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Εξώφυλλο: «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» του Θεόδωρου Βρυζάκη. Μια δαφνο-
στεφανωμένη γυναίκα που αγκαλιάζει τους Ελληνες αγωνιστές αλλά και τους 
φιλέλληνες που υποστήριξαν την Ελληνική Επανάσταση 
(Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξ. Σούτσου).
«Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» φωτό ειλημμένη στις 27_03_2021 από το: https://
el.wikipedia.org/wiki/_ (Βρυζάκης)#/media/Αρχείο:Theodoros_Vryzakis,_
Grateful_Hellas_(1858).jpg και https://www.efsyn.gr /tehnes/eikastika/287164_
ethniki-pinakothiki-eygnomonoysa

Οπισθόφυλλο: «Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά» φωτό ειλημμένη στις 
22_3_2021 από το: https://www.pemptousia.gr/video/agios-nikolaos-ragkavas-
mia-zosa-enoria-sti-skia-tis-akropolis/
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Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς Οἰκουμένης

Toυ Αρχιμανδρίτη π. Ιερώνυμου Φράγκου

Σ τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεσις» 
καί στό δεύτερο κεφάλαιο αὐτῆς, ἀναφέρεται τό 

«ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσω τοῦ Παραδείσου» ὡς προτύ-
πωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός ὑπάρχει ὡς προ-
τύπωση καί ὡς φύλακας πολλές φορές στήν Παλαιά 
Διαθήκη καί πολύ περισσότερες στήν Καινή. Ἡ δύναμη 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγκειται στό ὅτι ἐπάνω του σταυρώ-
θηκε ὁ Βασιλεύς τοῦ κόσμου. Ἀρκεί καί μόνο τό σχῆμα 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιά νά ἀντλήσει κάποιος δύναμη, 
χάρη καί νά προφυλαχθεῖ ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τοῦ ἀποδίδει τήν πρέ-
πουσα τιμή ὡς τό κατεξοχήν ὄργανο καί σύμβολο τῆς 
ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γι’ αὐτό τό 
λόγο θέσπισε πολλές ἡμέρες προσκύνησης καί τιμῆς 
του καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους. Ἡ Ἀνάσταση ἕπεται 
τοῦ Σταυροῦ καί προϋποθέτει τό Σταυρό καί ὁ Σταυρός 
προμηνύει τήν Ἀνάσταση.

Ὁ Σταυρός πρίν τή μεγάλη σταυρική θυσία Του 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦσε φονικό ὄργανο 
ἀποτροπιασμοῦ. Ἐκεῖ κάρφωναν τούς κακούργους γιά 
νά πεθάνουν μέ ἕναν ἀπό τούς πιό βασανιστικούς 
τρόπους. Καθώς μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ σταυρω-
μένος ἔχανε τίς δυνάμεις του, τό σῶμά του κρεμόταν 
καί πέθαινε ἀπό ἀσφυξία. Ἐπιπροσθέτως χαρακτηρι-
ζόταν ὡς «ἐπικατάρατος». Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού ὁ 
Κύριος μέ τήν ἄμετρη φιλευσπλαχνία Του συγκατανεύ-
ει στόν σταυρικό Του θάνατο, ἀπό 
ὄργανο ἀτίμωσης μετεβλήθη σέ 
σύμβολο σωτηρίας καί πηγή κα-
θαγιασμοῦ. Ο Μέγας ἀπόστολος 
τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καυχάται γιά 
τό Σταυρό τοῦ Κυρίου, «ἐμοὶ δὲ 
μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύ-
ρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλάτας 
στ’ 14).

Προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ 
ἀποτελεῖ προσκύνηση τοῦ ἴδιου 
τοῦ Κυρίου. Ἐνώ τό ξύλο τῆς γνώ-
σεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ 
στήν Ἐδέμ ἔγινε πρόξενος πτώσε-
ως τῶν πρωτοπλάστων, τό ξύλο 
τοῦ Σταυροῦ ἔγινε σημεῖο ἐπανέ-
νωσης τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό. 
Δέν ὑπάρχει στιγμή προσευχῆς πού 

νά μή σχηματίζουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Οἱ πιστοί 
τόν φέρουν στό στῆθος τους ὡς καύχημα καί ὡς φυλα-
κτήριο κατά τῶν ἀντίθεων δυνάμεων. Κυρίως ὅμως ὡς 
ὁμολογία πίστεως. Μέ τό Σταυρό ὁμολογούμε ὅτι ὁ 
Θεός ἔγινε ἄνθρωπος μέσα στή γαστέρα τής Θεοτόκου, 
σταυρώθηκε καί ἔπαθε ὡς τέλειος ἄνθρωπος ἀλλά καί 
ἀναστήθηκε ὡς τέλειος Θεός.

Ἕνα ἀκόμη συμβολισμό ἀποτελοῦν τά δύο ξύλα τοῦ 
Σταυροῦ. Τό μέν κατακόρυφο συμβολίζει τήν ἕνωση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἐνῶ τό ὁριζόντιο τήν ἕνωση τῶν 
ἀνθρώπων μεταξύ τους. Τό ἐγκάρσιο ἐπίσης ξύλο συμ-
βολίζει τήν εὐχή νά μᾶς βάλει στά δεξιά Του κατά τήν 
ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί ποτέ στά ἀριστερά Του. Τό δεξί 
μέρος δηλώνει τόν Παράδεισο ἐνώ τό ἀριστερό τήν κό-
λαση. Τό ὁριζόντιο ξύλο συμβολίζει ἐπιπλέον τά δύο 
ἀνοιγμένα χέρια τοῦ Κυρίου μέσα στήν ἀγκαλιά τοῦ 
Ὁποίου ἐνοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι ὅλου τοῦ κόσμου καί 
ὅλων τῶν ἐποχῶν. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος μας ἤθελε νά πεθά-
νει σταυρικά. Γιά νά ἀγκαλιάσει ὅλη τήν οἰκουμένη. Ὁ 
Σταυρός ἀποτελεῖ λοιπόν φύλακα ὅλης τῆς οἰκουμένης. 

Ἐπάνω στόν Σταυρό ὁ Κύριος πῆρε πάνω του ὅλες 
τίς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν ἐποχῶν. 
Οἱ ἁμαρτίες ὅλων μας εἶναι ἐν δυνάμει συγχωρημένες. 
Ἐν δυνάμει συγχώρηση σημαίνει νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νά ἐνεργοποιεῖ τή δύναμη τῆς συγχώρησης μόνο ὅταν 

ὁ ἴδιος τό θελήσει. Μόνον ἐάν ὁ 
ἄνθρωπος προστρέξει στό ἐπιτρα-
χείλιο τοῦ πνευματικοῦ ἐνεργο-
ποιείται αὐτή ἡ ἄφεση.

Γι’ αὐτό ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τόν προβάλει στό μέσον 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
πρός ἐνίσχυση καί ἐνδυνάμωση 
στόν πνευματικό ἀγώνα κάθε πι-
στοῦ χριστιανοῦ. 

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς 
οἰκουμένης· Σταυρός, ἡ ὡραιότης 
τῆς Ἐκκλησίας, Σταυρός, Βασιλέων 
τὸ κραταίωμα· Σταυρός, Πιστῶν τὸ 
στήριγμα· Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ 
δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ 
τραῦμα».     

φωτό από το: Ἀπό τό ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τοῦ «Εὐ-
γνώμονος Ληστοῦ» τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσώνας. 
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Θρησκευτικά θέματα

«Ὁ Σταυρός σου, Κύριε, ζωή καί 
ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου» 
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Δ εν υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο κλέφτες, 
παρτάκηδες και απατεώνες αλλά πατριώτες και 

ευεργέτες. Αυτήν εκφράζει στον απόλυτο βαθμό ο 
97χρονος εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος 
δώρισε στον Ελληνικό Στρατό όλη την περιουσία του 
και παρασημοφορήθηκε χθες από την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τη 
σημαντική προσφορά του.

Η δωρεά του κ. Τσούνη στην Αμυνα ανέρχεται στα 
23.000.000 ευρώ, τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν 
διατεθεί για ανακαινίσεις ολόκληρων πτερυγών και 
κλινικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας. 

Παράλληλα, έχει προχωρήσει στη δωρεά 60 αποβατικών 
πλοίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ έχει διαθέσει όλη 
την ακίνητη και κινητή περιουσία του στο Στράτευμα. 
Σπουδαία είναι και η συνεισφορά του στην Εκκλησία 
και στον πολιτισμό, αφού κατά τη διάρκεια της ζωής 
του έχει συμβάλει σημαντικά για την ανέγερση 
εκκλησιών και μουσείων, όπως αυτό του Αιγίου, που 
φέρει μάλιστα και το όνομά του. Δημιούργημά του 
επίσης είναι το μουσείο που βρίσκεται παραπλεύρως 
της μόνιμης κατοικίας του στην οδό Κύπρου, στου 
Παπάγου.

Ύψιστη τιμή στον εθνικό ευεργέτη!
Η ΠτΔ παρασημοφόρησε τον 97χρονο εφοπλιστή Ιάκωβο Τσούνη, 
που δώρισε όλη την περιουσία του στο Στράτευμα

Επιμέλεια: του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Από την εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Πέμπτη 25_02_2021

ειλημμένο στις 23_03_2021 από το: https://www.dimokratianews.gr/politiki/ypsisti-timi-ston-ethniko-eyergeti/

Μάρτιος  •  Απρίλιος  2021

Αφιέρωμα
1821-2021    200 χρόνια ελευθερίας
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Στο Προεδρικό Μέγαρο η κυρία Σακελλαροπούλου 
επέδωσε το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του 
Τάγματος της Τιμής στον εφοπλιστή Ιάκωβο Τσούνη 
για τη σημαντική προσφορά του, ιδιαιτέρως για τη 
συμβολή του στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Αμυνας 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής 
Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και ο αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος.

