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Θέματα

Ὁ Χριστός ὡς Λυτρωτής
Γράφει ο Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Φράγκος

Ὁ

Χριστός μας ἐνηνθρώπησε γιά νά μᾶς λυτρώσει
ἀπό τίς ἁμαρτίες. Εἶναι ὁ μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής.
Σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ
κόσμου δέ βρέθηκε οὔτε ἕνας
φιλόσοφος ἤ κοινωνικός ἐπαναστάτης πού νά μπορεῖ μέ κύρος
καί αὐθεντία νά διαβεβαιώσει
κάποιον ὅτι «ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου». Μόνο ὁ Χριστός
ὡς τέλειος καί ἀληθινός Θεός
μπορεῖ νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τό
βάρος ἀλλά καί τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας.
Λύτρα πλήρωνε κάποιος γιά νά ἐλευθερώσει κάποιον αἰχμάλωτο ἤ ὅμηρο. Ἔτσι καί ὁ Χριστός πλήρωσε λύτρον τό αἷμα Του γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπ’ τήν
ἁμαρτία καί τόν αἰώνιο θάνατο. Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει γιά τή λύτρωση: « ... ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί
παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν καί θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας», γράφει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος στήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή (Κεφ. 5, στ. 2).
Καί στήν πρός Τίτον Ἐπιστολή (Κεφ.2, στ. 14) γράφει
: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν, ἵνα
λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνομίας καί καθαρίση
ἑαυτῷ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλῶν ἔργων». Δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔδωσε τόν ἑαυτό Του γιά μᾶς,
γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε ἁμαρτία, νά μᾶς καθαρίσει καί νά μᾶς κάνει λαό δικό του καί ἀγαπημένο,
πού ἀσχολεῖται μέ ζήλο στά καλά ἔργα, ἐπομένως δέν
ἦρθε στή γῆ οὔτε ὡς ἠθικοδιδάσκαλος, οὔτε ὡς κοινωνικός ἐπαναστάτης ἀλλά ὡς Λυτρωτής. Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, τή διδασκαλία Του καί πρό πάντων μέ
τόν Σταυρικό Του θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του ἄνοιξε
τό δρόμο γιά μιά νέα ζωή πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης,
ἀνάτασης καί Ἀνάστασης πού προσφέρεται πλουσιοπάροχα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Εἶναι θαυμάσιο ἕνα ἀπό τά τροπάρια τῶν Μακαρισμῶν τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης πού τονίζει :
«Ἐσταυρώθης δι’ ἐμέ ἵνα ἐμοί πηγάσης τήν ἄφεσιν...».
Δίνοντας τό αἷμα Του πάνω στό Σταυρό ὁ Κύριός μας
κατέστησε δυνάμει ὅλους λυτρωμένους. Δηλαδή ὅλοι
οἱ βαπτισμένοι Χριστιανοί στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος μποροῦμε, ἄν τό θελήσουμε, νά σωθοῦμε. Ἡ σωτηρία ἀπαιτεῖ συνέργεια Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Πρέπει
νά ἀγωνιζόμαστε σάν νά ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπό μᾶς καί

νά προσευχόμαστε σάν νά
ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπ’ τόν Θεό.
Ἀναφέρει ἕνα τροπάριο
τῆς στ’ ὠδῆς τοῦ κανόνος
τοῦ Πάσχα «... συνανέστησας παγγενῆ τόν Ἀδάμ ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου», πού
σημαίνει ὅτι ἀνέστησε ὅλο
τό ἀνθρώπινο γένος, ὅταν
ἀναστήθηκε ἀπ’ τόν τάφο.
Ὅπως ὅμως ἀναφέραμε καί
ἀνωτέρω, ἐν δυνάμει εἴμαστε σεσωσμένοι. Σωζόμαστε

μόνο ὑπό προϋποθέσεις.
Ἐμεῖς πῶς θά πρέπει ν’ ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτήν
τήν μεγαλειώδη προσφορά ἀγάπης; Ἀρχικά θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπ’
τή Λύτρωση καί τή Σωτηρία μας. Ὑπάρχουν κάποιοι
οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι μιά καλή
διδασκαλία, μιά καλή φιλοσοφία, ὥστε νά εἴμαστε καλοί ἄνθρωποι. Ὅμως ἄλλο καλός ἄνθρωπος καί ἄλλο
καλός Χριστιανός. Ὁ καλός ἄνθρωπος μπορεῖ νά γνώρισε τόν Χριστό καί νά Τόν ἐγκατέλειψε. Πῶς λοιπόν
θά μείνει ἑνωμένος μαζί μέ κάποιον πού ἀρνήθηκε γιά
μιά αἰωνιότητα; Ἄλλοι νομίζουν πώς θά λυτρωθοῦν
μόνοι τους μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας καί τῶν δικῶν τους προσπαθειῶν. Ὅμως ὅλα
αὐτά δείχνουν κάποια στιγμή τήν ἀπατηλότητά τους
καί προδίδουν αὐτούς πού τά ἐμπιστεύθηκαν.
Ὁ Χριστός εἶναι Θεός πού στό πρόσωπό Του πραγματοποιήθηκε τό ἀληθινό καί βαθύτερο νόημα ὅλων
τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀπό τά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ Προφητεῖες παρουσιάζουν τόν Χριστό ὡς Λυτρωτή τῆς ἀνθρωπότητας. Καί
πῶς θά συνέβαινε νά συμπίπτουν διαφορετικές προφητεῖες διαφορετικῶν προφητῶν πού ἔζησαν σέ ἄλλη
ἐποχή ὁ καθένας τους, ἄν ὁ Χριστός δέν ἦταν ὁ μόνος
ἀληθινός Θεός;
Ὁ Χριστός παραμένει πάντοτε μαζί μας, παρατείνεται στούς αἰῶνες, εἴμαστε ἀδιάσπαστα ἑνωμένοι μαζί
Του μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας
Κοινωνίας, πού εἶναι τό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας Του στή
γῆ. Μόνο μέ αὐτόν τόν τρόπο, δηλαδή τή συμμετοχή
στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, θά ἐπιτευχθεῖ ἡ Λύτρωση. Γένοιτο !				
Τοιχογραφία ἀπό Ἱερά Μονή Παρακλήτου.
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Ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος
Γρ. Δεμέστιχας ΠΝ, έρχεται να αναδείξει
και να σκιαγραφήσει με το βιβλίο του αυτό
την ανάγκη γιά τη χώρα να αποκτήσει μιά
μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική, καταγεγραμμένη σε επίσημο κείμενο της
Πολιτείας, οδηγό γιά την προοάσπιση και
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες. Τούτο καθίσταται
πολύ περισσότερο επίκαιρο και απαραίτητο, λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο των
ευθέων απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάς, όσο και των γενικότερων
συνθηκών ανταγωνισμού στο γειτονικό
της περιβάλλον, αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Ο συγγραφέας, με ευρύτατη εμπειρία
και σφαιρική γνώση πάνω σε θέματα που
άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας
της χώρας, εμβληματική προσωπικότητα
του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων, εξηγεί
ότι μία μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική καλείται να κινηθεί σε κατευθύνσεις
συνέχειας και συνέπειας στην υπηρέτησή
της, ανεξαρτήτως της εναλλαγής των Κομμάτων στην εξουσία. Είναι η απαραίτηση
πυξίδα που οδηγεί στην επίτευξη των εθνικών συμφερόντων, μέσω αντικειμενικών
στόχων που θα προωθούνται από ανάλογες αντίστοιχες πολιτικές.
Προς τούτο ο Αντιναύαρχος Γρ. Δεμέστιχας παραθέτει συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις, που θα μπορούσε να
αποβούν χρήσιμες στο μέτρο που η Πολιτεία επιλέξει να εκφράσει την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδος σε ένα ενιαίο, ισχυρό
και οραματικό κείμενο, πηγή ακολουθητέας πορείας πλεύσης, που θα αποτελεί
δυναμικό σημείο αναφοράς τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό,
από φίλους και εχθρούς.
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Ιστορικά

Οι Υδραίοι εναντίον του Καποδίστρια
Οι βαθύτεροι λόγοι που αποσιωπώνται
Μια ανάλυση
Του Αντιναυάρχου Δημητρίου Α. Λισμάνη ΠΝ ε.α.

Α

τενίζοντας το 1821, από την απόσταση των 200
χρόνων, θα εστιάσουμε τον ερευνητικό φακό μας
σε μια από τις υποφωτισμένες πλευρές του.
Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου (1827) και μέχρι
την άφιξη του Όθωνα, από τα σημαντικότερα ιστορικά
γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα μας, ήταν η εχθρική στάση των προκρίτων της Ύδρας εναντίον του Ιωάννη Καποδίστρια και η αμείλικτη αντιπολίτευσή τους.
Αναφερόμαστε στη σοβαρή πολιτική σύγκρουση των
Υδραίων με τον Καποδίστρια, για τις μη ικανοποιούμενες
απαιτήσεις τους από τον Κυβερνήτη, με τραγική κατάληξη τη βύθιση πλοίων του εθνικού στόλου (φρεγάτα
«Ελλάς» και κορβέτα «Ύδρα») από τον ναύαρχο Ανδρέα
Μιαούλη, στον Πόρο, την 1η Αυγούστου 1831, με εντολές
των Υδραίων προκρίτων. Ήταν τότε που «…εβόγγισε όλο
το Έθνος» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
Και το εύλογο ερώτημα που γεννάται, είναι: γιατί
έγιναν όλα αυτά;
Κατά την ιστοριογραφία της εποχής, οι Υδραίοι κατέθεταν αιτήματα στον Καποδίστρια, που τα θεωρούσαν
δίκαια, σαν αναγνώριση των θυσιών τους: (α) Αποζημιώσεις γενικών δαπανών για το ναυτικό αγώνα. (β) Επισκευές των πλοίων που σάπιζαν ακίνητα. (γ) Αναγνώριση αυτών των αναγκών, ως εθνικό χρέος, όπως τις είχαν
αναγνωρίσει οι προηγούμενες εθνοσυνελεύσεις. (δ)
Οικονομική ενίσχυση των πλοιάρχων και του δεινοπαθούντος λαού του νησιού από την ανεργία, κ.ά. Ο Καποδίστριας δεν ικανοποιούσε τα αιτήματα ή τα ανέβαλε,
και οι Υδραίοι αντιδρούσαν. Έπαιρνε ο Κυβερνήτης κατασταλτικά μέτρα στις αντιδράσεις των Υδραίων, αυξανόταν κλιμακούμενη η αντίδραση εκείνων. Έτσι, από
δυσαρέσκεια στην αρχή, έγινε αγανάκτηση, έφθασε σε
οργή εναντίον του, σε ανοικτή εχθρότητα.
Ας προσέξουμε, τώρα, εδώ. Η γενικότερη αντίληψη
που επικρατεί, θεωρεί, ότι οι παραπάνω λόγοι αποτελούν τη βάση, την όλη ουσία του «κακού». Εμ δεν είναι
έτσι. Η αντίληψη αυτή είναι εσφαλμένη. Οι παραπάνω
λόγοι είναι απλώς οι προφάσεις, τα προσχήματα, οι
αφορμές της πολεμικής των Υδραίων εναντίον του
Καποδίστρια.
Τα αίτια ήσαν άλλα. Δηλαδή, άλλοι ήσαν οι βαθύτε-

ροι λόγοι, το βαθύτερο κίνητρο, το γιατί. (Θυμάται ο
γράφων, όταν ο αυστηρός καθηγητής των μαθηματικών
στο Γυμνάσιο, Βασίλης Αθανασόπουλος, εξέταζε αμελείς
μαθητές στην έδρα, έλεγε: «το γιατί, που ’φαγε το μαθητή»). Το «γιατί» είναι δύσκολο να το βρεις και να το
εξηγήσεις, αλλά είναι απαραίτητο, επειδή αποκαλύπτει
την αλήθεια.
Η αλήθεια συνήθως ενοχλεί. Αλλά η ιστορική αλήθεια, δεν μπορεί ούτε να αποσιωπηθεί, ούτε να παραποιηθεί. Το έργο και ο σκοπός της ιστορίας είναι το
ωφέλιμο που βγαίνει από την αλήθεια. Ο μεγάλος
Θουκυδίδης πίστευε πολύ στην ακριβή γνώση των
πραγμάτων. Άλλωστε, για τους αρχαίους προγόνους
μας, η λέξη Ιστορία σήμαινε τη γνώση, όχι το συμβάν.

Ιωάννης Kαποδίστριας
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Ελεύθερο Βήμα
Η ιστοριογραφία, λοιπόν, έχει χρέος να σέβεται την
αληθινή γνώση της ιστορίας, να ακολουθεί γνώμονα
σολωμικό («εθνικόν το αληθές»).
Εκείνοι που αντιλαμβάνονται, λοιπόν, ποια είναι τα
βαθύτερα κίνητρα της αντιπαλότητας των Υδραίων με
τον Καποδίστρια, τα αίτια, δεν τα αποκαλύπτουν όμως.
Διστάζουν, μήπως πληγεί η εικόνα κάποιων ιστορικών
προσώπων - επειδή καταλαβαίνουν ότι σε αυτά κρύβεται η αλήθεια που πονάει. Έτσι, βέβαια, και η ιστορία
προσβάλλεται και ο αναγνώστης μένει ανημέρωτος ή
παραπληροφορημένος.
Εμείς θα απομυθοποιήσουμε τους Υδραίους και θα
τους δούμε ως ανθρώπους της εποχής τους, με τις
σπουδαίες ικανότητες και δεξιότητές τους και με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και με τις ατέλειες μιας δικής τους κληρονομιάς και κουλτούρας που
κουβαλούσαν.
Δεν αποσκοπούμε να αθωώσουμε ή να δικαιολογήσουμε τους Υδραίους - ούτε τολμάμε να καταδικάσουμε τον Καποδίστρια. Αλλά, ούτε και να θίξουμε την
ανεκτίμητη προσφορά των πρώτων στον Ναυτικό Αγώνα. Σκοπός μας, μοναδικός, είναι να τους καταλάβουμε
σωστότερα και να μάθουμε καλύτερα την ιστορία μας.
Είναι πολλοί, που δεν γνωρίζουν τα ακριβή αίτια της
σημαντικής αυτής σελίδας της ιστορίας μας. Όσοι ξέρουν
κάτι, ξέρουν μόνο το καταστροφικό του αποτέλεσμα.
Αν ρωτήσετε σήμερα κάποιον, τι γνωρίζει για τον Μιαούλη - αν δεν σας πει «ήρωας του ’40» (έχουν ακουστεί
και τέτοια), αλλά κάτι έχει πιάσει τ’ αφτί του – το πιθανότερο είναι να απαντήσει: «Α, είναι αυτός που βύθισε
το στόλο», σκάζοντας κι ένα ειρωνικό χαμόγελο - κι ας
μη γνωρίζει τίποτα άλλο. Τούτο το αιώνιο στίγμα που
ακολουθεί τον Ανδρέα Μιαούλη.
Και ερωτούμε, λοιπόν, γιατί μας φαίνεται ακατανόητη η αντιπαλότητα των Υδραίων εναντίον του Καποδίστρια; Γιατί βλέπουμε σαν παράλογα, εξωφρενικά,
μέχρι και αντεθνικά, αυτά που απαιτούσαν από τον
Καποδίστρια; Η απάντηση είναι: διότι, απλά, δεν τους
έχουμε μάθει καλά, επειδή δεν μας τα έχουν πει όλα
(για τους λόγους που προαναφέραμε). Και γι’ αυτό,
εμείς θα τα πούμε.
Επιγραμματικά, η άποψή μας είναι, ότι: Οι Υδραίοι
πρόκριτοι δεν ήθελαν τον Καποδίστρια, όχι μόνο τους
λίγους μήνες πριν από τα γεγονότα, δεν τον ήθελαν
από την αρχή που ήρθε, δεν τον ήθελαν καθόλου και
που ήρθε στην Ελλάδα. Ακόμη. Οι Υδραίοι ποτέ δεν
ήθελαν να έχουν κανέναν «Καποδίστρια» πάνω απ’
το κεφάλι τους. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, τόσο σύντομη, τόσο γυμνή και τόσο σκληρή. Η ψυχρή αλήθεια για
τη θερμή σύγκρουση που επήλθε.
Τώρα, οι λόγοι αυτής της στάσης των Υδραίων είναι
πολλοί και διάφοροι. Έρχονται από το βάθος των χρό-
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νων και όλοι εξηγούν την αλήθεια και καταλήγουν στην
αλήθεια, στο γιατί. Τους έχουμε πει και τους έχουμε
γράψει, κατά καιρούς. Θα τους αναφέρουμε πάλι, πολύ
σύντομα, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα1.
Οι Υδραίοι αποτελούσαν, από παλιά, μία αυτοκέφαλη οντότητα, μία ναυτική δύναμη υπολογίσιμη με
ακμάζουσα οικονομία· στον ναυτικό Αγώνα, δε, απέκτησαν και έναν δεσπόζοντα ηγετικό ρόλο σε όλον τον
ελληνικό χώρο. Πριν από την επανάσταση, τυπικά μόνο,
υπάγονταν στην οθωμανική διοίκηση. Η Ύδρα ανήκε
στο πασαλίκι (επαρχία) των νησιών του Αιγαίου, που
υπαγόταν διοικητικά και φορολογικά στον Καπουδάν
πασά, ναύαρχο/αρχηγό του στόλου του Αρχιπελάγους
(Αιγαίου). Η διοίκηση των νησιών ασκείτο από τον
γραμματέα του και βοηθό, τον Δραγουμάνο ή Διερμηνέα του Στόλου (Έλληνα Φαναριώτη).
Οι Οθωμανοί άφησαν τη διοίκηση, άτυπα, στους
ντόπιους πλουσίους, τους «νοικοκυραίους», επικεφαλής ενός αριστοκρατικού συστήματος τοπικής διακυβέρνησης, με κάποιες υποχρεώσεις. Αυτοί ήσαν υπεύθυνοι να εφαρμόζονται τα φιρμάνια της οθωμανικής
διοίκησης, να τηρείται η εσωτερική τάξη, να επανδρώνονται τα πλοία του αυτοκρατορικού στόλου με πληρώματα Υδραίους (όπως οριζόταν), να διατίθενται πλοία
όταν εζητούντο και να πληρώνονται οι φόροι στον
αποστελλόμενο εισπράκτορα. Οι Οθωμανοί, με άλλα
λόγια, διοικούσαν μέσω των προκρίτων και ενδιαφερόντουσαν μόνο να μαζεύουν τους φόρους και να
εκτελούνται οι διαταγές τους, που επιβεβαίωναν έτσι
και την αίσθηση της κυριαρχίας τους. Κατά τα άλλα,
ήθελαν να έχουν την ησυχία τους (Ανατολίτες, γαρ).
Ένα σύστημα μερικής αυτονομίας (ή ημιαυτονομίας).
Οι Υδραίοι, στην πραγματικότητα μπόρεσαν να
οργανώσουν και να ασκήσουν ανεξάρτητη εσωτερική
διοίκηση και ελεύθερη θρησκευτική λατρεία. Αποτελούσαν «κράτος εν κράτει». Επομένως, γιατί να θέλουν
να αλλάξουν ένα διοικητικό σύστημα επωφελέστατο,
που απόκτησαν με την ικανότητά τους, και να βάλουν
άλλους στο κεφάλι τους; (καθαρά λόγια).
Είναι γνωστό, πως οι παραχωρήσεις αυτές των Οθωμανών στους Υδραίους δεν έγιναν τυχαία, αλλά από
ανάγκη. Είχαν ανάγκη τη μεγάλη ναυτική εμπειρία και
τη δυναμικότητά τους, από τις οποίες εξαρτάτο το
1. Σχετικές εργασίες του γράφοντος: (α) «Ναυτικού Αγώνα
Αποσιωπώμενα», «Περίπλους», εκδ. Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος, Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ. 2009. (β) «Ναυτικού Αγώνα
Αποσιωπημένα- Οι ναυμάχοι όπως δεν τους ξέρουμε»,
«Ναυτική Επιθεώρηση», Δεκ.2017-Ιαν.-Φεβ.2018. (γ)
«Οι ήρωες ναυμάχοι του Εικοσιένα, όπως δεν τους ξέρουμε», παρουσίαση σε ημερίδα ναυτικής ιστορίας με
θέμα «Το Ναυτικό κατά την Ελληνική Επανάσταση», Υπηρεσία Ναυτικής Ιστορίας, 22/3/2017.
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ναυτικό τους εμπόριο και εν πολλοίς η αποτελεσματικότητα του στόλου τους. Το τελευταίο το παραδέχονταν
και οι ίδιοι οι Οθωμανοί, όπως αποκαλύπτεται από τη
δημοσιοποίηση των οθωμανικών αρχείων, που έγινε
πρόσφατα (βλ. άρθρο του γράφοντος, «Ναυτική Ελλάς»,
Ιούλ. & Αύγ. 2019).
Στο πλαίσιο του εσωτερικού διοικητικού συστήματος της Ύδρας, που αποσαφηνίσαμε παραπάνω, την
ουσιαστική διοίκηση -μέχρι την επανάσταση- ασκούσε
ο επικεφαλής των προεστών, Λάζαρος Κουντουριώτης,
ο οποίος επανεκλέγηκε και το 1823, μέσα στον αγώνα.
Οι Υδραίοι μπήκαν στην επανάσταση, όπως μπήκαν,
πολέμησαν γενναία, όπως έτσι ήξεραν, κέρδισαν δόξα,
αλλά στο τέλος έχασαν την οικονομική τους δύναμη.
Ποτέ, όμως, δεν έχασαν την ταυτότητά τους, δεν ξέχασαν αυτό που ήσαν. Αυτό δεν διανοούντο να το χάσουν
με τίποτα, γιατί αυτό αισθανόντουσαν ότι τους αντιπροσώπευε. Δεν θα μπορούσαν, ποτέ, να παραδώσουν
τον εαυτόν τους. Θα πολεμούσαν γι’ αυτό. Κι αυτό
ακριβώς έκαναν.
Επιθυμούσαν να βρίσκονται μέσα στη διοίκηση του
νέου ελληνικού κράτους, χωρίς να χάσουν τη θέση και
τα προνόμια που είχαν ανέκαθεν. Ήθελαν να παίξουν
τον ρόλο που θεωρούσαν ότι τους αναλογούσε. Εδώ,
όμως, ήρθαν αντιμέτωποι με την θεσμική πραγματικότητα του νέου ενιαίου κράτους. Συγκρούστηκαν με τον
εκφραστή της, τον Καποδίστρια.
Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας των Υδραίων έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην εν γένει συμπεριφορά τους. Διατήρησαν τα βιολογικά και ψυχικά γνωρίσματα της
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αρβανίτικης καταγωγής τους, αλλά και την καθαρή
ελληνική συνείδηση (Οι πρόγονοί τους μέτοικοι στην
Ύδρα, θύμιζαν τους Δρύοπες-Δωριείς - 13ος π.Χ. αι. - από
τους οποίους προέρχονταν)2. Βαρύτητα και σταθερότητα χαρακτήρα, πάθη έξαλλα, πολεμικότητα, επιμονή
που φτάνει τα όρια του πείσματος, λιτότητα, μανία του
κέρδους, τυχοδιωκτισμό, συναίσθημα της ιεραρχίας
αξιών, άκρατη αρχομανία, πειθαρχικότητα, αλλά και
εγωκεντρισμό που φτάνει ως την επανάσταση και δυσχεραίνει την προσαρμογή στη γνώμη των άλλων. Σε
σύγκριση με τους Σπετσιώτες, ομοιογενούς καταγωγής,
οι Υδραίοι ήσαν πιο τραχείς, επίμονοι και σκληροί.
Στην όξυνση της αντιπαλότητάς τους με τον Καποδίστρια, έπαιξε ρόλο και η παρέμβαση του αρχηγού
των ρωσικών ναυτικών δυνάμεων της Μεσογείου αντιναυάρχου P. Ricord (διαδόχου του Heyden της ναυμαχίας του Ναβαρίνου). Πέραν αυτού, οι Υδραίοι κουβαλούσαν από παλιά εφιαλτικές εμπειρίες από τους Ρώσους. Ανάλογα με τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην
Ανατολική Μεσόγειο, οι Ρώσοι έμπλεκαν τους υπόδουλους Έλληνες ναυτικούς με ψεύτικες υποσχέσεις να
απελευθερωθούν, τους εξήγειραν εναντίον της Πύλης,
στους μεταξύ τους πολέμους και τους εγκατέλειπαν
μετά από κάθε ειρήνευση (που είχε, συνήθως, οδυνηρά αποτελέσματα για τους Οθωμανούς), στην βαριά
εκδίκηση του κατακτητή.
Ιστορική αναγραφή αναφέρει: «Ενδεκάκις, από το
1453, οι ρώσοι εκίνουν τους υποδούλους Έλληνας κατά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκαταλείποντες αυτούς μεθ’ εκάστην ειρήνην…» (βλέπε και σημείωση3).
Τις τελευταίες προδοσίες των Ρώσων στους Έλληνες,
τις έζησαν οι Υδραίοι που τώρα σχολιάζουμε και οι
πατέρες τους:
▪ Τα «Ορλωφικά» (1770), όταν οι δύσκολοι και συντηρητικοί Υδραίοι έμειναν ουδέτεροι και έσωσαν τον
εαυτόν τους και τη ναυτιλία τους, σε αντίθεση με τους
2. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εθνική συνείδηση των Υδραίων εφοπλιστών και καπεταναίων, που με
καμάρι έδιναν στα πλοία τους, τις βάρκες και τα κανόνια,
ονόματα αρχαίων Ελλήνων ηρώων και μυθικών θεοτήτων· των συντροφοναυτών, που τις ώρες της ανάπαυσης
καθόντουσαν σταυροπόδι στο κατάστρωμα με την κούπα κρασί στο χέρι και άκουγαν τον ναύκληρο ή τον γραμματικό να τους διαβάζει τα κατορθώματα του Οδυσσέα
ή του Μέγα-Αλέξανδρου και να ξεσπούν σε τραγούδια
του Ρήγα· τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους στο Έθνος, αυτών που τα έδωσαν όλα στην Επανάσταση -και την ζωή
τους την ίδια- και αποσύρθηκαν από το προσκήνιο όχι
πλουσιότεροι, αλλά ενδοξότεροι, όπως ταιριάζει στους
μεγάλους.
3. Τρύφ. Π. Κωνσταντινίδου, πλοιάρχου Β.Ν. «Καράβια, Καπετάνιοι & Συντροφοναύται», σ. 26, υποσημ.2, έκδ. Ιστορική Υπηρεσία Β.Ν., Αθήναι 1954.
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Σπετσιώτες και άλλα ναυτικά νησιά που κατεστράφησαν
και δύσκολα συνήλθαν.
▪ Ο διαρκής και σκληρός πόλεμος καταδρομών της
Μεγάλης Αικατερίνης (1787-1792), όταν οι Υδραίοι
έπαθαν τα πάνδεινα από τους στολίσκους του Κατσώνη, τον ίδιο και τους πειρατές του·
▪ Ο Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος (1806-1807), όταν ο
Δημήτριος Σενιάβιν, ναύαρχος του Αυτοκρατορικού
Ιμπερατορικού ρωσικού στόλου, εξέγειρε τους Έλληνες
του Αρχιπελάγους εναντίον των Οθωμανών. Τότε, οι
περισσότεροι Υδραίοι πίστεψαν τις απελευθερωτικές
υποσχέσεις των Ρώσων, τους ακολούθησαν, εκτέθηκαν
εναντίον της Πύλης και στο τέλος προδόθηκαν από τους
πρώτους. Όταν οι ρώσο-τουρκικές επιχειρήσεις ανεστάλησαν, ο Σενιάβιν με το στόλο του έφυγε από το
Αιγαίο για το Ιόνιο - δεν χρειαζόταν πια τους Υδραίους
- και τους εγκατέλειψε στη λυσσώδη οργή των πασάδων.
Οι Υδραίοι έπαθαν φρικτά αντίποινα και έμειναν και
χωρίς αρχηγούς, γιατί ο Λάζαρος Κουντουριώτης και οι
πρόκριτοι που είχαν ακολουθήσει τον Σενιάβιν, έφυγαν
μαζί του για να σωθούν, αλλά αυτός τους παράτησε
στη θάλασσα των Κυκλάδων(!) και έπαθαν τα όσα
δεινά τους4.
Όταν, λοιπόν, η κρίση μεταξύ των Υδραίων με τον
Καποδίστρια κορυφώθηκε (άνοιξη 1831), εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία και συνέπραξαν μαζί τους, όσοι
ήσαν δυσαρεστημένοι κατά του Κυβερνήτη ή είχαν
υποπέσει στη δυσμένειά του, καθώς και ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος για να ασκήσει αντιπολίτευση στον
Καποδίστρια από προσωπική φιλαρχία. Σχηματίστηκε,
έτσι, μία αντικαποδιστριακή εστία στην Ύδρα, παράλληλα με τις άλλες στη Σάμο και τη Μάνη.
Αυτή ακριβώς η έκρυθμη κατάσταση ευνοούσε
σημαντικά τους στρατηγικούς στόχους των Άγγλο-Γάλλων στην περιοχή. Γι’ αυτό, ενώ οι τρεις μεγάλες «σύμμαχες» προστάτιδες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) είχαν αναλάβει τη διαφύλαξη της τάξης, της ησυχίας και των προσωρινών καθεστώτων του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους, οι Άγγλο-Γάλλοι -ιδίως οι πρώτοι- όχι
μόνο ανέχονταν την εσωτερική πολιτική αναταραχή

που ξέσπασε, αλλά και την υπέθαλπαν έντονα. Θεωρούσαν ότι με τον Καποδίστρια στην Ελλάδα, ενισχύεται η επιρροή της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
σε βάρος τους· μία στρατηγική που εξακολουθεί να
υπάρχει ενεργή μέχρι σήμερα.
Αυτά τα είχε αντιληφθεί ο Καποδίστριας, γι’ αυτό
εξάρτησε τις ελπίδες του, μόνο από τον πρέσβη της
Ρωσίας και τον ρωσικό στόλο της Μεσογείου, και αποφάσισε να εξαναγκάσει τους Υδραίους σε υποταγή. Η
απόφαση, όμως, αυτή του Κυβερνήτη χειροτέρεψε τις
ιστορικές αντιπάθειες των Υδραίων εναντίον των Ρώσων
και ανησύχησε περισσότερο τους ήδη θορυβημένους
Άγγλο-Γάλλους. Ο Καποδίστριας διέταξε, τελικά, την
προετοιμασία των πλοίων του εθνικού στόλου, που
ορμούσαν στον Πόρο, να μεταφέρουν στρατό στην Ύδρα
και τα άλλα νησιά, να ασκήσουν ναυτικό αποκλεισμό,
να ακινητοποιήσουν την υδραίικη ναυσιπλοΐα και να
πατάξουν την ανταρσία. Η αιματοχυσία και τα θλιβερά
γεγονότα, δεν άργησαν να έρθουν.
Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι, όσα
έκανε ο Καποδίστριας προερχόντουσαν από πρόθεση
αγαθή και για το συμφέρον της Ελλάδας. Με αυτό
συμφωνούν και οι αντίπαλοί του. Αλλά ο τρόπος, που
τα εφάρμοζε, δεν ήταν αρεστός, ούτε ανεκτός, το ίδιο,
από όλους τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας δεν είχε καταλάβει καλά, όσους ζούσαν από πολύ παλιά στον τόπο
αυτό.
Το μεγάλο σφάλμα των προκρίτων της Ύδρας ήταν,
ότι το πείσμα τους, μεγαλύτερο από το πείσμα του
Κυβερνήτη, τους έσπρωξε πέραν από το επιτρεπόμενο.
Ο Κολοκοτρώνης, αυτός που τόσο πόνεσε για τα
λυπηρά γεγονότα που έγιναν στον Πόρο, ωστόσο, υποδείκνυε στον Καποδίστρια την πορεία που έπρεπε να
ακολουθήσει στα εσωτερικά πράγματα. Του σύσταινε
να εφαρμόζει τα μέτρα που είχε κατά νου, σταδιακά.
Του σύσταινε περίσκεψη.

4. Ένας συνελήφθη με το πλήρωμά του από τους Τούρκους,
αλείφθηκε με πίσσα, κρεμάστηκε στα ξάρτια και κάηκε
ζωντανός. Άλλος, μεταφέρθηκε στην Πόλη και ποντίστηκε
μέσα σε σάκο στη θέση «σαράϊ-μπουρνά» του Βοσπόρου.
Άλλος, μαζί με τον γιο του υπέστησαν τον οικτρό θάνατο
του εντοιχισμού! Ο Λάζαρος Κουντουριώτης, με άλλους
προκρίτους κατέφυγαν στην Τήνο, για να αποφύγουν τη
μήνιν των Τούρκων. Από εκεί δραπέτευσαν στα Κύθηρα
(υπό γαλλική κυριαρχία), αλλά εγκλείστηκαν στο φρούριο
των Κυθήρων. Απ’ όπου, βράδυ, ο Κουντουριώτης κατέβηκε με σχοινί τα τείχη του Φρουρίου και απέδρασε, ενώ
οι άλλοι απομονώθηκαν περισσότερο.

  
Πληρέστερα τώρα πληροφορημένοι, θα μπορέσουμε:
ορθότερα να κρίνουμε τη δύσκολη και θολή αυτή σελίδα
της ιστορίας μας και τους πρωταγωνιστές της, να μάθουμε την ίδια την ιστορία καλύτερα, και να βγάλουμε τα
συμπεράσματά μας, με περίσκεψη όμως.		
«Ιωάννης Καποδίστριας» φωτό ειλημμένη στις 10_11_2020 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/
Ιωάννης_Καποδίστριας#/media/Αρχείο:Kapodistrias2.jpg
«Ανδρέας Μιαούλης» φωτό ειλημμένη στις 10_11_2020 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Ανδρέας_Μιαούλης #/media/Αρχείο:Miaoulis.jpg
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Η Διαχρονικότητα της Τουρκικής απειλής
Του Υποναυάρχου Ιωάννου Π. Οικονομόπουλου ΠΝ ε.α. - Καθηγητού Σ.Ν.Δ.
Στο τεύχος 157 των Θαλασσινών Απόηχων (Ιούλιος Αύγουστος 2020) δημοσιεύτηκε μελέτη, στην οποία
υποστηρίζουμε ότι η εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδος
- Τουρκίας δεν είναι δυνατή.
Πριν 41 χρόνια (Οκτώβριος 1979) ο αείμνηστος Ναύαρχος Ι. Τούμπας, κατά την επίσημη υποδοχή του στην
Ακαδημία Αθηνών, εκφώνησε την καθιερωμένη ομιλία,
με θέμα τις παράνομες βλέψεις και απαιτήσεις της
Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο. Διαβάζοντας αυτή την
ομιλία του παρελθόντος, βιώνουμε το παρόν.
Η ομιλία αυτή μαζί με άλλες του Ακαδημαϊκού Ι.
Τούμπα δημοσιεύτηκε, κατόπιν αδείας της Ακαδημίας,
σε έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Την αναδημοσιεύουμε αυτούσια διότι: α) ενισχύει την τεκμηρίωση της μελέτης μας σε ό,τι αφορά την Τουρκία, β)
επιβεβαιώνει την διαχρονικότητα της τουρκικής απειλής, γ) περιέχει νομικά επιχειρήματα κατά της Τουρκίας και δ) αποδεικνύει την υπαιτιότητα της Τουρκίας
στη διαχρονική διένεξη μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας.


ΑΙΓΑΙΟΝ
Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Ιωάννου Τούμπα
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ υμάς θερμώς κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, διά τους εξαιρέτους και φιλόφρονας λόγους, ους
είχατε την ευγενή καλωσύνην να μού απευθύνετε. Και
ευχαριστώ, ομοίως, διά την περιβολήν της αλύσεως,
η οποία αποτελεί σύμβολον ισοβίου δεσμού προς το
Ανώτατον τούτο Πνευματικόν ίδρυμα της Χώρας.
Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω θερμώς και τα
αξιότιμα μέλη της Ακαδημίας διά την τόσην ευμενή δι’
εμέ ψήφον των, η οποία μού επιτρέπει να ομιλώ σήμερον από του εξόχως τιμητικού και διακεκριμένου
τούτου βήματος. Και υποβάλλω ομοίως τας ευχαριστίας μου προς τον εξοχώτατον Κύριον Πρόεδρον της
Δημοκρατίας και την Κυβέρνησιν διότι ευηρεστήθησαν
να επικυρώσουν την εκλογήν μου.
Κύριε Λεωνίδα Ζέρβα. Γνωρίζω καλώς την λαμπράν
πνευματικήν και επιστημονικήν δράσιν σας και το εξαίρετον έργον το οποίον απεδώσατε εις την Χώραν από

πολλαπλών σκοπιών. Είναι πλήρως γνωστά εις τους
Ελληνικούς, αλλά και τους Διεθνείς επιστημονικούς
κύκλους το κύρος σας, τα επιτεύγματά σας και η επιστημονική ακτινοβολία σας. Διά τούτο οφείλω να σας
είπω ότι αισθάνομαι όλως ιδιαιτέραν τιμήν, διότι προσωπικότης της υμετέρας ολκής ευηρεστήθη να με
δεξιωθή σήμερον και να εκφρασθή με τόσον κολακευτικούς χαρακτηρισμούς δι’ εμέ. Σας υποβάλλω τας
θερμάς και εκ βαθέων ευχαριστίας μου.
Κατά την σημαντικήν και ωραίαν αυτήν στιγμήν της
ζωής μου, η σκέψις μου ανατρέχει εις τους προηγηθέντας εμού κατά το παρελθόν εις την Έδραν των Στρατιωτικών Επιστημών διακεκριμένους Στρατιωτικούς και
σοφούς ερευνητάς, τους Στρατηγόν Αλ. Μαζαράκην,
Ναύαρχον Στ. Λυκούδην και Ναύαρχον Δημ. Φωκάν.
Είχα την τιμήν και την τύχην να υπηρετήσω υπό τον
Ναύαρχον Φωκάν συνεπώς είμαι εις θέσιν να γνωρίζω
τας αρετάς του διακεκριμένου τούτου ανδρός, ο οποίος παρά την διαφοράν ηλικίας, με ετίμα διά της φιλίας
και της εμπιστοσύνης του. Πλείστα όσα απεκόμισα και
πλείστα όσα εδιδάχθην παρ’ αυτού. Αι αρεταί υφ’ ων
ήτο κεκοσμημένος και αι πολλαπλαί και ποικίλαι γνώσεις του τού είχον προσδώσει εξαίρετον κύρος και
είχον επισύρει τον σεβασμόν.
Αφήκε αξιόλογον συγγραφικόν έργον, κυρίως ιστορικόν, ναυτικού περιεχομένου, το οποίον εκτιμάται
ιδιαιτέρως. Η δίτομος έκθεσίς του επί της δράσεως του
Πολεμικού Ναυτικού κατά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον
αποτελεί όντως μνημείον του είδους.
Υποκλίνομαι με σεβασμόν και συγκίνησιν προ της
ιεράς σκιάς του.
Κύριε Πρόεδρε,
Κατά τα τελευταία έτη η Χώρα μας αναιτίως και
αθελήτως έχει εμπλακή εις μίαν λίαν σοβαράν κρίσιν
των εξωτερικών σχέσεών της προς την Τουρκίαν. Αι ήδη
τεταραγμέναι σχέσεις των δύο Κρατών λόγω του Κυπριακού, επεδεινώθησαν από του 1972 σοβαρώς εξ
αιτίας νέων βλέψεων και απαιτήσεων της Τουρκίας,
διά την κυριαρχίαν του Αιγαίου, πλέον.
Το θέμα είναι εξόχως σοβαρόν διά τους Έλληνας
και πάντοτε επίκαιρον. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος
με ώθησε να επιλέξω ως θέμα της σημερινής ομιλίας
μου το ΑΙΓΑΙΟΝ.
Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και να
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εξαντληθεί εν τόσον μέγα θέμα εις μίαν ομιλίαν περιωρισμένης χρονικής διαρκείας, ως η σημερινή.
Σήμερον θα προσπαθήσω να θέσω και να εξετάσω
το πρόβλημα του Αιγαίου από των κυριωτέρων πλευρών του. Διά να καταστή πλέον αντιληπτόν και εύληπτον
θα ακολουθήσω την μέθοδον της αναλύσεως, διά της
αντιπαραβολής των Τουρκικών θέσεων και επιχειρημάτων προς τας Ελληνικάς θέσεις, ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης και αντικειμενική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η Τουρκία αρχικώς διά των από του 1972 γνωστών
νύξεων και υπαινιγμών και βραδύτερον διά των επίσης
γνωστών «παραχωρήσεων αδειών», κατά τα έτη 1973
και 1974, προς την Τουρκικήν Κρατικήν Εταιρείαν Πετρελαίων, αλλά και διά των μεταγενεστέρων ερευνητικών πλόων του ειδικού σκάφους ΣΙΣΜΙΚ, εξεδήλωσε
πλέον ή σαφώς τας προθέσεις της όπως διεκδικήση
υπέρ αυτής το ήμισυ της υφαλοκρηπίδος του ΑΙΓΑΙΟΥ.
Η πρόθεσίς της αυτή εμφανίζεται πλέον σαφής εκ
του γεγονότος καθ’ ό πέραν των βλέψεών της διά την
υφαλοκρηπίδα προέβαλλε και «δέσμην» όλην διεκδικήσεων και διαρρυθμίσεων αφορωσών εις θέματα
ζωνών ευθύνης του Αιγαίου. Και συγκεκριμένως προέβαλλε αξιώσεις διά νέαν διαρρύθμισιν των ζωνών
ευθύνης του ναυτικού ελέγχου, ζητεί μετακίνησιν προς
όφελός της τής διαχωριστικής γραμμής ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας, του γνωστού F.I.R. και λοιπάς.
Αλλά πάντα ταύτα δεν σημαίνουν τίποτε άλλο, ει
μη ότι, μετά πάροδον ημίσεος και πλέον αιώνος σχετικώς ηρέμων σχέσεων μεταξύ των δύο Κρατών, από
της υπογραφής δηλαδή της Συνθήκης της Λωζάννης,
αντιμετωπίζομεν σήμερον σαφήν απειλήν κατά της
ακεραιότητος του Εθνικού και του ζωτικού μας χώρου.
Τα προβαλλόμενα Τουρκικά αιτήματα είναι μορφής
Νομικής, Γεωμορφολογικής και Πολιτικής. Θα προβώ
εις την εξέτασιν εκάστου τούτων ιδιαιτέρως, αρχόμενος
από των Νομικών επιχειρημάτων.
Η Τουρκία κατ’ αρχήν, θεωρεί και υποστηρίζει ότι
δεν δεσμεύεται από τας διατάξεις του Διεθνούς κατά
θάλασσαν Δικαίου ως μη έχουσα υπογράψει την Σύμβασιν της Γενεύης του 1958.
Εν συνεχεία υποστηρίζει ότι και αν θεωρηθή ότι αι
διατάξεις της Συμβάσεως του 1958 έχουν εφαρμογήν
εις την περίπτωσιν του Αιγαίου, τούτο δεν σημαίνει ότι
θα ήτο δυνατόν να προκύψη μία δεσμευτική εις βάρος
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδος.
Iσχυρίζεται δε ότι η Σύμβασις της Γενεύης δεν καθορίζει τρόπον αυτομάτου οριοθετήσεως, δεδομένου
ότι προβλέπει ότι τούτο πρέπει να αναζητηθή διά συμφωνίας των δύο χωρών.
Εις το σημείον τούτο δέον να υπενθυμίσω ότι το
σχετικόν άρθρον της Συμβάσεως της Γενεύης του 1958
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περί υφαλοκρηπίδος αναφέρει τα ακόλουθα: «...Η
οριοθέτησις γίνεται διά συμφωνίας. Ελλείψει συμφωνίας, ισχύει η μέση γραμμή (μεταξύ των ακτών των δύο
χωρών), εκτός εάν ειδικαί περιπτώσεις επιβάλλουν
διάφορον χάραξιν...».
Περαιτέρω η Τουρκική άποψις δίδει την ερμηνείαν
ότι αποκλείονται αυτόματοι λύσεις, έκαστον δε πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται συμφώνως προς τας
πάσης φύσεως ειδικάς συνθήκας αι οποίαι το επηρεάζουν.
Εν συνεχεία ισχυρίζεται ότι και η μετά το 1958 ακολουθηθείσα πρακτική των Κρατών, ως και αι σχετικαί
αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων, αι οποίαι διαμορφώνουν το Διεθνές Δίκαιον, παρουσιάζουν παραδείγματα τα οποία ενισχύουν τας Τουρκικάς θέσεις. Και
συγκεκριμένως υποστηρίζουν ότι δύναται να χαραχθή
οριοθετική γραμμή υφαλοκρηπίδος όπισθεν νήσων
ανηκουσών εις άλλο Κράτος, περαιτέρω δε ισχυρίζονται
ότι ο κανών της Μέσης Γραμμής δεν τυγχάνει αυτομάτου εφαρμογής.
Οι Τούρκοι διά να βασίσουν την επιχειρηματολογίαν αυτήν έχουν επιλέξει, μεταξύ άλλων, και τρεις περιπτώσεις τας οποίας εντόνως προβάλλουν, ως προηγούμενα δήθεν ευνοϊκά διά τούτους και επί των
οποίων κυρίως επιμένουν.
Ιδού αι περιπτώσεις αυταί.
α) Απόφασις Διαιτητικού Δικαστηρίου διά την Βόρειον Θάλασσαν (1969), διά της οποίας εξεχωρήθη εις
την Δυτικήν Γερμανίαν εις βάρος της Ολλανδίας και
της Δανίας, υφαλοκρηπίς πέραν της «μέσης γραμμής»
με σκεπτικόν βάσει του Κανόνος της Επιεικείας, του
γνωστού Αγγλικού νομικού όρου της Equity.
β) Απόφασις Αγγλο-Γαλλικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (1977), διά της οποίας αι Βρεταννικαί νησίδες της
Μάγχης (Channel Islands) ενεκλωβίσθησαν εντός της
Γαλλικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος.
γ) Και τέλος, εις συμφωνίαν Αυστραλίας - Παπούας
Ν. Γουϊνέας (1978), διά της οποίας τρεις νησίδες της
Αυστραλίας ευρισκόμεναι πλησίον των ακτών της Παπούας Ν. Γουϊνέας «ενεκλωβίσθησαν» υπό όρους εις
την ζώνην δικαιοδοσίας της Γουϊνέας.
Πέραν των ανωτέρω, οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι
ασχέτως του «γράμματος» των Διεθνών Νόμων, πρέπει
να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι βασική αρχή και αντικειμενικός σκοπός παντός δικαίου είναι η απονομή της
«Δικαιοσύνης» αποδιδομένης διά της εφαρμογής των
αρχών της Επιεικείας της Equity.
Συνεπώς υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ,
η Τουρκία η οποία είναι μία εκ των δύο χωρών που
περιβάλλουν το Αιγαίον να περιορισθή εις ελαχίστην
μόνον υφαλοκρηπίδα ευρισκομένην εντός του περιωρισμένου χώρου του μεταξύ των νήσων του Ανατολικού

