών συντάξιμων αποδοχών και η επάνοδος
αυτών στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και για τον λόγο αυτό οι τρεις
Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. αποφάσισαν από κοινού προσφυγής για λογαριασμό όλων των μελών τους με αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στο Συμβούλιο της Επικράτειας
Η παραπάνω ρύθμιση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας έλαβε χώρα για λόγους ισότητας με
τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθ. 1439/2020 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αρμόδιο να κρίνει επί συνταξιοδοτικών υποθέσεων πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων του Δημοσίου είναι αποκλειστικά το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με τα πρακτικά της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνέδριου επί της σχετικής τροπολογίας, που ψηφίσθηκε ως άρθρο 33 του ν. 4734/2020, έγινε δεκτό ότι με τις αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί από Ελεγκτικό Συνέδριο δεν τίθενται χρονικοί περιορισμοί ως προς τη διεκδίκηση και καταβολή των μειώσεων
στις συντάξεις του Δημοσίου με βάση τον ν. 4093/2102 πλην του θέματος της παραγραφής. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι η ρύθμιση
της εν γένει απόσβεσης των αξιώσεων που απορρέουν από τις μειώσεις του ν. 4093/2012 θα μπορούσε να θέσει θέμα επέμβασης
του νομοθέτη σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα.
Κατόπιν των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ότι:
α. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στρατιωτικοί συνταξιούχοι να μη λάβουν ή ζητήσουν την επιστροφή των ποσών που θα πιστωθούν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ.
β. Όσοι έχουν ασκήσει αγωγές για τις μειώσεις του του άρθρου πρώτου παρ. Β του ν. 4093/2012 ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αξιώσεις τους δεν έχουν αποσβεσθεί για κανένα χρονικό διάστημα. Όταν, δε, εκδικασθούν, θα αφαιρεθούν τα ποσά που
θα λάβουν με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις.
γ. Όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές για τις μειώσεις του ν. 4093/2012, μπορούν να ασκήσουν αγωγές υπό την προϋπόθεση ότι
δεν έχει παραγραφεί η αξίωση τους (πενταετία).
Τέλος, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με στόχο την οριστική επίλυση του ζητήματος:
α. Η ΕΑΑΝ θα ασκήσει από κοινού με τις άλλες δύο ενώσεις αποστράτων, αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στο Συμβούλιο της Επικράτειας όπως αυτό απορρέει από την νομοθεσία.
β. Εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση ενός εκάστου μέλους της ΕΑΑΝ, για το αν θα προσφύγει τελικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο
για τη διεκδίκηση των περικοπών που έχουν επέλθει στις συντάξεις των.
O Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ
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Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α., Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Ανθυπασπιστής (Διαχ.) Βαρβάρα Αλλαντάλα ΠΝ
Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΣΝ) Δημήτριος Φώτου ΠΝ

Παραθερίσαντες αξιωματικοί ε.α.
και Ορφανικά Μέλη στα
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ
όπως παρακάτω:
Α) ΘΑΝ
1η περίοδος ΘΑΝ (από 19-06-2020 έως 26-06-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Κ. ΞΥΝΟΣ ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Γ. ΓΑΤΣΑΣ ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Σ. ΔΑΓΚΛΗΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Γ. ΑΡΦΑΡΑΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΧΟΣ (Ε) Ε. ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α. ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΠΝ
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ Ε. ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗ ΠΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Μ. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Κ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) Κ. ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΓΟΥΛΟΣ ΠΝ ε.α.
2η περίοδος ΘΑΝ (από 26-06-2020 έως 03-07-2020)
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΝΤΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΝ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΧΕΙΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΕΡΔΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΡΧΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
3η περίοδος ΘΑΝ (από 03-07-2020 έως 10-07-2020)
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ Φ. ΠΝ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΗΛΙΑΚΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΕΦΕΡΛΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΛΩΝΙΑΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
4η περίοδος ΘΑΝ (από 10-07-2020 έως 17-07-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΑΝΝΟΣ ΣΠ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ Μ.