Μετά την επίδοση του παρασήμου, η κυρία 
Σακελλαροπούλου τόνισε την ευγνωμοσύνη της 
πατρίδας για την προσφορά του Ιάκωβου Τσούνη: 
«Με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη απονέμω σήμερα 
τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής στον κύριο 
Ιάκωβο Τσούνη. Τιμώ τον πατριώτη που διακρίθηκε για 
την προσφορά του στην πατρίδα ήδη από την εφηβική 
του ηλικία, όταν στα 16 του χρόνια κατατάχθηκε 
εθελοντής στον ελληνικό στρατό και πολέμησε στο 
αλβανικό μέτωπο. Τον ρέκτη επιχειρηματία που δεν 
επαναπαύθηκε στις επιτυχίες του, αλλά έθεσε τον εαυτό 
του στην υπηρεσία όσων έχουν ανάγκη, ενισχύοντας 
το έργο συλλόγων, ιδρυμάτων, επιτροπών και φορέων. 
Τον φύλακα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, 
δραστήριο συλλέκτη εθνικών και εκκλησιαστικών 
κειμηλίων, τα οποία προσέφερε στους συμπατριώτες 
του, δημιουργώντας το μουσείο που φέρει το όνομά 
του στην πόλη του Αιγίου. Και πάνω απ’ όλα τον εθνικό 
ευεργέτη, που ακολουθώντας τη μακρά παράδοση των 
εθνικών δωρητών όχι μόνο έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά 
τις Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά προτίθεται να κληροδοτήσει 
σε αυτές το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του. Η 
πράξη του αυτή, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα της 
συνολικής του προσφοράς, είναι βαθύτατα πατριωτική 
και παραδειγματική για όλους τους Έλληνες».

Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθηκε στην Πάτρα και 
είναι απόγονος των αγωνιστών του 1821 Λονταίων 

και Πετμεζαίων. Πολέμησε σε ηλικία 16 
ετών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 
1940. Είναι ο νεότερος παλαίμαχος του 
αντιναζιστικού και αντιφασιστικού 
πολέμου με διεθνή αναγνώριση. Τη 
συμμετοχή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
έχουν αναγνωρίσει όλες οι ελληνικές 
κυβερνήσεις. Ξεκίνησε ως εκτελωνιστής 
στον Πειραιά. Το 1966 εισήλθε στη 
ναυτιλία ως εφοπλιστής, αποκτώντας 
συνολικά 13 εμπορικά πλοία και 

Απέκτησε, έχει πει, «με πολλή δουλειά 
και μόχθο 35 πλοία, τα άφησα στα παιδιά 
μου, αφού τους εξασφάλισα από ένα σπίτι. 
Τα υπόλοιπα τα δικά μου τι να τα κάνω; 
Από τους γονείς μου έμαθα δυο πράγματα. 

Να ντρέπομαι, άρα να φροντίζω, να μην το κάνω με τις 
πράξεις μου, και έμαθα επίσης πως τίποτα δεν είναι δικό 
μας, τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Έτσι άφησα όλη 
μου την περιουσία στις άγιες Ενοπλες Δυνάμεις της 
χώρας μου για να τις εξασφαλίζουν το πολυτιμότερο 
ανθρώπινο αγαθό, την ελευθερία». 

Ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης ήταν ειδικός 
σύμβουλος επί θεμάτων ναυτιλίας αμισθί του διοικητή 
της Εθνικής Τράπεζας. Η επιτυχημένη πορεία του ως 
ειδικού συμβούλου τον κατέστησε αργότερα διακεκριμένο 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας. 
Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών του 
Ελληνισμού στη Βρετανία, αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Ενημέρωσης Εθνικών Θεμάτων και Δικαίων, αντιπρόεδρος 
της Αθηναϊκής Λέσχης και συνιδρυτής ιδρυμάτων και 
ιατρικών εταιριών. Είναι δημιουργός του Μουσείου 
«Ιάκωβος Τσούνης», το οποίο δώρισε στην Ιερά 
Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και εδρεύει 
σήμερα στο Αίγιο.

Στο μουσείο αποθησαυρίζεται η πλούσια συλλογή 
του με αντικείμενα από τον 17ο αιώνα, ιδιαίτερης 
εθνικής και εκκλησιαστικής σημασίας. Εχοντας από τον 
καιρό του πολέμου σεβασμό και αγάπη προς τις Ενοπλες 
Δυνάμεις και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην 
ασφάλεια της Ελλάδας, υπήρξε από τη δεκαετία του 
1950 έως σήμερα δίπλα τους, με δωρεές και προσφορές, 
όπου υπήρχε ανάγκη. Για την προσφορά του έχει 
τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις και τίτλους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων 
Γ’ Τάξεως, Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως, Χρυσός Λέων 
Γενικού Αρχηγείου του ΝΑΤΟ, Αστέρας Αξίας και Τιμής 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, Βαθμός υποστρατήγου 
επί τιμή, επίτιμος πρόεδρος 401 Γενικού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών, Μέγας Αρχων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.   

Αφιέρωμα
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Η γεωπολιτική αξία Κύπρου και Επτανήσου/
Κεφαλληνίας είναι σημαντικότατη και βαίνει 

προσαυξανόμενη. Γεωγραφικές συντεταγμένες, ιστο-
ρικές διαδρομές, συνεχείς κατακτήσεις και εμμονή των 
«ισχυρών» των αιώνων να ελέγχουν και να «προστα-
τεύουν» τους τόπους μας, τεκμηριώνουν την παραδο-
χή αυτή. Οι αληγείς εναλλαγές δυναστών δημιουργού-
σαν διαχρονικά ανώμαλες καταστάσεις που κατέληγαν 
σε αιματοχυσίες. Οι ξένοι εξουσιαστές, πότε με βία και 
τα συνακόλουθά της, πότε με διπλωματικούς βερμπα-
λισμούς, αριβιστικές συμφωνίες και πολιτικές ίντριγκες, 
εφάρμοζαν το αρπάζειν γην και γηγενείς και το διαίρει 
και βασίλευε. 

Ρωμαίοι, Φράγκοι, Βενετοί, Τούρκοι, Άγγλοι υπήρξαν 
κοινοί κατακτητές των νησιών μας. Λόγω όμως της 
θεματικής μας επικεντρωνόμαστε στις αρχές του 19ου 
αι. που βρίσκει την μεν Κύπρο κάτω από τον σουλτάνο 
-όπως και όλον τον ελλαδικό κορμό και τα νησιά του 
Αιγαίου-, την δε Επτάνησο να έχει αφήσει πίσω της την 
Ρωσο-τουρκική κατοχή, την σύντομη δεύτερη γαλλο-
κρατία και να βρίσκεται υπό το καθεστώς της βρετανι-
κής Προστασίας. Διαχρονικά όμως δεν σταμάτησε ποτέ 
η εμποροναυτιλιακή δραστηριότητα από τους Επτανη-
σίους, και δη τους Κεφαλλήνες, οι οποίοι με δικά τους 
καράβια έφταναν όχι μόνον όπου το κέρδος τούς οδη-
γούσε, αλλά όπου και οι εθνικές αξίες, τα πιστεύω και 
οι ανάγκες. 

Το πρώτο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε και 
μετά την Άλωση και μετά την Γαλλική Επανάσταση και 
εξέφραζε το νέο πνεύμα που ήθελε αποκλειστική πηγή 
της εξουσίας να είναι ο κυρίαρχος λαός ενώ παράλλη-
λα διαμορφωνόταν η έννοια της εθνικής ιδεολογίας και 
του πατριωτισμού ήταν η Επτάνησος Πολιτεία με Σύ-
νταγμα, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Θεωρείται ως 
η τροφός του ‘21. Ήταν ιδέα του Κωνσταντίνου Υψηλά-
ντη, πατέρα του Αλέξανδρου και ανεδείχθη στον επτά-
χρονο βίο της, υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια, το εργα-
στήριο της εθνικής ζύμης που μας χάρισε την Ελληνική 
Επανάσταση. 

Η ίδρυση της Ε.Π. έγινε και με την σύμφωνη γνώμη 
της Βρετανίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Βρετανική 
Αυτοκρατορία, είχε ήδη αναδειχθεί ως η κυρίαρχη 
ναυτική και εμπορική δύναμη της Ευρώπης και του 
κόσμου όλου, και είχε επιτύχει τον έλεγχο κομβικών 
θαλασσίων σημείων εντός, αλλά και εκτός Μεσογείου. 
Η απώλεια των αμερικανικών επαρχιών ενίσχυσε την 
αξία της Ινδίας για την Βρετανική Αυτοκρατορία. Πα-
ράλληλα η προσπάθεια της Γαλλίας να εξαπλωθεί στη 
Μεσόγειο, ενοχλούσε τα σχέδιά της. Έτσι εστράφη η 
ίδια προς τη Μεσόγειο και τις επιμέρους θάλασσές της 
και φυσικά, τα νησιά που βρίσκονταν σε καίρια σημεία, 
διαμορφώνοντας ένα νέο οικονομικο-πολιτικό περι-
βάλλον μέσα στο οποίο εντάχθηκε πρώτα το Ιόνιο (1809) 
και αργότερα, η Κύπρος (1878). 

Σχέσεις Κύπρου και Επτανήσου/Κεφαλληνίας 
τον καιρό του αγώνα της  
Ελληνικής Ανεξαρτησίας

Tης Ευρυδίκης Λειβαδά, Συγγραφέως

Αγωνιστής. Ελαιογραφία εποχής. Έργο αγνώστου.
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Ο θεσμός των προξένων, αν και από αιώνες εγκαθι-
δρυμένος, στηρίχθηκε ιδιαίτερα από την Επτάνησο 
Πολιτεία που επεδίωκε την αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της και την παροχή υπηρεσιών στους 
Επτανησίους του εξωτερικού, ταξιδιώτες, εμπόρους 
και ναυτικούς. Είχε βασιστεί στη μακραίωνη βενετική 
θεσμική και οργανωτική παράδοση, και το δίκτυο των 
προξένων της Βενετίας στα λιμάνια της Μεσογείου και 
της Ρωσίας βασιζόταν με τη σειρά του στους δυτικο-εκ-
παιδευμένους Επτανησίους, η εθνική δράση των οποί-
ων αναδείχθηκε σε πολλά επίπεδα. Αυτή η τακτική 
άλλαξε τα χρόνια της αγγλοκρατίας καθώς το Ιόνιο 
Κράτος δεν διέθετε δικαίωμα διορισμού δικών του 
προξενικών αρχών, αλλά εξυπηρετείτο από τους προ-
ξένους της Βρετανίας. 