Νοέμβριος • Δεκέμβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Ιστορικά

Αιγαίου και της ακτής της Μικρασίας. Τούτο θεωρούν
α) Εις την περίπτωσιν της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Ολλανδίας-Δανίας, δεν υπήρότι θα εσήμαινε προφανή «αδικίαν».
χον νήσοι. Συνεπώς δεν είναι παράδειγμα προς μίμησιν
Αυτά δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι τα κύρια Τουρκικά νομικά επιχειρήματα.
διά το Αιγαίον.
Θα εκθέσω νυν τάς επ’ αυτών Ελληνικάς νομικάς
β) Εις την περίπτωσιν των νήσων της Μάγχης
θέσεις:
(Channel Islands), αι Βρεταννικαί νήσοι είναι αποκεκομμέναι από την Μ. Βρεταννίαν, είναι μόνον δύο και
α) Θεωρείται, πρώτον, ότι η Σύμβασις της Γενεύης
του 1958, μετά την επί τόσα έτη εφαρμογήν της έχει
περιβάλλονται ουσιαστικώς από τα ακρωτήρια ενός
πλέον επιβληθή και καθιερωθή
Γαλλικού κόλπου, είναι δηλαδή
ως Διεθνές «θετικόν» Δίκαιον.
Hug. Πέραν όμως τούτων σημειώ
Συναφής προς την άποψιν αυτήν
ότι το Διαιτητικόν τούτο ΔικαστήΣυνάγεται είτε νομικώς είτε γεωείναι άλλως τε και η γνωμοδότηριον ρητώς εδέχθη ότι η περίπτωμορφολογικώς είτε γεωπολιτικώς
σις Διεθνούς Δικαστηρίου του
σις των νήσων αυτών δεν δύναται
ότι δύνανται να ευσταθήσουν τα
1969, η οποία δέχεται ότι αι θενα αποτελέση «προηγούμενον»
ανάλογα Τουρκικά επιχειρήματα,
μελιώδεις διατάξεις της Συμβάκαθ’ όσον εγνωμάτευσεν ως εξής.
τότε καταλήγομεν εις το θετικόν
σεως ταύτης (μεταξύ των οποίων
Αναγιγνώσκω: «... η περίπτωσις
πρέπει να τονισθή ότι περιλαμ(της Μάγχης) είναι τελείως διάσυμπέρασμα ότι δεν δύναται επ’
βάνεται και η διάταξις περί «ίσων
φορος άλλων περιπτώσεων, ένθα
ουδενί λόγω να διαμφισβητηθή
δικαιωμάτων» των νήσων) ισχύ«πολλαί νήσοι» εκτείνονται (αλυότι το Αιγαίον είναι ΕΛΛΗΝΙΚΌΝ.
ουν πλέον ως μέρος του εφαρμοσοειδώς) η μία μετά την άλλην
ζομένου Διεθνούς Δικαίου. Εποεις μεγάλην απόστασιν από των
μένως ο ισχυρισμός ότι οι Τούρκοι
ηπειρωτικών ακτών...».
δεν υπέγραψαν την Σύμβασιν της Γενεύης, δεν σημαίΟφείλω να τονίσω ότι εις την ερμηνείαν αυτή ουνει ότι δύνανται ούτοι να αρνηθούν την ισχύν της.
σιαστικώς διαφαίνεται μία «φωτογραφική» δύναμαι
να είπω, απεικόνισις του Αιγαίου.
Άλλως τε η διεθνώς επικρατούσα ισχύς της διατάξεως αυτής, εμφαίνεται και εκ του γεγονότος, και εφιγ) Τέλος, εις την περίπτωσιν της συμφωνίας Αυστραστώ την προσοχήν επί του σημείου τούτου, καθ’ ό, η
λίας - Παπούας Ν. Γουϊνέας, συνυπήρχε και συναφές θέμα
συντριπτική κυριολεκτικώς πλειονοψηφία των 60 πεαμφισβητήσεως της «κυριαρχίας» εκάστης των δύο χωρών
ρίπου επιτευχθεισών συμφωνιών οριοθετήσεως υφαεπί των νήσων που «ενεκλωβίσθησαν». Και η Αυστραλία
λοκρηπίδων, έχουν βασισθή εις την αρχήν της «μέσης
απεδέχθη μεν τον εγκλωβισμόν, αλλά μόνον εις αντάλλαγμα αναγνωρίσεως παρά της Ν. Γουϊνέας της κυριαργραμμής» ως και εις την αρχήν καθ’ ήν αι νήσοι δικαιούνται υφαλοκρηπίδος ακριβώς ως και αι ηπειρωτικαί
χίας της Αυστραλίας επί των νήσων αυτών.
ακταί.
Πρόβλημα κυριαρχίας όμως δεν υπάρχει εις το
Βεβαίως η Σύμβασις της Γενεύης 1958 προβλέπει
Αιγαίον.
ότι προκύπτουσαι διαφωνίαι οριοθετήσεως θα επιλύΣυμπεραίνεται λοιπόν ότι τα προβαλλόμενα κύρια
ωνται διά συμφωνιών μεταξύ των δύο μερών. Τούτο
νομικά επιχειρήματα της Τουρκίας δεν ευσταθούν.
εξυπακούεται. Φυσικά όμως διά την σύναψιν τοιούτων
Κατόπιν τούτων εμφαίνεται ότι η συνδεδυασμένη
συμφωνιών δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν ή παραεφαρμογή των βασικών, των «θεμελιωδών» κανόνων
μερισθούν αι Αρχαί του ισχύοντος Διεθνούς συμβατιτου ισχύοντος νυν Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή των κακού ή εθιμικού Δικαίου.
νόνων της «μέσης γραμμής» και των «ίσων δικαιωμάΣχετικώς με τα προβαλλόμενα παρά των Τούρκων
των των νήσων» συμπίπτει προς τας απόψεις της Ελπαραδείγματα, τα οποία ανέφερα προηγουμένως κατά
λάδος, καθ’ άς η χάραξις οριοθετικής γραμμής δέον να
την παρουσίασιν των Τουρκικών νομικών επιχειρημάγίνη μεταξύ των νήσων του Αιγαίου και των έναντι
των, της εφαρμογής δηλαδή της αρχής της Επιεικείας,
ακτών της Μικρασίας.
της Equity, και του εγκλωβισμού των νήσων, ταύτα
Παρομοία λύσις είναι δικαία διά την Ελλάδα και δεν
αφορούν εις όλως ειδικάς περιπτώσεις που δεν δύνααδικεί ουδέ πόρρωθεν την Τουρκίαν. Δεν δύναται άλνται να έχουν ουδεμίαν ομοιότητα προς την κατάσταλως τε να αγνοηθή το γεγονός καθ’ ό το Αιγαίον είναι
σιν εις το Αιγαίον και αποτελούν ελαχίστας «εξαιρέσεις»,
Αρχιπέλαγος ως ανέκαθεν χαρακτηρίζεται ούτως, και
αι οποίαι ακριβώς τονίζουν την βασικήν αξίαν το «Γεόχι νησίδες τινές, αποτελεί δε βάσει της μακραίωνος
νικού Κανόνος».
ιστορίας του, όσον και βάσει της υφισταμένης γεωποΚαι ιδού διατί. Απαντώ εις τα τρία παραδείγματα
λιτικής πραγματικότητος, αναπόσπαστον τμήμα του
των Τούρκων.
Ελληνικού Εθνικού χώρου.
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Εξ αντιθέτου, θα απετέλει, πέραν του σαφούς πνεύματος και γράμματος της Συμβάσεως της Γενεύης, και
παραβίασιν της βασικής εννοίας της «Δικαιοσύνης»,
διότι θα απεστέρει τους Ελληνικούς πληθυσμούς των
μεγάλων Ελληνικών νήσων, του κυριαρχικού δικαιώματός των να εκμεταλλεύωνται την εαυτών υφαλοκρηπίδα. Ήδη θα εισέλθω εις την εξέτασιν των Γεωμορφολογικών απαιτήσεων.
Τα επί τούτων Τουρκικά επιχειρήματα βασίζονται επί
μιας ιδικής των θεωρίας, ήν και αντιγράφω σχεδόν επί
λέξει, καθ’ ήν «η όλη φυσική γεωμορφολογική διαμόρφωσις του βυθού του Αιγαίου είναι τοιαύτη, ώστε να
αποδεικνύεται ευκόλως ότι μέγα τμήμα της ανατολικής
«λεκάνης» αυτού, αποτελεί «φυσικήν προέκτασιν» της
Μικράς Ασίας, αι δε νήσοι του Αιγαίου και Δωδεκανήσων
«επικάθηνται» απλώς επ’ αυτής. Συνεπώς, αι νήσοι αύται
δεν δύνανται να δικαιούνται ιδίας υφαλοκρηπίδος».
Ταύτα η Ελληνική άποψις, κρίνει ότι είναι αυθαίρετα,
αντι-επιστημονικά και τελείως ξένα προς πάσαν νομικήν
κατοχύρωσιν, ουδόλως δε και ουδαμού επιβεβαιούνται
από εγκύρους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους. Πέραν
τούτων όμως κατά διεθνώς παραδεδειγμένην αρχήν,
επιβεβαιωθείσαν και από την πρακτικήν των Κρατών, η
Γεωμορφολογία του βυθού, ουδεμίαν βαρύνουσαν
επήρειαν δύναται να έχη επί της υφαλοκρηπίδος.
Διότι, η επικρατούσα διεθνής άποψις επ’ αυτού είναι
ότι τα δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδος, απορρέουν
από την «πολιτικήν» κυριαρχίαν και μόνον.
Η θέσις αύτη έχει επιβεβαιωθή διά των ακολούθων
διεθνών γνωματεύσεων:
α) Γνωμάτευσιν Αγγλο - Γαλλικού Διαιτητικού Δικαστηρίοη 1977, δι’ ης απορρίπτεται σαφώς παρόμοιον γεωμορφολογικόν Γαλλικόν επιχείρημα. Προσθέτως το Δικαστήριον
τούτο αιτιολογεί επί λέξει: «...εάν τοιούτοι γεωμορφολογικοί παράγοντες ήθελον ληφθή σοβαρώς υπ’ όψιν, τότε
θα έπρεπε να μεταβληθή άρδην η υφισταμένη σήμερον
πολιτική γεωγραφία εις πλείστα σημεία της Γης».
β) Επίσης επιβεβαιούται και από την διμερή συμφωνίαν μεταξύ Μ. Βρεταννίας και Νορβηγίας, καθ’ ην ηγνοήθη παντελώς η ύπαρξις χαρακτηριστικής «τάφρου»
του βυθού και αντιθέτως προετιμήθη η εφαρμογή του
ορθοδόξου νομικού κανόνος της «μέσης γραμμής».
Διά τον καθορισμόν της οριοθετικής γραμμής κατά
την συμφωνίαν αυτήν ελήφθησαν πλήρως υπ’ όψιν, ου
μόνον αι ηπειρωτικαί γραμμαί βάσεως, αλλά και αι
γραμμαί βάσεως των νήσων. Αι Βρεταννικαί νήσοι
Shetlands και Orkneys ελήφθησαν πλήρως υπ’ όψιν διά
τον καθορισμόν των ορίων της υφαλοκρηπίδος. Είναι
αξιοσημείωτον δε ότι αι νήσοι Shetlands, με πληθυσμόν
μόνον 10.000 κατοίκων ευρίσκονται εις μεγάλην απόστασιν από τας Βρεττανικάς ακτάς. Θεωρώ ως επίκαιρον
όπως εις το σημείον τούτο αναφέρω το άρθρον 4 της
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Συμφωνίας αυτής, το οποίον προβλέπει ότι, εάν μία
πηγή πετρελαίου ή άλλη γεωλογική δομή ή πηγή που
εμπεριέχει μεταλλευτικούς πόρους εκτείνεται και επί
των δύο πλευρών της διαχωριστικής (οριοθετικής) γραμμής και η εκμετάλλευσις μέρους της δομής ή πηγής, η
οποία ευρίσκεται εις την μίαν πλευράν, ημπορεί να γίνη
μόνον από την ετέραν πλευρά, τότε τα συμβαλλόμενα
μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίαν διά τον τρόπον
κατανομής των εσόδων εκ των μεταλλευτικών τούτων
πόρων. Τοιαύτην όμως ρύθμισιν διά παρομοίας περιπτώσεις είναι βέβαιον ότι αποδέχεται η Ελλάς, η οποία
ουδέποτε υπεστήριξε το αντίθετον. Διότι η Ελλάς επιζητεί την εφαρμογήν του δικαίου και δεν επιθυμεί ουδόλως να αδικήση την γείτονα. Συνεπώς και εις το γεωμορφολογικόν θέμα, ως εδέχθη, αι Τουρκικαί απαιτήσεις
δεν ευσταθούν και ευκόλως καταπίπτουν.
Και τέλος, ιδού, η διερεύνησις της πολιτικής πλευράς.
Το βασικώτερον Τουρκικόν επιχείρημα είναι ότι, ότε
παρεχωρήθησαν αι νήσοι του Αιγαίου εις την Ελλάδα
και διηυθετήθησαν ευρύτερον, διά της Συνθήκης της
Λωζάννης, τα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα των δύο
χωρών, δεν συνεζητήθη θέμα υφαλοκρηπίδος, διότι τότε
δεν υπήρχε νομοθετημένη τοιαύτη έννοια.
Νυν όμως, με την καθιέρωσιν εις το διεθνές δίκαιον,
της υφαλοκρηπίδος, αι βάσεις της ισορροπίας, άς εζήτει
η Τουρκία εις την Λωζάννην, ανατρέπονται. Και επομένως οιαδήποτε μελλοντική ρύθμισις, επ’ αυτού θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά και εις την διασφάλισιν της
σημερινής ισορροπίας.
Διά να κατανοηθή η υπάρχουσα γεωπολιτική πραγματικότης, πώς και από πότε εδημιουργήθη αύτη και να
δειχθή πόσον έωλα και ανεδαφικά είναι τα Τουρκικά
επιχειρήματα, είναι χρήσιμον να γίνη μία λίαν σύντομος
αναδρομή των απωτέρων, αλλά και των νεωτέρων εξελίξεων εις το Αιγαίον.
Η ιστορία του Αιγαίου του οποίου και το όνομα είναι
Ελληνικόν και περιλαμβάνεται και εις την Ελληνικήν
Μυθολογίαν έχει συνυφανθή και ταυτισθή από των
αρχαιοτάτων χρόνων με την ιστορίαν των Ελλήνων. Οι
κάτοικοι του Αιγαίου από της εμφανίσεως των Πρωτο-Ελλήνων και επέκεινα επέζησαν ώς την διάπλασιν
του Ελληνικού Έθνους και συγχωνεύθησαν θάττον ή
βράδιον προς αυτό. Οι πολιτισμοί των συνέβαλον εις
την προετοιμασίαν του πρώτου Ελληνικού πολιτισμού,
του Μυκηναϊκού. Έκτοτε το Αιγαίον έγινε Ελληνικόν και
δεν έπαυσε να κατοικήται παρ’ Ελλήνων. Μετά την κατάρρευσιν του Μυκηναϊκού πολιτισμού και την οπισθοδρόμησιν του πολιτισμού εις τας Ελληνικάς χώρας, από
το Αιγαίον εξεπορεύθη η τότε αναγέννησις. Εις την περιοχήν του εγεννήθη η Ελληνική Εθνική συνείδησις, η
οποία βραδύτερον επεξετάθη εις άλλα τμήματα του
Έθνους. Το διάσπαρτον εκ νήσων και πλούσιον εις αγκυ-

Νοέμβριος • Δεκέμβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

ροβόλια Αιγαίον εδημιούργησε τους ναυτίλους, τους
ναυμάχους, τους μετανάστας.
Εκείθεν, ως και από τα ηπειρωτικά παράλια, εξεπορεύθησαν κατά την αρχαιότητα αι πρώται αποικίαι και
εκεί εγεννήθησαν και ανεπτύχθησαν το έπος, ο λυρισμός,
η φιλοσοφία, το θέατρον, αι επιστήμαι, η μεγάλη πλαστική, η ναοδομία.
Παρά τας κατά την παρέλευσιν των αιώνων αλλογενείς επιδρομάς επί των νήσων του Αιγαίου, ουδείς άλλος
λαός ηδυνήθη να προσαρμοσθή βιολογικώς και ουδείς
κατώρθωσε να αντικαταστήση τους Έλληνας, οι οποίοι
έκτοτε και πάντοτε παραμένουν εκεί. Η Χριστιανική
θρησκεία διεδόθη εκ των πρώτων εις τας νήσους. Κατά
την Ενετοκρατίαν το Αιγαίον εκαλείτο Arcipelago, και
Ελληνικόν Αρχιπέλαγος.
Τέλος, μετά την Ανεξαρτησίαν της Χώρας το 1821, αι
συνθήκαι και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αι νήσοι
του Αιγαίου περιήλθον εις το ανεξάρτητον πλέον Κράτος,
βασίζονται επί των εξής:
Διά του άρθρου5 της Συνθήκης του Λονδίνου η Τουρκία εδέχθη να παραχωρήση εις τας Μεγάλας Δυνάμεις
το δικαίωμα όπως αύται διαθέσουν τας μεγάλας νήσους
Λήμνον - Σαμοθράκην - Λέσβον - Χίον - Σάμον και Ικαρίαν.
Αμέσως μετά ταύτα, την 13 Φεβρουαρίου 1914, αι
Μεγάλαι Δυνάμεις παρεχώρησαν εις την νικήτριαν των
Βαλκανικών Πολέμων Ελλάδα, τας νήσους αυτάς.
Ίνα κατοχυρωθή άπαξ έτι τούτο, έγινε επιβεβαίωσις
διά του άρθρου 84 της Συνθήκης των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920). Επειδή όμως οι όροι της Συνθήκης των
Σεβρών δεν ίσχυσαν επί μακρόν, τελικώς και τελεσιδίκως,
το θέμα της κυριότητος των νήσων αυτών ερρυθμίσθη
διά της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923.
Πρέπει να τονισθή ότι κατά την διάρκειαν των γενομένων τότε διαβουλεύσεων διά την σύναψιν της
συνθήκης της Λωζάννης, ως προκύπτει εκ των πρακτικών, ανεγνωρίσθη πλήρως η Ελληνικότης απασών των
νήσων του Αιγαίου, λόγω των προσκομισθέντων από
Ελληνικής πλευράς αδιασείστων στοιχείων περί της
ανά τους αιώνας υπάρξεως αμιγούς Ελληνικού πληθυσμού εις αυτάς.
Από τας διαρρυθμίσεις αυτάς εν συναφεία και από
την ερμηνείαν και άλλων διατάξεων της Συνθήκης της
Λωζάννης, εξάγεται σαφώς το συμπέρασμα ότι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΙΣ τόσον των αμέσως ενδιαφερομένων
Ελλάδος και Τουρκίας, όσον και των συμβληθεισών
Μεγάλων Δυνάμεων, επέβαλε τελεσίδικον ρύθμισιν των
Ελληνο-Τουρκικών διαφορών με βάσιν μίαν νοητήν διαχωριστικήν γραμμήν συμφερόντων και επιρροών, η
οποία εκκινούσα από τον Έβρον συνεχίζει προς Νότον,
κατά μήκος των ακτών της Μικρασίας.
Η ρύθμισις αυτή δεικνύει και την εξ άλλων άλλως τε
στοιχείων διαφαινομένην πολιτικήν βούλησιν του τότε
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Αρχηγού της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ, όπως θεωρήση
την Τουρκίαν ως Ασιατικόν κυρίως Κράτος, λύων πάσαν
ευρωπαϊκήν διαφοράν και οριοθετών σαφώς τας ακτάς
της Μικράς Ασίας ως τα απώτερα προς δυσμάς όρια της
Τουρκίας.
Η σημαντική αλλά και θεμελιώδης γεωπολιτική αυτή
ρύθμισις, υπό το καθεστώς της οποίας αί αμέσως ενδιαφερόμεναι χώραι συνέχισαν την διαβίωσίν των επί
πλέον του ημίσεος αιώνος, επεβεβαιώθη και ετονώθη
έτι περαιτέρω και διά της παραχωρήσεως των Δωδεκανήσων το 1946 εις την Ελλάδα.
Μετά την ανωτέρω, μάλλον βραχείαν, ανάπτυξιν,
πιστεύω ότι δύναμαι πλέον να συνοψίσω τα Ελληνικά
δικαιώματα.
• Η έντονος μαρτυρία της ιστορίας προβάλλουσα
από τα βάθη των αιώνων, περί της αδιαφιλονικήτου
Ελληνικότητος των νήσων και η διατήρησις ταύτης μέχρι
και της σήμερον.
• Η προαιώνιος και σαφής εξάρτησις των κατοίκων
του Αιγαίου από το θαλάσσιον περιβάλλον των.
• Η γενική γεωγραφική εικών του Αιγαίου, η οποία
διαμορφώνει μίαν αλυσοειδή, πυκνήν και συνεχή κατανομήν 3.000 περίπου νήσων και νησίδων, μετά των
χωρικών των υδάτων, παρουσιάζει ένα Αιγαίον διάσπαρτον από Ελληνικάς νήσους.
Τέλος η σαφής και συγκεκριμένη πολιτική βούλησις
η οποία επικρατεί εις τας αλλεπαλλήλους διεθνείς Συνθήκας, βάσει των οποίων έχει καθιερωθή η παρούσα
γεωπολιτική πραγματικότης, εις τον Ελληνοτουρκικόν
χώρον, πάντα ταύτα οδηγούν ευθέως και αδιαφιλονικήτως εις την διεθνή αναγνώρισιν ότι ο χώρος του Αιγαίου, αποτελεί αναπόσπαστον και αδιαίρετον τμήμα
της Ελληνικής Επικρατείας.
Και συνεπώς ότι οιαδήποτε μέσω του χώρου τούτου
«διέλευσις» περιοχής ξένης κυριαρχίας είναι απολύτως
αδιανόητος.
Φυσικά η διαπίστωσις και διατύπωσις αυτή δεν
δύναται επ’ ουδενί λόγω να θωρηθή ότι είναι δυνατόν
να επιδράση και επηρεάσει την ελευθερίαν χρησιμοποιήσεως του χώρου τούτου παρά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Η Ελλάς, χώρα εκ παραδόσεως ναυτική και ιδιαιτέρως
χώρα κατέχουσα ένα των μεγαλυτέρων εμπορικών στόλων της οικουμένης και εξαρτώσα την ύπαρξίν της από
την αυστηράν και ευρείαν εφαρμογήν του δόγματος της
ελευθερίας των θαλασσών, δεν θα διανοηθή ασφαλώς
ποτέ να επιβάλη εις το μέλλον, οιουσδήποτε περιορισμούς εις την ελευθερίαν διακινήσεως μέσω των νήσων
του Αιγαίου, ως δεν το έπραξεν, άλλως τε, ουδέποτε
μέχρι τούδε.
Εάν εις ταύτα προστεθή ότι, ως εδείχθη και εκ των
προαναφερθέντων, ουδαμώς συνάγεται είτε νομικώς
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είτε γεωμορφολογικώς είτε γεωπολιτικώς ότι δύνανται να ευσταθήσουν τα ανάλογα Τουρκικά επιχειρήματα, τότε καταλήγομεν εις το
θετικόν συμπέρασμα ότι δεν δύναται επ’ ουδενί λόγω να διαμφισβητηθή ότι το Αιγαίον είναι Ελληνικόν.
Τούτο δεν σημαίνει ότι πρέπει
ο Ελληνισμός να καθεύδη. Δεν πρέπει να λησμονούμεν ότι, ως εδίδαξεν η ιστορία, οι προς ανατολάς
γείτονες είναι λίαν επικίνδυνοι.
Χρειάζεται να τηρή η Ελλάς στάσιν
σθεναράν, αποφασιστικήν αλλά και
πλήρη επαγρύπνησιν.
Και προκειμένου περί σθεναράς στάσεως έχω υπ’
όψιν μου πρόσφατον σχετικώς περίπτωσιν η οποία
υπήρξε πλήρως αποδοτική και η οποία νομίζω ότι αξίζει
να αναφερθή. Κατά το 1966, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών επληροφορείτο αιφνιδίως παρά του προξένου ότι
απηλάθησαν δύο Έλληνες εκ Κωνσταντινουπόλεως άνευ
σοβαρού λόγου. Ευθύς ο Υπουργός διέταξεν, ως αντίποινα, τον Νομάρχην Δωδεκανήσου να προβή εις την
εντός 24 ωρών απέλασιν δύο εκ των πλέον σημαινόντων
Τούρκων της Ρόδου και της Κω. Παρά τας παρακλήσεις
του Τούρκου Πρέσβεως αι απελάσεις εξετελέσθησαν
εντός εικοσιτετραώρου. Αποτέλεσμα. Εφ’ όσον χρόνον
ευρίσκετο εις την αρχήν η Ελληνική Κυβέρνησις η οποία
προέβη εις την απέλασιν, ουδεμία άλλη απέλασις Ελληνική εκ Κωνσταντινουπόλεως εγένετο και επί πλέον
ουδέποτε αι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας ήσαν πλέον
ήρεμοι κατά την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν, όσον τότε.
Δεν εισηγούμαι ηρωικήν διπλωματίαν! Πολλού γε
και δή. Δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα εισηγηθή παρομοίαν τακτικήν.
Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι εις το θέμα του
Αιγαίου όλοι οι Έλληνες ευρίσκονται παρά το πλευρόν
της Κυβερνήσεως και προσβλέπουν με πλήρη εμπιστοσύνην προς τα Ενόπλους Δυνάμεις της Χώρας. Και πιστεύω ότι η στάσις αύτη έχει δείξει εις πάντας γείτονας
ή μη, ότι πρέπει να παύσουν παίζοντες εν ου παικτοίς.
Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσω μίαν άποψιν διά να
επισημάνω ότι αι Τουρκικαί διεκδικήσεις δεν αποτελούν
συνάρτησιν ή παραβλάστημα της Τουρκικής πολιτικής
επί του Κυπριακού. Είναι σαφώς ανεξάρτητοι αλλήλων
και θα είναι μέγα λάθος εάν θεωρηθή ότι αποτελούν
επιχειρήματα μόνον δι’ άσκησιν πιέσεως επί της ρυθμίσεως του Κυπριακού και συνεπώς ότι, όταν τούτο ρυθμισθή, θα εκλείψουν και αι απαιτήσεις αύται ως διά
μαγείας.
Πρέπει οι Έλληνες να αντιληφθούν ότι η Πατρίς διέρχεται σοβαρωτάτην εθνικήν κρίσιν, ότι πρέπει να μη
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εφησυχάζουν και ότι πρέπει να
συσφίξουν την Εθνικήν ενότητα και
να σφυρηλατήσουν έν υψηλόν αλλά
και αγέρωχον ηθικόν. Πρέπει να
παρουσιάζεται συνεχώς «ΚΟΙΝΟΝ»
το μέτωπον του Ελληνισμού.
Σας εξέθεσα και σας ανέπτυξα,
όσον μου επέτρεπε η συντομία της
ομιλίας μου, το θέμα και την υπάρχουσαν κατάστασιν.
Ανέπτυξα σχεδόν άπαντα τα Ελληνικά επιχειρήματα, τα οποία και
πιστεύω ότι τελικώς θα φέρουν με
διορατικήν, συνεπή και αποφασιστικήν πολιτικήν, αίσια αποτελέσματα.
Εν μόνον επιχείρημα παρέλειψα σκοπίμως να αναφέρω, αν και τούτο είναι εξόχως πειστικόν διά πάντας,
με την βασικήν ελπίδα ότι δεν θα χρειασθή να αναπτυχθή.
Εάν όμως χρειασθή, τότε φρονώ ότι θα πρέπει
αδιστάκτως να λεχθή. Ιδού το επιχείρημαα αυτό:
Μολών Λαβέ!
Σύντομη Σύνοψη
41 χρόνια μετά, 14 Οκτωβρίου 2020, διαπιστώνουμε
τα εξής:
α) η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ για διάλογο μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας τορπιλίστηκε από την επανάληψη των τουρκικών προκλήσεων,
μετά σύντομη ανάπαυλα αυτών,
β) ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «θα συνεχίσουμε
να δίνουμε επί τόπου τις απαντήσεις που πρέπει»,
γ) ο Έλληνας ΥΠ.Ε.Θ.Α. απάντησε «διάλογος δεν
μπορεί να υπάρξει»,
δ) η Ε.Ε. τηρεί στάση αναβλητικότητας με την Γερμανία να προσπαθεί να «φρενάρει» τις κυρώσεις,
ε) το ΝΑΤΟ ποιεί την νήσσα και
στ) οι ΗΠΑ (ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Προέδρου)
στέλνει το χλιαρό μήνυμα: «να σταματήσει η Τουρκία
αυτού του είδους τις προκλήσεις» (sic!).
Άραγε, τι άλλο απομένει στην Ελλάδα, από την
εξασφάλιση της ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ των Ενόπλων
Δυνάμεών μας (Θαλασσινοί Απόηχοι τ. 157).
Βιβλιογραφία
«Αντιτορπιλικό ΑΔΡΙΑΣ - Ομιλίες του Ναυάρχου Ιωάννη Τούμπα στην
Ακαδημία Αθηνών» ΑΙΓΑΙΟΝ, σελ. 17-27, Αθήνα 2019.
«Τούμπας Ιωάννης» φωτό ειλημμένη στις 20_11_20 από το: https://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_
Toumbas#/media/File:Ioannis_Toumbas,_1950.png
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Το δίλημμα των Ναυάρχων
Του Πλοιάρχου Δημ. Μαγιάτη ΠΝ ε.α.

Η

στρατιωτική ηγεσία, που είναι επιφορτισμένη με
την προστασία των συμφερόντων της χώρας της,
σε μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση αντιμετωπίζει
ένα σοβαρό δίλημμα. Αυτό, γιατί είναι δική της η απόφαση αν πρέπει να ετοιμασθεί γι’ αυτή τη σύγκρουση
με τα μέσα που ήδη υπάρχουν, ή να περιμένει έως ότου
η απειλή αυτή γίνει προφανής.
Η αναμονή υπόσχεται τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων εξελίξεων της τεχνολογίας. Όμως, είναι γνωστά
τα παραδείγματα κρατών που περίμεναν πολύ και είχαν
να αντιμετωπίσουν επιτιθέμενο με τα νεώτερα μέσα, αλλά
σε ασήμαντες ποσότητες. Μ’ αυτό το σκεπτικό, το 1939
θα μπορούσε να είναι ένα έτος προς ανάμνηση.
Το παραπάνω δίλημμα βαραίνει περισσότερο τη
Ναυτική Ηγεσία απ’ ότι αυτές της ξηράς. Η προστασία
συμπλέγματος νήσων, παράκτιων περιοχών, αποκλειστικών οικονομικών ζωνών αλιείας και διαύλων ναυσιπλοΐας απαιτούν τη Ναυτική παρουσία τώρα, καθώς
και τον τελευταίο εξοπλισμό για μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση.
Συγχρόνως, τα πανίσχυρα και πολλαπλών καθηκόντων πολεμικά πλοία αποτελούν μια τεράστια επένδυση και συνεπώς είναι κατασκευασμένα να διατηρηθούν
για δεκαετίες.
Επίσης, η ίδια η τεχνολογία εξελίσσεται, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των Ναυτικών Επιτελείων. Πώς
όμως είναι δυνατό να ταξιδέψει κανείς στη θάλασσα
μέσα απ’ αυτόν τον κυκεώνα των εξελίξεων;
Η απάντηση είναι απρόσμενα απλή· δώστε το πρόβλημα στο επιστημονικό δυναμικό και στη βιομηχανία.
Σε κάθε ναυτική χώρα η πολιτική των Ν. Επιτελείων
είναι να πιέζουν διαρκώς τους ναυπηγούς τους, τους
κατασκευαστές υλικού, τα ναυπηγεία τους για ανθεκτικά και αξιόμαχα πλοία.
Θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε, με ποιους
τρόπους προηγμένα Π.Ν. προσεγγίζουν το πρόβλημα,
σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και στη συνέχεια
τη διαδικασία που ακολουθούν ή πρέπει να ακολουθούν
τα μικρά Ναυτικά, διερευνώντας τις υφιστάμενες μεθόδους και εντοπίζοντας τα προβλήματα και τα λάθη
τα οποία δημιουργούνται, όταν άνθρωποι υπεύθυνοι
για τη λήψη αποφάσεων δεν έχουν πραγματική αντίληψη ή δεν τρέφουν συμπάθεια προς τους σκοπούς
και τη μεθοδολογία της «ανάλυσης συστημάτων», για

