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Θέματα

Πίστη καί πατριωτισμός τῶν Ναυμάχων τοῦ 1821
Γράφει ο Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Φράγκος

Φ

έτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια
πού ἀναπνέουμε τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας χάρη στούς ἀγωνιστές τοῦ 1821,
στεριανούς καί ναυμάχους. Μιά καί οἱ Ἕλληνες εἴμαστε
κατ’ ἐξοχήν θαλασσινός λαός, ἀξίζει νά κάνουμε ἰδιαίτερη μνεία στούς ναυμάχους τοῦ 1821 πού πρώτα ὑπέρ
πίστεως καί μετά ὑπέρ πατρίδος ἀγωνίστηκαν μέ ἀλτρουϊσμό καί αὐτοθυσία γιά νά εἴμαστε σήμερα ἐμεῖς
ἐλεύθεροι. Ἐλάχιστα χαρακτηριστικά τῆς διφυοῦς προσωπικότητός τους θά καταθέσουμε γιά τοῦ λόγου τό
ἀσφαλές.
Τί θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς γιά τόν ἡρωικό Ἀνδρέα
Μιαούλη ὁ ὁποῖος ἀπέδιδε τίς νίκες του στόν Θεό λέγοντας: «Ὁ Ἒφορος τῆς Ἑλλάδος Θεός, ἐνέπνευσεν εἰς
τάς καρδίας τῶν ἐχθρῶν μας ἄκραν δειλίαν καί φόβον.
Ἐλπίζω δέ ἐντός ὀλίγου, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καί τῶν θεοπειθῶν τῆς πατρίδος εὐχῶν, νά
σᾶς χαροποιήσω». Ὁ δέ Κανάρης ἔλεγε: «Οἱ Τοῦρκοι
ἦταν τόσοι, ὥστε ἐάν ἔπτυαν ἐπάνω μας θά μᾶς ἔπνιγαν ἀναμφιβόλως. Ἀλλ’ ὁ Παντοδύναμος Θεός δέν τό
ἐπέτρεψε καί μᾶς ἔσωσε». Πρῶτο μέλημα τοῦ Κανάρη
μόλις ἐπέστρεψε στά Ψαρά, μετά τήν πυρπόληση τῆς
Ναυαρχῖδος τοῦ Καρά Ἀλή στήν Χῖο, δέν ἦταν νά ἀπολαύσει τούς καρπούς τοῦ θριάμβου του οὔτε νά ξεκουραστεῖ, ἀλλά νά ἀνηφορήσει πρός τήν ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ἀκολουθούμενος ἀπ’ ὅλο τόν πληθυσμό τοῦ νησιοῦ, γιά νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό γιά τό
ἀνέλπιστο μέγεθος τῆς ἐπιτυχίας. Ἐκεῖ
ἔκανε τάμα στήν Παναγία νά κατασκευάσει
μιά ἐκκλησία ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐλευθερωθεῖ. Ἔτσι
κι ἔγινε. Τό 1873, ἐπί πρωθυπουργίας του,
ἔκτισε τήν ἐν λόγω ἐκκλησία στήν Κυψέλη,
σέ ἀνάμνηση τοῦ ὁμωνύμου ἐκκλησιδίου
πού εἶχαν ἀνεγείρει οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του
στά Ψαρά.
Καί οἱ γυναῖκες, ὡς γνωστόν, δέν ὑστέρησαν στόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία κατά
τίς ναυμαχίες. Ἡ ἀγάπη τῆς Μαντώς Μαυρογένους, γιά τήν πατρίδα ἦταν τόση ὥστε
ἔλεγε: «Δέν μέ νοιάζει τί θά γίνω ἀρκεῖ νά
λευτερωθεῖ ἡ πατρίδα μου. Ὅταν θά ἔχω
χρησιμοποιήσει ὅλα ὅσα μπορῶ νά διαθέσω γιά τήν ἱερή ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας, θά τρέξω στό στρατόπεδο τῶν Ἑλλήνων

γιά νά τούς ἐνθαρρύνω μέ τήν ἀπόφασή μου νά πεθάνω, ἄν χρειαστεῖ, γιά τήν ἐλευθερία». Μά καί ἡ ἡρωική
Μπουμπουλίνα εἴπε : «Ἔχασα τόν σύζυγό μου. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ πρεσβύτερος υἱός μου ἔπεσε μέ τά
ὅπλα ἀνά χεῖρας. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ δεύτερος καί
μόνος υἱός μου δεκατετραετής τήν ἡλικίαν μάχεται
μετά τῶν Ἑλλήνων καί πιθανόν νά εὕρη ἔνδοξον θάνατον. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὑπό τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ
θά ρεύση ἐπίσης τό αἷμα μου. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ἀλλά
ἤ θά νικήσωμεν ἤ θά παύσωμεν μέν ζῶντες, θά ἔχωμεν
ὅμως τήν παρήγορον πληροφορίαν, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ
δέν ἀφήσαμεν ὅπισθεν ἡμῶν δούλους τούς Ἕλληνας».
Παρατηροῦμε πώς τό ὑψηλό αὐτό αἴσθημα τοῦ χρέους σέ συνδυασμό μέ τήν ἔμπρακτη πίστη στό Θεό εἶχε
διαποτίσει ὅλους τούς ἀγωνιστές τοῦ ’21. Ὁ καθένας
θεωροῦσε προσωπική του ὑπόθεση τόν ἀγώνα γιά τήν
ἐλευθερία τῆς πατρίδας. Ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα ἔτρεφε
τό ὄραμά τους. Εἶχαν ταυτίσει τήν πίστη μέ τήν Ἀνάσταση,
τήν ἐλευθερία μέ τή ζωή καί τή σκλαβιά μέ τό θάνατο.
Κι ἐμεῖς σήμερα, ἄς προσπαθήσουμε ἀτομικά, νά
βροῦμε τό φάρμακο κατά τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς φιλαυτίας πού μᾶς κάνει νά ξεχνᾶμε τήν πίστη στό Θεό καί τήν
ἀγάπη στήν πατρίδα, προσευχόμενοι καί εὐελπιστώντας
ὁ Θεός νά σκέπει καί νά εὐλογεῖ τήν πατρίδα μας στίς
ὅποιες δυσκολίες στό παρόν καί στό μέλλον.
φωτό ειλημμένη στις 1_2_2021 από το Διαδίκτυο
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Ιάκωβος Τσούνης - Εθνικός ευεργέτης
«Δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος,
ούτε η δόξα, ούτε οι χαρές υπάρχουν»

Επιμέλεια: του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Διαδίκτυο https://www.newsbreak.gr/ellada/166517/dithyramvoi-mega-eyergeti-iakovo-tsoyni/

Δ

ιθύραμβοι για τον μέγα ευεργέτη Ιάκωβο Τσούνη
που δώρισε όλη την περιουσία του στο Στράτευμα. Παροιμιώδης η σεμνότητα αυτού του μεγάλου ευεργέτη
Μεγάλη συγκίνηση και πλήθος διθυραμβικών σχολίων προκάλεσε το θέμα που ανέδειξε χθες στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Εστία» για τον μεγάλο (άγνωστο στους πολλούς) εθνικό ευεργέτη Ιάκωβο Τσούνη.
Πρόκειται για τον νεότερο βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που πρόσφερε στην πατρίδα 23.000.000
ευρώ και 60 αποβατικά σκάφη! Ο Ιάκωβος Τσούνης
είναι απόγονος των αγωνιστών του 1821 Λιονταίων και
Πετμεζαίων, και πλαστογράφησε την ταυτότητά του σε
ηλικία 16 ετών για να σπεύσει στο αλβανικό μέτωπο.
Ο 97χρονος σήμερα ευεργέτης εφοπλιστής, γεννηθείς
στην Πάτρα το 1925, το δέκατο τρίτο τέκνο μιας πολύτεκνης οικογένειας, μεγάλωσε με πατρικές νουθεσίες,
του τύπου «Να μην ξεχνάς τις ρίζες σου», «Να μάθεις
να ντρέπεσαι», «Τα λεφτά που έχεις δεν σου ανήκουν».
Όπως έγραψε η «Εστία», η επιθυμία του είναι να
διαθέσει το υπόλοιπο της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις. «Αυτή είναι η
τελευταία επιθυμία μου, να φύγω ξυπόλητος από τη
ζωήν, όπως ξεκίνησα στην αρχήν… πεινώντας, της
σταδιοδρομίας μου» σημειώνει συγκινητικά ο κύριος
Τσούνης, που υπογράφει ως «ένας μικρός και ασήμαντος
ανθρωπάκος, αλλά γνήσιος απόγονος των πολεμιστών
του 1821» στη σχετική επιστολή που έστειλε στην εφημερίδα.
Το εντυπωσιακότερο όλων είναι η παροιμιώδης σεμνότητα αυτού του μεγάλου ευεργέτη, ο οποίος ουδέποτε διεκδίκησε τον δημόσιο έπαινο, παρότι δώρισε τα
προηγούμενα χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις από την
περιουσία του 23.000.000 ευρώ!
Η προσφορά του ήταν:
Εξήντα αποβατικά σκάφη της Ζ ΜΑΚ.
Πλήρης ανακαίνιση 29 κλινών της κλινικής 68 του 401
ΓΣΝΑ.
Αγορά ανταλλακτικών διά τα τεθωρακισμένα των
ακριτικών μονάδων του Έβρου.
Αγορά υπερσύγχρονων καμερών νυχτερινής όρασης.
Μεγάλη δωρεά, που προορίζεται για το εξοπλιστικό
πρόγραμμα.

Συνεισφορά στην αποκατάσταση ιστορικής εκκλησίας
στο Καστελόριζο.
Πλήρη ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών του ΓΣΝΑ.
Ανακαίνιση κλινικών 417 ΝΙΜΤΣ κ.λπ.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεισφορά του
κυρίου Τσούνη στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία της
Ελλάδος, αναλαμβάνοντας δαπάναις του τις ανεγέρσεις
ναών σε θέρετρα αξιωματικών, σε τόπους που έπεσαν
άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων (Όθρυς) στην Ιαπωνία
– και τιμήθηκε γι’ αυτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Αντιοχείας, την Εκκλησία της
Ελλάδος, την Εκκλησία της Βρετανίας κ.ά.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει επίσης να γίνει στη δημιουργία μουσείου στη γενέτειρά του, Αίγιο, στο οποίο -υπό
την εποπτεία της Μητροπόλεως Αιγιαλείας- φυλάσσονται
μεταξύ άλλων κειμήλια των Λιονταίων, των Πετμεζαίων
και του Παπαφλέσσα. Άγνωστη είναι, τέλος, η έκταση του
κοινωνικού έργου του κυρίου Τσούνη, ο οποίος ευρίσκεται
μια ζωή δίπλα στον πάσχοντα άνθρωπο.
Και φυσικά στη διαθήκη του, για την οποία ήδη έχει
ενημερώσει τους αρμοδίους, αφήνει το σύνολο της
ακίνητης περιουσίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ακόμα και η λέξη «άξιος» είναι λίγη για να περιγράψει το μεγαλείο αυτού του πατριώτη.
φωτό «Τσούνης» https://www.newsbreak.gr/wp-content/uploads/2021/02/nb_tsounis_iakovos11068x697.jpg
κείμενο ειλημμένο στις 5_2_2021 από το: https://www.newsbreak.gr/ellada/166517/dithyramvoimega-eyergeti-iakovo-tsoyni/
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Ιστορικά

Ο πρωτοπόρος ρόλος των Κεφαλλήνων στο
Δέλτα του Δούναβη κατά τον 19ο και τις αρχές
του 20ού αι* και η συμβολή τους στην
οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας
Tης Ευρυδίκης Λειβαδά, Συγγραφέως

Γ

νωρίζοντας ότι η παρουσία των Ελλήνων στην
Ρουμανία αριθμεί αρκετούς αιώνες, και ότι η
σημαία της Ιονίου Πολιτείας κυμάτιζε για χρόνια στα
«λαδάδικα», καθώς περπατούσα στα λαβυρινθοειδή
ελληνικά κοιμητήρια στα πάλαι ποτέ ακμάζοντα αστικά
παραδουνάβια κέντρα, συνειδητοποίησα πως δεν
υπάρχει Κεφαλλονίτικο επώνυμο που να μην το συνάντησα εκεί.
«Οι πόλεις του Κάτω Δούναβη δεν ήταν ελληνικές
παροικίες, αλλά ελληνικές πόλεις» έγραφαν οι περιηγητές της περιόδου εκείνης. Ο Ρουμάνος αρχαιολόγος
Βασίλειος Parvan σημειώνει: «η ελληνική ναυτιλία
μετασχημάτισε τον Δούναβη σε ελληνικό κανάλι επικοινωνίας και συγκοινωνίας», και ο συμπατριώτης του
κοινωνιολόγος Hanciu: «οι Έλληνες και οι Κεφαλλονίτες
ως επικεφαλής όλων ήταν στο εμπόριο και στην ναυτιλία δάσκαλοι για τους Ρουμάνους». Κυρίαρχη γλώσσα
στην καθημερινότητα, στο εμπόριο και στην ναυτιλία
ήταν η ελληνική. Και οι περισσότεροι των Ελλήνων ήταν
Κεφαλλήνες.
Είναι πράγματι συγκλονιστικό το οδοιπορικό σε
χώρους που είναι γεμάτοι με σημάδια Ελληνικά: μέγαρα, αρχοντικά, ευαγή ιδρύματα, ναοί περίλαμπροι,
σχολεία, βιβλία και χειρόγραφα, σπάνια θρησκευτικά
κειμήλια, έργα ποικίλα, πίνακες, μοναδικά εκθέματα
σε βιβλιοθήκες και μουσεία, μισοξεχασμένα ονόματα
ξακουστών εμπορικών και ναυτιλιακών οίκων, τάφοι–
μνημεία σε κοιμητήρια, έκδηλα κατάλοιπα της παρουσίας του λαού μας στον πολύμορφο κοινωνικά βαλκανικό κάτω-παραποτάμιο τόπο.
Σε όλες τις παραδουνάβεις πόλεις ήκμασαν ελληνικές κοινότητες με επικρατέστερο στοιχείο αυτό των
Κεφαλλήνων. Η πλέον πολυπληθής ήταν αυτή της Μπραΐλα. Η παροικία «είναι η πολυαριθμοτέρα όλων των
άλλων εν Ρωμουνία παροικιών ανερχομένη εις 6.500
* Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε Θιακούς, η παρουσία των
οποίων είναι ισάξια με των Κεφαλλήνων.

Ο Άγιος Γεράσιμος, έργο του αγιογράφου Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, στο τέμπλο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, στη Βραΐλα

περίπου, ένεκεν ιδίως της μεγάλης εξαγωγής και του
ναυτικού, καθόσον ο λιμήν της αποτελεί το κέντρον της
ναυτικής κινήσεως των ποταμοπλοίων εξ ων το πλείστον
ανήκουσι εις Κεφαλλήνας». Τα μέλη της κοινότητας
ανέπτυξαν δράση ανθρωπιστική, μετέφεραν κι εδραίωσαν τις παραδόσεις στη εύξεινη (φιλόξενη) γη, αξιοποίησαν κάθε στοιχείο προς όφελος της καλύτερης

5

6

Ελεύθερο Βήμα

Ιστορικά

Ιανουάριος • Φεβρουάριος 2021

Αφιερωματική επιγραφή Ι. & Δ. Μήλλα στο έργο του
Κ. Λιώκη Λιβαδά «Άγιος Γεράσιμος».

διαβίωσης όλων ενισχύοντας έτσι δεσμούς και σχέσεις.
Από τη μία η κοινή θρησκεία, ο αλληλοσεβασμός και η
αγαστή συνεργασία που ανέπτυξαν με τους ντόπιους,
και από την άλλη η δεσπόζουσα θέση και το κύρος των
Κεφαλλήνων, συνέβαλαν πέρα από την κοινωνική συνοχή και στην συνέχιση και καλλιέργεια πολιτισμικής
συγγένειας.
Για τον Κεφαλλονίτη η Ρουμανία, και συγκεκριμένα
η παραποτάμια περιοχή του Κάτω Δούναβη, δεν ήταν
ποτέ ένας «ξένος τόπος» καθώς η ορθόδοξη ζωή, η
ιστορία και ο πολιτισμός της έχουν πολλά κοινά σημεία
με εμάς. Εκεί οι Κεφαλλονίτες έδρασαν καθοριστικά
για το οικονομικό μέλλον της φιλόξενης χώρας κι, αν
και αντιμετώπισαν άνισο ανταγωνισμό από αυστριακά,
αγγλικά, ιταλικά και ουγγρικά κεφάλαια –λόγω της διεθνοποίησης της ποταμοπλοΐας μετά τον Κριμαϊκό
πόλεμο (1856)-, εν τούτοις ταύτισαν τις πόλεις με το
έπος της ελληνικής ναυτιλίας. Μπραΐλα, Γαλάτσι ή
Γαλάζιο, Τούλτσεα, Σουλινάς και πιο κάτω η Κωνστάντσα
είναι τα κέντρα που γέμισαν από Κεφαλλονίτες οι οποίοι διέβλεψαν κέρδη και προσελκύσθησαν από την
πληθώρα των πιθανοτήτων για αναπτυξιακές δραστηριότητες. Η διεθνοποίηση «έκοψε» το ποτάμι στα δυο
συστήνοντας δυο επιτροπές: η μία ήταν για τον Κάτω
Δούναβη –και περιοριζόταν στο Δέλτα- ήτοι από το
Σουλινά έως την Μπραΐλα και το Γαλάτσι, με έδρα τον
Σουλινά, και λεγόταν «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (C.E.D),
και η άλλη για τον Άνω Δούναβη, από το Γαλάτσι έως
την Ουλμ, με έδρα το Γαλάτσι, και καλείτο «Παρόχθια
Επιτροπή» (C.I.D.).
Οι Έλληνες αποκαλούσαν τον Δούναβη από την
ουγγρική του ονομασία «Ντούνα», οι Κεφαλλονίτες
«Τούνα» κι έτσι ταξίδευαν στην «Απάνου ή Κάτω Τούνα»
την «Κεφαλληνία», τον «Άγιο Γεράσιμο», τη «Λειβαθώ»,
τη «Δραπανιώτισσα», τα δικά τους δουνάβια πλεού-

Διαφήμιση της Ιονικής Ακτοπλοΐας Δεστούνη & Γιαννουλάτου στην εφημερίδα της Βραΐλας «Ελεύθερος Λόγος»

μενα που κουβαλούσαν με τον τρόπο αυτό ψήγματα
του μακρινού αγαπημένου νησιού.
Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί –και θεωρώ πως χρήζει επισταμένης επιστημονικής έρευνας- το πώς οι
Κεφαλλονίτες - που είχαν πλήρη άγνοια από ποτάμια
πλεύση –και δη σε συνθήκες βαρύτατου χειμώνα όπου
ο Δούναβης πάγωνε για μέρες-, εξοικειώθηκαν τόσο
πολύ με τα νερά του ποταμού! Ως αποτέλεσμα αυτού
είναι το γεγονός ότι πολλοί που απασχολούνταν στις
ποτάμιες δραστηριότητες ονομάστηκαν Ποταμιάνοι
απαλείφοντας το πραγματικό τους επίθετο. Στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης στο Γαλάτσι διαβάζουμε:
«Εγένετο αναλώμασι Σωτήρος Ποταμιάνου Σιμωνέτου
…1870, Μαρτίου 16» (σε έγγραφα δε, το Σιμωνέτου
εξαφανίσθηκε).
Κατά την διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν
αναπτύχθηκε πλήρως βάση καπιταλιστική και η υπεροχή των Κεφαλλήνων στην ναυτιλία έγινε απόλυτη
πραγματικότητα.
Στη Μπραΐλα ήταν η έδρα των εφοπλιστών. Πλοιοκτήτες, έμποροι και εξαγωγείς σιτηρών όπως οι Βαλλιάνοι, οι Σταθάτοι, ο Μαρκόπουλος, ο Αθανασούλης,
ο Αντ. Θεοφιλάτος, ο Φ. Φραγκόπουλος, ο Ιωάν. Βαλεριάνος, ο Π. Μαρκέτος, οι Βιολάτοι, οι Μελισσαράτοι
απετέλεσαν την ανώτερη τάξη στην Ελληνική και Ρουμανική κοινότητα. Οι τρεις αδελφοί Θεοφιλάτου το
1868 ίδρυσαν την πρώτη και μεγαλύτερη ναυτιλιακή
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Ένα από τα σλέπια του στόλου
των αδελφών Μελισσαράτου, το «Απόστολος».
Braila port No. (859)166. Ελαιογραφία.

Τέλη 19ου – αρχές 20ου αι. Κεφαλλονίτικα σλέπια
(ποταμόπλοια σιταγωγά) και παγοθραυστικά
(δεύτερη φωτογραφία) στον Κάτω Δούναβη.
Οι Κεφαλλονίτες και οι Θιακοί ήταν πρωτοπόροι
στην εμπορική ποταμοπλοΐα.

εταιρεία με ρυμουλκά και σλέπια. Ο Πόρτολος είχε
στόλο που αριθμούσε 12 ρυμουλκά και 10 σλέπια, τα
μεγαλύτερα που έπλευσαν ποτέ τον Δούναβη1. Ακόμη
και ο θεωρούμενος ως ο καλύτερος μηχανικός και
ναυπηγός που πέρασε ποτέ από εκεί ήταν ο Κεφαλλονίτης Παναγής Μελισσαράτος.
Στον Σουλινά ήταν η έδρα των πλοηγών. Από τους
Κεφαλλήνες πλοηγούς διακρίθηκε ο τιμημένος από την
Διεθνή Επιτροπή αρχιπλοηγός Νικόλαος Μπαρμπάτης,
επαινέθηκαν δε και οι Γεωργ. Τότολος, Μιχαήλ Σφαέλος,
Παναγ. Παπαντωνάτος, Κωνσ. Κανέλλος, Α. Μιλιαρέσης,
Άγγελος Τότολος, Ιωάν. Αλεπράντης, Ευαγγελινός Μονόπολης, Σωκρ. Κατεβάτης, Διον. και Σαράντης Αρσένης,
Γερ. και Χαρίλαος Χαλικιάς, Ηλίας και Γερασ. Καλάβριας. Ονομαστοί ήταν οι Οίκοι των Σταθάτων, του Π.
Στεφανίτζη, του Γρηγ. Κοντογούρη, του Γερ. Ζερβού και
του Γεωργ. Σουρβάνου.
Στην Τούλτσεα «... πρωτεύει ο μεγάλος των Λυκιαρδόπουλων οίκος όστις, παρ’ όλας τας επελθούσας επί
το μέρος εκείνο μεταβολάς, έμεινεν στερεός και ακλόνητος. Άλλοι ομογενείς εισίν οι κ. Ηλίας Λυκιαρδόπου1 Μαρτυρία του συνταξιούχου μηχανικού Χρήστου Νικολάου.
Προσθέτει ότι πιθανόν σήμερα να υπάρχουν ορισμένα από
αυτά κάπου στο λιμάνι του Πειραιά καθώς ο Πόρτολος μετά
την χρεοκοπία της εταιρείας του πήρε τα πλοία του και κατέφυγε στην Ελλάδα.

Μετάλλια που απενεμήθηκαν από τις Ρουμανικές αρχές
σε Κεφαλλονίτικες εταιρείες για εξαιρετικές επιδόσεις.
Τέλη 19ου αι. – αρχές 20ου.

λος, Ν.Α. Λυκιαρδόπουλος... Ιωάννης Αντύπας, Αδελφοί
Κοντογούρη...» .
Στο Γαλάτσι μεγάλοι «εμπορικοί οίκοι Κεφαλλήνων
εισίν των Παν. Αθανασούλη, Χαρ. Ζαφειράτου, Σφαέλου».
Αν και αρκετά πλοία Κεφαλλήνων έφεραν για λόγους
φορολογικούς ξένες σημαίες, εν τούτοις η υπεροχή
τους ήταν πασιφανής. Την τελευταία δεκαετία του 19ου
αι. στον στόλο του Κάτω Δούναβη από τους 195 πλοιοκτήτες οι 93 είναι Κεφαλλονίτες, οι 21 Ιθακήσιοι και
οι 81 διάφοροι Έλληνες και Ρουμάνοι. Το δε 1900 από
τα 270 σλέπια τα 160 ανήκουν σε Κεφαλλονίτες, τα 75
σε Θιακούς και τα υπόλοιπα 35 σε διάφορους άλλους.
Από τα 90 ρυμουλκά τα 50 ήταν Κεφαλλονίτικα, και από
τους 90 καπετάνιους (οι 73 ήταν Έλληνες και εξ αυτών)
οι 62 Κεφαλλονίτες.
Τα κτίρια στα παραδουνάβια λιμάνια είχαν αποκλειστικά ναυτική και εμπορική χρήση και τα περισσότερα
ήταν ιδιοκτησίες Κεφαλλήνων. Στέγαζαν επιχειρήσεις,
ήταν αποθήκες, εξυπηρετούσαν τις αποβάθρες, ήταν
κατοικίες εργατικού δυναμικού. Στο Γαλάτσι βρίσκουμε
τους Κων. Βαλσαμάκη και Μεταξά, ευεργέτες της εκ-
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μπάτη, Α. Βαλσαμάκη, Θεοφιλάτου, Παρασκευά
Τρωιάννου και του Υποπρόξενου Αναστ. Μαράτου.
Οι τρεις τελευταίες εταιρείες λειτουργούσαν και
ανθρακαποθήκες και ήταν από τις πρώτες που
ιδρύθηκαν και οι μόνες που δρούσαν μέχρι τις
αρχές του Β΄.Π.Π. Στο Γαλάζιο πράκτορες ατμοπλοϊκών εταιρειών ήταν οι Διον. Βαλλιάνος, Νικ.
και Αντ. Μακρής και στην Κωνστάντζα οι Μακρής
και Σβορώνος.
Οι Γιαννουλάτος και Δεστούνης είχαν ατμόπλοια μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών.
Το φθινόπωρο του 1903 «τω όντι κατά πάντα
βασιλικόν ‘Βασιλεύς Γεώργιος’» εκτελεί τη γραμμή Πειραιάς-Κωνσταντινούπολη-Μπραΐλα. «...
Πλοιαρχεύει ο ευγενέστατος δε τους τρόπους κ.
Γεράσιμος Δανάλης, υποπλοίαρχος δε τυγχάνει ο
επίσης ικανός ναυτικός κ. Χαράλαμπος Φραγκόπουλος. Επίσης η συμπεριφορά και η ευγένεια
του λοιπού προσωπικού ανθαμιλλάται προς την
πολυτέλειαν του σκάφους».
Εντύπωση προξενεί η είδηση σύμφωνα με την
οποία την 5/8 Φεβρουαρίου 1904 «Η Ιονική Ατμοπλοΐα διοργανίζει δια τας εορτάς του Πάσχα εκδρομήν δια του υπό πάσαν έποψιν αξιολόγου
ατμοπλοίου «Βασιλεύς Γεώργιος» από Μπραΐλα,
δια Σουλινάν, Κωνστάντσαν, Κωνσταντινούπολιν,
Δαρδανέλλια, Σμύρνη, Πειραιά, Λεμησσόν και
Ιόππην (Γιάφφα)». Αυτή η διοργάνωση θαλασσίας εκδρομής είναι η κρουαζιέρα. Άρα καταρρίπτεται το μέχρι σήμερα δεδομένο ότι πατέρες της
κρουαζιέρας ήταν οι Σπυρίδων και Χαράλαμπος
Τυπάλδος-την δεκαετία του ’50-, των οποίων βέβαια προηγούνται πασιφανώς οι Δεστούνης-ΓιανΗ ιστορική εφημερίδα της Βραΐλας «Ελεύθερος Λόγος».
νουλάτος! Επιπρόσθετα δε οι δυο τελευταίοι
Μετά τον διωγμό των Ελλήνων από την Ρουμανία
ανήγγειλαν αναχωρήσεις ατμοπλοίων για Αμερική,
συνέχισε να εκδίδεται στην Αθήνα
Καναδά και Αφρική.
κλησίας της Μεταμορφώσεως. Στην Τούλτσεα και στην
Σχεδόν ταυτόχρονα με τον εφοπλισμό αναπτύείσοδο της τρίκλιτης βασιλικής του 19ου αι., της Μεχθηκε η βιομηχανία. Επικεφαλής στην Μπραΐλα ήταν
ταμορφώσεως, θαυμάζουμε την ιερή εικόνα του Αγίου
οι 7 ιδιοκτήτες αλευρόμυλων οι: Βαλεριάνος-ΛυκιαρΓερασίμου και το όνομα του ευπατρίδη ομογενή και
δόπουλος, Αφοί Βιολάτου, Αφοί Γαλιατσάτου, Αφοί
μεγάλου επιχειρηματία Μιχαήλ Δ. Παπαδάτου (1902).
Μελισσαράτου, Β. Λυκιαρδόπουλος, Ιωάννης και ΔηΟι Κεφαλλονίτες προσαρμόστηκαν εύκολα στη νέα
μήτριος Μήλας και Γ. Αμπάτης (και αργότερα Αμπάδιοικητική οργάνωση και τα, αρχικά, απλά γραφεία που
της-Λυκιαρδόπουλος). Αλλού δε απαντάμε τους Άννιείχαν ιδρύσει, μετατράπηκαν σε μεγάλα ατμοπλοϊκά
νους, Ματσούκη, Στεφανίτση, Βαλλιανάτους. Γνωστό
πρακτορεία τα οποία δεν εξυπηρετούσαν μόνο τα δικά
δε κατάστημα ναυτικών ειδών ήταν αυτό του Φουρτους συμφέροντα, αλλά και άλλων εταιρειών. Ονομανιώτη.
στοί πράκτορες στην Μπραΐλα ήταν οι Μακρής, Σιμάτος,
Όλοι αυτοί οι πολυπληθείς επιχειρηματίες της αστιΙ. Τρωγιάνος, Δ. Δομένικος και Παν. Βαλλιανάτος. -Μάκής τάξης με τις τεράστιες περιουσίες και τον απόλυτα
λιστα ο τελευταίος έστειλε με δικά του έξοδα εθελοντές
κλειστό κόσμο τους που έμελλε να παίξουν ποικιλοτρόαπό τη Μπραΐλα στην Ελλάδα να πάρουν μέρος στον
πως σημαντικότατο ρόλο στις δυο χώρες ήταν σεμνόπόλεμο του 1897-. Στο Σουλινά λειτουργούσαν τα πρατατοι. Μεταξύ όλων που είχαν αναπτύξει κοσμική ηθικτορεία των Διον. Ιγγλέση, Σταθάτου, Λειβαδά, Μπαρκή απόλυτα εναρμονισμένη με την Ορθοδοξία και την
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Κρατικό Βραβείο στην βιομηχανία ζυμαρικών
των αδελφών Μελισσαράτου.
«Αδελφοί Μελισσαράτου» ατμεργοστάσιο ζυμαρικών.
αφοσίωση στην πάτρια γη, ξεχωρίζουν οι Παναγής
Έτος ίδρυσης: 1886. Βραΐλα.
Χαροκόπος και Χρήστος και Αντώνιος Κουταβάς που
Ετικέτα ξύλινου κουτιού «Λευκού φιδέ».
ανήκουν στην χορεία των Μεγάλων Ευεργετών του
έθνους.
στα πλοία τους μετατρέποντάς τα σε
Ως αποτέλεσμα των ως άνω ισχυρών
υπερποτάμιους ναούς εκμεταλλευόμετομέων (ναυτιλίας –εμπορίου – βιομηνοι το ότι ήταν κάτω από Ελληνική σηχανίας) ήταν να αναπτυχθούν και να
μαία.
διαδοθούν οι τέχνες, οι επιστήμες και
Το 1863 ίδρυσαν την εκκλησία του
τα γράμματα. Διέπρεψαν οι Γεράσιμος
Ευαγγελισμού στην Μπραΐλα, μεγάλο
Πανάς2, Νικόλαος Καραντινός, Χριστόμέρος της οποίας κτίσθηκε με δαπάνες
δουλος Τσιγάντες, Γεράσιμος Ραζής,
Κεφαλλήνων, ενώ πολλοί υπηρέτησαν
Γεράσιμος Μηλιαρέσης, ο Γεώργιος
ως εφημέριοι (Δαυής, Τραυλός, ΧαροΚαββαδίας με το Ωδείο του, ο συγγρακόπος κ.α.). Ο ναός αυτός έχει τρεις
φέας Παναΐτ Ιστράτι, η ζωγράφος Άράγιες τράπεζες: η κεντρική είναι προς
τεμις Μελισσαράτου, ο καθηγητής στην
τιμή της Θεοτόκου, η νότια προς τιμή
Ανώτατη Εμπορική Ακαδημία του Βουτου Αγίου Νικολάου και η βόρεια προς
Οι πέννες και οι σφραγίδες
κουρεστίου Σπύρος Φωκάς, ο συνθέτης
των αδελφών Μελισσαράτου. τιμή του Αγίου Γερασίμου. Μάλιστα,
Γεώργιος Σκλάβος (1888-1976) μετέπεικάτω υπάρχει θαυματουργή πηγή που
Η πρώτη φέρει τα αρχικά
τα διευθυντής του Ωδείου Αθηνών, της
ανακαλύφθηκε από όραμα κατά την
τους και η δεύτερη: «Frati
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και γενικός
θεμελίωση του ναού το 1863 και ανήMelissarato – Corp. Unite –
διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
μερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής
Braila».
Κατά τα τέλη του 19ου αι. εκδότης μεγίνονταν θαύματα. Οι τοιχογραφίες του
γάλης εφημερίδας ήταν ο Διονύσιος
ναού έγιναν σε τρεις φάσεις, η δεύτερη
Μεταξάς-Λασκαράτος, λόγιος και προσωπικός φίλος
από τις οποίες ανήκει στον ζωγράφο Κωνσταντίνο Λει(ι)
του Μαρίνου Αντύπα, ο οποίος εξέδιδε και τον «Ελεύβαδά-Λιώκη ο οποίος αγιογράφησε το Άγιο Βήμα.
θερο Λόγο».
Κι επειδή στα πάντα ακμή και παρακμή κύκλους
Όταν οι Ρουμανικές αρχές, μετά το 1859, έθεσαν
κάνουν, έτσι κι εδώ: Αρχές του 20ου αι. και αμέσως μετά
ποικίλες απαγορεύσεις στους Έλληνες για την τέλεση
τα πρώτα χρόνια του τέλους της ακμής κορυφώθηκε το
των θρησκευτικών τους καθηκόντων, οι Κεφαλλονίτες
κουτσοβλαχικό ζήτημα3 και άρχισε η ζωή των Κεφαλπλοιοκτήτες συνέχισαν απτόητοι να λειτουργούνται
2 Το δεύτερο μισό του 19ου αι. και για διάστημα 15 χρόνων
διευθυντής στο νοσοκομείο της Μπραΐλα ήταν ο γεννημένος
το 1829 στα Σπαρτιά γιατρός Γεράσιμος Πανάς. Από τον
γάμο του με την Μαρία Φιλίττι απέκτησε 11 παιδιά τα οποία
διασκορπίστηκαν στην Ρουμανία με αποτέλεσμα η οικογένεια Πανά να αριθμεί σήμερα πολλά μέλη και σε πολλές
πόλεις.

3 Η Ρουμανία παρουσιάστηκε ως τρίτος διεκδικητής της
Μακεδονίας (μετά την Βουλγαρία) γιατί θεωρούσε ως
Ρουμάνους τους κουτσόβλαχους κατοίκους. Οργάνωσε κι
αυτή ένοπλες κουτσοβλαχικές ομάδες που συχνά συνεργάζονταν με τους κομιτατζήδες. Η ρουμανική δραστηριότητα
στη Μακεδονία συνέπιπτε με μια περίοδο που ο βαλκανικός
εθνισμός έφερνε σε σύγκρουση τους ντόπιους στα κράτη
της Βαλκανικής με το ελληνικό στοιχείο το οποίο επικρα-
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Μεγαλοπρεπείς τάφοι Κεφαλλήνων στο κατάμεστο κοιμητήριο της Βραΐλας.
Εδώ των επιχειρηματιών Γαλιατσάτου και Πανά.