Οι έμπειροι πρόξενοι δεν σταμάτησαν να χρησιμο-
ποιούν τις δυνατότητες που τους παρείχε η ιδιότητά 
τους, όχι μόνον κατά την διάρκεια της θητείας τους, 
αλλά και μετά την λήξη της όπως π.χ. ο Κεφαλλονίτης 
ο Παύλος Βοντισιάνος, πρόξενος της Βρετανίας στη 
Μεγαλόνησο, ή οι Κύπριοι Δημήτριος Φραγκούδης 
υποπρόξενος της Ελλάδας στην Ζάκυνθο -τότε πρόξενος 
της Βρετανίας στην Κύπρο-, και ο γιός του Χαράλαμπος 
υποπρόξενος της Ελλάδας στην Κεφαλλονιά, που είχαν 
δραπετεύσει κι οι δυο από την Κύπρο το 1821 για να 
αποφύγουν τους τουρκικούς διωγμούς. -Η ελεύθερη 
Ελλάδα αντιπροσωπευόταν στα αγγλοκρατούμενα 
Επτάνησα από διπλωματικές αρχές προξενικού επιπέ-
δου που είχαν διαρθρωθεί με Γενικό Προξενείο στην 
Κέρκυρα, υποπροξενεία στην Κεφαλλονιά και στη Ζά-
κυνθο και Προξενικούς Πράκτορες σε Λευκάδα και 
Παξούς -. «Φιλανθρωπότατοι εφάνησαν ταις θλιβεραίς 
εκείναις ημέραις οι πρόξενοι… παρέχοντες εν πρώτοις 
τα προξενεία άσυλα τοις καταδιωκομένοις και αποπέ-
μποντες αυτούς μετά ταύτα δι’ ευρωπαϊκών πλοίων ». 

Στην Λάρνακα οι -Κεφαλλονίτες στην καταγωγή- πρό-
ξενος της Αγγλίας Αντώνης Βονδισιάνος, ο της Ρωσίας 
και Σουηδίας Κωνσταντίνος Περιστιάνης, κι επιπλέον 
κι άλλοι πρόξενοι «ήνοιξαν τας οικίας των εις καταφυ-
γήν και σωτηρίαν». -Στην προσφορά των προξένων, 
Επτανησίων και Κυπρίων, για το ζήτημα της απελευθέ-
ρωσης της Κύπρου, θα επανέλθω παρακάτω-. 

Η βρετανική παρουσία στα Επτάνησα διαμόρφωσε 
ευνοϊκές συνθήκες για την ναυτιλιακή δράση, δη των 
Κεφαλλήνων, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καθώς είχαν 
αναγνωρισθεί βρετανοί υπήκοοι. Το Ιόνιο Κράτος εκ-
προσωπείτο διεθνώς από την Μ. Βρετανία και οι συν-
θήκες που υπέγραφε εφαρμόζονταν και για τους Επτα-
νησίους και εξυπηρετούσαν όχι μόνον τα συμφέροντα 
της Μ. Βρετανίας, αλλά και τις αυτόνομες επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες των πλοιοκτητών οι οποίοι χρη-
σιμοποιούσαν το δικό τους κρατικό σύμβολο που ήταν 
η σημαία της προγενέστερης αυτόνομης και ολιγόχρο-
νης Επτανήσου Πολιτείας, έχοντας βέβαια την προσθή-
κη του βρετανικού εθνοσήμου. Αυτό τους παρείχε 
ασφαλή διεξαγωγή πλόων με παράλληλη προστασία 
του βρετανικού στόλου, ενώ απολάμβαναν και σχετική 
αυτονομία, όντας ημι-αποικιακά υποτελείς. Τα λιμάνια 
των Ιονίων, διαμετακομιστικά και εξαγωγικά -ως προς 
την σταφίδα, το επτανησιακό προϊόν που ήταν το κύριο 
διατροφικό βρετανικό στοιχείο, αλλά και το λάδι, το 
κρασί και το σαπούνι-, καθ’ όλη τη διάρκεια της βρετα-
νικής Κατοχής, εντάχθηκαν στις εμπορικές ρότες της 
Μεσογείου ενώνοντας την παραγωγό Ανατολή (σιτο-
βολώνες Μαύρης Θάλασσας και Α. Μεσογείου) με την 
προ-βιομηχανική αστικοποιούμενη Δύση. 

Στην εξεταζόμενη περίοδο της Βρετανικής Προστα-
σίας τα μεγέθη του κεφαλληνιακού εμπορικού στόλου 
τον καθιστούν συνώνυμο του επτανησιακού και η Κε-
φαλλονιά έγινε ο κύριος ναυτότοπος και το κύριο ναυ-
τιλιακό κέντρο του Ιονίου Κράτους και ένας από τους 
πλέον σημαντικούς τόπους στη Μεσόγειο. Κι αυτό 

Η σημαία του πρώτου Ελληνικού κράτους, της Επτανή-
σου Πολιτείας, που ήταν η τροφός του 1821

Το λοιμοκαθαρτήριο στη Λευκάδα το 1821. Διακρίνεται 
η σημαία της Ιονίου Πολιτείας. Έργο Joseph Cartwright. 

Ίδρυμα Λασκαρίδου. 
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γιατί διέθετε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του Ιο-
νίου Κράτους, τον μεγαλύτερο αριθμό πλοιάρχων και 
πλοιοκτητών και υπεράριθμο ναυτικό πληθυσμό. Θα 
πρέπει να τονισθεί η συμμετοχή των Κεφαλλήνων 
πλοιοκτητών στο πλευρό των χειμαζομένων και επα-
ναστατημένων ομοεθνών τους. Από τα κεφαλλονίτικα 
σιταγωγά στο Γαλάτσι μέχρι τα μπριγκαντίνια και τις 
φελούκες που στήριξαν τους αγωνιστές στην Πάτρα και 
τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου, οι μεγάλες 
-αλλά και οι μικρές- πλοιοκτητικές οικογένειες της Κε-
φαλλονιάς ενίσχυσαν τον αγώνα από τα πρώτα κιόλας 
δύσκολα βήματά του παρόλες τις βρετανικές απαγο-
ρεύσεις και απειλές. 

Στον αγώνα της Παλιγγενεσίας αρωγός στάθηκε και 
η Κύπρος. Μάρτυρες των προσφορών τους στέκουν τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα όπου φυλάσ-
σονται κατάλογοι τακτικών και ατάκτων -ανάμεσα στους 
οποίους καταγράφονται και Κύπριοι, αλλά και μεμο-
νωμένες επιστολές άλλων Κυπρίων που εκφράζουν την 
προσφορά τους στον αγώνα. 

Μεταγράφω ενδεικτικά -χωρίς να διατηρώ την ορ-
θογραφία του εγγράφου- ορισμένους από κατάλογο 
εκτίμησης όπλων που θα παραδίδονταν στον Ιμπραήμ 
μετά την συνθηκολόγηση στο Νεόκαστρο με ημερομη-
νία 5 Μαΐου 1825: Αντώνης Κυπραίος, Σάββας Κυπριώ-
της, Μανόλης Κυπριώτης, Νικόλας Κυπραίος, Μιχαλά-
κης Κυπρίος, Κωνσταντής Κυπρίος, Φραντζέσκος Κυ-
πρίος. Επίσης: Στον κατάλογο βαθμοφόρων και στρα-
τιωτών της Ε΄ Χιλιαρχίας υπό τον Νικόλαο Κριεζιώτη, 
περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλους Κυπρίους και οι: 
Φίλιππος Μιχαήλ, Κύπριος 33 ετών στρατιώτης, Αβαάμ 
παπά, Κύπριος 35 στρατιώτης, Κυριάκος Αντωνίου, 
Κύπριος 34 στρατιώτης, Ιωάννης Αναστασίου, Κύπριος 
18 στρατιώτης. 

Επίσης -ορθογραφία ως έχει-: Επιστολή -προς τον 
Κυβερνήτη της Ελλάδος- του Κύπριου Χρήστου Τζωάννη, 

εκθέτει την άθλια κατάστασή του, την προσφορά του 
στον Αγώνα και ζητεί την συμπαράστασή του. «...ήδη 
οκτώ χρόνους στρατιώτης εις την Ελλάδα υπό την οδη-
γίαν των Καπεταναίων χρήστου Βουλγαρη, Γκέκα Βούλ-
γαρη, Κώνστα Βούλγαρη, Κωνσταντή Φαρμάκη, εσχάτως 
εδούλευσα και ναύτης εις τα ελληνικά πλοία στρατιω-
τικός… δυστυχία μ’ έκαμε να ασθενήσω σωματικώς… 
αλλά δεν δύναμαι να σαλεύσω από την πείναν και την 
ασθένειαν… να παρρησιασθώ εις την φιλανθρωπίαν 
Σας, την οποίαν δεν ήθελον ενοχλήσω, αν ήτον Σπητά-
λια να νοσηλεύουν τους πάσχοντας… χάρισόν μοι την 
ζωήν δια τα τέκνα μου, και δια να ημπορέσω να χρησι-
μεύσω πάλιν την πατρίδα στρατιώτης» !

Οι προσφορές αυτές ζωής των Κυπρίων χαρακτηρί-
ζονται από τόλμη, αρετή και εθνική ευαισθησία ελπί-
ζοντας πως θα βρουν τη δικαίωση και για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας τους. 

Επιπλέον, Κύπριοι Έλληνες που διασκορπίστηκαν 
στα κέντρα της Δ. Ευρώπης δραστηριοποιήθηκαν προς 
τον σκοπό αυτό. Όπως στο Λονδίνο, μέλη επιτροπής 
Κυπρίων με επικεφαλής τον Έξαρχο της Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου Ιωαννίκιο συναντήθηκε με τον Μαυροβούνιο 
στρατηγό του Βρετανικού στρατού de Wuits που είχε 
επιδείξει ενδιαφέρον για τον ελληνικό αγώνα, για την 
απελευθέρωση της Κύπρου. Στις 17 Ιουλίου του 1824 
ο de Wuits έστειλε τον γιό του και τον κεφαλλονίτη 
Γεώργιο Δρακάτο γνωστό ως Παπανικόλα -«Οφφικιά-
λιους του αξιωματικού μου συστήματος»- να προσκο-
μίσουν από το Λονδίνο επιστολή στο Βουλευτικό στο 
Ναύπλιο, με αίτημα να βοηθήσουν «να ταχύνουν την 
επιχείρησιν» που «υπαγορεύεται από αυτόν τον χρι-
στιανισμόν» γιατί είναι «ωφέλιμος η ελευθέρωσις της 
Κύπρου». 

Η συμβολή του Κυπρίου εκ μητρός και Επτανησίου 
εκ πατρός Ι. Καποδίστρια υπήρξε θεμελιώδης για την 
περαιτέρω εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων, όχι μόνο 
του Ιόνιου κράτους, αλλά και του προβλήματος της 
Ελλάδας και των νησιών. Αξίζει να τονισθεί ιδιαιτέρως 
πως στο πρόσωπο του μεγάλου αυτού Κυβερνήτη της 
Ελλάδος συνεννούντο τα δυο άκρα του ελληνισμού. 
Επτάνησος και Κύπρος. 

Μπορεί να ανδρώθηκε στην Επτάνησο, να κυβέρ-
νησε την Ε.Π., να δοκιμάστηκε στα διεθνή στάδια κατά 
τα συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων, όμως η 
σκέψη και το όραμά του ήταν ένα: η μελλοντική ανα-
γέννηση του Ελληνικού Έθνους. 