επιλογή του «βέλτιστου» τύπου Ναυτικής μονάδας που
δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις, μέσα από μια σειρά υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων / προτάσεων.
Η προσέγγιση στη σχεδίαση αξιόμαχων πλοίων
προηγμένων Π.Ν.
Διάφοροι δρόμοι μπορούν να ακολουθηθούν για την
επίτευξη του απώτερου σκοπού, δηλαδή, τη σχεδίαση
ενός πλοίου που θα είναι μια αναγνωρισμένη δύναμη
για πολλά χρόνια. Οι χώρες που διαθέτουν Π.Ν. έχουν
διαλέξει έναν ή περισσότερους δρόμους, εξαρτώμενες
πάντα από τα δικά τους μέσα, από τις ικανότητες της
Ναυτικής Βιομηχανίας τους, από τη διαθεσιμότητα των
Ινστιτούτων Έρευνας και τέλος από τους οικονομικούς
τους πόρους. Σε μερικές περιπτώσεις τα χρήματα προέρχονται και από πηγές του εξωτερικού.
Κατασκευή εκ των ιδίων
Τα μεγαλύτερα και/ή τα πιο έμπειρα Π.Ν., όπως το Βρεταννικό, το Αμερικάνικο και ίσως το Σοβιετικό Ναυτικό
είναι ικανά να σχεδιάζουν τα δικά τους πλοία. Αυτό
γιατί διαθέτουν ειδικευμένα ιδρύματα για τη σχεδίαση
και κατασκευή πλοίων, καθώς και τις απαραίτητες ευκολίες για έρευνα και για δοκιμές. Η κατασκευή όμως των
δικών τους πλοίων κρύβει τον κίνδυνο να ανήκουν στον
ίδιο οργανισμό, ο σχεδιαστής του πλοίου και αυτός που
θέτει τις προδιαγραφές της κατασκευής. Αυτό το γεγονός
απαιτεί λεπτομερή μελέτη των απαιτήσεων, εξασφάλιση της πλευσιμότητας/ανθεκτικότητας του πλοίου και
«ανοικτό μυαλό» στην εξωτερική κατασκευή.
Ακόμα και για τα αυτάρκη Π.Ν. υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν υιοθετήσει σχέδια που δεν είναι δικά
τους για τις ανάγκες τους. Η προσάρτηση τέτοιων σχεδίων απαιτεί συμβιβασμούς ειδικά εάν οι απαιτήσεις
των Ν. Επιτελείων διαφέρουν πάρα πολύ. Η προσάρτηση μπορεί να οδηγήσει είτε σ’ ένα επιτυχημένο πλοίο,
όπως π.χ. οι Ολλανδικές φρεγάτες τύπου «S» που «κόπιαραν» σχέδια από ένα Βρεταννικό πλοίο, είτε σε μια
ολική αποτυχία, όπως συνέβη σε κάποια χώρα στο
πρόσφατο παρελθόν. Περιπτώσεις σαν την τελευταία
δρουν ανασταλτικά στη συνεργασία των κρατών σε μια
εποχή όπου η τυποποίηση θα έπρεπε να είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Ρωτώντας τους ειδικούς
Υπάρχουν κράτη στα οποία μπορεί να βρει κανείς ανε-
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ξάρτητους, ικανούς ναυπηγούς που μπορούν να σχεδιάσουν πλοία στα μέτρα του Π.Ν. ανάλογα με τις απαιτήσεις του ή με το κόστος του πλοίου. Η κατασκευή
αυτών των σχεδίων μπορεί να δοθεί σ’ ένα ναυπηγείο
που προσφέρει τις απαραίτητες ευκολίες και εργατικό
δυναμικό σε μια ικανοποιητική τιμή. Παρ’ όλα αυτά, η
ανεξαρτησία αυτών των ναυπηγών δεν μπορεί να είναι
απόλυτη. Αυτό γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να σχεδιαστεί
ένα πολεμικό πλοίο χωρίς πρόσβαση στην εμπειρία που
διαθέτει ένα Π.Ν. Βέβαια εάν το Π.Ν. που έχει εκτελέσει
την παραγγελία δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία,
τότε ο ναυπηγός θα πρέπει να στηριχθεί στις γνωριμίες
και στις επαφές που διαθέτει από άλλους πελάτες του.
Επίσης, αυτοί οι ναυπηγοί πρέπει να έχουν προσωπική γνώμη για τις δυνατότητες του ναυπηγείου στο
οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση του σχεδίου. Αυτό
περιορίζει ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία τους.
Διαλέγοντας ένα ναυπηγείο
Πιθανότατα, αν δεν υπάρχει ανάγκη για πολύ προοδευτικά σχέδια η καλύτερη επιλογή είναι ένα ναυπηγείο
που να διαθέτει καλές σχέσεις με ένα ή περισσότερα
Π.Ν. Σε μερικές περιπτώσεις τα σχέδια μπορούν να
ολοκληρωθούν σε συνεργασία με το ναυπηγείο. Σ’
άλλες περιπτώσεις το ίδιο το ναυπηγείο προσφέρει
πρωτοποριακά σχέδια. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι
φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ που κατασκευάζονται από την
BLOHM & VOSS για την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αυτοί
όμως δεν είναι και οι μοναδικοί.
Μερικά ναυπηγεία διαθέτουν πείρα πάνω σ’ ένα συγκεκριμμένο τύπο πλοίων, π.χ. υποβρύχια. Διαλέγοντας
ένα ναυπηγείο με σχεδιαστικές ευκολίες εξασφαλίζεται
η καλή ποιότητα, η ανθεκτικότητα του πλοίου, όχι όμως
απαραίτητα και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
Προκηρύσσοντας διαγωνισμούς
Ορισμένα Π.Ν. έχουν ειδικές απαιτήσεις από τα πλοία
τους, τις οποίες δεν πιστεύουν ότι μπορεί να τις ικανοποιήσουν τα υπάρχοντα σχέδια ή μόνο ένας σχεδιαστής.
Σε αυτή την περίπτωση, προσκαλούν επιμέρους κατασκευαστές, οι οποίοι σχηματίζουν ομάδες μεταξύ τους.
Κατόπιν επιλέγονται δύο ή περισσότερες ομάδες για να
υποβάλουν σχέδια. Τελικά, η παραγγελία δίνεται σε μία
από τις ομάδες. Μια πιο επίπονη μέθοδος είναι να δοθεί
εκπόνηση μελέτης σε δύο ομάδες ταυτόχρονα. Με βάση
τα αποτελέσματα των μελετών αυτών θα γίνει η τελική
επιλογή της ομάδας που θα εκτελέσει την παραγγελία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι διαδικασίες θα
δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση με τα υπάρχοντα
τεχνολογικά μέσα.
Από την άλλη πλευρά, το κόστος της μελέτης και της
σχεδίασης, το 50% των οποίων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, είναι σημαντικό και για το Π.Ν., αλλά και
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για την ομάδα που τελικά δεν θα κερδίσει το διαγωνισμό. Συγχρόνως θα υπάρχουν ορισμένοι προμηθευτές
οι οποίοι συνεργάζονται με περισσότερες από μία
ομάδες, ελαττώνοντας έτσι τις πολλαπλές επιλογές που
φαίνεται ότι υπάρχουν.
Πρόσφατα παραδείγματα αυτής της μεθόδου είναι
αυτά της Καναδικής Κυβέρνησης, για τις νέες φρεγάτες
της και της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για τα νέα της
υποβρύχια.
Αναζητώντας λύσεις στο εξωτερικό
Οι συμμαχίες θα πρέπει να είναι το φυσικό περιβάλλον
όπου θα αναπτυχθεί-ευδοκιμήσει η διεθνής συνεργασία για την αμυντική προμήθεια-κατασκευή.
Σε συμμαχίες, όπως το Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
αυτό ισχύει, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με το ΝΑΤΟ.
Παρ’ όλα αυτά, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, υπάρχουν
παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας στη σχεδίαση
και κατασκευή πλοίων. Οποιοσδήποτε μπορεί να διακρίνει συμφωνίες μεταξύ Κυβερνήσεων και διασυνδέσεις μεταξύ βιομηχανιών. Οι οικονομικοί παράγοντες
είναι αυτοί που κάνουν όλο και πιο συχνή την ανάγκη
για συνδυασμένα σχέδια μεταξύ διαφορετικών κρατών.
Δυστυχώς όμως υπάρχει ένας αριθμός από διμερή
σχέδια που απέτυχαν για διάφορους λόγους.
Ένας από τους λόγους που αναφέρονται είναι ότι
οι ανάγκες-απαιτήσεις για την προμήθεια νέων πλοίων,
διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Η αναγκαιότητα για την επόμενη κλάση πλοίων
προκύπτει κάθε 7 με 10 χρόνια και φυσικά είναι θέμα
τύχης να συμπέσει η αντικατάσταση μιας κλάσης πλοίων σε δύο χώρες την ίδια εποχή.
Έτσι είναι ακόμα πιο απίθανο να επιτευχθεί μια
στάνταρ κλάση για τις 16 χώρες του ΝΑΤΟ. Παρ’ όλα
αυτά σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιτευχθεί τυποποίηση σε αρκετά επιμέρους συστήματα, όπως π.χ. σε Κ/Β,
οπλικά συστήματα τα οποία είναι κοινά σε αρκετά πλοία.
Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι το Ν/Α TRIPARTITE,
μια συνδυασμένη κατασκευή-επίτευξη των Βελγικών,
Γαλλικών και Ολλανδικών Π.Ν. και βιομηχανιών.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, εξακολουθούν να
γίνονται επενδύσεις στο σχέδιο NFN, τη ΝΑΤΟΪΚΗ φρεγάτα της δεκαετίας του ’90.
Ενέργειες για την πραγματοποίηση των σχεδίων
Μεταξύ του καθορισμού των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και τις δοκιμές για την πλευσιμότητα του
πλοίου, υπάρχει μια μεγάλη ακολουθία από ενέργειες
που πρέπει να γίνουν από το Π.Ν., από τους σχεδιαστές
και από τους κατασκευαστές.
Καθορισμός των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών
του πλοίου
Είναι καθήκον του Ν. Επιτελείου να καθορίσει τα επιχει-
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ρησιακά χαρακτηριστικά-ρόλους μιας κλάσης πλοίων
και όπου χρειάζεται σε συνεργασία με προηγμένα Π.Ν.
ή εταίρους της συμμαχίας. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να
φαίνονται ορθολογιστικές, αλλά υπάρχουν και παράγοντες, όπως οι εθνικοί στόχοι, η εθνική υπερηφάνεια, η
επίδειξη της σημαίας του κράτους, που παρεκκλίνουν
τα καθήκοντα του πλοίου από τα καθαρά αμυντικά.
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο καθορισμός των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών ενός πλοίου είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη σχεδίασή του
και την καταλληλότητα των οπλικών συστημάτων του.
Επιλογή του περιβάλλοντος
Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο θα δράσει το πλοίο· θα είναι παράκτιο
ή ανοικτής θαλάσσης; Θα δράσει σε αρκτικές, τροπικές
ή εύκρατες περιοχές; Θα δράσει κοντά στη βάση του ή
οπουδήποτε στον κόσμο; Ποιες είναι οι απειλές που
πρέπει να αντιμετωπίσει; Τι γίνεται με τον ΗΝ πόλεμο;
Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να
δοθούν σε συνάρτηση με τις ήδη γνωστές απειλές που
πρέπει να αντιμετωπισθούν χωρίς βέβαια να περιορισθούν μόνο σε αυτές. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει
τα αποτελέσματα της Αργεντινο-Βρεταννικής σύρραξης;
Έτσι με αυτό το σκεπτικό, το περιβάλλον που θα
δράσει το πλοίο πρέπει να περιλαμβάνει την πιθανότητα μιας αεροπορικής επιθέσεως, μιας επιθέσεως από
Κ/Β, υποβρυχίου πολέμου, ναρκοπολέμου και προσβολή από πυροβολικό.
Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω καταλήγουμε σε ένα
μεγάλο πίνακα απαιτήσεων, οι οποίες τελικά καθορίζουν
τα διάφορα συστήματα του πλοίου.
Επιλογή των συστημάτων
Αρκετά Π.Ν. θεωρούν αυτό το βήμα σαν το αναφαίρετο
δικαίωμά τους. Πάνω από όλα, το βήμα αυτό περιλαμβάνει το οπλικό σύστημα του πλοίου στο σύνολό του, αλλά
εξίσου σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα συστήματά του,
χάρη στα οποία θα φέρει σε πέρας την αποστολή του.
Για κάθε ένα από τα συστήματα, η παγκόσμια αγορά προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, πράγμα
που απαιτεί την αξιολόγηση για το καλύτερο δυνατό.
Ένας μεγάλος κατάλογος με συστήματα, σε συνάρτηση πάντα με το κόστος, τους περιορισμούς του χώρου,
τη διαθεσιμότητά τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ. Βέβαια, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος
των διαφόρων συστημάτων. Σε αυτό το στάδιο πρέπει
να αναζητηθούν συμβουλές - εμπειρίες από εξωτερικούς
παράγοντες.
Ιδρύματα και εργαστήρια ερευνών μπορούν να
προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια με τις γνώσεις-εμπειρίες τους σε αυτό το στάδιο.
Απόκτηση των συστημάτων
Αφού καθορισθούν τα συστήματα που θα εξοπλίσουν
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το πλοίο, δεν μένει παρά να βρεθούν προμηθευτές,
των οποίων τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Είναι αναγκαίο βέβαια να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους προμηθευτές γιατί θα πρέπει να τους
δοθούν «ευαίσθητες» πληροφορίες και λεπτομέρειες
για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τα
συστήματά τους.
Οι πιθανοί τρόποι για την απόκτηση των συστημάτων είναι οι ίδιοι που υποδείχθηκαν για τη σχεδίαση
του πλοίου.
Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα σημεία χρειάζονται περισσότερη προσοχή: θα ’πρεπε κάποιος να επιλέξει από
την ήδη υπάρχουσα και δοκιμασμένη τεχνολογία ή από
την προηγμένη αλλά νέα τεχνολογία; Αυτό ακριβώς το
σημείο είναι το κέντρο του διλήμματος των Ναυάρχων.
Αν επιλεγεί τελικά η νέα τεχνολογία, οι προδιαγραφές
των συστημάτων πρέπει να γίνουν σε στενή συνεργασία
με τον μελλοντικό προμηθευτή, περιορίζοντας με αυτό
τον τρόπο την ελευθερία επιλογής. Επιπλέον, τα νέα
αυτά συστήματα δεν θα λειτουργήσουν μόνα τους,
αλλά σε συνεργασία με άλλα. Είναι συνετό, ειδικά όταν
επιλεχθούν νέα συστήματα, να προταθούν προμηθευτές με εμπειρία πάνω στην ολοκλήρωση-συμβατότητα
συστημάτων.
Επίσης, στην οικονομική πλευρά του θέματος θα
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη αν η προμήθεια των συστημάτων θα γίνει από το εσωτερικό.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Διαδικασίες
Είναι γενικά γνωστό ότι κάθε Π.Ν. προβαίνει στην πρόσκτηση πολεμικών πλοίων βάσει μιας από τις ακόλουθες διαδικασίες:
α. Κατασκευή πλοίων, όμοια των οποίων έχουν
κατασκευασθεί για άλλα Π.Ν., και ευρίσκονται στην
ενέργεια.
β. Κατασκευή πλοίων, όπως παραπάνω με την προσαρμογή ορισμένων χαρακτηριστικών τους, σε υφιστάμενες ειδικές απαιτήσεις.
γ. Κατασκευή πλοίων, με βάση υφιστάμενη ήδη
σχεδίαση (μη υπαρκτή κατασκευή).
δ. Απ’ αρχής σχεδίαση, με βάση τα υφιστάμενα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ανεξάρτητα ποια από τις παραπάνω διαδικασίες ή
συνδυασμό αυτών, θα ακολουθήσει ένα μικρό Π.Ν.,
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσφυγή στην
επιστημονική μεθοδολογία της «ανάλυσης συστημάτων» προκειμένου να μειωθούν τα λάθη και να περιορισθούν οι αυτοσχεδιασμοί.
Ανάλυση συστημάτων
Μπορεί να καθορισθεί σαν μια μέθοδος έρευνας που
αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον άνθρωπο ή τους ανθρώ-
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πους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, στο να ελέγξουν
ένα «δρόμο» ενεργειών, διερευνώντας συστηματικά
τούς στόχους τους, συγκρίνοντας ποσοτικά, όπου είναι
δυνατόν, το κόστος, αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους και μορφοποιώντας επιπρόσθετες εναλλακτικές
λύσεις, εάν αυτές που ήδη ευρέθηκαν είναι ελλιπείς.
Η ανάλυση συστημάτων παρουσιάζει μια μέθοδο
προσέγγισης αντιμετώπισης συνθέτων προβλημάτων
εκλογής, υπό καθεστώς αβεβαιότητας ιδιαίτερα για
θέματα που έχουν σχέση με την εθνική άμυνα. Σ’ αυτά
τα προβλήματα οι στόχοι είναι συνήθως πολύπλοκοι
και η ανάλυση που αποσκοπεί στο να βοηθήσει στη
λήψη απόφασης, πρέπει απαραίτητα να περιέχει το
στοιχείο της κριτικής.
Η μεθοδολογία της ανάλυσης συστημάτων στις Ένοπλες
Δυνάμεις, περιλαμβάνει ένα συνεχή κύκλο καθορισμού
στρατιωτικών στόχων, σχεδιάζει εναλλακτικά συστήματα
για την επίτευξη του στόχου, αξιολογεί τα εναλλακτικά,
όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και το κόστος
τους, θέτει αμφισβητήσεις και δημιουργεί νέες εναλλαΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά πλοίου
Επιλογή περιβάλλοντος
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εκτίμηση συστημάτων
Επιλογή συστημάτων
Καθορισμός συστημάτων
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχοντα συστήματα
Νέα τεχνολογία
Προδιαγραφές συστημάτων
Θέματα συμβατότητας

-Α/Α άμυνα
-Κ/Β άμυνα
-ASW
-Μαχητικότητα
-Παράκτια άμυνα
-Ναρκοπόλεμος
-Οπλικά συστήματα
-Έλεγχος οπλικών
συστημάτων
-ΚΠΜ
-Τρόπιδα/πρόωση
-Πλευσιμότητα
-Διαβίωση
-Ικανότητες προμηθευτών
-Κόστος
-Χρόνος παραδόσεως
-Απόκριση συστημάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Επίβλεψη των σχεδίων
Ανάπτυξη/σχεδίαση/προσαρμογή
Παραγωγή
Ολοκλήρωση
ΑΠΟΔΟΧΗ
Δοκιμές υλικού
Δοκιμές στη θάλασσα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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κτικές λύσεις και εγκαθιδρύει νέους στρατιωτικούς στόχους. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση
των ολικών δυνατοτήτων του συστήματος.
Συνοπτική μεθοδολογία ανάλυσης συστημάτων
Σκιαγραφώντας τη μεθοδολογία και τις υφιστάμενες
διαδικασίες, η γενική διαγραμματική «πορεία» που
ακολουθεί η ανάλυση εμφανίζεται στον πίνακα.
Το πρόβλημα
Το πρώτο βήμα στην ανάλυση των συστημάτων είναι
ο καθορισμός του προβλήματος. Ο προσδιορισμός του
«αιτίου» του οποίου τις οδυνηρές επιδράσεις δεχόμεθα, αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σημεία της
ανάλυσης.
Η φράση «κάτι δεν πάει καλά», η οποία συχνά επαναλαμβάνεται απεικονίζει ακριβώς τη δυσκολία, η οποία
υπάρχει στον καθορισμό του προβλήματος και εδώ
ακριβώς επεμβαίνει η ανάλυση για να μελετήσει την
όλη κατάσταση και να συγκεντρώσει τις περισσότερες
δυνατές και σαφέστερες πληροφορίες, προκειμένου
να εξεύρει το πρόβλημα.
Διατύπωση του προβλήματος
Όταν καθορισθεί ποιο είναι το πρόβλημα, τότε απομένει να διατυπωθεί. Τούτο επιτυγχάνεται με:
— Απομόνωση των ερωτημάτων τα οποία συνθέτουν
το πρόβλημα.
Το πολυσύνθετο των προβλημάτων που καλούμαστε
να αναλύσουμε, απαιτούν το διαχωρισμό τους σε επιμέρους υπο-προβλήματα. Απομονώνοντας έκαστο
επιτυγχάνουμε απλοποίηση και μας δίδεται μεγαλύτερη ευχέρεια για να εκλέξουμε λύσεις.
— Καθορισμό του περιβάλλοντος στο οποίο θα αναλυθεί το πρόβλημα.
— Καθορισμό των στόχων
Η φάση αυτή της ανάλυσης είναι η πλέον σπουδαία
και η πλέον επικίνδυνη. Δεν είναι συνήθως εύκολη η
εξεύρεση του πραγματικού στόχου, δηλαδή το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Στο στάδιο αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη για να εξευρεθεί ο πραγματικός
στόχος και συζήτηση με τους αρμόδιους που θα λάβουν
τις τελικές αποφάσεις. Σαν στόχο πολλές φορές καθορίζουμε λανθασμένα την ενέργεια. Σαν παράδειγμα
«θέλουμε να κατασκευάσουμε-προμηθευτούμε ένα
Α/Α οπλικό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας ή ο στόχος είναι απλά η ικανή Α/Α προστασία των νέων Α/Γ
του Π.Ν.»;
— Εύρεση των μεταβλητών και καθορισμό της σχέσεως μεταξύ τους
Γενικά το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης καθορίζεται
σαν μια συνάρτηση μεταβλητών, οι οποίες υπεισέρχονται στο πρόβλημα και αποτελεί μεγίστης σημασίας
ενέργεια ο καθορισμός τους. Μερικές μεταβλητές που
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Πίνακας: Διαγραμματική πορεία
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(FORMULATION)

ΕΡΕΥΝΑ
(SEARCH)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(EVALUATION)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ΣΥΓΚΡΙΣΗ
(INTERPRETATION)

ΟΧΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΝΑΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

επηρεάζουν σε μικρό βαθμό το πρόβλημα παραλείπονται, οι λοιπές πρέπει όμως να απαριθμηθούν γιατί
αποτελούν ένδειξη της πολυπλοκότητας ή μη του προβλήματος. Επίσης μας βοηθούν στον καθορισμό, των
στοιχείων που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και
στις δυνατές εναλλακτικές λύσεις για τον τελικό υπολογισμό της αποτελεσματικότητάς τους.
Οι μεταβλητές δυνατόν να είναι ελεγχόμενες, ή
προσεγγιστικά υπολογιζόμενες ή υποτιθέμενες. Με τον
τρόπο αυτό, αναπτύσσεται μια ξεχωριστή ανάλυση ή
αλλιώς «μελέτη της ευαισθησίας» του προβλήματος
με τις τιμές των μεταβλητών, των υποθέσεων και των
παραδοχών τις οποίες κάναμε.
— Καθορισμό κριτηρίων εκλογής
Με τα κριτήρια εκλογής, καθορίζεται ποια εναλλακτική λύση θα προκριθεί. Τα κριτήρια είναι προκαθορισμένα πρότυπα με τα οποία μετράμε κατά πόσον
επιτυγχάνεται ο στόχος με την α΄ ή β΄ εναλλακτική λύση.
Έρευνα
— Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων
Μια πρώτη προσέγγιση είναι η απαρίθμηση όλων των
εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες διαφαίνεται ότι επιτυγχάνουν τον στόχο. Βέβαια, η μέθοδος αυτή είναι
χρονοβόρα, αλλά εξασφαλίζει βεβαιότητα αντιμετώπισης και βέλτιστης λύσης. Η δημιουργία πολλές φορές,
πληθώρας λύσεων περιορίζεται σε εκείνες που είναι
πραγματοποιήσιμες, αφού ληφθούν υπ’ όψη τα κριτήρια και οι μεταβλητές, που έχουν τεθεί.
Πρέπει να τονισθεί, ότι πολλές φορές άνθρωποι οι
οποίοι «ζουν» το πρόβλημα «βλέπουν» στενότερα, από
εκείνους οι οποίοι μελετούν για πρώτη φορά. Επίσης
πολλές φορές ηθικοί κανόνες, έθιμα, πολιτικό περιβάλλον και τεχνολογία απορρίπτουν λύσεις, οι οποίες
επιτυγχάνουν το στόχο.
— Συγκέντρωση στοιχείων που υποστηρίζουν τις
λύσεις.
— Εμφάνιση πιθανών άλλων λύσεων κατά τη μελέτη
των ήδη εξευρεθέντων.
Αξιολόγηση
— Ανάπτυξη των μοντέλων των λύσεων

EΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
(VERIFICATION)

Τα μοντέλα είναι απεικονίσεις συστημάτων τα οποία
συμπεριφέρονται κατά το δυνατόν, ανάλογα προς τα
πραγματικά συστήματα και χρησιμοποιούνται για την
ανάπτυξη «επαγωγικών» συμπερασμάτων, σχετικά με
τη λειτουργία των πραγματικών. Όταν, οικονομικά και
χρονικά δεν είναι εύκολο να αναπτύξουμε πραγματικά
συστήματα και το περιβάλλον λειτουργίας τους, κατασκευάζουμε τα μοντέλα. Τα τελευταία συνήθως, είναι
μαθηματικά περιοριζόμενα από τις σχετικές μεταβλητές, σταθερές και λοιπές παραμέτρους, με τις οποίες
αποκτάται μια εικόνα της απόδοσης του συστήματος.
Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων ως προς:
— Το ελάχιστο κόστος προκαθορισμένου επιπέδου
αποτελεσματικότητας.
— Τη μεγίστη αποτελεσματικότητα με προκαθορισμένο επίπεδο κόστους.
Στο στάδιο αυτό της ανάλυσης συστημάτων γίνεται
η αντιπαραβολή της επιτυγχανομένης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. Το περιορισμένο κατά
κανόνα, ποσό των διατιθεμένων πόρων, μας αναγκάζει
βασανιστικά, να καθορίσουμε -όπου είναι δυνατόν- ποιο
αποτέλεσμα έχουμε από κάθε μία των εναλλακτικών
λύσεων και πόσο κοστίζει. Ο λόγος ΚΟΣΤΟΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, θα αποτελέσει έναν παράγοντα, ο οποίος μαζί με τα άλλα κριτήρια, θα επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εκτιμηθεί ότι το
κόστος υπερβαίνει την οροφή (γεγονός που είναι κανόνας και όχι εξαίρεση), οδηγούμεθα αυτόματα προς
την κατεύθυνση «DESIGN TO COST», διαδικασία η οποία
οδηγεί αναπόφευκτα στη μεταβολή των χαρακτηριστικοί κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την μη υπέρβαση της οροφής.
Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί τη συνεχή συνεργασία σχεδιαστών, επιτροπών αξιολογήσεων και αρμοδίων επιχειρησιακών επιτελών. Συχνά δημιουργούνται προβλήματα όταν υπάρχουν λύσεις φθηνές και
στρατιωτικά αποδοτικές και ακριβότερες και στρατιωτικά αποδοτικότερες. Τότε και άλλοι παράγοντες πρέπει
να μελετηθούν πριν ή προκριθεί μια λύση.
Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να μελετηθεί, στη
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φάση αυτή της ανάλυσης, είναι το επιπλέον απαιτούμενο κόστος για την προμήθεια μιας ακόμη μονάδας-συστήματος -περιθωριακή (MARGINAL) ανάλυση- δηλαδή,
μελετάται η χρησιμοποίηση μιας ακόμη μονάδας-συστήματος και η παρεχομένη εξ αυτής «ασφάλεια». Κατά
την ανάλυση, ο παράγοντας «αποκτόμενο όφελος» για
δεδομένη αύξηση κόστους είναι μεγάλης σημασίας. Η
πιο κάτω, τυπική καμπύλη κόστους-αποτελεσματικότητας, για ένα οπλικό σύστημα, παρουσιάζει στην περιοχή
«Α», για αύξηση κόστους κατά μονάδα, αποκτώμενη
αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη της περιοχής «Β».
Πρέπει να τονισθεί ότι η κύρια δυσκολία σε όλη την
ανάλυση των συστημάτων, είναι η ανάγκη να ληφθούν
αποφάσεις υπό το καθεστώς αβεβαιότητας. Προτείνουμε ένα οπλικό σύστημα, θα εκπληρώσει την αποστολή του; Θα είναι έτοιμο τη χρονική στιγμή που
απαιτείται για να εγκατασταθεί; Θα υπερβεί τα προϋπολογισθέντα πλαίσια κόστους; Βέβαια η ανάλυση

προσπαθεί να περιορίσει το βαθμό αβεβαιότητας και
κύρια αυτός είναι ο στόχος της, αλλά επειδή το προτεινόμενο σύστημα είναι απλά τα «χαρτιά» υπάρχει αβεβαιότητα. Συνήθως, δύο γενικές κατηγορίες αβεβαιότητας υπεισέρχονται:
• Οι στατιστικές και
• Οι εμπειρικές
Οι στατιστικές μειώνονται με τις μεθόδους στατιστικής και των πιθανοτήτων, ενώ οι εμπειρικές -κύρια
μη μετρήσιμες- με την εμπειρία, την προσπάθεια αλλά
και με την αποτυχία.
Σύγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Τα αποτελέσματα της μελέτης των «μοντέλων»
χρησιμοποιούνται για παραπέρα σύγκριση εναλλακτικών λύσεων. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά
με τις εναλλακτικές λύσεις. Καθορίζουμε την παραπέρα πορεία των ενεργειών.
Επαλήθευση
Κατ’ αυτήν, ελέγχουμε τα αποτελέσματα, στα οποία
έχουμε καταλήξει, εάν τούτο είναι δυνατόν. Με ικανοποιητικά αποτελέσματα, προχωρούμε σε προτάσεις,
και με μη ικανοποιητικά, επιστρέφουμε στη διατύπωση του προβλήματος και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.
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Ένα παράδειγμα - πολλά προβλήματα
Πρόσφατα ξανασύρθηκε στην επιφάνεια από το Αμερικανικό Ναυτικό η υπόθεση της παραγγελίας των
αντιτορπιλλικών κλάσεως Spruance, στο τέλος της
δεκαετίας του 1960, προκειμένου να υπενθυμίσει εκ
νέου, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται όταν
άνθρωποι και μέσα, ακόμη και προηγμένων Π.Ν., υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων, δεν έχουν πραγματική
αντίληψη και δεν τρέφουν συμπάθεια προς τους σκοπούς και τη μεθοδολογία της ανάλυσης συστημάτων.
Το πρόβλημα
Στο μέσο της δεκαετίας του ’60 το Αμερικανικό Ναυτικό αντιμετώπισε το πρόβλημα του καθορισμού τού
τύπου του πολεμικού πλοίου, το οποίο θα ικανοποιούσε τις ανάγκες του Στόλου τη δεκαετία του ’80. Έτσι
άρχισε μια εκτεταμένη έρευνα και μελέτη του θέματος.
Την πορεία της συστηματικής ανάλυσης, που εκθέσαμε παραπάνω και την οποία και το Αμερικανικό Ναυτικό ακολούθησε, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε
κατ’ αρχάς και στη συνέχεια θα δούμε τις αντιδράσεις
και τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε στον υποψήφιο κατασκευαστή -την LITTON INDUSTRIES- η μη
σωστή τήρηση, εκ μέρους του Ναυτικού, των κανόνων
της ανάλυσης συστημάτων.
Το Αμερικάνικο Ναυτικό τότε, δέχθηκε τις προτάσεις
της παραπάνω εταιρείας, και της ανέθεσε την κατασκευή
30 σκαφών για μια περίοδο 10 ετών. Η συμφωνηθείσα
τιμή ανήρχετο σε 2,14 δισεκατομμύρια δολλάρια, με
τιμή μονάδας κατά μέγιστο 71,4 εκατομμύρια δολλάρια
(παρενθετικά και για λόγους σύγκρισης τα παραπάνω
ποσά θα πρέπει να παραλληλισθούν με το κόστος π.χ.
των τεσσάρων νέων φρεγατών του Π.Ν. που ανέρχεται
περίπου στο ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων δολλαρίων).
Διατύπωση του προβλήματος
Στη φάση της ανάλυσης, έγιναν διάφορες μελέτες
και χρησιμοποιήθηκαν στρατιωτικοί και πολίτες αναλυτές συστημάτων, οι οποίοι αφού απομόνωσαν το
πρόβλημα, καθόρισαν το περιβάλλον, τους στόχους,
τις μεταβλητές και τα κριτήρια επιλογής και κατέληξαν
στην παρακάτω γενική μορφή, επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του σκάφους:
• Μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβοι
• Συνεχής ταχύτητα πλεύσεως 20 κόμβοι
• Εμβέλεια 7.000 Ν.Μ. (χωρίς ανεφοδιασμό)
• Καλές ναυτικές αρετές (SEA KEEPING CAPABILITIES)
• Φορτίο, οπλισμό και Η/Ν συσκευές / όργανα
• Καθορισμός αριθμού αξόνων/διαχωρισμός μηχανοστασίων
• Μειωμένες απαιτήσεις προσωπικού
Μια εξαίρεση στον επακριβή καθορισμό απαιτήσεων ήταν ο ακτινοβολούμενος υπό του σκάφους θόρυβος.
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Γι’ αυτόν καθορίστηκε μια
μέγιστη απαγορευτική τιμή,
μια μέση επιθυμητή και μια
ελάχιστη, η οποία και αποτελούσε τον αξιόλογο στόχο.
Έρευνα
Κατά τη φάση αυτή της ανάλυσης, καθορίζονται εναλλακτικές λύσεις, συγκεντρώνονται στοιχεία για να τις
υποστηρίξουν και τέλος διερευνώνται πιθανές νέες εναλλακτικές λύσεις: Έτσι, τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
υποβλήθηκαν στο Αμερικανικό Επιτελείο (CNO) και το Φεβρουάριο του 1968 απεστάλησαν προσκλήσεις ενδιαφέροντος (REQUEST FOR
PROPOSALS), με τις οποίες εζητούντο, προσφορές για:
• Το πώς θα ανέπτυσσαν ένα προκαταρκτικό σχέδιο
για ένα Α/Τ, σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές.
• Δυνατότητες παραγωγής και σχέδια για τη ναυπήγηση.
• Σχέδιο για τον έλεγχο/αξιολόγηση των οπλικών
συστημάτων.
• Μια προσφορά για την κατασκευή τους.
Στο διαγωνισμό αυτό, θα προκρίνονταν τρεις εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια θα χρηματοδοτούνταν
με 10 εκατομμύρια δολλάρια, για να υποβάλουν ένα
πραγματικό σχέδιο και μια πλήρη μελέτη.
Στη συνέχεια θα αξιολογούσαν τις προσφορές και με
τον νικητή του διαγωνισμού θα υπεγράφετο η σύμβαση
κατασκευής. Σαν κριτήριο αξιολόγησης καθορίστηκε η
«αριστοποίηση» του συστήματος, που θα ανταποκρινόταν στις τεθείσες προδιαγραφές, με το ελάχιστο παρόν
συνολικό κόστος κύκλου ζωής του πλοίου.
Στις προδιαγραφές υπήρξε μια τάση καθορισμού
επιθυμητών δυνατοτήτων (σύνηθες φαινόμενο), παρά
ουσιαστικών τυποποιημένων απαιτήσεων. Αποτέλεσμα
τούτου, παρουσιάσθηκαν αμέσως σοβαρές παραλήψεις
και ασυνέπειες, για παράδειγμα αναφορικά με τον ακτινοβολούντα θόρυβο από τις μηχανές του πλοίου. Ενώ
είχε καθορισθεί το μέσο επίπεδο και ένας αξιόλογος
στόχος για ένα ελάχιστο επίπεδο, πουθενά δεν καθοριζόταν το κόστος που ήταν διατιθέμενο να πληρώσει το
Ναυτικό, για να το επιτύχει (βασική αρχή κόστους/αποτελεσματικότητας). Επιπλέον «ασυνέπειες» παρουσιάστηκαν στο ότι τα σχεδιαστικά περιθώρια αφήνονταν
στην κρίση του κατασκευαστού, σε άλλα δε σημεία κανόνες και λεπτομέρειες επισώρευαν «περιθώρια» επί
«περιθωρίων», που έπρεπε τελικά να τηρηθούν στον
υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος για την πλεύση.
Τον Ιούλιο 1968, προκρίθηκαν τρεις εταιρείες

(LITTON, GENERAL DYNAMICS και η ΒΑΤΗ/ΜΑΙΝΕ IRON
WORKS). Κάθε μία χρηματοδοτήθηκε με 10,1 εκατομμύρια δολλάρια προκειμένου να υποβάλουν εντός
εννέα μηνών ένα σύστημα, ένα σχέδιο παραγωγής και
μια οικονομική προσφορά, προκειμένου να επιλεγεί η
καλύτερη.
Αξιολόγηση - Σύγκριση αποτελεσμάτων
Στο τέλος των εννέα μηνών θα γινόταν η αξιολόγηση με
την κατασκευή των μοντέλων από το NAVAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT CENTER, και θα αποφασιζόταν ποια
εκ των τριών εταιρειών θα είχε υποβάλει την καλύτερη
προσφορά. «Το βέλτιστο σύστημα θα ήταν το σκάφος το
οποίο θα ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές, με το
ελάχιστο συνολικό κόστος ζωής».
Εμφανιζόταν λοιπόν το Ναυτικό, σύμφωνα με τους
κανόνες της συστηματικής ανάλυσης, να έχει ακολουθήσει τα σωστά βήματα στην προσπάθειά του να ζητήσει από τις ναυπηγικές εταιρείες να αναλύσουν το
πρόβλημα και να υποβάλουν εναλλακτικές λύσεις. Κατά
τη γνώμη όμως ενός αναλυτή συστημάτων της LITTON,
του Dr. Devanney (Καθηγητού του Μ.Ι.Τ.), η μη πραγματική κατανόηση των στόχων και μεθόδων της συστηματικής ανάλυσης, εκ μέρους των υπευθύνων του
Ναυτικού, οδήγησε σε σειρά σφαλμάτων με αποτέλεσμα την αγορά ενός σκάφους, σε πολύ υψηλή τιμή, σε
σχέση προς τις δυνατότητές του.
Πριν αρχίσουμε την απαρίθμηση των σφαλμάτων
και τα προβλήματα τα οποία προκάλεσαν, καλό θα ήταν
να θυμηθούμε τρεις βασικές αρχές της συστηματικής
ανάλυσης.
• Την ανάλυση όπως στον καθορισμό του «τι ζητούμε», πρώτα ξεκαθαρίζουμε στον εαυτό μας «ακριβώς
τι ζητούμε» και στην περιγραφή, του τι ζητούμε να είμεθα όσο το δυνατόν περισσότερο «ακριβείς» και να
βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι προς τους οποίους
απευθυνόμαστε έχουν καταλάβει πλήρως το «τι ζητούμε», δηλαδή το στόχο μας.
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• Την ανάγκη όπως, οι άνθρωποι/ηγεσία, οι οποίοι
θα λάβουν αποφάσεις να έχουν κατανοήσει τους σκοπούς και τις μεθόδους ανάλυσης συστημάτων και ιδιαίτερα την οικονομική ανάλυση και τέλος
• Την ανάγκη συνεχούς εποπτείας, από τους ανθρώπους που θα λάβουν τις αποφάσεις, με εμμονή στους
στόχους και κριτήρια κατά την πρόοδο της ανάλυσης.
Ο πρώτος και ο τελευταίος κανόνας. Διευκρίνιση
στόχων και ορθή μετάδοσή τους. Παρακολούθηση και
εμμονή στους στόχους κατά την πρόοδο της ανάλυσης.
Ο Dr. Devanney πιστεύει ότι πράγματι το Ναυτικό
ήθελε αυτό το οποίο οι προδιαγραφές ζητούσαν, αλλά
δεν κατάφερε να το μεταδώσει σωστά. Οι ασυνέπειες,
μεταξύ ορισμένων απαιτήσεων του Ναυτικού, οδήγησαν
πολλούς να πιστέψουν ότι οι στόχοι δεν είχαν καθορισθεί και το Ναυτικό δεν ήξερε τι ήθελε. Αυτόματα οι
προδιαγραφές έχασαν την αξιοπιστία τους και άρχισε
μια προσπάθεια μεταξύ των ανθρώπων της LITTON να
ξαναδούν, τι ακριβώς ζητούσε το Ναυτικό.
• Το σημείο του όλου προγράμματος, το οποίο δέχθηκε τη μεγαλύτερη κατακραυγή, ήταν η επιλογή των
μηχανών του πλοίου. Για την πρόωση υπήρχαν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις. Ατμοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι
Gasturbines και συνδυασμός πετρελαιοκινητήρα -αεριοστροβίλου- COMBINE DIESEL AND GAS TURBINE. Οι τεχνικοί της Litton πίστευαν ότι ήξεραν τι ακριβώς ήθελε
το Ναυτικό, δηλαδή, ότι ο διαγωνισμός και η ανάλυση
του όλου συστήματος είχε απλά επιβληθεί κατ’ εντολή
του Υπουργείου Αμύνης, ενώ το Ναυτικό ήθελε ένα
σκάφος με μεγαλύτερες δυνατότητες από τις καθορισμένες και δεν ήταν έτοιμο να δεχθεί μειωμένο πλήρωμα και ασυνήθεις μεθόδους συντήρησης και κυρίως ότι
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το Ναυτικό ήθελε πρόωση με αεριοστρόβιλους. Ούτε
ατμοστρόβιλους και σίγουρα όχι πετρελαιομηχανές.
Βέβαια έγιναν μελέτες και για τους τρεις τύπους. Σε
πρώτη φάση αποκλείστηκε ο ατμοστρόβιλος, λόγω
υψηλού κόστους και βάρους εγκατάστασης. Απέμειναν
οι λύσεις του αεριοστροβίλου και του Codag. Η οικονομική ανάλυση βρήκε το Codag κατά 16% φθηνότερο, από
την αμέσως βέλτιστη λύση, δηλαδή, περισσότερο από
300 εκατομμύρια δολλάρια (τιμές 1970), ενώ παράλληλα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις. Η δεύτερη λύση, ήταν
τρεις αεροστρόβιλοι και τέλος η τρίτη λύση τέσσερεις,
αλλά πολύ ακριβότερη της δεύτερης λόγω υψηλής κατανάλωσης καυσίμων και λίγο φθηνότερη της λύσης του
ατμοστροβίλου. Στην πράξη η λύση των τεσσάρων αεροστροβίλων αποδείχθηκε ακόμη ακριβότερη.
Η λύση της Codag «πέθανε» σιωπηρά και προκρίθηκε η λύση των τεσσάρων αεροστροβίλων, παρ’ όλο
ότι έδινε στο σκάφος ισχύ... 50% μεγαλύτερη της απαιτουμένης!!! Το Ναυτικό, δεν έμαθε ποτέ, για το μικρότερο κόστος της λύσης Codag, ούτε τους λόγους για
τους οποίους απορρίφθηκε, παρ’ όλο ότι το Ναυτικό,
χρηματοδοτούσε την ανάλυση. Είχε ήδη παραβεί τον
κανόνα της ορθής μετάδοσης των στόχων και τους
κανόνες της παρακολούθησης κατά εξέλιξη της ανάλυσης καθώς και της εμμονής στους προκαθορισμένους
στόχους. Έτσι, παρ’ όλη την προσεκτική είσοδο του
Ναυτικού στο χώρο της ανάλυσης συστημάτων, οδηγήθηκε σε ένα σκάφος πολύ ακριβό για τις απαιτούμενες δυνατότητες.
• Η παράβαση του Ναυτικού, από την αρχή παρακολούθησης της εξέλιξης της ανάλυσης, φάνηκε και σε
άλλο τομέα. Η LITTON, ήταν μία επιχείρηση και όπως
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όλες οι επιχειρήσεις, είχε σαν στόχο να κερδίσει τον
διαγωνισμό με τα μεγαλύτερα για αυτήν οφέλη, τα
οποία δεν ήταν απαραίτητο να συνέπιπταν με τους
στόχους του Ναυτικού. Η LITTON, σε όλη την εξέλιξη
του διαγωνισμού, γνώριζε τις θέσεις των αντιπάλων.
Έτσι, μόλις η ανάλυση έδειξε ότι η λύση του αεριοστροβίλου θα είναι τουλάχιστον τόσο φθηνή, όσο και των
αντιπάλων, δεν κατέβαλε καμμιά προσπάθεια να βρει
φθηνότερη λύση και βέβαια από την πλευρά του Ναυτικού, δεν το έλεγξε.
Ο δεύτερος κανόνας
Ο καθορισμός του, πόσο επιθυμώ να πληρώσω σε
συνάρτηση προς το αποτέλεσμα, το οποίο, θέλω να
έχω.
Στις προδιαγραφές του το Ναυτικό, καθόριζε δυνατότητες, χωρίς να γνωρίζει, τι θα ήθελε να πληρώσει
γι’ αυτές. Σ’ αυτού του είδους τα προβλήματα είναι να
επιτευχθεί ένα επίπεδο κόστους/αποτελεσματικότητας,
όπου το κόστος θα εκφράζεται σαν συνάρτηση της
αποτελεσματικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
παραμετρικά προγράμματα (με τη βοήθεια Η/Υ δίδοντας
τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών για διάφορες τιμές).
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπολογισθεί το
κόστος των διαφόρων συνδυασμών των δυνατοτήτων
του σχεδιαζόμενου οπλικού συστήματος. Θα έπρεπε
λοιπόν το Ναυτικό να ελέγξει τους πιθανούς συνδυασμούς δυνατοτήτων του συστήματος σε ένα ευρύ φάσμα τακτικών και στρατηγικών «σεναρίων» και να καθορίσει ποιες δυνατότητες θεωρούσε κρίσιμες, σε αυτό
το φάσμα των σεναρίων και στη συνέχεια αφού συγκεράσει τις δύο αυτές μελέτες, να επιλέξει μια λύση, η
οποία να ισορροπεί το κόστος των επιθυμητών δυνατοτήτων με τη ζημιά που θα προέκυπτε από την έλλειψή τους. Στη συνέχεια, μια διατύπωση του προβλήματος και ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, θα οδηγούσε
κατ’ ευθείαν στην κατασκευή των πλοίων.
Μία άλλη προσέγγιση, θα ήταν το Ναυτικό να προβεί
στην ανάλυση της τιμής των πιθανών δυνατοτήτων και
στη συνέχεια να καθόριζε πόσα επιθυμούσε να πληρώσει για τους διάφορους συνδυασμούς δυνατοτήτων και
να ζητούσε από τον κατασκευαστή να του προτείνει το
σύστημα το οποίο θα ελαχιστοποιούσε το συνολικό
κόστος, καθώς και το κόστος των μη παρεχομένων δυνατοτήτων. Εάν πάλι το Ναυτικό, με δεδομένη την τελευταία τεχνολογία, δεν επιθυμούσε να αναπτύξει ένα
επίπεδο τιμών/δυνατοτήτων, τότε θα έπρεπε να ζητήσει
από τους διάφορους κατασκευαστές να προμηθεύσουν
με το δικό τους επίπεδο κόστους/αποτελεσματικότητας
με τις τιμές που θα ζητούσαν για τους διάφορους συνδυασμούς δυνατοτήτων. Στη συνέχεια ένας συνδυασμός
θα επιλέγετο, θα γινόταν έλεγχος της αξιοπιστίας με μια
προκαταρκτική μελέτη και θα υπεγράφετο η σύμβαση.
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Διαχωρισμός της εκλογής του γενικού σχεδίου από
το λεπτομερές
Η LITTON γρήγορα κατάλαβε ότι οιαδήποτε και αν ήταν
η αξία του γενικού σχεδιασμού, η πρόταση θα έπρεπε
να περιλαμβάνει και τις μικρότερες λεπτομέρειες όπως
π.χ. το μαγειρείο του σκάφους. Ο υπεύθυνος για την
αξιολόγηση του μαγειρείου έδιδε λίγες μόνο μονάδες
στην πρόταση. Καταναλώθηκε έτσι πολλή προσπάθεια
και χρόνος στο σχεδιασμό των υποσυστημάτων, τα
οποία, από «χέρι», είχαν πολύ μικρό περιθώριο βελτιστοποιήσεως, σε βάρος του γενικού σχεδιασμού. Βέβαια
το πρόβλημα αυτό θα λυνόταν, αν δεν είχαν ανακατευθεί τόσοι άνθρωποι από το Ναυτικό στην αξιολόγηση
του συστήματος και δινόταν περισσότερος ΧΡΟΝΟΣ
στην LITTON για τη μελέτη και έτσι θίγεται ένα άλλο
πρόβλημα.
Χρόνος
Από το Ναυτικό δόθηκε στις διάφορες εταιρείες χρόνος
9 μηνών για την υποβολή προτάσεων. Από την πλευρά
της LITTON, ο χρόνος ήταν ανεπαρκής, διότι:
• Χρειαζόταν κατ’ αρχάς τρεις μήνες για οργάνωση
και κινητοποίηση των ομάδων εργασίας. Οι σχεδιαστές
των υποσυστημάτων, ήθελαν κατ’ ελάχιστον τρεις
μήνες για να αναπτύξουν αυτά, με τις λεπτομέρειες
που ζητούσε το Ναυτικό, αφού πλέον θα είχαν καθορισθεί όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου.
• Επίσης χρονικοί περιορισμοί υπήρχαν και για την
παράδοση των ναυπηγικών γραμμών του σκάφους,
προκειμένου να κατασκευασθεί έγκαιρα το μοντέλο, και
να γίνει έλεγχος των δυνατοτήτων του. Όπως τέθηκαν
οι χρονικοί περιορισμοί δεν υπήρχε δυνατότητα να διορθωθούν τυχόν σφάλματα (επαλήθευση της ανάλυσης).
Αν, και μεταξύ των νέων τεχνικών της LITTON, οι
οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με τις μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και τις δυνατότητες των υπολογιστών,
υπήρξε πρόθεση και άρχισε η προσπάθεια να ελέγξουν
όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις, για ένα πλοίο,
που θα ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές δυστυχώς
οι χρονικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν να γίνει η έρευνα αυτή. Έτσι, η εταιρεία έπρεπε ή να προχωρήσει
χωρίς τη βοήθεια των συστηματικών μεθόδων ή να
διακινδυνεύσει να βρεθεί στο τέλος των 9 μηνών, χωρίς
πρόταση.
Η πίεση του χρόνου, επέδρασε και σε άλλο σημείο
της ανάλυσης. Το Ναυτικό είχε, από εσφαλμένους
υπολογισμούς, καθορίσει ότι η απαιτούμενη ισχύς,
λόγω προστιθέμενης αντίστασης σε περίπτωση θαλασσοταραχής, σε ένα Α/Τ ήταν της τάξεως του 20-25% της
απαιτούμενης ισχύος σε ήρεμη θάλασσα. Από τις δοκιμές όμως που έκανε η LITTON σε μοντέλο σκαφών,
προέκυψε ότι η απαιτούμενη επιπλέον ισχύς, ήταν
μόλις 3-4%, το οποίο και αργότερα αποδείχθηκε σωστό.