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΑΡΒΑΤΗΣ Μ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Π. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ο) ΛΙΟΥΝΤΗΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Η. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΜΑΡΟΥΔΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΝ) ΤΟΦΑ ΧΡΥΣ. ΑΓΓ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
5η περίοδος ΘΑΝ (από 17-07-2020 έως 24-07-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΧΟΣ Δ. ΠΙΤΣΙΟΣ ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΑΝΙΑΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΑΝΤΩΝΟΥΣΟΣ ΕΜ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΡΗΓΑΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
6η περίοδος ΘΑΝ (από 24-07-2020 έως 31-07-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΟΣΧ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΛΙΓΚΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΪΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΟΡΔΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΚΑΝΤΖΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Π. ΠΝ ε.α.
7η περίοδος ΘΑΝ (από 31-07-2020 έως 07-08-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΑΚΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΜΠΟΥΚΛΙΑΣ ΑΘ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΧΑΛΑΡΗΣ ΦΙΛ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΑΡΙΟΛΑΚΙΩΤΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΪΔΙΝΗΣ Χ. Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
8η περίοδος ΘΑΝ (από 07-08-2020 έως 14-08-2020)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ο) ΜΠΟΥΛΑΚΟΣ Β. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΔΑΜΑΛΙΖΗΣ ΝΙΚ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Κ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΘΑΝΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ Β. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
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ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΠΝ ε.α.
9η περίοδος ΘΑΝ (από 14-08-2020 έως 21-08-2020)
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΛ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ Π. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΑΡΒΕΛΑΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ Λ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
10η περίοδος ΘΑΝ (από 21-08-2020 έως 28-08-2020)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Π. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΒΑΪΛΑΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΒΙΤΣΑΣ Α. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΚΡΟΠΑΛΗ ΒΑΡΒ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΩ
11η περίοδος ΘΑΝ (από 28-08-2020 έως 04-09-2020)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ Λ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Β. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΒΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚ. ΠΝ ε.α.
12η περίοδος ΘΑΝ (από 04-09-2020 έως 11-09-2020)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΒΑΤΣΗΣ Λ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Π. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΕΛΗΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΓΙΑΝΙΩΤΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ Β. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΠ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΤΖΑΝΟΣ Κ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ο) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛ. ΠΝ ε.α.
13η περίοδος ΘΑΝ (από 11-09-2020 έως 18-09-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΣΤ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.

Παραθερισμός
Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Β. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ Σ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΑΓΚΙΩΡΗΣ ΧΑΡΙΛ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΕΓΑΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ Κ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΤΟΥ Β. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗ - ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Α. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΟΥΡΑΜΠΕΤΗΣ Κ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΝ ε.α.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΓΛΟΥ Δ. ΠΝ ε.α.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ ΕΥΦ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΔΟΥΜΕΝΗΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΛΙΑΠΗΣ Ι. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΤΣΕΛΕΠΗΣ Β. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΚΥΛΑΣ Ν. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Ε. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Χ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΛΟΜΠΑΡΗΣ Ε. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΝ ε.α.
14η περίοδος ΘΑΝ (από 18-09-2020 έως 25-09-2020)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΟΥΠΑΘΗΣ ΣΠ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.
Τ/ΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ Π. ΠΝ ε.α.
Τ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΓΓ.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΜΙΧ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΣΜΕΡΟΥ ΑΙΚ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΕΥΣ. ΠΝ ε.α.
15η περίοδος ΘΑΝ (από 25-09-2020 έως 2-10-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΨΑΡΑΣ ΧΑΡ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΑΝΑΣ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΝ ε.α.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΙΣΑΡΗΣ ΜΕΛ. ΠΝ ε.α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΡ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΟΛΟΜΒΩΤΟΥ ΜΑΡ.
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Παραθερισμός
Τ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΓΓ.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΡΧΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΜΙΧ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΝ ε.α.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΟΒΣΑΝΙΑΝ ΠΑΝ. ΠΝ ε.α.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΣΜΕΡΟΥ ΑΙΚ.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ. ΠΝ ε.α.
Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΡΕΒ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜ. ΠΝ ε.α.
Β) ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ
1η περίοδος (από 15-06-2020 έως 23-06-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΝ ε.α.
2η περίοδος (από 24-06-2020 έως 02-07-2020)
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ ε.α.
3η περίοδος (από 03-07-2020 έως 11-07-2020)
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΝ ε.α.
4η περίοδος (από 12-07-2020 έως 20-07-2020)
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ Ε. ΠΝ ε.α.
5η περίοδος (από 21-07-2020 έως 29-07-2020)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γ. ΠΝ ε.α.