Το θέμα της Κύπρου τον προβλημάτιζε από την αρχή 
της καριέρας του. Με την εμπειρία που είχε αποκτήσει 
βιώνοντας τις ταραγμένες καταστάσεις της Κεφαλλονιάς 
και τις ίντριγκες της διεθνούς διπλωματίας στο θέμα 
των Ιονίων Νήσων, και στη συνέχεια της Ελλάδας, είναι 
περισσότερο από βέβαιο πως θα αντιμετώπιζε το Κυ-

Φελούκα έξω από το Μεσολόγγι. 
Προέρχεται από το Μουσείο Μπενάκη. 
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πριακό με την ίδια θέρμη και σωφροσύνη που αντιμε-
τώπισε και την Επτάνησο Πολιτεία, και θα έδινε την 
καλύτερη λύση στο πρόβλημα. Ένας μεγαλοφυής πο-
λιτικός και διπλωμάτης που είχε ταυτίσει τα σχέδιά του, 
τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του με την προκοπή και το 
συμφέρον του Ελληνισμού, που είχε εξομοιώσει τη ζωή 
του με την ανεξαρτησία κάθε «της Ελλάδος διαμελί-
σματος», δεν μπορεί παρά να είχε στο μυαλό του και 
τη λύση του μεγάλου προβλήματος της Κύπρου, και να 
περίμενε το ωρίμασμα του χρόνου και τις κατάλληλες 
συνθήκες για να θέσει το θέμα «στο τραπέζι». Δυστυχώς 
όμως, τον πρόλαβε ο θάνατος και ο ρους της ιστορίας 
είναι αυτός που γνωρίζουμε. 

Σύνδεσμοι μεταξύ του Κυβερνήτη και της Κύπρου 
στάθηκαν κορυφαίοι Κύπριοι παράγοντες όπως ο πρό-
ξενος στα Επτάνησα Δημήτριος Φραγκούδης, ο Κυπρια-
νός Θησέας, οι Κεφαλλονίτες: ο γιατρός Παύλος Βαλ-
σαμάκης και ο πρόξενος της Βρετανίας στην Κύπρο 
-γιατρός κι αυτός- Παύλος Βοντισιάνος. Έμπιστα πρό-
σωπα ήταν φορείς επιστολικών αιτημάτων για την 
απελευθέρωση της Μεγαλονήσου, παρόλο που οι 
ανωτέρω γιατροί, λόγω του λειτουργήματός τους, ήταν 
και προσωπικοί γιατροί Τούρκων διοικητών της Μεγα-
λονήσου. Μάλιστα, ο Βοντισιάνος σε τουρκικά έγγραφα 
αποκαλείται «Παυλάκης». Οι συγκλονιστικές επιστολές 
απόκεινται κι αυτές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

Με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1828, από την 
Τεργέστη και με υπογραφή «πειθήνιος Κύπρος» απε-
στάλη επιστολή, μέσω του Δημητρίου Φραγκούδη, προς 
τον Κυβερνήτη. Ο/οι συντάκτες της επιστολής δεν υπο-
γράφουν με το όνομά τους, αλλά ως «Κύπρος» για να 

δηλώσουν ότι το αίτημα αυτό είναι ομόψυχο όλης της 
Μεγαλονήσου. Επιστολή με τον ίδιο γραφικό χαρακτή-
ρα απεστάλη με την ίδια ημερομηνία, με μικροδιαφο-
ρές στο περιεχόμενο, με ίδιον αποστολέα, παραλήπτη 
και έμπιστο μεταφορέα. Επικεντρώνομαι σε ορισμένα 
σημεία: 

-«… εις εμέ ούσαν μέλος του όλου το εις την ανθρω-
πότητα φυσικώς δεδωρημένον ελεύθερον». Η διαιώνια 
σημασία της ελευθερίας.

-«… ο Αλκινόου έντεχνος κήπος ανέδειξεν»… «… 
Κύπριν και Παφίαν Αφροδίτην δι’ ωραιότητα όλου και 
μέρους εξέφρασαν…» κομμάτια της κοινής ελληνικής 
Μυθολογίας. 

-«… οπού το πλείστον μέρος δι’ ερημίαν, ένδειξις 
δε και τούτο ή έλεγχος των τυραννούντων διαμένει 
αγεώργητον μη καλλιεργούμενον…». Τονίζεται η κατά-
σταση, η εγκατάλειψη που έχει οδηγηθεί η πλούσια γη 
της Κύπρου βρισκόμενη υπό Κατοχή. 

-Εξαιρετικότατη η παραπομπή εντός της επιστολής 
του Ομηρικού και η επιλογή του να αντικαταστήσουν 
ο/οι συντάκτες τη λέξη «Δαναοί» με το «άδικοι»: «τί-
σειαν [Δαναοὶ] άδικοι ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν» δηλ. 
…και δώσε με τις σαΐτες σου να πληρώσουν [οι Δαναοί] 
αυτοί που μας αδίκησαν τα δάκρυα που έχω χύσει»!

-Και κλείνει η επιστολή: «και ευχομένη δια της ημε-
τέρας προστασίας την επ’ αγαθώ γενικήν αύξησιν, και 
της προγονικής λαμπρότητος την ανάκτησιν, υποσημει-
ούμαι η ομοιοτρόπως τα σωτήρια ελπίζουσα». Στη δε 
δεύτερη παρεμφερή επιστολή έχει γίνει η αντικατάστα-
ση του «ομοιοτρόπως» με το «ανυπομονήτως» -προφα-
νώς για έμφαση/εκδήλωση έντασης των συναισθημάτων. 

Επίσης, μέσα στην επιστολή προτείνει η «πειθήνια 
Κύπρος» στον Καποδίστρια τρόπο για κάλυψη των 
δαπανών που θα απαιτούσε το απελευθερωτικό εγχεί-
ρημα. Εν προκειμένω την υποθήκευση της δημόσιας 
γης μια και που η τουρκική εξουσία είχε ήδη δημεύσει 
τις προσωπικές περιουσίες. 

Το ίδιο έτος, 1828, στις 19 Αυγούστου, επακολού-
θησε δεύτερη επιστολή προς τον Κυβερνήτη. Τη φορά 
αυτή όμως, ήταν υπογεγραμμένη από προκρίτους και 
από ιερωμένους «ταπεινοί ικέται». Στην επιστολή αυτή 
αναφέρεται ο Παύλος Βαλσαμάκης, την οποία μάλιστα 
υπέγραψε καθώς παρίστατο στην σύσκεψη. Για την 
επιστολή αυτή ενημερώθηκε ο Καποδίστριας από τον 
Δημήτριο Φραγκούδη. 

-«Παρασταίνομεν και ημείς οι τριτάλανες την αξιο-
θρήνητόν μας κατάστασιν έμπροσθεν της φιλανθρω-
πίας Σου… αι τραγικαί συμφοραί μας … και η παντελής 
στέρησις όλων γενικώς των φυσικών δικαιωμάτων της 
τιμής, της ουσίας, και της υπάρξεως του ανθρώπου. 
Όταν ο άνθρωπος φθάση εις τοιαύτην απελπησίαν 
γίνεται τρομερός…». Παρουσιάζονται οι συμφορές και 

O Καποδίστριας Κυβερνήτης της Επτανήσου Πολιτείας. 
Έργο του Thomas Lawrens.
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τα βάσανα του κυπριακού ελληνισμού.
-«την αντίληψιν των αδελφών μας Ελλήνων… εδε-

ήθημεν να συνδράμη εις έν έργον το οποίον, όχι μόνον 
δια το κοινόν μας ήθελε καταθέση χάριν αιωνίαν, αλλά 
και τα κοινά της Ελλάδος πράγματα … Αλλ’ ω της δυ-
στυχίας…». Τονίζεται η σχέση με τον ελλαδικό κορμό 
και αναφέρεται η ατυχής προσπάθεια που έγινε το 1825 
για απελευθέρωση. 

-«… οι κομισταί της παρούσης ικετικής επιστολής, 
οι κύριος Παύλος Βαλσαμάκης, ιατρός, Χαραλάμπης 
Μάλης και Δημήτριος Φραγκούδης… παρακαλούμεν 
με θερμά δάκρυα να αποδεχθή αυτούς ως ιατήρ κοι-
νόςκαι να δοθή ιατρεία εις τας πληγάς μας…». Ζητούν 
από τον Καποδίστρια να δεχθεί εκπροσώπους τους δια 
ζώσης για να του αναπτύξουν το αίτημά τους για απε-
λευθέρωση. 

Ο Κεφαλλονίτης πρόξενος της Αγγλίας στην Κύπρο 
γιατρός Παύλος Βοντισιάνος, μετέφερε νέο αίτημα στον 
Καποδίστρια με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1828 για 
ένταξη της Μεγαλονήσου στο νεοϊδρυθέν ελληνικό 
κράτος. Όμως ο Κυβερνήτης, βαθύς γνώστης της δι-
πλωματίας, κινούμενος σε μια Ευρώπη που ήταν μετα-
ξύ του ισχυρού -και ιδεολογικοπολιτικού αντιπάλου 
του- Μέτερνιχ και της Βρετανικής παντοκρατορίας, 
γνώριζε πως αν ο ίδιος πρόβαλε το αίτημα της απελευ-
θέρωσης των Κυπρίων θα ακολουθούσαν ισχυρές αντι-
δράσεις από τα δυο αυτά μέτωπα, ιδίως της Βρετανίας 
και δεν θα πετύχαινε τον επόμενο σκοπό του: την συ-
μπερίληψη της Στερεάς και της Κρήτης που κι οι δύο 
βρίσκονται σε επαναστατική δράση. Ο στόχος του ήταν 
όπως ο ίδιος λέει: «να αποδοθεί στους Έλληνες η ελευ-
θερία και η κληρονομιά των προγόνων τους». 

Πάντα όμως, βρισκόμενος σε διεθνείς συναντήσεις, 
στήριζε την ενσωμάτωση της Μεγαλονήσου στο νέο 
ελληνικό κράτος, και την Κύπρο την θεωρούσε αναπό-
σπαστο κομμάτι του. 