23

24

Ελεύθερο Βήμα
Η πίεση όμως του χρόνου δεν άφησε την LITTON να το
δεχθεί. Έτσι με ένα ανάλογο σφάλμα, κατέληξαν σε
υψηλότερα επίπεδα απαιτούμενης ισχύος μηχανών.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι το Ναυτικό
για τη διατύπωση του προβλήματος είχε δαπανήσει
αρκετά χρόνια, ενώ επί ένα χρονο μελετούσε τα αποτελέσματα. Αυτό, σε αντιδιαστολή προς τους 9 μήνες,
για την υποβολή προτάσεων...
Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα που προέκυψε από την
απαίτηση του Ναυτικού να προσεγγισθεί η γενική φιλοσοφία του συστήματος (όχι η λεπτομερής), ήταν το
πλήθος των επιτελών/τεχνικών (πάνω από 200 μέλη),
που αναμίχθηκαν στην προετοιμασία της πρότασης,
από την αρχή μέχρι το τέλος. Πολυάριθμη ομάδα με
προβλήματα διοικητικά, επικοινωνίας και συντονισμού.
Τελικά ομάδες αυτού του μεγέθους, παρουσιάζουν
πρόβλημα ενεργοποίησης, προκειμένου να εργασθούν
προς τον τελικό στόχο, ολόκληρου του συνόλου. Κάθε
μικρή ομάδα, την ενδιέφερε να «δουλέψει» σωστά το
υποσύστημά της, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα κύρια
σφάλματα ήταν:
• Η ασάφεια στη διατύπωση των στόχων και η μη
ορθή μετάδοσή τους.
• Μη παρακολούθηση και εμμονή στους αρχικούς
στόχους κατά την πρόοδο της ανάλυσης.
• Δεν έγινε σαφές το πόσο επιθυμούσε να πληρώσει
το Ναυτικό, σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
• Δεν έγινε διαχωρισμός της μελέτης της φιλοσοφίας του συστήματος, από το λεπτομερή σχεδιασμό του.
• Δεν παρεσχέθη αρκετός χρόνος μελέτης για ένα
τόσο σπουδαίο σχέδιο.
• Πάρα πολλοί άνθρωποι αναμίχθηκαν στο σχεδιασμό με αποτέλεσμα η ομάδα να παρουσιάζει προβλήματα.
Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό - Επίλογος
Βασική επιδίωξη ενός Ναυτικού και κύρια του Ναυτικού
μιας μικρής χώρας είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης
του πλήρους φάσματος των ενδεχομένων απειλών, με
τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό. Η σημασία τούτου
είναι προφανής, αν ληφθούν υπ’ όψη οι τεράστιες
οικονομικές δυσκολίες υλοποίησης του Ναυτικού Προγράμματος. Το Ελληνικό Π.Ν. κλείνει περίπου μια εικοσαετία που η βαρύτητά του, από την παραλαβή των
ετοίμων παλαιών μονάδων, πέρασε βαθμιαία και προδευτικά, στους εκσυγχρονισμούς και στην, παραγγελία
και κατασκευή νέων πλοίων.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η νέα αυτή κατάσταση, βρήκε το Ναυτικό, να διαθέτει στελέχη τα οποία
παρακολουθούσαν μεν στενά τις εξελίξεις σχεδίασης
και κατασκευής Ναυτικών Μονάδων σε άλλες χώρες,
στερούντο όμως καθ’ ολοκληρία εμπειρίας και εφαρ-
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μογής νεωτάτων επιστημονικών μεθόδων. Ήταν όμως,
οι «πρωτεργάτες», οι «σκαπανείς», πάνω στους οποίους σήμερα, μετά την παραγγελία και παραλαβή σημαντικού αριθμού νέων Μονάδων, αποκτήθηκε η γνώση και η εμπειρία για την αντιμετώπιση ανάλογων και
μεγαλύτερων προβλημάτων, παρ’ ότι δεν έλλειψαν
ούτε τα λάθη, ούτε οι αυτοσχεδιασμοί. Τα προβλήματα, που προαναφέραμε, τα οποία προέκυψαν από τη
μη σωστή ανάλυση και επηρέασαν το σχεδιασμό των
Αμερικανικών αντιτορπιλλικών, μπορούν να εμφανισθούν στο σχεδιασμό οιουδήποτε άλλου τύπου πλοίου
ή οπλικού συστήματος. Είναι προφανές ότι, η εξ αρχής
σχεδίαση, είναι η καλύτερη δυνατή διαδικασία, δεδομένου ότι το πλοίο που θα προκύψει θα είναι ιδεώδες
για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις / συνθήκες.
Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση
των υφισταμένων διαδικασιών και μεθόδων για τον
καθορισμό των χαρακτηριστικών των προς παραγγελία
Ναυτικών Μονάδων, καθώς επίσης και την εξέταση των
δυνατοτήτων εφαρμογής μεθόδων στα υπό του Ναυτικού αντιμετωπιζόμενα προβλήματα, με παράλληλη
«σκιαγράφηση» του επιπέδου εμπιστοσύνης, διά του
οποίου θα καθίσταται δυνατή η επιλογή του «βέλτιστου» τύπου Ναυτικής μονάδας, η οποία δύναται να
καλύψει τις απαιτήσεις, μέσα από μία σειρά υφισταμένων εναλλακτικών προτάσεων.
Η λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με όλα
αυτά, πρέπει να στηρίζεται φυσικά, κατά το δυνατόν,
στη χρησιμοποίηση νεωτάτων επιστημονικών μεθόδων.
Οι επιλογές του Ναυτικού μας, σχετικά με το νέο υλικό
εκσυγχρονισμού, με τις επιλογές νέων πλοίων, και
γενικότερα με τους στρατηγικούς και τακτικούς στόχους
του και σχέδια και με τη διοίκηση και καθοδήγηση των
στελεχών του, πρέπει να οργανώνονται πάνω σε ορθολογική βάση, με μέσο την επιστημονική θεώρηση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει.		
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Η Ελληνική Κυριαρχία Νήσων, Νησίδων,
Βραχονησίδων και Βράχων του Αιγαίου
Tου Αντιναυάρχου Ξενοφώντος Π. Μαυρογιάννη ΠΝ ε.α. - Διευθυντού περιοδικού «Ν.Ε.»

Ε

ίναι συνήθης πρακτική κρατών, στο πεδίο των
διεθνών σχέσεων, για να επιτύχουν τους σκοπούς
τους, να απειλούν με τη χρήση βίας, επικαλούμενα
κατά το δοκούν το Διεθνές Δίκαιο.
Το ίδιο πράττει και η Τουρκία κατά της Ελλάδος
προσπαθώντας, με νομικοφανή τρόπο και «ερμηνευτικά» νομικά επιχειρήματα, να θεμελιώσει τις αμφισβητήσεις της για τα δικαιώματά της στο Αρχιπέλαγος
του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου Θαλάσσης του ΟΗΕ του 1982, ως Αρχιπέλαγος νοείται
ομάδα νήσων στην οποίαν περιλαμβάνονται και τμήματα νήσων, καθώς και τα εσωτερικά συνδεόμενα νερά
και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία τόσο στενά
σχετίζονται, ώστε τα νησιά αυτά, τα νερά και τα φυσικά χαρακτηριστικά να σχηματίζουν ενιαία γεωγραφική,
οικονομική και πολιτική ενότητα ή η ενότητα αυτή να
έχει έτσι θεωρηθεί ιστορικά.1
Ιστορικό χρονικό
Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου και του Καστελλόριζου στην Ελλάδα τυπικά το 1947, ουσιαστικά,
όμως, αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον οποίον συμμετείχε η Ελλάδα στην πλευρά
των νικητών, έκλεισε ο κύκλος της επανάκτησης της
Ελληνικής κυριαρχίας στις νήσους, νησίδες, βραχονησίδες και βράχους του Αρχιπελάγους του Αιγαίου.
Ο κύκλος αυτός είχε αρχίσει με την Εθνική Επανάσταση του 1821, και συνεχίστηκε με την Ένωση της
Κρήτης και του νησιωτικού της συγκροτήματος, μετά
την Επανάσταση του Θερίσου το 1905 και με την απελευθέρωση των νησιωτικών συγκροτημάτων του Βορείου (Β), Βορειοανατολικού (ΒΑ) και Ανατολικού (Α)
Αιγαίου κατά τη διάρκεια των νικηφόρων Βαλκανικών
Πολέμων του 1912-1913. Το Αρχιπέλαγος επανήλθε
στην κυριαρχία της Ελλάδας, στην οποίαν ανήκε από
την αρχαιότητα, με εξαίρεση όσες νήσους, νησίδες,
βραχονησίδες και βράχους παραχωρήθηκαν από τις
Μεγάλες Δυνάμεις στην Τουρκία με συγκεκριμένες
Διεθνείς Συνθήκες.

1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Τόμος 1ος, «Ελλάς».

Επανάσταση του 1821
Τα Πρωτόκολλα Λονδίνου 1830 και 1832
Η απελευθέρωση του Αρχιπελάγους του Αιγαίου αποτέλεσε βασικό σκοπό της Εθνικής Επανάστασης του
1821.
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη διεθνή
συμβατικά κείμενα αναγνώρισης του νέου Ελληνικού
Κράτους. Με το άρθρο 2 καθορίσθηκε ότι ανήκουν στην
Ελλάδα οι Κυκλάδες, περιλαμβανομένης και της Αμοργού,
οι Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος,

Η υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου

Γιούρα και μικρότερες νησίδες του συγκροτήματος) η
Σκύρος, η Εύβοια και κάθε νησί, νησίδα, βραχονησίδα,
βράχος που περιλαμβάνεται μεταξύ των παραλλήλων
πλάτους 36°Β (περνά από Κεντρικό Κρητικό Πέλαγος)
και 39°Β (περνά από νότια Λέσβου και βόρεια Σκύρου),
καθώς και μεσημβρινούς μήκους 24οΑ και 26οΑ (περνά
μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου).
Στην Ελλάδα περιήλθαν συνολικά περί τα 2.100 νησιά,
νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι που βρίσκονται στις
Κυκλάδες, Σποράδες, στο συγκρότημα της Εύβοιας, της
Σκύρου και στις θαλάσσιες περιοχές του Κεντρικού Αιγαίου, Μυρτώου, Σαρωνικού και Αργολικού Κόλπου.
Η Τουρκική κυριαρχία τότε περιελάμβανε την Ικαρία
και τη Χίο από τις οποίες περνάει ο μεσημβρινός γεωγραφικού μήκους 26οΑ, καθώς και τα Ψαρά, παρόλο
που αυτά βρίσκονται στο Κεντρικό Αιγαίο, νήσοι και
νησίδες του οποίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.
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Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (18/30 Αυγούστου
1832) οριστικοποιήθηκε η Ελληνο-τουρκική αυτή γραμμή κυριαρχίας επί των νήσων, νησίδων κ.λπ., παραχωρήθηκε δε αυτονομία στη Σάμο υπό την επικυριαρχία
του Σουλτάνου στην οποίαν οι Σαμιώτες αντέδρασαν
βίαια αξιώνοντας την ένωση με την Ελλάδα.2
Συνθήκη Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913)
Ένωση Κρήτης με Ελλάδα
Σειρά επαναστατικών αγώνων είχαν γίνει από τους
Κρήτες για να διώξουν τον Τούρκο κατακτητή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επαναστάσεις του 1692 και 1770,
το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου το 1866, οι εξεγέρσεις
του 1878, οι Επαναστάσεις του 1896, 1897 και του
Θερίσου το 1905, κατάληξη της οποίας ήταν η κήρυξη
της Ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1908. Η πραγμάτωσή της ουσιαστικά μεν έγινε από τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, τυπικά δε με τη Συνθήκη του
Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913).
Συγχρόνως ενώθηκαν περί τις 70 μικρότερες νήσοι,
νησίδες, βράχοι όπως η Γραμβούσα, η Γαύδος, Γαυδοπούλα κ.ά.
Με τη Συνθήκη αυτή και συγκεκριμένα με το άρθρο
4 η Τουρκία παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα στην
Κρήτη.
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913
Οι νικηφόροι για την Ελλάδα πόλεμοι του 1912-1913
κατά τους οποίους ο Ελληνικός Στόλος του Ναυάρχου
Παύλου Κουντουριώτη συνέτριψε τον αντίστοιχο Τουρκικό είχαν, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό όλων των νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων του Βορείου,
Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή
των περιοχών Θερμαϊκού, Χαλκιδικής, των ακτών της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τον Έβρο.
Επίσης απελευθερώθηκαν και τα νησιωτικά συγκροτήματα της Λήμνου, Θάσου, Σαμοθράκης, Αγίου Ευστρατίου, Λέσβου, Χίου, Ψαρών, Ικαρίας, Σάμου, η Ίμβρος,
Τένεδος και οι νησίδες Λαγούσες (Μαυρειά).
Με τη Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913),
τη Συνθήκη των Αθηνών (1/14 Νοεμβρίου 1913) που
κυρώθηκε με τον Ελληνικό Νόμο ΔΣΙΓ (4213) και με την
Απόφαση - Διακοίνωση των Έξι Δυνάμεων της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου (31 Ιανουαρίου/13 Φεβρουαρίου 1914) δηλαδή της Αυστροουγγαρίας, Γαλλίας,
Γερμανίας, Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσίας, η
Ελλάδα διατηρούσε την «οριστική κυριαρχία» των
νήσων του Αιγαίου, τις οποίες κατείχε, με μοναδική
εξαίρεση τις νήσους Ίμβρο, Τένεδο και τις νησίδες
Λαγούσες, οι οποίες αποδίδονταν στην Τουρκία επειδή
2. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Τόμος 2ος, «Ελλάς».
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βρίσκονται στην είσοδο των Δαρδανελλίων.
Με την ανωτέρω Συνθήκη του Λονδίνου, άρθρο 4,
οριζόταν και η ενσωμάτωση της Σάμου με την Ελλάδα
όπως και της Κρήτης.
Συνολικά το 1912-1913 απελευθερώθηκαν και ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα, όπως αναγνωρίστηκε από
τις Μεγάλες Δυνάμεις, ως ανωτέρω, περί τις 230 Ελληνικές νήσοι, νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι του
Β, ΒΑ και Α Αιγαίου.
Συνθήκη Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913)
Συνομολογήθηκε μεταξύ των Βασιλείων Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου αφ’ ενός και Βουλγαρίας αφ’ ετέρου και δόθηκε τέλος στο Β΄ Βαλκανικό
Πόλεμο.
Με τη Συνθήκη προσδιορίσθηκαν τα Σερβοβουλγαρικά και Ελληνοβουλγαρικά (στη Θράκη) σύνορα. Υπήρξε πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, Σερβία
και Ρουμανία, γιατί απετράπη η όποια ανάμιξη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκανικά πλέον
ζητήματα.
Τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία καθορίσθηκαν ανατολικά μεταξύ Στρωμνίτσας μέχρι Μπέλες.
Η Βουλγαρία παραιτήθηκε από κάθε αξίωση επί της
Κρήτης, η οποία με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1913)
είχε παραχωρηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
στους Συμμάχους του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Καθορίσθηκαν, επίσης, τα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας με ειδικό πρακτικό που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 3 Αυγούστου του 1913.
Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου επισφραγίσθηκε η δημιουργία της Ελλάδας του Νέστου, όπως ονομάσθηκε τότε, από την Ελλάδα του Σερχειού. Τα δε
σύνορα της Ελλάδας από 63.211 τ.χλμ. αυξήθηκαν –μαζί
με τα νησιά του Αιγαίου– στα 120.308 τ. χλμ., οι δε
κάτοικοι από 2.631.952 σε 4.718.221.
Ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτωβρίου 1918)
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίσθηκε, ως προς την
Ελλάδα, στις 17/30 Οκτωβρίου 1918 με την Ανακωχή
του Μούδρου της Λήμνου ανάμεσα στους Συμμάχους
και την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στους
σκληρούς όρους καθορίσθηκε: Ο διάπλους των Δαρδανελλίων να είναι ελεύθερος και τα φρούρια θα καταλαμβάνονταν από Συμμαχικά στρατεύματα. Ο Τουρκικός Στρατός θα αφοπλιζόταν πλήρως εκτός από
μερικά τμήματα τα οποία θα χρειάζονταν για τη φύλαξη των συνόρων και την τήρηση της τάξεως στο εσωτερικό. Θα παραδίνονταν όλα τα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στα Τουρκικά ύδατα. Τα Τουρκικά λιμάνια
θα ήταν στη διάθεση των Συμμάχων οι οποίοι θα είχαν
το δικαίωμα να καταλάβουν οποιοδήποτε στρατηγικό
σημείο του Τουρκικού εδάφους. Οι Τουρκικές φρουρές
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της Χετζάζης, Υεμένης, Συρίας και Μεσοποταμίας θα
παραδίνονταν στον πλησιέστερο Διοικητή των Συμμαχικών στρατευμάτων. Οι Γερμανοί και Αυστριακοί υπήκοοι –στρατιώτες και ιδιώτες– υποχρεώνονταν να
εγκαταλείψουν το Τουρκικό έδαφος μέσα σε ένα μήνα
και η Τουρκία να διακόψει κάθε σχέση με τις Κεντρικές
Δυνάμεις.
Μετά την υπογραφή της Ανακωχής του Μούδρου,
η ναυτική Συμμαχική Μοίρα, στην οποίαν συμμετείχε
το θωρηκτό «Κιλκίς» και το θωρηκτό/καταδρομικό
«Αβέρωφ», πέρασε τα Στενά και αγκυροβόλησε μπροστά από τα ανάκτορα του Ντολμά Μπακτσέ με την
Ελληνική Σημαία να είναι ορατή από την Αγία Σοφία.
Συνθήκη Νεϊγύ (14/27 Νοεμβρίου 1919)
Το Φθινόπωρο του 1919 Συμμαχικός στρατός με συμμετοχή και Ελληνικών μονάδων εγκαταστάθηκε στη
Δυτική Θράκη η οποία ονομάσθηκε «Διασυμμαχική
Θράκη». Τη διοίκηση ανέλαβαν οι Γάλλοι.
Στις 14/27 Νοεμβρίου 1919 υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης με τη Βουλγαρία (Συνθήκη Νεϊγύ) στην
ομώνυμη πόλη της Γαλλίας μεταξύ των Συμμάχων
(Αντάντ) και της Βουλγαρίας με την οποίαν καθορίζονταν
τα σύνορα Βουλγαρίας με τους γείτονές της, μεταρρυθμίζονταν τα σύνορα υπέρ της Ελλάδας στο Παρανέστι της Δράμας και η Βουλγαρία παραιτείτο από τη
μεσημβρινή Θράκη. Η διασυμμαχική κατοχή διατηρήθηκε μέχρι την άνοιξη του 1920 και ανέλαβαν Ελληνικές δυνάμεις οι οποίες επεξέτειναν την ακτίνα ελέγχου
μέχρι την Τσατάλτζα (Ανατ. Θράκη) αφήνοντας έξω
μικρό τμήμα της Κωνσταντινούπολης και τη Θρακική
ακτή των Στενών. Διορθώθηκαν τα Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα βόρεια του Νέστου και παραχωρήθηκαν στους
Συμμάχους η Δυτ. Θράκη και στη συνέχεια δόθηκε στην
Ελλάδα με τη Συνθήκη της Θράκης (28 Ιουλίου/10
Αυγούστου 1920). Την ίδια ημέρα συνομολογήθηκαν:
Πρώτον: Η Συνθήκη των Σεβρών με την οποίαν η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε στην Ελλάδα την
Ανατ. Θράκη, Ίμβρο, Τένεδο και τη διοίκηση της Ζώνης
της Σμύρνης. Δεύτερον: Η Ελληνο-Ιταλική Συμφωνία
με την οποία η Ιταλία θα απέδιδε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα εκτός Ρόδου.3
Απελευθέρωση και Ένωση της Κρήτης
Οι Κρήτες είχαν αποδοθεί σε σειρά επαναστατικών
αγώνων, τόσο πριν όσο και μετά το 1821, για να εκδιώξουν τον Τούρκο κατακτητή. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι επαναστάσεις του 1692 και του 1770, η συμμετοχή
στην Εθνική Επανάσταση του 1821, το ολοκαύτωμα
του Αρκαδίου το 1866, οι εξεγέρσεις το 1878 και οι
επαναστάσεις του 1866, 1897 και του Θέρισου το 1905.
Με την τελευταία ο Ελευθέριος Βενιζέλος κήρυξε
3. Εκδοτική Αθηνών: Ελληνική Ιστορία, Τόμος 7ος, σελ. 32.

την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1908 η οποία
τελικά έγινε με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους
του 1912-1913, τυπικά δε με τη Συνθήκη του Λονδίνου
(17/30 Μαΐου 1913).
Με το άρθρο 4 αυτής, η Τουρκία παραιτήθηκε από
κάθε δικαίωμα στην Κρήτη. Ταυτόχρονα με τη Μεγαλόνησο Κρήτη ενώθηκαν με την Ελλάδα περί τις 70
μικρότερες νήσοι, νησίδες, βραχονησίδες, βράχοι όπως
η Γραμβούσα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, ο Δίας κ.λπ.
που αποτελούν με τη Μεγαλόνησο ενιαίο σύνολο.
Συνθήκη Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920)
Στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920 υπογράφηκε η
Συνθήκη των Σεβρών –μία από τις σημαντικότερες για
τον νεώτερο Ελληνισμό– ανάμεσα στους Συμμάχους
(Αντάντ) του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την οποίαν τερματιζόταν η εμπόλεμη κατάσταση με αυτήν.
Η Συνθήκη επικύρωνε την Ελληνική κυριαρχία στα
νησιά Ίμβρο, Τένεδο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο,
Σάμο, Ικαρία, το καθεστώς των οποίων παρέμενε ακαθόριστο από την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων.
Προέβλεπε την προσάρτηση στην Ελλάδα της Ανατ.
Θράκης μέχρι τη Τσατάλτζα. Η Τουρκία παραιτείτο υπέρ
της Ιταλίας από τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα
Δωδεκάνησα. Η Σμύρνη και η γύρω περιοχή θα έμεναν
υπό Οθωμανική κυριαρχία αλλά από Ελληνική Διοίκηση για πέντε χρόνια (δηλ. μέχρι το 1925) οπότε το το-

27

28

Ελεύθερο Βήμα
πικό Κοινοβούλιο της Σμύρνης θα αποφαινόταν κατά
πλειοψηφία για την ένωση με την Ελλάδα.
Η Συνθήκη περιελάμβανε και άλλες διατάξεις, όπως
την αποστρατικοποίηση των Στενών, την αναβίωση του
καθεστώτος των διομολογήσεων,4 και την άσκηση στρατιωτικού και οικονομικού ελέγχου από ειδικές Επιτροπές,
με τη συμμετοχή των Ελλήνων αντιπροσώπων.
Η Συνθήκη των Σεβρών ικανοποίησε κατά το μεγαλύτερο μέρος τις Ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις και ερμηνεύθηκε ως θρίαμβος της Ελληνικής διπλωματίας. Αναγνώριζε με κάποια ασάφεια τα Ελληνικά Εθνικά Δίκαια
στη Σμύρνη και σε ένα σημαντικό μέρος στην ενδοχώρα,
που ξεκινούσε από τον Αδραμυττινό Κόλπο (απέναντι
Λέσβου) και ακολουθούσε ημικυκλική διεύθυνση μέχρι
την Έφεσσο (απέναντι Σάμου). Οι κάτοικοι της Σμύρνης
παρέμεναν τυπικά Οθωμανοί υπήκοοι, εξομοιώνονταν,
όμως, ουσιαστικά με τους Έλληνες υπηκόους.
Με τη Συνθήκη των Σεβρών υπογράφηκαν:
Πρώτον: Η Συνθήκη της Θράκης με την οποίαν αναγνωριζόταν η Ελληνική κυριαρχία και στη Δυτική Θράκη. Έτσι ενοποιούνταν, επιτέλους, οι δύο μεγάλες αυτές περιοχές (Ανατ. και Δυτ. Θράκη) και κατέρρεαν οι
Βουλγαρικές βλέψεις για έξοδο στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα αποκτούσε έξοδο στον Εύξεινο Πόντο και όλες
σχεδόν τις Βόρειες ακτές της Προποντίδας συμπεριλαμβανομένης της Καλλίπολης (στα υπό διεθνή έλεγχο Στενά των Δαρδανελλίων).
Δεύτερον: Η Ελληνο-ιταλική Συνθήκη με την οποίαν
τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο, εκχωρούνταν στην
Ελλάδα.
Η Συνθήκη των Σεβρών δεν εφαρμόσθηκε ποτέ και
τα Δωδεκάνησα έμειναν έξω από τον εθνικό κορμό
μέχρι το 1947, οπότε με τη Συνθήκη των Παρισίων (10
Φεβρουαρίου 1947) η Ιταλία τα παρεχώρησε στην
Ελλάδα.
Η Συνθήκη των Σεβρών πέρασε στην ιστορία ως
«νεκρό γράμμα» δεδομένου ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, πλην της Ελλάδας, δεν την επικύρωσε. Εύστοχη είναι η παρομοίωση της Συνθήκης, από
τον Γάλλο Πρόεδρο Ρ. Πουανκαρέ, με τις εύθραυστες
πορσελάνες που παρασκευάζονται στο προάστιο των
Σεβρών.
Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών (26 Σεπ./11
Οκτ. 1922)
Στις 29 Αυγ./10 Σεπ. 1922 οι Σύμμαχοι (Αγγλία, Γαλλία,
Ιταλία) με διακοίνωση στην κυβέρνηση της Άγκυρας,
4. Συμβάσεις που ρύθμιζαν το καθεστώς των ξένων στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμφωνα με τις οποίες οι Πρόξενοι
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων είχαν ευρύτατες Δικαιοδοσίες επί των
ομοεθνών τους σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού
Δικαίου.
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την οποίαν ανακοίνωσαν στην Αθήνα, πρότειναν τη
μεσολάβησή τους για τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συγχρόνως
ζητούσαν τη σύγκληση της προκαταρκτικής Διάσκεψης
των Μουδανιών της Μικράς Ασίας για να καθοριστούν
οι στρατιωτικές λεπτομέρειες της Συμφωνίας.
Οι κύριες διατάξεις του σχεδίου προέβλεπαν: Πρώτον, οι εχθροπραξίες θα έπαυαν από την ισχύ της Σύμβασης. Δεύτερον, ως γραμμή πίσω από την οποίαν θα
αποσυρόταν ο Ελληνικός στρατός από την Ανατολική
Θράκη, οριζόταν ο Έβρος μέχρι τα Βουλγαρικά σύνορα
περιλαμβανομένης και της Αδριανούπολης και του
Κάραγατς. Τρίτον, η εκκένωση έπρεπε να περατωθεί
εντός 15 ημερών. Τη διοίκηση θα αναλάμβαναν οι
Σύμμαχοι οι οποίοι αυθημερόν θα την παρέδιδαν στις
Τουρκικές Αρχές. Η Ελλάδα το απέρριψε μη αποδεχόμενη τη βάση του.
Στις 27 Σεπτεμβρίου το σχέδιο δόθηκε από τους
Συμμάχους στην Τουρκική αντιπροσωπεία χωρίς να
ληφθούν υπ’ όψιν οι αντιρρήσεις της Ελληνικής πλευράς. Η Τουρκία συμφώνησε, και μετά από πιέσεις και
η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών
που υπογράφηκε στις 28 Σεπ/11 Οκτ. 1922, ο κεμαλικός
στρατός δεν είχε το δικαίωμα να παραβιάσει την ουδέτερη ζώνη, να περάσει τα Στενά και να διαπεραιωθεί
στη Θράκη μέχρι την υπογραφή της Ειρήνης. Η κατάληψη της Ανατολικής Θράκης γινόταν από τα Συμμαχικά
στρατεύματα, στη συνέχεια εγκαθίσταντο οι πολιτικές
και Τουρκικές Αρχές, και 8.000 Τούρκοι χωροφύλακες
για την τήρηση της τάξης.
Η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης έγινε με απόλυτη τάξη και πειθαρχία τον Οκτώβριο του 1922, και
στις 11 Νοεμβρίου 1922 ακολούθησε η εκκένωση της
Καλλίπολης. Έλληνες κάτοικοι της Θράκης από αμνημονεύτων χρόνων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη
γη των προγόνων τους.
Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης (24 Ιουλ. 1923)
Ένα μήνα μετά τη Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών
την 8η Νοεμβρίου 1922 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις
στη Λωζάνη παρισταμένων των εκπροσώπων της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ρουμανίας,
Σερβίας, Βουλγαρίας, Βελγίου, Πορτογαλίας, Ιαπωνίας,
ΗΠΑ.
Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ορίστηκε ο αυτοεξόριστος στο Παρίσι Ελευθέριος Βενιζέλος.
Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις εννέα μηνών,
στις τρεισήμισι το πρωί της 24ης Απριλίου 1923 στη
μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου της Λωζάνης υπεγράφη η φερώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, συνολικά 18
πράξεις Συμβάσεων, Δηλώσεων και Πρωτοκόλλων.
Η Ανατολική Θράκη ήταν ήδη χαμένη πριν καν αρ-
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χίσουν οι εργασίες της Συνδιάσκεψης.
Δεν ήταν χαμένη βεβαίως από στρατιωτικής πλευράς, γιατί δεν υπήρξαν επιχειρήσεις, η δε Στρατιά του Έβρου,
115.221 αξιωματικοί και οπλίτες, υπό
την απειλή ανακατάληψης της Ανατολικής Θράκης και ίσως και της Κωνσταντινούπολης, οδήγησε σε συμβιβασμό την
Τουρκική πλευρά.
Την Ανατολική Θράκη είχαν προσφέρει οι Σύμμαχοι στους Τούρκους σε αντιστάθμισμα της προσέλευσής τους στη
Συνδιάσκεψη και του σεβασμού τους
στο καθεστώς ουδετερότητας των Στενών. Στο βωμό αυτής της ουδετερότητας
και έχοντας η Ελλάδα άμεσα την ανάγκη
της Βρετανικής υποστήριξης, πρόσθεσε
άλλους 250.000 στο κύμα προσφύγων
που είχαν αρχίσει να έρχονται στη χώρα.
Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλ.
1923) η Ελλάδα παραχωρούσε στην
Τουρκία την Ανατολική Θράκη με οριογραμμή τον Έβρο, και τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, διατηρουμένης της τοπικής
διοικήσεως και φυσικά τη Ζώνη της
Σμύρνης (βλέπε χάρτη) χωρίς να υποχρεωθεί να καταβάλει πολεμική αποζημίωση. Η Τουρκία ανέκτησε τη διεθνοποιημένη ζώνη των Στενών η οποία θα
έμενε αποστρατικοποιημένη και αντικείμενο νέας διεθνούς διάσκεψης. Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης έχασε την
ιδιότητα του Εθνάρχη και το Πατριαρχείο τέθηκε υπό
ειδικό διεθνές νομικό καθεστώς.
Επισημοποιείτο η επικυριαρχία της Ελλάδας στα
νησιά Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία,
απαγορευομένης της δημιουργίας τοπικών βάσεων
στα 4 τελευταία. Τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο και το
Καστελλόριζο παραχωρούντο στην Ιταλία. Αναγνωριζόταν η προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία.
Καθιερωνόταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά
των Δαρδανελλίων σε όλες τις περιπτώσεις με ειδική
σύμβαση. Καταργούντο οι διομολογήσεις, επεβάλλετο
η προστασία των μειονοτήτων, καθώς και οι πολιτικές
και θρησκευτικές ελευθερίες. Εξάλλου με χωριστή
Ελληνοτουρκική Σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 30
Ιανουαρίου 1923 προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από την οποίαν εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης (125.000) και της Ίμβρου
και Τενέδου (6.000), και 110.000 Μουσουλμάνοι της
Δυτικής Θράκης.
Την ίδια εποχή με απόφαση της Πρεσβευτικής Δι-
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άσκεψης των Μεγάλων Δυνάμεων τροποποιούντο τα
Ελληνο-αλβανικά σύνορα προς όφελος της Αλβανίας
με την Ελλάδα να χάνει 14 χωριά στην περιοχή των
Πρεσπών (βλέπε χάρτη).
Η Σύμβαση του Μοντρέ (20 Ιουλ. 1936)
Αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και
των Δαρδανελλίων. Παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών
στην Τουρκία, ρυθμίζει τη στρατιωτική δραστηριότητα
στην περιοχή και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα
από τα μη πολεμικά πλοία εν καιρώ ειρήνης.
Όσον αφορά στα πολεμικά επιτρέπει τη διέλευση
αυτών των παρευξείνιων χωρών με ειδοποίηση μιας
εβδομάδας και υπό κάποιους όρους (εκτοπίσματος,
μεγέθους, οπλισμού). Περιορίζει σημαντικά τη διέλευση των πολεμικών πλοίων που δεν ανήκουν σε κράτη
της Μαύρης Θάλασσας (προειδοποίηση διέλευσης,
όριο εκτοπίσματος πλοίων, περιορισμός οπλισμού,
απαγόρευση διέλευσης αεροπλανοφόρων κ.ά.). Επιτρέπει στην Τουρκία τη στρατικοποίηση των Στενών.
Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 1936
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και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα με μικρές
τροποποιήσεις. Συμβαλλόμενα μέρη είναι: Βουλγαρία,
Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, Γαλλία, Ελλάδα,
Ιταλία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία, Αυστραλία.
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (10 Φεβρ. 1947)
Με τη Συνθήκη των Παρισίων τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στον κορμό της Ελλάδας.
Η Ιταλία τα είχε καταλάβει για να αποκλείσει την
αποστολή από τις Μικρασιατικές ακτές Τουρκικών
ενισχύσεων στην Τριπολίτιδα και την Κυρηναϊκή κατά
το διεξαγόμενο από το Σεπτέμβριο του 1911 Ιταλοτουρκικό Πόλεμο. Παράλληλα έκρινε πως, μεταφέροντας
την πολεμική σύγκρουση κοντά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα την ανάγκαζε να ζητήσει ανακωχή, όπως
και πραγματικά έγινε.
Η Ιταλοκρατία έληξε ουσιαστικά με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οπότε τα
Δωδεκάνησα πέρασαν σε Γερμανική κατοχή μέχρι τις
5 Μαΐου 1945 που συνθηκολόγησε η Γερμανία και τα
παρέδωσε στους Άγγλους.
Στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων που συμμετείχαν οι νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου μεταξύ άλλων ρυθμίστηκε και το καθεστώς
των Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Συνθήκης η Ιταλία εκχωρούσε στην Ελλάδα την πλήρη
κυριαρχία των νησιών Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Τήλο,
Κάσο, Κάρπαθο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψοί,
Σύμη, Κω, Καστελλόριζο, καθώς και των παρακειμένων
σε αυτές νησίδων.
Μετά από αίτηση της Σοβιετικής Ένωσης στα νησιά
επιβλήθηκε καθεστώς αποστρατικοποίησης, βάσει του
οποίου «δεν απαγορεύεται η ύπαρξη δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, περιορισμένων σε αριθμό, για την
αντιμετώπιση αποστολών εσωτερικού χαρακτήρα, και
με οπλισμό που μπορεί να φέρεται και να χειρίζεται
από έναν άνδρα, και εκτέλεση της απαραίτητης στρατιωτικής εκπαίδευσης των δυνάμεων αυτών».
Με τη Συνθήκη αυτή η Ελλάδα έγινε το διάδοχο
κράτος στις συμφωνίες που είχε υπογράψει η Ιταλία
με την Τουρκία.
Επισημαίνεται ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλείται τη Συνθήκη των Παρισίων γιατί δεν υπήρξε συμβαλλόμενο μέρος (Res inter alios acta).
Η πρώτη εφαρμογή της Συνθήκης αυτής έγινε στις
29 Μαρτίου 1947 με την άφιξη του Ναυάρχου Περικλή
Ιωαννίδη στην Κάλυμνο, η δεύτερη στις 30 Μαρτίου
με την αποβίβαση 400 Ελλήνων χωροφυλάκων, και η
τρίτη και τελευταία με την πανηγυρική τελετή της μεταβίβασης της εξουσίας από τους Άγγλους στους Έλληνες. Η επίσημη πράξη της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε στις 7 Μαρτίου 1948
παρουσία και του Βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας,
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Παύλου και Φρειδερίκης.
Επίμετρο
Με τις Διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Πρωτόκολλα
που αναφέρθηκαν στα δύο ομώνυμα άρθρα της Ναυτικής Ελλάδας, υπ’ αριθμ. 1034 Δεκεμβρίου 2019 και
το παρόν, διαμορφώθηκαν τα όρια του νεώτερου Ελληνικού Κράτους εστιάζοντας στον 20ό αιώνα. Και
διαμορφώθηκαν μετά από πολλούς αγώνες, θυσίες και
πόνο. Πολύ αίμα κύλισε στα 50 πρώτα χρόνια του 20ού
αιώνα για να φθάσουμε ως εδώ. Άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, της Ιωνικής γης,
του Πόντου, της Πισιδίας, της Καππαδοκίας. Πληθυσμοί
μετακινήθηκαν από τη μία πλευρά του Αιγαίου στην
άλλη κουβαλώντας τη δυστυχία και τον πόνο τους. Και
υπήρξαν στιγμές στον ξεριζωμό που αναδείχθηκε το
μεγαλείο της ανθρωπιάς και της αυτοθυσίας. Αυτά τα
όρια που υπάρχουν εδώ και 70, περίπου, χρόνια προσπαθεί η Τουρκία να αλλάξει, διεκδικώντας το μισό
Αιγαίο σε ό,τι μας αφορά, γιατί προσβλέπει και αλλού.
Η Ελληνική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου
ασκήθηκε και συνεχίζει να ασκείται σύμφωνα με τους
Ελληνικούς τίτλους, την Ελληνική πολιτιστική παράδοση, την κοινωνική, οικονομική και διοικητική οργάνωση και ζωή στα νησιά αυτά. Η θρησκευτική πίστη, η
γλώσσα, τα ήθη και έθιμα των ανθρώπων αυτών, δημιουργούν ένα ενιαίο και αραγές σύνολο στα 2.800,
περίπου, νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχους
του Ελληνικού Αρχιπελάγους του Αιγαίου.
Η θάλασσα δεν διαχωρίζει τον Ελληνικό ηπειρωτικό
κορμό από τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχους
του Ελληνικού Αρχιπελάγους του Αιγαίου αλλά τον
ενώνει με αυτά σε ένα ενιαίο πολιτιστικό, κοινωνικό,
οικονομικό και διοικητικό σύνολο. Αυτή η ενότητα
διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του Έλληνα, την ιστορία
του, και προσδιορίζει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας
και τα πεπρωμένα του Ελληνισμού, εδώ και χιλιάδες
χρόνια. 					
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Νοέμβριος • Δεκέμβριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Ιστορικά

Ο Ναύσταθμος και το Κίνημα του Τυπάλδου
Η Κοινωική και Στρατιωτική κατάσταση της Ελλάδας κατά το 1900
Του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.