λήνων –και Ελλήνων ευρύτερα- να γίνεται τραχειά και
δραματική. Αποκορυφώθηκε δε η κατάσταση αυτή το
τέλος του Α’ Π.Π. το οποίο σήμανε και το τέλος των
Κεφαλλήνων από τις παραδουνάβιες δραστηριότητές
τους λόγω του ότι η Ρουμανία επέβαλε δυσμενείς όρους
για τους ξένους υπηκόους και τις ξένες σημαίες οπότε
οι εταιρείες χρεοκόπησαν.
Η παρούσα εισήγηση δεν είναι μόνο μνημόσυνο για
τους επώνυμους Κεφαλλονίτες, αλλά και για τους ανώνυμους, για εκείνους που η Ιστορία αδιαφορεί, αν και
πάντοτε στηρίζεται στις δικές τους πλάτες. Σήμερα σαν
ανάμνηση της Κεφαλληνιακής χρυσής εποχής της ναυτιλίας στην «Άνω και Κάτω Τούνα» παραμένουν στις
κάποτε ανθούσες παροικίες χαραγμένα σε έγγραφα,
σε μάρμαρα, σε ξεθωριασμένες επιγραφές, σε βιβλία,
εκατοντάδες ονόματα Κεφαλλονίτικα, πλούσιων και
φτωχών, που πάτησαν δίπλα δίπλα τις παραποτάμιες
τούσε για αιώνες οικονομικά. Βέβαια υπήρξαν πριν από το
1900 ορισμένα ζητήματα μεγάλης σημασίας τα οποία επηρέασαν το Ελληνικό, οικονομικής σημασίας, στοιχείο. Αυτά
ήταν το 1873 η κατάργηση από ελεύθερου του λιμανιού του
Γαλατσίου, το 1877 ο ρουμανορωσοτουρκικός πόλεμος, το
1884-1892 ο τελωνειακός ρουμανοαυστριακός πόλεμος και,
αμέσως μετά, η υπόθεση Ζάππα που κλόνισε τις σχέσεις
Ελλάδος – Ρουμανίας.

αποβάθρες, αγκομάχησαν, πικράθηκαν κι αγάπησαν
πάνω σε αυτές και περιπλανώνται ίσοι πλέον μεταξύ
ίσων στο διηνεκές. Και στο Σουλινά, εκεί στην καρδιά,
στο στόμιο του Δέλτα, μέσα από την ομίχλη του «Γαλάζιου Δούναβη» προβάλλουν κάνα-δυο μπηγμένα κουπιά σηματοδοτώντας τον τόπο όπου πέρασαν οι δικοί
μας τυχοθήρες.
...σήμα τέ μοι χεύαι πολιής επί θινί θαλάσσης...
... πήξαί τ’ επί τύμβω ερετμόν
τω και ζωός έρεσσον εών μετ’ εμοίσ’ ετάροισιν.
«μνημείο να υψώσεις προς τιμή μου στην ακτή της
θάλασσας της άσπρης...
και να μπήξεις επάνω του κουπί
με το οποίο, όταν ήμουν ζωντανός, κωπηλατούσα με
τους συντρόφους μου αντάμα»
ζητεί η ψυχή του Ελπήνορος από τον Οδυσσέα.
Στις συνειδήσεις κάθε εποχής -πόσω μάλλον της
σημερινής- αγρυπνά ένα μήνυμα: η βαθειά γνώση του
φιλικού παρελθόντος των λαών είναι η μόνη και κυρίαρχη δύναμη που μπορεί να γεννήσει ειρηνικές,
δημιουργικές, ανθρωποκεντρικές σχέσεις και ανοιχτές
πολιτισμικές συνεργασίες.			

Ιανουάριος • Φεβρουάριος 2020

Ελεύθερο Βήμα

Ιστορικά

Ο χαμός των ηρώων

15½ ώρες στη θάλασσα…
Πώς ετορπιλλίσθημεν στη μέση της Αδριατικής μεταφερόμενοι ως όμηροι
στην Ιταλίαν με το «Cità di Genova» στις 21 Ιανουαρίου του 1943
Του Ταξιάρχου Πυροβολικού ✞ Παναγιώτη Τσατσανίφου
Πέμπτη 21 – Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1943
Ξύπνησα κατά τας 4 το πρωί από τις φωνές και τα
τραγούδια του Λοχαγού Σινάνη και συντροφία.
Ανέβηκα στο επάνω πάτωμα και συνοδεία πήγα
στους νιπτήρας. Βγαίνοντας συνήντησα τον έφεδρον
Ανθυπολοχαγόν Κολυβάν Κωνσταντίνον, που με είχεν
αντικαταστήσει στην Εφορείαν Θεσσαλονίκης ως Υπασπιστής. Ήλθε κάτω στην καμπίνα μαζί μου και συζητήσαμε λίγο.
Το καράβι συνεχίζει, μέσα στη σεληνοφώτιστη νύχτα,
το ταξείδι του σχίζοντας τα ήσυχα νερά του Ιουνίου
υπερήφανα. Δεν ακούεται παρά ο κρότος των μηχανών.
Περνάμε, όπως μας λέγει κάποιος ναύτης, ανοιχτά από
τα νησιά του Ιουνίου.
Πόσο θα ήθελα να ανέβαινα ψηλά στο καράβι κι
έτσι, αντικρύζοντας μέσα στη φεγγαρόλουστη νύχτα
τα Ελληνικά χώματα της αγαπημένης μας πατρίδας,
πού ποιος ξέρει για πόσο καιρό δεν θα δούμε, να στείλω το τελευταίο «αντίο» στην γλυκειά μας Ελλάδα,
στους δικούς μου... Φτωχή μου και βασανισμένη πατρίδα, δυστυχισμένοι γονείς και αδέλφια... Πόσο κοντά
σας βρίσκομαι αυτή την ώρα. Μέσα από το κλεισμένο
αμπάρι του πλοίου πού με παίρνει μακρυά σας, σας
στέλνω τον χαιρετισμό μου και η ευχή σας ας με ακολουθήση στο δύσκολο και μακρινό ταξείδι μου.
Γυρίζοντας από ομάδα σε ομάδα μέσα στην καμπίνα και συζητώντας πέρασε ή ώρα και η ροδοδάκτυλος
αυγή και το λαμπρό φώς του ήλιου ήλθε. Ξημέρωσε.
Κατά τας επτά μας άφησαν ν' ανεβούμε στους νιπτήρας
να πλυθούμε, φρουρούμενοι όμως συνεχώς. Ήσαν και
δύο τρεις άγγλοι και επλένοντο και όπως μάθαμε ήσαν
το όλον 9 αυτοί, συλληφθέντες στην Ελλάδα. Από το
παραθυράκι των νιπτήρων αντικρύζουμε τις τελευταίες ακτές της Ελλάδος μας. Φαίνονται οι ακτές της Ηπείρου και η Ηγουμενίτσα με την Σαγιάδα ξεσκεπάζονται
από την πρωινή δροσιά. Περνάμε το στενό της Κερκύρας.
Έπειτα από λίγο μας έφεραν το πρόγευμα, ένα ψωμάκι με μαρμελάδα και καφέ.
Τις ώρες περνούσαμε με την συζήτησιν κλεισμένοι
πάντα μέσα στην καμπίνα μας. Ένας σχετικός φόβος

Cità di Genova

υπάρχει σε όλους γιατί πολλοί τορπιλλισμοί έγιναν
βορείως της Κερκύρας εις το στενό του Οτράντο.
Περνάμε και από αυτό το επικίνδυνο σημείο, πάντοτε κατά πληροφορίας των Ιταλών ναυτών, γιατί
εμείς κλεισμένοι δεν βλέπουμε τίποτα. Κατά τις 12
ευρισκόμεθα στο ύψος της Σάσωνος, του μικρού νησιού
πού φράσσει τον κόλπον της Αυλώνος.
Εκεί το πλοίον έστριψε δυτικά και πήρε την πορείαν προς το Μπρίντιζι. Οι Ιταλοί τότε πέταξαν σχεδόν
τα σωσίβια, γιατί έλεγαν ότι εισήλθαμε στο «mare
nostrum» και εξέλιπε κάθε κίνδυνος. Το μεσημέρι φάγαμε με όρεξι το φαγητό πού μας σερβίρησαν (πάστα
- σούπα - κρέας και κρασί) και ο Αξιωματικός της υπηρεσίας, ένας Σημαιοφόρος, μας είπεν ότι τώρα σχεδόν
εξέλιπε ο κίνδυνος τορπιλλισμού και ότι κατά τις 6½
θα φθάσουμε στο Μπρίντιζι, όπου θα μας περιποιηθούν
καλλίτερα. Μετά το φαγητόν, επειδή ήμουν κουρασμένος και άυπνος, πήγα και ξάπλωσα στο κρεββάτι μου
ντυμένος όπως ήμουν γιατί τίποτα, ούτε στρώμα ούτε
κουβέρτα είχαν τα κρεββάτια, μαξιλλάρι δε έβαλα το
σωσίβιο. Από την κούρασι και με το ρυθμικό σαν νανούρισμα κρότο της μηχανής του πλοίου, ο ύπνος γρήγορα μου έκλεισε τα μάτια.
Ονειρεύομαι ότι ένα Ελληνικό υποβρύχιο μας ετορπίλλισε, το πλήρωμα του υποβρυχίου με περισυνέλεξεν από την θάλασσα και όταν με ανέβασαν στο υποβρύχιο βρήκα τον εξάδελφο μου τον 'Ιάκωβο. Με δάκρυα
στα μάτια πέσαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου...
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Εκείνη τη στιγμή ένας τρομερός κρότος με ξύπνησε και
βρέθηκα από το τράνταγμα του πλοίου κάτω απ' το
κρεββάτι μου.
Τορπιλλιστήκαμε!
Πραγματικότης αυτή τη φορά και όχι όνειρο...
Τα φώτα έσβυσαν και πανικός άρχισε. Ψαχουλευτά
πήρα το σωσίβιο απ' το κρεββάτι πού είχα προσκέφαλο
και ψαχουλευτά βαδίζω προς την σκάλα για την έξοδο.
Ο ένας σκοντάφτει επάνω στον άλλο. Οι σπαρακτικές
φωνές και οι παρακλήσεις συγχέονται με τον κρότο των
σιδήρων του πλοίου πού έπεφταν, ενώ το νερό άρχισε
να σφυρίζη μπαίνοντας από κάποια τρύπα του πλοίου.
Δεν έχασα το θάρρος μου καθόλου. Ψαχουλευτά
και με την βοήθεια του φωτός των σπίρτων, πού ανάβαμε πού και πού, κατώρθωσα να φτάσω στην σκάλα
και να ανεβώ στον πρώτο διάδρομο. Κόλασις σωστή
και εδώ. Από την οροφή έτρεχε το νερό από τούς σπασμένους σωλήνας, ενώ ό καπνός από τα μηχανοστάσια
εμπόδιζε την όρασι, καίτοι έμπαινε φως από την σκάλα
πού ωδηγούσε στο κατάστρωμα. Φωνές τρόμου και
φρίκης ακούοντο και εδώ. Παρακλήσεις βοηθείας σου
σχίζουν την καρδιά. Το ένστικτον όμως της αυτοσυντηρήσεως δεν μας αφήνει να προσέξουμε παρά πώς να
βγούμε απ' αυτήν την κόλασι, να φτάσουμε στο κατάστρωμα να δούμε φώς, να αναπνεύσωμε τον ελεύθερο αέρα. Γεροί και τραυματίαι γεμάτοι αίματα βαδίζουμε όλοι σκοντάφτοντας στα συντρίμματα προς την
μοναδικήν σκάλα πού οδηγεί στο κατάστρωμα. Χωρίς
να το καταλάβω βρέθηκα κι εγώ στο κατάστρωμα.
Ναύται, στρατιώται, καραμπινιέριδες, αιχμάλωτοι
σαν τρελλοί γυρίζουν, άλλοι μισόγυμνοι και άλλοι
ντυμένοι. Εκεί κοντά στην κουπαστή κοίτονταν δύο
στρατιώται σκοτωμένοι από τα συντρίμμια του καραβιού πού πέταξεν η τορπίλλη, ενώ άλλοι τραυματισμένοι ζητούν βοήθεια. Κραυγές τρόμου και φρίκης γεμίζουν τον αέρα. Οι πιο δειλοί κλαίνε αναποφάσιστοι και
άλλοι αυτοκτονούν. Δεν συγκινήθηκα καθόλου από ότι
έβλεπα, η μόνη μου σκέψις ήτο πώς να σωθώ. Το ότι
βγήκα από την καμπίνα πού βρισκόμουν κλεισμένος,
από την κόλασι πού είχε γίνει εκεί μέσα και ανέπνεα
καθαρόν αέρα αντικρύζοντας το φως της ημέρας, μου
έδινε πολλές ελπίδες. Σε δευτερόλεπτα εξελίχθησαν
όλ' αυτά. Στάθηκα λίγο κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά
προς την θάλασσα μήπως δω το υποβρύχιο, η φωνή
όμως του Ταγματάρχου κ. Κασιμάτη πού ήτο εκεί κοντά
να κάνω γρήγορα, με απέσπασεν από της παρατηρήσεις
μου. Έβγαλα το παλτό μου μόνον, και φόρεσα το σωσίβιό μου και έτρεξα στη κουπαστή πού κατέβαινε μια
βάρκα. Δεν την πρόλαβα, γι' αυτό ανέβηκα στη κουπαστή, έκανα το σταυρό μου και ετοιμάστηκα να πέσω
στη θάλασσα. Εκείνη την στιγμή μία άλλη βάρκα κατέβαινε και επήδηξα μέσα.
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Εν τω μεταξύ και άλλοι πολλοί ήσαν και πηδούσαν
ακόμα εις τρόπον ώστε πριν φθάση στη θάλασσα κάνα
μέτρο αναποδογύρισε και μας καπάκωσε μέσα στο
νερό. Πολλοί γαντζώθηκαν στα καθίσματα της βάρκας
και δεν μπόρεσαν να φύγουν. Εγώ ευτυχώς έκανα ένα
μεγάλο μακροβούτι και βγήκα καμμιά δεκαριά μέτρα
μακρυά από την βάρκα.
Η θάλασσα γεμάτη συντρίμμια και ανθρώπους πού
προσπαθούν παλαίοντες με τα κύματα, γιατί είχε λίγο
θάλασσα, να βρουν κάτι να πιασθούν. Μια σανίδα
βρέθηκε μπροστά μου και πιάστηκα σ' αυτή για να
ξεκουραστώ λίγο, την άφησα όμως σε λίγο και πήγα σε
μια σχεδία πού ήτο και ο κ. Κασιμάτης, πλην όμως ήτο
υπερπλήρης και έφυγα και από εκεί. Λίγο μακρύτερα
ήταν η βάρκα η αναποδογυρισμένη πού την έδερναν
τα κύματα με τρεις επάνω. Κολύμπησα προς τα εκεί
και ανέβηκα και εγώ επάνω. Τακτοποιήθηκα όπως-όπως,
κρατώντας συνεχώς την καρένα για να μη με παρασύρουν τα κύματα και δοξάζοντας τον Θεόν πού με γλύτωσε προς το παρόν. Εν τω μεταξύ και άλλοι έρχονται
στην βάρκα μας και τούς βοηθούμε να ανέβουν. Μεταξύ αυτών και οι δικοί μας Σπυράκης, Δήμας και Τσιμίνης. Σε μια στιγμή ένα δυνατό κύμα παρασύρει τον
Τσιμίνη και τον χάνουμε για μια στιγμή, σε λίγο εμφανίστηκε πάλι τον βοήθησαν κάτι Ιταλοί πού ήσαν κοντά
του για να ανέβη, πλην όμως δεύτερο κύμα τον παρέσυρε και τον χάσαμε χωρίς να τον ξαναϊδούμε πια. Πιο
πέρα ο Λοχαγός Πρατίλας με την αγωνία του θανάτου
ζωγραφισμένη στο κίτρινο πρόσωπο του χαροπαλεύει
με τα κύματα. Δυο φορές τον είδα βγαίνοντας από την
θάλασσα χωρίς να μπορώ να τον βοηθήσω, γιατί ήταν
λίγο μακρυά, το κύμα δυνατό και ήμουν κουρασμένος.
Ύστερα τον έχασα από τα μάτια μου. Η άσπλαχνη θάλασσα τον έκλεισε για πάντα στην αγκαλιά της. Η ίδια
τραγωδία εξετυλίσσετο παντού στον τόπο του δράματος. Έβλεπες άλλους να πέφτουν από το πλοίο στη
θάλασσα, άλλοι να στριφογυρίζουν σα θεριά στο κατάστρωμα, αναποφάσιστοι και άλλοι να παραδέρνουν
απελπισμένα με τα κύματα, ενώ σπαρακτικές κραυγές
και παρακλήσεις γέμιζαν τον αέρα. Πιο πέρα άλλες
βάρκες έχουν την ίδια τύχη της δικής μου, ανατρέπονταν
από τον πολύ κόσμο.
Ξάφνου, μέσα στην ανθρώπινη αυτή τραγωδία η
σάλπιγγα του πλοίου για την υποστολή της Σημαίας,
ακούγεται σαν την σάλπιγγα του χάρου. Όλοι ανατριχιάζουμε. Οι εναπομείναντες εις το πλοίο ναύται και
Αξιωματικοί χαιρετούν την Σημαία. Ο Καπετάνιος όρθιος και αυτός επάνω στη γέφυρα χαιρετά, ενώ το
πρυμναίο πολυβόλο βάζει δύο τρεις ριπές.
Εξακολουθούν να πέφτουν στη θάλασσα, πολλοί
όμως παραμένουν ακόμη επάνω στο πλοίο. Τί κάνουν,
τί περιμένουν λοιπόν αυτοί;
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Ξάφνου, δεύτερος, βαρύς υπόκωφος κρότος ακούεται. Το πλοίο χτυπήθηκε από δεύτερη τορπίλλη και
γέμισεν από σίδερα ξύλα και ανθρώπους ο αέρας, ενώ
σου έσχιζαν την καρδιά οι σπαρακτικές φωνές και παρακλήσεις. Δεν πέρασαν παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα
από την δεύτερη τορπίλλη και το πλοίο, βαρειά χτυπημένο, έσπασε στα δύο και έγειρε. Ένας τρομακτικός
συριγμός ακούστηκε και το πλοίο, σαν να το τραβούσαν
δαίμονες, χάθηκε από τα μάτια μας αδειάζοντας, σαν
σέσουλα τα όσπρια και παίρνοντας μαζί του για πάντα
όσους είχαν μείνει στο κατάστρωμα.
Από την δίνη πού έγινε εμάνιασε η θάλασσα και
ανέτρεψε το πάν. Εμείς κρατιόμαστε από την καρίνα
δυνατά για να μη μας παρασύρουν τα κύματα. Εν τω
μεταξύ στο βυθό της θάλασσας τρομεροί υπόκωφοι
κρότοι εδόνιζαν το σύμπαν. Διάφοροι εκρήξεις εγίνοντο
και συνεπλήρωναν την καταστροφήν του θανάσιμα
πληγωμένου πλοίου. Σε λίγο έπαυσαν κι’ αυτές. Η
θάλασσα ησύχασε λίγο και δεν έμειναν στον τόπο του
ναυαγίου παρά συντρίμμια, βάρκες και σχεδίες αναποδογυρισμένες και ναυαγοί που παράδερναν με τα
κύματα. Αυτά ήσαν τα μόνα δείγματα της μεγάλης
τραγωδίας, που εξελίχθη λίγα λεπτά πριν. Ζητήσαμε
την ώρα. Το ρολόι μου είχε σταματήσει αλλ' έδειχνε 1
και 17'. Κάποιου άλλου, πού λειτουργούσε έκανε 1 και
30' Δεν είχαν περάσει παρά λίγα λεπτά από την αρχή
της τραγωδίας και ένα θέαμα, πού τραγικώτερο δεν
θα δω ίσως ποτέ στη ζωή μου, είχε ξετυλιχθή μπροστά
στα μάτια μου. Σωσμένος με 15 άλλους μεταξύ των
οποίων και οι Δήμας και Σπυράκης (οι υπόλοιποι Ιταλοί
όλοι) τακτοποιούμαι όσον το δυνατόν καλλίτερα επάνω στην αναποδογυρισμένη βάρκα, η οποία από το
βάρος είναι όλη στη θάλασσα και το νερό μας σκεπάζει μέχρι την μέση, ενώ τα κύματα μας σκεπάζουν από
καιρού εις καιρόν για να μας δροσίσουν. Από τα στόματα όλων βγαίνει μια ευχαριστία στο Θεόν, που μας
έσωσε και ένας βαθύς αναστεναγμός από όλους μας
ακούγεται, σαν να θέλη να διώξη μακρυά τον άσχημο
εφιάλτη που μας απειλεί βλέποντας με τα ίδια μας τα
μάτια το χάρο τόσο κοντά για να μας πάρη την ζωή.
Το μυαλό μου πετά μακρυά στην πατρίδα μου, στο
σπίτι μου... Καϋμένοι μου γονείς, αδέλφια μου… ποιος
ξέρει τι φρικτό όνειρο θα είδατε απόψε. Για μια στιγμή
νόμισα ότι δεν θα το ξαναϊδώ. Δόξα τω Θεώ όμως
γλύτωσα μέχρι τώρα, ο παντοδύναμος Θεός θα μας
βοηθήση και σύντομα θα στείλη την σωτηρία μας.
Πληροφορούμεθα ότι ο ασυρματιστής δεν πρόφθασε
να δώση το S.O.S. γιατί χάλασε η συσκευή. Αυτό μας
αποκαρδιώνει, αλλά δεν χάνουμε τις ελπίδες μας.
Μακρυά μας μια βάρκα γεμάτη Ιταλούς ναύτες αρμενίζει. Αυτή τουλάχιστον θα φτάση σε καμμία ακτή και
θα αναγγείλη την τραγωδία μας. Πότε όμως θα φθάση;
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Απέχουμε 28 μίλλια από την Αυλώνα και 35 από το
Μπρίντιζι. Ο Θεός ας μας βοηθήση.
Τακτοποιηθήκαμε όσο μπορούσαμε καλλίτερα στη
βάρκα καθήμενοι μισοί από την μια μεριά και μισοί από
την άλλη και κρατούμενοι σφιχτά από την καρίνα, για
να μην μας παρασύρουν τα κύματα. Μέχρι τη μέση είμεθα στο νερό και το Γεναριάτικο κρύο μας περονιάζει.
Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως μας δίνει δύναμι.
Λίγο-λίγο η θάλασσα ησυχάζει. Ο ήλιος, ο μοναδικός
μάρτυς της τραγωδίας, δύει. Σαν παρήγορος άγγελος
όμως βγαίνει το φεγγάρι ολόγιομο. Είναι μία υπέροχη
βραδυά. Ο ουρανός κατακάθαρος γεμάτος αστέρια και
το λαμπρό φεγγάρι με τις χρυσές ακτίνες του μας λούζει καθρεπτίζοντάς τες στα γαλανά νερά της θάλασσας
πού κάπως τώρα ησύχασαν. Το μαγευτικό αυτό θέαμα
μας παρηγορεί κάπως.
Κατά τις 6 βγαίνει κάτω από την βάρκα ο Λοχαγός
Μπασογιάννης μισοπεθαμένος και με αφρούς στο
στόμα. Με μασσάζ τον συνεφέραμε λίγο. Ήταν όλες
αυτές τις ώρες μπλεγμένος ανάμεσα στα καθίσματα
της βάρκας και έχοντας ένα ελάχιστο κενόν με λίγο
αέρα για να αναπνέη. Η νύχτα ξαπλώνεται παντού
σκεπάζοντας με τα μαύρα της πέπλα όλα τριγύρω.
Τα μάτια μας τρώνε το διάστημα μήπως φανή κανένα πλοίο. Τίποτε. Προσπαθούμε να μη μας πάρη ο
ύπνος, γιατί τότε αλλοίμονό μας. Θα ξεπαγιάσουμε...
Κατά τας 12 ρίξαμε έναν Ιταλό στη θάλασσα γιατί αποκοιμήθηκε και ξύλιασε. Από καιρού σε καιρό κάνουμε
μερικές γυμναστικές κινήσεις για να ξεμουδιάσουμε
και ο ένας τρίβει τον άλλον για να ζεσταθούμε. Ο ένας
βοήθα τον άλλο όσο μπορεί. Εκείνες τις στιγμές ξεχνιούνται μίση και έχθρες και όλοι αδελφώνονται προ
του κοινού κινδύνου. Οι ώρες περνούν χωρίς να φαίνεται τίποτα.
Ξαφνικά πέρα μακρυά κάτι φωτεινά σήματα κινού-
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μενα διακρίνονται. Αρχίζουμε να παίρσε φορτηγά αυτοκίνητα και με συνοδεία
νουμε θάρρος και να ελπίζουμε ότι η
μας μετέφεραν στη ναυτική βάση. Αμέώρα της σωτηρίας μας πλησιάζει. Κοισως μας προσέφεραν μία καραβάνα
τάζουμε την ώρα. Είναι 2 και ½ πρωινή.
γάλα, καφέ και μία πονιότα. Τα καταΌλοι μ' ένα στόμα αρχίζουμε να φωβρόχθισα αμέσως. Είχα τρελλαθεί από
νάζουμε και να ζητούμε βοήθεια, ενώ
την πείνα. Μας οδηγούν κατόπιν στο
επάνω πάτωμα και μας δίνουν από ένα
από άλλες σχεδίες μακρύτερα ρίχνουν
πυροβολισμούς στον αέρα και φωτοστρώμα. Εμάς, τους Έλληνας, μας συβολίδες για να τους δουν.
νεκέντρωσαν σ' ένα θάλαμο πού ήταν
στο βάθος και στους άλλους τοποθέτηΕπιτέλους έρχονται προς βοήθειάν
μας. Τώρα κάνουμε κουράγιο γιατί ο
σαν τους Ιταλούς. Έβγαλα όλα μου τα
γλυτωμός μας είναι πολύ κοντά. Σιγά-σιρούχα γιατί ήσαν μούσκεμα και ξάπλωγά τα φώτα πλησιάζουν και σαν σκιές
σα γιατί ήμουν κατατσακισμένος. Εν τω
διακρίνονται τα σκάφη. Αρχίζουμε τις
μεταξύ όλοι στην ίδια αδαμιαία περιφωνές όλοι μαζί. Ίσως δεν μας ακούνε,
βολή βρίσκονται σκεπασμένοι μόνο με
ίσως είδαν άλλους πλησιέστερα γιατί
μία κουβέρτα. Προσπαθούμε να αυτοΚων/νος
Δαβάκης
πάλιν απομακρύνονται. Από διάφορα
συγκεντρωθούμε. Κοιτάζω γύρω μου
σημεία ακούονται φωνές σαν να βγαίκαι γνωρίζω και άλλους. Φιλιά αγκαλιές
νουν από τον Άδη. Είναι από τις άλλες σχεδίες και
και κλάμματα για την διάσωσί μας. Πιο πέρα και ο κ.
βάρκες πού καλούν βοήθεια.
Κασιμάτης ξαπλωμένος σ΄ ένα στρώμα δεν ξέρει τι λέει.
Έπειτα από αρκετή ώρα ένα πλοίο μάς πλησιάζει.
Τα έχει χάσει. Δεν αισθάνεται τίποτα. Οι γνωστοί μου
Αρχίζουμε τις φωνές όσο μπορούσαμε δυνατότερα. Το
ο ένας μετά τον άλλον έρχονται. Ο κ. Κόλιας μόνον
πλοίο όλο και πλησιάζει. Διακρίνουμε το σκάφος τα
λείπει από την παρέα μου. Όπως μάθαμε όμως αργόκατάρτια. Όλο και φωνάζουμε δυνατότερα. Μας απατερα, ήτο με τον Σερβετά και Σινάνη στη βάρκα με τους
ντούν, επιτέλους. Μας άκουσαν, μας είδαν... Έπειτα
ναύτες πού ειδοποίησαν. Εσώθηκαν και ευρίσκοντο σε
από λίγο το πλοίο πλεύρισε και έρριξε ένα σχοινί και
άλλο μέρος Περιμένουμε να έλθουν και άλλοι. Δυστυδέσαμε την βάρκα και ανεβήκαμε όλοι επάνω. Είναι
χώς οι ώρες περνούν και κανείς δεν φαίνεται. Πάρα
ένα ψαροκάικο. Ένας αναστεναγμός ανακουφίσεως
πολλοί λείπουν, σχεδόν οι μισοί. Από την ομάδα Αττιβγαίνει από τα στήθη μας ενώ όλοι κάνουν τον σταυρό
κής ο Τσιμίνης και ο Γεννηματάς δεν φαίνονται. Σε λίγο
τους δοξάζοντας το Θεό που μας γλύτωσε από την
ένας Αξιωματικός μας πήρε τα στοιχεία για να ειδοποιφρικτήν αυτή τραγωδία. Η ώρα είναι 5 παρά τέταρτο
ήσουν τα σπίτια μας. Μετρηθήκαμε 80 Έλληνες μείνατο πρωί.
με από 151 που βρισκόμαστε στο πλοίο και δύο Άγγλοι
Εμείναμε επάνω στη γέφυρα, γιατί το αμπάρι και
από 9. Δυστυχισμένοι. Ποιος να σας έλεγε πως ήταν
οι καμπίνες ήσαν ήδη γεμάτα από άλλους περισυλλετο τελευταίο σας ταξείδι αυτό! Εν τω μεταξύ και οι
γέντας πριν από εμάς. Εμείς είμεθα οι τελευταίοι. Δεν
απώλειες των Ιταλών μεγάλες. Καμμιά 350ριά μεταξύ
ζητήσαμε τίποτα άλλο παρά τσιγάρο. Εν τω μεταξύ
καραμπινιέρων, ναυτών, στρατιωτών πού γύριζαν ύστεβρεμμένοι έως το κόκκαλο και με το πρωινό γεναριάρα από χρόνια με άδεια σπίτι τους και Αξιωματικών.
τικο κρύο ξυλιάζαμε. Κουλουριαστήκαμε όπως-όπως ο
Κατά τας 2 μας έφεραν και φάγαμε. Μακαρόνια
ένας κοντά στον άλλο για να ζεσταινόμαστε. Από ένα
κρέας κρασί. Φάγαμε όλοι με όρεξι και καπνίσαμε τσιναύτη μάθαμε ότι ειδοποιήθηκαν από την βάρκα με
γάρα που μας πρόσφεραν οι Ιταλοί ναύται της βάσεως.
τους ναύτες που έφυγαν και έφθασαν στη Σάσωνα στας
Ξαπλωμένοι στο στρώμα μας προσπαθούμε να ξεκου10 και ½. Αμέσως τέσσαρα ψαροκάικα εξωπλισμένα
ράσουμε το βασανισμένο σώμα μας. Μέσα στο δράμα
ήλθαν εις αναζήτηση και διάσωσή μας.
μας υπάρχει και η κωμωδία. Βλέπεις όλους να κυκλοφορούν ολόγυμνοι με μία κουβέρτα μόνο ριγμένη στην
Το πλοίο τώρα ταξειδεύει προς την στεριά. Έπειτα
πλάτη. Το βράδυ επαναλαμβάνεται το φαγητό. Πολύ
από 3 ώρες σχεδόν ταξείδι, αντικρύζουμε ξηρά. Εν τω
μεταξύ ο λαμπρός ήλιος έχει υψωθεί και μας ζεσταίνει
καλό. Μας περιποιούνται από αυτής της απόψεως αρλίγο. Σε λίγα λεπτά θα πατήσουμε ξηρά, θα είμαστε
κετά καλά. Παρ’ όλα αυτά όμως υποφέρουμε πολύ από
πια σίγουροι. Κατά τις 8 μπαίνουμε στο λιμανάκι της
την γύμνια και το κρύο, γιατί ρούχα δεν υπάρχουν στη
Σάσωνος, ευρισκόμενης στην είσοδο του κόλπου της
βάσι και ειδοποίησαν στην Αυλώνα να στείλουν.
Αυλώνος και άλλα δύο πλοία ευρίσκονται και ξεφορΚουλουριασμένοι επάνω στο στρώμα μας και σκετώνουν ναυαγούς. Έπειτα από λίγη ώρα αποβιβασθήπασμένοι με μια κουβέρτα κοιμούμεθα. Έναν ύπνο
καμε. Μας έδωσαν από μία κουβέρτα, μας φόρτωσαν
εφιαλτικό κάνουμε όλοι. Κανείς δεν πιστεύει ότι σώ-
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θηκε και, ονειρευόμενοι την φρικτή τραγωδία πού
περάσαμε, παραμιλούμε και από καιρού σε καιρόν
ακούονται φωνές φρίκης και τρόμου.
Αυτή είναι η τραγική περιπέτεια που μου έτυχε στην
μέση της Αδριατικής την 21η Ιανουαρίου 1943 ώρα 13
και 17’ ημέρα Πέμπτη και η οποία διήρκεσεν έως την
4η και 45’ πρωινήν της επομένης.
Φαίνεται πως ο Πανάγαθος Θεός δεν θέλησε να
μου στερήση το μεγάλο αυτό δώρο, την ζωή και να
βυθίση σε βαρύ πένθος την οικογένειά μου.
Σάββατον 23 Ιανουαρίου 1943
Ξημέρωσε. Όλο το κορμί μου πονάει, αλλά ούτε το
παραμικρό δείγμα κρυολογήματος. Ξαπλωμένοι στο
στρώμα παραμείναμε όλη μέρα απολογιζόμενοι ο ένας
στον άλλον την εξέλιξιν της τραγωδίας μας, ενώ μας
πνίγει η συγκίνησις της σωτηρίας. Εν τω μεταξύ καλούν
μερικούς για να μεταβούν στην παραλία να αναγνωρίσουν τα πτώματα πατριωτών μας που εξεβράσθησαν.
Γυρίζουν και μαθαίνουμε ότι ενεγνώρισαν τους: Δαβάκην, Συμπέθερον, Κονοσκούβαρον, Βακαβιόλον,
Μπρίσην, Μιχάλην, Παρτσάλην, Καλλίγερον, Ραυτόπουλον, Καψάλην, Μολφέσην Γιαταγάναν, Κοντομήτρον,
Στίπαν, Θεοφάνους, Αλεξίου, Χρηστίδην, Κατσαρόν,
Ζώτον, Μιχελήν, Καρβελάν, Κολυβάν.
Δυστυχισμένοι συμπατριώται ας είναι αιωνία η
μνήμη σας.
Οι Ιταλικαί Αρχαί μας περιποιούνται όσο το δυνατό
καλλίτερα ως προς το ζήτημα του φαγητού. Αργά το
βράδυ κατά τα 10 και ½ μας έδωσαν ρούχα στρατιωτικά ιταλικά, άρβυλα, εσώρουχα και τσιγάρα και ντυθήκαμε επιτέλους.
Διασωθέντες από το ναυάγιον της 21.01.1943
1. Μόνιμος Συνταγματάρχης Ιππικού Ι. Κοτσαύτης
2. Μόνιμος Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κ. Παπαβασιλείου
3. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Θ. Μιχαλόπουλος
4. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Δ. Αποστολόπουλος
5. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Δ. Κασιμάτης
6. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Α. Μαυρογιώργος
7. Μόνιμος Ταγματάρχης Ιππικού Η. Γκερλιώτης
8. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Ο. Φλώρος
9. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Ι. Οικονομίδης
10. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Α. Ντεκούλης
11. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Σ. Σινάνης
12. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Κ. Κόλιας
13. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Κ. Πατράς
14. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Κατσικόπουλος
15. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Δ. Οικονομίδης
16. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Δ. Γούδας
17. Μόνιμος Λοχαγός Μηχανικού Λ. Σπυρίδωνος
18. Μόνιμος Λοχαγός Χωροφυλακής Γ. Αλεξανδρής
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Μόνιμος Λοχαγός Πυροβολικού Π. Μπούας
Μόνιμος Λοχαγός Ιππικού Χαρ. Τζουβέλης
Μόνιμος Λοχαγός Πυροβολικού Β. Παλασσόπουλος
Μόνιμος Λοχαγός Ιατρός Π. Νικολάκος
Μόνιμος Λοχαγός Πυροβολικού (Αξιωματικός) Κ.
Σερβετάς
Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Κ. Μπασογιάννης
Μόνιμος Λοχαγός Αεροπορίας Στρατού Π. Φράγκος
Εν αποστρατεία Υπολοχαγός Πεζικού Θεοδωρακόπουλος
Έφεδρος εκ Μονίμων Υπολοχαγός Χωροφυλακής
(Δικηγόρος) Γ. Καπετανάκης
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Αγρονόμος) Ηλ.
Γουλιάτος
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Έμπορος) Ρ. Σπυράκης
Μόνιμος Υπολοχαγός Μηχανικού Αλ. Ραΐρης
Μόνιμος Υπολοχαγός Μηχανικού Χρ. Παπαρρήγας
Μόνιμος Υπολοχαγός Αυτ/των Π. Σαΐνης
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Έμπορος) Ι. Σπανόπουλος
Έφεδρος Υπίατρος Π. Καψαμπέλης
Έφεδρος Υπίατρος Γ. Τάρης
Έφεδρος Υπολοχαγός Πυροβολικού (Δημοδιδάσκαλος) Δ. Βλασσόπουλος
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Γραμματέας Πρωτοδικείου) Δημητρόπουλος
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Δικηγόρος) Λ. Ζήβας
Έφεδρος Υπολοχαγός Φαρμακευτικού (Φαρμακοποιός) Μ. Φραγγίσκος
Έφεδρος Υπολοχαγός Ιππικού (Δικηγόρος) Γ. Μπέλλος
Έφεδρος Υπίατρος Αθ. Γκλιάτης
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Τελωνειακός) Στ.
Μουκιάτος
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Γραμματέας Πρωτοδικείου) Χρ. Κουτσοτσόλης
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Χρ. Γιαννέτσος
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Γ. Κακκανάς
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Ιππικού Η. Ανδρεόπουλος
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Γ. Ράπτης
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Π. Τσατσανίφος
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Αεροπορίας Στρατού Ι.
Δήμας
Έφεδρος Ανθυπίατρος Δ. Μπεληγιάννης
Έφεδρος Ανθυπίατρος Ι. Πανιάρας
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φαρμακευτικού (Φαρμακοποιός) Β. Ρώμας
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Κ. Χατζής
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53. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού (Δικηγόρος)
Σ. Ευστρατιάδης
54. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Γεωπόνος) Σ.
Ζερβός
55. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Υπάλληλος) Κ.
Νούνεσης
56. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Διαχειρίσεως (Λογιστής)
Π. Βορίσης
57. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Αυτ/των Χ. Πετράτος
58. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Αυτ/των (Αλευροβιομήχανος) Π. Βασιλείου
59. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Έμπορος) Αθ.
Σγέμπας
60. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φαρμακευτικού (Φαρμακοποιός) Β. Κηλικάς
61. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Αγρονόμος) Ν.
Μαντζουράτος
62. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Β. Ραψωμανίκης
63. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Κ. Βυθούλκας
64. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Αυτ/των (Δικηγόρος) Αν.
Κλάδης
65. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Ι. Ζάνας
66. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Ιππικού (Σπουδαστής) Δ.
Κιτσίας
67. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Δ. Αλβανίτης
68. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Τ. Καραγιάννης
69. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Σ. Αραβανής
70. Έφεδρος Ανθυπίατρος Αν. Αρχιμανδρίτης
71. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Σ. Τσάγκος
72. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Καθηγητής Φιλολογίας) Σ. Παπανικολάου
73. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Κ. Βασιλείου
74. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Χωροφυλακής Κ. Δεδούσης
75. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Γραμματέας
Αγροφυλακής) Π. Κοσκίνας
76. Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Δ. Δόστης
77. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Τεχνικού (Τεχνίτης) Αλ.
Συμβουλίδης
78. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού (Δικηγόρος)
Κ. Κολυβάς
79. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Κτηματίας) Ι.
Ακτύπης
80. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Ταμιακός Υπάλληλος) Α. Παπαντωνόπουλος
ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΕΝΟΥΣ ΗΡΩΑΣ της 21-1-1943
Πόσο κοντά σας βρίσκομαι αυτήν την στιγμήν αγαπητοί
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και αλησμόνητοι μάρτυρες του βαρβάρου κατακτητού.
Πόσο ζωντανή ξανάρθε στη μνήμη μου η αγωνία σας
γράφοντας τα ονόματά σας.
Σε κάθε γράμμα του ονόματός σας, σας είδα να
περνάτε μπροστά μου ένας-ένας, γνωστός ή άγνωστος,
φίλος ἤ πατριώτης με την φρικτή αγωνία του θανάτου
ζωγραφισμένη στα βρεγμένα πρόσωπά σας…
Σας είδα δίπλα μου να χαροπαλεύετε με την μανιασμένη θάλασσα. Σας είδα να καταβάλλετε τις τελευταίες μάταιες προσπάθειες ζητώντας να βρήτε ένα
κομμάτι ξύλο να πιασθήτε, μία βάρκα, μία σχεδία να
ανεβήτε… Μα, δυστυχώς, δεν έμεινε παρά η μάταιη
προσπάθειά σας και αφήνοντας την τελευταία σας
πνοή, το νεκρό σας σώμα έγινε έρμαιο των κυμάτων.
Σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω από το δύσκολο
ταξείδι σας αγαπημένα πρόσωπα, μικρά παιδιά, δυστυχισμένες μάνες, χαροκαμένες γυναίκες… Γονείς
πικραμένοι σας καρτερούν στήριγμα στα γεράματά
τους. Μα σεις δεν θα γυρίσετε ποτέ. Θύματα μίας
σκληρής μοίρας φύγατε για το αγύριστο ταξείδι. Η
άσπλαχνη θάλασσα μη ακούοντας τις παρακλητικές
φωνές των αγαπημένων προσώπων σας, πού σας καλούν κοντά τους, σας έκλεισε για πάντα στους κόλπους
της. Λίγα και εσείς από τα τόσα θύματα του βάρβαρου
κατακτητού εχάσατε τα ωραία νειάτα σας, την γλυκεία
σας ζωή στη μέση της Αδριατικής. Θα σας είμεθα πάντοτε κοντά με την σκέψι αλησμόνητοι νεκροί …
Ας είναι αιωνία η μνήμη Σας.
1. Μόνιμος Συνταγματάρχης Πεζικού Κ. Δαβάκης,
(Πρόκειται για τον ήρωα του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940).
2. Μόνιμος Συνταγματάρχης Πεζικού Ν. Γεωργούλας
3. Μόνιμος Συνταγματάρχης Πεζικού Αν. Καποδίστριας
4. Μόνιμος Συνταγματάρχης Πεζικού Δ. Σινιώρης
5. Μόνιμος Συνταγματάρχης Μηχανικού Σπ. Σύρρος
6. Μόνιμος Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Ι. Γιαταγάνας
7. Μόνιμος Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Ευάγγ.
Σινιώρης
8. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Καλφέρης
9. Μόνιμος Ταγματάρχης Πυροβολικού Ι. Αλεξανδρόπουλος
10. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Σπυρ. Βερναρδάκης
11. Μόνιμος Ταγματάρχης Πυροβολικού Κ. Ανέστης
12. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Ηλ. Καραστάθης
13. Εν αποστρατεία Ταγματάρχης Πεζικού Κ. Κοντομήτρος
14. Εν διαθεσιμότητι Ταγματάρχης Πεζικού Χρ. Μόσχος
15. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Διον. Μολφέσης
16. Μόνιμος Ταγματάρχης Ελέγχου Θεοδ. Γιώσης
17. Μόνιμος Ταγματάρχης Πεζικού Αν. Καραμέρης
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18. Έφεδρος Λοχαγός Μηχανικού (Τηλ/της) Ι. Καλλίγερος
19. Έφεδρος Λοχαγός Μηχανικού (Δημοδιδάσκαλος)
Θ. Γιατράς
20. Έφεδρος Λοχαγός Δικαιοσύνης (Πρόεδρος Πρωτοδικών) Ι. Οικονόμου
21. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Ανδ. Αδαμόπουλος
22. Έφεδρος Λοχαγός Πεζικού (Δικηγόρος) Στυλ. Παπαδόπουλος
23. Έφεδρος Λοχαγός Πεζικού (Δικαστικός Υπάλληλος)
Α. Πρατίλας
24. Μόνιμος Λοχαγός Πυροβολικού Δημ. Κόσσονας
25. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Γεωργ. Στίπας
26. Μόνιμος Λοχαγός Πεζικού Κων. Ρώσσης
27. Εν αποστρατεία Λοχαγός Πεζικού Κ. Καψάλης
28. Έφεδρος Λοχαγός Πεζικού (Γυμνασιάρχης) Χρ. Αλεξίου
29. Μόνιμος Λοχαγός Κτηνιατρικού Κλεαρχ. Πατέρας
30. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Δικηγόρος) Διον.
Καρβελάς
31. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Δικηγόρος) Π. Θεοδωρακόπουλος
32. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Κτηματίας) Σπυρ.
Πέρρος
33. Μόνιμος Υποσμηναγός Θ. Λιλλής
34. Έφεδρος Υπίατρος Ευαγ. Βλαχάκης
35. Έφεδρος Υπίατρος Ερωτ. Αθανασιάδης
36. Μόνιμος Υπολοχαγός Πεζικού Ι. Ζώγας
37. Έφεδρος Υπίατρος Βασ. Μπουσβάρας
38. Μόνιμος Υπολοχαγός Δικαιοσύνης Χρ. Χρηστίδης
39. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Αθαν. Μέντζος
40. Έφεδρος Υπολοχαγός Πυροβολικού (Γραμματέας
Ειρηνοδικείου) Δαμ. Κατσαρός
41. Μόνιμος Υπολοχαγός Δικαιοσύνης Στυλ. Δούβλης
42. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Κτηματίας) Νικ.
Μητσός
43. Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού (Μηχανικός) Παυλ.
Θεοφάνους
44. Έφεδρος Υπολοχαγός Πυροβολικού (Εφοριακός
Υπάλληλος) Εμμ. Αποστολάκης
45. Έφεδρος Υπολοχαγός Πυροβολικού (Δημοδιδάσκαλος) Ι. Κάιβας
46. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φαρμακευτικού (Φαρμακοποιός) Ευάγγ. Μακρής
47. Εν αποστρατεία Ανθυπομοίραρχος Δημ. Βακαβιόλος
48. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Αυτ/των (Έμπορος) Δημ.
Μπρίσσης
49. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού (Τραπεζικός
Υπάλληλος) Γερ. Ραυτόπουλος
50. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Υπάλληλος Γεωρ.
Ταμ.) Κων. Λαβράνος
51. Έφεδρος Ανθυπίατρος Αθ. Αγγελακόπουλος