Eυχαριστίες

Ευχαριστήριο

Ευχαριστίες
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6η περίοδος (από 30-07-2020 έως 07-08-2020)
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ Π. ΠΝ ε.α.
7η περίοδος (από 08-08-2020 έως 16-08-2020)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) ΡΕΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΝ ε.α.
8η περίοδος (από 17-08-2020 έως 25-08-2020)
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΒΕΡΕΜΗΣ Γ. ΠΝ ε.α.
9η περίοδος (από 26-08-2020 έως 03-09-2020)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛ. ΠΝ ε.α.
10η περίοδος (από 04-09-2020 έως 12-09-2020)
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΑΛΛΙΝΟΣ Π. ΠΝ ε.α.
11η περίοδος (από 13-09-2020 έως 21-09-2020)
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ. ΠΝ ε.α.
Γ) ΠΟΡΟΣ
1η περίοδος (από 01-08-2020 έως 08-08-2020)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ Γ. ΠΝ ε.α.
2η περίοδος (από 08-08-2020 έως 15-08-2020)
Χ/ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ε. ΠΝ ε.α.
3η περίοδος (από 15-08-2020 έως 22-08-2020)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
4η περίοδος (από 22-08-2020 έως 29-08-2020)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. ΠΝ ε.α.
Δ) ΝΑΣΚΕ
9η περίοδος (από 29-08-2020 έως 11-09-2020)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. ΠΝ ε.α.
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Νεκρολογίες

Αποχαιρετισμός στον εκλιπόντα Κυβερνήτη της παραλαβής του Α/Τ ΒΕΛΟΣ
Γεώργιο Μόραλη από τους τότε Υπαξιωματικούς του πλοίου
Αγαπητέ Κυβερνήτα του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ», Αγαπητέ Ναύαρχε, Γεώργιε Μόραλη,
Όλοι εμείς οι τότε Υπαξιωματικοί της παραλαβής του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, όσοι βρισκόμαστε ακόμη στην ζωή, με οδύνη σας αποχαιρετούμε, αφού
αποφασίσατε να μας αποχωρισθείτε φεύγοντας για το μεγάλο ταξείδι.
Ένα ταξείδι χωρίς γυρισμό, χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις, χωρίς περιπολίες, χωρίς φουρτούνες και θαλασσοταραχές, χωρίς την αγωνία
ενός επερχόμενου τυφώνα, όπως τότε στις Αζόρες. Η ναυτοσύνη σας και οι επαγγελματικές σας εμπειρίες απέτρεψαν τότε την καταπόνηση
υλικού και προσωπικού, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Γνωρισθήκαμε μαζί σας τον Οκτώβριο του 1958, όταν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μάς έθεσε υπό τας διαταγάς σας, τοποθετώντας
εσάς ως Κυβερνήτη του υπό παραλαβή Α/Τ ΒΕΛΟΣ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εμάς ως πλήρωμα του πλοίου.
Εις την Αμερική τόσο στα σχολεία που φοιτούσαμε όσο και στο πλοίο αργότερα, μας περιβάλλατε με το ενδιαφέρον σας, την αγάπη
σας και την κατανόησή σας, δίδοντάς μας δύναμη και κουράγιο στις αγωνίες μας και στα υπηρεσιακά και προσωπικά μας προβλήματα
ευρισκόμενοι σε μία ξένη χώρα που μόνο από τον χάρτη και τα βιβλία γνωρίζαμε.
Ήσασταν ο Κυβερνήτης που σας βλέπαμε με συμπάθεια και αγάπη, αισθανόμενοι ασφάλεια και σιγουριά, μέσα σε ένα πολεμικό πλοίο
εξελιγμένης τεχνολογίας για εκείνη την εποχή, αφού είχατε τις εμπειρίες του Β'.Π.Π. και ήσασταν ένας εκ των Αξιωματικών του θρυλικού
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ».
Όταν σας συναντούσαμε στα καταστρώματα του πλοίου, μας μιλούσατε με καλοσύνη, ρωτώντας μας για το πλοίο και τα προβλήματά
του, αλλά και για τα δικά μας προσωπικά προβλήματα, δίνοντάς μας το συναίσθημα της υπηρεσιακής συνεργασίας αλλά και της ανθρώπινης αγάπης και συμπάθειας.
Μας εμπνέατε τον σεβασμό για τις ικανότητές σας και τα διοικητικά σας προσόντα, για τις δίκαιές σας αποφάσεις, για την ναυτοσύνη
σας και δεν αποφεύγαμε να σας συναντούμε στα καταστρώματα, όπως γινότανε πολλές φορές σε άλλα πλοία που απέφευγε να συναντηθεί
το κατώτερο προσωπικό με τον Κυβερνήτη.
Στη διάρκεια της όλης αποστολής στην Αμερική, αλλά και εδώ στην Ελλάδα αργότερα, αποδείξατε ότι είχατε τα προσόντα ενός άξιου
και έμπειρου Αξιωματικού, ενός ηγέτη Αξιωματικού, προσόντα απαραίτητα για να κερδίζετε την εμπιστοσύνη των κατωτέρων σας.
Με τις σοφές σας ενέργειες και την επιμονή σας στην όλη οργάνωση του πλοίου διδάξατε και στο προσωπικό των υπόλοιπων πλοίων
της τότε αποστολής, τις γραφειοκρατικές αναγκαιότητες της παραλαβής των πλοίων τους από τους Αμερικανούς.
Φτιάξατε τα μητρώα του πλοίου, τις οδηγίες λειτουργίας των μηχανών και μηχανημάτων, του πυροβολικού, των υφάλων όπλων και
συντελέσατε στην παραλαβή ενός αξιόμαχου πλοίου με ένα πλήρωμα αγαπημένο και αξιόμαχο που μετά από 60 χρόνια ζωής, εξακολουθούσε να σας θυμάται, και πολλές φορές να συνεστιάζεται μαζί σας.
Αιώνια σας η μνήμη και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάζει.
Αιώνια η μνήμη και όλων εκείνων από το πλήρωμα του ΒΕΛΟΥΣ που βιάστηκαν να μας αποχωριστούν. Όσο ζούμε θα σας θυμόμαστε
όλους με αγάπη και συμπάθεια.
Στην οικογένειά σας και στους συγγενείς σας ευχόμεθα ΥΓΕΙΑ και να ζήσουν να σας θυμούνται.
Καλό ταξείδι, αγαπητέ Κυβερνήτα του Α/Τ ΒΕΛΟΣ.
Καλό ταξείδι, αγαπητέ μας Ναύαρχε.
Οι Υπαξιωματικοί παραλαβής του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, όσοι ακόμη βρισκόμαστε στη ζωή, θα σας θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό.
I. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
Απόστρατος Αξ/κός (ΠΥ/ΡΕ)
Υπαξιωματικός της παραλαβής του Α/Τ ΒΕΛΟΣ