Η

ανατολή του 1900 βρίσκει το μικρό ελληνικό
κράτος πολιτικά και κοινωνικά καταπιεσμένο,
γεμάτο ταπεινώσεις και συμφορές, λόγω του άτυχου
πολέμου του 1897.
Το έθνος αισθάνεται τον πανικό της Λάρισας σαν
ρίγος θανάτου, γιατί οι προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις των καιρών της διάλυσης είναι νωπές και ο
ίσκιος των Οσμανλήδων επικρεμάται σαν «δαμόκλεια
σπάθη» στη μεγάλη ιδέα με την οποία γαλουχήθηκε
το έθνος και ειδικότερα ο υπόδουλος Ελληνισμός. Η
νεοτουρκική επανάσταση στις 12 Ιουλίου 1908 έδωσε
το επαναστατικό έναυσμα και η Βαλκανική Χερσόνησος
και η Ελλάδα υπέστησαν τον πολιτικό αντίκτυπο του
περιστατικού. Γράφει ο Γ. Βεντήρης στην Ιστορία του:
«Ο ελεύθερος Ελληνισμός αποδέχθηκε με ενθουσιώδη
ελαφρότητα την τουρκική μεταπολίτευση. Δεν παρακολούθησε αλλά ούτε και έκρινε το γεγονός εκείνο.
Κανείς δεν έλαβε υπόψη στην αρχή την συνετή επιφύλαξη του Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ΄, που είπε «Οι
Νεότουρκοι θα είναι χειρότεροι από τους Παλαιότουρκους». Όμως πολύ γρήγορα επαληθεύτηκαν τα λόγια
του Πατριάρχη. Το Ελληνικό γένος υποδουλώνεται
πολιτικά για δεύτερη φορά στους Τούρκους. Οι ανθελληνικές διαθέσεις των Νεοτούρκων εκδηλώθηκαν με
μεγαλύτερη σφοδρότητα και οι ενωτικές προσπάθειες
των Κρητών έγιναν αφορμή για έκρηξη άγριου ανθελληνικού φανατισμού με πράξεις βίας. Ο υπουργός των
στρατιωτικών «Μαχμούτ Σεφτέκ» κατά τη συνάντησή
του με τον Πατριάρχη του είπε βάναυσα: Δεν παύετε
να εισάγετε όπλα από την Ελλάδα. Ημείς οι Τούρκοι θα
συνεννοηθούμε με τους Βουλγάρους και θα σπάσουμε
τα κεφάλια των Ρωμιών. Του απάντησε ο Πατριάρχης:
Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια γλώσσα. Και αμέσως
αποχώρησε. Ο γάλλος πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου Γ. Κλεμανσώ, αν και ασθενής, δέχθηκε σε
ακρόαση τον πρεσβευτή της Ελλάδας Ν. Δεληγιάννη
και του είπε ακριβώς τα εξής: «Οι αξιώσεις σας δε γίνονται ευνοϊκά δεκτές, επειδή είσθε ανίσχυροι, είσθε
οι περισσότερο αδύνατοι από όλα τα βαλκανικά κράτη».
Αλλά ας δούμε παρακάτω, πώς το όνειρο έγινε
πραγματικότητα, και πώς το αδύναμο και ασήμαντο
αυτό κατά τους άλλους κρατίδιο έλαβε τη μαγική δύναμη και έγινε σκληρός τιμωρός του εχθρού τριπλασι-

άζοντας τη δύναμή του, το ερώτημα είναι τόσο απλό,
όσο και σύνθετο και η απάντησή του απορρέει μέσα
από τη δημιουργική πνοή του Ελληνισμού και την αδέκαστη ιστορία που όταν δεν παραποιείται από πολιτικές σκοπιμότητες, εκφράζει ένα και μόνο δίδαγμα, ότι
δηλαδή καμιά δύναμη δεν μπορεί να κρατήσει έναν
άνθρωπο, ένα λαό, ένα έθνος, όταν αισθάνεται εθνική
καταπίεση, να βρει τον δρόμο του και να θριαμβεύσει.
Η Κατάσταση του Στόλου κατά το 1900
Το έθνος προχωρεί στα εθνικά πεπρωμένα με κύριο
μοχλό και διαπραγματευτικό όπλο τον εθνικό μας στόλο. Σαν πρώτη προσπάθεια πρέπει να αναφερθεί το
σύνθημα «να κάνουμε στόλο». Το σύνθημα αυτό είχε
τις ρίζες του λίγο πιο πίσω, στο 1900, διότι από τότε
άρχισε να γίνεται συνείδηση σε όλους, ότι μόνο ο στόλος θα μπορούσε να βοηθήσει στην πραγματοποίηση
των εθνικών μας ονείρων και ότι οι στόλοι δε γίνονται
με αυτοσχεδιασμούς. Τα μέσα της νεώτερης βιομηχανίας μπορεί να επιτρέπουν την γρήγορη ναυπήγηση
πλοίων, αλλά είναι αναγκαία η τέλεια εκπαίδευση και
εξάσκηση των ανδρών που υπηρετούν σ’ αυτά, πράγματα που και δύσκολα είναι και πολύ χρόνο απαιτούν.
Πράγματι αυτά τα τελευταία έλειπαν από τον Ελληνικό
στόλο της εποχής του 1900.
Γι’ αυτό τον λόγο ψηφίζονται δυο βασικοί νόμοι
που θέτουν το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και
ενίσχυση του στόλου: Ο νόμος (ΒΨΟΔ) της 16-12-1900
περί ιδρύσεως του Ταμείου του Εθνικού Στόλου και ο
νόμος (ΓΚΔ) της 11-6-1904 περί του Λαχείου του Εθνικού Στόλου της Ελλάδας. Η πλατιά κυκλοφορία του
Λαχείου του Στόλου σε ολόκληρη τη χώρα μεταβάλλει
τον λαό σε μέτοχο και κοινωνό της εθνικής υπόθεσης
για τη δημιουργία του στόλου, αρχίζοντας μια ψυχολογική προετοιμασία αυτού, ώστε να δεχθεί και μεγαλύτερες ακόμη θυσίες.
Διανοούμενοι και ποιητές, πλούσιοι και φτωχοί,
ομογενείς και φιλέλληνες παίρνουν μέρος ή πρωτοστατούν στο εθνικό προσκλητήριο, προσφέροντας
πολλά για τη δημιουργία και ενίσχυση του στόλου και
τη θωράκιση της εθνικής άμυνας της χώρας. Ανάμεσά
τους ο Ματσούκας, ο Αβέρωφ, ο Κιλδάνης, ο Βασάνης,
ο Στεργίου, ο Πετούσης, ο Βαλιανός, και πολλοί άλλοι.
Πράγματι, με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από
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τους εράνους του ποιητή Ματσούκα αγοράσθηκε το
1912 το αντιτορπιλικό «Νέα Γενεά». Από το εθνικό
λαχείο, τις εισφορές και τους πόρους από τα κληροδοτήματα συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο ποσό, που διατέθηκε για τη ναυπήγηση τεσσάρων αντιτορπιλικών στην
Αγγλία, των «Λόγχη», «Σφενδόνη», «Θύελα» «Ναυκρατούσα» και τεσσάρων αντιτορπιλικών στη Γερμανία,
των «Νίκη», «Δόξα», «Ασπίς», «Βέλος». Τα πλοία αυτά
αποτέλεσαν τον στολίσκο των ελαφρών σκαφών. Το
θέμα δε σταματάει εδώ. Το σύνθημα «να κάνουμε
στόλο» γίνεται σκοπός και μόνιμο πρόγραμμα του
Στρατιωτικού Συνδέσμου του 1909 με τίτλο «Σύντομος
παρασκευή του Ναυτικού», με τα ακόλουθα άρθρα,
αποτέλεσε ένα από τα αιτήματά του:
1. Προμήθεια ενός θωρηκτού νέου 10.000 τόννων
τουλάχιστον και οκτώ τορπιλοβόλων των 150 τόννων
τουλάχιστον.
2. Επισκευή των τριών θωρηκτών, ει δυνατόν, βελτίωση του πυροβολικού των διά της αντικαταστάσεως
των γεμιστήρων, εκ κοινής πυρίτιδος με άκαπνο.
3. Προμήθεια του αναγκαιούντος υλικού πυροβολικού και τορπιλών. Στο ίδιο πρόγραμμα του Συνδέσμου
προβλεπόταν και άλλο κεφάλαιο με τίτλο «Κανονική
οργάνωση του στρατού θαλάσσης» με τα ακόλουθα
άρθρα:
α) Αντικατάσταση των παλιών μαχίμων πλοίων με
νέα, σύμφωνα προς τις βλέψεις του Ναυτικού, συμπλήρωση του τορπιλικού στόλου, ανανέωση του στολίσκου
για τον Αμβρακικό κόλπο και συμπλήρωση των αναγκών
του ναυστάθμου, όπως καταστεί επαρκής για την εξυπηρέτηση του στόλου.
β) Απαλλαγή από τα άρχηστα πλοία και τα υλικά
και περιορισμό των θαλαμηγών σε μία μόνο για αποκλειστική υπηρεσία του βασιλέα.
γ) Μετάκληση ξένων οργανωτών για όλες τις υπηρεσίες του στόλου.
Η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος έγινε
κάτω από την φωτισμένη και ηγετική μορφή του αρχιτέκτονα της μεγάλης Ελλάδας, Ελευθερίου Βενιζέλου,
και είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ναυτικής
προετοιμασίας, που όμοιά της δεν έχει γνωρίσει η
νεώτερη ιστορία της Ελλάδας.
Οι απαιτήσεις των Αξιωματικών του Ναυτικού
Ο ναύσταθμος το 1909 αποτελεί τον μοναδικό εφοδιαστικό και τεχνικό φορέα που πάλλει στον παλμό της
εποχής και εξασφαλίζει το αγκυροβόλιο των πλοίων
και την αξιόμαχη δράση τους, που τόση ζωτική και
εθνικά ωφέλιμη είναι. Λειτουργεί με τον κανονισμό
του 1893 και βελτιώνει την απόδοσή του συνεχώς.
Διοικητής του ναυστάθμου την εποχή εκείνη ήταν ο
υποναύαρχος Α. Βουδούρης και διευθυντής της υποβρυχίας άμυνας ο πλωτάρχης Ηπίτης.
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Ο ναύσταθμος σαν νευραλγικό κομμάτι της εθνικής
άμυνας και θωράκισης της χώρας φορτίζεται πιο εύκολα από το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της εποχής.
Πρωταγωνιστής του όλου δράματος υπήρξε ο Τυπάλδος
που ήταν ένας αξιωματικός του ναυτικού, ζωηρός,
ευέξαπτος, γενναίος, άριστος σκοπευτής που έλυνε τις
διαφορές του με μονομαχία. Ήταν ένας από τους ελάχιστους απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων, και μαζί με
τους συνεργάτες του εκπροσώπησε το Ναυτικό στη
δυναμική παρουσίαση του στρατού κατά το κίνημα του
Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί του 1909 που είχε
εκραγεί πριν δυο μήνες. Αυτό τους είχε δώσει κάποια
αίγλη, πράγμα που τους έκανε να απαιτούν να γίνεται
σεβαστός ο λόγος τους, από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο
και την Κυβέρνηση.
Όταν κατάλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν γίνονταν
δεκτά και ότι η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να τους εξουδετερώσει με τα όπλα σε περίπτωση παράνομης κίνησής τους, αποφάσισαν να δράσουν δυναμικά, για να
επιβάλουν τις απόψεις τους. Συνεργάστηκαν οι υποπλοίαρχοι Κοκολίδης, Γέροντας, Μπίστης και Μελάς,
οι ανθυποπλοίαρχοι Ρεδιάδης, Λιάμπεσης, Ράγκος,
Ματθαίου, Γιαννόπουλος, Σπηλιώτης, Πουλάκος, Τούμπας, Σακοράφας και Βότσης, οι σημαιοφόροι Τριγγέτας, Λούης, Ρίτσος, Λούνδρας, Κουρμούλης, Μαμούρης,
Ράλλης, Πολυζώης, Χαλκιόπουλος, Δ. Οικονόμου, Ροζάκης, Σουλιώτης, Μακρής και Μπούφης.
Οι πιο πάνω λοιπόν, με επικεφαλής τον Τυπάλδο,
αποφάσισαν αφού πρώτα είχαν ορισμένες επαφές με
τον αρχηγό του Στρατιωτικού Συνδέσμου Ν. Ζορμπά
χωρίς αποτέλεσμα, να προχωρήσουν στην επίλυση των
συγκεκριμένων τους θεμάτων με τη βία, εξασκώντας
κάποια πίεση στην κυβέρνηση. Τα αιτήματα που πρόβαλαν στον υπουργό των Ναυτικών ήταν: Να αποστρατευτούν ή να φύγουν από την υπηρεσία με την κατάργηση των θέσεών τους, όσοι ανώτεροι αξιωματικοί δεν
ήσαν απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων, εκτός από τους
πλοιάρχους Παύλο Κουντουριώτη, Μ. Γκίνη, I. Δαμιανό
και I. Μιαούλη, (ο τελευταίος ήταν και αρχηγός της
θωρηκτής μοίρας). Να πραγματοποιηθεί μετάκληση
ξένων οργανωτών που διατυπώθηκε από την πρώτη
στιγμή της επαναστάσεως και να συνταχθούν, σε συνεργασία με τους ξένους οργανωτές, τα νομοσχέδια
που οργανώνουν τις υπηρεσίες του ναυτικού και καθορίζουν τα σχετικά με την εκπαίδευση των αξιωματικών.
Να παραπεμφθούν σε συμβούλιο για απόταξη ένας
αντιπλοίαρχος και δύο πλωτάρχες που δεν κράτησαν
τον όρκο τους και δεν παρουσιάσθηκαν στο Γουδί, η
δε υπηρεσία να προβεί σε τοποθετήσεις των αξιωματικών στις θέσεις που έπρεπε να κατέχουν κατά την
περίοδο του πολέμου.
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Το χρονικό του Κινήματος του Τυπάλδου
Το σκηνικό των γεγονότων σύμφωνα με τις πληροφορίες των τότε φιλικών εφημερίδων «Χρόνος» και «Πρόοδος» στήθηκε κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Τυπάλδος μαζί με
τον Δεμέστιχα, τον Κολιαλέξη, τον Κανάρη, τον ανθυποναυπηγό Παπαγεωργίου και με τους άλλους ομοιοδεάτες του ήρθαν μετά τα μεσάνυχτα στον ναύσταθμο,
όπλισαν αρκετούς τεχνίτες και υπαξιωματικούς και
αφού τους οδήγησαν στο οπλονομείο, ο Δεμέστιχας
τους έβγαλε ένα μικρό λόγο. Τους είπε περίπου τα εξής:
«Η Πατρίς ζητεί όπως συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο
αρχίσαμε στο Γουδί. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος με
έστειλε εδώ, όπως ζητήσουμε εκ νέου τη συνδρομή
σας την οποία θα δώσετε, αφού το απαιτεί το «Έθνος».
«Ζήτω το έθνος», φώναξαν οι ναύτες. Ο Δεμέστιχας
ενθουσίασε τους συνεργάτες του και τους χώρισε σε
δύο ομάδες.
Τη μία έστειλε κατά του Διευθυντηρίου και την άλλη
με τον Παπαγεωργίου την έστειλε να καταλάβει τη
νήσο Λέρο. Ο υποναύαρχος Βουδούρης διηγείται ως
εξής το χρονικό των γεγονότων: «Ήμουν στην κορυφή
της σκάλας μπροστά στο Διευθυντήριο και η ώρα ήταν
περίπου 11 πρωί και είδα κάτι ύποπτες κινήσεις. Έστειλα τότε τον υπολογιστή Μουτσόπουλο στη θωρηκτή
μοίρα να τους πει να μου στείλουν 60 άνδρες γιατί
ήμουν τελείως μόνος, αλλά αυτός πήγε και ειδοποίησε
τον Τυπάλδο. Τότε έστειλα και άλλον τον οποίο συνέλαβαν, μόλις ξεκίνησε η ατμάκατος για να πάει για τα
πλοία. Απελπίσθηκα και έμεινα να δω την εξέλιξη των
πραγμάτων και ξαφνικά βλέπω να έρχονται δυο τμήματα ναυτικού, το ένα από το μώλο. Όταν έφθασαν
στην είσοδο στάθηκαν και προχώρησε ο Τυπάλδος ο
οποίος με χαιρέτησε με πολύ τυπικότητα και μου είπε:
«Κύριε Ναύαρχε, σας σέβομαι αλλά βρίσκομαι στην
ανάγκη να καταλάβω το Διευθυντήριο. Η οικογένειά
σας είναι ελεύθερη να φύγει. Σεις όμως όχι.».
Και αφού στράφηκε σε κάποιο αξιωματικό, του είπε:
Να φρουρηθεί καλά το ταμείο του ναυστάθμου. Εγώ,
συνεχίζει ο Βουδούρης, «ανεχώρησα και κάθισα κάτω
από ένα δένδρο. Τότε μου μήνυσε με κάποιο υπαξιωματικό ότι επιθυμία του είναι να τον συνοδεύσω στο
Διευθυντήριο της Υποβρυχίου Άμυνας και να μείνω
εκεί. Έστειλα τα παιδιά μου στον Πειραιά και εγώ με
τη γυναίκα μου πήγαμε μαζί στο Διευθυντήριο της
Υποβρύχιας Άμυνας, όπου διέταξε να μου δώσουν κάθε
περιποίηση, γλυκά, καφέ κ.λπ.». Εδώ πρέπει να πούμε
ότι ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Τυπάλδος ήταν νέος
στην υπηρεσία της Υποβρυχίας Άμυνας, αφού πρόσφατα είχε αντικαταστήσει τον διευθυντή της, πλωτάρχη
Ηπίτη, λόγω αντιθέσεως του δευτέρου προς το κίνημα
του «Στρατιωτικού Συνδέσμου». Συγκεκριμένα είχε
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συμβεί το εξής περιστατικό: Ο πλωτάρχης Ηπίτης κάλεσε στο γραφείο του, τον τεχνίτη Κοσκινά, και τον
ρώτησε γιατί απούσιαζε από την υπηρεσία του, χωρίς
άδεια, στις 15 Αυγούστου. Εκείνος του απάντησε με
αφέλεια ότι πήγε στο Γουδί με τους αξιωματικούς. Τότε
ο διευθυντής, πλωτάρχης Ηπίτης τον παρατήρησε
δριμύτατα, με αποτέλεσμα την επόμενη να αντικατασταθεί από τον Τυπάλδο.
Ο Τυπάλδος λοιπόν, όντας διευθυντής της Υποβρύχιας Άμυνας αφού συνέλαβε τον διοικητή του ναυστάθμου, έγινε πια και διευθυντής του ναυστάθμου.
Στις 17 Οκτωβρίου μάλιστα έβγαλε και ημερήσια διαταγή την οποία στη συνέχεια όταν απέτυχε η κίνηση
του Τυπάλδου, ο διευθυντής του ναυστάθμου υποναύαρχος Βουδούρης την έσκισε. Μετά τη σύλληψη τού
διευθυντή του ναυστάθμου, ο Τυπάλδος μαζί με τους
συνεργάτες του μπήκαν στην ατμάκατο και γύριζαν
από αντιτορπιλικό σε αντιτορπιλικό με το πιστόλι στο
χέρι και διέταζαν τους μηχανικούς να βάλουν φωτιά
στις μηχανές κι αυτό γιατί, όπως ξέρουμε, τότε όλα τα
καράβια ήταν ατμοκίνητα. Πρώτα πήγαν στο «Σφενδόνη», όπου διέταξαν τον μηχανικό Παπά να βάλει μπρος
τις μηχανές, μετά στο «Ναυκρατούσα» και στο «Δόξα».
Στο «Δόξα» οι άντρες τού ζήτησαν έγγραφη διαταγή
του κυβερνήτη τους, Τσουκαλά και όταν δεν την έλαβαν
δεν έβαλαν φωτιά, παρά εγκατέλειψαν το πλοίο και
έφυγαν. Μετά πήγαν στο «Ασπίδα», όπου ύστερα από
πίεση, έβαλε φωτιά στα καζάνια ο Μηχανικός Κλεομένης μετά στο «Θύελα» και στο «Βέλος» έτσι έγιναν
κύριοι των αντιτορπιλικών που ήταν αγκυροβολημένα
στον ναύσταθμο. Επίσης κατέλαβαν και τη νησίδα της
Λέρου που ήταν τα πυρομαχικά. Κατά τις μία το μεσημέρι ο Τυπάλδος πήγε στο «Σφενδόνη» και έμεινε εκεί
μέχρι τις 4 το απόγευμα, οπότε, ξαφνικά διατάσσει, το
«Σφενδόνη να προχωρήσει και το πλήρωμα ρωτάει:
«Πού θα πάμε, κύριε κυβερνήτα;» «Για τρόφιμα στον
Πειραιά», απαντά ο Τυπάλδος.
Στη συνέχεια λέγει στον πυράρχη «Δε ρίχνουμε μια
άσφαιρη βολή στα θωρηκτά που ήσαν αγκυροβολημένα στο Κερατσίνι να δούμε τι θα μας απαντήσουν»;
Ο πυράρχης έριξε άσφαιρη βολή στην οποία δεν έλαβε καμιά απάντηση. Τότε έριξε μια ένσφαιρη και μόνο
τότε κατάλαβε τι είχε γίνει. Τα θωρηκτά απάντησαν με
ένσφαιρη βολή που έπεσε πάνω στο «Σφενδόνη». Τότε
ο Τυπάλδος φωνάζει: «Μην κάνετε αποτυχίες και βάλετε ταχέως». Η θωρηκτή μοίρα απαντά. Μια οβίδα
τρυπά το τμήμα «Ιπποκράτης» του Νοσοκομείου ΝΣ
και προκαλεί τρόμο στους αρρώστους που άρχισαν να
φεύγουν στο βουνό. Αμέσως μία άλλη πέφτει και χτυπά από δεξιά τον ατμοαγωγό σωλήνα του «Σφενδόνη»
και βγαίνει από αριστερά. Από τους μηχανικούς, σκοτώθηκαν τρεις, δύο τραυματίσθηκαν και ένας παρα-
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φρόνησε. Αυτοί είναι: X. Μπιλχατζής, θερμαστής από
την Κέα, Α. Αντουσουράς, θερμαστής από τη Σύρο, Γ.
Δήμας, δίοπος μηχανικός από την Κέρκυρα, Π. Λαμπίδης, θερμαστής από την Κέρκυρα και Κοτοπούλης Στυλ.
Μηχανικός από την Αθήνα. Στο νοσοκομείο σκοτώθηκαν
ο Αθανάσιος Τσόπορας από τον Πόρο και ο Λεωνίδας
Οικονομάκος. Από τον Πόρο, ο ιατρός Παδελόπουλος
και ανθυποφαρμακοποιός Ηλιόπουλος σώθηκαν από
θαύμα.
Οι υπόλοιποι άρρωστοι πήραν τα βουνά, για να
σωθούν από τα πυρά των καραβιών. Στα βουνά κατέφυγαν για να σωθούν και οι κάτοικοι του συνοικισμού
του ναυστάθμου. Η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δυο
στολίσκων τελείωσε, αφού πρώτα άρχισε να νυκτώνει
και αφού υποχώρησαν τα αντιτορπιλικά. Το «Σφενδόνη» και το «Ναυκρατούσα» έπαθαν βλάβη και σχεδόν
ακινητοποιήθηκαν. Το «Αετός», παραδόθηκε και το
«Βέλος» αναχώρησε για τον Πόρο και κατά άλλους για
την Κρήτη. Την επομένη έπλευσε στο ναύσταθμο και
ο κυβερνήτης του, παραδόθηκε στον διευθυντή του
ναυστάθμου Βουδούρη.
Ο Τυπάλδος μαζί με τους λίγους πιστούς του, αφού
κατάλαβε ότι το παιχνίδι ήταν χαμένο και πως το μόνο
που θα κατάφερναν θα ήταν συμφορές και ερείπια μια
και δεν ήταν δυνατό να τα βάλουν με τα θωρηκτά, και
αφού είχαν πια περικυκλωθεί από δυνάμεις του στρατού που ήταν πιστές στο Σύνδεσμο, αποφάσισε να
αποσυρθεί στην υπηρεσία της Διευθύνσεως της Υποβρύχιας Άμυνας του ναυστάθμου μαζί με τους συνεργάτες του, για να καθορίσουν από εκεί την περαιτέρω
στάση τους.
Εκεί τον επισκέφθηκε ο ανθυποναυπηγός Παπαγε-
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ωργίου και τον ρώτησε, ποια στάση να τηρήσει. Ο
Τυπάλδος του απάντησε να περιμένει στη Λέρο και θα
του δοθούν οδηγίες. Αφού λοιπόν μελέτησαν την όλη
διαμορφωθείσα κατάσταση, αποφάσισαν να δραπετεύσουν. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι το σκότος της νύκτας
προωθήθηκαν στην Ελευσίνα και από εκεί στα γύρω
βουνά, ώσπου έφτασαν στη Λαμία. Όσοι παρέμειναν
στο ναύσταθμο ύψωσαν λευκή σημαία και παραδόθηκαν. Έτσι παρέλαβε πάλι ο Βουδούρης τη διοίκηση τού
ναυστάθμου.
Τους νεκρούς ενταφίασαν στο νεκροταφείο του
ναυστάθμου με πολλές τιμές. Στεφάνια κατέθεσε όλη
η ηγεσία του ναυτικού και η μουσική του ναυστάθμου
παιάνιζε πένθιμα. Τους τραυματίες προώθησαν στο
Τζάνειο Νοσοκομείο. Μεταξύ των πλοίων που πάθανε
ζημιές, ήταν το «Σφενδόνη», το «Ναυκρατούσα» και
το «Ασπίς». Από τα θωρηκτά, βλάβη έπαθε μόνο το
«Ύδρα» που σύμφωνα με την αναφορά του διευθυντού
του ναυστάθμου Βουδούρη είχε και δυο τραυματίες.
Οι ζημιές που δημιουργήθηκαν εκτιμήθηκαν σε 150.000
δρχ. Το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση στους Ευρωπαίους και αποτέλεσε πρωτοσέλιδα άρθρα στις εφημερίδες τους. Συγκεκριμένα η «Ματιέν» έγραψε άρθρο
με τίτλο «Ναυμαχία μεταξύ των Ελλήνων». Το όνομα
της Σαλαμίνας, γνωστότατο σε όλο τον κόσμο από τη
Ναυμαχία της Σαλαμίνας, επανήλθε στην επικαιρότητα μετά 2.400 χρόνια, αλλ’ αυτή τη φορά δυστυχώς για
ναυμαχία που έγινε μεταξύ των Ελλήνων.
Ο Κων/νος Τυπάλδος Αλφονσάτος γεννήθηκε το 1873 στην
Αθήνα και αποφοίτησε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
(Σημαιοφόρος) από την Σχολή Ν. Δοκίμων το έτος 1891 σε ηλικία 18 ετών.
Σημαιοφόρος κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897
πολέμησε στην Λεπτοκαρυά τη Μακεδονίας κατά την απόβαση
της οποίας φονεύθηκε ο Ανθυποπλοίαρχος Εμμ. Αντωνιάδης.
Υποπλοίαρχος κατά τον Μακεδονικό αγώνα υπηρέτησε ως
αρχηγός του διαμερίσματος Καβάλας και της Δράμας όπου
συνεργάσθηκε με τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσόστομο.
Κατά την επανάσταση στο Γουδί συμμετείχε ολόψυχα για την
πολεμική παρασκευή. Στη συνέχεια όμως διεφώνησε για τα
ναυτικά μέτρα και ηγήθηκε του ναυτικού κινήματος τον Οκτώβριο
του 1909.
Πλωτάρχης κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1912,
μπήκε με το αντιτορπιλικό «Νίκη» στα στενά των Δαρδανελλίων
και κατόπτευσε τα αγκυροβόλια του Τουρκικού Στόλου υπό το
πυρ των φρουρίων.
Αντιπλοίαρχος στον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο του 1913
ανέλαβε τη διοίκηση του 29ου Συντάγματος του Πεζικού που
συγκροτήθηκε από Εφέδρους του ναυτικού και κατέλαβε την
Βουλγαρική Δυτική Θράκη και εγκαθίδρυσε την Ελληνική Αρχή
της οποίας διορίσθηκε Γενικός Διοικητής τον Ιούλιο και Αύγουστο 1913.
Στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών τον Μάϊο
1922 και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε το 1931 και απεβίωσε στις 28-2-1945.
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Ο Γεώργιος Κανάρης Έπαρχος του Ανατολικού
Του Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου ΠΝ ε.α.

Ο

Γεώργιος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά και απεβίωσε στα Νέα Ψαρά (Ερέτρια) στις 6 Απριλίου
1
1848 , ήταν ναυμάχος στις ναυτικές επιχειρήσεις της
επανάστασης του 18212 (και αγωνιστής στην πολιορκία
του Μεσολογγίου το 1825-26), πρόκριτος και δημογέροντας των Ψαριανών.
Στις αρχές του 1825 ο Γεώργιος Κανάρης τοποθετήθηκε Έπαρχος του Ανατολικού (σήμερα Αιτωλικού),
το οποίο αποτελούσε προμαχώνα της πόλης και της
λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Ο διορισμός των
Έπαρχων γινόταν από την Κεντρική Κυβέρνηση, το
Εκτελεστικό Σώμα που έδρευε στο Ναύπλιο, με την
απαραίτητη προϋπόθεση να μην κατάγεται από την
Επαρχία της οποίας είχε ορισθεί Διοικητής. Ο Έπαρχος
για να ασκήσει την Διοίκηση3 του Ανατολικού διέθετε
το απαραίτητο προσωπικό στο Επαρχείο του:
α. Τον Γενικό Γραμματέα.
β. Στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας , προστασίας
των πολιτών και ευταξίας της πόλης, είχε τον φροντιστή
Αστυνομίας (ή Πολιτάρχη), ο οποίος ασκούσε και τα
καθήκοντα του φροντιστή Θάλασσας (ή Λιμενάρχη).
γ. Στα θέματα είσπραξης φόρων και των εξόδων,
είχε τον φροντιστή Οικονομίας, ο οποίος κατέγραφε
τα έσοδα και έλεγχε τις δαπάνες της Επαρχίας.
δ. Ένοπλους (στρατιώτες) εφόσον είχαν διατεθεί
στο Επαρχείο.
Επιπροσθέτως, ο Έπαρχος συνεργαζόταν στενά με
τους πρόκριτους του Ανατολικού, το Επαρχείο, την
Διευθυντική και Στρατιωτική Επιτροπή του Μεσολογγίου.
Με την έναρξη της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή την 15η Απριλίου 1825, το
Ανατολικό είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για την άμυνά του. Διορίστηκαν οπλαρχηγοί για την οργάνωση της
άμυνας της πόλης, της νησίδας Ντολμά, του Καστελίου
στο Κεφαλόβρυσο στα βορειοανατολικά του Ανατολικού, επί της ηπειρωτική ακτής από όπου προμηθευό1 Hμερομηνία θανάτου αναγράφεται στο Γενικό Μητρώο
Αξιωματικών ΒΝ από το 1833 έως το τέλος 1850. Ναυτικό
Μουσείο Ελλάδας.
2 Σπανού ΓΡ. Δ. Η Συμβολή των Ψαριανών κατά το 1821 (1958)
Αθήνα.
3 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα (1991). Τόμος
31, σελίδα 373.

ταν το πόσιμο νερό4 και της νησίδας του Πόρου, μέσω
της οποίας καταχρήσεις εξασφαλιζόταν η επικοινωνία
με το Μεσολόγγι.
Ο Έπαρχος Γεώργιος Κανάρης έπρεπε να διατηρήσει
την τάξη στο Ανατολικό με την βοήθεια του Πολιτάρχη
Γ. Λέλη και των προκρίτων, έργο αρκετά δύσκολο λόγω
των ενόπλων που ήρθαν για την άμυνα της πόλης5.
Τον Νοέμβριο του 1825 στο Ανατολικό, λόγω της
αύξησης των ενόπλων που έφθασαν περίπου τα 500600 άτομα(20), ο Έπαρχος με τον Πολιτάρχη Γιάννη
Καραπανάκη είχαν να αντιμετωπίσουν την αταξία που
επικρατούσε στην πόλη και τις ενοχλήσεις των πολιτών.
Η ύπαρξη πολλών Οπλαρχηγών με διάφορα σώματα
χωρίς έναν Στρατιωτικό Διοικητή, χειροτέρευε συνεχώς
την κατάσταση στην πόλη6.
Το Ανατολικό άρχισε να δέχεται περί τα μέσα Δεκεμβρίου 1825 σποραδικούς κανονιοβολισμούς από
το κανονιοστάσιο που είχαν εγκαταστήσει οι Τούρκοι
στα ανατολικά του, επί της ηπειρωτικής ακτής χωρίς
να προκαλούνται σοβαρές ζημιές7.
Ο Έπαρχος στο Ανατολικό μαζί με τον Στρατιωτικό
Επιθεωρητή Τάτζη Μαγγίνα προσπαθούσε να ελέγξει
τους ενόπλους, για να αποκαταστήσει την τάξη στην
πόλη και να μειώσει τις καταχρήσεις στον αριθμό των
μερίδων τροφοδοσίας, που δήλωνε ο κάθε οπλαρχηγός
με εικονικά ονόματα ανδρών του8, καταχρήσεις που
είχαν σαν αποτέλεσμα, η σπατάλη των τροφών να
προκαλεί μείωση στα αποθέματα του Ανατολικού και
κατ’ επέκταση πρόβλημα στην άμυνα και την επιβίωση
του.
Μετά την υποβολή πολλών αναφορών από τον
Έπαρχο προς την Διευθυντική και την Στρατιωτική Επιτροπή του Μεσολογγίου, για τα προβλήματα της ευταξίας και των καταχρήσεων τροφοδοσίας που συνέ4 Ελληνικά Χρονικά φύλλο 6/1824 Μεσολόγγι.
5 Μπαλιούτας Λάμπρος Ο Θεσμός της Διοικητικής Αποκέντρωσης
(2003) Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών. Σελίδα
78.
6 Σπυρομίλιος Απομνημονεύματα της Δεύτερης Πολιορκίας
του Μεσολογγίου 1825-1826 (1926.) Αθήνα. Σελίδα 5.
7 Εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά .Μεσολόγγι, φύλλο 29/1825.
8 Κασομούλης Ν.Κ Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως
των Ελλήνων 1821-1833 (1941) Αθήνα. Τόμος Δεύτερος,
σελίδα 149.
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βαιναν στο Ανατολικό9, αποφασίστηκε περί την 15η
Ιανουαρίου 1826 ο διορισμός του Στρατηγού Γρηγόρη
Λιακατά ως Στρατιωτικού Διοικητή του Ανατολικού, με
την ευθύνη της άμυνας της πόλης, του Ντολμά και του
Πόρου10. Στο Ανατολικό, η συνεργασία μεταξύ του νέου
Στρατιωτικού Διοικητή με τον Έπαρχο και τον Στρατιωτικό Επιθεωρητή (26), βελτίωσε την κατάσταση στη
πόλη.
Ο Ιμπραήμ μετά την πλήρη αποτυχία των εφόδων
από ξηράς, αποφάσισε τον θαλάσσιο αποκλεισμό των
οδών εφοδιασμού του Μεσολογγίου και του Ανατολικού ώστε να πετύχει την εξάντληση των πολιορκουμένων από πείνα. Στις 17 Φεβρουαρίου 1826 άρχισε ο
ναυτικός αποκλεισμός, στην λιμνοθάλασσα με πλοιάρια χωρίς καρίνα (με ένα κανόνι και χωρητικότητας 30
ανδρών) και σχεδίων με βομβοβόλο και στην ανοικτή
θάλασσα με τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο11.
Το Πολεμικό Συμβούλιο στο Μεσολόγγι γνωρίζοντας
το σχέδιο του θαλάσσιου αποκλεισμού, έγκαιρα αποφάσισε να οχυρώσει τις νησίδες Βασιλάδι, Κλεισόβη,
Σκύλα και Ντολμά, ώστε να δημιουργηθεί άμυνα στη
περίμετρο της λιμνοθάλασσας12.
Στις 25 Φεβρουαρίου 1826 άρχισε η επίθεση στην
νησίδα Βασιλάδι, η οποία μετά από ηρωική αντίσταση
καταλήφθηκε. Η επόμενη νησίδα στα σχέδια του Ιμπραήμ ήταν ο Ντολμάς μεταξύ Ανατολικού και Μεσολογγίου, που πλέον είχε διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ
τους13.
9 Στο ίδιο με Υποσημείωση(6), σελίδα 101.
10 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 150.
11 Στο ίδιο με Υποσημείωση(6), σελίδα 101.
12 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 196.
13 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 198.
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Ο Στρατιωτικός Διοικητής του Ανατολικού Γρηγόρης
Λιακατάς μαζί με τον Έπαρχο Γεώργιο Κανάρη14 μερίμνησαν για την συγκέντρωση και προώθησή τους στη
νησίδα Ντολμά 300 ανδρών υπό τον Στρατηγό Γρηγόρη Λιακατά (εάν καταλαμβανόταν ο Ντολμάς, τότε η
θέση του Ανατολικού γινόταν πολύ δύσκολη) και 50
ανδρών στο Πόρο(30). Στις 28 Φεβρουαρίου 1826 εκδηλώθηκε επίθεση εναντίον του Ντολμά συγχρόνως
με πλοιάρια που μετέφεραν στρατιώτες από την λιμνοθάλασσα και με στρατιώτες από την πλευρά της
Φοινικιάς (παραλία στην ηπειρωτική ακτή ανατολικά)
μέσω των αβαθών υδάτων. Οι υπερασπιστές του Ντολμά, μετά από άνισο αγώνα έπεσαν όλοι στη μάχη.
Ακολούθησε ο Πόρος που είχε την ίδια τύχη με την
νησίδα Ντολμά15.
Έφθασε πλέον η σειρά του Ανατολικού, πανικός
απλώθηκε στη πόλη. Ο Έπαρχος Γεώργιος Κανάρης που
είχε την άποψη υπεράσπισης της πόλης μέχρις εσχάτων,
ο Στρατιωτικός Επιθεωρητής Τατζής Μαγγίνας και οι
Πρόκριτοι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Παναγιάς.
Κάλεσαν τους Οπλαρχηγούς, των ενόπλων που είχαν
απομείνει στο Ανατολικό σε Πολεμικό Συμβούλιο, με
το ερώτημα εάν θα υπερασπιστούν όλοι μαζί την πόλη.
Έγινε καταμέτρηση των πολεμοφοδίων και των τροφίμων και αποφασίστηκε αφού ασφαλίσουν τα πλοιάρια
για να μην φύγει κανείς, να πολεμήσουν ορκιζόμενοι
όλοι να μην προσκυνήσουν ή να φύγουν, αλλά να υπερασπιστούν την πόλη μέχρι θανάτου16.
Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στο
Ανατολικό δεν επιτρέπει αισιοδοξία για την τύχη του.
14 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 195.
15 Στο ίδιο με Υποσημείωση(6), σελίδα 126.
16 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 209.
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Είναι περικυκλωμένο από Τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις
και ο Στρατιωτικός Διοικητής του με τους 350 πιο ικανούς άνδρες, έχουν πέσει μαχόμενοι σε Ντολμά και
Πόρο. Επίσης οι πρόκριτοι σκεπτόμενοι την πιθανή
σφαγή του πληθυσμού (υπήρχαν 4.000 γυναικόπαιδα)
και σε συμφωνία με τη λαϊκή βούληση, αποφασίζουν
την έναρξη διαπραγματεύσεων για παράδοση της
πόλης. Η γνώμη του Έπαρχου Γεωργίου Κανάρη για
υπεράσπιση της πόλης δεν μέτρησε, διότι δεν ήταν
ντόπιος, έτσι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο17 όταν
ο πληθυσμός του Ανατολικού αποφάσισε την παράδοση της πόλης.
Μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα στο Ανατολικό, ο Έπαρχος Γεώργιος Κανάρης, την νύκτα πριν
την παράδοση της πόλης (Το Ανατολικό παραδόθηκε
την 1 Μαρτίου 1826), με λίγους ενόπλους που δεν
ήθελαν και αυτοί να παραδοθούν, επιχείρησαν με
βάρκες να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό των Τουρκοαιγυπτίων. Πολεμώντας συνεχώς και με βαριές απώλειες, κατάφεραν να διαφύγουν στην ηπειρωτική ακτή
και από εκεί να μεταβούν στα Κράβαρα (ορεινή Ναυ17 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 211.
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πακτία)18. Από εκεί μέσω του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Γενικού Γραμματέα του Εκτελεστικού Σώματος,
ο Γεώργιος Κανάρης ενημερώνει την προϊστάμενη
πολιτική αρχή, για την πτώση του Ντολμά και την μάχη
που έγινε στο Ανατολικό19. Στη συνέχεια ο Γεώργιος
Κανάρης μεταβαίνει στο Ναύπλιο έδρα της Διοίκησης20
και ακολούθως στην Αίγινα.			
Βιβλιογραφία
1. Σπανού ΓΡ. Δ.Η Συμβολή των Ψαριανών κατά το 1821 (1958) Αθήνα.
2. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα (1991). Τόμος 31, σελίδα 373.
3. Μπαλιούτας Λάμπρος Ο Θεσμός της Διοικητικής Αποκέντρωσης
(2003) Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών. Σελίδα 78.
4. Σπυρομίλιος Απομνημονεύματα της Δεύτερης Πολιορκίας του Μεσολογγίου 1825-1826 (1926.) Αθήνα. Σελίδα 5.
5. Εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά .Μεσολόγγι, φύλλο 29/1825.
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φωτό ειλημμένη στις 22_11_20 από το: https://static.livemedia.gr/livemedia/photos/al22337_
us6_20180328172209_tmpfromfb20180328122208.jpg.large.jpg

18 Στο ίδιο με Υποσημείωση(8), σελίδα 213.
19 Στο ίδιο με Υποσημείωση(6), σελίδα 129.
20 Βλέπε το “Αρχείο Κοινότητας Υδρας”, Τόμος 12, σελίδες 68
και 69.

Η σύληση των κειμηλίων της
Μονής Εικοσιφοινίσσης από τον
κατοχικό Βουλγαρικό στρατό 1917
Επιμέλεια: Του Αντιστρατήγου Πέτρου Μαρκόπουλου ε.α.

Σ

ε παλαιότερο φύλλο της εφημερίδος «Πυροβολητής» είχα γράψει ένα άρθρο για τη Μονή της Εικοσιφοινίσσης. Τότε πολλοί συνάδελφοι μού ζήτησαν
να τους ενημερώσω για την τύχη των κλαπέντων κειμηλίων και σας παραθέτω παρακάτω στοιχεία.
Κατά τη Β΄ Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας οι δολοφονίες και οι βιαιότητες που διέπραττε ο βουλγαρικός κατοχικός στρατός ήταν πολλές. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η δολοφονία, του γέροντος
μοναχού Μακαρίου, προηγουμένου της Μονής, που
σφαγιάσθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1916.