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Έφεδρος Ανθυπίατρος Αίας Ρυζιρούλης
Έφεδρος Ανθυπίατρος Στερ. Νικολούλης
Έφεδρος Ανθυπίατρος Κοσμάς Κατσίγρας
Έφεδρος Ανθυπίατρος Σωτ. Καραγκούνης
Εν αποστρατεία Ανθυπομοίραρχος Διον. Λίτσας
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Κτηματίας) Ευάγγ. Τσιμίνης
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Δημοδιδάσκαλος)
Φαίδων Γεννηματάς
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Μηχανικού (Κοινοτικός
Υπάλληλος) Σωτήριος Ζώτος
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Ταμιακός Υπάλληλος) Γερ. Μιχελής
Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Στρατολογίας Δημ. Μιχάλης
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φαρμακευτικού Σπυρ.
Κατινιώτης
Έφεδρος Ανθυπίατρος Αν. Αναγνωστόπουλος
Έφεδρος Ανθυπίατρος Δημ. Κανδύλλης
Έφεδρος Ανθυπίατρος Βασ. Συμπέθερος
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Διαχειριστικού (Λογιστής)
Κων. Συμπέθερος
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Σπουδαστής) Κ.
Κονοσκούβαρος
Έφεδρος Ανθυπίατρος Θεμ. Τσιμπλούλης
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Καθηγητής Θεολογίας) Αγισ. Παρτσάλης
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Αυτ/των (Φοιτητής) Βασ.
Μακρής
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού (Πτυχιούχος
Φυσικών) Κ. Κολυβάς

ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ 21-1-1943 ΩΡΑ 13 και 17’
ΒΑΘΜΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟΝ

Συνταγματάρχαι

5

--

5

Αντισυνταγματάρχαι

2

--

2

Ταγματάρχαι

10

--

10

Λοχαγοί

6

6

12

Υπολοχαγοί

5

14

19

Ανθυπολοχαγοί

2

21

23

Σύνολον

30

41

71

Αυτή είναι η τραγική περιπέτεια που μου έτυχε στην
μέση της Αδριατικής στην 21ην Ιανουαρίου 1943 ώρα
13 και 17' ημέρα Πέμπτη και που είχεν ως αποτέλεσμα
το χαμό τόσων παληκαριών του Αλβανικού έπους.
Δυστυχισμένοι συμπατριώται, ας είναι αιωνία η
μνήμη σας.
Πάνος Τσατσανίφος, Υπολοχαγός
Απόσπασμα από το ημερολόγιόν μου,
Πειραιεύς, Ιανουάριος 1946
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Ο Γεώργιος Κανάρης
Διαχειριστής Ταμείου Ψαριανών
Του Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου ΠΝ ε.α.

Ο

Γεώργιος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά και απεβίωσε στα Νέα Ψαρά (Ερέτρια) στις 6 Απριλίου
1848(1), ήταν ναυμάχος στις ναυτικές επιχειρήσεις της
επανάστασης του 1821(2) (και αγωνιστής στην πολιορκία του Μεσολογγίου το 1825-26), πρόκριτος και
δημογέροντας των Ψαριανών. Ήταν το μεσαίο αγόρι
του δημογέροντα των Ψαρών Μικέ Κανάρη και της
Μάρως (το γένος Βουρέκα, πού είχαν ακόμη δύο γιούς:
τον μεγαλύτερο Αναγνώστη και τον μικρότερο Κωνσταντίνο τον πυρπολητή).
Ο Γεώργιος Κανάρης διετέλεσε και διαχειριστής του
ταμείου των Ψαριανών, από τις αρχές του 1827 μέχρι
την 11η Νοεμβρίου 1833, οπότε και το παρέδωσε μαζί
με τα βιβλία διαχείρισης στην τότε Δημογεροντία στην
Αίγινα(3). Το ταμείο είχε εισροές χρημάτων από τα
εισοδήματα των νήσων του Αιγαίου Πελάγους, σε
αναλογία προς τον αριθμό των ψαριανών πλοίων που
συμμετείχαν στις επιχειρήσεις (διατίθεντο συνολικά
15-16 πλοία ), χρήματα που έστελνε η Διοίκηση που
κυβερνούσε την Ελλάδα, καθώς και από την διανομή
των λαφύρων, τους εράνους, τις δωρεές και την αγορά
των εθνικών εισοδημάτων/προσόδων. Οι δαπάνες του
ταμείου κάλυπταν μισθοδοσίες πληρωμάτων και στρατιωτών, οχυρωματικά έργα, αγορές κανονιών, όπλων
και πολεμοφοδίων, κατασκευή πυρπολικών, αποστολές
πλοίων για κατασκοπεία και ταχυπλόων μεταφοράς
ταχυδρομείου, τοπικές ανάγκες, τροφίμων, συντήρηση
νοσοκομείου. Επίσης διέθεσαν σημαντικά ποσά για
ναυτικές εκστρατείες πλοίων και πυρπολικών και συνδρομή χερσαίων επιχειρήσεων σε Σάμο, Μαγνησία και
Θεσσαλία(4).
Κατά την διάρκεια της εξάσκησης των καθηκόντων
του ως διαχειριστής του ταμείου, διεκπεραίωσε και τις
παρακάτω ιδιαίτερες οικονομικές υποθέσεις:
α. Την οφειλή του Εθνικού Ταμείου, στον ψαριανό
Καπετάνιο Δημήτριο Παπά Μικέλη ή Μικέ, του ποσού
των 13.800 γροσιών, σύμφωνα με την υπ. αριθμό 5373
απόδειξη της Διοικητικής Επιτροπής(5), για την εξόφληση των εξόδων της Γολέτας του, κατά τον αποκλεισμό του Ευρίπου και την πολιορκία του φρουρίου της

Χαλκίδας(6). Τα μέλη του Αρείου Πάγου(7) τον Σεπτέμβριο του 1823, προσέλαβαν στην υπηρεσία τους, τον
ψαριανό καπετάνιο που συμμετείχε στις ναυτικές επιχειρήσεις στον Ευβοϊκό Κόλπο μέχρι τον Απρίλιο του
1824(8). Το οφειλόμενο ποσό πληρώθηκε από τις Εθνικές Προσόδους της Πελοποννήσου(9).
β. Επίσης, την οφειλή της Ελληνικής Πολιτείας προς
το ταμείο των Ψαριανών, ποσού των 10345 γροσιών,
σύμφωνα με την υπ. αριθμό 989 απόδειξη της Αντικυβερνητικής Επιτροπής(9)(10), που καταβλήθηκαν από
το ταμείο των ψαριανών, για την αγορά των Εθνικών
Εισοδημάτων(12) του έτους 1825, των Επαρχιών Αγίου
Πέτρου, Πραστού και του Μοναστηριού Πραστού(13).
Οι δαπάνες του ταμείου των Ψαριανών πληρώθηκαν
από το Εθνικό Ταμείο(14).
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. 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. Πιστοποιητικό Δημογεροντίας Ψαρών υπ. αριθμ.141 Εν Αιγήνει
11 Νοεμβρίου 1833.
4. Νικόδημος Κ. Υπόμνημα της Νήσου Ψαρών (1862). Τόμος Α,
σελίδα 251 και Τόμος Β, σελίδα 346.
5. Έγγραφο Εθνικού Ταμείου υπ. αριθμό. 1084, Εν Αιγίνει 28
Ιανουαρίου 1827. Με διαταγή υπ. αριθ.5373 της Διοικητικής
Επιτροπής, που κυβερνούσε την Ελλάδα από τον Απρίλιο του
1826 μέχρι τον Απρίλιο του 1827.
6. Νικόδημος Κ. Υπόμνημα της Νήσου Ψαρών (1862). Τόμος Β,
σελίδα 236.
7. Ο Άρειος Πάγος ήταν η Γερουσία της Ανατολικής Ελλάδος, που
συστάθηκε με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στις 27
Μαρτίου 1821 στα Σάλωνα (Άμφισσα ) και καταργήθηκε το
1825.
8. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Η Ελληνική Επανάσταση.
Εκδοτική Αθηνών. Τόμος ΙΒ, σελίδα 339.
9. Οι Εθνικοί Πρόσοδοι των Επαρχιών ή Περιφερειών
(Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Νησιών) είναι έσοδα
από προϊόντα όπως σταφίδα, δημητριακά, ελαιόλαδο,
ενοίκια εθνικών μύλων, ιχθυοτροφείων και γης, τελωνείων κ.λπ., δηλαδή οι Εγχώριοι Πόροι ή τα Εθνικά εισοδήματα. Για εξεύρεση χρημάτων στο εσωτερικό της
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Εικόνα 2. Έγγραφο της
Επί της Οικονομίας Γραμματείας της Επικρατείας.

Εικόνα 3.
Πιστοποιητικό Δημογεροντίας Ψαριανών.
Πηγή Αρχείων Αντιναυάρχου Σ.Α. Κανάρη ΠΝ ε.α.
χώρας, η Κεντρική Διοίκηση (Εκτελεστικό, Διοικητική και
Αντικυβερνητική Επιτροπή) δια των Οργάνων της ή των
Διοικητών των Επαρχιών που διόριζε, μέσω δημοπρασιών
ενοικίαζε από το 1822 τις Εθνικές Προσόδους, σε προκρίτους, καπετάνιους και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους.
Η αγορά των προσόδων αποτέλεσε σημείο διαμάχης. Ο
Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας με την συσταθείσα Επιτροπή
Οικονομίας αναθεώρησε την διαδικασία και πέτυχε μεγάλη αύξηση για τα οικονομικά του κρατικού ταμείου.
10. Έγγραφο Ελληνικής Πολιτείας επί της Οικονομίας
Γραμματείας της Επικρατείας υπ’ αριθμό 518, Εν Αιγήνει
10 Δεκέμβριου 1827.
11. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή, ανέλαβε προσωρινά την
Διοίκηση της Ελλάδος την 3 Απριλίου του 1827, μέχρι την
άφιξη του Ι. Καποδίστρια τον Ιανουάριο του 1828.
12. Όπως στην Υποσημείωση (9).
13. Οι αναφερόμενες επαρχίες Πραστού και Αγίου Πέτρου,
διαχωρίσθηκαν το 1819, ο Πραστός από το Βιλαέτι Αγίου
Πέτρου και έγινε πρωτεύουσα του Βιλαετιού Πραστού.
Στον Υποθετικό Λογαριασμό Εσόδων Εξόδων του έτους
1823, στην ανάλυση των προϋπολογισμένων εσόδων των

δύο αυτών επαρχιών αναγράφονται για την Επαρχία
Πραστού το πόσο των 9.500 γρόσια και για την Επαρχία
του Αγίου Πέτρου το ποσό των 30.000 γρόσια.
14. Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου έγινε αρχικά το 1822,
αλλά λόγω κακής οργάνωσης, έλλειψης εμπειρίας και πολλών άλλων δυσχερειών ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί
από το 1824 στα πλαίσια της άφιξης του πρώτου δανείου
προς την Ελλάδα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σπανού ΓΡ. Δ.Η Συμβολή των Ψαριανών κατά το 1821 (1958) Αθήνα
2. Νικόδημος Κ. Υπόμνημα της Νήσου Ψαρών (1862). Τόμος Α, σελίδα
251 και Τόμος Β, σελίδες 346 και 236 .
3. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Η Ελληνική Επανάσταση. Εκδοτική
Αθηνών. Τόμος ΙΒ, σελίδα 339.
ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Πιστοποιητικό Δημογεροντίας Ψαρών υπ. αριθμ.141 Εν Αιγήνει 11
Νοεμβρίου 1833.
2. Έγγραφο Εθνικού Ταμείου υπ. αριθμό. 1084, Εν Αιγίνει 28 Ιανουαρίου 1827. Με διαταγή υπ. αριθ.5373 της Διοικητικής Επιτροπής.
3. Έγγραφο Ελληνικής Πολιτείας επί της Οικονομίας Γραμματείας της
Επικρατείας υπ’ αριθμό 518, Εν Αιγήνει 10 Δεκέμβριου 1827.
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Μία Ναυτική Τραγωδία
στον Ειρηνικό Ωκεανό το 1944
Του Υποναυάρχου Ιωάννη Π. Οικονομόπουλου ΠΝ ε.α. - Καθηγητή Σ.Ν.Δ.
Δεκέμβριος 1944
Ο 3ος Αμερικανός Στόλος Ειρηνικού (T.F. 38: 8 Θωρηκτά,
15 Καταδρομικά, 13 Αεροπλανοφόρα, 50 Αντιτορπιλικά, Ανεφοδαστικά) υπό τον Ναύαρχο W. F. Halsey, εκτελώντας αεροπορικές επιχειρήσεις κατά των Ιαπωνικών
Αεροδρομίων των Φιλιππίνων συναντήθηκε με τον
τυφώνα Cobra, μικρής μεν διαμέτρου αλλά ακραίας
σφοδρότητος (κατηγορίας 5): Βαρομετρική Πίεση 907
mbr, Άνεμοι άνω των 150 χλμ /ώρα με ριπές 220 χλμ/
ώρα, Κύματα ύψους 20 μέτρων, Βροχή κατακλυσμιαία.
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι σύγχρονες και
έγκαιρες μετεωρολογικές προγνώσεις των σταθμών
ξηράς ούτε οι μετεωρολογικοί δορυφόροι, αλλά ήταν
βέβαια γνωστά τα αφορώντα τις Τροπικές Περιστρεφόμενες Καταιγίδες.
Το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου, και παρά τις πολύ
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο Στόλος συνέχιζε τον
ανεφοδιασμό εν πλώ διότι ο φόρτος καυσίμων, ιδίως
των Αντιτορπιλλικών, είχεν ελαττωθεί πολύ. Όμως, η
ραγδαία καιρική επιδείνωση ανάγκασε τον Ναύαρχο
να διακόψει την πετρέλευση.

Ναύαρχος W. F. Halsey

USS New Jersey

Συγχρόνως, ο μετεωρολόγος Commander G. F. Kosco
της Ναυαρχίδος (Θωρηκτό Νew Jersey, ναυπηγήσεως
1942) εκτίμησε, ορθά μεν αλλά με καθυστέρηση, την
εξέλιξη της υπάρχουσας κακοκαιρίας σε τυφώναν από
την ραγδαία πτώση του βαρομέτρου. Όμως θεώρησε
(λάθος) ότι o τυφώνας βρισκόταν αρκετά ανατολικότερα του Στόλου και, επομένως, θα απομακρυνόταν
ΒορειοΔυτικά, ενώ στην πραγματικότητα πλησίαζε από
Νότο.
Σύμφωνα με την λάθος πρόγνωση, ο Στόλος θα
βρισκόταν στο πλεύσιμο ημικύκλιο του τυφώνος, δηλαδή θα μπορούσε να τον αποφύγει.
Ο Ναύαρχος, ενημερωθείς, δέταξε πορεία προς Νότο
για την γρήγορη απομάκρυνση από τον τυφώναν, αλλά
οδηγήθηκε ταχύτερα προς την καταστροφή.
Την 18η Δεκεμβρίου, 300 μίλια ανατολικά των Φιλιππίνων η κατάσταση έγινε ανεξέλεκτη. Η επόμενη
διαταγή του Ναυάρχου προς τους Κυβερνήτας των
Πλοίων ήταν το διεθνώς γνωστό: «proceed at will»
(χειρίσατε κατά κρίσην σας) που, σε περίπτωση Θεομηνίας, σημαίνει: χειρισμοί πλοίων αναλόγως των
δυνατοτήτων τους και της επικρατούσης σ’ αυτά καταστάσεως. Οι απώλειες του Στόλου ήταν: 3 Αντιτορπιλλικά ανατράπηκαν βυθισθέντα αύτανδρα, 1 ελαφρύ
Καταδρομικό - 3 μεγάλα Αεροπλανοφόρα - 3 μικρά
Αεροπλανοφόρα και 3 Αντιτορπιλικά υπέστησαν σοβα-
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Πλοία του 3ου Στόλου Ειρηνικού, στον Τυφώνα «Cobra»

ρές ζημιές, 19 άλλα Πλοία από Βαρέα Καταδρομικά
μέχρι Βοηθητικά είχαν μικρότερες ζημιές, σε 3 Αεροπλανοφόρα εκδηλώθηκαν πυρκαγιές λόγω συντριβής
αεροσκαφών στις θέσεις στερεώσεώς τους και 146
αεροσκάφη αχρηστεύθηκαν αναφλεγέντα από προσκρούσεις ή παρασυρθέντα από την θάλασσα, λόγω
των μεγάλων κλίσεων των Αεροπλανοφόρων, και 790
άνδρες φονεύθηκαν επί των πλοίων ή χάθηκαν παρασυρθέντες από την μαινόμενη θάλασσα.

Η Δημιουργηθείσα Κατάσταση
Τα χαρακτηριστικά της καταστάσεως, όπως προκύπτουν
από τα Ημερολόγια των διασωθέντων Πλοίων και τις
ληφθείσες φωτογραφίες ήταν:
1. Ορατότης από μηδέν έως 1.000 υάρδες (1/2 ν.μιλ.)
2. Η θάλασσα σάρωνε τα καταστρώματα και εισερχόταν
στα διαμερίσματα από αεραγωγούς και ανοίγματα.
3. Κατάκλυση μηχανοστασίων και λοιπών διαμερισμάτων μέχρις ύψους 2 έως 3 ποδών (περίπου 1 μέτρο)
από τα δάπεδα.
4. Βραχυκυκλώματα από τα νερά σε ηλεκτρικούς πίνακες και μηχανές.
5. Αδυναμία πηδαλιουχήσεως, black out ισχύος και

φωτισμού, κράτηση μηχανών, απώλεια επαφών
radar και επικοινωνιών.
6. Ο άνεμος και τα κύματα παρέσυραν ιστούς, αεραγωγούς, λέμβους, επωτίδες (όπου στερεώνονται οι
λέμβοι) και γενικώς τις υπερκατασκευές των πλοίων,
κάνοντας αδύνατη την επέμβαση του πληρώματος
για την στερέωση του υλικού ή την ρίψη στην θάλασσα των παρασυρομένων υλικών σε καταστρώματα και διαμερίσματα.
7. Οι άνδρες ήταν αδύνατο να προφυλαχθούν κάπου,
και ν’ αναπαυθούν.
8. Τα πλοία όχι μόνο είχαν μεγάλες κλίσεις αλλά αυτές
διατηρούντο, από τον δυνατό άνεμο, για πολύ ώρα
εμποδίζοντας την επαναφορά των Πλοίων στην
οριζόντια θέση και την συνέχιση του διατοιχισμού.
9. Τα βυθισθέντα Πλοία πήραν επιδεινούμενη κλίση
50° έως 80° υπηνέμως, έμειναν αιωρούμενα για
λίγο στην κλίση αυτή και στην συνέχεια ανατράπηκαν τελείως, επιπλέοντας ανάποδα για λίγο πριν
καταποντισθούν.
10. Ο Στόλος είχε διασκορπιστεί σε έκταση περίπου
3000 μίλια2.
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Τα Μετά την Καταιγίδα
1. Η Cobra δημιουργήθηκε την 14η και εκφυλίστηκε
την 19η Δεκεμβρίου.
2. Την 26η Δεκ. 1944, στην βάση Ulithi των νήσων
Caroline του Ειρηνικού, επί του U.S.S. Cascade συγκροτήθηκε Ναυτοδικείο υπό τον Διοικητήν Ειρηνικού Ναύαρχο C. Nimitz.
3. Ο Ναύαρχος Halsey, που είχε και το παρανόμι
ταύρος (bull) λόγω ορμητικότητος, αποφασιστικότητος
και εμμονής στον τεθέντα σκοπό, θεωρήθηκε υπεύθυνος
«για λάθος ενέργειες» χωρίς άλλες κυρώσεις. Του αναγνωρίστηκε η ηρωική και ένδοξη προϊστορία, η δημοφιλία και, κυρίως, η μεγάλη επιχειρησιακή φόρτιση («Stress
of war operation»), χωρίς την οποία ίσως ήλεγχε προσωπικά την μετεωρολογική πρόγνωση - εισήγηση.
4. Συμπερασματικά, η τραγωδία οφείλεται στον
συνδυασμό μετεωρολογικών και επιχειρησιακών λαθών:
τα σημάδια του τυφώνος υπήρχαν αλλά δεν αξιολογήθηκαν σωστά και εγκαίρως, ενώ ο Ναύαρχος, πιεζόμενος από τον χαμηλό φόρτο καυσίμων, συνέχιζε την
πετρέλευση μέχρις ότου αυτή έγινε αδύνατη, λόγω
εγγύτητος του τυφώνος.
5. Μετά από πρόταση του ναυάρχου Halsey, οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες του Ειρηνικού αναβαθμίστηκαν σημαντικά.

Το Αφήγημα, η Ταινία και το Δίδαγμα
Η τραγωδία στον Ειρηνικό το 1944 αποθανατίστηκε ως αφήγημα και ταινία με τον ίδιο τίτλο: «Η Ανταρσία του Caine». Η
νουβέλα πήρε το βραβείο Pulitzer το 1951 και η ταινία το
1954, βασισμένη στη νουβέλα, έκανε ρεκόρ θεαματικότητας
σε διαδοχικά έτη. Αμφότερα αποδίδουν πιστά τις σκληρές
συνθήκες του περιστατικού, διότι ο συγγραφέας είχε την
προσωπική εμπειρία.
Η «ανταρσία» ουδέποτε συνέβη στην πραγματικότητα,
όμως η αξία του αφηγήματος και της ταινίας έγκειται στο
δίδαγμά τους: «η συμπεριφορά και οι αποφάσεις των Κυβερνητών Πολεμικών Πλοίων σε κρίσιμες καταστάσεις, με
γνώμονα τα ήθη και έθιμα του Πολεμικού Ναυτικού».
Η νουβέλα γράφτηκε από τον Herman Wouk (1915-2019)
που υπηρέτησε στον 3ο στόλο από το 1942 έως το 1946 ως
έφεδρος αξιωματικός. Βίωσε τυφώνες, έλαβε μέρος σε έξι
(6) μεγάλες αποβατικές επιχειρήσεις στον Ειρηνικό, κι αργότερα έγραψε: «μεταξύ πολλών άλλων, έμαθα πως συμπεριφέρονται οι άνδρες υπό πίεση». Υπηρέτησε στο USS Zane και
ως Ύπαρχος στο USS Southard το οποίο έπεσε σε δύο τυφώνες στις 17 Σεπτεμβρίου και στις 9 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα
αντίστοιχες προσαράξεις σε υφάλους, εκ των οποίων ο
δεύτερος το κατέστρεψε. Τα πλοία αυτά ήταν Αντιτορπιλικά
τύπου Cleamson ναυπηγήσεως 1919 και μέγιστης ταχύτητας
35κ. Με τις κατάλληλες μετατροπές, έγιναν και ταχέα Ναρκαλιευτικά για την εκκαθάριση των εκτεταμένων ναρκοπεδίων των Ωκεανών, δηλαδή πλοία διπλού ρόλου: Αντιτορπιλικά/Ναρκαλιευτικά (DD/DMS).