Επικήδειος για τον Aρχιπλοίαρχο (Μ) Ευάγγελο Παππά ΠΝ ε.α.
Από τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Νάνο ΠΝ ε.α.
Αγαπητέ Ευάγγελε,
Εκ μέρους των συμμαθητών σου από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σου απευθύνω με πόνο ψυχής τον τελευταίο χαιρετισμό.
Έρχονται στη μνήμη μας, όλα τα χρόνια της κοινής μας πορείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1960, με την είσοδό μας ως έφηβοι στη
Σχολή. Τι να πρωτοθυμηθούμε... Ακολούθησαν στη συνέχεια υπηρεσίες σε Π.Π., Ναυστάθμους, Επιτελεία αλλά διατηρήσαμε από την αρχή
στενή επαφή με τις εκάστοτε συναθροίσεις μας.
Ήσουν πάντα παρών, όπως και στην πρόσφατη -που παρά την κατάσταση της υγείας σου- συμμετείχες εκφράζοντας τη χαρά που ένοιωθες.
Δυστυχώς ήταν η τελευταία μας αυτή συνάντηση...
Υπηρέτησες με συνέπεια το Ναυτικό, στις διάφορες θέσεις ανταποκρινόμενος στα επί μέρους καθήκοντα, αποφοίτησες δε και από τη
Ν, Μεταπτυχιακή Σχολή Monterey, ΗΠΑ. Μετά την αποστρατεία σου συνέχισες να ασχολείσαι στον ιδιωτικό τομέα.
Θα θυμόμαστε πάντα τον εξαίρετο συμμαθητή, συνάδελφο αλλά κυρίως ένα πραγματικό φίλο, τον Ευάγγελο με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Στους οικείους σου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Καλό σου ταξείδι Ευάγγελε.
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Επικήδειος για τον Πλοίαρχο Ζαφείριο Ζαφειρόπουλο ΠΝ ε.α.