«Όσον δε περί των νήσων, και η ιστορία και τα μνη-
μεία της αρχαιότητος όλα εν ενί λόγω επιμαρτυρούσιν 
ότι, η Ρόδος, η Κύπρος και τόσαι άλλαι ακόμη (νήσοι) 
είναι της Ελλάδος διαμελίσματα» απάντησε χαρακτη-

ριστικά ο μεγάλος Ιονιο-Κύπριος πολίτης στους πρέσβεις 
των Προστάτιδων δυνάμεων στην Κέρκυρα τον Οκτώ-
βριο του 1828. Είχε προηγηθεί, έναν χρόνο ακριβώς 
ενωρίτερα, απάντησή του στο Παρίσι στον εκπρόσωπο 
του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Του τόνισε πως 
τα σύνορα της Ελλάδας είναι χαραγμένα με δικαιώμα-
τα που δεν μπορεί ο χρόνος να παραγράψει, ούτε οι 
ατυχίες, ούτε η κατάκτηση, και είναι ποτισμένα με το 
αίμα των σφαγών στη Χίο, στο Μεσολόγγι, στην Κύπρο, 
στα Ψαρά, στις Κυδωνιές. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο ελληνικό κράτος 
επί διακυβερνήσεώς του χορηγούνταν στους Έλληνες 
Κυπρίους διαβατήρια με τα οποία χαρακτηρίζονταν ως 
«Έλληνες ιθαγενείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα». 
Επιπλέον, με δικές του ενέργειες, την πράξη αυτή απο-
δέχθηκαν και συνέτρεξαν και όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις. 
Προστατευμένοι από τους εκπροσώπους Βρετανίας, 
Ρωσίας, Γαλλίας οι διωχθέντες από τα πάτρια εδάφη 
Κύπριοι, μπορούσαν να επιστρέψουν στο νησί τους 
ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό το ντόπιο ελλη-
νορθόδοξο στοιχείο. 

«Κύπρος, Κρήτη και Επτάνησος είναι οι κρίκοι δια 
των οποίων ο Ελληνισμός ήλθεν εις ευρείαν επικοινω-
νίαν μετά της Δύσεως… αποτελούν τρεις διαδοχικάς 
φάσεις, τρεις τρόπους, τρεις περιόδους επικοινωνίας 
του Μεταβυζαντινού Ελληνισμού μετά της Δύσεως… 
αφομοιώσεως και αξιοποιήσεως των αξιών του Ευρω-
παϊκού πολιτισμού». 

Κύπρος και Επτάνησα/Κεφαλληνία: νησιά-γέφυρες 
που διακτινώνουν τον Ελληνισμό στη δύση και στην 
ανατολή. Θέατρα συγκρούσεων λαών και πολιτισμών 
στέκουν ακρίτες ελευθερίας, ιδεολογικά άκρα και προ-
πύργια του Ελληνισμού, κι αιματοβαμμένες γαίες μιας 
Ελλάδας αλώβητης κι αδιαχώριστης, πέρα από γεω-
γραφικά σύνορα και διεθνείς συνθήκες. 

Οι πολιτισμοί των δυο νησιωτικών τόπων έχουν 
ρίζες ελληνικές, δέχθηκαν λίπασμα από το Βυζάντιο, 
τροφοδοτήθηκαν από τον δυτικό και ανατολικό κόσμο, 
και γέννησαν ένα ύφος δικό τους, μοναδικό. Οι ανα-
σκαφές που φέρνουν στο φως θησαυρούς αιώνων, τα 
κειμήλια που κοσμούν προθήκες, τα ιστορικά τεκμήρια 
που φυλάσσονται σε επίσημα Κρατικά Αρχεία, η Ορθο-
δοξία, η κοινή Ελληνική γλώσσα, τεκμηριώνουν πως 
υπάρχει αδιατάραχτη ιστορική ενότητα, που εν προ-
κειμένω, φάνηκε στο κομβικό σημείο και των αρχών 
του 19ου αι. με άξονα τον αγώνα της Ελληνικής Παλιγ-
γενεσίας.     

Σημειώσεις
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διάλεξη που δόθηκε στο τμήμα Νομι-

κής στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου στις 24 Μαρτίου 2021. 
Για την σύνταξη της παρούσης έχουν ερευνηθεί και αρχεία που απόκει-

νται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

Αργοστόλι. Το λιμάνι περίπου το 1820. Έργο του Joseph 
Cartwright. Φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη. 
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Η Ελλάδα, μετά από αιώνες σκληρής σκλαβιάς, 
βρίσκεται σήμερα ελεύθερη και μεταξύ των 

πολιτισμένων λαών της Ευρώπης. Παρά τις αφάνταστες 
ελλείψεις σε πόρους και με όλους τους ξένους δυνα-
στικούς οίκους εναντίον της, εξ αρχής, κατάφερε να 
γείρει προς το μέρος της την πολιτική πλάστιγγα της 
ηπείρου μας, γεγονός που το οφείλει –εκτός από την 
παρέμβαση των ξένων δυνάμεων (που κι αυτή η πα-
ρέμβαση αποτελεί επίτευγμα της χώρας μας)– στους 
γενναίους κλέφτες, αρματολούς και ναυμάχους της, 
αλλά όχι μόνο σε αυτούς. 

Οι γυναίκες της Ελλάδας αξίζουν ιδιαίτερη προσο-
χή και ξεχωριστή προσέγγιση. Εδώ η ιστορία δεν φά-
νηκε γενναιόδωρη, στάθηκε μάλλον άδικη. Και αυτές 
συνέβαλαν ώστε το ελληνικό όνειρο να γίνει ανέλπιστη 
πραγματικότητα. Άνθρωποι της εποχής που συμμετεί-
χαν στα γεγονότα, Έλληνες μαχητές και ιστορικοί, δια-
κεκριμένοι ελληνιστές και φι-
λέλληνες που συνεγέρθηκαν 
από τα ιδανικά του αγώνα και 
κατέβηκαν στην Ελλάδα, έχουν 
πει πολλά γι’ αυτές· ας τους 
ακούσουμε. 

Οι Ελληνίδες, σύζυγοι, μα-
νάδες και κόρες, κατά τη διάρ-
κεια της επανάστασης, κινδύ-
νευσαν εξίσου με τους άνδρες 
χωρίς να διεκδικούν – όπως 
αυτοί – τη δόξα, ενώ ήσαν δι-
ατεθειμένες να υποστούν κάθε 
θυσία για να υπερασπιστούν 
τα ιδανικά της φυλής τους. Ο 
Μιαούλης, ο Καραϊσκάκης, ο 
Κανάρης και πολλοί άλλοι ήρω-
ες της επανάστασης βρήκαν 
συναγωνιστές τη Μόσχω, τη 
Δέσπω, την Μπουμπουλίνα, 
την Κωστάντζα Ζαχαριά και τη 
Μαντώ Μαυρογένους. Αυτές 
οι γυναίκες αγωνίστηκαν με 
θάρρος, ανδρεία και ανιδιοτέ-
λεια για την πατρίδα τους, δο-

ξάστηκαν και πέθαναν μαρτυρικά, δηλαδή με τον πιο 
γενναίο τρόπο θανάτου.

Υπάρχει πιο υποδειγματικός πατριωτισμός από 
αυτόν της Μόσχως, της γυναίκας του Τζαβέλα, που 
άφησε το Σούλι, επικεφαλής όλων των συντρόφων της, 
οπλισμένη με μια σπάθα κι ένα όπλο και την ποδιά 
γεμάτη φυσίγγια, για να σπεύσει σε βοήθεια του άνδρα 
της, του Μπότσαρη και των δικών του που υποχωρού-
σαν μπροστά στους είκοσι δύο χιλιάδες άνδρες του 
Αλή Πασά; Χάρη σε αυτήν οι Σουλιώτες θριάμβευσαν 
και η Μόσχω, την ώρα που καταδιώκει τον εχθρό, φω-
νάζει, όταν βλέπει τον ανιψιό της Κίτσο μεταξύ των 
νεκρών: «Αγαπημένε μου ανιψιέ, δεν πρόλαβα να ’ρθω 
να σου σώσω την ζωή, αλλά μπορώ τουλάχιστον να 
εκδικηθώ τον θάνατό σου σκοτώνοντας τους δολοφό-
νους σου!». Εκδικήθηκε τον θάνατο του ανιψιού της 
και ο τύραννος των Ιωαννίνων ταπεινωμένος μετά την 

απώλεια τριών χιλιάδων αν-
δρών, της έδωσε πίσω τον γιο 
της Φώτο που τον κρατούσε 
όμηρο.

Μετά την ήττα στα βράχια 
του Ζαλόγγου και τον θλιβερό 
χορό που έκαναν οι Σουλιώ-
τισσες πέφτοντας ρυθμικά 
στον γκρεμό μαζί με τα παιδιά 
τους για να γλιτώσουν από τη 
σκλαβιά και την ατίμωση, μια 
άλλη ηρωίδα, η Δέσπω, θα 
δώσει ένα νέο δείγμα λαμπρού 
θάρρους στο χωριό της.

Καθώς οι Τούρκοι του Βελή 
και του Μουχτάρ, γιων του 
ελεεινού Τεπενενλή, επιτίθε-
ντο στο χωριό, η Δέσπω, οι 
επτά κόρες της και οι νύφες 
της, κλείστηκαν σε ένα σπίτι 
για να αμυνθούν. Χωρίς πολε-
μοφόδια για να αμυνθούν 
απέναντι σε σχεδόν τέσσερις 

χιλιάδες στρατιώτες, άναψαν 
ένα βαρέλι με μπαρούτι και 

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Η προσφορά των γυναικών της Ελλάδας στο ’21

Μαντώ Μαυρογένους
Του Αντιναυάρχου Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ ε.α.

«Η Ηρωίδα της Μυκόνου», 
Μαντώ Μαυρογένους.
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θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια του αυτοσχέδιου φρου-
ρίου. «Οι πιο ονομαστοί ήρωες έχουν κάνει μεγαλύτε-
ρες θυσίες;», ερωτά ο διακεκριμένος Γάλλος ελληνιστής 
και φιλέλληνας Τεοντόρ Μπλανκάρ («Ο οίκος των Μαυ-
ρογένη», 1896). 