Τη Μεγάλη Δευτέρα 27 Μαρτίου 1917, στρατιώτες
του βουλγαρικού κατοχικού στρατού με επικεφαλής
τον Βούλγαρο κομιτατζή Πανίτσα, εισήλθαν στη Μονή
και αφού βιαιοπράγησαν κατά των μοναχών, άρπαξαν
τα περισσότερα κειμήλια και τα μετέφεραν στη Βουλγαρία, όπου κατακρατούνται μέχρι σήμερα στο Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο Σόφιας. Στο σκευοφυλάκειο της
Μονής ήταν αποθησαυρισμένα πολλά και σημαντικά
κειμήλια, ενώ ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η Βιβλιοθήκη
της, η οποία πριν την καταλήστευσή της από τους Βούλγαρους το 1917 αριθμούσε 1300 τόμους βιβλίων, από
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τους οποίους, οι 400 ήταν χειρόγραφες μεμβράνες.
Τον Ιούνιο του ιδίου έτους (1917), Βούλγαροι στρατιώτες οδήγησαν τους μοναχούς σε ομηρία. Ορισμένοι
από τους μοναχούς δεν άντεξαν τις συνθήκες και πέθαναν στη φυλακή. Όσοι μοναχοί επιβίωσαν στην
ομηρία, επέστρεψαν στις 10 Οκτωβρίου 1918, μετά
την ήττα των Βουλγάρων και Γερμανών.
Η ελληνική πολιτεία αντέδρασε αμέσως στη σύληση και αρπαγή των κειμηλίων. Έτσι στις 31 Μαρτίου
1917, τέσσερις ημέρες μετά τη ληστρική επιδρομή, ο
τότε Νομάρχης Δράμας Ν. Μπακόπουλος υπέβαλε
διαμαρτυρία προς τις κατοχικές βουλγαρικές αρχές
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το 1918, μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τη Β' Βουλγαρική Κατοχή, το
θέμα επιστροφής των κειμηλίων συζητήθηκε στην
Ελληνική Βουλή. Ακολούθως, η ελληνική κυβέρνηση
απαίτησε την εφαρμογή της Συνθήκης του Νεϊγύ (1919),
σύμφωνα με την οποία έπρεπε να επιστραφούν όλα
τα πολιτιστικά αγαθά που είχαν αρπαγεί κατά τη διάρκει των εχθροπραξιών. Το 1923 ο καθηγητής Βυζαντινής
Αρχαιολογίας και ο διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών Γεώργιος Σωτηρίου μετέβη στη Σόφια
για να ζητήσει την επιστροφή των κλαπέντων αντικειμένων (907 ιερά λατρευτικά αντικείμενα, 430 χειρόγραφους κώδικες, 467 αρχέτυπα, κ.ά.), αλλά επεστράφησαν μόνον 7.
Όπως αποκαλύφθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, τα
περισσότερα από τα κειμήλια κατακρατούνται παράνομα σήμερα στη Σόφια, στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών
Σπουδών Ivan Dujev και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
της Βουλγαρίας, ενώ κάποια άλλα πουλήθηκαν ή έφτασαν με άλλους τρόπους, μέσω Βουλγαρίας, σε βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Σημειωτέον πως οι Βούλγαροι απέσπασαν παράνομα όχι μόνο τα κειμήλια της Μονής Εικοσιφοινίσσης,
αλλά και πλήθος έτερων ελληνικών κειμηλίων από τη
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και τις Μονές Παναγίας Καλαμούς και Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας Ξάνθης.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Ιερές Μητροπόλεις
καθώς και οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν
διατυπώσει επισήμως αίτημα για την επιστροφή των
κλαπέντων ελληνικών κειμηλίων.
Η πυρπόληση της Μονής
Οι Βούλγαροι κατέλαβαν για τρίτη φορά την Ανατολική
Μακεδονία (μετά το 1916 και το 1918) στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κατοχικός βουλγαρικός
στρατός εισέβαλε στη Μονή, κράτησε σε περιορισμό
τον ηγούμενο Γρηγόριο και τους δώδεκα μοναχούς και
ακολούθως πυρπόλησε τη μονή με αποτέλεσμα να
καταστραφούν τα οικοδομήματα. Ήταν 12 Ιουλίου 1943.
Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο ηγού-
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μενος Γρηγόριος Κατσιβάκης έκτισε το Ηγουμενείο και
έναν μικρό ξενώνα με προσωπική εργασία και βοήθεια
πιστών. Αποτέλεσε, μέχρι την κοίμησή του το 1956, τον
τελευταίο ηγούμενο της Μονής ως ανδρώας.
Η αναβίωση
Η ανασύσταση της Μονής και η αναβίωση του μοναχισμού σε αυτήν, πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Δράμας Διονύσιο Κυράτσο, αμέσως μετά την
ενθρόνισή του το 1965. Όταν ανέλαβε Μητροπολίτης
Δράμας η Μονή παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης και
ερήμωσης. Με μέριμνά του, εγκαταστάθηκε στη Μονή
γυναικεία αδελφότητα, και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ανέγερσης κτισμάτων.
Η Μονή σήμερα
Σήμερα η Μονή είναι γυναικεία και αριθμεί 23 μοναχές.
Πανηγυρίζει τη μνήμη του πρώτου κτήτορά της Αγίου
Γερμανού και των δύο Κωνσταντινουπολιτών αξιωματούχων Νικολάου και Νεοφύτου, στις 22 Νοεμβρίου
και την επομένη ημέρα, τη μνήμη του δεύτερου κτήτορά της, Αγίου Διονυσίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Γιορτάζει επίσης στις 15 Αυγούστου, στη μνήμη της
Παναγίας, στις 14 Σεπτεμβρίου, στη μνήμη της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου, στη
μνήμη των Εισοδίων της Θεοτόκου. Πλήθος είναι οι
πιστοί που έρχονται να προσκυνήσουν την «αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου» και να ηρεμήσουν μέσα
στο γαλήνιο περιβάλλον της. Μπροστά από τη Μονή
υπάρχει το μνημείο των 172 Μοναχών που έσφαξαν
οι Τούρκοι το 1507.
Το 2005 ετάφη στη Μονή ο Μητροπολίτης Δράμας
Διονύσιος Κυράτσος, ως τρίτος κατά σειρά κτήτωρ της.
Το 2011 επεστράφη, μετά από ενέργειες της Μητροπόλεως Δράμας, τμήμα του ιερού Λειψάνου του
Αγίου Διονυσίου (δεύτερου κτήτορος της Μονής), από
τη Βουλγαρία. Το λείψανο είχε κλαπει επί Βουλγαρικής
Κατοχής, μαζί με πληθώρα άλλων κειμηλίων που παραμένουν έως σήμερα στη Σόφια (στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujev και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας). Επίσης, το 2016
επεστράφη στη Μονή, με τη συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μια σπάνια χειρόγραφη Καινή Διαθήκη
674 σελίδων, γραμμένη τον 9ο αιώνα, η οποία είχε
αρπαγεί το 1917 από τους Βούλγαρους και είχε καταλήξει να βρίσκεται στη Λουθηρανική Θεολογική Σχολή
του Σικάγου στις Η.Π.Α.
Το κτηριακό συγκρότημα
Ολόκληρη η Μονή περιβάλλεται από ψηλό τείχος και
στο κέντρο της, βρίσκεται ο Ναός των Εισοδίων της
Θεοτόκου. Στο πρώτο και κύριο μέρος της Μονής βρίσκεται το καθολικό, το οποίο είναι το παλαιότερο κτίσμα
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Αρτοφόριο της Ιεράς
Μονής Εικοσιφοινίσσης, από τα κειμήλια
Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας που συλήθηκαν από
της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης, τους Βούλγαρους κααπό τα κειμήλια που συλήθηκαν
τακτητές κατά τα έτη
από τους Βούλγαρους κατακτητές
1916-1918, 1941κατά τα έτη 1916-1918, 1941-1944
1944 και κατακρακαι κατακρατούνται στη Σόφια.
τούνται στη Σόφια.

της, το Ηγουμενείο, τα κελιά των μοναζουσών, το αρχονταρίκι, το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας με το
αγίασμα, το μουσείο, η τράπεζα και τα εργαστήρια
κεντητικής και αγιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος των
κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής περιλαμβάνονται
τα τρία κτήρια των ξενώνων, το πρεσβυτέριο για το
λειτουργό Ιερέα της Μονής, και το παρεκκλήσιο της
Ζωοδόχου Πηγής.
Το Καθολικό
Το Καθολικό τιμάται στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ο ρυθμός του είναι σταυροειδής τρουλαίος, σύνθετος τετρακίονος. Αποτελείται από τον εξωνάρθηκα, τον εσωνάρθηκα και τον κυρίως Ναό. Οι τρούλοι του Καθολικού
στηρίζονται σε 4 μαρμάρινους κίονες. Η περίτεχνη
λιθόγλυπτη κυρίως είσοδος του καθολικού κατασκευάσθηκε το 1838. Ο εξωνάρθηκας είναι ολόκληρος αγιογραφημένος και απεικονίζει ολόσωμους τους κτήτορες. Το τέμπλο του Καθολικού είναι βαρύτιμο
ξυλόγλυπτο, κατασκευάσθηκε από Χιώτες τεχνίτες και
χρειάστηκαν 22 χρόνια (1781 – 1803) για να ολοκληρωθεί. Ξυλόγλυπτο επίσης είναι το προσκυνητάρι της
Παναγίας και ο δεσποτικός Θρόνος. Στο δεξιό μέρος
του Καθολικού υπάρχει προθήκη, μέσα στην οποία
υπάρχουν αργυρές λειψανοθήκες, στις οποίες φυλάσσονται δεκάδες Ιερά Λείψανα.
•••
Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Π.
Γκιουλέκας κατέθεσε Ερώτηση την 18η Φεβρουαρίου
2016, στην Βουλή σχετική με την επιστροφή των κλαπέντων ιερών κειμηλίων και χειρογράφων από τις Ιερές
Μονές Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες και Παναγίας
της Εικοσιφοίνισσας στο όρος Παγγαίο.
Ο βουλευτής επισημαίνει στην ερώτησή του ότι οι
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Kειμήλια της Ιεράς
Μονής Εικοσιφοινίσσης που συλήθηκαν
από τους Βούλγαρους
κατακτητές κατά τα
έτη 1916-1918, 19411944 και κατακρατούνται στη Σόφια.

Άποψη του εσωτερικού
περιβόλου της Μονής

συζητήσεις και η διαπραγμάτευση που συνεχίζονταν
με εντατικούς ρυθμούς πάγωσαν στο τέλος του 2014
καθώς στην Ελλάδα προκηρύχθηκαν εκλογές και έκτοτε η νέα κυβέρνηση δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για
το συγκεκριμένο ζήτημα.
Επισήμανε ότι: «Περίπου έναν αιώνα μετά την κλοπή και λεηλασία τους, θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής, θρησκευτικής, καλλιτεχνικής και υλικής αξίας
παραμένουν στην Βουλγαρία. Μοναδικά χειρόγραφα
και περγαμηνές της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου
Σερρών βρίσκονται σήμερα στη βιβλιοθήκη του Κέντρου
Σλάβο-Βυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev, κειμήλια,
εικόνες σκεύη και χειροτεχνήματα της Ιεράς Μονής
Παναγίας Εικοσιφοίνισσας -διαπιστωμένο ιδίοις όμασι σε πρόσφατη επίσκεψη του ερωτώντος βουλευτήκοσμούν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας και
πολλά κλεμμένα κειμήλια και έγγραφα των ελληνικών
Ιερών Μονών εμφανίζονται επί πολλά χρόνια σε συλλογές του εξωτερικού».
Ο Τομεάρχης Πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας,
ρωτά τους Υπουργούς Πολιτισμού και Εξωτερικών, για
το πού βρίσκεται σήμερα το ζήτημα της επιστροφής
των κλαπέντων ιερών κειμηλίων και εγγράφων, και εάν
υπάρχει πρόθεση των αρμόδιων Υπουργείων -εκτός
από πολιτικές πρωτοβουλίες- να εξετάσουν, και νομικές οδούς διεκδίκησης των ιερών κειμηλίων, που εκλάπησαν από τις ελληνικές Ιερές Μονές.
Ακόμη αναμένουμε!!!!
«Η Μονή σήμερα» φωτό ειλημμένη στις 22_11_2020 από το: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ikosifinissa.jpg
«Κειμήλια» φωτό ειλημμένη στις 22_11_2020 από το: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d2/Reliquary_1788_Dionysios_Kushnitsa_Monastery_NHMB.jpg
«Εικόνα της Παναγίας» φωτό ειλημμένη στις 22_11_2020 από το: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/56/Kushnitsa_Monastery_Icon_Georgios_Piska_Linotopi_NHM_Sofia.jpg
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Ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης
Απόσπασμα από το βιβλίο
«Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα, αναμνήσεις ενός παλαιού
Ναυάρχου» του Αντιναυάρχου Σταμάτιου Πλατσούκα κατά την
διάρκεια της Ναυμαχίας της «ΕΛΛΗΣ» (3 Δεκεμβρίου 1912)
Από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)
Συνοδευτικό κείμενο
Η Ναυμαχία της Έλλης την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 1912,
ήταν η πρώτη από τις δύο κορυφαίες ναυμαχίες μεταξύ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Οθωμανικού Στόλου κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο (1912)
που πραγματοποιήθηκε στην έξοδο των Στενών των
Δαρδανελλίων (ή Ελλησπόντου). Η ναυμαχία έληξε με
τη νίκη του Ελληνικού Στόλου και τον εγκλεισμό του
Οθωμανικού εντός των Στενών.
Την έκβαση την ναυμαχίας έκρινε η σκέψη και η
τόλμη του Αρχηγού Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.
Ο Κουντουριώτης αποδέσμευσε τον Στόλο από τις κινήσεις της ναυαρχίδας του, θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», υψώνοντας την σημαία "Ζ" (κινούμαι ανεξάρτητα), και εκμεταλλευόμενος την μεγαλύτερη
ταχύτητα του θωρηκτού όρμησε ακάθεκτος με ταχύτητα 21 κόμβων, διαγράφοντας τόξο μπροστά από την
γραμμή του Οθωμανικού Στόλου με σκοπό να υπερφαλαγγίσει τα τουρκικά θωρηκτά και να τα βάλει μεταξύ των πυρών του «Αβέρωφ» και των υπολοίπων
ελληνικών θωρηκτών. Αυτός ο ελιγμός λέγεται «Ταύ»
και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τα Ιαπωνικά
θωρηκτά εναντίον των Ρώσων στην ναυμαχία της Τσουσίμα (Τα πλοία του γαλάζιου στόλου, περνώντας μπροστά από τα εχθρικά, μπορούν να βάλλουν με όλα τα
όπλα στην πρύμνη και την πλώρη τους, ενώ του κόκκινου στόλου τα δύο πρώτα, μόνο με τα πρόσθια πυροβόλα, δείτε εικόνα Νο.15). Καθώς η ταχύτητα της θωρηκτής μοίρας τύπου «Ύδρα» ήταν μικρή (14 κόμβοι),
ο «Αβέρωφ» υπερφαλάγγισε τον εχθρό μόνος του και
ανάμεσα σε πυκνά πυρά του Οθωμανικού Στόλου και
των απέναντι φρουρίων έφτασε σε απόσταση 2.850 μ.
από τον αντίπαλο. Οι Οθωμανοί όταν κατάλαβαν ότι
ο ελιγμός θα εκτελούνταν με απόλυτη επιτυχία, έκαναν
διαδοχική στροφή 160ο και μπήκαν με φοβερή αταξία
ξανά στα Στενά, κάτω από την κάλυψη των επάκτιων
πυροβόλων των φρουρίων «Σεντούλμπαχιρ» και
«Κουμ-καλέ».

Στο Ιστορικό Αρχείο (Ι.Α) της ΥΙΝ φυλάσσεται το
αρχείο του Ναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα που καλύπτει την περίοδο από το τέλους του 19ου έως τις
αρχές του 20ου αιώνα. Μέσα από το αρχείο γίνεται
γνωστό το καθημερινό πρόγραμμα των πλοίων του
Πολεμικού Ναυτικού όσο και η πολεμική δράση τους,
καθώς ο ίδιος συμμετείχε ως Αξιωματικός στις Ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου κατά την διάρκεια των
Βαλκανικών Πολέμων.
Η συγγραφή των Αναμνήσεων στηρίχθηκε σε σημειώσεις και άλλα στοιχεία του προσωπικού του αρχείου, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τους Βαλκανικούς Πολέμους, όπου τα αναφερόμενα βασίστηκαν
στο επίσημο Ημερολόγιο της Β' Θωρηκτής Μοίρας, που
ο ίδιος τηρούσε.
Το συνημμένο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί
απόσπασμα μεταγραφής του πρωτότυπου χειρόγραφου,
από τον Αντιναύαρχο ε.α. ΠΝ Αναστάσιο Δημητρακόπουλο, και αφορά την περίοδο της Ναυμαχίας της
Έλλης την 3 Δεκεμβρίου 1912. Αποτέλεσμα της επιμέλειας αυτής ήταν η έκδοση σε βιβλίο, από την ΥΙΝ, όλων
των αναμνήσεων του Στ. Πλάτσουκα, όπως άλλωστε
ονειρευόταν και ίδιος, με τίτλο «Ταξείδια και Πολεμικά
Γεγονότα, αναμνήσεις ενός παλαιού Ναυάρχου». Οι
φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο ανήκουν
στα Φωτογραφικά Αρχεία, της Υπηρεσίας Ιστορίας
Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.) και του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος
(Ν.Μ.Ε).

Ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης

Ὁ Στόλος πλέει εἰς γραμμήν παραγωγῆς κατά στήλας.
Εἰς τήν πρώτην τά θωρηκτά κατά φυσικήν τάξιν: Ἀβέρωφ, Σπέτσαι Ὕδρα, Ψαρά. Εἰς τήν δευτέραν δεξιά της
πρώτης καί ἐγκαρσίως αὐτῆς, τά ἀνιχνευτικά Λέων,
Πάνθηρ, Ἱέραξ, Ἀετός, ἐν κανονικήν ἀπόστασιν 400
μέτρων μέ ταχύτητα 7 μιλλίων. Ἐλαφρός ἄνεμος ἐκ
Νότου καί γαλήνη ἐπεκράτει μ’ ἐλαφράν ὁμίχλην εἰς
τά Στενά τοῦ Ἐλλλησπόντου. Τήν 7ω 30λ π.μ. ὁ Στόλος
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εὑρίσκεται μεταξύ Ἴμβρου καί ἀκτῆς Καλλιπόλεως εἰς
ἀπόστασιν 6 περίπου μιλλίων ἀπ’ αὐτήν ἐπέχων πρός
Τένεδον. Τήν 7ω 40λ ἐνεφανίσθησαν εἰς τά Στενά καί
πρός τό μέρος τοῦ Κούμ-Καλέ 4 Τουρκικά ἀντιτορπιλλικά, τά ὁποία ἠκολούθη τό καταδρομικόν ‘’Μετζητιέ’’.
Ἀμέσως ἐσημάνθη ἐκ τῆς Ναυαρχίδος ‘’πλήρης πολεμική ἔγερσις προπαρασκευή πρός προσβολήν τοῦ
ἐχθροῦ’’ καί βαθμηδόν αὐξάνεται ἡ ταχύτης.
Το καταδρομικό Μετζιτιέ

Μόλις ἐγίναμε ἀντιληπτοί ἀπό τά ἀντιτορπιλλικά
αὐτά, ἐν ἐκ τούτων ἀποσπᾶται καί διευθύνεται πρός
τά ἔσω τῶν Στενῶν, ἴνα εἰδοποιήση τόν λοιπόν Τουρκικόν Στόλον, ὅστις ἀπό τῆς θέσεώς μας δέν ἐφαίνετο,
ἀλλά τοῦ ὁποίου οἱ πολλοί καπνοί ἐπρόδιδαν τήν παρουσίαν του. Τό περιπολοῦν ‘’Βέλος’’ ἔρχεται πρός
ἠμᾶς σημαῖνον διά ἡμερινῶν σημάτων ὅτι ‘’τά ἀναφανέντα πλοῖα εἶναι ἐχθρικᾶ’’ καί τό ὁποῖον διατάσσεται
ὑπό τοῦ Ναυάρχου νά πλεύση πρός συνάντησιν τῶν
ἀντιτορπιλλικῶν μας, καί νά ἐπαναλάβη τήν διά τοῦ
ἀσυρμάτου διαταγήν τοῦ πρός πάντα τά ἀντιτορπιλλικά ἴνα συγκεντρωθοῦν μεταξύ Τενέδου καί Μακρονήσου, καί ὅπου μετ’ ὀλίγον συνενώθησαν.
Περί τήν 8 π.μ. Τουρκικόν πλωτόν Νοσοκομεῖον
ἐξῆλθε τῶν Στενῶν καί μαζί μέ τό ‘’Μετζητιέ’’ καί τά
ἀντιτορπιλλικά, ἀφοῦ ἐπροχώρησαν ὀλίγον νοτίως τοῦ
Κούμ-Καλέ, ἐκράτησαν καί ἀνέμενον ἐκεῖ.
Ἤδη ἐπί τοῦ πλοίου μας οἱ σαλπιγκταί περιφερόμενοι τό κατάστρωμα καί τό μεσόστεγον σαλπίζουν
πολεμική ἔγερσιν. Πάντες περιχαρεῖς τρέχουν εἰς τᾶς
θέσεις τῶν. Ὅσοι ἀξιωματικοί εἶχον νυκτερινήν τετραωρία καί ἐκοιμῶντο ἀκόμη ἐπετάχθησαν ἐπάνω ἀπό τίς
κουκέτες τῶν, καί ἐντός ἐλαχίστου χρόνου εὑρέθησαν
εἰς τό κατάστρωμα, ἀναλαβόντες τά ὠρισμένα αὐτῶν
καθήκοντα. Ἡ γέφυρα, ὁ ἐγκέφαλος αὐτός τοῦ πλοίου,
εὐρίσκετο εἰς ἀναβρασμόν, συνομιλίαι, γέλωτες, ἀστεία,
λογοπαίγνια, ἀνταλλάσονται μεταξύ μας χωρίς τήν
παραμικρᾶν ἀνησυχίαν. Ἄλλοι ἐξ ἠμῶν κρατοῦν ἀνά
χείρας τά βιβλιάρια τῶν σκιαγραφιῶν τῶν Τουρκικῶν
πλοίων ἄλλοι δέ διόπτραν καί τηλεσκόπια. Ἐπί τοῦ
θωρακίου τοῦ πρωραίου ἱστοῦ ἀνέρχονται ὁ ἀξιωματικός τηλεμετρητής, παρατηρηταί, καί οἱ βοηθοί αὐτῶν,
χρησιμεύοντες ὡς καταμετρηταί τοῦ πεδίου τοῦ θανάτου, μέ τούς ἑξάντας, τά διάφορα τηλεμετρικά ὄργανα,
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τούς διαφόρους πίνακας καί τά ἀβάκια τῶν. Διότι ἡ
βολή κατέστη πλέον ἐπιστήμη, μέ τήν σχετικήν λογιστικήν της. Ὄλαι αἵ κάθοδοι κλείονται μέ τούς καθέκτας
τῶν, καί τό φῶς τῆς ἡμέρας ἐξαφανίζεται εἰς τά κάτω
διαμερίσματα.
Τινές ἐκ τῶν πλησιέστατα καί ἄνωθεν ἀκριβῶς τῶν
2 μεγάλων πυροβόλων ἱστάμενοι εἰς τήν ὠρισμένην
τῶν θέσιν ἔκλεισαν τά αὐτιά τῶν μέ βαμβάκι πρός
προφύλαξιν τοῦ ἀκουστικοῦ τυμπάνου τῶν ἀπό τόν
ὑπερβολικόν κρότον τῶν μεγάλων πυροβόλων κατά
τούς πυροβολισμούς τῶν, ἐνῶ ἄλλοι μή πράξαντες
τοῦτο ἐπάθαμε τ’ ὀλιγότερον βαρηκοΐαν. Ὄλαι αἵ ὁδηγίαι ἤρχισαν νά δίδονται διά τῶν φωναγωγῶν, καί τῶν
τηλεγράφων τῶν μηχανῶν, ἀπό ἐκείνους πού εὑρίσκονται ἐπάνω εἰς τό φῶς τῆς ἡμέρας, πού ἀναπνέουν τόν
καθαρόν ἀέρα, τέλος ἀπό ἐκείνους πού βλέπουν πρός
ποῖον πολεμοῦν, πρός τούς ἄλλους, εἰς τούς ὁποίους
ἀπαγορεύονται ὅλα αὐτά, τούς ἐργαζομένους κάτω εἰς
τά λεβητοστάσια καί μηχανοστάσια ὑπό τό ἐρυθρόν
σκιόφως τῶν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων. Οὗτοι εἶναι τελείως χωρισμένοι ἀπό ἐκείνους, καί ὅμως τόσον ἀλληλεγγείως συνδεδεμένοι, δίδοντες ἐν τῷ συνόλῳ τῶν
τήν ζωήν καί τήν κίνησιν τῶν πολεμικῶν πλοίων, καί οἱ
ὁποῖοι ἐν τέλει μποροῦν ν’ ἀποθάνουν χωρίς τίποτε νά
ἰδοῦν.
Το θωρηκτό Σπέτσαι,
μοιραχίδα της Β' Μοίρας Θωρηκτών
(Αρχείο ΝΜΕ)

Ἐφαίνοντο πλέον αἵ καπνοδόχοι, αἵ γέφυραι, καί τά
ἐπάνω μέρη τῶν ἐχθρικῶν σκαφῶν. Εἰς τά 3 παλαιά
μας θωρηκτά ὑψώθησαν αἵ Ἅ! μεγέθους μεταξωταί
Ἐθνικαί μας σημαῖαι.
Μετ’ ὀλίγον ἐφάνησαν ἐξερχόμενα τῶν Στενῶν καί
πλέοντα μέ ταχύτητα οὐχί ἀνωτέραν τῶν 10 μιλλίων
ἐν γραμμῇ παραγωγῆς τά 4 θωρηκτά 1) Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, 2) Τουργκούτ Ρέις, 3) Μεσουδιέ καί 4) Ἀσσάρ
Τεφήκ. Ἐκ τῆς Ναυαρχίδος ἐσημάνθη τήν 8ω 15λ π.μ.
διά βραχιόνων ὡς καί διά τοῦ ἀσυρμάτου πρός πάντα
τά πλοῖα τό ἑξῆς παράγγελμα τοῦ Ναυάρχου ‘’Μέ τήν
δύναμιν τοῦ Θεοῦ, καί τᾶς εὐχᾶς τοῦ Βασιλέως μας, ἐν
ὀνόματι τοῦ δικαίου μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου, καί τήν
πεποίθησιν τῆς Νίκης ἐφορμήσατε ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ
του Γένους’’.
Τά Τουρκικά θωρηκτά πλέοντα ἐν γραμμῇ παραγωγῆς πρός Μακρονήσια ἅμα ὡς ἔφθασαν περίπου εἰς
τό ὕψος τοῦ ἐπί κεφαλῆς πλοίου τῆς στήλης μας, ἥτις
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ἐξακολουθεῖ τήν αὐτήν πορείαν, διά διαδοχῆς στροφῆς
πρός τά δεξιά ἐπέχουν δεξιότερα τοῦ ἀκρωτηρίου
Κέφαλος Ἴμβρου.Τά θωρηκτά μας διαδοχικῶς στρέφουν
ἀριστερά, ἀκολουθοῦντα τά ἴχνη τῆς Ναυαρχίδος μέχρι
τῆς ἀντιθέτου σχεδόν πορείας, ἐνῶ τά 4 ἀνιχνευτικά
τάσσονται ἀριστερά τῶν θωρηκτῶν ἐν γραμμῇ παραγωγῆς καί εἰς στήλην ἀπέχουσαν ἀπ’ αὐτῶν 1000 μέτρα.
Τά πλοῖα ἀκολουθοῦν τᾶς αὐξήσεις τῆς ταχύτητος τῆς
Ναυαρχίδος. Πᾶσαι αἵ εὔφλεκτοι ὕλαι ρίπτονται εἰς
τήν θάλασσαν.
Το θωρηκτό Τουργκούτ Ρέις

Ἕνεκα τῆς συγκλινούσης πορείας τῶν θωρηκτῶν
μας πρός τήν γραμμήν τῶν Τουρκικῶν θωρηκτῶν, ἡ
ἀπόστασις τῶν ἐχθρικῶν πλοίων ἐλαττούνατι 9ω 12λ
- Ὁ Τουρκικός στόλος ἤρξατο τοῦ πυρός ἀπό ἀποστάσεως 10-11.000 μ. – 9ω 15λ - ὁ Ἀβέρωφ ἐσήμανεν
‘’Ἀρχίσατε πῦρ συγχρόνως μετά τοῦ Ναυάρχου’’- 9ω
17λ – ὁ Ἀβέρωφ καί τά 3 ἄλλα θωρηκτά ἤρχισαν βάλλοντα, τῆς ἀποστάσεως μεταξύ τῶν ἐχθρικῶν πλοίων
οὔσης περίπου 8500 μ. – 9ω 20λ - Ὁ Ἀβέρωφ ὑψώσας
τό σῆμα τῆς ‘’ἀνεξαρτήτου κινήσεως’’, ἀνέλαβεν ἀπό
τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἰδίαν κίνησιν, ἴνα σχηματίση εἰς
τήν κεφαλήν τοῦ ἐχθροῦ τό Τ, ἐνῶ ὁ Μοίραρχος κατά
τήν διάρκειαν τοῦ χειρισμοῦ τούτου ἀνελάμβανεν τήν
ἀρχηγίαν τῶν 3 παλαιῶν θωρηκτῶν. Πρώραθεν τῆς
Τουρκικῆς Ναυαρχίδος καί πλησίον τοῦ Ἀκρωτηρίου
Ἕλλη, εὐρίσκοντο Τουρκικά ἀντιτορπιλλικᾶ πρός προστασίαν τῶν θωρηκτῶν τῶν κατά πάσης τορπιλλικῆς
ἐπιθέσεως. Ὁ Ἀβέρωφ ἐπροχώρησε μέ μεγάλην ταχύτητα ὥστε νά εὑρεθῆ βορείως τῶν ἐχθρικῶν πλοίων.
καί ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης ἐφαρμόζων τό ἐπιθετικόν του σχέδιον, ἀποχωρισθεῖς τῶν τριῶν ἄλλων
θωρηκτῶν μας ὑστερούντων εἰς ταχύτητα ἐξώρμησε
μέ μεγάλην γενναιότητα, προξενήσας, φαίνεται ἀπορίαν καί σύγχυσιν εἰς τόν ἐχθρόν ὅστις ὑπό τό πῦρ τῶν
πυροβόλων τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ καίτοι βραδέως βαλλόντων
ἕνεκα μή ἐπαρκοῦς ψύξεως τῶν κλείστρων καί ὑπό τό
καταιγιστικόν πῦρ τῶν 3 θωρηκτῶν καί τῶν ἀνιχνευτικῶν, ἠναγκάσθη εἰς ἄτακτον ὑποχώρησιν ὡς κατωτέρω
λεπτομερῶς περιγράφεται
Αἵ πρῶται βολαί τῶν Τούρκων ἤσαν βραχύταται,
κατόπιν μακραί καί, τέλος, ἤρχισαν πίπτουσαι πλησίον
ἠμῶν αἵ ὀβίδες τῶν ἤ ἤσαν ρηκτικαί, ἤ πιθανώτατα νά
μήν ἤσαν πεπληρωμέναι διά τῶν νεωτέρων ἰσχυρῶν
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ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, καθ’ ὅσον πίπτουσαι εἰς τήν θάλασσαν οὐδόλως ἐξερρηγνύοντο, ἤ ὀτε διερρηγνύοντο,
ὕψωναν στήλας θαλασσίου ὕδατος ἄνευ πολλοῦ καπνοῦ, ἐνῶ ἡ ἔκρηξις τῶν ὀβίδων μας παρῆγε νέφη
καπνοῦ τεφροῦ, παρασύρουσα μεγάλην στήλην ὕδατος,
ὅταν δέν προσέλαβε τόν στόχον.
Τήν 9ω 3λ ἐσημάνθη ὑπό τῆς Ὕδρας βλάβη εἰς τό
χαλινωτήριον τοῦ πρωραίου δεξιοῦ πυροβόλου τῶν
0,27μ, τό ὁποῖον δέν ἠδύνατο πλέον νά πυροβολήση,
ἐν ὤ χρόνω οἱ συνδετῆρες τοῦ φορείου ἀνελκυστῆρος
τῶν πυρομαχικῶν τοῦ ὁμοίου πυροβόλου τῶν 0,27μ
τοῦ θωρηκτοῦ Σπέτσαι θραύονται, καί ἡ ἀναχορηγία
τοῦ πυροβόλου τούτου γίνεται διά τῶν χειρῶν καί
συσπάστων. Τήν 9ω 40λ ἐνῶ ἡ ταχύτης τῶν θωρηκτῶν
τούτων, ἅτινα σημειωτέον ἔπλεον ἐν κανονικωτάτῃ
γραμμή παραγωγῆς, τηροῦντα ἀκριβέστατα τᾶς ὠρισμένας ἀποστάσεις, εἶχε φθάσει τά 14 μίλλια, ὁ Μοίραρχος διέταξε πορείαν μᾶλλον συγκλίνουσαν πρός
τήν Τουρκικήν Ναυαρχίδα, ἴνα ἐλαττωθῆ ἡ μεταξύ τῶν
ἀπόστασις.
Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ
(Αρχείο ΥΙΝ).

Τά μεγάλα πυροβόλα μας, τῶν ὁποίων αἵ προτομαί
εὐρίσκοντο ἀκριβῶς κάτωθεν τῆς γεφύρας, ἤρχισαν
βάλλοντα καί τά βλήματα, καί τά βλήματα διεδέχοντο
τό ἐν τό ἄλλον. Καθ’ ἥν δέ στιγμήν ἐξήρχοντο τοῦ στόματος, μία στήλη ἐρυθρά ἀνεφαίνετο, συνοδευομένη
συγχρόνως ἀπό ἕναν ὑποκύανον ἀτμόν, πού ὁμοίαζε μέ
τόν καπνόν, ὅταν καπνίζουμε σιγαρέτο. Καί αὐτή εἶναι
ἡ ἄκαπνος πυρίτις, πού ἀξίζει τό ὄνομα πού φέρει. Ἕνας
δέ δαιμονισμένος κρότος, πού διατρύπησε τά ἀκουστικά τύμπανα σέ μερικούς πού εἴμεθα ἐκεῖ κοντά, ἐπηκολούθει τήν ἔξοδον αὐτή τοῦ βλήματος. Ἀπό τῶν πρώτων
τούτων βολῶν ἀπορρυθμίζονατι τά διαστημόμετρα Barr
and Stroud τῶν παλαιῶν θωρηκτῶν καί χρησιμοποιοῦνται
τά ἄλλα τηλεμετρικά ὄργανα καί οἱ ἑξάντες. Οἱ κιλλίβαντες καί τά σκοπευτικά μηχανήματα τῶν 3 παλαιῶν
θωρηκτῶν ἤσαν πολύ παλαιοῦ ὑποδείγματος καί ἡ
σκόπευσις ἐγίνετο διά μέσου τῆς ἐγκοπῆς τοῦ κλισιοσκοπίου καί τῆς ἀκῆς τοῦ στοχάστρου, καθ’ ὅν χρόνον
οἱ σκοπευταί ἐπί τῶν Τουρκικῶν πλοίων εἶχαν τά τηλεσκοπικά κλισιοσκόπια, ἅτινα ἐμεγένθυναν 15ακις τόν
στόχον, καί τῶν ὁποίων τό σταυρόνημα ἔδιδεν ἀμέσως
τήν σκοπευτικήν γραμμήν. Ἕνεκα τῆς προβολῆς τῶν
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Τουρκικῶν θωρηκτῶν εἰς τήν ξηράν, εἰς τήν ὁποίαν ἐλαφρά ὁμίχλη εἶχεν ἐπικαθήσει, ὡς ἐκ τῶν συσσωρευμένων
καπνῶν ἀπό τά πυροβόλα καί τᾶς καπνοδόχους, ἐλαφροτάτου ἀνέμου πνέοντος, ἀλλά πρό πάντων ἐκ τῆς
θέσεως τοῦ ἡλίου, εὑρισκομένου κατά τήν ὥραν ἐκείνην
ὄπισθεν τῶν ἐχθρικῶν πλοίων, ἡ διεύθυνσις τῆς βολῆς
μας εὐρίσκετο ὑπό δυσμενεῖς συνθήκας, καί αἵτινες
καθίστων ἐπί μᾶλλον δύσκολον τήν ἐξακρίβωσιν τῶν
σημείων πτώσεως τῶν βολῶν μας, ἅτινα μέ διόπτρας
προσπαθοῦμε νά διακρίνουμεν. Καί ναί μέν, ὅταν αἵ
βολαί ἤσαν βραχεῖαι ἤ πολύ μακραί, ἠδύνατο τίς ἀδιστάκτως νά βεβαιώση τοῦτο. Ἀλλά μέ τήν ταχυβολίαν
τῶν σημερινῶν πυροβόλων, καί τήν συγκέντρωσιν τοῦ
πυρός ἐπί ὠρισμένων ἐχθρικῶν σκαφῶν, αἵ ἐπιτυχεῖς
ἐπ’ αὐτῶν βολαί πόσον δυσκόλως ἐξηκριβώνοντο! Καί
τοῦτο, μόνον ἀπό τόν ἀναθρώσκοντα καπνόν τῶν βλημάτων, ὅταν ἐξερρηγνύοντο ἐπί τῶν ἐχθρικῶν πλοίων,
ἤ ὅταν μετέδιδον εἰς αὐτά πυρκαϊᾶν.
Πόσον μεγάλη, τῷ ὄντι διαφορά τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν πυρῶν ἐν τή πραγματικότητι τοῦ πολέμου ἀπό
τά γυμνάσια ἐν εἰρήνῃ, τά τόσον μικρᾶν ἰδέαν δίδοντα
τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν τοῦ πολέμου. Διότι εἰς τᾶς
σταθερᾶς αἰτίας, αἵτινες καθιστοῦν τήν βολή ἀκανόνιστον, ὡς ἡ ταχύτης τοῦ στόχου, ἤ τοῦ βάλλοντος, ἡ
ἀβεβαιότης τῆς ἀποστάσεως, ἡ ταλάντωσις τοῦ σκάφους
ὡς ἐκ τοῦ κυματισμοῦ τῆς θαλάσσης, ἡ ἐπήρεια τοῦ
ἀνέμου κ.λπ., πρέπει νά προστεθῆ ὁ ἐκνευρισμός τῆς
πάλης, καί οἱ φυσικοί καί ἠθικοί κλονισμοί, οἱ παραγόμενοι ἐκ τοῦ ἐχθρικοῦ πυρός, καί οἵτινες συντελοῦν
κατά πολύ εἰς τήν ἐλάττωσιν τῶν ἐπιτυχῶν ἀποτελεσμάτων.
Ἤδη μετά τῶν Τουρκικῶν πλοίων ἔβαλλον κατά τῶν
Ἑλληνικῶν πλοίων καί τά φρούρια Ἐρτογκρούλ, Σεντούλ-Μπαχρ, Κούμ-Καλέ, καί Ὀρχανιέ τῆς εἰσόδου τοῦ
Ἑλλησπόντου. Ἐπί τοῦ θωρηκτοῦ Σπέτσαι μία ὀβίς
προσκρούσασα ἐπί τῆς ἀναφωτίδος τοῦ μηχανοστασίου διερράγη, καί θραῦσμα αὐτῆς διατρυπῆσαν τό
δάπεδον τοῦ μεσοστέγου, ἐπλήγωσε τόν ἐντός αὐτοῦ
εὑρισκομένου πολιτικόν μάγειρον τοῦ πλοίου, καί ὅστις
μή ἔχων ὠρισμένην θέσιν κατά τήν πολεμικήν ἔγερσιν,
εἶχεν ἀφήσει μίαν ἄλλην θέσιν τήν ὁποίαν εἶχε, νομίζοντας αὐτήν ὡς ἐπικίνδυνον, γιά νά ἔλθη πρό ὀλίγου
ἐκεῖ διά μεγαλειτέραν ἀσφάλειαν. Ἄλλη ὀβίς, προσκρούσασα ἐπί τοῦ πρυμναίου ἱστοῦ πλαγίως, ἐπωστρακίσθη προξενήσασα κοιλότητα. Ἄλλη προσκρούσασα ἐπί τῆς δεξιᾶς πρυμναίας πλευρᾶς τοῦ σκάφους,
ἐπωστρακίσθη ἐπίσης, προξενήσασα κοιλότητα.
Βλῆμα ταχυβόλου διέτρησε τό κατάστρωμα τοῦ
ὑποστέγου τοῦ θωρηκτοῦ Ὕδρα καί εἰσῆλθεν εἰς τό
συνεργεῖον του, μή προξενῆσαν σπουδαίαν βλάβην.
Ἄλλη ὀβίς μεγάλου διαμετρήματος διερρράγη πλησιέστατα τοῦ ‘’Σπετσαι’’ κάτωθεν ἀκριβῶς τῆς γεφύρας
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μας καί τόσον πλησίον ὥστε νά καταβραχῆ τό κατάστρωμά του, καί θραῦσμα αὐτῆς νά εἰσέλθη ἐντός τοῦ
πυροβόλου τῶν 0,27μ μή θίξαν κανένα τῶν ἐν αὐτῷ.
Παρακολουθήσας συνεχῶς μέ τᾶς διόπτρας μου καί
μέ συγκεντρωμένην τήν προσοχήν τᾶς διαφόρους φάσεις τῆς Ναυμαχίας, παρετήρησα, ὅτι τό πῦρ τῶν πλοίων μας ἦτο κανονισμένον κατά τρόπον συστηματικώτερον, καί αὐστηρῶς πειθαρχοῦν εἰς τά κελεύσματα
τοῦ διοικοῦντος τήν βολήν ἀξιωματικοῦ. Καί εἴχαμε
ἀρχίσει πλέον, νά ἐξοικειωνώμεθα μέ τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν, ὅπως συνηθίζει κανείς σέ ὅλα τά
πράγματα σ’ αὐτόν τόν κόσμον.
Ἡ θάλασσα γύρω ἐφαίνετο ἀναβράζουσα ἀπό τᾶς
ἐχθρικᾶς ὀβίδας τῶν πλοίων καί τῶν φρουρίων εἰς τᾶς
ὁποίας ἀπαντοῦμεν μέ σφοδρόν ἐπίσης, πῦρ. Ὁ ἀδιάκοπος βρυχηθμός τῶν πυροβόλων μας, ὁ μεταλλικός
ἦχος τῶν ἐχθρικῶν ὀβίδων τῶν διερχομένων ἐπάνω
ἀπό τᾶς κεφαλάς μας, ὡσάν κρότος ἀπό λαμαρίναν
τραχέως ἐκτινασσομένην, αἵ στῆλαι καπνοῦ καί οἱ γιγάντιοι θαλάσσιοι πίδακες τῶν διαρρηγνυ- ὀμένων
ὀβίδων, ὁποία μεγαλοπρεπής ἀταξία! Συγχρόνως ὅμως,
ὁποία ὡραιότης καί συγκινητική στιγμή ἀποχαλινωθείσης δυνάμεως, ὑπερεντάσεως νεύρων καί προσηλώσεως, ἐν μέσῳ ὅλων αὐτῶν ἀκλονήτου εἰς τό καθῆκον!
Ἦτο ἡ στιγμή κατά τήν ὁποίαν ἔπρεπε ν’ ἀναισθητή
τό ἔνστικτόν της αὐτοσυντηρήσεως, καί νά ἐπικρατῆ ἡ
περιφρόνησις τῆς ζωῆς καί τοῦ κινδύνου, ἴνα εἰς τήν
μέθην ταύτην τῆς μάχης διατηρήση τίς ὅλην του τήν
ψυχραιμίαν,ἥτις ἀφίνει ἐλευθέραν τήν ἀπαραίτητον
διαύγειαν τοῦ πνεύματος. Διότι ἐν τή περιπτώσει ταύτη ὑπεισέρχεται παράγων τίς ἐξ ἰδιοσυγκρασίας προσωπικῆς, οὐσιωδῶς μεταβλητός κατά τό ἄτομον καί
τᾶς περιστάσεις, αἵτινες διαφεύγουν πάντα κανόνα.
Ἀπό τῆς ἀσκεποῦς γεφύρας τῶν 3 παλαιῶν θωρηκτῶν τῆς περιβαλλομένῆς ἀπό θώρακα….. ψυχροῦ
ἀέρος ἀπροσδιορίστου πάχους, κατ’ ἀντίθεσιν πρός τά
Τουρκικά Θωρηκτά καί τόν Ἀβέρωφ τά ἔχοντα ἐπί τῆς
γεφύρας ἐχυρόν, ὁ Μοίραρχος, περιστοιχιζόμενος ἀπό
τούς ἀξιωματικούς του ἰδιαιτέρου του ἐπιτελείου,
παρηκολοῦ- θῆ τήν ἐξέλιξιν τῆς Ναυμαχίας. Διότι ὁ
Ἀρχηγός ὁ διοικῶν τόν Στόλον κατά τήν διάρκειαν μίας
Ναυμαχίας, ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος πραγματικά καί αὐτοπροσώπως τόν Στόλον, ἐκτιθέμενος εἰς τό πῦρ καί τούς
κινδύνους ὅσον οἱοσδήποτε τοῦ πληρώματος. Καί ἐνῶ
ὁ Στρατηγός διευθύνει ἀπό τό Στρατηγεῖον, ἐξ ἀποστάσεως πολλῶν χιλιομέτρων, βασιζόμενος ἐπί πληροφοριῶν καί ἀναφορῶν διαβιβαζομένων δι’ ἄλλων προσώπων, κατ’ ἀντίθεσιν, ὁ Ναύαρχος, ἔχων ἄμεσον καί
προσωπικήν ἀντίληψιν τῶν διαδραματιζομένων, μεταδίδει πάραυτα τᾶς διαταγᾶς τοῦ κατά τήν διεξαγωγήν
καί ἐξέλιξιν τῆς Ναυμαχίας.
Αἵ φάσεις τῆς κατά ξηράν δράσεως διαδέχονται ἀλ-
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λήλας εἰς διαστήματα ὠρῶν, κάποτε καί περισσοτέρου
χρόνου, ὁπότε ὁ Διοικῶν τόν Στρατόν ἔχει τόν ἀπαιτούμενον καιρόν ἴνα λάβη ἀποφάσεις, ἐνῶ κατά θάλασσαν
ἡ διαδοχή τῶν φάσεων ἐξελίσσεται εἰς διάστημα ὀλίγων
λεπτῶν. Καί εἶναι ἀπαραίτητον νά ἔχη ὄχι μόνον ψυχραιμίαν καί περιφρόνησιν τῆς ζωῆς καί τοῦ κινδύνου,
ἀλλά νά ἐξυπηρετεῖται ἀπό ἰδιότητας χειρισμοῦ καί
τακτικῆς. Κατά τᾶς στιγμᾶς ταύτας μία λέξις τοῦ Ἀρχηγοῦ,
ἕνας ὑπαινιγμός, μία χειρονομία ἀντικαθιστοῦν ὁλόκληρον διαταγήν. Οὐδέ πολλοστημόριον χρόνου πρέπει νά
χάνεται, ἰδίως μέ τᾶς σημερινᾶς μεγάλας ταχύτητας. Αἵ
συνέπειαι ἑνός σφάλματος δέν εἶναι εὔκολον νά διορθωθοῦν, ὅπως εἰς τᾶς κατά ξηράν μάχας, καί ὅπου δύνανται πολλάκις νά συνεχισθοῦν ὑπό εὐνοϊκωτέρας
συνθήκας. Καθ’ ὅσον εἰς τήν θάλασσαν ἡ τύχη εὔκολα
δέν ξαναβρίσκεται, καί ὁ ἐχθρός, πρό πάντων ἐν τή
προκειμένη περιπτώσει, ἠδύνατο ἐπί πολύν καιρόν νά
ἐξαφανισθῆ ὄπισθεν τῶν φρουρίων τῶν Δαρδανελλίων.
Τά 3 παλαιά θωρηκτά εἰς ζηλευτήν τάξιν καί ἐν καιρῷ
εἰρήνης δυσκό- λῶς ἐπιτυγχανομένην ἐνέτειναν τᾶς δυνάμεις τῶν, κατ’ ἀντίθεσιν πρός τήν γραμμήν?τῶν Τουρκικῶν Θωρηκτῶν, ἀπό τήν ὁποίαν μετά τίνα λεπτά ἀπό
τήν ἔναρξιν τοῦ πυρός ἐξελθόν τό ‘’Μεσουδιέ’’ ἔβαλεν
ἀραιότερον, ἀνταλλάξαν τήν θέσιν του μέ τό ‘’Ἀσσάρ-Τεφήκ’’ πού ἀμφότερα ἔπλεαν ἐν οὐχί καλή τάξει.
Ἐν τῷ μεταξύ ὁ ‘’Ἀβέρωφ’’ ἀκαθέκτως πλέων μέ τήν
μεγάλην του ταχύτητα, ἀλλά βραδέως βάλλων ἕνεκα
τῆς ὑπερθερμάνσεως τῶν πλαστικῶν ἐμφρακτῶν τῶν
πυροβόλων του, περιεβάλλετο πανταχόθεν ἀπό χάλαζαν βλημάτων, ἐξ ὤν ἄλλα μέν πίπτοντα ἐπί τοῦ θώρακός του ἐθραύοντο ὡς ἐπί βράχου, ἄλλα δέ πίπτοντα
ἐπί θαλάσσης ὕψωναν παμμεγέθεις στήλας ὕδατος,
πού μαζί μέ τούς καπνούς ἀπέκρυπτον ἐνίοτε αὐτόν,
καί ὅστις εἶχεν ἤδη ὑπεφαλαγγίσει τόν ‘’Μπαρμπαρόσαν’’ τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἀπ’ αὐτοῦ κατελθούσης περί
τά 3000 μ. ἐνῶ ἡ Μοιραρχίς ἀπεῖχεν αὐτοῦ κατά τήν
στιγμήν ἐκείνην περί τά 4000 μ. Τό πῦρ τῆς Μοίρας τῶν
3 θωρηκτῶν εἶχε καταστῆ δραστικώτερον, εἶχε δέ τεθῆ
ὁ ἐχθρός μεταξύ τῶν πυρῶν τοῦ Ἀβέρωφ ἐφ’ ἑνός, καί
ἀφ’ ἑτέρου τῶν 3 θωρηκτῶν, καί τῶν ταχυβόλων τῶν
0,10μ τῶν 4 ἀνιχνευτικῶν, πού εἶχαν εὐθυτενεστάτην
τροχιάν, ὡς ἐκ τῆς μεγάλης ἀρχικῆς ταχύτητος.
Δύναται νά περατεθεῖ ἐν φωτοτυπίᾳ τό Σχεδιάγραμμα τῆς Β’ Μοίρας διά τήν Ναυμαχίαν τῆς Ἕλλης εὐρισκομένον ἐν πλαισίῳ εἰς τό γραφεῖον μου.
Ὁ ἐχθρός ἐφαίνετο ὑποφέρων πολύ ἐκ τῶν ἐπιτυχῶν
καί συγκεντρωτικῶν πυρῶν μας πού περιέβαλον τόν
στόχον, ὑποστᾶς, ὡς κατόπιν ἐγνώσθη, πολλᾶς ζημίας,
ἀρκετῶν φονευθέντων καί πληγωθέντων. Καί ὑπό τήν
ἐξασκουμένην ἐπ’ αὐτοῦ πίεσιν τῶν πλοίων μας, ὁλοέν
πλησιέστερα αὐτόν, ἠναγκάσθη εἰς τήν 10ω 18λ ἀτάκτως
νά ὑποχωρήση. Καί ἐκ τῶν πλοίων τοῦ ἀφοῦ ἔστρεψαν
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Το θωρηκτό Ασσάρ-ι-Τεφήκ.