U.S.S. Rodman - Το κινηματογραφικό U.S.S. Caine
Για τον ρόλο του κινηματογραφικού U.S.S CAINE, που ήταν
ένα φανταστικό πλοίο το οποίο επίσης ουδέποτε υπήρξε, το
Αμερικανικό Ναυτικό διέθεσε το U.S.S. Rodnam – DD456/
DMS21 (φωτό), τύπου Cleaves ναυπηγήσεως 1940-1942 που
το 1944 μετατράπηκε επίσης σε Ναρκαλιευτικό (DMS).
Το 1951 παραχωρήθηκαν και στο Ελληνικό Ναυτικό δύο
Αντιτορπιλικά τύπου Cleaves. Τα μεγάλα και σχετικά σύγχρονα Αντιτορπιλικά ΝΙΚΗ – ΔΟΞΑ του τότε στόλου μας, όπως
θυμόμαστε οι παλαιότεροι.
Η ονομασία CAINE, του υποτιθέμενου πλοίου ανταρσίας,
είναι επίσης αλληγορική και παραπέμπει στους αδελφούς
Κάϊν και Άβελ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κάϊν φόνευσε τον
αδελφό του, ενώ ο Ύπαρχος του Πλοίου καθαίρεσε τον Κυβερνήτη. Επειδή αυτός δεν δέχθηκε ν’αναπρωρήσει το πλοίο
στον καιρό (ν’ ανακωχεύσει), παρόλο ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και διατοιχιζόταν επικίνδυνα, με την δικαιολογία ότι δεν είχε λάβει διαταγή : “proceed at will” (βλέπε
τραγωδία). Επρόκειτο για ακραία προσήλωση στις διαταγές
η οποία, όμως, αντίκειται σε μια άλλη βασική αρχή των επιχειρήσεων: «προέχει η ασφάλεια προσωπικού και υλικού»,
όταν βέβαια ΔΕΝ αντιμετωπίζουμε εχθρόν, όπως τότε συνέβαινε σύμφωνα με το σενάριον. Όσοι έχουν δει την ταινία,
θα θυμούνται την εξαιρετική ερμηνεία του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ
(Κυβερνήτης) στην Γέφυρα του κλυδωνιζόμενου πλοίου, με
έκδηλη την αγωνία και τον φόβο και στα πρόθυρα νευρικού
κλονισμού να στριφογυρίζει νευρικά στα δάχτυλά του μια
μπίλια. Η ταινία υπάρχει στο Διαδίκτυο, ιστότοπος: The Game
Muting (film) - Wikipedia.
Σημειώσεις:
α. Το άρθρο αυτό προέρχεται από το βιβλίο του γράφοντος: «Ο ΚΑΙΡΟΣ Βασική Ναυτική Μετεωρολογία».
β. Στο Α΄ Μέρος, Κεφάλαιο 3 του βιβλίου, περιγράφονται: τα χαρακτηριστικά των Τροπικών Καταιγίδων, οι περιοχές και εποχές εμφανίσεώς
τους, οι φυσικές προειδοποιήσεις για την δημιουργία τους, και οι
κατάλληλοι χειρισμοί αποφυγής τους από τα πλοία. Θα περιγραφούν σε επόμενο άρθρο μας.
γ. Ο γράφων διδάχθηκε την Ναυτική Μετεωρολογία στην Σ.Ν.Δ., και ειδικότερα κατά την απόκτηση “Πτυχίου Ναυτιλίας” στην Αγγλική Σχολή
“H.M.S. DRYAD”, όπου η προαναφερθείσα τραγωδία ήταν θέμα μελέτης και αναλύσεως.
φωτό ειλημμένη στις 22_01_2021 από το: https://www.google.com/search?q=W. F. Halsey
φωτό ειλημμένη στις 22_01_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Ανταρσία_του_Κέιν#/
media/Αρχείο:Mutiny_0.jpg
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Σύντομη ανασκόπηση
των ιστορικών γεγονότων
της παλιγγενεσίας του Έθνους του 1821
Tου Πλοιάρχου (Ε) Χρ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.
Πρόλογος

Τ

ο Ελληνικό Έθνος υποδουλωμένο για 400 χρόνια,
κάτω από τον σκληρό και ανελέητο δυνάστη δεν
τολμά να ξεσηκωθεί, διότι τον περιμένει κρεμάλα. Επί
πλέον το Ευρωπαϊκό κλίμα δεν αφήνει περιθώρια επαναστατικών κινημάτων διότι η Ιερά Συμμαχία της Ευρώπης απαγορεύει κάθε επαναστατική κίνηση.
Υπάρχουν όμως και πολλές φωτεινές μορφές που
διαπαιδαγωγούν και χειραγωγούν τον λαό, του θυμίζουν
το ιστορικό παρελθόν του και ότι δεν του αξίζει να ζει
υποδουλωμένος σε ένα άξεστο και αμόρφωτο δυνάστη.
Ένα από αυτά τα φωτεινά παραδείγματα ήταν και ο
Ρήγας Φεραίος, ο μέγας εθνεγέρτης και διαφωτιστής με
τον επαναστατικό Παιάνα του, τον «ΘΟΥΡΙΟ», που τραγουδούσαν όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ «ως πότε παλληκάρια θα
ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες τα
βουνά» κ.λπ. Έτσι έσπειρε το σπόρο της ελευθερίας στο
ελληνικό έθνος, ο οποίος στην πορεία βλάστησε και την
κατάλληλη στιγμή, έγινε ο ξεσηκωμός από την Πελοπόννησο. Και η κατάλληλη ώρα έρχεται, μέσω της Φιλικής
Εταιρείας, την οποία ίδρυσαν οι Ξάνθος, Σκουφάς και
Τσακάλωφ στην Οδησσό της Ρωσίας. Στη Φιλική Εταιρεία
μέλη ήσαν και επιφανείς Έλληνες του εξωτερικού, όπως
ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο πέμπτος, ο Ιγνάτιος Επίσκοπος
Ουγγροβλαχίας, οι ηγεμόνες των Παραδουνάβιων περιοχών, ο Κολοκοτρώνης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο
Παπαφλέσσας κ.ά.
Και έτσι στο συνέδριο της Βοστίτσας (Αίγιο), στο
οποίο συμμετείχαν όλοι οι Προεστοί της Πελοποννήσου
και αρκετοί Αρχιερείς, πήραν την Απόφαση ότι οι Έλληνες πρέπει να επαναστατήσουν αλλά όχι ακόμη. Με
την Απόφαση αυτή διαφώνησε ο Παπαφλέσσας ο οποίος είπε: «Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως πριν μας
υποψιασθούν οι Τούρκοι. Και είμαστε έτοιμοι» και
μάλιστα έδειξε μια επιστολή προς πιστοποίηση των
λεγομένων του. Το Συνέδριο δεν πείσθηκε και πήραν
Απόφαση να κλείσουν τον Παπαφλέσσα σε Μοναστήρι. Αυτός δεν υπάκουσε και διέφυγε στα Καλάβρυτα,
από όπου στη συνέχεια και με δική του πρωτοβουλία

εδόθη η εντολή να ξεκινήσει η Επανάσταση. Αμέσως
σαν πυρκαϊά, διαδόθηκε σε όλη την Πελοπόννησο και
τα πλησιέστερα νησιά, Σπέτσες, Ύδρα, και στη συνέχεια
στα Ψαρά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι, απρογραμμάτιστα, ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, που
γιορτάζουμε εφέτος τα 200 χρόνια της.



Αυτό που βοήθησε την επανάσταση ήταν και οι θυσίες
των 25.000 σφαγιασθέντων στην Χίο το 1822, οι 5.000
νεκροί κατά την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826, οι
χιλιάδες σφαγιασθέντες στην Κωνσταντινούπολη…
προκάλεσαν τον οίκτο και την συμπάθεια των ευρωπαϊκών λαών και κυβερνήσεων. Ως απόρροια των αναφερομένων δραματικών γεγονότων, οι Μεγάλες Δυνάμεις
έδειξαν ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα με την
Συνθήκη του Λονδίνου το 1827. Η Συνθήκη αυτή προέβλεπε την ρύθμιση των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλήνων
και Τούρκων. Η άρνηση όμως της Τουρκίας να δεχθεί
τους όρους της Συνθήκης, οδήγησε στην ναυμαχία του
Ναβαρίνου στις 20 Οκτ. 1827.
Στην Ναυμαχία αυτή οι ναυτικές δυνάμεις, Αγγλίας,
Γαλλίας και Ρωσίας, υπό την ηγεσία των Ναυάρχων
Κόρδιγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν αντίστοιχα, κατέστρεψαν κυριολεκτικά τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Η απρόσμενη αυτή εθνοσωτήρια ναυμαχία, έσωσε ουσιαστικά την αιμορραγούσα επανάσταση. Με την ναυμαχία
του Ναβαρίνου έγινε η πρώτη διεθνής ενέργεια αναγνώρισης και στήριξης της ελληνική επανάστασης.
ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Οι πιο επικίνδυνοι εμφύλιοι πόλεμοι στην νεότερη
ελληνική ιστορία της Ελλάδας μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί της περιόδου 1823-1825, γιατί οι συνέπειές
τους, παραλίγο να κατέστρεφαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο πρώτος εμφύλιος άρχισε το Φθινόπωρο του
1823 μέχρι τον Μάιο του 1824. Περιοχή επιχειρήσεων
Αρκαδία και Αργολίδα με αντιπάλους από την μια μεριά
τον Θ. Κολοκοτρώνη και από την άλλη τον Κουντουριώτη, Κωλέτη και Ζαίμη… Με την επικράτηση των κυβερνητικών, ο Θ. Κολοκοτρώνης υπέγραψε συμφωνία
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τερματισμού των εχθροπραξιών. Ο δεύτερος εμφύλιος
διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1824 μέχρι τον Ιανουάριο
του 1825. Στον εμφύλιο αυτό σκοτώθηκε ο υιός του
Κολοκοτρώνη, ο Πάνος, στις 13 Νοεμβρίου 1824. Ο Θ.
Κολοκοτρώνης θρηνώντας την απώλεια του αγαπημένου
του γιου αποσύρεται και παραδίδεται για να σταματήσει η εμφύλια διαμάχη.
Γεννάται το ερώτημα, ότι, έπρεπε να σκοτωθεί ο
Πάνος Κολοκοτρώνης και όχι μόνο, στην μάχη Ελλήνων
εναντίον Ελλήνων για να αντιληφθεί ο Θ. Κολοκοτρώνης
ότι έπρεπε να σταματήσει την εμφύλια σφαγή και να
παραδοθεί; Ή μήπως προ του εμφυλίου να διαπραγματεύονταν τους όρους επίλυσης των διαφορών τους και
συμφιλίωσης με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για
να αποφευχθεί πάση θυσία ο αδελφοκτόνος πόλεμος;
Από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση θα έπρεπε να
διαπραγματευθεί με τον Θ. Κολοκοτρώνη τις όποιες
διαφορές τους, ώστε να αποφεύγονταν η εμφύλια σύρραξη, και μάλιστα εν μέσω του αγώνα για την ανεξαρτησία και όχι να επιστρατεύσει περί τους 3.000 στερεοελλαδίτες και με χρήματα των δανείων της Αγγλίας, για να
πολεμήσουν τους ομοεθνείς Πελοποννήσιους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε ως Κυβερνήτη
της χώρας τον Ιωάννη Καποδίστρια. Παρά τις προσπάθειες του Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου Α΄ να μην εγκαταλείψει την θέση του Υπουργού των Εξωτερικών της
Ρωσίας, ο μεγάλος αυτός Έλληνας παραιτήθηκε από
την επίζηλο θέση που κατείχε, αποδέχτηκε την πρόταση της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, ρευστοποιώντας
μάλιστα και την περιουσία του, την οποία κατέθεσε στο
άδειο ελληνικό ταμείο, δημιουργώντας το πρώτο ελληνικό δημόσιο κεφάλαιο.
Στις 20 Ιανουαρίου 1828, οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις
αποβίβασαν τον Ι. Καποδίστρια στο Ναύπλιο για να
αναλάβει στη συνέχεια ένα βαρύ και δυσβάστακτο
έργο, καθόσον η μόλις απελευθερωθείσα Ελλάδα ήταν
σε άθλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν έργα υποδομής,
λιμάνια, γέφυρες, οδικά δίκτυα, το εμπόριο, η γεωργία
η βιοτεχνία… ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, ο δε αναλφαβητισμός των 760.000 Ελλήνων ξεπερνούσε το 90%. Ο
Ιμπραήμ είχε υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος
της Πελοποννήσου. Στρατός, στόλος και πολεμοφόδια
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Σχολεία, δικαστήρια, αστυνομία, Σύνταγμα δεν υπήρχαν και τα δάνεια της Αγγλίας
ανεξόφλητα. Παρά τις τεράστιες προαναφερθείσες
δυσκολίες που συνάντησε, είχε να αντιμετωπίσει και
κάποιους που μάχονταν της πολιτικής του, καθόσον
θίγονταν τα ιδιοτελή συμφέροντά τους. Παρ’ όλα αυτά
και μετά από συνεχόμενες διπλωματικές προσπάθειες,
πέτυχε να υπογραφεί από τις Μεγάλες Δυνάμεις στις

Ιωάννης Καποδίστριας

3 Φεβρουαρίου 1830, η διεθνής αποδοχή του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με συνοριακή γραμμή Σούρπη (Μαγνησία) - Αμβρακικού κόλπου. Προσπάθειες
κάθε έντιμου Ταγού της πατρίδος μας για το συλλογικό
εθνικό συμφέρον θα πρέπει να στηρίζονται και να
υποστηρίζονται με κάθε τρόπο ομόθυμα από τον ελληνικό λαό, παραμερίζοντας κάθε πολιτικό ή ιδιοτελές
συμφέρον, για χάρη της πατρίδας μας.
Ο Ι. Καποδίστριας, ο θεόσταλτος αυτός άνθρωπος που
εγκατέλειψε μια σημαντική και πιο ασφαλή θέση ως
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προτίμησε να έρθει
στην πατρίδα του για να προσφέρει τις πολύτιμες και
δημιουργικές του υπηρεσίες και μάλιστα ανιδιοτελώς,
στη ρημαγμένη από την τουρκοκρατία χώρα του και από
τις εμφύλιες διαμάχες, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε .
Πρωταρχικός του σκοπός ήταν να δημιουργήσει κτηματολόγιο για να μοιρασθεί η καλλιεργήσιμη γη ισομερώς
σε όλους, καθόσον θεωρούσε άδικο μια στις δέκα οικογένειες να μην έχουν ιδιόκτητα κτήματα. Η ενέργεια αυτή
έφερε την οργισμένη αντίδραση των κοτζαμπάσηδων και
των προεστών, γιατί με τη φυγή των Τούρκων ήθελαν να
ιδιοποιηθούν τα τσιφλίκια τους. Έτσι, η απόφαση αυτή,
του έντιμου και δίκαιου Κυβερνήτη δημιούργησε ισχυρή
αντιπαλότητα με Μαυροκορδάτο, Μιαούλη, Ζαΐμη, Κουντουριώτη, Μαυρομιχάλη… ο δε, Γ. Μαυρομιχάλης, κήρυξε επανάσταση στην Μάνη, όταν του αφαιρέθηκαν τα
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Ναυτικό κανόνι του 1821

φορολογικά προνόμια που του είχαν παραχωρηθεί επί
τουρκοκρατίας. Ο δε Μιαούλης, όταν κλήθηκε από την
Κυβέρνηση να παραδοθεί, την 1η Αυγούστου 1831 κατέστρεψε τη φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ» καθώς και την κορβέτα
«ΥΔΡΑ» πλοία του ελληνικού στόλου στον Πόρο. Ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας, ο Κανάρης και ο Ραγκαβής στιγμάτισαν την πράξη αυτή σαν προδοσία και κακούργημα, ο
δε λαός, ως έγκλημα κατά της πατρίδας.
Ο δε Μιαούλης θεώρησε την πράξη του αποτέλεσμα
οριακής έξαψης και λυπήθηκε που εκείνη τη στιγμή δεν
βρέθηκε κάποιος άνδρας επιπέδου Τρικούπη ή Μαυροκορδάτου για να του αποτρέψει το χέρι (αυτά ειπώθηκαν αργότερα στον Σ. Τρικούπη). Βλέπετε το μίσος,
η εμφύλια διχόνοια, τα πολιτικά, και ιδιοτελή συμφέροντα, ενίοτε τυφλώνουν ακόμη και τους πιο ένθερμους
πατριώτες και τους οδηγούν σε πράξεις που αργότερα
μετανοούν, όπως η επαίσχυντη αναφερόμενη ενέργεια
του Μιαούλη να βυθίσει πολεμικά πλοία του εθνικού
στόλου.
Παρά την εχθρότητα που συνάντησε από τους αντιπάλους του, στα τριάμισι χρόνια που κυβέρνησε την
χώρα, το έργο του υπήρξε κολοσσιαίο και όπως παρακάτω: Ίδρυσε στρατιωτική σχολή, γεωργική σχολή,
ακαδημία εκπαιδευτικών, γενικό σχολείο, ορφανοτροφείο, τυπογραφείο, αρχαιολογικό μουσείο, νοσοκομείο,
αστυνομία, ταχυδρομείο… ήταν κάποια από τα κύρια
έργα του και μάλιστα χωρίς δανεισμό, αλλά με χρήματα της προσωπικής του περιουσίας και από τις συνδρομές πλουσίων του εξωτερικού, γιατί εκτιμούσαν τις
προσπάθειές του και γνώριζαν την εντιμότητά του.
Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το όραμά του.
Την 27η Σεπτεμβρίου 1831 ο Γεώργιος και Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλης, δολοφόνησαν τον θεόσταλτο Κυβερνήτη καθ’ οδόν προς την εκκλησία του Ναυπλίου. Μετά
την δολοφονία του χαρισματικού Κυβερνήτη, άρχισε ο
κατήφορος του νεοσύστατου κράτους με κυρίαρχο
στοιχείο, τα προσωπικά συμφέροντα, την διαπλοκή,
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τον αρρωστημένο κομματισμό, και την διαφθορά της
κρατικής μηχανής.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις το 1833 καθόρισαν ως πολίτευμα της Ελλάδας την απολυταρχική Μοναρχία. Ο
πρώτος βασιλιάς καθορίστηκε ο 17χρονος Βαυαρός
πρίγκιπας Όθων. Το 1833 μαζί του αφίχθησαν και 4.200
Βαυαροί μισθοφόροι στρατιώτες για να διασφαλίσουν
τα σύνορα και να επιβάλουν την τάξη. Ο Όθων τα πρώτα 10 χρόνια βασίλεψε με αυταρχικότητα και κάτω από
την καθοδήγηση των Βαυαρών συμβούλων της αντιβασιλείας. Λόγω της σκληρής αυταρχικότητας των Βαυαρών προκλήθηκε επανάσταση από τους Καλλέργη και
Μακρυγιάννη το 1843, με αποτέλεσμα η απολυταρχική
Μοναρχία μεταβλήθηκε σε Συνταγματική Μοναρχία.
Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του και λόγω
της εσωτερικής διχόνοιας, υπήρξε η καταδίκη σε θάνατο και φυλάκιση κορυφαίων αγωνιστών της επανάστασης, όπως του Θ. Κολοκοτρώνη, του Πλαπούτα το 1833
καθώς και του Μακρυγιάννη το 1852.
Το 1862 ο Όθων εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και
έξωση από την ελληνική επικράτεια.
Το 1863 οι Μεγάλες Δυνάμεις επέλεξαν ως νέο
βασιλιά τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο Α’. Τότε η Αγγλία
προσέφερε ως δώρο στον νέο βασιλιά την ένωση των
Επτανήσων στον ελληνικό κορμό.
Το 1882, με την έγκριση των προστάτιδων δυνάμεων, τα ελληνικά στρατεύματα προσάρτησαν στον ελληνικό χώρο την Θεσσαλία, η οποία επικυρώθηκε με
την Συνθήκη του Βερολίνου. Για την ένωση της Θεσσαλίας με την Ελλάδα καθοριστικές και ουσιαστικές ήταν
οι ενέργειες του μεγάλου φιλέλληνα «Γλάδστωνα», ο
οποίος στην συνέχεια είπε: «Τίποτα στην ζωή μου δεν
μου έδωσε μεγαλύτερη χαρά από την αναίμακτη ένωση
της Θεσσαλίας με την Ελλάδα». Ανδριάντας του κοσμεί
την είσοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών για να μας
θυμίζει τον άνθρωπο που εργάστηκε για την Ελλάδα.
Και πάλι για μια ακόμη φορά τα εθνικά μας σύνορα
επεκτάθηκαν με την βοήθεια - απόφαση των προστάτιδων Μ. Δυνάμεων.
Μετά την δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ευτύχισε να έχει έναν ακόμη
εξαίρετο πολιτικό, με ξεχωριστό ήθος, εντιμότητα,
οράματα, με εξαίρετα διοικητικά χαρίσματα και με
διεθνή αναγνώριση, τον Χαρίλαο Τρικούπη από το
Μεσολόγγι. Μεγάλα έργα, όπως η διάνοιξη του ισθμού
της Κορίνθου, το σιδηροδρομικό δίκτυο, γέφυρες, μεγάλα λιμενικά έργα, επέκταση του οδικού δικτύου…
έγιναν κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.
Δυστυχώς έχασε τις εκλογές το 1895 από έναν δημαγωγό πολιτικό, που με τις υποσχέσεις, τα ρουσφέτια,
έφερε την φαυλότητα στην πολιτική ζωή του τόπου.
Πολιτικοί του επιπέδου του Ι. Καποδίστρια και Χαρί-
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Το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη στην Παλιά Βουλή.
Αναγράφεται η ρήση
«Η Ελλάς θέλη να ζήση και θα ζήση»

λαου Τρικούπη θα πρέπει να στηρίζονται από τον
ελληνικό λαό, αποφεύγοντας πάντα τους δημαγωγούς
πολιτικούς, γιατί οι δημαγωγοί πολιτικοί ενίοτε είναι
πιο επικίνδυνοι από τους ανίκανους, γιατί είναι ικανοί
για όλες τις κακές για την πατρίδα μας συμφορές.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρξαν δύο χρεοκοπήσεις. Το 1893 επί Χαρίλαου Τρικούπη λόγω του υπερβολικού δανεισμού για την κατασκευή των μεγάλων
έργων, και το 1897 επί Δεληγιάννη, λόγω δανεισμού
για την πολεμική αποζημίωση στους Τούρκους για τον
πόλεμο του 1897, και λόγω της κακοδιαχείρισης των
προεκλογικών δημαγωγικών υποσχέσεών του.
Το 1896 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι πρώτοι
Ολυμπιακοί Αγώνες μετά την διακοπή τους επί αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Θεοδοσίου το
395 μ.Χ. Η πρωτοβουλία για την ανασύσταση των αγώνων ήταν από τον Γάλλο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, με χρηματοδότες τον Ε. Ζάππα και τον Γ. Αβέρωφ, ο οποίος
χρηματοδότησε την κατασκευή του Παναθηναϊκού
Σταδίου με 920.000 χρυσές δραχμές. Γεννάται το ερώτημα, υπάρχουν σήμερα εθνικοί Ευεργέτες; Δυστυχώς,
επτωχεύσαμε και από ευεργέτες.
Το 1897 οι Οθωμανοί αρνήθηκαν στην Ελλάδα την
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αυτονομία και ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος,
και λόγω της άρνησης, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο
εναντίον τους. Τότε απέπλευσαν πολεμικά πλοία προς
την Κρήτη υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Γεωργίου.
Στην αρχή, οι Μεγάλες Δυνάμεις αντιτάχθηκαν στον
πόλεμο αυτό, προτείνοντας την αυτονόμηση της Κρήτης,
αποκλείοντας την ένωση. Αλλά μετά την δολοφονία
του Βρετανού Προξένου στα Χανιά από τους Τούρκους,
οι στόλοι Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, κατέπλευσαν
στην Κρήτη για να θέσουν το τέλος στην οθωμανική
κυριαρχία.
Στη συνέχεια και λόγω των συγκρούσεων με τους
Τούρκους στο νησί, οδήγησαν την χώρα σε γενικευμένο πόλεμο με την οθωμανική αυτοκρατορία το 1897,
όπου οι τουρκικές δυνάμεις στα μέτωπα Θεσσαλίας
και Ηπείρου υπερίσχυαν των ελληνικών δυνάμεων, με
αποτέλεσμα να πετύχουν εύκολη νίκη και να φτάσουν
μέχρι την Λαμία, όπου οι Μεγάλες Δυνάμεις σταμάτησαν την προέλασή τους προς την Αθήνα, όπως αρχικά
είχαν σχεδιάσει, με σκοπό να ξανά κατακτήσουν την
ελληνική επικράτεια. Για μια ακόμη φορά, μετά την
Ναυμαχία του Ναβαρίνου, η χώρα σώζεται από τις
Μεγάλες προστάτιδες Δυνάμεις.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1897 μετά από έντονες πιέσεις
των Μ. Δυνάμεων, υπογράφτηκε εκεχειρία, με παραχώρηση κάποιων εδαφών της βόρειας Θεσσαλίας, και
την υποχρέωση πληρωμής στους Οθωμανούς το δυσβάστακτο ποσό των 4.000.000 χρυσών λιρών Τουρκίας, ως πολεμικές αποζημιώσεις.
Το 1905 έλαβε χώρα η επανάσταση στο Θέρισο, υπό
την ηγεσία του Ελ. Βενιζέλου και λόγω αυτής, άρχισε η
διαδικασία για την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με
την μητέρα Ελλάδα. Με την ανεκτίμητη βοήθεια των
Μ. Δυνάμεων, η Ελλάδα, ενώ ηττήθηκε στον πόλεμο
του 1897, κατάφερε και με την βοήθειά τους να επανακτήσει ολόκληρη την Θεσσαλία και στην συνέχεια να
πετύχει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα στους
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913. Συγκεκριμένα,
την 1η Δεκεμβρίου 1913 κηρύχθηκε επίσημα η ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα, τερματίζοντας την τουρκική
κυριαρχία στο νησί από το 1669.
Την χρονική εκείνη περίοδο άρχισε και ο μακεδονικός αγώνας, όπου θυσιάστηκε ο πρωτεργάτης και ήρωας του μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς στις 13
Οκτωβρίου το 1904.
Το Μάιο του 1905 δολοφονείται στις σκάλες της
Βουλής ο Θεόδωρος Δεληγιάννης από έναν χαρτοπαίχτη του υποκόσμου. Είναι γεγονός ότι την εποχή εκείνη,
οι ληστές και οι άνθρωποι του υποκόσμου δρούσαν
ανεξέλεγκτα στην καθημερινή ζωή. Η βρώμικη αυτή
δράση έκθεταν το κύρος της χώρας στην Ευρώπη, όπως
η σφαγή των ευρωπαίων ομήρων στο Δήλεσι, που με
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Ο όρκος, ελαιογραφία του Δ. Τσόκου (1849).

την σφαγή αυτή η Ελλάδα κατηγορήθηκε από τον ευρωπαϊκό τύπο ως «ορμητήριο ληστών και πειρατών - Η
χώρα των βαρβάρων».
Στη συνέχεια, λόγω συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας, οικονομικής κατάρρευσης, της ανικανότητας των
κυβερνήσεων να λύσουν τα προβλήματα του λαού,
εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, από κατώτερους Αξιωματικούς την 15η Αυγούστου 1909. Το
στρατιωτικό αυτό κίνημα έχοντας και την αποδοχή του
λαού, επιβλήθηκε ταχύτατα.
Οι απαιτήσεις του στρατιωτικού συνδέσμου ήταν:
Μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και πολιτική ζωή της
χώρας. Ριζικές αλλαγές στην δημόσια διοίκηση. Αλλαγές στην παιδεία και θέσπιση υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αλλαγές στη δομή του στρατεύματος. Απομάκρυνση των πριγκίπων από την στρατιωτική ιεραρχία. Για
εκτόνωση της κατάστασης ο βασιλεύς Γεώργιος ικανοποίησε τις απαιτήσεις των επαναστατών, προωθώντας
παράλληλα αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας,
καλώντας και τον Ε. Βενιζέλο ως πολιτικό σύμβουλο του
στρατιωτικού συνδέσμου.
Τον Φεβρουάριο του 1910, η Βουλή αποφάσισε να
προβεί στη ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος και
στη συνέχεια να προκηρύξει εκλογές με υπηρεσιακό
Πρωθυπουργό τον Ε. Βενιζέλο.
Στις 15 Μαρτίου 1910, ο στρατιωτικός σύνδεσμος
παραιτήθηκε αφού πραγματοποίησε τις απαιτήσεις
του, αλλάζοντας και το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Στην συνέχεια οι εξελίξεις δικαίωσαν τους κινηματίες
και μια νέα σελίδα άνοιξε για το καλό του ελληνισμού.
Τα αποτελέσματα αυτού του κινήματος φάνηκαν
και στους επερχόμενους Βαλκανικούς πολέμους, καθόσον και λόγω του στρατιωτικού κινήματος στην τριετία που ακολούθησε (1909-1912) οι Ένοπλες Δυνάμεις
ανασυγκροτήθηκαν και ενισχύθηκαν. Ιδιαίτερα ο στόλος με την αγορά νέων πλοίων όπως: το 1911 αγοράστηκε το θωρηκτό Γ. Αβέρωφ, μετά την αδυναμία των
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Η είσοδος του βασιλιά Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη
(29 Οκτωβρίου 1912)

Οθωμανών να προκαταβάλουν το ποσό των 250.000
στερλινών σε χρυσό, το ένα τέταρτο της αξίας του. Το
ποσό αυτό καταβλήθηκε από τον μεγάλο ευεργέτη
Έλληνα της Αιγύπτου Γ. Αβέρωφ. Το 1912 αγοράστηκαν
άλλα 4 μεγάλα αντιτορπιλικά, και ένα σύγχρονο για την
εποχή του υποβρύχιο. Συνολικά ο εθνικός στόλος αποτελείτο από 4 θωρακισμένα-καταδρομικά, 14 αντιτορπιλικά, 1 υποβρύχιο, 6 τορπιλοβόλα, 6 κανονιοφόρους,
1 οπλιταγωγό και μια ναρκοθέτιδα.
Ο ελληνικός αυτός ενισχυμένος στόλος, στην συνέχεια
αποτέλεσε το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τον Ε.
Βενιζέλο, για να γίνει η Ελλάδα αποδεκτή από τον Βαλκανικό συνασπισμό (Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία)
κατά των Οθωμανών, με αποτέλεσμα στην λήξη των
Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα να έχει διπλασιάσει την
έκτασή της, από 64 σε 120 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της από 2.800.000 σε 5.000.000
κατοίκους.
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26
Οκτωβρίου 1912 και των Ιωαννίνων το 1913, η αγάπη
του ελληνικού λαού για τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ και για
τον διάδοχο Κωνσταντίνο είχε φτάσει στο υψηλότερο
σημείο. Δυστυχώς όμως ο βασιλεύς Γεώργιος Α΄ έπεσε
νεκρός από τις σφαίρες του αναρχικού Αλέξανδρου
Σχοινά στην Θεσσαλονίκη την 5η Μαρτίου 1913.
«Ιωάννης Καποδίστριας» φωτό ειλημμένη στις 26_01_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/
Ιωάννης_Καποδίστριας# /media/Αρχείο:Kapodistrias2.jpg
«Χαρίλαος Τρικούπης» φωτό ειλημμένη στις 26_01_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Χαρίλαος_Τρικούπης# /media/Αρχείο:Charilaos_Trikoupis_statue_Athens.jpg
«Κανόνι του 1821» φωτό ειλημμένη στις 26_01_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_Επανάσταση_του_1821# /media/Αρχείο:Naval_gun_(Ioannina)2.JPG
«Η είσοδος του βασιλιά Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη» φωτό ειλημμένη στις 26_01_2021 από το:
https://el.wikipedia.org/wiki/Απελευθέρωση_της_Θεσσαλονίκης#/media/ Αρχείο:King_George_I_of_
Greece_and_Crown_Prince_Constantine_enter_Thessaloniki,_1912.jpg
«Ο όρκος» φωτό ειλημμένη στις 26_01_2021 από το: https://el.wikipedia.org/ /wiki/Ελληνική_Επανάσταση_του_1821#/media/Αρχείο:Serment_Tsokos.jpg
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H Βελίνα
Του Υποπλοιάρχου (Ε) Βασ. Ταγκούλη ΠΝ ε.α.

Η

Μοίρα πολλές φορές φέρνει κοντά ανθρώπους, που ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Ίσως να μην είναι το μόνο που έκανε τους
αρχαίους Έλληνες να τοποθετούν τις Μοίρες πιο πάνω
απ’ τους θεούς.
Οι Μοίρες κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν τρεις:
η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος. Όταν γεννιόταν ο
άνθρωπος η Κλωθώ έπλεκε το νήμα της ζωής, η Λάχεση μοίραζε, ό,τι «λάχει», έδινε τα καλά και τα κακά της
ζωής και η Άτροπος με ένα ψαλίδι έκοβε το νήμα της
ζωής. Από τη Λάχεση έρχεται η λέξη «λαχείο».
Η έκφραση «επήλθε το Μοιραίο» δεν είναι άτοπη.
Επήλθε δηλαδή αυτό που οι Μοίρες είχαν προκαθορίσει και όχι οι Θεοί.

Η Σκύρος είναι το νοτιότερο και μεγαλύτερο νησί των
Βόρειων Σποράδων. Έχει πληθυσμό 3.000 κατοίκους.
Βρίσκεται ανατολικά της Εύβοιας, συγκεκριμένα απέναντι από την Κύμη και απέχει35 χιλιόμετρα ή 19 μίλια.
Στη δυτική ακτή της Σκύρου βρίσκεται η Λιναριά. Δίπλα,
και νότια της Λιναριάς ο όρμος Καλαμίτσα, μεγαλύτερος της Λιναριάς.
Από την Κύμη στη Λιναριά το πλοιάριο κάνει μία
ώρα και σαράντα λεπτά.

Ήταν Μάρτιος του 1982. Το Πολεμικό Ναυτικό είχε
προγραμματίσει την άσκηση «Αστραπή» όπου συμμετείχε σχεδόν όλος ο στόλος.
Η άσκηση τελείωσε και τα πλοία του στόλου επέστρεφαν στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Όλες αυτές τις
μέρες της άσκησης είχε άσχημο καιρό. Τα πληρώματα
περίμεναν πότε θα «δέσουν» για να ξεκουραστούν. Η
θάλασσα αγριεμένη, με άνεμο που έφτανε τα 9 και 10
Μποφόρ.
Το αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ έφτασε κοντά στη νήσο
Ψυτάλλεια και σε λίγο θα έστριβε αριστερά για να μπει
στο δίαυλο για το Ναύσταθμο. Η θάλασσα δεν είχε
κοπάσει καθόλου.
Τότε ήρθε το σήμα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
που έλεγε:
«1. Α/Τ ΒΕΛΟΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΘΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑ ΛΙΝΑΡΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ.
2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ ΠΛΕΥΣΑΤΕ Ν.Σ. Ή ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ.
3. ΠΩΚ* ΛΙΝΑΡΙΑ ΣΗΜΑΝΘΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ Γ.Ε.Ν. ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ...»
*ΠΩΚ= Πιθανή Ώρα Κατάπλου.