Ένας άλλος Γάλλος συγγραφέας, ο Αύγουστος Φά-
μπρ, περιγράφει το θάρρος των γυναικών του Μεσο-
λογγίου σε μια λεπτομερή και ρεαλιστική αναφορά της 
πολιορκίας της ένδοξης αυτής πόλης («Ιστορία της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου», Παρίσι, 1827):

«Το θάρρος των γυναικών», λέει, «ήταν λιγότερο 
εμφανές, αλλά πιο δύσκολο ίσως από αυτό των πολε-
μιστών. Αφοσιώνονταν στις καθημερινές τους ασχολί-
ες με την ίδια ηρεμία, την ίδια ηπιότητα και την ίδια 
ευθυμία που διέθεταν στις πιο ήσυχες εποχές. Ωστόσο 
ήσαν διαρκώς εκτεθειμένες στους μεγαλύτερους κιν-
δύνους, καθώς τους πρώτους μήνες της πολιορκίας, ο 
αριθμός των αμάχων θυμάτων από τα πυρά των Τούρ-
κων ήταν ίσως μεγαλύτερος από αυτόν των στρατιωτών. 
Άλλοτε μια νεαρή κοπέλα έπεφτε νεκρή από τα βόλια, 
τη στιγμή που αντλούσε νερό από την πηγή για να ξε-
διψάσει τον πατέρα της που γυρνούσε από τη μάχη· 
άλλοτε μια μητέρα έβλεπε μια οβίδα να σκοτώνει τα 
παιδιά της που έπαιζαν δίπλα της. Μια άλλη οβίδα 
εξερράγη στα πόδια έξι νέων κοριτσιών, σκοτώνοντας 
μία και τραυματίζοντας όλες τις υπόλοιπες, ενώ μια 
σφαίρα ποτίζει με το αίμα μιας γυναίκας τις εννιά κόρες 
της που κάθονταν γύρω της».

 Η περιβόητη Υδραία Μπουμπουλίνα (κόρη των 
Υδραίων Σταυριανού Πινότση και Σκεύως Κοκκίνη, χήρα 
του Σπετσιώτη εφοπλιστή Δημητρού Μπούμπουλη και 
συγγενής εξ αγχιστείας της οικογένειας των Μαυρογέ-
νη), όχι μόνο θυσίασε τη ζωή του γιου της, ο οποίος 
πέθανε σε μια μάχη με τους Τούρκους, αλλά έδωσε και 
όλη της την περιουσία.

Από την πρώτη ημέρα της κήρυξης της επανάστασης 
εξόρμησαν τα ιδιόκτητα πλοία της, τα οποία επάνδρω-
σε και εξόπλισε με δικά της χρήματα, και με αυτά συμ-
μετείχε η ίδια στον αποκλεισμό της Μονεμβασιάς και 
του Ναυπλίου. Συγκρότησε και δικό της στρατιωτικό 
σώμα από Σπετσιώτες, τους οποίους αποκαλούσε «γεν-
ναία μου παλικάρια». Τους αρμάτωσε, τους συντηρού-
σε και τους πλήρωνε ομοίως από την περιουσία της. 
Με αυτούς περικύκλωσε τα τουρκικά οχυρά του Ναυ-
πλίου και της Τρίπολης, διευθύνουσα η ίδια την πολι-
ορκία και στην ξηρά! Τα δύο πρώτα χρόνια της επανά-
στασης είχε ξοδέψει όλη τη μεγάλη περιουσία της. 
Αυτόπτης μάρτυρας γράφει:

«…Το σπάνιον γεγονός εις τα χρονικά των εθνών μια 
γυνή να επιστρατεύση, γυνή πλουσία, αποφασίσασα 
και πλοία και χρήματα και υιούς ολοκαύτωμα εις τον 
βωμόν της Πατρίδος… Αυτή δε η γυνή ήτο η Λασκαρίνα 

Μπουμπουλίνα, την οποίαν τα έθνη ανεφήμησαν ως 
ηρωίδα. Ήτο πράγματι λεοντόθυμος. Επιβαίνουσα εις 
ίδιον πλοίον της (“Αγαμέμνων”), μόνη διέταξε την έφο-
δον εις τας λέμβους κατά του Φρουρίου (του Ναυπλί-
ου). Αλλ’ αι σφαίραι και οι μύδροι από των επιθαλασ-
σίων προμαχώνων της κανονοστοιχίας υποχρεούν τους 
ανδρείους της να υποχωρήσουν. Εξανίσταται τότε η 
Αμαζών και τους βοά: “Eίσθε λοιπόν γυναίκες και όχι 
άνδρες; Εμπρός!”. Οι αξιωματικοί την υπακούουν, μά-
χονται, θνήσκουν…». (Αναστάσιος X. Αναργύρου).

Το εκπληκτικό θάρρος της και η στρατηγική της 
ευφυία μπροστά στο Ναύπλιο, το οποίο πολιορκείτο 
από τους Έλληνες του Άργους, ήσαν αρκετά για να 
κερδίσει την αναγνώριση όλων και επιφανή θέση στη 
ιστορία της πατρίδας μας.

Και πόσα άλλα παραδείγματα της γενναιότητας και 
της προσφοράς των Ελληνίδων στην Επανάσταση μπο-
ρούν να αναφερθούν, που καθηλώνουν τον αναγνώστη 
της ιστορίας και τιμούν την Ελληνίδα μάνα, σύζυγο και 
κόρη! Η Μαρία Υψηλάντη, αδελφή των δύο συνονό-
ματων Πριγκήπων Φαναριωτών, η οποία έδωσε την 
προίκα της ύψους 300.000 φράγκων για τον αγώνα των 
συμπατριωτών της, η Κωστάντζα Ζαχαριά από τη Γα-
στούνη, η οποία μεταμφιεσμένη σε άνδρα, πολέμησε 
δίπλα στους γενναίους του Πέτα (1822, όπου οι Έλλη-
νες τα έχασαν όλα εκτός από την τιμή τους). Ήταν κόρη 
του κλέφτη Ζαχαριά που τον παλούκωσαν στην Τριπο-
λιτσά το 1799 και από τους πρώτους που προκάλεσαν 
τις πρώτες εξεγέρσεις στη Λακωνία. 

Ωστόσο θα σκιαγραφήσουμε ιδιαίτερα την Μαντώ 
Μαυρογένους, καθώς οι πολυσχιδείς δράσεις της φω-
τίζουν αρκετά τον πατριωτισμό και των ανώνυμων και 
ξεχασμένων συμπατριωτισσών της. Η Μαντώ αποτελεί 
τη μεγάλη και συμπαθητική φυσιογνωμία της ηρωίδας, 
της παραμελημένης ηρωίδας. 

Ήταν άξια απόγονος του θείου της Νικολάου Μαυ-
ρογένη, ηγεμόνα και πρίγκηπα της Μολδοβλαχίας. Μετά 
την πτώση και τον θάνατο αυτού, ο πατέρας της Μαντώ 
Νικόλαος (πρώτος αξιωματούχος της Αυλής του ηγεμό-
να) φυγαδεύτηκε στην Ευρώπη για να αποφύγει την 
καταδίωξη της Πύλης, η οποία του κατάσχεσε όλη την 
περιουσία του. Κατέληξε στην Τεργέστη και ασχολήθη-
κε με το εκεί ακμάζον εμπόριο. Εκεί φρόντισε ιδιαίτερα 
τη μόρφωση της κόρης του Μαντώ. Καλλιεργημένη με 
την ευρωπαϊκή κουλτούρα και με γλώσσες, πέρα από τη 
μητρική της, τα γαλλικά και τα ιταλικά, έγινε μάρτυρας 
των κρυφών προσπαθειών των συμπατριωτών της στη 
Τεργέστη για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Η 
καρδιά της χτυπούσε δυνατά βλέποντας αυτούς να 
ξοδεύουν τις περιουσίες τους για την πατρίδα. 

Εγκατέλειψε την Τεργέστη και την επιχείρηση του 
πατέρα της, αποχαιρέτησε την πολυτέλεια και επέστρε-
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ψε στη Μύκονο, την ιδιαίτερη πατρίδα της, γεμάτη εν-
θουσιασμό. Από εκείνη τη στιγμή, η πορεία της συνδέ-
εται με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Με 
τα πατριωτικά της λόγια ξεσήκωσε φίλους και συγγενείς 
και ζήτησε μέρος των υπαρχόντων της να τα προσφέρει 
στην πατρίδα. Η περιουσία της ήταν μεγάλη.

Τα τρία ναυτικά νησιά και οι Κυκλάδες είχαν υψώσει 
τη σημαία της ανεξαρτησίας. Οι Μυκονιάτες τα ακολού-
θησαν, παρακινούμενοι από τις φλογερές παροτρύνσεις 
της «Ωραίας Ελληνίδας». Θέλοντας να μιμηθεί την ανι-
διοτέλεια του Κουντουριώτη και του Κριεζή στην Ύδρα, 
κατά τα τέλη του Απριλίου του 1821, η Μαντώ Μαυρο-
γένους εξόπλισε δύο καράβια με δικά της έξοδα. «Θα 
πάω αυτοπροσώπως», είπε, «στην αρχαία Εύβοια, θα 
ξεσηκώσω το λαό των γενναίων… ας ρίξουμε γρήγορα 
τα πλοία μας στη θάλασσα για να μην είμαστε οι τελευ-
ταίοι που θα κηρύξουμε τη συμμετοχή μας στον αγώνα…».

Η νεολαία δέχτηκε με αγαλλίαση τον ενθουσιασμό 
της και ανακήρυξε ομόφωνα την όμορφη Μαντώ ως 
αρχηγό τους. 

Γύρω στα μέσα του 1821, ο Μαξίμ Ρεμπώ (Γάλλος, 
πρώην συνταγματάρχης του Ναπολέοντα Α΄, εθελοντής 
στο «σώμα των φιλελλήνων»), περνώντας από τη Μύ-
κονο, προσκλήθηκε από τη Μαντώ με άλλους σημα-
ντικούς ανθρώπους του νησιού. Του μίλησε με εμπνευ-
σμένη ευγλωττία για την απελευθέρωση της πατρίδας 
της: «Δεν έχει σημασία τι θ’ απογίνω εγώ, αρκεί να 
ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Αφού δώσω όλα όσα 
μπορώ να διαθέσω για τον ιερό σκοπό της ελευθερίας, 
θα πάω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να πεθάνω 
αν χρειαστεί γι’ αυτήν». (Απομνημονεύματα από την 
Ελλάδα, για την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα, 
Παρίσι,1825).

Στις 22 Νοεμβρίου 1822, Αλγερινά πλοία επιχείρη-
σαν να αποβιβαστούν στο νησί. Τότε η Μαντώ συγκέ-
ντρωσε επίλεκτη ομάδα της που έτρεψε σε φυγή τους 
βαρβάρους αφήνοντας πίσω τους δεκαεπτά νεκρούς 
και εξήντα τραυματίες στους Μυκονιάτες.

Όταν οι αρχηγοί της μεσημβρινής Ελλάδας οργά-
νωσαν ένα σχέδιο για την κατάληψη της Εύβοιας, η 
Μαντώ ενθουσιάστηκε γιατί ήταν το λίκνο των Μαυ-
ρογένη. Επειδή οι συνήθειες του φύλου της δεν της 
επέτρεπαν να παραμένει στη θάλασσα, έπεισε τους 
Μυκονιάτες να στείλουν τέσσερα από τα καλύτερα 
καράβια τους στην ελληνική ναυτική δύναμη. Αυτή 
αποβιβάστηκε στην Κάρυστο μαζί με δεκαέξι ομάδες 
των πολεμιστών της, πρόσφερε τους άνδρες της και 
τον εαυτόν της στους εκεί οπλαρχηγούς (τον Διαμαντή, 
του Ολύμπου και τον Μακεδόνα Τάσο Καρατάσο), οι 
οποίοι με παρότρυνσή της, πείσθηκαν και ξεκίνησαν 
για κυρίευση της Καρύστου.