ἄλλα μέν ἀθρόως, ἄλλα δέ διαδοχικῶς, κατευθύνθησαν
ἅπαντα πρός τά Στενά ὑπό τήν προστασίαν τῶν ἐπακτίων πυροβολείων καί φρουρίων. Ὁ Ἀβέρωφ ἐξηκολούθησε μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου τήν δίωξιν τῶν. Καί τά
3 γηραιά θωρηκτά στρέψαντα διαδοχικῶς ἀριστερά ἠδύναντο νά στρέψουν καί δεξιά - ἔπαυσαν τό πῦρ,
καί συνηνώθησαν μέ τόν ‘’Ἀβέρωφ’’ εἰς μάτην ἀναμένοντα τόν ἐχθρόν, ὅστις ἴνα ἀποφύγη τήν δίωξιν τοῦ
Στόλου μας, ἐν ἀταξίᾳ κατέφυγεν εἰς τά Στενά καί συγκεντρωθεῖς ἔτσι πρός τό Κούμ-Καλέ, συνετάχθη καί
κατηυθύνθη πρός τόν Ναγαρᾶν.
Καθ’ ὄν χρόνον τά 3 θωρηκτά ἠκολούθουν πλέον
τά ἴχνη τοῦ Ἀβέρωφ πρό τῶν Στενῶν, ἡ Ὕδρα ἐσήμανεν
βλάβην πηδαλίου καί ὁ Στόλος ἐκράτησεν μέχρις οὐ
ἐπισκευασθῆ. Κατά τό διάστημα τοῦτο, ἐξέφυγεν ἀπροσδοκήτως τορπίλλη ἐκ τοῦ πρυμναίου ἐκσφενδονιστικοῦ
σωλῆνος τοῦ Ἀβέρωφ, ἕνεκα χαλαρώσεως τοῦ ἀσφαλιστικοῦ χαλινωτηρίου του, καί ἀκολουθοῦσα τήν διεύθυνσιν τοῦ διαμήκους ἄξονός του διῆλθε 10 μόλις
μέτρα δεξιά ἀπό τό θωρηκτόν ‘’Σπέτσαι’’. Οἱ ἐπί τῆς
γεφύρας τούτου εὑρισκόμενοι κατ’ ἐκείνην τήν στιγμήν
κατάπληκτοι παρηκολουθήσαμεν τήν τορπίλλην αὐτήν,
μέ μεγάλην ταχύτητα πλέουσαν ὀλίγον κάτωθεν τῆς
ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης, ἀφίνουσαν ὀπίσω τῆς ὑπόλευκον αὔλακα, πού ἀπό τήν καταστρεπτικήν ἐνέργειαν ὡς ἐκ θαύματος μόλις διεφύγαμεν. Καί ὅ,τι ὁ ἐχθρικός Στόλος δέν ἠδυνήθη νά κατορθώση μικροῦ δείν νά
ἐπέφερεν ἀνεπανόρθωτην καταστροφήν εἰς τό θωρηκτόν ‘’Σπέτσαι’’, τό πλέον σχεδόν ἐπί τά ἴχνη τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ κατά τήν στιγμήν ἐκείνην, ὁ ἀπροσδόκητος αὐτός
ἐχθρός, ἡ ἀφηνιάσασα αὐτή τορπίλλη
Ἡ Ναυμαχία περιωρίσθη κυρίως μεταξύ τῶν θωρηκτῶν μας ἀφ’ ἑνός καί τῶν Τουρκικῶν Θωρηκτῶν καί
τῶν φρουρίων ἀφ’ ἑτέρου. Καί συγκρίνων τίς τούς δυό
ἀντιπάλους στόλους κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐχθροπραξιῶν, καί μετά ἐπισταμένην αὐτῶν ἐξέτασιν συνάγει
τίς τό συμπέρασμα ὅτι τόσον τά Τουρκικά Θωρηκτά,
ὅσον καί ὁ ἐλαφρός τῶν Στόλος ὄχι μόνον ὑπερεῖχον
κατά πολύ ἀπό ἀπόψεως ἐκτοπίσματος τῶν ἀντιστοίχων
πολεμικῶν μας, ἀλλά ὑπερτέρουν ἐπίσης καί ὡς πρός
τό βαρύ πυροβολικόν, καθώς καί τό τοῦ μέσου διαμετρήματος. Εἰς τήν μειονεκτικήν ταύτην θέσιν τῶν πλοίων μας ἀπέναντι τῆς τῶν ἀντιπάλων ἀντετάσσετο ὁ
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Ἀβέρωφ, σκάφος νεότευκτον μέ μεγάλην ταχύτητα,
ἐφοδιασμένον μέ ἐπιθετικόν καί ἀμυντικόν ὁπλισμόν
σύμφωνα μέ τήν νεωτάτην τέχνην καί ἐπιστήμην, καί
ὁ ὁποῖος δέν εἶχεν ἀνάλογον πλοῖον ὡς ἀντίπαλον,
ἰσοφαρίζων ἐν μέρει τήν ὑπεροχήν ἐκείνων ..
Ἀλλ’ ἡ ὑπεροχή αὕτη τοῦ ὑλικοῦ ἐκαλύφθη ἀπό τήν
ἀνωτέραν ἐκπαίδευσιν καί ἠθικόν τοῦ Ναυτικοῦ μας.
Εἰς τᾶς ἐκθέσεις τῶν Ἀρχηγῶν διαφόρων ὁμάδων μέ
πόσον ἐνθουσιασμόν ὁμίλουν πάντες περί τῆς ἱκανότητος, γενναιότητος, ἀντοχῆς, καί ναυτικῆς πείρας τῶν
ἐπιτελείων καί πληρωμάτων τά ὁποία ἔβαλλον κατά
τοῦ ἐχθροῦ ζητωκραυγάζοντα!
Κατά τήν Ναυμαχία ταύτην αἵ ‘’Σπέτσαι’’ ἔβαλον 25
συνήθεις καί ἐκρηκτικᾶς ὀβίδας διά τῶν πυροβόλων
τῶν 0,27μ μέ ταχύτητα βολῆς ὡς ἔγγιστα 2λ καί 38
ἐπίσης τῶν 0,15μ μέ ταχύτητα 1λ. Ἡ δε’’ Ὕδρα’’ ἔβαλε

Χάρτης Ναυμαχίας Έλλης

10 βολᾶς ἐκρηκτικᾶς τῶν 0,27μ καί 27 τῶν 0,15μ.
Τήν νύκτα κατέπλευσαν τά θωρηκτά εἰς Μοῦδρον
καί τήν νύκτα ἐκείνην ἐκοιμηθήκαμε μέ θαυμαστόν
ὕπνον πού κατεπράϋνε τά νεῦρα ὅλων καί μέ τήν συνείδη- σίν μας πλέον ἤ ἥσυχον εὐτυχεῖς ὅτι συνετελέσαμεν εἰς τήν λαμπροτέραν αἴγλην τῆς ἀηττήτου Ναυτικῆς μας Σημαίας. Καί ἡ μεγαλειτέρα χαρά τῆς νίκης
ὑπῆρξε γιά μᾶς ἡ ἱκανοποίησις ὅτι ἐξυπηρετήσαμεν
τόσον εὐόρκως τήν Πατρίδα μας, ἥτις πρέπει νά εἶναι
τό ζωντανό πλαίσιον τῆς σκέψεώς μας, καί ἡ ἀφετηρία
κάθε ὁρμῆς πού δίδει παλμόν καί κίνησιν.

Ιστορικά
Η Ναυμαχία της Έλλης.
Πίνακας του Β. Χατζή στο ΝΜΕ.

Τήν ἑπομένην ὁ Μοίραρχος σημαίνει εἰς τά ὑπ’
αὐτόν πλοῖα ‘’ὁ Μοίραρχος εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει
ὅλους διά τήν χθεσινήν ἐνέργειάν σας, ἥτις θά σημειώση ἔνδοξον σελίδα τοῦ Ναυτικού’’. Ὁ δέ Ναύαρχος
κοινοποιεῖ τήν ἑξῆς ἡμερήσιαν διαταγήν ‘’Ἐκφράζω τήν
ἄκραν μου εὐαρέσκειαν πρός τόν Μοίραρχον, τούς
Κυβερνήτας, τούς ἀξιωματικούς, ὑπαξιωματικούς καί
ναύτας τοῦ ὑπ’ ἐμέ Στόλου διά τήν ἀνδρείαν ἥν ἐπεδείξαντο κατά τήν παρά τό ἀκρωτήριον ‘’Ἕλλη’’ Ναυμαχίαν τῆς 3 Δεκεμβρίου. Εἶμαι ὑπερήφανος διότι
εὑρίσκομαι ἐπικεφαλῆς τοιούτων ἀνδρῶν ἀγωνιζομένων μετά τοσαύτης αὐταπαρνήσεως ὑπέρ τῆς δόξης
καί τοῦ μεγαλείου της φιλτάτης ἠμῶν Πατρίδος’’.
Ὁ Ναύαρχος ἐραδιογράφησεν εἰς τό ὑπουργεῖον
τῶν Ναυτικῶν τά κατά τήν Ναυμαχίαν, μεταξύ τῶν
ὁποίων ἀνέφερε καί τά ἑξῆς ‘’..... ἐνθουσιασμός καί
ἀνδρεία πάντων ἀνεξαιρέτως ἀνωτέρα περιγραφῆς.
Ἐπυροβόλουν ζητωκραυγάζοντες. Ψυχραιμία καί ἀκρίβεια χειρισμῶν θωρηκτῶν θαυμαστή’’.
Πλῆθος συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων ἀπεστάλησαν εἰς τόν Ναύαρχον, μεταξύ τῶν ὁποίων τό τοῦ
Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Ἀ', ὑπενθυμίζοντος ‘’ὅ,τι εἶπον
καί ἐγένετο’’. Ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως ‘’..... εἰς τόν
Στόλον, ὅστις συνεχίζων τά περικλεῆ τῶν πατέρων ἠμῶν
κατορθώματα, ἐδικαίωσε τᾶς προσδοκίας σύμπαντός
του Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὅπερ εἶναι ὑπερήφανον διά τήν
ἔνδοξον σελίδα, ἥτις προσετέθη εἰς τήν ἱστορίαν του’’.
Τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν ‘’..... πρός τόν Στόλον,
ὅστις ἀπεδείχθη ἄξιος της πεποιθήσεως ἥν ἡ Πατρίς
ἑδραίαν εἶχεν ὅτι προτάσσουσα κατά τοῦ ἐχθροῦ τόν
Στόλον τῆς ἐξησφάλιζε πόλεμον, καί καθίστα ἀναμφισβήτητον τήν ὑπεροχήν τῶν κατά ξηράν Συμμαχικῶν
Δυνάμεων πρός ἐπιτυχῆ περαίωσιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος. Ἡ Πατρίς ὑπερήφανος διά τόν Στόλον
τῆς εὐγνωμονεῖ πρός τούς ἀνδρείους ναύτας, οἵτινες
μετά τόσης τόλμης καί ἱκανότητος ὠδηγήθησαν ὑφ’
ὑμῶν καί τῶν ὑφ’ ὑμᾶς ἀξιωματικῶν, ζητωκραυγάζοντες
πρός τόν θάνατον’’.				
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Επίδραση περιβάλλοντος στον Ναρκοπόλεμο
Του Υποναυάρχου Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ ε.α.

Θ

εωρείται απαραίτητη η γνώση του περιβάλλοντος
στις επιχειρήσεις του Ναρκοπολέμου. Για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων χρήσιμες περιβαντολλογικές
γνώσεις μπορούν να αναζητηθούν στους πλοηγούς
Ναρκοπολέμου και στα κέντρα αποθήκευσης περιβαλλοντικών δεδομένων Ναρκοπολέμου -MINE WARFARE
DATA CENTERS, (MWDC)- όπου εκεί υπάρχουν όλες οι
απαραίτητες περιβαντολλογικές πληροφορίες. Η αναγκαιότητα αλλά και έγκριση ίδρυσης του Ελληνικού
MWDC έγινε κατόπιν δικής μου εισήγησης την περίοδο
που υπηρετούσα στην ΔΝΑΡ. Βεβαίως η εγκατάστασή
του έγινε πολύ αργότερα.
Οι περιβαλλοντικοί παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη σχεδίαση επιχειρήσεων
ναρκοθέτησης είναι οι ακόλουθοι:
1. Το βάθος.
Πολύ σημαντική παράμετρος ώστε να αποφασιστεί
αν μπορεί να ναρκοθετηθεί ο βυθός καθώς, και τι τύπος
νάρκης θα ποντισθεί.
Α. Νάρκες βυθού.
Το μέγιστο βάθος πόντισης εξαρτάται από την εκρηκτική ύλη και τον στόχο. Σαν γενικός κανόνας μπορεί
να θεωρηθεί ότι ναρκοθετήσεις με νάρκες βυθού γίνονται έως βάθη 100 m. Αν ο στόχος είναι πλοία επιφανείας, μέγιστο βάθος θεωρείται τα 55 – 60 m.
• Ναρκοθέτηση από πλοία επιφανείας. Το ελάχιστο
βάθος εξαρτάται από τύπο ναρκοθέτιδος και το ρίσκο
ζημίας από νάρκη.
• Ναρκοθέτηση από Αεροσκάφη (Α/Φ). Ελάχιστο
βάθος 3 m για ποτάμια και 6 m για θάλασσα.
• Ναρκοθέτηση από υποβρύχια (Υ/Β). Ελάχιστο
βάθος 20 m για θάλασσα και αναλόγως δυνατοτήτων
Υ/Β. Απαιτείται πλησίον να υπάρχουν βαθύτερα ύδατα
άνω των 30 m για καταφύγιο του Υ/Β.
Β. Αγκυροβολημένες νάρκες.
Μπορεί να ποντισθεί η άγκυρά τους σε βάθη από
6 m έως 1800 m ενώ το βάθος των ναρκών τους έως
450 m κάτω από την επιφάνεια όταν έχουν στόχο Υ/Β.
2. Σύσταση βυθού και ταφή ναρκών
Το ποσοστό ταφής εξαρτάται από την ταχύτητα
πρόσκρουσης της βυθιζόμενης νάρκης στο βυθό καθώς
και το είδος του βυθού. Μετά το θάψιμο μέρους της
νάρκης λόγο πρόσκρουσης η περαιτέρω ταφή μπορεί
να συνεχισθεί μετά από μετακίνηση ιζημάτων κάτω

από την νάρκη λόγω της μάζας της και καθώς επίσης
λόγο μετακίνησης ιζημάτων λόγω ρευμάτων και ταλαντευόμενων κυμάτων. Τα κύματα επηρεάζουν την ταφή
κυρίως σε βάθη από 9 m έως 12 m. Σε μεγαλύτερα
βάθη την ταφή θα την βοηθήσουν τα επικρατούντα
ρεύματα. Πλήρη ταφή είναι πιθανή σε αμμώδη βυθό
με δυνατά ρεύματα.
• Επίδραση στον πυροδοτικό μηχανισμό των ναρκών
λόγο ταφής της στο βυθό
Α. Νάρκες επιδράσεως βυθού.
• Ακουστικές νάρκες. Σημαντική είναι η επίδραση.
Τα εισερχόμενα ακουστικά σήματα εξασθενούν ανάλογα με το βάθος ταφής, τον κάθετο προσανατολισμό
του αισθητήρα (πυροδοτικού μηχανισμού) της νάρκης
και το είδος των επικαλυμμένων ιζημάτων. Η ευαισθησία του πυροδοτικού μηχανισμού των ναρκών μπορεί
να ρυθμιστεί εάν το θάψιμο είναι σε σχετικά μικρό
βάθος. Για μεγάλο βάθος θαψίματος σε σχετικά πυκνό
ίζημα τότε καθίσταται ανενεργή η ενεργοποίηση της
νάρκης.
• Μαγνητικές νάρκες. Χαμηλή είναι η επίδραση
• Νάρκες πιέσεως. Όμοια με ακουστικές. Αν το
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θάψιμο είναι σε μικρό βάθος και το ίζημα επικάλυψης
είναι αραιό τότε η επικάλυψη μπορεί να αντιμετωπιστεί
με κατάλληλες ρυθμίσεις στον αισθητήρα της νάρκης.
Β. Αγκυροβολημένες νάρκες.
Είναι σχεδόν αμελητέα. Μόνο ο μηχανισμός καθυστέρησης εκτόξευσης ναρκών στο αγκύριο μπορεί να
επηρεάσει σε περίπτωση ταφής του.
Διαδικασία πρόβλεψης ποσοστού ταφής ναρκών
Γενικά οι διαδικασίες πρόβλεψης ποσοστού ταφής
απαιτούν μια γρήγορη διαδικασία ταξινόμησης βυθού.
Το ποσοστό ταφής ναρκών αποτελεί πληροφορία ιδιαίτερα σημαντική για τον διοικητή Ναρκοπολέμου
Υπάρχουν 3 περιπτώσεις ταφής:
• Ταφή με την πρόσκρουση στο βυθό.
• Ταφή από μετακίνηση ιζημάτων της νάρκης λόγω
κυματισμού.
• Ταφή από μετακίνηση ιζημάτων πέριξ της νάρκης
λόγω παλιρροιακών ρευμάτων.
Οι κατωτέρω μέθοδοι εφαρμόζονται για κυλινδρικές
νάρκες βυθού επιδράσεως που ποντίζονται σε βάθη
πάνω από 9 m όταν ποντίζονται από πλοία επιφάνειας
και 12 m όταν ποντίζονται από Αεροσκάφη (Α/Φ)
• Ταφή ναρκών με πρόσκρουση στο βυθό. Το ποσοστό ταφής εξαρτάται από την ορμή πρόσκρουσης
και το μέγεθος των κοκών των ιζημάτων βυθού. Η ορμή
πρόσκρουσης εξαρτάται από το βάρος της νάρκης και
την τελική ταχύτητα πρόσκρουσης. Γενικά λίγη ή καθόλου ταφή θα υπάρχει όταν οι κόκκοι των ιζημάτων
είναι ίσοι η μεγαλύτεροι από τους κόκκους άμμου. Αν
οι κόκκοι είναι μικρότερου μεγέθους όπως της λάσπης
η αρχική ταφή θα είναι από μερική έως ολική. Λάσπη
συνήθως υπάρχει σε κλειστούς κόλπους , λιμάνια όπου

Κοινωνικά
υπάρχει απουσία δυνατών ρευμάτων και
κυμάτων.
• Ταφή από μετακίνηση ιζημάτων πέριξ
της νάρκης λόγω κυματισμού. Συμβαίνει συνήθως σε βυθούς με
άμμο. Ο επιφανειακός
κυματισμός δημιουργεί μια ταλάντωση
στην κίνηση του ύδατος γύρω από την νάρκη στο βυθό. Αυτή η
ταλάντωση έχει ως
αποτέλεσμα την απομάκρυνση άμμου στις
άκρες της νάρκης.
Λόγω της απομάκρυνσης άμμου σχηματίζονται λακκούβες οι οποίες με τον χρόνο μεγαλώνουν
και αναγκάζουν την νάρκη να βυθίζεται σταδιακά καθώς
και να αλλάζει προσανατολισμό ανάλογα με τις λακκούβες. Το ποσοστό ταφής αυξάνεται έως την πλήρη
ταφή της. Συμβαίνει σε ακτές οπού δημιουργείται
κυματισμός λόγω ανέμου ή υπάρχει αποθαλασσία.
• Ταφή από μετακίνηση ιζημάτων λόγο παλιρροιακών ρευμάτων πέριξ της νάρκης. Συμβαίνει συνήθως
σε βυθούς με άμμο. Τα παλιρροιακά ρεύματα μεταφέρουν άμμο και την εναποθέτουν σε μορφή μικρών
οροσειρών. Η διεύθυνση των μικρών οροσειρών άμμου
είναι κάθετη στην κίνηση του παλιρροιακού ρεύματος.
Αυτή η μεταφορά έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή
ταφή των ναρκών. Συμβαίνει σε κανάλια και ποταμιά
καθώς επίσης και πλησίον ακτών οπού δημιουργούνται
παλιρροιακά ρεύματα
• Ταφή από μετακίνηση άμμου λόγω περιοδικών
παλιρροιακών ρευμάτων προς κατεύθυνση από και
προς την νάρκη (πάνω – κάτω). Η ταφή σε αυτή την
περίπτωση μοιάζει με την ταφή λόγο μεταφοράς ιζημάτων από κυματισμό. Η ταφή φθάνει περίπου έως το
50 % της διαμέτρου της νάρκης. Συμβαίνει συνήθως
εντός στενών καναλιών ή ποταμών όπου υπάρχουν
περιοδικά παλιρροιακά ρεύματα.
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Ο ρόλος του πλάσματος αίματος
εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια
(Platelet Rich Plasma - PRP) στην θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας στον άνδρα
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Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ως στυτική δυσλειτουργία (ΣτΔ) ορίζεται η αδυναμία
επίτευξης και/ή διατήρησης στύσης του πέους ικανής
για επιτυχή κολπική επαφή, κατάσταση που επηρεάζει
τόσο τους άνδρες όσο και τις σεξουαλικές συντρόφους
τους σε όλο τον κόσμο, έχοντας αρνητική επίπτωση
στην ποιότητα ζωής των ατόμων (διαταραχή σεξουαλικών και διαπροσωπικών σχέσεων, μειωμένη αυτοπεποίθηση, οικονομική επιβάρυνση). Υπολογίζεται ότι
συμβαίνει σε 1 στους 4 άνδρες, με επιπολασμό στο
γενικό πληθυσμό που κυμαίνεται από 30% έως 65% σε
άνδρες ηλικίας 40 έως 80 ετών ενώ, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης έχει αυξητική
τάση καθώς, προβλεπτικά μοντέλα εκτιμούν ότι 322
εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον κόσμο θα διαγνωστούν
με ΣτΔ μέχρι το 2025, επιπολασμός διπλάσιος του αντίστοιχου που μετρήθηκε το 1995. Η παθοφυσιολογία της
στυτικής δυσλειτουργίας είναι πολυπαραγοντική και
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή
έχει οργανική αιτιολογία με «κοινό παρονομαστή» την
βλάβη του ενδοθηλίου του στυτικού ιστού (συνήθως ως
αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης με

επακόλουθη διαταραχή στην έκλυση μονοξειδίου του
αζώτου). Συστηματικές νόσοι και καταστάσεις όπως η
γήρανση, το μεταβολικό σύνδομο (αθηροσκλήρωση,
σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία) βλάβες
των αγγείων και των νεύρων της περιοχής (ιδιοπαθείς,
μετατραυματικές, μεταχειρουργικές, επίδραση φαρμάκων) μπορεί να οδηγήσουν σε ΣτΔ. Πολυάριθμες
συντηρητικές και χειρουργικές θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για την αποκατάσταση της
στυτικής λειτουργίας. Κύριος στόχος των φαρμακευτικών θεραπειών είναι η βελτίωση της ενδοθηλιακής
λειτουργίας μέσω ενίσχυσης της δράσης του μονοξειδίου του αζώτου. Έτσι, εκτός από τις συντηρητικές, μη
φαρμακευτικές παρεμβάσεις και την τροποποίηση
τρόπου ζωής και καθημερινών συνηθειών-έξεων (π.χ.
διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ, ρύθμιση λαμβανομένων
φαρμάξων κ.λπ.), στην πλειονότητα των πασχόντων
χορηγούνται φαρμακευτικές ουσίες με βάση τους αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου-5 (PDE5i) [σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη, βαρδεναφίλη, αβαναφίλη] ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Στην περίπτωση της ήπιας
έως μέτριας ΣτΔ αυτά τα φάρμακα έχουν επιδείξει
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ισχυρά κλινικά οφέλη σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες
δοκιμές όμως, άνδρες με σοβαρού βαθμού ΣτΔ συνεπεία
μεταβολικού συνδρόμου, προχωρημένης ηλικίας ή μετά
από ριζική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτη, έχουν
συχνά λιγότερο ικανοποιητική μακροπρόθεσμη απόκριση σε αυτά τα φάρμακα και συνήθως απαιτούν
περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς, με μεγαλύτερης
επεμβατικότητας παρεμβάσεις (ενδοπεικές εγχύσεις
αγγειοδραστικών ουσιών, εμφύτευση πεικών ενθεμάτων)
που αποτελούν το «χρυσό πρότυπο» (gold standard) των
μεθόδων αντιμετώπισης της ανθιστάμενης στην φαρμακευτική αγωγή στυτικής δυσλειτουργίας. Όμως, οι
επιλογές αυτές είναι συνήθως λιγότερο ελκυστικές και
αποδεκτές από τους ασθενείς, λόγω της φοβίας για τις
βελόνες έγχυσης, του κόστους των θεραπειών, καθώς
και της αυξημένης νοσηρότητας και πιθανών επιπλοκών.
Γενικά, οι τρέχουσες θεραπευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της ΣτΔ έχουν κρίσιμο ρόλο και συμβάλλουν
σημαντικά στην βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας
και των διαφυλετικών σχέσεων των πασχόντων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα
αυτό, η κλινική δραστικότητα, ανοχή από τους ασθενείς
και η αποτελεσματικότητα των ποικίλων θεραπευτικών
επιλογών είναι σχετικά περιορισμένες και υπολείπονται
της αυξητικής τάσης του προβλήματος της ΣτΔ. Για
παράδειγμα, παρά την ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή
της νευροπροστατευτικής ριζικής προστατεκτομής
(ανοικτής, λαπαροσκοπικής, ρομποτικής) για καρκίνο
προστάτη, με την οποία έχει επιτευχθεί σημαντική
μείωση στην εμφάνιση ΣτΔ, εν τούτοις παραμένει
σχετικά υψηλό το ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν διαταραχή και/ή καθυστερημένη αποκατάσταση
της στυτικής λειτουργίας μετεγχειρητικά. Σήμερα, η
ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής αποτελεσματικότητας και μακροχρόνιας διάρκειας θεραπείες, έχει
ωθήσει την επιστημονική έρευνα προς την ανάπτυξη
νεότερων επιλογών, με εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών
βασισμένων στις αρχές της αναγεννητικής ιατρικής
(Regenerative Medicine).
ΝΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι νεώτερες, καινοτόμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ΣτΔ επικεντρώνονται στις αναγεννητικές
θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν στην υποκείμενη αιτία
της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και στην αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας του πάσχοντος στυτικού ιστού, προκειμένου να επιτύχουν «ίαση» του
παθολογικού προβλήματος και όχι μόνο απλή θεραπεία
συμπτωμάτων. Ένα πραγματικά αναγεννητικό μοντέλο
θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την μακροπρόθεσμη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας μέσω ρύθμισης ενδογενών χημικών παραγόντων (αυξητικοί παράγοντες κ.λπ.) που επιφέρουν επιδιόρθωση/αναγέννηση
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των νευρικών και μυϊκών κυττάρων. Μεταξύ των αναγεννητικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την ΣτΔ
περιλαμβάνονται, η χορήγηση πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma [PRP]), η
τοπική εξωσωματική εφαρμογή ωστικών (κρουστικών)
κυμάτων χαμηλής έντασης και η θεραπεία με βλαστοκύτταρα (Stem Cells). Τα τελευταία χρόνια, οι ολοένα
και συχνότερα διενεργούμενες προκλινικές (εργαστηριακές / πειραματικές) και κλινικές μελέτες διευκρίνισης
του τρόπου δράσης και αποτίμησης του κλινικού αποτελέσματος (εφαρμοσιμότητα) των ανωτέρω θεραπευτικών μεθόδων, έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον και τις
θεραπευτικές προσδοκίες από τις τεχνικές αυτές. Η
ιδέα της θεραπείας με βάση τα αιμοπετάλια δεν είναι
νέα στην Ιατρική και από πολλών ετών έχει προκαλέσει
το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, αποκτώντας δημοτικότητα και εφαρμοσιμότητα σε πολλές ειδικότητες. Το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (PRP)
μπορεί να ενεθεί σε πολλές περιοχές του σώματος για
να επουλώσει, αναζωογονήσει και ενισχύσει τους ιστούς
και ως θεραπεία εφαρμόζεται για δεκαετίες στην Οδοντιατρική και την Ορθοπεδική (τραύματα οστών και
μαλακών μορίων, φλεγμονώδεις παθήσεις και σύνδρομα χρόνιου πόνου) με μεγάλη επιτυχία και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως η Δερματολογία, Οφθαλμολογία,
Καρδιολογία, Γενική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική ενώ, πιο πρόσφατα, χρησιμοποιείται με πολλά
υποσχόμενα αποτελέσματα στην αισθητική Ιατρική για
πρόληψη και αντιμετώπιση της γήρανσης του δέρματος,
την σύσφιξη του χαλαρωμένου δέρματος, των ρυτίδων,
της κυτταρίτιδας, στην θεραπεία της αλωπεκίας – τριχόπτωσης (αναγέννηση μαλλιών) και, στην ανατομική
σεξουαλική ενίσχυση γυναικών και ανδρών.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΗ
Το αίμα αποτελείται κυρίως από ερυθρά αιμοσφαίρια,
λευκά αιμοσφαίρια, πλάσμα (πρωτεΐνες) και αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια και τα πολυάριθμα βιοενεργά
στοιχεία που περιέχουν (releasates) απελευθερώνονται
στους τραυματισμένους ιστούς και έτσι, αρχίζει η διαδικασία επούλωσης. Θυμηθείτε κάποιον τραυματισμό
στο δέρμα σας (κόψιμο ή κάψιμο) και το κίτρινο υγρό
που τρέχει κάτω από την εσχάρα («κακάδι») που σχηματίζεται μετά ημέρες: εκεί είναι που δρούν τα αιμοπετάλια και το πλάσμα για την επούλωση του τραύματος. Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν ενεργά στην
ομοιόσταση, την αναγέννηση των ιστών, την αγγείωση
και την επούλωση τραυμάτων, διαδραματίζοντας ετσι
σημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση των ιστών, την αγγειακή αναδιαμόρφωση και τις φλεγμονώδεις και ανοσολογικές αποκρίσεις μέσω της έκκρισης βιολογικά
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δραστικών στοιχείων (releasates)
που περιλαμβάνουν αυξητικούς
παράγοντες, κυτοκίνες, χημειοκίνες, συγκολλητικές πρωτεΐνες,
παράγοντες πήξης και αναστολείς τους, ανοσοποιητικούς μεσολαβητές, και άλλα βιοενεργά
μόρια. Με την ενεργοποίησή
τους, τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν τους παράγοντες αυτούς που διαδραματίζουν σημαντικό βιολογικό ρόλο και
εμπλέκονται σε πολλές φάσεις
της φυσικής επούλωσης τραυμάτων (χημειοταξία, πολλαπλασιασμός και διαφοροποίηση των
κυττάρων, αγγειογένεση, σύνθεση, τροποποίηση και διάσπαση εξωκυτταρικών πρωτεϊνών). Ο κεντρικός αυτός ρόλος των αιμοπεταλίων
στο συντονισμό των κυτταρικών και μοριακών διεργασιών της επιτυχούς επούλωσης τραυμάτων, είναι που
τα καθιστά ελκυστικούς υποψήφιους παράγοντες για
θεραπείες που στοχεύουν στην επιτάχυνση της φυσικής
επούλωσης και αναγέννησης των ιστών. Μία από τις
πιο καλά μελετημένες θεραπείες με βάση τα αιμοπετάλια, είναι το αυτόλογο πλάσμα εμπλουτισμένο με
αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma: PRP), ένα φυσικό
και ισχυρό παράγωγο του αίματος του ιδιου του ασθενούς, «πηγή» προέλευσης της επουλωτικής και αναζωογονητικής δύναμης του οργανισμού. Το PRP περιέχει
αιμοπετάλια σε συγκέντρωση (πυκνότητα) τουλάχιστον
τέσσερις φορές μεγαλύτερη της μετρώμενης στον
φυσιολογικό ορό αίματος (περίπου 200,000 ανά µL που
αυξάνει σε 1,000,000-1,600,000 αιμοπετάλια ανά µL
PRP) που, απελευθερώνουν τα βιοενεργά συστατικά
τους όπως αναφέρθηκε ήδη και, ειδικά όσον αφορά
την στυτική δυσλειτουργία, είναι πλούσιο σε αυξητικούς
παράγοντες, όπως αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό
παράγοντα (VEGF), επιδερμικό αυξητικό παράγοντα
(EGF), ινσουλινοεξαρτώμενο αυξητικό παράγοντα (IGF),
ινοβλαστικό αυξητικό παράγοντα (FGF) καθώς και άλλα
βιοδραστικά μόρια που έχουν σημαντικό ρόλο στην
βελτίωση της στυτικής λειτουργίας, όπως έχει καταδειχθεί τόσο σε προ-κλινικές (πειραματικές) όσο και κλινικές μελέτες.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PRP
Το εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα (PRP) παρασκευάζεται με φυγοκέντρηση δείγματος αίματος του
ίδιου του ασθενούς (λήψη σε φιαλίδιο 30 έως 60 ml
αίματος από μεγάλη φλέβα στο χέρι), διαδικασία με
την οποία διαχωρίζονται τα αιμοπετάλια από το υπόλοιπο αίμα. [Εικόνα-1]
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Με την υπερταχεία αυτή περιστροφική κίνηση του
φιαλιδίου, τα κύρια στοιχεία αίματος κατανέμονται σε
τρείς διακριτές στιβάδες: το υπερκείμενο πλάσμα (πλούσιο σε πρωτεΐνες) την λευκή στιβάδα [buffy coat] (πλούσιο σε βιοενεργές ουσίες που απελευθερώνονται από
τα αιμοπετάλια και που έχει μεγαλύτερη από τετραπλάσια του φυσιολογικού συγκέντρωση αιμοπεταλίων)
και το ίζημα των ερυθρών αιμοσφαιρίων. [Εικόνα-2]

Στην συνέχεια, τα αιμοπετάλια στο PRP ενεργοποιούνται (που σημαίνει, προκαλούνται να αντιδράσουν
σαν να υπάρχει τραυματισμός) με την προσθήκη θρομβίνης και χλωριούχου ασβεστίου ή/και κολλαγόνου,
διαδικασία που απολήγει στο σχηματισμό ζελατινώδους
ουσίας που μοιάζει με θρόμβο (γέλη αιμοπεταλίων)
στην οποία παγιδεύονται τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια. Μόλις ενεργοποιηθούν, τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν και διαχέουν αργά, χημικά μηνύματα
(κυρίως αυξητικούς παράγοντες) στους ιστούς όπου
εγχέονται ξεκινώντας/διεγείροντας έναν καταρράκτη
αντιδράσεων με επουλωτικό και αναγεννητικό αποτέ-
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λεσμα (επανόρθωση ιστών, δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων κ.λπ.). Επιπλέον, για την πρόληψη της
πρόωρης διαφυγής των αιμοπεταλίων από το σημείο
αρχικής έγχυσης και την παράταση του χρόνου δράσης
τους, δημιουργείται πλέγμα ινώδους (fibrin matrix)
πλούσιο σε αιμοπετάλια που ευοδώνει την ανάπτυξη
ιστού τοπικά. Με την τεχνική αυτή, το PRP μπορεί να
εφαρμοστεί ως μέσο πλήρωσης (filler) ή ικρίωμα/
υπόστρωμα/βάση (scaffold) για τη γεφύρωση νευρικών
ινών και την αναγέννηση, αποκατάσταση της συνέχειας περιφερικού νευρικού χάσματος μετά τραυματισμό
(όπως μετά επέμβαση ριζικής προστατεκτομής για
καρκίνο προστάτη).
Πώς χορηγείται το PRP (Priapus shot): Μετά την
αναρρόφηση με σύριγγα της υπερκείμενης στιβάδας με
την λευκή ζώνη των συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων που
προκύπτει μετά την φυγοκέντρηση του δείγματος αίματος και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, ακολουθεί έγχυση του υλικού σε μικρές ισόποσες δόσεις στο πέος του ασθενούς
σε 5-6 σημεία υπό τοπική αναισθησία. [Εικόνα -3]

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 έως 45 λεπτά,
πριν και μετά την οποία φάρμακα όπως η ασπιρίνη και τα
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται (7 ημέρες πριν και 14 ημέρες μετά την ένεση)
καθώς, οι ουσίες αυτές μπορεί να παρεμποδίσουν/αναστείλουν την δράση των αιμοπεταλίων και να προδιαθέσουν σε τοπική αιμορραγία ή δημιουργία αιματώματος
ή εκχυμώσεων. Επίσης, η κατανάλωση αλκοόλ και το
κάπνισμα συνιστάται να διακόπτονται κατά την περίοδο
της θεραπείας. Ήπιος πόνος και περιορισμένη εκχύμωση
πέριξ του σημείου έγχυσης θεωρούνται αναμενόμενα και
βραχείας διάρκειας συμβάματα ενώ, ο ασθενής μπορεί
να επανέλθει άμεσα στις κανονικές (αλλά όχι έντονες για
μικρό διάστημα) καθημερινές δραστηριότητές του.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Τα βιοενεργά συστατικά του αίματος αποτελούν πολλά

Κοινωνικά
υποσχόμενες θεραπευτικές επιλογές για ποικίλες παθολογικές καταστάσεις ενώ, η έννοια της θεραπείας με
αυτόλογο αίμα είναι ιδιαίτερα ελκυστική καθώς αποφεύγεται η ανοσοκαταστολή και εξαλείφεται το ενδεχόμενο και η ανησυχία για ιστική απόρριψη. Αν και οι
περισσότερες μελέτες που εστιάζουν στις ενέσεις PRP
είναι σχετικά μικρού μεγέθους και ετερογενείς, υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τεχνικής αυτής. Γενικά, τα διαθέσιμα δεδομένα μελετών σε ασθενείς, καταδεικνύουν ότι
η θεραπεία με ενδοπεική έγχυση PRP για την ΣτΔ είναι
ασφαλής, με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών, με την συχνότερη να είναι η εκχύμωση στο
πέος (σε περίπου 40% των ατόμων) ενώ, κανένας ασθενής δεν παρουσίασε επιδείνωση της ΣτΔ αλλά, αντίθετα, κλινικά σημαντική βελτίωση (μέση αύξηση του score
ερωτηματολογίου IIEF-5 κατά 4 βαθμούς). Ωστόσο,
παρόλο που αυτή η θεραπεία ήταν επιτυχής σε άλλους
τομείς της ιατρικής, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι υπάρχει μακροπρόθεσμο λειτουργικό όφελος στη
σεξουαλική ιατρική καθώς, παρά το σημαντικό αριθμό
προκαταρκτικών ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί
διερευνώντας τις επιλογές αναγεννητικής θεραπείας
για ΣτΔ, υπάρχει έλλειμα κλινικών μελετών υψηλής
αξιοπιστίας, ικανών να στηρίξουν την ευρεία εφαρμογή της στην κλινική πράξη. Ως εκ τούτου, για να προσδιορισθεί ο ακριβής ρόλος του PRP στην θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας, απαιτούνται περαιτέρω προκλινικές καθώς και πολυκεντρικές, προοπτικές κλινικές
(τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο) μελέτες, που θα καταδείξουν, εάν αυτή η αναγεννητική θεραπεία μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ευρεία
κλίμακα για την βελτίωση της στυτικής λειτουργίας,
καθώς και θα βελτιστοποιήσουν τα ισχύοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και επομένως, την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μεθόδου. Η Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής της Βόρειας Αμερικής (Sexual Medicine
Society of North America) έχει εκδώσει δήλωση συναίνεσης (γενικής παραδοχής) διευκρινίζοντας ότι έως
ότου υπάρξουν επαρκή δεδομένα, οι νέες θεραπευτικές
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της PRP, κρουστικών κυμάτων και βλαστικών κυττάρων, θα πρέπει να
εφαρμόζονται μόνο υπό την αιγίδα αυστηρά σχεδιασμένων κλινικών πρωτοκόλλων. Ωστόσο, σήμερα παρατηρείται αύξηση του αριθμού των «κλινικών ανδρικής υγείας» (Men’s Health Clinics) ανά την υφήλιο, που
εφαρμόζουν τις μεθόδους αυτές καθιερώνοντάς τες ως
αποδεκτές και πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας στην καθημερινή
πράξη.
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Eπίκαιρο

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

Oι Εθελόντριες Νοσοκόμες της Εντατικής
Λόγω της μεγάλης ανάγκης σε ιατρικό και εξειδικευμένο προσωπικό για τις ΜΕΘ, εθελόντριες νοσοκόμες, εξειδικευμένες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετέβησαν στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος,
από την Κρήτη, Άργος, και άλλες πόλεις, χωρίς να
τις υποχρεώσει κανείς, προκειμένου να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους μας, που
ασθενούν βαρέως από τον covid 19.
Η πράξη αυτή του εθελοντισμού χειροκροτήθηκε
από όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.
Τις νοσοκόμες αυτές, μπορούμε να τις παραλληλίσουμε με τις Ηπειρώτισσες γυναίκες που στον
πόλεμο του ’40 κουβαλούσαν εθελοντικά στην πλάτη τους πολεμοφόδια και τρόφιμα στα χιονισμένα
βουνά της Ηπείρου, ώστε ο στρατός να μπορέσει να
διώξει τον εισβολέα, όπως και το πέτυχε.
Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού μας συγχαίρει και επαινεί αυτή την πράξη του αλτρουϊσμού
και της προσφοράς, και εύχεται να γυρίσουν όλες
στα σπίτια τους, σώες και υγιείς.