Αμέσως ο Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Προκόπης Σωτηριάδης έδωσε εντολή να σημανθεί από τα μεγάφωνα η αλλαγή πορείας του πλοίου.
Ο Σημαιοφόρος τότε και αργότερα Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Ευάγ. Αποστολάκης λέει: «Ήμουν δευτεροετής Σημαιοφόρος, μέλος του πληρώματος του Α/Τ ΒΕΛΟΣ και μας
ανακοίνωσαν στα μεγάφωνα ότι αναβάλλεται ο κατάπλους στο Ναύσταθμο, γιατί το πλοίο μπαίνει σε αποστολή».
Ο Αλέξανδρος Κασσίμης, Επικελευστής Μηχανικός
στο ΒΕΛΟΣ τότε και Αντιπλοίαρχος σε αποστρατεία
σήμερα, θυμάται: «Μετά από τέσσερεις μέρες ασκήσεων επιστρέφαμε στο Ναύσταθμο. Κουρασμένοι,
ταλαιπωρημένοι, άπλυτοι, αξύριστοι, με τη λαχτάρα
να πάμε στα σπίτια μας να κάνουμε ένα μπάνιο, να
αλλάξουμε ρούχα μετά από τόσες μέρες. Είχαμε χαλαρώσει και περιμέναμε να δούμε σε ποιά προβλήτα θα
δέναμε. Τότε ακούσαμε στα μεγάφωνα του πλοίου ότι
το πλοίο αλλάζει πορεία και θα πάμε στη Σκύρο να
μεταφέρουμε κάποια γυναίκα, που ήταν έγκυος και
παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα, η ίδια και το παιδί που
κυοφορούσε κι έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Θυμάμαι ότι παρ’ όλη την κούραση που είχαμε
δεν άκουσα από κανέναν κάποιο σχόλιο όπως «γιατί
το μπαλάκι σ’ εμάς;» ή κάποια άλλη αρνητική σκέψη ή
συμπεριφορά. Όλων οι κουβέντες ήταν πότε θα φτάναμε στη Σκύρο για να σώσουμε τη μητέρα και το παιδάκι της. Όταν καβατζάραμε το Σούνιο οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, έδινε δύναμη 9 Μποφόρ με
σταδιακή επιδείνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας…».
Κανένα άλλο μέσον δεν μπορούσε να κάνει τη μεταφορά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Άνεμος
9 Μποφόρ. Έτσι το αντιτορπιλικό αντί να φτάσει απόγευμα στη Σκύρο, έφτασε βράδυ στις 23:00. Μπήκε
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στον όρμο Καλαμίτσα αλλά ο καιρός ήταν ίδιος όπως
και έξω. Αμέσως ο Κυβερνήτης επικοινώνησε με τον
Λιμενάρχη και του ζήτησε το καΐκι να προσεγγίσει το
αντιτορπιλικό για να πάρει την ασθενή.
- Αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορώ να προσεγγίσω
λόγω καιρού. Θα χάσουμε ανθρώπους… και είναι νύχτα... του λέει ο Λιμενάρχης.
- Άστο θα δω πώς θα προσεγγίσω, απαντά ο Κυβερνήτης και στέλνει το κάτωθι σήμα:
FM : Α/Τ ΒΕΛΟΣ 240245/3/82 ΕΜΠ-Ο
ΤΟ: ΓΕΝ
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ
1. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΛΙΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ.
2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΜΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ.
Ο Κυβερνήτης κάνει αναστροφή, βγαίνει έξω απ’ τον
όρμο Καλαμίτσας και επικοινωνεί με το ΓΕΝ. Στον ασύρματο ο Αρχηγός Ναυτικού Νικ. Παππάς.
- Κυβερνήτης: Δεν μπορώ να την πάρω, δεν μπορεί
να προσεγγίσει το καΐκι.
- Α/ΓΕΝ: Τότε γύρνα πίσω, φύγε...
- Κυβερνήτης: Μου επιτρέπετε να αναλάβω μια
πρωτοβουλία κύριε Αρχηγέ;
- Α/ΓΕΝ: Τι πρωτοβουλία;
- Κυβερνήτης: Να μη φύγω. Να περιμένω να ξημερώσει μήπως πέσει ο καιρός και με το φως της ημέρας
μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο.
- Α/ΓΕΝ: Πρωτοβουλία δική σου, κάνε ό,τι νομίζεις.
Όλη τη νύχτα το αντιτορπιλικό έκανε βόλτες έξω απ’
το νησί μήπως βρει μέρος να απαγκιάσει. Αλλά ο καιρός
δεν έλεγε να πέσει.
Όταν ξημέρωσε, πλησίασε πάλι τον κόλπο της Καλαμίτσας. Αλλά ο καιρός ίδιος. Τότε μπήκε στον ορμίσκο
Λιναριά.
Ο Ανθυποπλοίαρχος τότε και Αντιναύαρχος σε αποστρατεία σήμερα Γιώργος Ντούνης θυμάται: «Υπήρχε
μεγάλος κυματισμός εντός του όρμου, τόσο που το
αντιτορπιλικό και το καΐκι «χόρευαν ασυντόνιστα»
πάνω-κάτω φέρνοντας δυσκολία στο πέρασμα του
φορείου. Ο Κυβερνήτης πλησίασε πολύ κοντά, προσέχοντας τα βυθίσματα του πλοίου, με το ηχοβολιστικό
εν ενεργεία, γύρισε το πλοίο επάνω στον καιρό, ήρθε
πλεύρισε το καΐκι και με συντονισμένες κινήσεις παραλάβαμε την επίτοκο και τον σύζυγό της».
Σήμερα η Μαρία Ορφανού θυμάται «Είχε πολύ
θάλασσα. Μ’ έπιασαν οι πόνοι, η μαία έλειπε και ο
γιατρός ήταν πολύ νέος δεν με δέχτηκε. Ένας παλιός
γιατρός με πήγε στο νοσοκομείο και εκεί έκανε τηλέφωνα για να με σώσει. Ήρθε το «ΒΕΛΟΣ» νύχτα, εγώ
στο φορείο, δεν μπορούσε να με πάρει, είχε πολύ θά-
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λασσα, με γύρισαν πίσω. Την άλλη μέρα προσπάθησαν
πάλι και το καΐκι πλησίασε. Με είχαν δεμένη και επάνω
μου πολλές κουβέρτες και με πήραν με το βίντσι. Πονούσα αλλά στο καράβι δεν έβγαλα μιλιά».
Μετά την παραλαβή της ασθενούς, άρχισε ο επανάπλους στον Πειραιά.
«Λόγω των καιρικών συνθηκών το «ΒΕΛΟΣ» κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα έμοιαζε με χιονοδρόμο που
κάνει σλάλομ, ενώ δεν συνάντησε άλλο πλοίο κατά τη
διαδρομή του…» αφηγείται ο Αντιναύαρχος Γ. Ντούνης.
Στο αντιτορπιλικό η Μαρία Ορφανού παρέμεινε
κλινήρης, καθώς δίπλα της ήταν ο γιατρός, ο νοσοκόμος
του πλοίου και ο σύζυγός της Γιώργος Ορφανός. Ο
γιατρός προσέφερε τις βοήθειές του, η επίτοκος είχε
πάθει αφυδάτωση και έπεσε η πίεσή της. Ο Κυβερνήτης Σωτηριάδης τότε σκέφτηκε: «αν έρθει η ώρα να
γεννήσει πώς θα την βοηθήσει ο γιατρός ο οποίος
είναι ανειδίκευτος;». Παίρνει αμέσως το ΓΕΝ και ζητά
να έρθει στο ραδιοτηλέφωνο ένας γυναικολόγος του
Ναυτικού Νοσοκομείου. Και ήρθε ο γυναικολόγος Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Πρίνος, τον οποίο ο Κυβερνήτης
Σωτηριάδης γνώριζε. Πράγματι το ΓΕΝ βάζει στην ακρόαση τον γιατρό ο οποίος λέει στον Κυβερνήτη:
- Πες του γιατρού σου, «μπορεί να δει τη διαστολή
της γυναίκας;»
Ο γιατρός την εξετάζει και του λέει:
- Η διαστολή της είναι πενηνταράκι.
Το λέει στον Πρίνο ο Κυβερνήτης.
- Καλώς, να την παρακολουθείτε.
Μετά από κάμποση ώρα, ο γιατρός του πλοίου:
- Κύριε Κυβερνήτα, η διαστολή έγινε δραχμή.
Κυβερνήτης στον Πρίνο:
- Έγινε δραχμή.
Πρίνος:
- Όλα καλά.
Κυβερνήτης πάλι:
- Πες μου γιατρέ πότε γεννά η γυναίκα;
- Όταν γίνει τάλιρο, η απάντηση του γυναικολόγου.
Ήταν η εποχή που άλλαξαν τα νομίσματα.
-Τάλιρο παλιό ή καινούριο; η ερώτηση του Κυβερνήτου.
Έτσι το αντιτορπιλικό συνέχισε το δρόμο για τον
Πειραιά, δίνοντας την πάλη του με τα κύματα. Ο καιρός
αγρίεψε περισσότερο. Κάποια στιγμή εκεί κοντά στον
Κάβο Ντόρο το αντιτορπιλικό πήρε κλίση 47 μοίρες.
Λέει ο Αντιναύαρχος ε.α. σήμερα, Γιώργος Ντούνης:
«Έκανα προσπάθεια να προσεγγίσω το επίστεγο (πρύμνη) από το δεξιό κατάστρωμα, όταν είδα μπροστά
μου ένα ναύτη και αριστερά να έρχεται το μεγάλο κύμα.
Πρόλαβα να του φωνάξω: «κρατήσου από τη χειρολαβή κατά μήκος». Το κύμα τεράστιο κτύπησε το πλοίο
από το πλάι, ανασήκωσε το ναύτη, αλλά δεν τον πήρε
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γιατί κρατήθηκε απ’ την χειρολαβή».
Ο Αλέξανδρος Κασσίμης: «Είχα βάρδια στο μηχανοστάσιο, είδα το κλινόμετρο να δείχνει 47 μοίρες και
να φεύγουν όλα τα αντικείμενα που δεν ήταν μποτζαρισμένα (δεμένα, στερεωμένα να μην μετακινούνται).
Τότε είπα: πάει μέχρι εδώ ήταν, αλλά το θηρίο ξανάρθε πάλι στα ίσια του». Ξηλωθήκανε ερμάρια, έφυγε
μία βόμβα βάθους από τον φορέα της, χωρίς να εκραγεί γιατί δεν είχε το εμπύριο. Χάθηκαν πολλά υλικά της
Επιστασίας Βλαβών, έσπασαν συρματόσχοινα, και
άλλες πολλές απώλειες. Στο τέλος το γερασμένο σκαρί
του Α/Τ ΒΕΛΟΣ βγήκε νικητής≥.
Στον Πειραιά ένα νοσοκομειακό παρέλαβε τη Μαρία
Ορφανού από τον όρμο Ζέας και την πήγε στο μαιευτήριο «Μητέρα».
Το ΒΕΛΟΣ εν συνεχεία πήγε στο ναύσταθμο έδεσε,
έκανε απολογισμό των ζημιών από τη θαλασσοταραχή
και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Τότε πήγε ο Σημαιοφόρος Αποστολάκης, ο μετέπειτα Α/ΓΕΕΘΑ, και λέει στον
Κυβερνήτη: «Χάσαμε 150 κιλά αλεύρι, 40 κιλά λάδι και
150 αυγά. Τα πήρε η θάλασσα από τα ερμάρια».
Ο Κυβερνήτης Σωτηριάδης έφυγε, πήρε το αυτοκίνητ;o του και έφτασε στο σπίτι του. Μόλις μπήκε μέσα
του λέει η σύζυγ;oς του:
- Τρέχα στο «Μητέρα» δεν την ξεγεννάει ο γιατρός
την κοπέλα, γιατί δεν έχει να πληρώσει.
Ο Ναύαρχος, σήμερα, Σωτηριάδης λέει:
«Όταν έφτασα εκεί, είχε ήδη γεννήσει. Ρώτησα το
σύζυγ;o της Γιώργο Ορφανό τι συνέβη. Μου λέει, ότι
βγήκε ο γιατρός και ρώτησε ποιος συνοδεύει την κυρία
Ορφανού και του απάντησε:
- Εγώ γιατρέ..
- Έχετε πληρώσει;
- Τι να πληρώσω, εγώ ΟΓΑ έχω... Πόσο κοστίζει
γιατρέ;
- Είκοσι χιλιάδες δραχμές.
- Πού να τα βρω τέτοια στιγμή… Έτσι όπως έφυγα
εγώ, πού να θυμηθώ να πάρω τόσα χρήματα μαζί μου…
έχω χρήματα αλλά όχι τόσα. Νόμιζα πως θα γεννούσε
σε κρατικό μαιευτήριο…
Στο σαλόνι της αναμονής ήταν κόσμος μαζεμένος
για τους δικούς του ανθρώπους. Όταν άκουσαν αυτή
τη συζήτηση έβαλαν όλοι από ένα χιλιάρικο και μαζεύτηκαν 16.000 δραχμές και έδωσαν το ποσό στο Μαιευτήριο.

Το κλάμα ενός μωρού που βλέπει το φως, βάζει τέλος
στο κακό όνειρο και σηματοδοτεί την αρχή ενός άλλου
ταξιδιού, στην ίδια ρότα με το Πολεμικό Ναυτικό.
Ο κυβερνήτης μαζί με τη σύζυγό του επισκέφτηκαν
τη Μαρία Ορφανού στο δωμάτιό της. Τον ευχαρίστησε
με δάκρυα στα μάτια και του λέει:
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- Καπετάνιε, θέλω να μου βαπτίσεις το κοριτσάκι
μου και να του δώσεις το όνομα του καραβιού. Το
επιθυμώ. Θέλω να το πεις «Βελίνα».
Ο αντιπλοίαρχος Σωτηριάδης το ανέφερε στο ΓΕΝ
και το ΓΕΝ ενέκρινε.

Στις 17 Ιουλίου 1982, γιορτή της Αγίας Μαρίνας, έγινε
η βάπτιση του μωρού με ανάδοχο τον Πλοίαρχο Σωτηριάδη και αντιπροσωπεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών
και ναυτών του Α/Τ ΒΕΛΟΣ. Το πλήρωμα του ΒΕΛΟΣ
έφτασε στο νησί με πολλά δώρα, ενώ είχε καταθέσει
ένα σημαντικό ποσό στην Τράπεζα για τη Βελίνα. Μαθεύτηκε στο νησί ότι θα γίνονταν η βάπτιση και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Και το όνομα αυτής Βελίνα.
Μετά τη βάπτιση έγινε γλέντι μεγάλο που κράτησε
μέχρι το πρωί. Από τα τραπέζια πέρασαν οι καλύτεροι
μεζέδες τα πιο νόστιμα πιάτα και τα παραδοσιακά
φαγητά του νησιού. Ευτυχισμένα ένοιωθαν τα μέλη
του πληρώματος με όλο αυτόν τον νησιώτικο κόσμο
που όλοι ήθελαν να φωτογραφηθούν με το νονό και
το πλήρωμα του «ΒΕΛΟΣ» που τόνιζαν το χρώμα του
Αιγαίου με τις κατάλευκες στολές τους. Για το γεγονός
αυτό έγραψαν και οι εφημερίδες.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ» Παρασκευή 26 Μαρτίου 1982
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ Α/Τ ΒΕΛΟΣ
ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΟΝΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟ

Η ιστορία της Βελίνας δεν τελείωσε ακόμη. Η Βελίνα
μεγάλωσε, πέρασε την εφηβεία, έγινε γυναίκα. Δημιούργησε μια σχέση, έκανε πολιτικό γάμο και γέννησε
ένα κοριτσάκι. Μετά από λίγο καιρό, τηλεφώνησε στον
νονό της τον Ναύαρχο Σωτηριάδη και του λέει:
- Νονέ, ετοιμάζομαι να κάνω θρησκευτικό γάμο. Μετά
το γάμο θα βαπτίσουμε την κόρη μας. Είσαστε καλεσμένοι στο γάμο μας και στη βάπτιση, όλο το πλήρωμα του
τότε «ΒΕΛΟΣ» όπως πριν τριάντα τρία χρόνια.
Τότε, η Μαρία Ορφανού επιβιβάζονταν στο «ΒΕΛΟΣ».
Τώρα το πλήρωμα του «ΒΕΛΟΣ» αποβιβάζεται στη
Σκύρο στις 12 Σεπτεμβρίου 2015. Παρόντες Κυβερνήτης
και αρκετοί αξιωματικοί από το τότε επιτελείο του
ΒΕΛΟΣ, με τις συζύγους τους. Μαζί τους και ο τότε
γιατρός.
Τα μυστήρια γάμος και βάπτιση τελέστηκαν στο
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στα Λιναριά, σε ένα
λόφο με ειδυλλιακό περιβάλλον, παρουσία συγγενών
και φίλων των νεόνυμφων. Έγινε ο γάμος, έγινε η βάπτιση και ακολούθησε το γλέντι.
Έκδηλη ήταν η συγκίνηση της μητέρας Μαρίας Ορφανού και της Βελίνας καθώς και η εκδήλωση ευγνω-
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μοσύνης τους, προς τον τότε Kυβερνήτη και τους αξιωματικούς του πλοίου.
Όμως εξίσου μεγάλη ήταν και η συγκίνηση του
Κυβερνήτη και των αξιωματικών, που ευτύχησαν μετά
από 33 χρόνια να συναντήσουν ξανά, αλλά κάτω από
διαφορετικές συνθήκες τη μητέρα της Βελίνας. Μία
εντυπωσιακά σεμνή παρουσία.
Όπως επίσης, να γευτούν τη χαρά της προσφοράς
με την επισφράγιση των μυστηρίων του γάμου και της
βάπτισης δύο γενεών, σε ένα υπέροχο δειλινό, πάνω
στο λόφο του Αγίου Νικολάου, με φόντο τη θάλασσα
της Λιναριάς.
Έτσι οι σχέσεις της οικογένειας με το Πολεμικό Ναυτικό έγιναν άρρηκτες. Σήμερα η Βελίνα ζει στη Σκύρο
με την οικογένειά της.
«Οφείλω τη ζωή μου, λέει, σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς στο νησί δεν μπορούσε να βοηθήσει
μέχρι που ήρθε το «ΒΕΛΟΣ». Είδα όλους αυτούς τους
ανθρώπους τριάντα τρία χρόνια μετά, με δάκρυα στα
μάτια να μ’ αγκαλιάζουν σα να είμαι δικό τους παιδί.
Νοιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη γι’ αυτούς τους αν-

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Α/Τ ΒΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΡ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
και το «ΑΤ-ΒΕΛΟΣ»
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θρώπους».
«Από τότε, κάθε φορά που τη βλέπω χαίρομαι, και
αυτή και όλη την οικογένεια και νοιώθω να είμαι πολύ
κοντά τους και δεμένος με όλους» λέει ο Ναύαρχος
Σωτηριάδης.
Η προσήλωση στο καθήκον για τον άνθρωπο και η
δίψα για τη ζωή ξεπέρασαν τις αντοχές τους.
Στην ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού, εκτός από
τις μεγάλες ηρωικές στιγμές, υπάρχουν και οι απλές
ανθρώπινες στιγμές, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες
και άγνωστες στον πολύ κόσμο.

Η ζωή δεν μετριέται με τις ανάσες που
παίρνεις, αλλά από τις στιγμές, που σου
κόβουν την ανάσα.
Αυτό είναι το θαύμα της ζωής.
Αυτό είναι το υπέροχο πνεύμα του Πολεμικού
Ναυτικού...

23 Μαρτίου 1982. Αντιτορπιλικό «ΑΤ-ΒΕΛΟΣ» στο Κάβο Ντόρο με 10 μποφώρ.
Αποστολή «Διάσωσης Βελίνας».

Πηγές: www.amna.gr
www.armyvoice.gr
www.hellenicnavy.gr

Με μέγιστη ταχύτητα ασφάλειας προς
Πειραιά.
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Ενθύμιον του «ατυχήματος»
της Φρεγάτας «Κεμάλ Ρεΐς F-247»
12 Σεπτεμβρίου 2020

Του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας Παρευξεινίων Χωρών Πανεπιστημίου Κομοτηνής
Ιάκωβου Ζ. Ακτσόγλου
1

10

Πού πάτε βρε μαρμότες να βγείτε στον αφρό;
και πώς θε να κρυφτείτε απ’ το θαλασσαετό;

Απ’ τον τρισπάππο Όμηρο τ’ αχαϊκά νεώρια
προστάτευαν τα πέλαγα κι έδειχναν τα όρια,

2

11

Για να διαβείτ’ από νερό φουσκώνατε τομάρια
και οι μισοί πνιγόσασταν, σας τρώγανε τα ψάρια.

της δύναμης που στο νερό απ’ τα αρχαία χρόνια
είχανε πάντα οι Έλληνες μ’ έμβολα, πυρ, κανόνια.

3

12

Φύγατ’ απ’ τους λειμώνες σας στη μακρινή Ασία
που ’ταν η θάλασσα για σας μια άγνωστη οπτασία,

Ήταν γι΄ αυτούς δότης ζωής και πλούτου η αρμύρα
κι ευχαριστούσαν τους θεούς για την καλή τους μοίρα.

4

13

κι ήρθατε στην Ανατολή, στη χώρα των Ρωμαίων
μια γη κοσμοπολίτικη, θαλασσινών αρχαίων.

Θεμιστοκλή τρισέγγονα και του Κανάρη εγγόνια,
και Κουντουριώτη τα παιδιά, στη θάλασσα αιώνια!

5

14

Τους στόλους σας τους χτίζανε τεχνίτες απ’ το Αιγαίο,
κι η σχέση σας με το νερό τίποτε το σπουδαίο.

Σπίτι τους είναι το νερό και ο βυθός σπηλιά τους,
και όσοι τους προκαλέσανε επήγανε καλιά τους.

6

15

Στο τσούρμο πάντα Χριστιανοί, λεβέντες τους φωνάζατε
και πειρατές για στόλαρχους και κυβερνήτες βάζατε.

Η θάλασσα θέλει καρδιά και παλικαροσύνη
κι είναι του Έλληνα η ψυχή ετούτη η ναυτοσύνη.

7

16

Το πλοίο του Κεμάλ Ρεΐς φούνταρε μες τα βάθη,
Πιρί κι Ορούτς η κεφαλή από μαχαίρι εχάθη.

Πάντα έτρεμε ο στόλος σας μπρος στο Γραικό ναυμάχο.
σαν έβλεπε το πλοίο του το θεωρούσε βράχο.

8

17

Τουργκούτ Ρεΐς τον κτύπησε μαλτέζικο κανόνι
και ο Κιλίτς στη Ναύπακτο έστρεψε το τιμόνι.

Είδατε τα μπουρλότα του εις του Τσεσμέ τη μάχη;
η αρμάδα του Μαντάλ-ζαντε πως κάηκε κι εχάθη;

9

18

Το Αιγαίο ειν’ Αρχιπέλαγος, στη στέπα δεν ομοιάζει.
τον Έλληνα στη θάλασσα κανείς δεν τον τρομάζει!

Μήπως καλεί η μνήμη σας Κατσώνη τον γενναίο,
που η «Αθηνά της Άρκτου» του στοίχειωσε το Αιγαίο;
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Που απ’ τη Μεγίστη αφαίρεσε όλα σας τα κανόνια,
και στης Καρπάθου τα στενά χόρτασε τα γλαρόνια.

Με νάρκες κλείσατε καλά και το Καραμπουρνάκι,
μα ο Βότσης με το «11» πέρασε το βραδάκι,

20
Θυμάστε τα πυρπολικά και τον Καρά Αλή;
Πως του ’ρθε το κατάρτι του πάνω στην κεφαλή;
21
Στο Γέροντα τους στόλους σας τους έκανε τσατάλια,
στον Καφηρέα τα πλοία σας στρέψαν σε μαύρα χάλια.
22
Κι όταν μπήκε ο ατμός, ήρθε το «Καρτερία»
που τα βολιδοφόρα του σας φέρναν σε υστερία.
23
Το Μάιο του ’97, ως πάντοτε μπαμπέσα,
εφόδια να περάσετε σκεφθήκατ’ άλλα μέσα.

32
βρήκε στο πόρτο το «Φετίχ» που ήτανε δεμένο
και με τορπίλη το ’στειλε στον πάτο το καημένο.
33
Γιατί διαθήκες γράψατε πριν μπείτε στη γραμμή;
Τι έπαθε η μοίρα σας στης Έλλης την κλαγγή;
34
Απ’ τα Στενά πήγε να βγει η κακομοιριασμένη
κι αμέσως πίσω γύρισε, με τρύπες στολισμένη!
35

24

Στη Λήμνο, δεύτερη φορά, σαν είδατε το Στόλο,
με τρόμο ξαναστρίψατε, δείξατε πάλι κώλο .

Όπλα και άνδρες στέλνονταν στην Πόλη στα κρυφά
και πως κονσέρβες ήτανε, γράφατε στα χαρτιά.

36
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Το «Χαμιντιέ» ξεγλίστρησε μια νύχτα με αντάρα,
μα στο Σουέζ σιδέρωσε, μη και το βρει λαχτάρα.

Στον Κυβερνήτη του «Πηνειού» σαν μπήκε η υποψία,
το πλοίο στο Ναύσταθμο έσυρε μετά τη νηοψία!

37

26
Είπατε ετούτη τη φορά να μη δεχθείτε ήττες,
κι ενώ ο Στόλος έκαιγε κάστρα σας και προβλήτες,
27
γι’ απόπλου η ναυαρχίδα σας πήγε να ξεκινήσει,
του Γαλατά τη γέφυρα κόντεψε να γκρεμίσει!
28
Τα πλοία μπήκαν στη σειρά να βγουν απ’ τα Στενά
μα για …γυμνάσια έδεσαν, εκεί στο Ναγαρά .
29

Κι όταν απ’ την Αμμόγλωσσα πήγατε να περάσετε,
το πως προσάραξε η «Γιαβούζ» πρέπει να μην ξεχάσετε.
38
Ξένη για σας η θάλασσα, μείνετε μακριά της.
Αυτή γνωρίζει και αγαπά μονάχα τα παιδιά της.
39
Δεν είν’ για σας το πέλαγος, το κύμα δεν τ’ ορίζετε!
Κι αν τύχει και σας βγει μπροστά, μονάχα …κιτρινίζετε.
40

Το ’12 σαν ξέσπασε πόλεμος στα Βαλκάνια,
στο Φάληρο οι ιαχές έφθασαν στα ουράνια.

Παίζετε τα παιχνίδια σας χωρίς ν’ αποκριθούμε,
μα μην τραβάτε το σχοινί για ν’ αναμετρηθούμε.

30

41

Το «Αβέρωφ» βγήκε συνοδειά μαζί με τα «θηρία»,
στο «θήραμα» να πέσουνε ψάχνοντας ευκαιρία.

Εκείνη η ώρα σαν ερθεί, όλοι θα σας κοιτάν,
φωτιά, χαμός και χαλασμός. δεν θα υπάρχει αμάν .

34
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42

47

Αν φρόνηση δεν δείξετε χιλιάδες θα είν’ τα αχ,
και δεν θα προλαβαίνετε να πείτε καν «Ιλάχ» .

Σήμερα σας «χαϊδέψανε» οι ναύτες του Σαλιάρη.
αύριο, αν κοντέψετε, δεν θα σας δώσουν χάρη.

43

48

Υπάρχει Μέγας Στόλαρχος που σκέπει απ’ τα επουράνια!
Είναι η Μεριέμ Ανά που γράφουν τα Κοράνια.

Σήμερα τραύμα λάβατε απ’ τη Φρεγάτα «Λήμνος»,
των πλοίων τα κουφάρια σας αύριο θα ’ναι ο ύμνος.

44
Αυτή είν’ Η Αρχηγός πυρός και των σκαφών η Ασπίδα,
γι’ αυτό και τα πληρώματα δεν χάνουν την ελπίδα.
45
Κρατάτε. Μην ταράξετε στον ύπνο του τον Άρη!
Και κάντε πάντα προσευχή ο Στόλος μην απάρη.
46
Το κάζο το ρεντίκολο να σκέπτεστε πια πρώτα,
πως για μαλλί επήγατε, φύγατε με …τσιρότα.

49
Και για τη «Μπλε Πατρίδα» σας κόψτε τα παραμύθια,
γιατί καλά το ξέρετε πως δεν είν’ η αλήθεια.
50
Μες’ του Αιγαίου τα νερά, τερτίπια δεν χωράνε,
κι όσοι δεν το πιστεύουνε, στο τέλος… κολυμπάνε.
Γράφτηκε στην Άρτεμη Αττικής, στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, την
επομένη του «ατυχήματος» της Φρεγάτας «Κεμάλ Ρεΐς».
Αφιερώνεται στα επιτελεία και τα πληρώματα των μονάδων του
Πολεμικού Ναυτικού των Ελλήνων.

Φρεγάτα «Λήμνος»

φωτό ειλημμένη στις 2_2_2021 από το: https://www.flash.gr/greece/1671078/epakoumvisi-plirofories-oti-apoxorei-to-kemal-reis-apo-tin-elliniki-yfalokripida-vids
φωτό ειλημμένη στις 2_2_2021 από το: https://www.kathimerini.gr/politics/1092518/sygcharitiria-ston-kyverniti-toy-limnos-ntokoymento-apo-tin-proskroysi-me-to-kemal-reis/
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ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Σχολές Η, Η/Τ

Σχολή «Η» = Σχολή Ηλεκτρισμού
Σχολή «Η/Τ» = Σχολή Ηλεκτροτεχνιτών
Του Πλοιάρχου (E) Γρηγορίου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.

Σ

τις αρχές του 1949 παρά τη Σχολή «Η» ήρχισε
λειτουργούσα η Σχολή Ηλεκτροτεχνιτών (Σ.Η/Τ).
Η Σχολή Η, Η/Τ κτίστηκε να στεγάσει τη Σχολή «Η»
αλλά και τη Σχολή Η/Τ που στην ουσία είχε προβλεφθεί
να λειτουργήσει η Σχολή Η/Τ, ως νέα σχολή που υποδεχόταν το 1949 στις 10 Ιανουαρίου το πρώτο σχολείο
Διόπων Ρ/Τ-ΟΟΔΒ-Α/Υ. Είχαν κατασκευασθεί αίθουσες
διδασκαλίας, εκπαιδευτικός κινηματογράφος εξοπλισμένος με κυκλώματα ηλεκτρονικά, εργαστήρια ηλεκτρονικά με κυκλώματα πλήρη ασύρματου ραντάρ και
λοιπές πλακέτες.
Στο κτίριο αυτό λειτουργούσαν, στεγάζονταν και οι
σχολές Τορπιλών (Τ) Ανίχνευσης Υποβρυχίων (Α/Υ)
Ναρκών (Ν) Δυτών (Δ).
Στο εν λόγω νέο κτίριο ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ από το
1949 λειτουργούν δύο σχολές «Η» Η/Τ έχουν ενιαία Διοίκηση, Διοικητή, Υποδιοικητή του ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Ο Διευθυντής Σπουδών Αξιωματικός Γραφείου μελετών
και Αξιωματικός Εκπαίδευσης της Σχολής «Η» εκτελεί τα
αυτά καθήκοντα αντιστοίχως και στην Σχολή Η/Τ.

Στη Σχολή «Η» Η/Τ έχουν σπουδάσει, φοιτήσει μέχρι το 1991, που γνωρίζω οι παρακάτω:
A. Aνθυποπλοίαρχοι Μάχιμοι ΣΝΔ.
Όλες οι τάξεις πέρασαν το Σχολείο Γ.Ε. Μαχίμων
Ανθυποπλοιάρχων, περίπου 4μηνης διάρκειας, προσόν
απαραίτητα για την προαγωγή τους στον επόμενο
βαθμό. Η βαθμολογία καθόριζε μερικώς και την αρχαιότητα στη επόμενη καριέρα τους. Τους εχορηγείτο από
τη σχολή Πτυχίο ΓΕ Ανθυποπλοιάρχων Μάχιμων.
Όλοι οι αρχηγοί ΓΕΝ-ΑΣ, Ανώτεροι Διοικητές, Κυβερνήτες κ.λπ. του ΠΝ σπούδασαν και στη εν λόγω
σχολή
Β. Τάξεις Μηχανικών ΣΝΔ.
Γ. Ηλεκτρολόγοι: Κάθε προέλευσης ήτοι από Σχολή
Ναυτοπαίδων πρότακτοι - ΣΔΥΝ - ΣΜΥΝ - εθελοντές
κάθε προέλευσης κ.λπ. στρατεύσιμοι Υπαξιωματικοί
Ναύτες. Επίσης φοίτησαν στη σχολή μαθητές από
ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ - ΛΙΒΥΗ.
Η Σχολή «Η» σε γενικές γραμμές δεν ήταν παραγωγική Σχολή, αλλά περνούσαν οι ηλεκτρολόγοι το ΠΓΕ/
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ΙΙΙ όταν υπήρχε τα ΠΓΕ/ΙΙ, ΠΓΕ/Ι. Επίσης περνούσαν Σεμινάρια Επιμορφώσεως Σχολεία εξειδικεύσεων κ.λπ..
Οι ΟΠΥ περνούσαν σχολείο ολίγων μηνών διδασκαλία της ειδικότητος και τους χορηγείτο (πρώτο) πτυχίο
Ηλεκτρολόγων .
Ας ληφθεί υπόψη υπήρχε αρχείο στη σχολή «Η»
από το 1927. Χειρόγραφο γραμμένο με πένα «Χ» και
μελάνι με κονδυλοφόρο. Συναφώς αναφέρεται ότι όλο
το αρχείο μέχρι που βγήκαν τα μολύβια με μελάνι διαρκείας (BIC) εγράφετο χειρόγραφα και μόνο τα κύρια
και τελικά αποτελέσματα εγράφοντο στη γραφομηχανή, σε ειδικά έντυπα βαθμολογιών (Ε) που υπήρχαν
τότε και ίσως υπάρχουν ακόμη.

τηκα από το ΠΝ ως ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία μου, στον αντικαταστάτη μου.
Πέρασα μετά από λίγα χρόνια από τη σχολή «Η»,
Η/Τ και ΔΥΣΤΥΧΩΣ το αρχείο ήταν πεταμένο, δεν υπήρχε τίποτα από αυτό το κειμήλιο των περίπου 100 ετών.
Διαφυλάχτηκε από τους πολέμους Β΄ Π.Π. σεισμούς,
θύελλες και πήγε στα σκουπίδια... εν καιρώ ειρήνης...
Ο σοφός λαός λέει: «Δεν κάνουν όλες οι μέλισσες
μέλι. Υπάρχουν και... αυτές που δεν κάνουν».
Ερώτημα: Mήπως ο ΔΝΕ πρέπει να δει, τι έγινε αυτό
το αρχείο - κειμήλιο; Επίσης πήγε στα σκουπίδια το
αρχείο των στρατευσίμων και πολλά άλλα χρήσιμα
αρχεία. Γιατί;





Σημείωση: To αρχείο (κειμήλιο) του 1927 πέρασε πολέμους, μετακομίσεις πολλές και οι ιθύνοντες το φύλαγαν και το παρέδιδαν (μετέφεραν) ο ένας στον άλλο
από σχολή σε σχολή. Κατά τις πολλές μετακομίσεις που
υπήρξαν, τονίζω εγώ, ο Πλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) Γρηγόριος
Γεωργακόπουλος ΠΝ ως αξιωματικός εκπαίδευσης, το
παρέδωσα με πρωτόκολλο το 1991 που αποστρατεύ-

Για τη μεγάλη επιστημονική «Σχολή Η/Τ» θα αναφερθώ σε επόμενα κεφάλαια - δημοσιεύσεις.
Μαθητές της Σχολής Η/Τ που είχατε την τύχη να
σπουδάσετε σε αυτή τη σχολή, εάν έχετε φωτογραφίες-κείμενα, κάτι ιστορικό, προσωπικές απόψεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για εμπλουτισμό των
δημοσιεύσεων που ελπίζω να ακολουθήσουν.

Από το τότε αρχείο της σχολής «Η», «Η/Τ» που διαφύλαξαν τις τελευταίες δεκαετίες,
(εκτός των ετών 1915-1965 περίπου) οι πλωτάρχες - αντιπλοίαρχοι:
Σωτήρης Γκίνης, Σπύρος Νικολάου, Δημήτρης Μπελιγιάννης, Γρηγόριος Γεωργακόπουλος
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Μέθοδοι Εξουδετέρωσης Ναρκών
Του Υποναυάρχου Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ ε.α.