Από τον Πλοίαρχο (E) Γρηγόριο Γεωργακόπουλο ΠΝ ε.α.

Αυτοί που έφυγαν…

Αγαπητέ φίλε Ζαφείρη (Τζεφ) Ζαφειρόπουλε, συμμαθητή στη Σχολή Η-Η/Τ Κανελλόπουλος
Πέρασαν πολλά χρόνια, δεκαετίες πολλές από τότε που συναντηθήκαμε στη Σχολή Η-Η/Τ του ΠΝ και φοιτούσαμε, εσύ δευτεροετής, εγώ
προωτοετής εν έτει 1956. Συνδεθήκαμε φιλικά και είμασταν ειλικρινείς φίλοι σε όλη μας τη σταδιοδρομία στο ΠΝ και ως πολίτες (απόστρατοι) μέχρι που έφυγες. Ο φίλος σου συμπατριώτης και συμμαθητής σου, Μάκης Αντωνόπουλος σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία από την
Αμερική ρωτούσε για σένα και γνώριζε για την υγεία και σταδιοδρομία σου στον πολιτικό βίο σου.
Φίλε Ζαφείρη, υπηρέτησες το αγαπημένο σου ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουνα εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη δουλειά σου, καλός
συνάδελφος, εξαιρετικός χαρακτήρας. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο ΠΝ και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουνα ο πρώτος μεταξύ
των πρώτων συναδέλφων σου. Η προσφορά σου, η απόδοσή σου στο ΠΝ ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου ΠΝ. Η πατρίδα σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτατο βαθμό της κατηγορίας σου.
Ήσουνα παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Έχαιρες της εμπιστοσύνης των ανωτέρω σου. Σε εκτιμούσαν όλοι. Ήσουνα ένας ειλικρινής και τίμιος φίλος. Η γνωριμία μας χρονολογείται από το 1956. Περάσανε πολλά ευχάριστα χρόνια μαζί, στις εκδηλώσεις που κάναμε
τότε.
Φίλε Ζαφείρη, έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους φίλους και συμμαθητές στο ΠΝ που τόσα χρόνια περάσατε μαζί, για
άλλα μέρη, για τους κήπους της χριστιανοσύνης.
Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι, ο Ζαφείρης (Τζεφ) δεν είναι πια μεταξύ μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα μέρη, για την αιωνιότητα, τους κήπους του παραδείσου.
Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στην πολυαγαπημένη οικογένειά του.
Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, από τους συμμαθητές σου, συνεργάτες σου και φίλους σου αξιωματικούς ε.α.

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος

13-08-2020

1936

ΣΚΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

14-08-2020

1939

Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ

ΚΟΥΡΑΚΟΣ Δημήτριος

16-08-2020

1947

Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ Νικόλαος

22-08-2020

1955

Σημαιοφόρος ε.α. ΠΝ

ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ Δημήτριος

02-09-2020

1941

Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος

03-09-2020

1940

Ανθυποπλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Βασίλειος

08-09-2020

1961

Πλοίαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ

ΠΑΣΠΑΤΗΣ Μαρίνος

08-09-2020

1942

Ανθυπασπιστής ε.α. ΠΝ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

12-09-2020

1958

Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΠΑΡΙΣΗΣ Γεώργιος

11-09-2020

1951

Πλωτάρχης ε.α ΛΣ

ΠΑΝΤΑΛΟΣ Εμμανουήλ

13-09-2020

1950

Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΚΑΜΠΥΛΗΣ Ευστάθιος

15-09-2020

1954

Ανθυποπλοίαρχος ε.α. ΠΝ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος

16-09-2020

1945

Υποναύαρχος ε.α. ΛΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτριος

19-09-2020

1929

Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ

ΚΡΕΖΙΑΣ Αναστάσιος

14-10-2020

1940

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2020

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ

Στιγμιότυπα από τον Εορτασμό της Ναυμαχίας Κατακόλου
ΕΑΑΝ / Παράρτημα Ηλείας

Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΝΑ (HEART TEAM)
με το προσωπικό του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
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Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,
Πλατεία Κλαυθμώνος 105 61 Αθήνα
www.eaan.gr
Τηλ: 210-33.10.430,
210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
e-mail: info@eaan.gr
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Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού
ΝΠΔΔ
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Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΝΑ (HEART TEAM)
με το προσωπικό του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