Η Μαντώ Μαυρογένους βρέθηκε, κατόπιν, στον 

στρατό της Ανατολικής Ελλάδας του Οδυσσέα Ανδρού-
τσου μαζί με πλήθος γενναίων από την Εύβοια και τους 
οπλαρχηγούς Διαμαντή και Καρατάσο. Με τους τελευ-
ταίους οχυρώθηκαν στα φαράγγια του Πηλίου και 
δέχονταν θαρραλέα τον εχθρό.

Η μεγάλη αυτή εκστρατεία των Ελλήνων επέφερε 
απώλειες στους Τούρκους, περισσότερους από τριάντα 
χιλιάδες. Αν και δεν είχε κανένα σημαντικό όφελος για 
το άμεσο μέλλον της Ελλάδας, ήταν μια ηρωική επο-
ποιία όπου η Μυκονιάτισσα Μαντώ Μαυρογένους, 
κατά τον Ιούλιο Βέρν, «πολέμησε με λαμπρότητα μέχρι 
το τέλος του πολέμου χτυπώντας ανελέητα τους Τούρ-
κους στα στενά των βουνών της Φθιώτιδας» («Το Αρ-
χιπέλαγος στις φλόγες, Παρίσι»). Μια τόσο μεγάλη 
ηρωική προσφορά, αλλά τόσο άγνωστη! 

Στις εσωτερικές διαμάχες των Ελλήνων κράτησε 
απόσταση από αυτές τις αντιπαλότητες και, ανεξάρτη-
τα από τον διοικητή που υπηρετούσε, επιδίωκε μόνο 
ένα στόχο: να διώξει τους Τούρκους από την πατρίδα 
της. Καμιά εγωιστική σκέψη δεν υπήρχε στην ψυχή 
της. Αφοσιώθηκε στην υπεράσπιση της Μυκόνου και 
της Εύβοιας, όπως ο Μιαούλης και ο Κριεζής φρόντιζαν 
την Ύδρα, όπως ο Κανάρης προσπάθησε να εμποδίσει 
την καταστροφή των Ψαρών, όπως η Μπουμπουλίνα 
προστάτευε τις Σπέτσες.

Εκείνη την περίοδο, ο φιλέλληνας εθελοντής συ-
νταγματάρχης Μαξίμ Ρεμπώ, που διέσχιζε τις Κυκλάδες 
εκλιπαρώντας βοήθεια, αποβιβάστηκε για δεύτερη 
φορά στη Μύκονο, κατά τα τέλη του 1824, όπου η 
ηρωίδα Μαντώ τον υποδέχθηκε θερμά και στρατολό-
γησε με δικά της έξοδα ένα μεγάλο αριθμό ναυτικών 
που μπήκαν στα ελληνικά καράβια. Αυτοί οι ναυτικοί 
ενσωματώθηκαν στο στόλο του Μιαούλη, μια δύναμη 
τριάντα τριών πλοίων, η οποία στις 13 Νοεμβρίου 
κατέστρεψε τον τουρκικό στόλο και την 1η του Δεκεμ-
βρίου νίκησε τον Τοπάλ (τον χωλό)πασά απέναντι από 
την Πάτρα (όπου μία φρεγάτα πυρπολήθηκε και έξι 
μεταγωγικά αιχμαλωτίσθηκαν).

Από τότε που άφησε τους συνεργάτες της οπλαρ-
χηγούς Διαμαντή και Καρατάσο και τους άλλους, η 
Μαντώ αποσύρθηκε και ζούσε ήσυχα με την οικογένειά 
της. Όμως, δεν έμεινε άπραγη. Ασχολήθηκε με την 
προμήθεια χορηγιών στους πολεμιστές και έλαβε μέρος 
στο γενναίο κίνημα που αναπτύχθηκε για επηρεασμό 
της Ευρώπης στην υπόθεση των εξεγερμένων Ελλήνων, 
ιδιαίτερα στον κόσμο των γυναικών που ήταν ιδιαίτε-
ρα ευσυγκίνητος. Και έγραψε επιστολές στις ευρωπαί-
ες κυρίες που ξεχωρίζουν από ένα έντονο αίσθημα 
πατριωτισμού.

«Προς τις κυρίες του Παρισιού: Μια απλή κοπέλα, 
που μεγάλωσε πάνω σε ένα βράχο, έζησε μέσα στη 
θλίψη, και σφύζει από πατριωτισμό, ζητώ να μιλήσω για 
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την επανάσταση της ηρωικής πατρίδας μου ή μήπως 
γελοιοποιηθώ που μιλώ σε γυναίκες που γνωρίζουν μόνο 
τις επαναστάσεις της μόδας; Δεν ζητώ να μας στείλετε 
τη βοήθειά σας, αλλά μόνο να αποτρέψετε τους συμπα-
τριώτες σας να βοηθήσουν τους εχθρούς μας…Ο φρικτός 
θάνατος περιπλανάται στις πεδιάδες μας και στις έρημες 
πόλεις βασιλεύει ο θρήνος των οικογενειών…Κλαίτε, 
γενναίες κυρίες; Ξεχάστε λοιπόν για μια στιγμή τις απο-
λαύσεις σας και ζητήστε το τέλος της δυστυχίας μας…
Ναι, το ελπίζω, η Γαλλία θα παρέμβει για να σταματήσει 
αυτός ο αιματηρός αγώνας… Οι επευφημίες της ανα-
γεννημένης Ελλάδας θα χαιρετίσουν ξανά τη Γαλλία ως 
παγκόσμιο διαιτητή και πηγή της ελευθερίας των λαών».

Η Μαντώ δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή την έκκλη-
ση στις κυρίες του Παρισιού, αλλά απευθύνθηκε επίσης 
και στις Αγγλίδες κυρίες, μέσω του Εδουάρδου Μπλακιέρ, 
Άγγλου αξιωματικού του Ναυτικού και ιστορικού, ο 
οποίος ίδρυσε τη «Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου» 
με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής επανάστασης. 

«Προς της κυρίες της Αγγλίας από τη Μαντώ Μαυ-
ρογένους, της Μυκόνου: Αγαπητές κυρίες... Από τον 
πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε αναμεμειγμένοι εξαρ-
τάται όχι μόνο η ελευθερία μας αλλά και η ίδια η ζωή 
μας… Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, ο ποιητής ή ακόμη ο 
πολίτης που θα μπορούσε να δει απαθής τον εξευτε-
λισμό ενός λαού στον οποίο ανήκε ο Πλάτωνας, ο Μιλ-
τιάδης, ο Σωκράτης, ο Αγησίλαος και ο Φειδίας; ...
Τολμώ να απευθυνθώ σ’ εσάς για να ζητήσω μια οικο-
νομική βοήθεια για να προμηθευτούμε τα απαραίτητα 
όπλα για τον αγώνα μας. Ο σκοπός της έκκλησής μου 
είναι να εξασφαλίσω ένα άσυλο στις γυναίκες και στα 
παιδιά, που θα μπορούσε να γίνει το νησί της Εύβοιας, 
αν, με τη δική σας φιλάνθρωπη παρέμβαση μπορού-
σαμε να την κατακτήσουμε και να την αφιερώσουμε 
στη μνήμη των γυναικών της Αγγλίας…». 

Έχει ενδιαφέρον που ο Μπλακιέρ συνοδεύει αυτή 
την επιστολή προς τις ξένες κυρίες με τις σκέψεις: «Η 
Μαντώ Μαυρογένη ως μία «Τελέσιλλα», διάσημη για 
το ποιητικό της ταλέντο αλλά περισσότερο για το θάρ-
ρος και τη γενναιότητά της, βρίσκει τις κατάλληλες 
λέξεις και το πάθος για να πείσει τις κυρίες της Αγγλί-
ας και της Γαλλίας για το δίκαιο του ελληνικού αγώνα, 
χάρη στην εξαιρετική μόρφωσή της. Και αυτό το χαρα-
κτηριστικό είναι που την ξεχωρίζει από τις άλλες ηρω-
ικές γυναίκες της ελληνικής παλιγγενεσίας». 

Ο δε Ρεμπώ έχει γράψει κάτι άλλο σχετικό: «Από τη 
μια μεριά, η Μπουμπουλίνα, το θάρρος, σπάνιο σε 
γυναίκες, που συνοδεύεται όμως από τη βουλιμία για 
το κέρδος… Κι από την άλλη, η Μαντώ, η φιλοπατρία 
σε όλη της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η 
απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική απρονοησία 
για το προσωπικό μέλλον». 

Η ευαίσθητη αριστοκράτισσα ηρωίδα που έζησε με 
πολλές απογοητεύσεις, «χτυπήθηκε» και με εκείνη της 
καρδιάς της. Είχε την «απρονοησία» για την εποχή, να 
ερωτευθεί τον πρίγκηπα Δημήτριο Υψηλάντη χωρίς τη 
συγκατάθεση της οικογενείας της, να μην το κρύβει, 
και να τον ακολουθεί στα στρατόπεδα, …τρομάζοντας 
και σκανδαλίζοντας τους άνδρες της Ανατολής (sic). 

Η γενναιόδωρη Μαντώ, παρότι είχε εξαντλήσει την 
περιουσία του πατέρα της και των αδελφών της για 
την πατρίδα, έβρισκε ακόμη τρόπους να βοηθάει τους 
δυστυχείς ανθρώπους. Σύμφωνα με το έθιμο, είχε 
«ψυχοκόρες» που υιοθετούσε, προίκιζε και πάντρευε.

Για τις θυσίες της και την αυταπάρνησή της, η τότε 
προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας που την τιμούσε 
και τη σεβόταν πολύ, της απένειμε τον τίτλο της αντι-
ναυάρχου. Είναι λυπηρό όμως ότι, πέραν αυτού, η 
ανεκτίμητη και απαράμιλλη βοήθεια της Μαντώς προς 
την Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκε από τους συμπατριώ-
τες της, όχι μόνο πριν ολοκληρωθεί η εθνική ανεξαρ-
τησία αλλά και μετεπαναστατικά, και η ευαίσθητη 
ηρωίδα έμεινε εντελώς ξεχασμένη. Ωστόσο πιστεύου-
με ότι θα καταφέρουμε, αναμφίβολα, με το πέρασμα 
του χρόνου που μετριάζει τα πάθη και με την καλύτερη 
γνώση μας της ιστορίας, να μάθουμε τους ενδόξους 
προγόνους μας, για τους οποίους πρέπει να είμαστε 
υπερήφανοι. 