Τ

ο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου, με τα
δεκάδες στενά και διαύλους, αποτελεί το ιδεώδες επιχειρησιακό περιβάλλον γι’ αυτό το ναυτικό
όπλο, αφού οι νάρκες μπορούν να μεταφερθούν και
να ποντιστούν στην περιοχή ενδιαφέροντος με ευκολία,
επιτελώντας την αποστολή τους με χαμηλό κόστος για
τον χρήστη. Από την άλλη πλευρά, η εξουδετέρωση
της νάρκης απαιτεί κόπο και χρόνο, ενώ τα ψυχολογικά αποτελέσματα που προκαλεί στον αντίπαλο είναι
αρκετά έντονα λόγω του αιφνιδιασμού, ο οποίος οφείλεται στην άγνοια του τύπου και της θέσης της.
Κυριότεροι μέθοδοι αντιναρκικών επιχειρήσεων
κατά αγκυροβολημένων ναρκών κυρίως την περίοδο
του Β’ παγκοσμίου πολέμου και μετέπειτα είναι οι
ακόλουθοι:

Εικόνα 2. Μηχανική ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας (Ο΄)
με ένα ναρκαλιευτικό

Εικόνα 1. Αγκυροβολημένες νάρκες με κεράτια Μκ 6
(έχουν το σχήμα του κορωνοϊού)

• Μηχανική ναρκαλιεία μονής (Ο’) και διπλής (ΟΟ’)
οροπέζας με ένα ή περισσότερα ναρκαλιευτικά για
εξουδετέρωση αγκυροβολημένων ναρκών (Εικόνα
1) όπως αναλύεται ακολούθως:
• Μηχανική ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας (Ο΄) με ένα
ναρκαλιευτικό (Εικόνα 2).
Το ναρκαλιευτικό παρεά γρίπο (Εικόνα 3) ο οποίος
φέρει αριθμό μηχανικών ψαλιδιών τα οποία όταν
συναντήσουν την αλυσίδα αγκυρίου αγκυροβολημένης νάρκης το κόβουν. Στη συνέχεια λόγω θετικής
πλευστότητας που αποκτά η νάρκη ανέρχεται στην

Εικόνα 3. Παρέαση γρίπου Μηχανική
ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας

επιφάνεια και στη συνέχεια αρχίζει το δύσκολο έργο
της εξουδετέρωσής της με το πυροβόλο των ναρκαλιευτικών. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη
αποστολή. Εναλλακτικός και πιο σύγουρος τρόπος
ειναι η τοποθέτηση εκρηκτικών από εξειδικευμένους
δύτες της ΟΥΚ (ΟΕΝ Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών).
• Μηχανική Ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας περισσότερων ναρκαλιευτικών σε σχηματισμούς (Εικόνα 4).
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• Μηχανική ναρκαλιεία με δύο ναρκαλιευτικά σε
γραμμή μετώπου (Εικόνα 6)

Εικόνα 4α. Μηχανική Ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας
περισσότερων ναρκαλιευτικών σε σχηματισμούς

Εικόνα 6. Δύο ναρκαλιευτικά σε γραμμή μετώπου.

• Μηχανική Ναρκαλιεία με πολλά Ναρκαλιευτικά σε
γραμμή μετώπου. Δύο ναρκαλιευτικά σε γραμμή
μετώπου (Εικόνα 7)

Εικόνα 7. Μηχανική Ναρκαλιεία με πολλά
Ναρκαλιευτικά σε γραμμή μετώπου.

Εικόνα 4β. Μηχανική Ναρκαλιεία Μονής Οροπέζας δύο
Ελληνικών ναρκαλιευτικών σε σχηματισμό. Ο γράφων ως
κυβερνήτης στο πρώτο που ήταν Αμερικανικό,
το δεύτερο ήταν Βέλγικο.

• Μηχανική Ναρκαλιεία Διπλής Οροπέζας με ένα
ναρκαλιευτικό (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Μηχανική Ναρκαλιεία Διπλής Οροπέζας
με ένα ναρκαλιευτικό

• Η Μαγνητική ναρκαλιεία (Εικόνες 8, 9 και 10) είναι
η μέθοδος αντιναρκικών επιχειρήσεων κατά μαγνητικών ναρκών βυθού με χρήση μαγνητικού καλωδίου. Ένα καλώδιο φορτισμένο με υψηλής έντασης
ρεύμα το οποίο παρεάται από την πρύμνη του πλοίου όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα και αποτελεί το μαγνητικό καλώδιο. Κατά τη διέλευση του
ναρκαλιευτικού (κινείται σε πλου χαμηλού μαγνη-

Εικόνα 8. Μαγνητικό καλώδιο
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Εικόνα 9. Διάταξη Μαγνητικής ναρκαλείας

τικού πεδίου με degaussing on) με τρόπο ώστε το
μαγνητικό καλώδιο να περάσει άνωθεν των μαγνητικών ναρκών για να μπορέσει να ενεργοποιήσει
τις υπάρχουσες μαγνητικές νάρκες.
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και ακουστικής ναρκαλιείας και επιτυγχάνεται με
συνδυασμένο μαγνητικό / ακουστικό γρίπου (είναι
αρκετά δύσκολη και επίπονη μέθοδος που απαιτεί
παρέαση μαγνητικού και ακουστικού γρίπου ταυτόχρονα) για να ενεργοποιήσει τις μαγνητοακουστικές νάρκες.
• Τα ναρκαλιευτικά έχουν δυνατότητα ναρκαλιείας
μιας ευρείας περιοχής με ταχύτητα 8 κόμβων και
μπορούν να επιχειρούν σε διάφορα βάθη και σε
ρηχά και σε μεσαία και σε βαθιά νερά. Τα ναρκοθηρευτικά αντίθετα επιχειρούν σε μια συγκεκριμένη, περιορισμένη περιοχή με πολύ μικρή ταχύτητα
της τάξεως του 1-2 κόμβων, σε βάθη μέχρι 60 μέτρα
βάθος. Είναι βραδεία η μέθοδος, θέλει πάρα πολύ
χρόνο αλλά είναι πιο αποτελεσματικά, διότι ψάχνουν
και βλέπουν και μπορούν να εκκαθαρίσουν μια
περιοχή μικρή μεν αλλά 100%.
• Όλα τα είδη ναρκών δύνανται να αντιμετωπισθούν
με τη μέθοδο της ναρκοθηρείας (Εικόνα 12). Η ναρ-

Εικόνα 10. Μαγνητική ναρκαλεία

• Η Ακουστική ναρκαλιεία (Εικόνα 11) είναι η μέθοδος
αντιναρκικών επιχειρήσεων κατά ακουστικών ναρκών βυθού με χρήση σφύρας χαμηλών ή πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Το πλοίο εκτελώντας αθόρυβο
πλου (με την χαμηλότερη δυνατή ακουστική υπογραφή και αφού κλείσουν όλες οι περιττές συσκευές που παράγουν θόρυβο) παρεά μια σφύρα και
ένα καλώδιο φορτισμένα με ανάλογο ρεύμα στην
πρύμνη του και διερχόμενο πλησίον των ακουστικών
δύνανται να ενεργοποιήσει τις ακουστικές νάρκες.
• 4ος τρόπος, ο οποίος είναι συνδυασμός μαγνητικής

Εικόνα 11. Ακουστική ναρκαλιεία

Εικόνα 12. Μέθοδος της ναρκοθηρείας

κοθηρεία είναι η έρευνα μιας συγκεκριμένης περιοχής από το ναρκοθηρευτικό, που πηγαίνει με πολύ
μικρή ταχύτητα και με την ανθυποβρυχιακή του
συσκευή (sonar) κάθε στόχο που εντοπίζει έχει τη
δυνατότητα να τον αναγνωρίζει. Αφού «δει» ότι
είναι νάρκη με ένα ειδικό υποβρύχιο όχημα είτε με
μια ομάδα βατραχανθρώπων (ΟΕΝ), που επιβαίνει
στο πλοίο, εξουδετερώνεται η νάρκη με εκρηκτικά.
Η διαδικασία ναρκοθηρείας
Όταν εντοπισθεί νάρκη τότε τo ειδικό υποβρύχιο όχημα (ROV) με το εκρηκτικό κάτω από την κοιλία κατευθυνόμενο από το πλοίο του, προσεγγίζει την νάρκη
που εντοπίστηκε. Αυτό το εκρηκτικό αφήνεται δίπλα
στην εντοπισθείσα νάρκη και αφού απομακρυνθεί το
ειδικό υποβρύχιο όχημα και το πλοίο μακριά από την
νάρκη τότε εκρήγνυται το εκρηκτικό με τηλεχειρισμό
από το πλοίο και εξ συμπαθείας σκάει και η νάρκη
(Εικόνες 13 και 14).
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Εικόνες 13 και 14.
Υποβρύχιο όχημα
ROV και εξουδετέρωση νάρκης

Εικόνα 15.
Ναρκοθηρευτικό
κλάσης Hunt

Εικόνα 16.
Υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα
οχήματα εξουδετέρωσης ναρκών
τύπου ΡΑΡ-104

Εικόνα 17.
Ναρκοθηρευτικά
κλάσης Osprey

Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου το Πολεμικό
Ναυτικό (ΠΝ) διαθέτει τη Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ),
η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1941 και έχει συμβάλει
στην εξουδετέρωση χιλιάδων ναρκών - απομεινάρια του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις ελληνικές θάλασσες.
Η ΔΝΑΡ (Διοίκηση Ναρκοπολέμου) την περίοδο που
υπηρέτησα από το 1995 έως το 2003 διέθετε 12 Ναρκαλιευτικά, χωρισμένα σε 3 μοίρες, 2 Ναρκοθηρευτικά
καθώς και 2 Ναρκοθέτιδες και επί πλέον 4 Ναρκαλιευτικές ακάτους. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα πλοία
έχουν παροπλισθεί. Δυστυχώς μαζί με τα Ναρκαλιευτικά και η τέχνη της Ναρκαλιείας έχει χαθεί. Μέγα λάθος
κατά την προσωπική άποψή μου. Σήμερα η ΔΝΑΡ δια-
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θέτει τέσσερα (στην ουσία τρία) σχετικά πεπαλαιωμένα
πλοία Ναρκοπολέμου πιο συγκεκριμένα:
• Τα δύο ναρκοθηρευτικά κλάσης Hunt (Εικόνα 15)
Βρετανικής ναυπήγησης στα οποία είχα την τύχη
να είμαι ο πρώτος Διοικητής Μοίρας όταν ήλθαν
στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα ένα το «Ευρώπη»
(Μ-62) και το δεύτερο το «Καλλιστώ» (Μ-63) το
οποίο δυστυχώς είχε την μεγάλη ατυχία να εμβολιστεί πρόσφατα (2020) από εμπορικό πλοίο στις
προσβάσεις του Πειραιά και να αχρηστευτεί, και
• Δύο αμερικανικής ναυπήγησης πλοία κλάσης Osprey,
το ναρκοθηρευτικό «Ευνίκη» (Μ-61) και το «Καλυψώ» (Μ-64).
Τα βρετανικά πλοία είναι κατασκευασμένα από
πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα (GRP) για
ελαχιστοποίηση του μαγνητικού ίχνους και υψηλή
αντοχή. Το εκτόπισμα του σκάφους είναι 750 τόνοι,
το μήκος του 60 μέτρα, το πλάτος του 10 μέτρα και
το βύθισμα του 3,4 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητα του
σκάφους φτάνει τους 15 κόμβους, ενώ το πλήρωμά
του αποτελείται από σαράντα πέντε άτομα. Ο οπλισμός του περιλαμβάνει ένα πυροβόλο MSI DS-30Β
των 30 χλστ. και δύο πολυβόλα των 7,62 χλστ.
Για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των ναρκών
τα σκάφη κλάσης Hunt διαθέτουν σόναρ Type-193,
σύστημα διαχείρισης τακτικών δεδομένων CAIS, καθώς
και δύο υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (Εικόνα 16) εξουδετέρωσης ναρκών τύπου ΡΑΡ-104, τα
οποία μπορούν να επιχειρήσουν σε απόσταση 500
μέτρων από το σκάφος και να φτάσουν σε βάθος 100
μέτρων. Οι αισθητήρες του ΡΑΡ-104 περιλαμβάνουν
μία κάμερα και μία συσκευή σόναρ, ενώ για την εξουδετέρωση των ναρκών το όχημα μεταφέρει βομβίδα
καταστροφής βάρους 120 κιλών.
Επιπρόσθετα τα πλοία διαθέτουν υποβρύχια οχήματα τύπου PLUTO PLUS, τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν
σε απόσταση 2 χλμ από το σκάφος και να φτάσουν σε
βάθος 300 μέτρων, ενώ μεταφέρουν βομβίδα καταστροφής βάρους 40 κιλών. Επιπλέον, τα Hunt διαθέτουν
γρίπο μηχανικής ναρκαλιείας Oropeza και θάλαμο αποσυμπίεσης για την ομάδα εξουδετέρωσης ναρκών.
Τα δύο αμερικανικής ναυπήγησης ναρκοθηρευτικά
κλάσης Osprey (Εικόνα 17) έχουν πλήρες εκτόπισμα 934
τόνων, μήκος 57,3 μέτρων, πλάτος 10,6 μέτρων και
βύθισμα 3,3 μέτρων. Τα σκάφη είναι όπως και τα Hunt,
κατασκευασμένα από υλικό GRP, η μέγιστη ταχύτητά
τους φτάνει τους 10 κόμβους και το πλήρωμά τους αποτελείται από σαράντα επτά άτομα. Ο ναρκοθηρευτικός
εξοπλισμός των Osprey αποτελείται από το σόναρ μεταβλητού βάθους τύπου ΑΝ/SQQ-32(V)2 και το υποβρύχιο τηλεχειριζόμενο όχημα εξουδετέρωσης ναρκών
τύπου ΑΝ/SLQ-48, το οποίο μπορεί να φτάσει σε βάθος
500 μέτρων, σε απόσταση 900 μέτρων.		
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Αφεντάδες και Δούλοι, Βία και Μη Βία
-σεισάχθεια, η σωτηρία και η ανάσα της ανθρωπότητας-

Του Οικονομικού Επιστήμονα - Κοινωνιολόγου Γεωργίου Εμμ. Δημητράκη

Κ

άθε άνθρωπος ακολουθεί εις την ζωή του ένα
δρόμο, τον δικό του δρόμο. Αρκεί όμως να ζει
κανείς για να σκέπτεται. Η ζωή δεν είναι όμως σαν ένα
όμορφο ζωγραφισμένο έργο. Δεν είναι δηλαδή καλή,
αν δεν είναι σωστή. Δεν έχει σημασία πως θα το κάνεις
αυτό. Βγάλτε τη ακόμη και με το φτυάρι, αν δεν μπορείς
να είσαι αποτελεσματικός με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Διότι ο άνθρωπος που δεν σκέπτεται, δεν φιλοσοφεί, δεν είναι ελεύθερος. Η Ελευθερία είναι η θέληση
να είναι κανείς υπεύθυνος απέναντι εις τον εαυτό του.
Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει δυνατό. Αυτό και μόνο
είναι που κάνει εκείνο τον άνθρωπο να στέκεται όρθιος, με δυνατή ψυχή και πνεύμα. Ο Εθνομάρτυρας
Ρήγας Φεραίος είπε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται,
συλλογάται καλά», και εν συνεχεία είπε: «Τους δούλους
δεν τους παρασκευάζει μόνο το δόρυ του κατακτητή,
αλλά και των καταδυναστευομένων η αμάθεια». Ο δε
Πλάτων: «Η φτώχεια πλάθει ανθρώπους, ο πλούτος
τέρατα», και ο Μένανδρος (342-292 π. Χ.): «Τα δάνεια
δούλους τους ελεύθερους ποιεί!». Πολύ πολύτιμα
αποφθέγματα και διαχρονικά διδάγματα, απο τα οποία
εμείς, δυστυχώς, οι σύγχρονοι ‘Ελληνες της μεταπολεμικής περιόδου, δεν μάθαμε απολύτως τίποτε, και που
αυτά είναι οι αξίες, οι αρχές, αλλά και οι αρετές που
οφείλουν να πιστεύουν και να υπερασπίζονται οι άνθρωποι. Όμως η αρετή του ανθρώπου δεν είναι πλυμένα ρούχα που τα κρεμάνε εις το μπαλκόνι. Η πίστη
είναι εσωτερικό βίωμα, στάση ζωής. Εκ του λόγου
αυτού ποτέ δεν αποτυγχάνουν εκείνοι οι άνθρωποι που
αγωνίζονται και πεθαίνουν για ένα μεγάλο σκοπό.
Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα αναρίθμητα, είναι
μεγάλες αλήθειες, οι οποίες έχουν αναφερθεί σε πολλά άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο αρθρογράφος. Κρίμα
όμως για την Πατρίδα, καθότι ο πατριωτισμός είναι
μία σύνθεση όλων των προαναφερθέντων, τα οποία
κρατάνε τον κάθε άνθρωπο και κάθε κοινωνία σωστή,
όρθια και δυνατή, και τα οποία εμείς, δυστυχώς, τις
τελευταίες δεκαετίες ισοπεδώναμε και καταστρέφαμε.
Και έτσι να επικρατεί τώρα ένα χάος, το οποίο όμως
είναι αυτόκλητο, δικό μας δημιούργημα, αλλά και αυτή
η βία με τη Μη Βία.

«Βία και Μη Βία», δύο «έννοιες», οι οποίες όμως
είναι συνώνυμες με το «διαίρει και βασίλευε» και που
αμφότερες επι δεκαετίες συντηρούν την άγνοια και
την εγκληματική αδιαφορία του Λαού, αλλά και που
υπηρετούν, εξυπηρετούν και διαιωνίζουν το πολιτικό
σύστημα Εξουσίας και αυτής της χώρας μας. Όπως
όμως είπε ο Francis Bacon(1561-1626): «η γνώση είναι
δύναμη». Γνωρίζετε, ότι οι Ιδεολογίες και τα Κόμματα
είναι τερατώδη δημιουργήματα του 19ου αιώνος, διότι
διχάζουν τους ανθρώπους, προκαλούν έχθρες, συγκρούσεις, βία και ανείπωτα δεινά εις τις κοινωνίες και τους
Λαούς; Ο Κομφούκιος (551-479 π. Χ) είπε: «Σε μία χώρα
που κυβερνάται καλά, η φτώχεια είναι ντροπή. Σε μία
χώρα που κυβερνάται άσχημα, ο πλούτος είναι ντροπή».
Και τέλος ο Επίκουρος (341-270 π. Χ.) είπε: «Αν θέλεις
να κάνεις κάποιο πλούσιο, μη του προσθέσεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες». Διότι με αυτόν τον
τρόπο στήνονται σωστοί, υπεύθυνοι, ανιδιοτελείς,
όρθιοι, δυνατοί, δημιουργικοί, παραγωγικοί άνθρωποι
και κοινωνίες. Μετά την Μεταπολίτευση, πολλές δεκάδες χιλιάδες πολίτες έκαναν χρυσές καριέρες, χάρις
της Κομματοκρατίας και των Πολιτικών, οι οποίοι επι
δεκαετίες χρεοκοπούσαν και λεηλατούσαν ανελέητα
την Πατρίδα μας. Εις την αρχαία όμως εποχή και εις
την Ελλάδα δεν υπήρχαν όμως ιδεολογίες, αλλά ούτε
και κόμματα. Οι άνθρωποι καλούνταν τότε να επιλέξουν
μόνο μεταξύ των ικανοτέρων μιας κοινωνίας. Αυτό ήταν
ένα από τα πολλά θαύματα της Αρχαιότητας, το θαύμα
των ανθρώπων της που δημιουργούσαν Πνεύμα και
Πολιτισμούς.
Ο Αριστοφάνης είπε: «Τους ήρωες δεν τους βρίσκεις
ποτέ εις το σκοτάδι!». Και ο Νίκος Καζαντζάκης: «Τίποτε γενναίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάμει εις τον
κόσμο, αν δεν υποτάξει την ζωή του σ’ ένα Αφέντη
ανώτερό του». Εμείς όμως, παρόλες τις αποτυχίες και
τα δεινά των τελευταίων δεκαετιών, γιατί επιμένουμε
και εξακολουθούμε να ζούμε εις το «βαθύ σκοτάδι
των Αφεντάδων», που προκαλούν τόσα δεινά εις τους
ανθρώπους, την Πατρίδα και την ανθρωπότητα;
Το τέλειο δεν είναι όμως να έχεις μόνο μυαλό, αλλά
πολύ βαθιά και δυνατά αισθήματα, ώστε αυτά και
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μόνον να σε οδηγούν και να σε κυβερνούν. Να είσαι
ευθύλογος, ευθύγραμμος, άμεμπτος, σωστός, υπεύθυνος, ευσυνείδητος, ανιδιοτελής, όρθιος και δυνατός,
για να πάει μπροστά ο Λαός και η Πατρίδα μας.
Το Παγκόσμιο χρέος όλων των Εθνών ανέρχεται σε
258 τρισεκατομμύρια δολάρια, το δε έτος 2020 θα
ανέλθει εις τα 277 τρισεκατομμύρια, δηλαδή το 331%
του Παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο Διεθνισμός, ένα πρόσφατο
δημιούργημα των Ισχυρών, έχει βάλει ως στόχο τον
Εθνομηδενισμό της έννοιας του Έθνους και της Πατρίδας, την υποταγή όλων των Εθνών και Λαών και σε ένα
Παγκόσμιο Σύστημα Διακυβέρνησης, με την καταστροφή όλων των πολιτισμών, των θρησκειών, των παραδόσεων, των Αρχών και Αξιών πολλών χιλιετιών των
Λαών, με την ολοκληρωτική υποταγή και εμπέδωση της
ανελευθερίας, της βαρβαρότητας, της καταστροφής,
τον θάνατο και προσφυγιάς εκατομμυρίων ανθρώπων,
με την συνέχιση της στυγερής εκμετάλλευσης δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Διεθνισμός είναι ο Διχασμός,
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με το μίσος και την έχθρα για τους άλλους.
Αντιθέτως ο Πατριωτισμός είναι η αγάπη για τον
λαό σου. Μόνο όποιος αγαπά την Πατρίδα και τις ρίζες
του, αγαπά και να σέβεται τις Πατρίδες και τις ρίζες των
άλλων. Ο Πατριωτισμός δεν επιτρέπει την προσβολή
εθνών και Λαών, σημαίνει την επιστροφή εις τις εθνικές
ιδέες, αρχές, αξίες, παραδόσεις και εις την υπηρεσία
του λαού. Ο αληθινός πατριώτης χαίρεται για την δική
του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία του άλλου
και όλων των λαών, εκτιμά και σέβεται τον πατριωτισμό
όλων.
Η μόνη σωτηρία και η ανάσα της ανθρωπότητας
απο την «παγκόσμια πολιτική και οικονομική πανδημία» είναι η σεισάχθεια του Σόλωνα.
Κρίμα για την Ελλάδα, για την Πατρίδα μας. Ο
κόσμος δεν ακούει ούτε τη φωνή της Πατρίδος που
είναι γύρω μας. Όμως πρέπει να κρατάμε ανοιχτά τα
αυτιά μας, για να ακούμε και την φωνή της Ελευθερίας που είναι η ατμομηχανή της Ιστορίας!

Το Αρχαίο Δράμα
Του Υποπλοιάρχου (Η/Ν) Βασ. Ι. Ταγκούλη Π.Ν. ε.α.
Μέρος Α΄
«Έστιν ούν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και
τελείας,
μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω χωρίς εκάστου των
ειδών
εν τοις μορίοις, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’
ελέου και
φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.»
(Είναι λοιπόν η τραγωδία αναπαράσταση γεγονότος
σημαντική και ολοκληρωμένη με αρχή μέση και τέλος,
με λόγο διανθισμένο, ευχάριστο, τα μέρη της οποίας
διαφέρουν στη φόρμα τους, με δράση να παριστάνεται
και όχι με απαγγελία, προκαλώντας συμπάθεια και
φόβο λυτρώνοντας τον θεατή από τα πάθη).
Δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός για την τραγωδία από
τον ορισμό του Αριστοτέλη, στο περίφημο έργο του
«Περί Ποιητικής».
Η τραγωδία εμφανίστηκε στην Αρχαία Αθήνα. Είναι
λαϊκή φόρμα: στο λαό απευθύνεται και από το λαό

αφομοιώνεται. Είναι δραματικό έργο με ποιητικό λόγο.
Γράφτηκε στην Αττική, την εποχή που εμφανίζονται
στην Ιωνία και στην Κάτω Ιταλία τα μεγάλα φιλοσοφικά
πνεύματα. Την ίδια εποχή λοιπόν αναπτύσσεται το
καινούργιο είδος λογοτεχνίας που ο Αριστοτέλης το
λέει «μίμηση πράξεως » δηλ. αναπαράσταση γεγονότος.
Η ψυχή της τραγωδίας είναι ο μύθος. Χωρίς το μύθο
είναι αδιανόητη η ύπαρξη του δράματος. Η οπτική διάσταση της παράστασης είναι τρισδιάστατο γεγονός:
είναι συνδυασμός ήχου, εικόνας και κίνησης.
Είναι έργο καθαρά Ελληνικό και δημιούργημα της
Δημοκρατίας όπως και το θέατρο. Όλα είναι διάλογος,
ο διάλογος στο θέατρο είναι η αποθέωση της σύνθεσης
των πραγμάτων. Ο διάλογος που είναι η ουσία της
δημοκρατίας γίνεται στα δικαστήρια, στην εκκλησία
του δήμου, στη βουλή, γίνεται και στο θέατρο. Τίποτα
δεν είναι κρυφό στο αρχαίο θέατρο. Ό,τι γίνεται στη
σκηνή, εκεί στην ορχήστρα, είναι ορατό και αντιληπτό
από όλους.
Ποτέ δεν μάθαμε γιατί πέθανε η Έντα Γκάμπλερ
(Ίψεν). Δηλητηριάστηκε; αρρώστησε; αυτοκτόνησε;
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Κανείς δεν έμαθε γιατί κρεμάστηκε η κόρη τής Μπερνάρντα Άλμπα (Λόρκα). Κλείνει τις πόρτες και φωνάζει
η μητέρα της « η κόρη μου πέθανε παρθένα, αυτό θα
πούμε». Η Στέλλα Βιολάντη (Ξενόπουλος) πέθανε στη
σοφίτα όπου την έκλεισε ο πατέρας της, γιατί τόλμησε
να γράψει σε έναν νεαρό που δεν τον είδε ποτέ «είμαι
δική σου». « Δεν είσαι δική του μωρή, δική μου είσαι»
λέει ο πατέρας. Κι’ όταν γυρίζουν από την κηδεία και
φτάνουν στο σπίτι, ενώ στα συλλυπητήρια έκλαιγε,
τώρα κτυπά το χέρι του στο τραπέζι και λέει: «τέτοια
σε όσες ξεπορτίζουν!».
Αυτή είναι η Αστική Ηθική. Στο Αρχαίο Δράμα όμως
όλα αυτά τα μεγάλα πάθη γίνονται «κάτω από την
οπτική της αιωνιότητας, κάτω από τον ουρανό
(Κ. Γεωργουσόπουλος).
Οι Αρχαίοι δεν ασχολήθηκαν με πάθη που κρύβονταν
μέσα στο οικιστικό περιβάλλον τους και τα οποία δεν
αφορούν το δήμο, την κοινότητα.
Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο Αρχαίο Δράμα
και στο Αστικό θεατρικό δράμα.
Όλα τα έργα του Αρχαίου Δράματος, οι τραγωδίες,
είναι γραμμένα στην Ιωνική διάλεκτο. Είναι η διάλεκτος
της ποίησης, της ελεγείας, του έπους. Εκτός από τα
χορικά: τα χορικά είναι γραμμένα στην Δωρική διάλεκτο.
Είναι η γλώσσα της Χορικής ποίησης.
Οι ήρωες της τραγωδίας χαρακτηρίζονται από την
τραγικότητα, δηλαδή μία κατάσταση που υποδηλώνει
τη σύγκρουση τους με υπέρτατες δυνάμεις. Βεβαίως ο
ήρωας συγκρούεται κυρίως με τη Μοίρα και τη Θεία
Δίκη. Την Μοίρα οι Αρχαίοι την τοποθετούσαν πιο πάνω
από τους θεούς: « επήλθε το Μοιραίο», «έτσι το θέλησε η Μοίρα» λέμε και σήμερα, έγινε αυτό που όρισαν
οι Μοίρες και όχι οι θεοί. Ο ήρωας συγκρούεται ακόμη
και με τον εαυτό του. Είναι θύμα των πράξεων του.
Είναι καταδικασμένος να πράξει ό,τι τον καταλύει. Έχει
την ελευθερία να διαλέξει τον τρόπο που τον οδηγεί
στην καταστροφή. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση αναδεικνύεται όλο το ηθικό του μεγαλείο, γιατί αγωνίζεται
για τις ηθικές αξίες. Μέσα στην τραγικότητα, περιλαμβάνεται η μετάβαση από την άγνοια στη γνώση μέσα
από αντιφατικές καταστάσεις.
Στην τραγωδία δεν υπάρχει αμφισβήτηση των θεσμών. Υπάρχει μόνο αμφισβήτηση των ανθρώπων, ως
φορέων της εξουσίας. Βεβαίως, όλα τα μεγάλα ανθρώπινα κείμενα είναι θεολογικά. Ο Όμηρος, ο Αισχύλος,
ο Δάντης, ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε, ο Ντοστογιέφσκι, ο Έλιοτ
ακόμη και ο Μαρξ συζητούν για το θεό, δεν έχει σημασία αν τον θέτουν ή τον απορρίπτουν. Όπως είπε ο
Ευγένιος Ο’ Νήλ «η δραματική τέχνη δεν θα είχε καμιά
αξία αν δεν αναφέρονταν στις σχέσεις των ανθρώπων
με το θεό».
Η τραγωδία λοιπόν ήταν η «ωδή των τράγων», ο
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διθύραμβος, το χορικό άσμα των λατρευτών του Διονύσου, που φορούσαν δέρματα τράγων. Μέσα σε μία
τελετή για τον Διόνυσο, μέσα στους διθυράμβους,
κάποια στιγμή επάνω σε μια μέθεξη κοινού και θιάσου
(θίασος ήταν, και η λέξη υπάρχει από την εποχή εκείνη),
κάποια στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί αλείφονταν με
το κατακάθι του κρασιού, τη μούργα, και βρίσκονταν
σε κατάσταση εκστάσεως φωνάζοντας «έλα Διόνυσε»,
«έλα μαζί μας» «κατέβαινε Διόνυσε» «έλα σε μας»,
ένας από αυτούς, ο Θέσπις είπε: «Ήρθα».
Έτσι γεννήθηκε το θέατρο, τυχαία, μέσα σε μια
έξαρση κάποιας στιγμής. Εκείνο που έχει σημασία είναι
ότι μέσα σε σαράντα χρόνια πήρε τη μορφή που έχει
σήμερα.
Πολλοί νομίζουν ότι το θέατρο δημιουργήθηκε
κάπου στην Ελλάδα. Το θέατρο δημιουργήθηκε στην
Αθήνα. Είναι δημιούργημα της Δημοκρατίας. Γειτονικές
πόλεις όπως τα Μέγαρα και η Θήβα δεν είχαν θέατρο.