Λύκοι με μορφή ένδυμα προβάτου
Όταν έπεσε η γραμμή του μετώπου του Χαλιφάτου,
οι περισσότεροι ένοπλοι φονιάδες τζιχαντιστές μεταμορφώθηκαν σε πρόσφυγες, αλλάζοντας ενδυμασία, και εύκολα ξεγέλασαν τους αντιπάλους, διότι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, δηλαδή τα Αραβικά.
Πλαστογραφούσαν τα διαβατήριά τους και κρυβόντουσαν στο πλήθος της ανωνυμίας και των
απεγνωσμένων θυμάτων τους, που έψαχναν για
ειρήνη στη Δύση.
Η Ελλάδα ως γειτονική χώρα, και με τη διαχρονική αξία του «Ξένιου Ζευ» που ενδημεί στο DNA της,
άνοιξε την αγκαλιά της και την έδινε σε καλούς και
κακούς, χωρίς να σκέπτεται τις συνέπειες αυτής της
κίνησης, ενώ ο πονηρός και αδίστακτος φίλος και
γείτονας Τούρκος, κέρδιζε πολιτικά και οικονομικά,
με το να κατασκευάζει πρόχειρα σωσσίβια και βάρκες
προκειμένου να μεταφέρει με ασφάλεια, τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους στην απέναντι ακτή.
Οι άνθρωποι αυτοί που καθημερινά ερχόντουσαν
σωρηδόν στην Ελλάδα και πρωτίστως στα νησιά του
Αιγαίου χωρίς έλεγχο, επόμενο ήταν να παρεισφρύ-

σουν και τζιχαντιστές, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στην Ευρώπη με τις γνωστές συνέπειες....
Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι, όταν δεν είμαστε
σε θέση λόγω διαφόρων λόγων, να αναλάβουμε μια
ευθύνη, και μάλιστα έναντι πολλών, το καλό είναι να
καθόμαστε στη γωνιά μας, και να αφήνουμε τους
άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.... Αυτό
διδάσκει η ιστορία και η ζωή!

Ένας διαφορετικός πόλεμος
Παραπληροφόρηση και μαύρη προπαγάνδα αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία επιβιώνει ο Ισλαμοφοβισμός.
Ο τουρκικός επεκτατισμός υπό τον απόλυτο έλεγχο του ισλαμοφασιστικού μείγματος που ελέγχει την
εξουσία στην Άγκυρα, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και βλέπει τα θεμέλιά του να τρίζουν,
διότι άνοιξε πολλά μέτωπα, Συρία, Αρμενία, Κύπρος,
Ελλάδα, ενώ η Τουρκία βρίσκεται σε απομόνωση.
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω συμφερόντων
οικονομικών, υποθάλπει και νομίζω ότι αν δεν ενεργοποιηθεί και αρθεί στο ύψος της, τότε οι Τούρκοι
σε μια δεκαετία θα διεκδικήσουν πράγματα επί δικαίων και αδίκων.

Covid 19
Η Κίνα είναι η χώρα που ξεκίνησε η διάδοση του
κορωνοϊού-Covid 19 σε όλο τον κόσμο και σαν
φωτιά μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
ως φονική πανδημία. Σκότωσε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Τώρα στην Κίνα, πολύ πρόσφατα εντοπίσθηκαν
16 κρούσματα μόνο, και έγινε είδηση, σε όλη την
υφήλιο...
Σκεφθείτε, τι πρέπει να γίνεται σε άλλες χώρες που
έχουν ημερησίως χιλιάδες θετικά κρούσματα.
Εκείνο όμως που με προβληματίζει, είναι γιατί δεν
μας εξηγούν, πώς προέκυψε αυτός ο φονικός ιός
πρώτα στην Κίνα και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.
Η εκδοχή που δημοσιεύθηκε ότι ο ιός προέκυψε
από τις νυχτερίδες που έτρωγαν οι Κινέζοι δεν ευσταθεί γιατί, αυτό συνέβαινε χιλιάδες χρόνια. Αυτό
το θεωρώ fake news. Το ερώτημα είναι έχουμε βιολογικό πόλεμο και από ποιόν;
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Ανακοινώσεις

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
Τηλ.: 2103310430 / 431, FAX: 2103310429 ,
Ηλεκτρονική Δνση: www.eaan.gr e-mail: info@eaan.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 228
Αθήνα: 30 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σεβαστά, αγαπητά μέλη και ορφανικές οικογένειες
Η διαμορφωθείσα για λόγους υγείας κατάσταση, έχει εν μέρει διαμορφώσει και τον τρόπο επικοινωνίας της ΕΑΑΝ, προς εσάς.
Όλες οι διαδικασίες, πλην της αυτοπρόσωπης παραλαβής ταυτοτήτων, η οποία γίνεται αποκλειστικά
κατόπιν προ συνεννοήσεως, διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.
Η άμεση ενημέρωσή σας γίνεται πλέον μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας www.eaan.gr.
Στην ιστοσελίδα μας και υπό τον τίτλο «επικοινωνία», μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΑΑΝ, αναλόγως
με το θέμα που σας απασχολεί. Προτάσεις βελτιώσεως ευπρόσδεκτες.
Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3310430 το οποίο και αυτό είναι στη διαδικασία αναβαθμίσεως, λειτουργεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
Για τα οικονομικά μας θέματα και λόγω μη ανταποκρίσεως από την πλευρά τους, η ΕΑΑΝ έχει αποστείλει, εξώδικη δήλωση, πρόσκληση - διαμαρτυρία, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ). Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα.
Όσον αφορά στην καταβολή αναδρομικών, που αφορούν τις μειώσεις των συντάξεων των στρατιωτικών
συνταξιούχων (σχετική ανάρτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα), η ΕΑΑΝ θα ασκήσει από κοινού με τις άλλες
δυο ενώσεις (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΑ) αίτηση ακυρώσεως της ΚΥΑ στο ΣτΕ, όπως αυτό απορρέει από την νομοθεσία.
Η αίτηση ακυρώσεως, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για ενημέρωση σας, μόλις κατατεθεί.

O Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ανακοίνωση

Αθήνα: 26 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 221

ΘΕΜΑ: Κοπή Βασιλόπιτας Ε.Α.Α.Ν. έτους 2021
1. Η κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2021 έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 17-01-2021 ημέρα Κυριακή.
2. Λόγω ειδικών συνθηκών κορονοϊού, πρωτοκόλλων συναθροίσεως και λοιπών απαγορεύσεων, προβλέπεται να μην γίνει η κοπή της βασιλόπιτας, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
3. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, θα αποφασίσει εν ευθέτω χρόνω για το θέμα αυτό και η απόφασή του θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της EAAN.
4. Οι βραβεύσεις μαθητών θα γίνουν, αλλά ο τρόπος επιδόσεως των βραβείων θα καθορισθεί με απ’ ευθείας συνεννόηση ΕΑΑΝ – βραβευομένων τηλεφωνικά, και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

O Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ
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Προς: Υποναύαρχο (Ο) Ν. Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Διευθυντή Σύνταξης περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» της ΕΑΑΝ
Αθήνα 13/11/2020

Κύριε Διευθυντά,
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την ύλη του έγκριτου περιοδικού μας ιδιαιτέρως δε, λόγω ειδικότητας, τις σελίδες ιατρικής ενημέρωσης των μελών της ΕΑΝΝ.
Ίσως είναι από τις λίγες φορές τον τελευταίο καιρό, που το άρθρο για την διακαθετηριακή
τοποθέτηση καρδιακών βαλβίδων των Πχου Γ. Κατσιμαγκλή, Πχου Σ. Μωραΐτη, Πχη Α. Μαστροκωστόπουλου και συν., ξέφυγε από την επανάληψη τετριμμένων, και συχνά ανακυκλούμενων
άρθρων για θέματα παθήσεων της καρδιάς.
Επιγραμματικά αναφέρεται στο άρθρο η μη εγχειρητική αντιμετώπιση βαλβιδοπάθειας της
αορτής που αποτελεί μια από τις νεότερες εξελίξεις της επεμβατικής Καρδιολογίας, η οποία
πραγματοποιείται από την Ομάδα Καρδιάς υπό τον Πχο Καρδιολόγο κ. Κατσιμαγκλη στο ΝΝΑ.
Το αιμοδυναμικο τμήμα του ΝΝΑ συγκαταλέγεται στα κέντρα αναφοράς των επεμβάσεων με
αυτή την τεχνική , προσφέροντας θεραπεία σε πάσχοντες που λόγω ηλικίας ή άλλων υποκειμένων
νοσημάτων δεν θα μπορούσαν να υποβληθούν σε εγχειρητική αντιμετώπιση, μειώνοντας τις
ημέρες νοσηλείας και τους κινδύνους μιας σοβαρής καρδιοχειρουργικής επέμβασης.
Πέραν της επαναβεβαίωσης, για την παροχή σύγχρονης, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας
στα στελέχη και μέλη των οικογενειών στο ΝΝΑ και για την άριστη κατάρτηση των στελεχών της
Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΠΝ, οι δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου έχουν αποσπάσει κολακευτικά σχόλια από το σύνολο της Καρδιολογικής κοινότητας, όπως γνωρίζω από την
θεσμική μου αυτή ιδιότητα.
Με διακατέχουν αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης για τα μέλη της Ομάδας Καρδιάς
οι οποίοι υπήρξαν μαθητές και άξιοι συνεχιστές του έργου προηγουμένων καρδιολόγων του ΠΝ.
Κατανοώ πλήρως τα αισθήματα ευθύνης τους για τις δυσκολίες του εγχειρήματος και μοιράζομαι
με όλους τη χαρά για την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Καρδιολογία, από την
ημέρα που πρωτολειτούργησε το αιμοδυναμικο εργαστήριο του ΝΝΑ (25/2/1992) και διενέργησα
την πρώτη στεφανιογραφία, μέχρι τα σημερινά επιτεύγματα.
Συγχαίρω όλους του συντελεστές και εύχομαι συνέχιση των επιτυχιών!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Υποναύαρχος Ιωάννης Β. Βασιλειάδης ΠΝ ε.α.
Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδ/κης Κλινικής, «Ευρωκλινική Αθηνών»
ΥΓ. Με την ιδιότητα του Διευθυντή σύνταξης του περιοδικού της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, προσκαλώ τους συγγραφείς του άρθρου μετά την προβλεπόμενη επεξεργασία του κειμένου
να το υποβάλουν για δημοσίευση στο περιοδικό μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άγιε Ηγούμενε και Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτη κ. Ιερώνυμε,
Η Συντακτική Επιτροπή των «Θ.Α» αποφάσισε να μην δημοσιεύσει την επιστολή σας από 11 Οκτωβρίου
2020 για να μην φέρουμε στη δημοσιότητα θέμα, που έχει αναθεωρηθεί και δεν ισχύει εδώ και 100
χρόνια.
Με σεβασμό
η Συντακτική Επιτροπή
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Χρήσιμες Πληροφορίες

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
•

Πωλείται οικόπεδο στον Άγ. Ιωάννη Ευβοίας Ο.Τ/194/7, τιμή
19.000 ευρώ, ιδιοκτήτης, τηλ. 210 6830620.

•

Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ στον Άγ. Ιωάννη Ευβοίας 640,53 τ.μ.
18.000 ευρώ, Τηλ. 6973 244 343.

•

Πωλείται οικόπεδο στον Δήμο Ταμιναίων Ευβοίας, Ο.Τ/201,
614 τ.μ. Τιμή 18.ΟΟΟ ευρώ τηλ. 210 3380087 (Δευτέρα έως
Παρασκευή 12:30μμ-20:00μμ)

•

Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ ΟΤ 227 Ν 11. Τηλ. 6947 905615

•

Πωλείται οικόπεδο στον ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 177/1 Α΄ ΖΩΝΗ 606 τ.μ.
Τιμή 19500 ευρώ. Τηλ.6932 054034.

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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Ολυμπία και Ολυμπιακοί Αγώνες
Του Αντιπλοιάρχου Βασιλόνικου Ταβουλάρη Π.Τ. ΠΝ ε.α.

Ο

Ενδυμίων ήταν ο βασιλεύς της Πελοποννησιακής
Ήλιδος (Ηλεία) γύρω στο 12000 με 9000 π.Χ. που
απέκτησε γιούς: τον Παίονα, τον Επειό, τον Αιτωλό, τον
Αέθλιο, τον Νάξο και θυγατέρες την Ευρυπύλη και την
Πίσα.
Για την διαδοχή του εις την βασιλεία ο Ενδυμίων,
αντί να ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδοχή του
πρωτοτόκου γιού, κατέστησε αγώνα δρόμου ενός σταδίου, εις την Ολυμπία να αγωνισθούν οι γιοί του και ο
νικητής να τον διαδεχτεί. Νίκησε ο Επειός, ο δεύτερος
γιός και οι άλλοι θυμωμένοι διασκορπίσθηκαν. Ο Παίων αγανάκτησε με την αδικία έφυγε εις την Μακεδονία
και κατακτήσας την πέραν του Αξιού ποταμού χώρα,
και την ονόμασε Παιονία. Ο Νάξος ήλθεν εις την νήσον
που έχει το όνομά του. Ο Αέθλιος δεν αναφέρεται πού
εγκαταστάθει πάντως έφυγε και αυτός. Από την κόρη
του Πίσα ονομάστηκε η πόλις - περιοχή Πίσα της Ήλιδος.
Ο Αιτωλός ήλθε εις την Κουρήτιδα χώρα, την κατέκτησε δι’ απάτης και την ονόμασε Αιτωλία.
Ο Ενδυμίων βλέπων το αποτέλεσμα της εκλογής
του που διέλυσε την οικογένειά του, έπλασε την λέξη
ΑΘΛΟΣ αναγραμματίζοντας την λέξη ΛΑΘΟΣ.
Ο Ενδυμίων δεν ήταν γηγενής της Πελοποννήσου,
είχε έλθει από την Θεσσαλία και εξεδίωξε τον Κλύμενο
απόγονο του Ιδαίου Ηρακλέους από την Κρήτη, ο οποίος είχε έλθει εις την περιοχή μετά τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνος (12.600- 9.600 π.Χ.) και πρώτος είχε κτίσει
βωμό των 12 θεών και θεσπίσει τον αγώνα δρόμου του
ενός σταδίου. Ο αγών όμως έπαυσε για διαφόρους
λόγους. Όλα αυτά συνέβαιναν έως ότου ήλθε ο Ηρακλής
ο γιός της Αλκμήνης (ο Θηβαίος Ηρακλής ο γνωστός
ήρωας) κατέλαβε την Ήλιδα, εόρτασε λαμπρότατα το
γεγονός, θέσπισε αγώνα δρόμου ενός σταδίου και τον
ονόμασε Ολύμπιον αγώνα, προς τιμή του Ολυμπίου
Διός. Και πάλι διεκόπησαν οι αγώνες μετά από χρόνια.
Αργότερα όταν ήταν βασιλεύς της Ήλιδος ο Ίφις, απόγονος του Προίτου, η Πυθία του έδωσε χρησμό να ανακινήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες αφού έρθει σε συνεννόηση με τον Λυκούργο τον νομοθέτη της Σπάρτης
και να θεσπίσουν μαζί την εκεχειρία, που για ορισμένο
χρονικό διάστημα προ και μετά τους αγώνες σταματούσε κάθε πολεμική ενέργεια. Έκτοτε εορτάζονταν τακτικώς
κάθε τέσσερα χρόνια και εν καιρώ προσετέθησαν και
πολλά άλλα αγωνίσματα. Μετά δε την 27η Ολυμπιάδα
διορίστηκαν «άθλα» δρόμου το στεφάνι αγριελιάς, ο

κότινος, και εγγράφονταν τα ονόματα των επισήμων
αθλητών, ποιος νίκησε και σε ποιο άθλημα.
Στην 25η Ολυμπιάδα διόρισαν 2 αγωνοθέτες. Στην
105η έγιναν 9 οι αγωνοθέτες και ονομάστηκαν «Ελλανοδίκες». Ελέγοντο δε Ελλανοδίκες διότι συγκεντρώνετο το Πανελλήνιον εις τους αγώνες. Εκ των Ελλανοδικών
3 ήταν έφοροι του Πεντάθλου, 3 του Ιππικού αγώνος
και οι άλλοι 3 έφοροι των υπολοίπων αθλημάτων. Όταν
επιλέγονταν οι Ελλανοδίκες, διδάσκονταν επι δέκα μήνες εις τον Ελληνοδικαιώνα από τους νομοφύλακες, τους
κανόνες των αγώνων. Ο Ελληνοδικαιών ήταν κριτήριο ή
βουλευτήριο εις την αγορά των Ηλίων.
Η πανήγυρις των Ολυμπιακών αγώνων στην Ολυμπία, εορτάζετο επί 5 ημέρες αρχής γενομένης από της
11ης μέχρι της 15ης του μηνός Εκατοβαιώνος (Ιουλίου).
Προ της ενάρξεως των αγώνων έρχονταν και ορκίζονταν
Αθλητές και Ελλανοδίκες επί του Ορκίου Διός. Ο όρκος
αφορούσε την φύλαξη των κανόνων των Ολυμπίων
αγώνων.
Τους αγώνες δεν είχαν δικαίωμα να παρακολουθούν
γυναίκες, ούτε καν να διαβαίνουν τον Αλφειό ποταμό,
διότι οι αθλητές αγωνίζονταν γυμνοί. Σύμφωνα με την
περιγραφή του Πλινίου το ποτάμι ήταν πλωτό, από την
εκβολή του μέχρι την περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας,
όπου έφθαναν επισκέπτες και αθλητές με μικρά σκάφη
για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Απαγορεύονταν οι
γυναίκες, πλην όμως δεν ήταν δυνατόν να αρχίσουν οι
αγώνες αν δεν παρίστατο η ιέρεια της Δήμητρας για
να δώσει το ιερό πυρ της ενάρξεως. Οι Ηλείοι είχαν
ψηφίσει νόμο «γυναίκα που θα συλλαμβάνονταν εντός
του αθλητικού χώρου ή ακόμη κι αν περάσει τον Αλφειό
ποταμό τις ημέρες των αγώνων, να κρημνίζεται από το
άκρο του Τυπαίου όρους».
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι μια γυναίκα η Καλλιπάτειρα από αθλητική οικογένεια, από την Ρόδο και
την πόλη Ιαλυσό, που ο πατέρας της, οι τρεις αδελφοί
της και ένας ανιψιός της ήταν Ολυμπιονίκες είτε εις το
Παγκράτιο είτε στην Πυγμαχία, παρέβει το άδυτο. Η
Καλλιπάτειρα είχε χηρεύσει και δεν είχε άλλη επιλογή
από του να αναλάβει εκείνη την προετοιμασία του γιού
της Πεισιδώρου, για να αγωνιστεί εις την Ολυμπία. Να
σημειωθεί ότι ο αδελφός της Διαγόρας ήταν Περιοδονίκης, δηλαδή ήταν ένας από τους λίγους αθλητάς που
είχαν νικήσει εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα Ίσθμια,
στα Νέμεα και στα Πύθια.
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Ταξίδεψε λοιπόν η Καλλιπάτειρα από την Ρόδο εις
την Ολυμπία και όταν έφθασε εκεί έκανε την προετοιμασία του γιού της Πεισιδώρου δια να αγωνιστεί, μεταμφιεσμένη σε άνδρα. Δια κακήν της τύχη, πηδούσα
ενθουσιασμένη από της εξέδρας για να πάει εις τον
νικητή γιό της, ο μανδύας της πιάστηκε και αποκάλυψε
το μυστικό της. Συνελήφθει και οδηγήθει εις το δικαστήριο.
Εις την δίκην οι Ελλανοδίκες παρά το έγκλημά της,
δεν την καταδίκασαν εις θάνατον ρίχνοντάς την εις τον
γκρεμό, αλλά την αθώωσαν κρίνοντας ότι θα ήταν μεγάλη βλασφημία το να θανατώσουν μια θυγατέρα,
μητέρα, αδελφή και θεία Ολυμπιονικών! Έκτοτε και για
να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός, οι Ηλείοι θέσπισαν νόμο, να εισέρχονται γυμνοί εις το στάδιο και οι
γυμναστές των αθλητών. Η Καλλιπάτειρα αποτελεί ένα
διαρκές ιστορικό σύμβολο της μητέρας που κινδύνευσε
την ζωή της για να μην χάσει την ευκαιρία ο γιός της να
αγωνισθεί και να γίνει τελικά Ολυμπιονίκης.
Επιβάλλεται εδώ να αναφέρω ότι παράλληλοι μετά
των ανδρικών αγώνων, υπήρχαν και εορτές γυναικών
προς τιμήν της Ήρας και άλλων θεοτήτων. Εάν συνελαμβάνετο άνδρας να τους παρακολουθεί, οι Ελλανοδίκες
του έθεταν το ερώτημα «μήπως αντί να θανατωθεί θα
ήθελε να ευνουχιστεί». Δεν αναφέρεται καμία περίπτωση που κάποιος προτίμησε τον ευνουχισμό του!
Πριν κλείσει το παρόν σημείωμα, επιβάλλεται να
αναφέρω ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες όπως και στα
Ίσθμια, Πύθεια, Νέμεα, ή και σε μικρότερους ακόμα

αγώνες, απηγορεύετο αυστηρώς η συμμετοχή μη Ελλήνων της μητροπόλεως και των αποικιών. Αμέσως
μετά την μάχη των Πλαταιών, έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Αλέξανδρος γιός του Αλκέτα βασιλέως της Μακεδονίας μας. Το γράφω αυτό διά να υπενθυμίσω ιστορικώς ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και
όχι Σλάβοι ή άλλο τι!
Οι Ολυμπιακοί αγώνες σταμάτησαν, όπως και όλες
οι άλλες εκδηλώσεις του Ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με το διάταγμα του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου το 393
μ.Χ πλην όμως εις ανασκαφάς που έκαναν Γερμανοί
αρχαιολόγοι εις τα Ολύμπια ευρέθη πίνακας αναφέρων
ονόματα αθλητών - νικητών δρόμου από το 630 έως το
730 μ.Χ. Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριοι της περιοχής
όπως και άλλων τμημάτων κατοικουμένων από Ελλήνων
εξακολουθούσαν λαθραίως και με κίνδυνο της ζωής τους
να τελούν τους Ελληνικούς αγώνες. Ακόμα και αν ήταν
Χριστιανοί δεν αισθάνονταν ότι προδίδουν τον Χριστιανισμό αγωνιζόμενοι κατά τα πάτρια.
Και μετά γεννήθηκε ένας Γάλλος (1863 – 1937) ο
Πιερ Βαρόνος ντε Κουμπερτέν, παιδαγωγός και ιστορικός, γνωστός και ως πατέρας των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων. Μετά το θάνατό του και κατόπιν
επιθυμίας του, η καρδιά του μεταφέρθηκε στην αρχαία
Ολυμπία όπου και τάφηκε σε επιτύμβια στήλη που
φέρει την ονομασία «Μνημείο Ντε Κουμπερτέν».
Αποσπάσματα από τα Ηλιακά του Περιηγητού Παυσανία, την Ωγυγία ή
Αρχαιολογία του αρχιμανδρίτου Αθ. Σταγειρίτη και την Ελληνική Μυθολογία του αρχιμανδρίτου Στεφ. Κομμητά.

Σταδίου 33 · Αθήνα · ΤΚ 105 59
Τ. 210.3215.280, 210.3247.945
Φ. 210.3215.281
www.kastalia.gr
E-Mail: kastalia@ath.forthnet.gr
Προς Πρόεδρο ΔΣ				
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Αντιναύαρχο ε.α. κ. Θ. Γερούκη ΠΝ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σάς ενημερώσω γιά το βιβλίο «Μακροπρόθεσμη Εθνική Στρατηγική» του Επιτίμου Αρχηγού Στόλου, Αντιναυάρχου Γρηγ.
Δεμέστιχα ΠΝ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς του προβληματισμού των
μελών της ευρύτερης στρατιωτικής οικογένειας γιά τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, με τα οποία έχουν συνδέσει την
προσωπική τους πορεία.
Σας αποστέλλεται, τιμής ένεκεν, αντίτυπο της έκδοσης, μαζί με σχετικό πληροφοριακό δελτίο, γιά μία πρώτη προσέγγιση με το βιβλίο.
Το βιβλίο διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία από όπου μπορεί κανείς να το προμηθευθεί στην ονομαστική τιμή των 13€. Ακόμη προσφέρεται στα μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού αντί 15€ περιλαμβανομένης στο ποσό αυτό και της αποστολής με αντικαταβολή οίκοι, σε όσους το παραγγείλουν απ' ευθείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@kastaliaeditions.gr) ή τηλεφωνικώς ( τηλ.
2103215280) στην «ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως, εάν ενημερώσετε σχετικώς τα μέλη σας, όπως και τα παραρτήματα της ΕΑΑΝ ανά την Ελλάδα, γιά την έκδοση
του βιβλίου και την προσφορά μας που τη συνοδεύει.
Στη διάθεσή σας γιά κάθε πρόσθετη πληροφορία.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Σεραφείμ Χ. Μηχιώτης
Εκδότης
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Ευχαριστίες

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ηγεσία του ΠΝ, την ΕΑΑΝ και τους αξιότιμους κυρίους συναδέλφους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, σύζυγο και παππού Δημήτριο Κωνσταντινόπουλο.
Με εκτίμηση
Τα παιδιά και η σύζυγος,
Ευαγγελία Ελένη, Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

Ευχαριστίες
Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2020
Με την παρούσα μου εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο ΝΝΑ τόσο για το Ιατρικό όσο και για το Νοσηλευτικό προσωπικό, για τη
φροντίδα και τις υπηρεσίες που μου προσφέρθηκαν κατά την νοσηλεία μου στο ΝΝΑ και ειδικότερα για την επιτυχή επεμβατική
πράξη, ήτοι διάνοιξη λαγόνιας αρτηρίας.
Ειδικά ευχαριστώ τον επιμελητή της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του ΝΝΑ Πλωτάρχη (ΥΙ) Τ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΝ ο οποίος ανέλαβε
και έφερε εις πέρας την επέμβαση, επίσης ευχαριστώ την αναισθησιολόγο Πλωτάρχη (ΥΙ) Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΠΝ.
Τέλος είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη φροντίδα όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Πτέρυγας 4Ν, όπου
και νοσηλεύτηκα.
Πρασσάς Αυγουστής Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

Ανακοίνωση - Ενημέρωση
Στα πλαίσια εορτασμού της 80ής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Αντιναύαρχος Παναγιώτης Ραδίτσας ΠΝ ε.α. παρέστη στη δοξολογία που τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγίου Αλεξάνδρου Π. Φαλήρου και στη συνέχεια, παρουσία ολιγομελούς συμμετοχής
Δημοτικών Συμβούλων, κατέθεσαν δάφνινο στεφάνι στο μνημείο πεσόντων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο των πληρωμάτων των
Υποβρυχίων μας.
Χαράλαμπος Γιακουβάκης
Υπεύθυνος Τύπου ΕΛΛ.Σ.Υ/Β

Ευχαριστίες
Με την παρούσα μου επιστολή εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους διευθυντές των Α΄ και Β΄ καρδιολογικών κλινικών του ΝΝΑ
Πλοιάρχους (Υ1) Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΚΛΗ ΠΝ και (Υ1) Σ. ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΠΝ καθώς και στον Πλωτάρχη (Υ1) ΜΙΛΚΑ ΠΝ και σε όλο, το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό των κλινικών τους, για τη μεγάλη φροντίδα που προσέφεραν στη σύζυγό μου κατά τη χρονική περίοδο
της παραμονής της στο ΝΝΑ. Θέλω να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου, στο Διευθυντή του νοσοκομείου Αρχιπλοίαρχο (Υ1) Β.
ΓΚΟΥΜΑ ΠΝ.
Παναγιώτης Μπεκυρός
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

Ευχαριστίες
Με την παρούσα μου επιστολή θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον Διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του
ΝΝΑ, Πλοίαρχο [ΥΙ] Σπυρ. Παπαϊωάννου και την ομάδα του, καθώς και προς όλους, όσους ενεπλάκησαν επικουρικά για την άψογη
θεραπεία μου, «Κολπική Μαρμαρυγή - Ταχυμυοκαρδιοπάθεια», που νοσηλεύτηκα στο διάστημα από 14 έως 20 Οκτωβρίου 2020.
Με εκτίμηση
Γεώργιος Ε. Αγγελίδης Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
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Ευχαριστίες
Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Χειρούργο - Οφθαλμίατρο (ΥΙ) Στελιάννα Μπουραντάνη Π.Ν με την άρτια και τέλεια
επαγγελματική κατάρτιση για την επιτυχημένη επεμβατική πράξη εις τον δεξιό μου οφθαλμό (διάρρηξη βολβού) εις το ΝΝΑ με το
καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης ευχαριστώ το ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε κατά την παραπάνω επέμβαση.
Με εκτίμηση
Βασίλειος Κολλιόπουλος
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ

Προτάσεις για τον παραθερισμό των Αποστράτων
Κατά καιρούς διατυπώνονται σχόλια και εκφράζονται παράπονα περί του παραθερισμού και αυτά δεν
φθάνουν επίσημα στην ΕΑΑΝ για εξέταση ως προς την πραγματική ή όχι κατάσταση των συμβαινόντων
προς διευκρίνιση ή επίλυση ή βελτίωσή τους. Για τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε, όπως τα
μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν θέσεις, απόψεις, προτάσεις, σχετικά με τον παραθερισμό στα χρησιμοποιούμενα παραθεριστικά κέντρα για τα μέλη της ΕΑΑΝ, γνωρίσουν αυτά στα γραφεία της ΕΑΑΝ, εγγράφως και
επωνύμως, προκειμένου να αξιολογηθούν από αρμόδια όργανα για περαιτέρω βελτίωση γενικά των όρων
και προϋποθέσεων παραθερισμού, στις επόμενες θερινές περιόδους.
Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού: Ανθυπασπιστής (Διαχ.) Βαρβάρα Αλλαντάλα
και Ανθυπασπιστής ΗΝ/ΣΝ Δημ. Φώτου.

Αυτοί που έφυγαν…

Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Πλοίαρχος ε.α. ΛΣ

Πυροβολάκης Ιώαννης

14-04-2020

1943

Πλωτάρχης ε.α. ΛΣ

Κοντοχρήστου Παναγιώτης

15-07-2020

1947

Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ

Πολίτης Νικόλαος

06-09-2020

1932

Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ

Μαυρίδης Νικόλαος

22-09-2020

1937

Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Ζαφείρης Αναστάσιος

10-10-2020

1932

Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ

Λαδάς Δημήτριος

21-10-2020

1965

Ανθυπασπιστής ε.α. ΠΝ

Κυπριώτης Μιχαήλ

26-10-2020

1954

Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ

Τσάμης Ευάγγελος

28-10-2020

1949

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.

Γεωργουλάκης Αθανάσιος

31-10-2020

1945

Πλωτάρχης ΛΣ ε.α.

Κόντες Ευάγγελος

01-11-2020

1948

Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ & Παλαίμαχος Β’ ΠΠ

Ζήσης Βασίλειος

05-11-2020

1927

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Μιχαλόπουλος Βασίλειος

07-11-2020

1935

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Σκουλούδης Σοφοκλής

08-11-2020

1942

Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ

Βουραζέρης Ιωάννης

18-11-2020

1940

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ

Τυπάλδος Γεράσιμος

22-11-2020

1944

Aντιπλοίαρχος ε.α. ΛΣ

Βασιλείου Εμμανουήλ

24-11-2020

1943

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) ε.α. ΠΝ

Πασχαλίδης Ιωάννης

30-11-2020

1957
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Παραθερισμός EAAN για το έτος 2021
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά ΞενοδοχείαΠανσιόν-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (ΟΔΗΓΙΕΣ)
ΣΧΕΤ.: α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 13 Φεβρουαρίου 2014, Διόρθωση Νο 2.
β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-38/27-02-2020 - Θέμα 10
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα
μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία
να παραθερίσουν τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού τουλάχιστον 10
ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με FAX, συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά. Επίσης να διαπιστώνεται από τους ιδίους ότι το αίτημά τους καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εφόσον εξαντληθεί και
ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση
του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν
να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA
2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο υποψήφιος παραθεριστής δεν χρησιμοποιήσει το
οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσει την ΕΑΑΝ τηλεφωνικά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν
από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
3. Εάν ο υποψήφιος παραθεριστής είναι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή
στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμεί να παραθερίσει εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσει με FAX, συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Επίσης να διαπιστώσει ο ίδιος ότι το
αίτημά του καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εάν δεν το δηλώσει, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμεί παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
4. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί της περιόδου που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού, τότε θα καλούνται για παραθερισμό άτομα από άλλες περιόδους που έχουν δηλώσει επιθυμία
παραθερισμού από τους πίνακες Α, Δ, Γ, Β, ή από άτομα που δεν έχουν κάνει αίτηση και είναι γραμμένα
στην περίοδο αυτή και έτσι θα συμπληρώνονται τα τυχόν κενά οικήματα/δωμάτια.
5. Στις δυο τελευταίες περιόδους πέραν των δικαιουμένων, σε περίπτωση κενών οικημάτων/δωματίων, θα
προτιμούνται για παραθερισμό άτομα που δεν παραθέρισαν ή που δεν πρόκειται να παραθερίσουν το
παραθεριστικό έτος και έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού, κατά σειρά προτεραιότητας από τους
πίνακες Α, Δ, Γ, Β άλλων περιόδων του ιδίου παραθεριστικού κέντρου, ή από άτομα που δεν έχουν κάνει
αίτηση για παραθερισμό και έχουν δηλώσει επιθυμία στην περίοδο αυτή.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων

6. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται από το ΓΕΝ ως εξής:
α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα.
ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
7. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
8. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
9. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που
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θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της
οικογένειάς τους.
10. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ
Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-3368663, 210-3368657 - FAX: 210-3310429

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

11. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
― Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 35 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 350 ευρώ.
― Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 25 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 250 ευρώ.
― Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και
το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 400 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία,
πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται, οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες
εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

12. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται
αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό
κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν
τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

Ανακοίνωση
Υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» Μελών ΕΑΑΝ έτους 2021
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημερώνει τα μέλη της ΕΑΑΝ ότι, όπως και κατά το παρελθόν, το έτος 2021 η υποβολή
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» μελών ΕΑΑΝ θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).
2. Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕΝ θα δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις –Υπεύθυνες δηλώσεις παραθερισμού.
3. Αποστολή δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες όπως ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λπ. θα γίνονται ΜΟΝΟ στο email paratherismos@eaan.gr.
Περισσότερες διευκρινίσεις και στοιχεία υποβολής θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος παραθερισμού.
4. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, καθορίζεται από το ΓΕΝ, προβλέπεται να αρχίσει περί την 15η Μαρτίου 2021.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον Ημιόροφο λειτουργεί
κουρείο της ΕΑΑΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της ΕΑΑΝ δύνανται να κάνουν χρήση του κουρείου. Τιμή κουράς 5
ευρώ με απόδειξη.
Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
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Νεκρολογίες
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Aντί επικηδείου για τον Ανθυποπλοίαρχο (Ο) Σταύρο Γραμματά ΠΝ ε.α.
Από τον Υποναύαρχο (Ο) Γ. Μπουτσικάρη ΠΝ ε.α.
Πολυαγαπημένε Σταύρο, φίλε, συμμαθητά, και κουμπάρε,
Η συναισθηματική φόρτιση που με διακατέχει, προσωπικά εμένα και τους δυο συμμαθητάς μας Γιώργο Μανωλά και Γιάννη Λαζάρου,
δεν περιγράφεται...
Ειλικρινά δεν μπορούσα να σκεφτώ, ότι θα έφθανε αυτή η θλιβερή στιγμή, να σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό, το τελευταίο
αντίο μετά από 55 έτη κοινής πορείας στη ζωή.
Η πρώτη μέρα της γνωριμίας μας, έγινε στη ΣΝΔ το 1958, την ημέρα εκείνη που καταταγήκαμε, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι, Οικονομικοί
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, για να ξεκινήσουμε την κοινή μας πορεία στο ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό με όνειρα και ελπίδες, ελπίδες και
αισιοδοξία.
Όταν βγήκαμε αξιωματικοί από τη Σχολή και τοποθετηθήκαμε στα πλοία και Ν. Υπηρεσίες, εσύ ξεχώριζες γαι την εργατικότητά σου και
τη βαθειά γνώση των θεμάτων τα οποία σού ανέθεταν οι προϊστάμενοί σου. Ήσουν συμπαθής και ευγενικός τόσο στους ανωτέρους όσο
και στους κατωτέρους σου, με αποτέλεσμα να τυγχάνεις του σεβασμού και αγάπης όλων των συναδέλφων σου.
Ευτύχησες να αποκτήσεις από τον γάμο σου, δυο γιους τους οποίους είχες στο πλευρό σου μέχρι σήμερα, και της λατρεμένης σου
συζύγου Σοφίας που σου συμπαραστάθηκε με αγάπη και αφοσίωση μέχρι την τελευταία σου πνοή.
Αγαπημένε μου Σταύρο, συμπαραστάτη της νιότης και της ωριμότητας, καλό παράδεισο στην αγκαλιά των Αγγέλων. Εμείς πάντα θα σε
θυμόμαστε.

Αφιέρωμα στη μνήμη του Υποναυάρχου (ε.τ.) Ιωάννη Βουραζέρη ΠΝ
Από τον Αντιναύαρχο (ε.τ.) Εμμανουήλ Α. Ζαρόκωστα ΠΝ
20 ΣΕΠ 1957 - 18 ΝΟΕ 2020. Δύο σημαντικές ημερομηνίες πέραν της ημερομηνίας γεννήσεώς του, οι οποίες στιγμάτισαν τη ζωή του Γιάννη
Βουραζέρη. Από αυτές, η πρώτη καθώρισε και τη ζωή 44 συμμαθητών, που μπήκαμε στην ΣΝΔ και η δεύτερη την άπαρση της ψυχής του
από τον κόσμο μας.
Μια άλλη χρονολογία αυτή της 16ης Ιουνίου 1973 άφησε βαθειά αποτυπώματα στον Γιάννη και σε μένα όταν με έκταση των χεριών
μας και οι δυο μέσω των παραθύρων της ΥΔΔΕ, σφίξαμε τα χέρια ως συγκρατούμενοι για την συμμετοχή μας στην κίνηση του Ναυτικού μας
εναντίον του τότε δικτατορικού καθεστώτος.
Αυτή η χειρονομία έγινε η αιτία να αναλάβω αυτό το θλιβερό καθήκον του αποχαιρετισμού του Υποναυάρχου (ε.τ.) Ιωάννη Βουραζέρη
Π.Ν.
Ο Γιάννης μας, πάντα διεκρίνετο για την λεβεντιά του και την υψηλή του πίστη και αγάπη στην πατρίδα, όλες δε οι σκέψεις και οι πράξεις του, διαπνέονταν από ιδεολογικούς και αλτρουϊστικούς λόγους .
Σε όλα τα ΒΠ/ΠΠ και Ν. Διοικήσεις που υπηρέτησε ιδίως ως Κυβερνήτης και ως Διοικητής εργάστηκε χωρίς ποτέ να ακολουθήσει το
ωράριο εργασίας, δημιουργώντας χαρούμενο περιβάλλον.
Στην αγαπημένη σύντροφο της ζωής σου, και από τις πρώτες συμμαθήτριές μας «Τίτσα», στις αγαπημένες κόρες Ελισάβετ, Μαίρη και
στις εγγονούλες σου, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να απαλύνει τον πόνο τους .
Αντίο αγαπημένε μου φίλε, και συμμαθητή Γιάννη.
Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα και
το Νέο Έτος να κυλήσει ήρεμα
με Ειρήνη, Αγάπη, Υγεία,
Όνειρα και Αρμονία
για όλο τον κόσμο
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν.
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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
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21 Νοεμβρίου
Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Εισοδίων της Θεοτόκου
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