Η μεγάλη στιγμή του Αρχαίου Δράματος είναι ο
Χορός. Ο Χορός αντιπροσωπεύει το λαό, το δήμο. Όσοι
δεν καταλαβαίνουν τι νόημα έχει ο Χορός δεν αντιλαμβάνονται ότι η τραγωδία είναι γέννημα της δημοκρατίας. Διότι ο Χορός είναι το μέτρο, η ισορροπία. Βλέπει
αυτά που γίνονται και τα κρίνει, τα σχολιάζει, παίρνει
θέση, συμβουλεύει. Όλα γίνονται μπροστά στο ύπαιθρο,
μπροστά στο Χορό. Αυτή είναι η αντίληψη του Αρχαίου
Δράματος.
Αυτή τη διαφορά στο Αρχαίο Δράμα δεν την καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι. Λένε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μπροστά στον κόσμο;
Δεν είναι τυχαία η αρχιτεκτονική του. Το θέατρο
είναι η μισή σφαίρα, η άλλη μισή είναι ο ουρανός.
Όλα τα αρχαία θέατρα είναι ασκεπή. Έχει τρία στοιχεία το Αρχαίο Δράμα: τη Σκηνή όπου γίνονται τα μεγάλα πάθη, την Ορχήστρα (όρχηση= η τέχνη του χορού
εξ ού και ορχήστρα) με τη θυμέλη στο κέντρο (θυμέλη=
βωμός, θυσιαστήριο) το Χορό και τους θεατές. Αυτή
είναι η ενότητα. Εδώ, τιμάται η έννοια του θεατή. Ο
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χώρος λέγεται «θέατρο» δηλ. χώρος όπου κανείς θεάται. Δεν υπάρχει θέατρο χωρίς θεατές.
Στις πρώτες θέσεις κάθονταν οι άρχοντες και τα μέλη
της διοίκησης η οποία ήταν μηνιαία. Δεν μπορούσες
να κάνεις σκάνδαλο ή διαπλοκή σε ένα μήνα. Ένα μήνα
ταμίας ή έφορος. Άλλος μετά, δια κληρώσεως. Ψηλά
στα εδώλια κάθονταν οι γυναίκες και οι δούλοι. Στη
μέση ο λαός. Οι υποκριτές που έπαιζαν ήταν τρεις,
όσους ρόλους και να είχε το έργο τρεις ήταν οι υποκριτές. Στην αρχή ένας, μετά δύο. Με δύο παίχτηκαν οι
ΠΕΡΣΕΣ με δύο οι ΙΚΕΤΙΔΕΣ. Οι δύο λοιπόν μεταμφιέζονταν, άλλαζαν ενδύματα, στολή και προσωπείο (μάσκα) και έπαιζαν διάφορους ρόλους. Αργότερα που είχε
χρήματα η πόλη πήραν ακόμη έναν και έγιναν τρεις.
Ήταν όλοι τους ξένοι, κανείς Αθηναίος.
Οι υποκριτές (ηθοποιοί) πληρώνονταν ακριβά. Ο
Πόλος, ηθοποιός από την Αίγινα, ζήτησε για να παίξει
αμοιβή ένα τάλαντο χρυσού. Με τρία τάλαντα χρυσού
είχε κάνει ο Περικλής τους Περσικούς Αγώνες. Το ποσό
ήταν υπέρογκο εκείνη την εποχή. Του το έδωσαν. Ήταν
θεσμός της Δημοκρατίας και έπρεπε να λειτουργήσει.
Δεν αναβλήθηκαν ποτέ οι αγώνες των Τραγικών, ούτε
στο λοιμό. Στο λοιμό πέθανε το ένα τρίτο του πληθυσμού,
κι όμως δεν αναβλήθηκαν οι παραστάσεις. Το θέατρο
ήταν σχολείο της δημοκρατίας. Η είσοδος επιτρέπονταν
ελεύθερα και στους Σπαρτιάτες, ακόμη και την εποχή
του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Αρκετοί οι συγγραφείς των τραγωδιών. Όμως τρεις
ξεχώρισαν και έγιναν γνωστοί σε όλη την ανθρωπότητα: ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης. Σώζονται
32 έργα: επτά του Αισχύλου, επτά του Σοφοκλή και
δεκαοκτώ του Ευριπίδη. Θα ξεκινήσουμε με τον αρχαιότερο εξ αυτών, τον Αισχύλο, αναφέροντας τα τρία
πρώτα έργα του: ΠΕΡΣΕΣ, ΙΚΕΤΙΔΕΣ, ΟΡΕΣΤΕΙΑ.
Γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 525 π.Χ. και πέθανε το
456 στη Γέλα της Ιταλίας. Πολέμησε στο Μαραθώνα στη
Σαλαμίνα στις Πλαταιές και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Έγραψε εβδομήντα με ενενήντα έργα από τα οποία
σώζονται μόνο επτά. Αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο θεμελιωτής του θεάτρου, το μόνο που ζήτησε να γραφτεί στο
μνήμα του ήταν, ότι πολέμησε στο Μαραθώνα.
Με το πρώτο έργο τού Αισχύλου, τους ΠΕΡΣΕΣ,
έχουμε το αρχαιότερο θεατρικό κείμενο στην Ιστορία
του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Το θέμα του είναι ιστορικό. Δεν είναι όμως ιστορικό έργο το θέμα, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στο έργο του ο Αισχύλος δεν αναφέρεται στη νίκη των Ελλήνων αλλά στην ήττα των
Περσών. Όποιος θέλει να μάθει πώς νίκησαν οι Έλληνες
στη Σαλαμίνα, ας διαβάσει καλύτερα Ηρόδοτο.
Αυτό έκανε ο Αισχύλος δύο χρόνια μετά τη ναυμαχία:
έκανε μετάθεση του θέματος στην Περσία. Οι θεατές
του έργου, οι Ιάπωνες οι Κινέζοι, οι Κορεάτες και άλλοι,
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που κατακλύζουν κυριολεκτικά τα θέατρα για να δουν
τις παραστάσεις, δεν ξέρουν καν πού βρίσκεται η Σαλαμίνα.
Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η ουσία του έργου:
πώς η αλαζονεία, η ύβρις (ύβρις= η υπέρβαση του
ανθρώπινου μέτρου, η ασέβεια, η προσβολή) και οι
επηρμένοι ηγέτες οδηγούν τους λαούς τους στην καταστροφή, ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα και η
Ιστορία τιμωρούν κάποιους ηγέτες γιατί κατέστρεψαν
τους λαούς τους, γιατί ήταν έξω από το μέτρο. Όταν
λέμε μέτρο στην τραγωδία και στην Ιστορία, εννοούμε
την ουσία της σκέψης.
Το έργο μιλά για την αντίδραση ενός λαού, που
χωρίς να ερωτηθεί οδηγήθηκε στην καταστροφή από
έναν υπερφίαλο και αλαζόνα ηγέτη.
Αρχίζει με το Χορό που έχει την διάθεση να εξυμνήσει την ιστορία των Περσών αλλά η διάθεση αυτή
σκιάζεται από την αγωνία για τον Ξέρξη και το στρατό
του. Έρχεται η Άτοσσα (μητέρα του Ξέρξη) εκφράζοντας
την ανησυχία του Χορού με ένα κακό όνειρο που είδε.
Ακολουθεί ο διάλογος Χορού-Άτοσσας με θέμα την
καταστροφή του Δαρείου (πατέρας του Ξέρξη) στη
Μάχη του Μαραθώνα κι όλα είναι έτοιμα ψυχολογικά
για να μπει ο Άγγελος ή Αγγελιαφόρος και να αφηγηθεί
ενώπιόν τους την πανωλεθρία:
«Γέννηκε στάχτη κ’ έρρεψε των Περσών το άνθος» (στ. 252)
Ο ρόλος του Αγγελιαφόρου απαιτεί ηθοποιό με ιδιαίτερες ικανότητες, πρέπει να έχει μεγάλη ευελιξία στο
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χειρισμό της φωνής και του σώματος, ως εκφραστικά
μέσα. Η αφήγηση του Αγγελιαφόρου είναι το μεγαλύτερο κείμενο τραγωδίας. Ευτύχημα να δει κάποιος το έργο
και να θαυμάσει τον ηθοποιό-Αγγελιαφόρο, με τόσο
μεγάλο κείμενο-πρόζα . Ένα μνημειώδες κομμάτι θεατρικού έργου. Είναι εκπληκτική η παραστατική αφήγηση,
η δραματική ένταση και το τραγικό βάθος του λόγου του.
«Αμέτρητοι οι νεκροί που βρήκαν θάνατο φρικτό
στης Σαλαμίνας τις ακτές και τα περίχωρα» (στ. 272)
και συνεχίζει την αφήγηση του:
«Ο Μάτταλος από τη Χρύσα, ο αρχηγός μυρίων ανδρών,
πέφτοντας βρέχει την πυκνή, κατάμαυρη γενειάδα του
κόκκινη μες το αίμα, σαν σε πορφυρή βαφή» ( στ.315)
συνεχίζοντας:
Πρώτα με τάξη πήγαινε το δεξί κέρας (στ.400)
και ακολουθούσε όλος ο στόλος. Κι άκουγες
μια δυνατή κραυγή: «Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων,
ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα τέκνα,
τις γυναίκες, τα ιερά των πατρικών θεών,
τους τάφους των προγόνων! Νυν υπέρ πάντων ο αγών.»
και φτάνει στην παράκρουση:
«οι ελληνικές τριήρεις μας κτυπούν με τέχνη
γυρνούν τα σκάφη ανάσκελα, κι η θάλασσα
άφαντη, πήζει απ’ τα ναυάγια και το φονικό» (στ.419)
Ένας ηγέτης αλαζόνας, οδήγησε το λαό του στην
καταστροφή.
Αν δείτε ένα Γερμανικό ντοκιμαντέρ που δείχνει τις
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τελευταίες μέρες του Βερολίνου, θα αντιληφθείτε τι
λέει ο Αισχύλος: δείχνει τον Χίτλερ αδυνατισμένο,
απογοητευμένο με σηκωμένο το γιακά της χλαίνης του
να χαιρετά και να δίνει όπλα σε παιδιά δώδεκα και
δεκαπέντε ετών για να πολεμήσουν. Έχει καταρρεύσει,
έχει γεράσει και αναθέτει την άμυνα της πόλης στα
παιδιά. Αυτό είναι το τέλος των ΠΕΡΣΩΝ.
Το έργο παίχτηκε στην Αθήνα το 472 π.Χ. Έκλεινε το
μάτι στους επίδοξους ηγέτες λέγοντάς τους « προσέξτε,
μην πάθετε και εσείς τα ίδια». «Προσέξτε να δείτε πού
μπορεί να φτάσει ένας φιλόδοξος ηγέτης!».
Οι ΠΕΡΣΕΣ με το «ίτε παίδες Ελλήνων» είναι το
μέγιστο μάθημα ελευθερίας για όλη την ανθρωπότητα.
Είναι η τραγωδία της ήττας και ο παιάνας της ελευθερίας. Είναι ένας ύμνος προς την θαλασσοκράτειρα και
δημοκρατική Αθήνα.
Το δεύτερο έργο του Αισχύλου είναι οι ΙΚΕΤΙΔΕΣ.
Θέμα: η μετανάστευση. Αυτό που μας καίει σήμερα.
Στο Άργος καταφθάνουν οι πενήντα κόρες του Δαναού ως ικέτιδες, ζητούν πολιτικό άσυλο, γιατί τα εξαδέλφια τους, γιοί του Αιγύπτου θέλουν να τις παντρευτούν. Οι κόρες όμως θέλουν να αποφύγουν την αιμομιξία γι’ αυτό ζητούν άσυλο από τον βασιλιά του Άργους
Πελασγό. Του εξηγούν την κατάσταση και ο βασιλιάς
μπαίνει σε δίλημμα: αν τις διώξει, κινδυνεύει με τιμωρία από το Δία που προστατεύει τους ικέτες, τους κατατρεγμένους. Αν τις δεχθεί, κινδυνεύει από ενδεχόμενη επιδρομή των βαρβάρων.
Επίσης, οφείλει να ελέγξει αν στην πατρίδα τους
ήταν νομοταγείς πολίτες. Δεν έκλεψαν, δεν σκότωσαν,
δεν αδίκησαν. Πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του λαού.
Νοιώθει υπεύθυνος για την πόλη. Οι Δαναΐδες τον
απειλούν δραματικά με αυτοχειρία, εάν εκδιωχθούν.
Ο Πελασγός λέει ότι θα φέρει το ζήτημα στη λαοσύναξη η οποία θα αποφασίσει αν πρέπει να δοθεί άσυλο.
Όταν οι Δαναΐδες, του αντιλέγουν ότι αυτός είναι η
βουλή και η απόφαση, απαντά:
«είπα και πριν, πως δίχως του λαού τη γνώμη
δε θα μπορούσ’ απόφαση καμμιά να πάρω» (στ.398)
Μέσα από το χαρακτήρα του Πελασγού φαίνεται το
ιδεώδες του Αισχύλου, όπου άρχοντες και πολίτες
νοιάζονται για την αρμονική πολιτεία, ο δε Πελασγός
αποτελεί υπόδειγμα δημοκράτη βασιλιά. Το έργο έχει
έντονες αναφορές στη δημοκρατία και στην αξιοπρέπεια
της γυναίκας.
(συνεχίζεται)
=φωτό ειλημμένη στις 3_2_2021 από το: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/
cb/Ancient_greek_theater_greek.svg/1280px-Ancient_greek_theater_greek.svg.png
φωτό ειλημμένη στις 3_2_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Αισχύλος#/media/Αρχείο:Aeschylusathens.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/Πέρσες_(Αισχύλου)#/media/Αρχείο:Darius-Vase.jpg
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Ο Κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO και ο αρχαιολογικός
χώρος των Φιλίππων και το Άγιο Όρος - Άθως
Πρόταση ένταξης στον Κατάλογο του
αρχαιολογικού χώρου της Σαμοθράκης
Του Υποναυάρχου (Ο) Δημητρίου Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
«Οι πολιτισμοί πεθαίνουν, όμως οι άνθρωποι
εξακολουθούν να ζουν και στη θέση των παλιών
χτίζουν καινούργιους πολιτισμούς.»

θράκης στον ΚΠΠΚ. Στην προσπάθεια αυτή αρωγοί
στάθηκαν οι ιστοσελίδες ανωτέρω μνημείων – τοποθεσιών, UNESCO, κ.α., και προσωπικές επισκέψεις.

Robert Entman

Άγιο Όρος – Άθως και Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων
Ιστορικό – Περιγραφή
Το Άγιο Όρος – Άθως είναι η ανατολική χερσόνησος της
Χαλκιδικής, μήκους περίπου 60 χλμ., πλάτους 8 μέχρι
12 χλμ. και έκτασης περίπου 360 τ. χλμ. Από το 843
υπάρχουν ομάδες ασκητών και ιδιαίτερα τον 10ο αιώνα
ήκμασε με 10.000 μοναχούς. Σήμερα λειτουργούν είκοσι συνολικά μονές με περίπου 1.400 μοναχούς. Οι

Περίληψη
Επιλέγονται το Άγιο Όρος – Άθως και ο αρχαιολογικός
χώρος των Φιλίππων που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΠΠΚ) της
UNESCO. Εξετάζονται συνοπτικά και περιεκτικά το
ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πολιτικές προστασίας τους
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αναλύονται με βάση
τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στον ΚΠΠΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ένταξης των μνημείων - τοποθεσιών στον ΚΠΠΚ, προτείνεται ο αρχαιολογικός
χώρος Σαμοθράκης για ένταξη στον ανωτέρω κατάλογο παραθέτοντας συνοπτικά και περιεκτικά συγκεκριμένα επιχειρήματα.
Εισαγωγή
Στόχοι, στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, αποτελούν η
μελέτη της Σύμβασης της UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization – Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση,
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) για την προστασία της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, των κριτηρίων
και διαδικασιών ένταξης των μνημείων - τοποθεσιών
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΚΠΠΚ) και του θεσμικού πλαισίου της προστασίας της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξετάζονται ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων και το Άγιο Όρος - Άθως, που
έχουν ενταχθεί στον ΚΠΠΚ και επιχειρηματολογείται η
ένταξη και του αρχαιολογικού χώρου Σαμοθράκης.
Μελετώνται, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πολιτικές
προστασίας σε εθνικό - διεθνές επίπεδο και οι προϋποθέσεις εγγραφής τους στον ΚΠΠΚ. Διατυπώνονται
επιχειρήματα ένταξης του αρχαιολογικού χώρου Σαμο-

Άγιο Όρος - Άθως

μονές αποτελούν οικοδομικά συγκροτήματα με οχυρωματικής μορφής πτέρυγες, πύργο, εσωτερική αυλή,
κεντρικό ναό, παρεκκλήσια, σκήτες, κελιά, καθίσματα
και άλλα βοηθητικά κτίρια. Είναι οργανωμένες σε κοινόβια με επικεφαλής τον Ηγούμενο.
Η αρχαία πόλη των Φιλίππων του Νομού Καβάλας
ιδρύθηκε το 360 π.Χ. από Θάσιους, για εκμετάλλευση
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του πλούτου της περιοχής (πολύτιμα μέταλλα, ξυλεία
και γεωργικά προϊόντα). Ο Φίλιππος Β΄, το 356 π.Χ., την
καταλαμβάνει και την ονομάζει από «Κρηνίδες» σε
«Φίλιπποι». Στα ελληνιστικά χρόνια η πόλη απόκτησε
τείχος, θέατρο, δημόσια οικοδομήματα, κ.α. Το 42 π.Χ.
(μάχη των Φιλίππων) μετατρέπεται σε σημαντική ρωμαϊκή αποικία και οικονομικό, διοικητικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Το 49/50 π.Χ. ιδρύεται η πρώτη ευρωπαϊκή χριστιανική εκκλησία από τον Απόστολο Παύλο. Τα
σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:
τείχη, ακρόπολη, θέατρο, ρωμαϊκή αγορά, «Βασιλικές
Α΄, Β΄ και Γ΄», οκταγωνικός ναός, «φυλακή» Αποστόλου
Παύλου, παλαίστρα, κ.α.
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πολιτικές Προστασίας
Από το 1054 το Άγιο Όρος – Άθως απολαμβάνει καθεστώς αυτονομίας και αποτελεί Ορθόδοξο πνευματικό
κέντρο και αναγνωρισμένο τοπίο καλλιτεχνικής αξίας.
Η διοίκησή του βασίζεται σε επτά Τυπικά (Συντάγματα)
και στον Καταστατικό Χάρτη του 1924, που επικυρώθηκε με Ν.Δ. 19261. Την εξουσία διενεργεί η Ιερά Σύναξη είκοσι αντιπροσώπων των μονών.
Πριν το 2002 η ελληνική νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, εστίαζε στις αρχαιότητες. Με τον κωδικοποιημένο Νόμο 5351/19322,
προσδιορίστηκε η έννοια των κινητών - ακίνητων «αρχαιοτήτων» προ του 1830 και στο άρθρο 52 ορίζεται ο
υποχρεωτικός έλεγχος συντήρησης, αποκατάστασης
και επισκευών των προστατευόμενων αγαθών. Με τον
Νόμο 1469/19503 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων
του 1830», θεσπίζεται η προστασία των μνημείων, των
οικοδομημάτων, των έργων τέχνης, των νεώτερων
ιστορικών κτισμάτων και των ιστορικών τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με το Σύνταγμα του 1975
άρθρο 244 (και αναθεωρήσεις των ετών 1986-2001-2008)
καθορίζεται η υποχρέωση του κράτους για προστασία
του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και η
λήψη μέτρων για την διαφύλαξή του.
Με τον αρχαιολογικό νόμο 3028/20025 και την
επικύρωση των ευρωπαϊκών διατάξεων, η σύγχρονη
νομοθεσία περιλαμβάνει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αγαθά από το ευρύτερο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Τα θεμελιώδη στοιχεία
που διέπουν τον ανωτέρω Νόμο είναι διεύρυνση και
συστηματοποίηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομίας, ισότιμη προσέγγιση των αρχαιολογικών
χώρων και των μνημείων, κοινωνική διάστασή της,
1
2
3
4
5

ΦΕΚ 300 Α/16 Σεπτεμβρίου 1926.
ΦΕΚ 93 Α / 28 Μαρτίου 1932.
ΦΕΚ 169 Α / 7 Αυγούστου 1950.
ΦΕΚ 111 Α/ 9 Ιουνίου 1975.
ΦΕΚ 153 Α //28 Ιουνίου 2002.
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συμπληρωματικότητα υποχρεώσεων - αρμοδιοτήτων
πολιτών και Πολιτείας, τήρηση των κανόνων - αρχών
που σέβονται την προστασία των μνημείων, ένταξη
των μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο, διευκόλυνση
της προσβασιμότητας των επισκεπτών, προαγωγή,
σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας των τρόπων
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη συνεργασιών με ξένους φορείς και χώρες.
Πέραν της εθνικής νομοθεσίας για προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ελλάδα έχει κυρώσει
διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες, συμβάσεις και διατάξεις. Συγκεκριμένα, με τον Νόμο 1103/19806 επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και
μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών,
που υπογράφηκε 1970 στο Παρίσι από την UNESCO.
Με τον Νόμο 1114/19817 κύρωσε τη Σύμβαση για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση
ένοπλης σύρραξης και του Πρωτοκόλλου Ι, που υπογράφηκε το 1954 στη Χάγη από την UNESCO. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1969 του Λονδίνου για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, όπως επίσης
και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, που
υπογράφηκε στο Παρίσι το 1972 από την UNESCO,
έλαβε σάρκα και οστά με τους νόμους 1127/1981 και
1126/1981 αντίστοιχα8. Κύρωσε με το Νόμο 3378/20059
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, με το Νόμο 3348/2005 τη Σύμβαση Unidroit10 για κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα
πολιτιστικά αγαθά και το Πρωτόκολλο ΙΙ11 στη Σύμβα6 ΦΕΚ 297 Α / 29 Δεκεμβρίου 1980.
7 ΦΕΚ 6 Α/8 Ιανουαρίου 1981.
8 ΦΕΚ 32 Α / 10 Φεβρουαρίου 1981.
9 ΦΕΚ 203 Α / 19 Αυγούστου 2005.
10 ΦΕΚ 144 Α / 23 Ιουνίου 2006.
11 ΦΕΚ 45 Α / 23 Φεβρουαρίου 2005.
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ση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης.
Πρόσφατα επικυρώθηκαν η Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, με τους νόμους
3521/200612 και 3520/200613 αντίστοιχα.
Προϋποθέσεις Εγγραφής στον Κατάλογο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
Το Άγιο Όρος – Άθως, εντάχθηκε στον ΚΠΠΚ το 1988 και
σύμφωνα με την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, καλύπτει τα κάτωθι κριτήρια ένταξης στο ΚΠΠΚ:
Κριτήριο i.
Η μεταβολή του σε ιερό μέρος, η φυσική ομορφιά του
τοπίου και η μοναδική καλλιτεχνική δημιουργία με τα
αριστουργήματα τοιχογραφιών, εικόνες, χρυσά αντικείμενα, κεντήματα, χειρόγραφα, κ.α.
Κριτήριο ii.
Αποτελεί πνευματικό κέντρο του ορθόδοξου κόσμου
με σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής.
Κριτήριο iv.
Οι μονές είναι οργανωμένες για κοινωφελείς δραστηριότητες (κελιά, νοσοκομείο, βιβλιοθήκη, κ.α.), λειτουργικούς σκοπούς (εκκλησία, ξωκλήσια, κ.α.), αμυντικές
δομές (πύργοι, κ.α.), γεωργικές εκτάσεις, κ.α., χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής περιόδου.
Κριτήριο v.
Ο μοναχισμός συντήρησε παραδοσιακές ανθρώπινες
κατοικίες, στοιχεία αρχαίας αρχιτεκτονικής, αγροτικές
– βιοτεχνικές παραδόσεις, αντιπροσωπευτικών των
αγροτικών πολιτισμών της Μεσογείου, διαχρονικά
ευάλωτων λόγω αλλαγών της κοινωνίας και συντηρούμενων με έργα αποκατάστασης σύμφωνα με τις αρχές
του Χάρτη της Βενετίας14.
Κριτήριο vi.
Αποτελεί από το 1054 το κύριο ορθόδοξο πνευματικό
χώρο. Το βάρος της υπερχιλιετούς ιστορίας είναι εμφανές στην ύπαιθρο, τα μνημεία και τις πολύτιμες
συλλογές.
12 ΦΕΚ 275 Α /22 Δεκεμβρίου 2006
13 ΦΕΚ 274 Α / 22 Δεκεμβρίου 2006.
14 Χάρτα της Βενετίας ή Χάρτης της Βενετίας για την Αποκατάσταση
και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων,
συντάχθηκε κατά τις εργασίες του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου
Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών Μνημείων, που διεξήχθη στη Βενετία τον Μάιο 1964 και που διοργανώθηκε από
το ICOMOS. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως διαχρονικό πλαίσιο
κατευθυντήριων αρχών που ρυθμίζει την θεωρία και πράξη
Αποκατάστασης και Συντήρησης των Μνημείων, διαθέσιμο
στο δικτυακό τόπο: (http://www.charta-von-venedig.de/χάρτης-της-βενετίας-1964.html).
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Κριτήριο vii.
Η αρμονική αλληλεπίδραση των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και δασοκομίας, με την αυστηρή τήρηση των μοναστικών κανόνων, οδήγησε στην εξαίρετη διατήρηση της μεσογειακής χλωρίδας και πανίδας.
Ως προς την ακεραιότητα εξακριβώνεται η διατήρηση εξαίρετης παγκόσμιας αξίας χάριν των μοναστηριών και των καλλιτεχνικών συλλογών. Ως προς την
αυθεντικότητα, διαπιστώνεται ο τεράστιος πλούτος
ιστορικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών στοιχείων
αιώνων των μοναστηριών.
Ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων.15 Εντάχθηκε στον
ΚΠΠΚ το 2016 σύμφωνα με τα κριτήρια iii και iv, που
αφορούν την μοναδικότητα του Πολιτισμού αφενός και
ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αρχιτεκτονικού τοπίου,
με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας. Ειδικότερα:
Κριτήριο iii. Αποτελεί εξαιρετική μαρτυρία ενσωμάτωσης περιοχών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως
τεκμηριώνεται από την αρχιτεκτονική της πόλης ως
μιας «μικρής Ρώμης». Τα ερείπια δε των εκκλησιών της
συνιστούν εξαιρετική μαρτυρία εγκαθίδρυσης - ανάπτυξης του χριστιανισμού.
Κριτήριο iv. Τα μνημεία του συνιστούν παραδείγματα διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων ανάπτυξης της
αρχιτεκτονικής κατά την ρωμαϊκή - παλαιοχριστιανική
περίοδο.
Ως προς την ακεραιότητα, διαπιστώνεται η διατήρηση από την περιτοιχισμένη πόλη της εξαιρετικής
παγκόσμιας αξίας μαρτυρίας πολιτισμών που εξαφανίστηκαν. Ως προς της αυθεντικότητα, τεκμηριώνεται
η γνησιότητά της ως προς τη μορφή, το σχεδιασμό, τη
θέση και το περιβάλλον.
Αρχαιολογικός Χώρος Σαμοθράκης
Η αρχαία πόλη της Σαμοθράκης (Παλαιόπολη) είναι
γνωστή για τα τελούμενα από τον 7ο αιώνα Καβείρια
Μυστήρια (προς τιμή χθόνιων θεοτήτων), στο χώρο
του «Ιερού των Μεγάλων Θεών». Τα σημαντικότερα
μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού
χώρου είναι: «Τέμενος», Ιερό Μεγάλων Θερών, Θόλος
Αρσινόης, Πρόπυλο Πτολεμαίου Β’, Στοά, Ανάκτορο,
Ιερός Κύκλος, Πύργοι Σαμοθράκης (Γκατιλούζι), κ.α.
Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Σαμοθράκης, εκτιμάται
ότι καλύπτει ορισμένα κριτήρια ένταξης στο ΚΠΠΚ της
UNESCO, όπως παρακάτω:
Κριτήρια (i), (ii), (iii) και (iv): Τα μνημεία βρίσκονται
σε εξαιρετικό αυθεντικό φυσικό περιβάλλον, αποτελούν
αξιοθαύμαστο αρχιτεκτονικό σύνολο, αντιπροσωπευ15 Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων, διαθέσιμο στο δικτυακό
τόπο: ((https://whc.unesco.org/en/list/1517).
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Αρχαιολογικός Χώρος Σαμοθράκης,
Ιερό των Μεγάλων Θεών

τικό αρχαίου πανελλήνιου ιερού16 και μοναδική μαρτυρία των Καβείριων Μυστηρίων και του πολιτισμού
της αρχαίας Ελλάδος.
Επίλογος
Η «πολιτιστική κληρονομιά» όπως αναφέρεται στη Σύμβαση της UNESCO του 1972 για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, συμπεριλαμβάνει
μνημεία (αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής,
επιγραφές, σπήλαια, κ.α.), οικοδομικά συγκροτήματα
και τοποθεσίες (δημιουργήματα του ανθρώπου ή ανθρώπου και φύσης). Η δε «Προστασία» περιλαμβάνει
μία σειρά διαδικασιών επιστημονικού, τεχνικού, διοικητικού και νομικού χαρακτήρα και περικλείει εντοπισμό,
καταγραφή, αρχειοθέτηση, τεκμηρίωση, διαφύλαξη,
συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη και μεταβίβαση
στις μελλοντικές γενιές των αγαθών της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς.
Το 1972 στο Παρίσι υπεγράφη από τον ΟΗΕ η Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Σύμφωνα με
την ανωτέρω Σύμβαση καθορίζονται τα είδη των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων – τοποθεσιών που
δύνανται να ενταχθούν στον Κατάλογο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΚΠΠΚ). Προσδιορίζονται οι
διαδικασίες και ορίζονται 10 επικαιροποιημένα από το
2005 κριτήρια ένταξης των μνημείων και τοποθεσιών
στον ΚΠΠΚ. Επιπρόσθετα, με τη Σύμβαση του 2003 της
UNESCO θεσμοθετήθηκε η διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως χορού, προφορικών παραδόσεων, έργων χειροτεχνίας και ανάπτυξης άλλων
μορφών αναγνώρισης αντιστοιχούντων στον πλούτο
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Επιλέγονται το Άγιο Όρος – Άθως και ο Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων, που εντάχθηκαν στον ΚΠΠΚ το
1988 και το 2016 αντίστοιχα. Παρουσιάζονται αντίστοιχα ιστορικά και περιγραφές. Εξετάζονται συνοπτικά και
περιεκτικά τα ρυθμιστικά πλαίσια και οι πολιτικές προστασίας τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται και αναλύονται τα κριτήρια, βάσει των οποίων
εντάχθηκαν στον ΚΠΠΚ. Προτείνεται ο Αρχαιολογικός
Χώρος Σαμοθράκης για ένταξη στον ΚΠΠΚ. Ο ανωτέρω
αρχαιολογικός χώρος με σημαντικά μνημεία, προεξάρχοντος του Ιερού των Μεγάλων Θεών και του κλαπέντος
αγάλματος της Νίκης, καλύπτει τα κριτήρια υπ’ αριθμών
i, ii, iii, και iv της Σύμβασης του 1972 της UNESCO.

16 Το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης εκλάπη το 1863 από
τον Γάλλο Πρόξενο Α. Champoiseau και το οποίο σήμερα
κοσμεί το Μουσείο Λούβρου του Παρισιού.

φωτό ειλημμένη στις 3_2_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Νίκη_της_Σαμοθράκης#/media/
Αρχείο:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369_n4.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιερό_των_Μεγάλων_Θεών#/media/Αρχείο:Samothraki_Hieron.jpg

Η Νίκη της Σαμοθράκης
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Αν. Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΝΝΑ
ΠΧΗΣ (ΥΙ) Αντώνιος Μαστροκωστόπουλος ΠΝ
Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΝΝΑ
ΠΧΗΣ (ΥΙ) Ιωάννης Γκίρδης ΠΝ
Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΝΝΑ
Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
Το ανοικτό ωοειδές τρήμα (ΑΩΤ) είναι ένας χώρος που
ομοιάζει με τούνελ ανάμεσα στο πρωτογενές και δευτερογενές μεσοκολπικό διάφραγμα που συνήθως στο
80-85% των ανθρώπων συγκλείεται στη γέννηση. O
πρώτος που περιέγραψε την ύπαρξη του ήταν ο
Leonardo da Vinci. Κατά την εμβρυϊκή ζωή, ένα μέρος
από το οξυγονωμένο αίμα του πλακούντα της μητέρας
που εισέρχεται στο δεξιό κόλπο περνά από το ΑΩΤ προς
τον αριστερό κόλπο και στη συνέχεια την αριστερή
κοιλία και την αορτή. Μετά τη γέννηση τα δύο διαφράγματα συγκολλούνται και το ωοειδές τρήμα κλείνει. Το ΑΩΤ μπορεί να συνυπάρχει με μεσοκολπικά
ανευρύσματα, με παραμονή ευσταχιανής βαλβίδας
(υπόλειμμα της βαλβίδας του φλεβώδους κόλπου), και
με δίκτυο Chiari. Άρα υπάρχει ένα ποσοστό 20-25%

που έχουν ανοικτό-βατό ωοειδές τρήμα. (Παραμένει
ανοικτό-βατό υπό διάφορες δυναμικές καταστάσεις
που εξηγούνται παρακάτω) (εικόνα 1).
Η ύπαρξη του ΑΩΤ δεν αποτελεί από μόνο του παθολογικό εύρημα, έχει όμως συσχετισθεί με κρυπτογενή ισχαιμικά επεισόδια. Οι μηχανισμοί που ενοχοποιούνται είναι: α. το ωοειδές τρήμα δρα ως αγωγός
παράδοξης εμβολής από τη φλεβική προς τη συστηματική κυκλοφορία και β. το σχήμα σαν τούνελ και η
μικρή ταχύτητα ροής του αίματος διαμέσου αυτού
προδιαθέτουν στην in situ δημιουργία θρόμβων. Το
μέγεθος του ΑΩΤ (όσο πιο μεγάλο σε εύρος και μέγεθος
είναι αυξάνεται ο κίνδυνος κρυπτογενούς ισχαιμικού
επεισοδίου), η ανατομία του δεξιού κόλπου, η τυχόν
παρουσία ανευρύσματος μεσοκολπικού διαφράγματος
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PFO closure system (Coherex Medical, Salt Lake City,
UT, USA. Τα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών είναι
η ελάχιστη παραμόρφωση του μεσοκολπικού διαφράγματος (μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης αρρυθμιών και
σχηματισμού θρόμβου). Η συσκευή που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η Αmplatzer Pfo Occluder. (εικόνα
2) και Cardioform Gore (εικόνα 3).

Εικόνα 1: Βατό Ωοειδές Τρήμα στο ύψος του
μεσοκολπικού διαφράγματος.

συμβάλλουν και αυτά στην πιθανότητα ισχαιμικού
επεισοδίου. Η ευσταχιανή βαλβίδα και το δίκτυο Chiari
μπορεί να καθοδηγούν το αίμα από την κάτω κοίλη
φλέβα προς το μεσοκολπικό διάφραγμα και να ευνοούν
μια Δεξιο-Αριστερή επικοινωνία. Παθολογικές καταστάσεις που αυξάνουν την πίεση στον δεξιό κόλπο,
αλλά και η δοκιμασία Valsalva, το φτέρνισμα, η βαθιά
εισπνοή, ο βήχας ευνοούν τη R-L shunt. Επιπρόσθετα
το ΑΩΤ έχει ενοχοποιηθεί για τη νόσο δυτών, τις ημικρανίες, και το σύνδρομο platypnea-orthodeoxia (δύσπνοια και αποκορεσμός στην όρθια θέση με βελτίωση
των συμπτωμάτων κατά την κατάκλιση). Περίπου 20-30%
των ισχαιμικών επεισοδίων είναι κυματογενή, δηλαδή
δεν ξέρουμε την αιτιολογία τους. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα κρυπτογενή επεισόδια και την
ύπαρξη ανοικτού ωοειδούς τρήματος. Η θεωρία της
παράδοξης εμβολής μέσω του ΑΩΤ μπορεί να αποτελεί
την αιτία «ανεξήγητων» τέτοιων επεισοδίων ειδικά στα
νέα άτομα (Δηλαδή σε ηλικίες κάτω των 60 ετών).
Υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές σύγκλεισης του
ΑΩΤ οι περισσότερες από αυτές έχουν τη μορφή διπλής
ομπρέλας. Τέτοιες συσκευές είναι: η Amplatzer® PFO
Occluder (AGA Medical Corporation, Plymouth, MN,
USA), Helex® Septal Occluder (W.L. Gore & Associates,
Inc., Flagstaff, AZ, USA), Solysafe ® Septal Occluder (Carag
AG, Baar, Switzerland), Occlutech device (Occlutech AB,
Helsingborg, Sweden) and Cardia devices (Cardia, Eagan,
MN, USA). Για ΑΩΤ με πιο επίμηκες σχήμα (longtunnels)
μπορεί να χρησιμοποιηθούν Premere occluder (St. Jude
Medical, Inc., St. Paul, MN, USA, PFO SeptRx® device
(SeptRx, Inc., Fremont, CA, USA) ή Coherex FlatStent™

Εικόνα 2: Συσκευή Amplatzer Pfo Occluder

Εικόνα 3: Συσκευή Cardioform Gore

Πριν όμως την τοποθέτηση μια συσκευής σύγκλεισης σε ασθενείς που έχουν υποστεί ένα κρυπτογενές
ισχαιμικό επεισόδιο είναι απαραίτητο να διενεργηθεί
ένας ενδελεχής έλεγχος. Η διάγνωση ενός κρυπτογενούς
αγγειακού επεισοδίου γίνεται μέσω αποκλεισμού των
πιθανών αιτιών. Θα πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος
υπερπηκτικότητας με πρωτεΐνη C και S, Anti-thrombin
III, παράγοντας V Leiden, αντισώματα για ΣΕΛ και αντικαρδιολιπίνης. Εν συνεχεία τοποθέτηση Holter ρυθμού
προς αποκλεισμό επεισοδίων παροξυσμικής κολπικής
μαρμαρυγής και διενέργεια διαθωρακικού ηχωκαρδιογραφήματος προς αποκλεισμό παρουσίας ανευρύσματος αριστερής κοιλίας και ύπαρξης θρόμβου ωτίου
του αριστερού κόλπου. Με το triplex καρωτίδων θα
αποκλειστεί η αθηρωμάτωση καρωτίδων και με τη
διοισοφαγική ηχωκαρδιογραφική μελέτη η αθηρωμάτωση της αορτής. Εφόσον μετά από όλο αυτόν τον
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Εικόνα 4: Απεικόνιση πώς φαίνονται οι δίσκοι σε έκπτυξη σε σχέση με το
μεσοκολπικό διάφραγμα και σε ηχωκαρδιογραφική μελέτη

Εικόνα 6: Απεικόνιση τοποθέτησης συσκευής με τους δυο
δίσκους εκατέρωθεν του μεσοκολπικού διαφράγματος

Εικόνα 5: Απεικόνιση των δυο δίσκων
(συσκευή PFO Occluder)

έλεγχο υπάρχει η πιθανότητα της παράδοξης εμβολής
τότε η διενέργεια bubble test με διαθωρακική ή διοισοφαγική ηχωκαρδιογραφική μελέτη και επιβεβαίωση
με την διακρανιακή μελέτη μπορεί να αναδείξει μια
επικοινωνία δεξιά προς αριστερά.
Πρόσφατα (από τον Σεπτέμβριο 2017 έως και το
2019) δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αρκετών μελετών όπως της RESPECT, της CLOSE , της ACCESS που
επανακαθόρισαν την ανωτερότητα της συγκλεισης του
βατού ωοειδούς τρήματος έναντι της φαρμακευτικής
αγωγής μετά από κρυπτογενή ισχαιμικά επεισόδια
ειδικά σε ασθενείς κάτω των 60 ετών και με ανεύρυσμα
του μεσοκολπικού διαφράγματος πάντα σε συνεργασία
με τους Νευρολόγους.
Στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών κα δη στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, διενεργούνται συγκλείσεις βατών ωοειδών τρημάτων από το 2004 επιτυχώς -από τα
πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα- όταν και διεθνώς
τέθηκε το θέμα, κατά πόσο η σύγκλειση του ανοικτού
ωοειδούς τρήματος θα αποτελούσε τη λύση σε ομάδα
ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ειδικά σε
νέους με ειδικά ανατομικά χαρακτηριστικά και απαραίτητα πάντα σε άμεση συνεργασία με την Νευρολο-

γική Κλινική. Να σημειωθεί δε ότι η εμπειρία αυτή στην
επεμβατική αντιμετώπιση αυξάνεται και από την ύπαρξη του Τμήματος Υπερβαρικής Ιατρικής στο Ναυτικό
Νοσοκομείο, όπου και θεραπεύονται ασθενείς με Νόσο
των Δυτών, η οποία μπορεί να συσχετισθεί με ανοικτό
ωοειδές τρήμα. Η σύγκλειση γίνεται στο Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο με τον ασθενή σε μερική ύπνωση για να
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα και διοισοφαγικό υπερηχογράφημα, η διάρκεια δε της επέμβασης είναι περίπου 1 ώρα. Η εμπειρία μας αυτή έχει
αναγνωρισθεί και από την Ιατρική κοινότητα για την
οποία και αποτελούμε Νοσοκομείο και Κλινική εκπαίδευσης και παραπομπής.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Hart RG, Diener HC, Coutts SB, et al. Embolic strokes of undetermined source: the
case for a new clinical construct. Lancet Neurol 2014; 13: 42938
AlsheikhAli AA, Thaler DE, Kent DM. Patent foramen ovale in cryptogenic stroke:
incidental or pathogenic? Stroke 2009; 40: 234955
Furlan AJ, Reisman M, Massaro J, et al. Closure or medical therapy for cryptogenic
stroke with patent foramen ovale. N Engl J Med 2012; 366: 9919
Carroll JD, Saver JL, Thaler DE, et al. Closure of patent foramen ovale versus medical
therapy after cryptogenic stroke. N Engl J Med 2013; 368: 1092100
Meier B, Kalesan B, Mattle HP, et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in
cryptogenic embolism. N Engl J Med 2013; 368: 108391
Stortecky S, da Costa BR, Mattle HP, et al. Percutaneous closure of patent foramen
ovale in patients with cryptogenic embolism: a network metaanalysis. Eur Heart J
2015; 36: 1208
Kent DM, Dahabreh IJ, Ruthazer R, et al. Device closure of patent foramen ovale after
stroke: pooled analysis of completed randomized trials. J Am Coll Cardiol 2016; 67:
90717
Eeckhout E, Martin S, Delabays A, et al. Very longterm followup after percutaneous
closure of patent foramen ovale. EuroIntervention 2015; 10: 14749
Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. Long-Term Outcomes of Patent Foramen Ovale
Closure or Medical Therapy after Stroke. N Engl J Med. 2017 Sep 14;377(11):10221032

53

54

Eπίκαιρο

Κεντρί

Ιανουάριος • Φεβρουάριος 2021

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

Οι ευρηματικοί γείτονες

Συν Αθηνά και χείρα κίνει...

Οι γείτονές μας Αλβανοί, όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ
δεν ξέχασαν το παλιό τους χόμπυ, το να μπορούν
να ξεγελάνε τις Αρχές με οποιοδήποτε κόστος, άλλοτε με χρήματα και άλλοτε με είδος, όπως και να
παίρνουν πιστοποιητικά ότι δεν έχουν κορωνοϊό και
έτσι να περνούν ελεύθερα στην Ελλάδα.
Ο Θεός όμως φυλάει τον κλέφτη, αλλά φυλάει και
τον νοικοκύρη, με αποτέλεσμα δύο λεωφορεία που
προσπάθησαν να εισέλθουν με οικονομικούς μετανάστες στον έλεγχο που έγινε στην Κακαβιά, βρέθηκαν οι περισσότεροι θετικοί στον κορωνοϊό, παρά
το γεγονός ότι, τα πιστοποιητικά υγείας τους, έλεγαν
το αντίθετο, και βέβαια τους γύρισαν πίσω. Ύστερα
διερωτώμεθα πώς αυξάνονται τα κρούσματα στη
Βόρεια Ελλάδα; Ασφαλώς με τη βοήθεια των φίλων
μας, χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που κάνουν
στους συνανθρώπους τους...

Το παραπάνω αρχαίο ρητό είναι σήμερα πιο επίκαιρο παρά ποτέ με την έρπουσα πανδημία του κορωνοϊού σε όλη την οικουμένη με τόσα εκατομμύρια
νεκρούς και αρρώστους. Τούτο συνδυάζεται με την
άποψη ορισμένων πολιτών μας που δεν φοράνε την
προβλεπόμενη μάσκα τους και πηγαίνουν στην εκκλησία διότι πιστεύουν ότι θα τους προστατεύσει ο
Θεός...
Σε αυτούς λοιπόν θα ιστορήσω την ακόλουθη
παραβολή: Μια φορά σε μια χώρα έγινε μεγάλη
πλημμύρα και ο κόσμος για να σωθεί, ανέβηκε πάνω
στα σπίτια του στις ταράτσες και περίμεναν να υποχωρήσουν τα νερά για να κατεβούν. Τότε περνάει
μια βάρκα από κάτω από το σπίτι μιας οικογένειας
και τους φωνάζει, να τους πάρει και να τους σώσει.
Και αυτοί απαντούν: φύγετε, θα κατεβούμε, όταν
φύγουν τα νερά. Σε λίγο έρχεται άλλη βάρκα φορτωμένη κόσμο, ελάτε και εσείς να σας σώσουμε· όχι
θα περιμένουμε να κατέβουν τα νερά...
Τα νερά σε λίγο ανέβηκαν και οι δύστυχοι πνίγηκαν, πήγαν στο Θεό και του υποβάλουν παράπονα,
γιατί δεν τους έσωσε και αυτός απαντάει: δύο βάρκες σας έστειλα για να σωθείτε και σεις αδιαφορήσατε.
Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα για αυτούς τους
ανθρώπους που δεν φορούν τη μάσκα τους διότι
θα τους σώσει ο Θεός....

Το χαμόγελο το πιο φθηνό δώρο...
Το χαμόγελο είναι το πιο φθηνό δώρο που μπορείς
να χαρίσεις σε ένα φίλο σου, σε ένα γείτονα ή σε
ένα συνάνθρωπό σου, που έχει πρόβλημα ή είναι
ασθενής. Ιδιαίτερα εμείς οι Χριστιανοί που η κοσμοθεωρία μας είναι η Αγάπη. Ο Χριστός είπε «αγαπάτε αλλήλους». Έπειτα κανείς δεν είναι τόσο φτωχός
που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο και
κανείς τόσο πλούσιος που να μην το χρειάζεται!

Αφήστε με να ζήσω
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από την ενημερωτική καμπάνια της οργάνωσης «Αφήστε με να
ζήσω» με αφίσες που ανάρτησε στους χώρους του
«ΜΕΤΡΟ» η Εκκλησία της Ελλάδας έλαβε θέση, για
τις εκτρώσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα, διότι
μετά την αποποινικοποίηση της πράξης αυτής από
την πολιτεία, δεν τιμωρείται πλέον κανείς. Οι εκτρώσεις
στην Ελλάδα φθάνουν το έτος τις 300.000 χιλιάδες.
Σκεφθείτε πόσα εκατομμύρια περισσότεροι θα
ήσαν οι Έλληνες, εάν δεν συνέβαινε αυτό, που μειώνει τον πληθυσμό και γηράσκει το Έθνος. Η Εκκλησία της Ελλάδος ζητεί από την πολιτεία να λάβει
νομοθετική πρωτοβουλία και να ποινικοποιήσει την
πράξη αυτή. Ίσως καταφέρουμε να επιβιώσουμε ως
Έθνος και Κράτος, αλλιώτικα θα σβήσουμε σαν
Κράτος και μόνο η ιστορία θα μας αναφέρει!!!!!

Αύξηση της θητείας στο στρατό ξηράς
Δεν φθάνει αυτό, δηλαδή η αύξηση της θητείας μόνο.
Από αρχαιοτάτων χρόνων «Πτωχεία αεί σύντροφος τη Ελλάδι» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό μου
θυμίζει το αιώνιο πρόβλημα της Ελλάδας, μεταξύ
χρέους και ελλείμματος ακόμη και τώρα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος καλός γείτονας, μάς χάριζε τόσα
άτομα, όσο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο στρατός
ξηράς, σε δέκα χρόνια θα είχαμε πάλι έλλειμμα, εκτός
και αν ήμασταν επίστρατοι μέχρι τα εξήντα χρόνια.
Το διά ταύτα είναι, ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία της στρατολογίας για τη στράτευση. Να κοπούν
οι αναβολές για σπουδές πέραν των προβλεπομένων
ετών φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, και ποινικοποίηση
των αμβλώσεων... Αλλιώτικα μία από τα ίδια και το
πρόβλημα άλυτο...
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Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Επικαιροποίηση – Ενημέρωση Στοιχείων Μελών
Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι και μέλη των ορφανικών οικογενειών,
Η ΕΑΑΝ στα πλαίσια ενημέρωσης, επικοινωνίας και γενικότερα επαφής με τα μέλη της, εκδίδει κάθε
δίμηνο το ενημερωτικό περιοδικό «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ», το οποίο αποτελεί ένα είδος θεσμού στην
επικοινωνία της ΕΑΑΝ με τα Mέλη της, αφού για 30 έτη μέσω του περιοδικού ενημερώνεστε, διαβάζετε
επιστημονικά, ιστορικά και γενικής φύσεως άρθρα συναδέλφων ή ενημερώνεσθε για θέματα ή μηνύματα
της ΕΑΑΝ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ειδικά η ενημέρωση επί θεμάτων Αποστράτων είναι ο κύριος λόγος ώστε οι «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ»
να φθάνουν στα χέρια όλων των μελών με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 ετών καθώς και όσων ανεξαρτήτως ηλικίας δήλωσαν ότι επιθυμούν την έντυπη μορφή. Πρόθεση της ΕΑΑΝ είναι, το περιοδικό να
συνεχίσει να εκδίδεται και να εξελίσσεται σύμφωνα με τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
Προσπαθώντας να συμβαδίσουμε με τα δεδομένα της εποχής, έχουμε τα κατωτέρω:
α. Το περιοδικό μας «Θ.Α» από το 2010 ταυτόχρονα με την έντυπη έκδοσή του, αναρτάται άμεσα στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και έτσι είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση, πριν ακόμα φτάσει η έντυπη μορφή του στα χέρια των αποδεκτών μας.
β. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε τη σταδιακή περικοπή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού και την αποστολή του με ταχυδρομείο καθώς:
(1) Αυτό επιβάλλεται στα πλαίσια περικοπής των δαπανών λόγω των οικονομικών προβλημάτων της εποχής και ιδίως επειδή λαμβάνονται πληροφορίες ότι μεγάλος αριθμός μελών δεν ενδιαφέρεται γενικότερα.
(2) Οι υποδείξεις των παγκόσμιων οργανισμών, βασιζόμενοι στο πνεύμα της εποχής είναι το πράσινο
περιβάλλον. Έτσι επιβάλλεται ο περιορισμός των εκτυπώσεων για προφύλαξη των δασών αλλά και λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος με παράλληλη εκμετάλλευση της τεχνολογίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία).
(3) Η περιστολή της έντυπης αποστολής περιορίζει και την εξάπλωση της πανδημίας του covid-19.
(4) Μετά από μελέτη, μειώσαμε τα 9.600 έντυπα σε 5.700, με σκοπό το περιοδικό να αποστέλλεται
σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη μας άνω των 65 ετών, αφού οι νεώτεροι είναι σίγουρα γνώστες της
τεχνολογίας και έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν το περιοδικό από την ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ όπου
αναρτάται.
(5) Τα χρήματα φέτος που εξοικονομήθηκαν, τοποθετήθηκαν στην επιδότηση του παραθερισμού των
Μελών μας μέσω των ιδιωτικών ξενοδοχείων και ήδη για την καλοκαιρινή περίοδο του 2020 είχαμε αύξηση κατά 50 άτομα.
Είναι αναγκαίο λοιπόν, για την δική σας ενημέρωση να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας πέραν του
περιοδικού, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) π.χ. σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι αρχαιρεσίες κ.λπ. Αυτό προϋποθέτει, να έχουμε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών μας
στην database που τηρούμε στην ΕΑΑΝ.
Έχοντας το e-mail σας, θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό μήνυμα κάθε φορά που εκδίδεται νέο τεύχος
του περιοδικού και τον σύνδεσμο αυτού στο site της ΕΑΑΝ, καθώς την επικαιροποίηση/ενημέρωση των στοιχείων σας μπορείτε να την κάνετε εσείς οι ίδιοι, προς αποφυγή λαθών, ηλεκτρονικά μέσω του site της ΕΑΑΝ.
Εκεί μπορείτε να βρείτε οδηγίες στην αρχική σελίδα και στο κυλιόμενο μήνυμα (στο banner) που βρίσκεται στην κορυφή και απλά με ένα κλικ στο θέμα «Ενημέρωση στοιχείων μελών ΕΑΑΝ» θα μεταβαίνετε στην αντίστοιχη σελίδα όπου θα υπάρχουν οδηγίες και θα κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές. Επίσης
στην αρχική σελίδα και μέσω της διαδρομής ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ > Μέλη ΕΑΑΝ-Εγγραφή όπου θα βρείτε και
πάλι την ίδια σελίδα με τις σχετικές οδηγίες .
Τα στοιχεία σας η ΕΑΑΝ, θα τα διαχειρίζεται για αποκλειστική εσωτερική χρήση ή επικοινωνία μαζί
σας και δεν διατίθενται σε τρίτους, σύμφωνα με τους όρους GDPR.
Παρακαλούμε λοιπόν και προτείνουμε σε όλα τα μέλη μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να διορθώσουν τα στοιχεία τους, καταχωρώντας σωστά ό,τι απαιτείται και ειδικά το e-mail σας, για να μπορούμε
να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε ό,τι χρειαστεί ή να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και σημαντικά μηνύματα που αφορούν τους Aποστράτους και τα Mέλη των ορφανικών οικογενειών.
		

O Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΕΘΑ

ΘΕΜΑ: Παροχή Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στην Κατεύθυνση Επιτάχυνσης
Απονομής των Στρατιωτικών Συντάξεων από τον ΕΦΚΑ
1. Σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την ομαλοποίηση της ροής εκκαθάρισης
των εκκρεμών αιτημάτων στρατιωτικών συντάξεων και της διεκπεραίωσης τροποποιητικών υποθέσεων λόγω δικαστικών αποφάσεων, διέθεσε επ’ ωφελεία του ΕΦΚΑ, στρατιωτικό προσωπικό δύναμης
είκοσι (20) ατόμων και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Από τη μέχρι τώρα συνδρομή του εν λόγω προσωπικού, προκύπτουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθότι έχει εκκαθαριστεί άνω του 80% των εκκρεμών υποθέσεων μετατροπής προκαταβολών
συντάξεων σε οριστικές, ενώ το σύνολό τους αναμένεται να έχει εκκαθαριστεί περί τις αρχές Μαρτίου 2021. Παράλληλα, συνεχίζεται η διεκπεραίωση και των τροποποιητικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων λόγω δικαστικών αποφάσεων.
3. Για την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος
αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας και μία ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών
προς την Πατρίδα καθώς θα άρει τα όποια αισθήματα αδικίας και απογοήτευσης διακατέχουν ένα
σημαντικό τμήμα του κοινωνικού ιστού της χώρας, ενώ παράλληλα καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης.

Ανακοίνωση
Σας μεταφέρουμε τη Διαδικτυακή Ανακοίνωση του ΣΑ/ΣΝΔ, με την οποία γνωρίζονται τα ακόλουθα:
«Συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΝ και του ΣΑ/ΣΝΔ, επικοινώνησαν με τον κ. Α/ΓΕΝ και του εγνώρισαν ότι λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συγκυρίες και την υφιστάμενη ένταση στη γεωγραφική περιοχή της χώρας μας,
αποφάσισαν όπως τα αναδρομικά που θα λάβουν τα διαθέσουν «εν όλω ή εν μέρει» για την ενίσχυση του
Στόλου μας».
Ο Αρχηγός τους ευχαρίστησε για την απόφαση αυτή και μέσω του γραφείου του, τους γνωστοποίησε τον
αριθμό λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου μπορεί να γίνει η κατάθεση. Ο λογαριασμός είναι ο
ακόλουθος: GR95 0100 0240 0000 0000 0268 102 [TEΣ]
Το ΔΣ ΕΑΑΝ ενημερώνει τα μέλη του, ώστε όποιος επιθυμεί και στο βαθμό που μπορεί, να συνδράμει στην
προσπάθεια αυτή.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Ευχαριστίες
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου, προς την Οικογένεια του Πολεμικού Ναυτικού, διότι με την αγάπη
του, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο μου πατέρα Ζαφείριο (Τζεφ) Ζαφειρόπουλο που «σαλπάρησε» για το τελευταίο του «ταξίδι» προς τη
γειτονιά των Αγγέλων στις 13_08_2020.
Με εκτίμηση
οικογένεια Ζ. Ζαφειρόπουλου
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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, όσες έχουν αποσταλεί στην ΕΑΑΝ
με ημερομηνία του έτους κυκλοφορίας των Θ. Α.
Όποιος αποστείλει για δημοσίευση χρήσιμες πληροφορίες θα πρέπει να έχει σχέση με την ΕΑΑΝ.
Να μην υπερβαίνουν τις 20 λέξεις.

Διάφορα
•

Εξωτερικοί συνεργάτες ΠΟΝ - Παροχή δυνατότητας διατακτικών για συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο, καθώς και ασφάλειες
αυτοκινήτων κ.λπ. Πουλάκης Δημήτριος, τηλ. 210 53 21 000 6936 111730.

•

Γραφείο τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ» Νικολάου Ταβουλάρη, (γιος
του συνάδελφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη). Ειδικές τιμές για την
οικογένεια ΠΝ & ΛΣ τηλ. 6972 416 761.

Πωλήσεις ακινήτων
•

Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1, 640,32 τ.μ.
Τιμή: 20.000 ευρώ. Τηλ: 210 41 24 563, 6938 555 553.

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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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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Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ & Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ
Ανθυπασπιστής ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης ΛΣ ε.α.
Ανθυποπλοίαρχος (Τ/ΠΒ) ε.α. ΠΝ
Υποναύρχος ε.α. ΛΣ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος ΛΣ ε.α.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος ε.α. ΠΝ
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (ΜΟΥΣ) ε.α. ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος ΛΣ ε.α.
Ανθυπασπιστής ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Ονοματεπώνυμο

Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Αθανάσιος Οικονόμου
Σπυρίδων Καρύδης
Δημήτριος Παπαδημητρίου
Αγγελής Κορρός
Ιωάννης Σημαντήρας
Αντώνιος Αγγελόπουλος
Νικόλαος Κουλέτσης
Σοφοκλής Κοζακίδης
Δημήτριος Τόγκας
Ιωάννης Μπουλούκος
Ιωάννης Πάνος
Νικόλαος Παπαχαραλάμπους
Νικόλαος Καλαμπόκης
Χρήστος Λαϊβεράς
Χρήστος Καραμήτσος
Κωνσταντίνος Νυχτάκης
Αθανάσιος Λεσιώτης
Σταμάτης Σταματόπουλος
Μενέλαος Ρέβης
Δημήτριος Ρήγας
Γεώργιος Χριστόπουλος
Παναγιώτης Ψαρίδης
Μιχαήλ Μαλέρμπας
Σταύρος Αγγελόπουλος
Γεράσιμος Αγάθος
Εμμανουήλ Κουφάκης
Κωνσταντίνος Αρανίτης
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος
Μιχαήλ Βαμποράκης
Χαρίλαος Γιαννακουδάκης
Χρήστος Δημητράς
Σπυρίδων Δημουλάς
Κωνσταντίνος Δημάκης
Μιχαήλ Κεφαλλωνίτης
Αιμιλία Θεοδωρακοπούλου
Απόστολος Βασιλακόπουλος
Κωνσταντίνος Δαμιανός
Ιωάννης Πασχαλίδης
Σπυρίδων Κομιανός

06-02-2021
03-02-2021
03-02-2021
31-01-2021
30-01-2021
28-01-2021
28-01-2021
27-01-2021
27-01-2021
24-01-2021
23-01-2021
18-01-2021
16-01-2021
16-01-2021
12-01-2021
12-01-2021
11-01-2021
08-01-2021
07-01-2021
05-01-2021
04-01-2021
04-01-2021
03-01-2021
01-01-2021
29-12-2020
28-12-2020
28-12-2020
20-12-2020
20-12-2020
12-12-2020
11-12-2020
09-12-2020
09-12-2020
07-12-2020
05-12-2020
02-12-2020
22-11-2020
30-11-2020
30-11-2020

1949
1948
1938
1954
1924
1944
1952
1947
1943
1941
1946
1941
1954
1941
1941
1938
1941
1943
1942
1941
1945
1959
1944
1928
1943
1942
1930
1957
1933
1932
1943
1959
1921
1940
1939
1953
1948
1957
1970

Ευχαριστίες
Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ιατρό κ. Β. Κοσμά, την ιατρική του ομάδα καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της πτέρυγας του παθολογικού, που απάλυναν τον πόνο και έκαναν πιο ανθρώπινες τις τελευταίες ημέρες της
αδελφής μου.
Εύχομαι υγεία, ευτυχία καθώς και κάθε προσωπική και επαγγελματική χαρά και επιτυχία.
Με εκτίμηση
Κ. Αϊτσίδης Σημ. (Ε) ΠΝ ε.α.
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Επικήδειος για τον Πλοίαρχο Νικόλαο Φούρα ΠΝ ε.α.
Από τον Πλοίαρχο (E) Γρηγόριο Γεωργακόπουλο ΠΝ ε.α.
Αγαπητέ φίλε Νίκο Φούρα, συμμαθητή στη Σχολή Η-Η/Τ Κανελλόπουλος, Σχολή Διόπων Η/Ν.
Πέρασαν πολλά χρόνια, δεκαετίες πολλές από τότε που συναντηθήκαμε στη Σχολή Η-Η/Τ του ΠΝ και φοιτούσαμε, στην ίδια τάξη επί
δύο χρόνια εν έτει 1956. Συνδεθήκαμε φιλικά και είμασταν ειλικρινείς φίλοι σε όλη μας τη σταδιοδρομία στο ΠΝ και ως πολίτες (απόστρατοι) μέχρι που έφυγες. Συνυπηρετήσαμε επί 35 χρόνια σε διπλανά πλοία και υπηρεσίες του ΠΝ. Ο Αρχηγός μας στη Σχολή Φάνης Καραγκούνης, ο δυναμικός αυτός Αρχηγός μας που σταδιοδρόμησε στον Καναδά, όταν τηλεφωνούσε πάντα ρωτούσε, τι κάνει ο Νίκος και σου
έστελνε χαιρετίσματα !!!
Φίλε Νίκο, υπηρέτησες το αγαπημένο σου ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουνα εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη δουλειά σου, καλός συνάδελφος, εξαιρετικός χαρακτήρας. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο ΠΝ και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουνα ο πρώτος μεταξύ των
πρώτων συναδέλφων σου. Η προσφορά σου, η απόδοσή σου στο ΠΝ ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου ΠΝ. Η πατρίδα
σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτατο βαθμό της κατηγορίας σου.
Ήσουνα παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Έχαιρες της εμπιστοσύνης των ανωτέρω σου. Σε εκτιμούσαν όλοι. Ήσουνα ένας ειλικρινής και τίμιος φίλος. Η γνωριμία μας χρονολογείται από το 1956. Περάσαμε πολλά ευχάριστα χρόνια μαζί, στο ΠΝ πάντα μας νουθετούσες και προέβλεπες, τί θα γίνει στο μέλλον. Οι συμβουλές σου αποδείχθηκαν πολύτιμες στη σταδιοδρομία μας στο ΠΝ.
Φίλε Νίκο, έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους φίλους και συμμαθητές στο ΠΝ που τόσα χρόνια περάσατε μαζί, για άλλα
μέρη, για τους κήπους της χριστιανοσύνης.
Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι, ο Νίκος, δεν είναι πια μεταξύ μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα μέρη, για την αιωνιότητα, τους
κήπους του παραδείσου. Οι παρόντες στην τάξη μας αριθμούν ένα φίλο λιγότερο.
Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στην πολυαγαπημένη οικογένειά του.
Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον Νίκο Φούρα.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, από τους συμμαθητές σου, συνεργάτες σου και φίλους σου αξιωματικούς ε.α.

Επικήδειος για τον Υποναύαρχο (Μ) Χρήστο Καραμήτσο ΠΝ ε.α.
Από τον Υποναύαρχο (Μ) Γιώργο Τελειούδη ΠΝ ε.α.
Αγαπημένε μας Χρήστο, αγαπημένε μου φίλε και συμμαθητή,
Η μεγάλη θλίψη που με διακατέχει εμένα προσωπικά αλλά και τους υπόλοιπους συμμαθητές μας, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.
Δεν μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα έφθανε η θλιβερή τούτη στιγμή να σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό ύστερα από 63
χρόνια πορείας μας στο ΠΝ και μετά την αποστρατεία μας στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Εμείς γνωριστήκαμε το καλοκαίρι του 1957 στην πλατεία Κλαυθμώνος όταν πήγαμε να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που
είχαν αναρτηθεί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού όπου διαπιστώσαμε ότι είχαμε εισαχθεί και οι δύο στη ΣΝΔ.
Έκτοτε γίναμε φίλοι αδελφικοί, φίλοι κολλητοί και αυτή η φιλία διήρκεσε 63 χρόνια.
Οι οικογένειές μας δέθηκαν και κάναμε παρέα όλα αυτά τα χρόνια, περνώντας ευχάριστα σε ταβέρνες στα σπίτια μας και όπου αλλού
επιθυμούσαμε...
Δυστυχώς τον Οκτώβριο του 2020, εν μέσω πανδημίας, αρρώστησες και μπήκες για νοσηλεία στο ΝΝΑ. Παρακολουθούσα καθημερινά
την εξέλιξη της υγείας σου με τον αξιόλογο γιο σου, τον Κώστα, ο οποίος με ενημέρωνε για την κατάστασή σου.
Από τον Σεπτέμβριο του 1961 που γίναμε αξιωματικοί, τοποθετηθήκαμε σε πλοία. Έκτοτε με την πάροδο του χρόνου αλλάζαμε θέσεις
σε πλοία και ναυτικές υπηρεσίες.
Εσύ Χρήστο ξεχώριζες για την ακεραιτότητα του χαρακτήρα σου, για την ευγένειά σου, και την εργατικότητά σου, προσόντα που σε
έκαναν αγαπητό στους συναδέλφους μας.
Από τον γάμο σου με την Κική, απέκτησες ένα εξαίρετο παιδί τον Κώστα, ο οποίος με την ολοκλήρωση των σπουδών του σας στήριξε
σε όλες τις δύσκολες στιγμές και συμπαραστάθηκε με αγάπη και αφοσίωση, ειδικότερα σε σένα μέχρι την τελευταία σου πνοή.
Κουράγιο και δύναμη στην Κική και στον Κώστα.
Αγαπημένε μου Χρήστο θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Αιωνία σου η μνήμη, καλό Παράδεισο και καλό σου ταξίδι φίλε μου αγαπημένε...
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Αντί Μνημοσύνου για τον Σημαιοφόρο (Ε) Κώστα Νυχτάκη ΠΝ ε.α.
Από τον Επικελευστή (Ε) Λευτέρη Σφακτό ΠΝ ε.α. - τ. Πρόεδρο ΣΑ/ΣΜΥΝ
Είναι γνωστόν ότι κάθε τι που έχει υπόσταση ζωής ο θάνατος είναι το αναπόδραστο τέλος. Αλλά, όσο ο άνθρωπος και αν προετοιμάζεται
για τη στιγμή αυτή, αδυνατεί να συμφιλιωθεί μαζί του, γι’ αυτό κάθε απώλεια, ιδίως προσφιλών προσώπων, προκαλεί πόνο και θλίψη.
Ο Κώστας Νυχτάκης με την αναχώρησή του για το τελευταίο του ταξίδι, όπως η νομοτέλεια της ζωής προστάζει, εκτός από τη θλίψη που
άφησε πίσω του, μας άφησε την εικόνα ενός ακέραιου ανθρώπου που λες και γεννήθηκε για να υπηρετήσει το Ναυτικό.
Έφηβος βρέθηκε μεταπολεμικά στη Σχολή Ναυτοπαίδων προσπαθώντας να επουλώσει τις τραυματικές εμπειρίες των δύο πολέμων,
ιδίως του εμφυλίου όπως οι περισσότεροι μαθητές της εποχής εκείνης, προκειμένου να ξεκινήσει μια παραγωγική ζωή. Και πέτυχε γιατί
είχε θέληση, είχε στόχους.
Ο Κώστας μπορεί να χαρακτηριστεί ένας ευπατρίδης του Ναυτικού. Το αγάπησε και το υπηρέτησε με ειλικρίνεια στο διάστημα της μη
ολοκληρωμένης σταδιοδρομίας του. Η προσφορά και η αγάπη σε κάτι δεν μετριέται με τον χρόνο που το υπηρετείς, αλλά με την ποιότητα
του έργου που του προσφέρεις. Και ο Κώστας άφησε έργο διότι αγαπούσε αυτό που έκανε, αγαπούσε το Ναυτικό. Πνεύμα ανήσυχο και
δημιουργικό δεν άφησε ποτέ τον εαυτό του να πέσει στην αδράνεια της ρουτίνας. Απόλυτος στα καθήκοντα της τέχνης του, ακέραιος, φιλικός και ευαίσθητος με τους συναδέλφους του, σεβότανε κάθε αντίθετη άποψη ή τοποθέτηση αλλά επιτιμητικός σε κάθε άδικη συμπεριφορά τους που έβλαπτε την υστεροφημία του σώματος, χωρίς να τους αφαιρεί τη φιλία του.
Και όταν έφυγε από το Ναυτικό δεν απομακρύνθηκε από αυτό. Με τις αρχές που αυτό του κληροδότησε, πέτυχε απόλυτα και στον
ιδιωτικό τομέα ιδρύοντας μια από τις πληρέστερες εκθέσεις ζωγραφικής (Gallery) στην Αθήνα, παράλληλα με εργαστήριο εικαστικών τεχνών.
Και προκειμένου να είναι κοντά στο αγαπημένο του Ναυτικό, λειτούργησε εκθέσεις στους χώρους του Π.Ο.Ν. και στο Θ.Α.Ν. τους καλοκαιρινούς μήνες. Και στους δύο αυτούς χώρους ο Κώστας ήταν σημείο αναφοράς για κάθε στέλεχος του Π.Ν., ανεξάρτητα βαθμού, και για κάθε
τι που αφορούσε το Ναυτικό και όχι μόνο.
Υπήρξε για πολλά έτη αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥΝ, και συνέβαλλε τα μέγιστα για την επίτευξη των στόχων
αυτού. Ένθερμος και έμπρακτος υποστηρικτής των σκοπών της ΕΑΑΝ ήταν πάντα παρών σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της θέσης των
αποστράτων. Διακόσμησε αφιλοκερδώς πολλούς χώρους του Π.Ν. με πίνακες με θέμα «Θάλασσα και Ναυτικό». Παρών σε κάθε Ναυτική
τελετή, φιλικός με κάθε ναυτικό φορέα, προσέφερε αφειδώς τα προϊόντα της επιχείρησής του για την επιτυχία των εκδηλώσεών τους.
Η αγάπη του για ότι είχε σχέση με το Π.Ν. ήταν αληθινή, έμπρακτη και άδολη. Ένας ρομαντικός μα όχι αιθεροβάμων πιστός στρατιώτης
του ναυτικού. Δεν είναι τυχαίο μαζί με το ξίφος και πηλήκιο που θα τον συνόδευαν στη εξόδιο λειτουργία, ζήτησε να τον συνοδεύει και το
πηλήκιο της Σχολής με τη ταινία «Ναυτόπαις».
Καλή σου «αμφιδέτηση» στο αιώνιο λιμάνι της γαλήνης φίλε Κώστα.

Αφιέρωμα στη μνήμη του Υποναυάρχου (Μ) Ιωάννου Μπουλούκου ΠΝ ε.α.
Από τον Υποναύαρχο (Μ) Γιώργο Τελειούδη ΠΝ ε.α.
Αγαπημένε φίλε Γιάννη, αγαπημένε φίλε και συμμαθητή,
Με μεγάλη θλίψη και πόνο ψυχής σού απευθύνω εκ μέρους όλων των συμμαθητών τον τελευταίο χαιρετισμό ύστερα από 64 σχεδόν
χρόνια πορείας μας στο Πολεμικό Ναυτικό.
Έρχονται στη μνήμη μας όλα τα χρόνια της κοινής μας πορείας στο ΠΝ που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριου του 1957 με την είσοδό μας στη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Από τον Σεπτέμβριο του 1961 που ονομασθήκαμε αξιωματικοί, τοποθετηθήκαμε σε πλοία και υπηρεσίες του ΠΝ.
Εσύ Γιάννη, υπηρέτησες με συνέπεια στις διάφορες θέσεις και ξεχώρισες για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, την ευγένειά σου
και το χιούμορ σου.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, αγαπημένε φίλε και συμμαθητή. Στους οικείους σου εκφράζουμε θερμά συλληπητήρια και ευχόμαστε να έχουν κουράγιο και δύναμη, ιδιαίτερα η Φαίη, τα παιδιά της, οι αγαπημένες σου εγγονές.
Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη μας. Καλό Παράδεισο, και καλό σου ταξίδι, φίλε μας αγαπημένε.

Αντί επικηδείου για τον Αντιναύαρχο (Ο) Μιχαήλ Βαμποράκη ΠΝ ε.α.
Από τον Υποναύαρχο (Ο) Νικόλαο Ψωμά ΠΝ ε.α.
Αγαπητέ μου φίλε και συμμαθητή Μιχάλη, σε εμένα τον τελευταίο που βρίσκεται στη ζωή από την τάξη του 1960 έλαχε η μοίρα να σου
γράφω λίγα λόγια σαν ύστατο αντίο.
Φίλε μου, ο θάνατός σου υπήρξε για εμένα μία οδυνηρή δοκιμασία γιατί εκτός που έχασα ένα φίλο δεν μπόρεσα λόγω της πανδημίας
να σε τιμήσω από κοντά με την ταπεινή μου παρουσία κατά την εξόδιο ακολουθία.
Ναύαρχε Μιχάλη Βαμποράκη, καθ’ όλη τη σταδιοδρομία σου στο αγαπημένο μας Ναυτικό από τη Σχολή Δοκίμων μέχρι την αποστρατεία
σου υπήρξες υπόδειγμα ανθρώπου, προικισμένου με σπάνιες αρετές που σαν συνέπεια είχαν να χαίρεις βαθιάς εκτίμησης, αγάπης από
τους συναδέλφους μας και να εξαντλήσεις ευδόκιμα όλη την κλίμακα ιεραρχίας του κλάδου μας. Αγαπητός και εύχαρις σαν δόκιμος, επαγγελματικά καταρτισμένος σαν αξιωματικός, επιτυχημένος σαν οικογενειάρχης, έχεις αφήσει αποτύπωμα ζωής που όποιος σε έζησε από
κοντά ή συνεργάστηκε μαζί σου δεν μπορεί εύκολα να σε ξεχάσει.
Φίλε μου Μιχάλη, θέλω προσωπικά να σε ευχαριστήσω για την φιλία που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από τα νιάτα μας μέχρι τα
γηρατειά μας και να ξέρεις, μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα ζω με τη μοναξιά του τελευταίου επιζήσαντος. Δώσε εκεί που πας χαιρετισμούς
στους συμμαθητές μας και ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου.
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φωτό ειλημμένη στις 3_2_2021 από το: https://kifisiapress.info/ιμια-25-χρόνια-μετά-η-ελληνικότητα-του-α/
φωτό ειλημμένη στις 3_2_2021 από το: https://www.patrainews.gr/ellada/imia-25-hronia-apo-ti-nyhta-tis-krisis-ti-synevi
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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
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30 χρόνια

«Θαλασσινοί Απόηχοι»
160 τεύχη

Μια διαδρομή στο χρόνο...

1992 - Έτος 1ο - Τεύχος 1

1993 - Έτος 2ο - Τεύχος 6

1994 - Έτος 3ο - Τεύχος 8