Και δεν είμαστε οι μόνοι που εκφράζουμε αυτή την 
έκπληξη και αυτή την ευχή. Η Γαλλίδα λογοτέχνιδα και 
λάτρις του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού Ζερμαίν 
ντε Σταλ, κόρη του Ζακ Νεκέρ, τελευταίου υπουργού 
του Λουδοβίκου 16ου έχει πει: «Όποιος λησμονεί την 
ιστορία της χώρας του, δεν είναι άξιος να ζει την επο-
χή του, γιατί την έχει απαρνηθεί». Γιατί ιστορία ση-
μαίνει μνήμη και η ιστορική μνήμη είναι αναγκαία για 
την κοινωνική και εθνική ύπαρξη.  
«Μαντώ Μαυρογένους» φωτό ειλημμένη στις 15_4_21 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Μαντώ_
Μαυρογένους#/media/Αρχείο:Manto_Mavrogenous2.jpg

Διόρθωση ημαρτημένων

Στη βιβλιογραφία του κειμένου του αντιναυάρχου ε.α. ΠΝ Ξενοφώντος Μαυρογιάννη, με τίτλο «Η Ελληνική Κυρι-
αρχία Νήσων, Νησίδων, Βραχονησίδων και Βράχων του Αιγαίου» τεύχος 159, Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σελ. 
30 και συγκεκριμένα στην αναφορά 2, προστίθεται : «…σχετικό άρθρο κ. Ιωάννη Ζαφειρόπουλου».  
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Ο Μήτρος Πέτροβας, γνωστότερος ως Μητροπέτρο-
βας γεννήθηκε το 1745 στη Γαράτζα (σημερινή 

Μέλπια) Μεσσηνίας και υπήρξε αγωνιστής του 1821. 
Ήταν γιος του Αγγελή Πέτροβα, αρχηγού ομάδας κλε-
φτών. 

Συντάχθηκε εξ αρχής με τους Κολοκοτρωνέους με 
τους οποίους συνδεόταν με δεσμούς αδελφοποιΐας 
όπως και όλη η οικογένειά του. 

Πήρε μέρος στα Ορλωφικά (1770) και στη συνέχεια 
εξακολούθησε τον αγώνα του κατά των Τούρκων και 
Τουρκολβανών της Πελοποννήσου στο πλευρό του Κων/
νου Κολοκοτρώνη.

Μετά τον θάνατο του Κων/νου Κολοκοτρώνη (1785) 
ο Μητροπέτροβας ανέλαβε την κηδεμονία του ορφανού 
γιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και υπήρξε ο πρώτος 
δάσκαλός του στην πολεμική τέχνη. Ήταν φοβερός στην 
τέχνη του πυροβολητή και μπορούσε να περάσει βόλι 
μέσα από δακτυλίδι. Mε την έναρξη της επανάστασης, 
ο Μητροπέτροβας ήταν πλέον γηραιός· όμως είχε δη-
μιουργήσει δικό του στρατιωτικό σώμα στην Απελευ-
θέρωση της Καλαμάτας (23-3 1821) όπου κατέλυσε τις 
οθωμανικές αρχές.

Ακολούθως συντάχθηκε με τον Κολοκοτρώνη και 
ήταν ένας από τους συμβούλους του, σε πολεμικές 
επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα συνεργάστηκε στη μάχη του 
Βαλτετσίου (12-19 Μαΐου 1821) όπου διακρίθηκε παρά 
το προχωρημένο της ηλικίας του. Ήταν τότε 70 ετών, 
και παρά την ηλικία του έλαβε  μέρος στη μάχη και 
νίκησε διότι τον βοηθούσε ο σωματότυπός του. Ήταν 

πολύ κοντός και μέσα από το αμπρί του πολεμούσε 
όρθιος και λόγω της ευθυβολίας του δεν μπορούσε 
κανείς να του ξεφύγει.

Ο Κολοκοτρώνης που παρακολουθούσε τη μάχη από 
ένα λόφο φώναζε δυνατά: «κράτα Μπάρμπα  Μήτρο 
και έρχονται δύο χιλιάδες Μανιάτες και θα μας βοηθή-
σουν. Οι Τούρκοι ακούγοντας τον Κολοκοτρώνη το 
έβαλαν στα πόδια. Τότε βγήκαν οι Έλληνες από τα 
αμπριά τους και τους κυνήγησαν. Έτσι κερδήθηκε η 
πρώτη μάχη, δίνοντας θάρρος και αυτοπεποίθηση στους 
Έλληνες και ηττοπάθεια στους Τούρκους, οι οποίοι 
οπισθοχώρησαν και κλείστηκαν στην Τρίπολη, όπου 
ήταν έδρα της τουρκικής ηγεσίας.

Ο γηραιός οπλαρχηγός ήταν αφοσιωμένος μέχρι 
θανάτου στον μαθητή του και τον ακολουθούσε παντού.

Μετά την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο 
(Φεβρ. 1825) και τον κίνδυνο που διέτρεχε η επανά-
σταση των Ελλήνων, η κυβέρνηση Κουντουριώτη απε-
λευθέρωσε τους αντικυβερνητικούς και τον Μητροπέ-
τροβα που τους είχε υπό περιορισμό στον Μοναστήρι 
του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Με τον βαθμό του στρα-
τηγού, ο Μεσσήνιος οπλαρχηγός έλαβε ενεργό μέρος 
στον πόλεμο φθοράς που εξαπέλυσε ο Κολοκοτρώνης 

Ο Μητροπέτροβας

Του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.

Ο Μητροπέτροβας
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έναντι του Ιμπραήμ.
Μετά την απελευθέρωση υποστήριξε τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, όπως και ο Κολοκοτρώνης. Κατά τη διάρ-
κεια της βαυαροκρατίας ο Μητροπέτροβας  καίτοι 
υπέργυρος (άνω των 80 ετών) στασίασε κατά της Αντι-
βασιλείας. Με τη βοήθεια των παλαιών οπλαρχηγών 
(Γκρίτζσλη, Κόλια, Πλαπούτα και Τζαμαλή, ξεσήκωσε 
τη Μεσσηνία τον Αύγουστο του 1834 και κατέκλυσε τις 
αρχές στην Καλαμάτα. Στη συνέχεια στην προσπάθεια 
να βαδίσει κατά της Αρκαδίας τον πρόλαβαν τα κυβερ-
νητικά στρατεύματα υπό τον Βαυαρό αξιωματικό Κρί-
στιαν Σμαλτς στη Φρυντζάλα (σημερινή Θουριά Μεσ-
σηνίας) στη μάχη που συνήφθη συνελήφθη αιχμάλωτος 

και φυλακίσθηκε στο Νεόκαστρο Πήλου.
Στη δίκη που ακολούθησε οι Γκρίτζαλης και Τζαμα-

λής καταδικάσθηκαν σε θάνατο, ο Μητροπέτροβας 
λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και των με-
γάλων υπηρεσιών που πρόσφερε στην πατρίδα, δικά-
στηκε σε κάθειρξη 15 ετών. Μετά από δύο χρόνια του 
έδωσε χάρι ο Βασιλιάς Όθων, και αποφυλακίστηκε. Ο 
Μητροπέτροβας πέθανε πλήρης ημερών στις 12 Μαρ-
τίου 1838.  

Βιβλιογραφία
«Η Γαράτζα και η ιστορία της», Ιωάννης Πέτροβας, Αθήνα 1961.

«Ο Μητροπέτροβας» φωτό ειλημμένη στις 30_03_21 από το: https://www.sansimera.gr/
biographies/799

Tου Πλοιάρχου (Ε) Χρ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.

Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Σ τα πλαίσια των 200 ετών από την έναρξη του 
αγώνα για την παλιγγενεσία του Έθνους, αισθά-

νομαι την ιερά υποχρέωση να μνημονεύσω πρόσωπα 
και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την έναρξη της 
επανάστασης για να ζούμε και να αναπνέουμε τον αέρα 
της ελεύθερης ζωής, εμείς οι νεότεροι Έλληνες. Οφεί-
λουμε να μην τα ξεχνάμε, γιατί όσο θα τα μνημονεύ-
ουμε, ζουν και θα ζουν ανάμεσά μας, στις σκέψεις μας. 
Θα πεθάνουν μόνο όταν θα πάψουμε να τα μνημονεύ-
ουμε. Αυτό τον σκοπό έχει το ακόλουθο άρθρο μου.

Θα αναφερθώ συνοπτικά ποιος ήταν ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης, στην καταγωγή του, στο έργο του, στην 
προσφορά του στο ελληνικό Έθνος και στο χρονικό 
έναρξης του αγώνα προς την ελευθερία του υπόδουλου 
ελληνικού λαού, για να φρεσκάρω την μνήμη όσων τα 
γνωρίζουν και να μάθουν όσοι δεν τα γνωρίζουν.

Οι ρίζες λοιπόν του γένους των Υψηλάντηδων ευ-
ρίσκονται στον Πόντο, και συγκεκριμένα στο ελληνό-
φωνο χωριό Υψηλά ή Υψήλ ή Υψηλάντων, κοντά στο 
επίσης ελληνόφωνο χωριό Ζησινό (οι κάτοικοί τους 
ομιλούσαν την αρχαΐζουσα αττική-ποντιακή διάλεκτο) 
της επαρχίας του Όφι, Νομού Τραπεζούντας.

Κατά τον 17ον αιώνα εγκαταστάθηκαν στην Κων-
σταντινούπολη, όπου γρήγορα αναρριχήθηκαν στην 
αριστοκρατία του Φαναρίου της Πόλης και κατά τα 

τέλη του 18ου αιώνα υπήρξαν ηγεμόνες στη Βλαχία 
και στη Μολδαβία. Στις 13 Δεκ. 1792 γεννήθηκε στην 
Πόλη ο Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης, και στις 25 Δεκ. 1793 
γεννήθηκε ο αδελφός του ο Δημήτριος.

Ο παππούς του Αλέξανδρου, ο Αλέξανδρος Ι. Υψη-
λάντης, υπήρξε μέγας διερμηνέας, γνώριζε πέντε γλώσ-
σες, την γαλλική, την ρώσικη, την τουρκική, την περσι-
κή και αραβική. Ο παππούς του λοιπόν, μετά την 
αποτυχημένη επανάσταση του Ορλώφ στην Πελοπόν-
νησο, με την έγκαιρη και σωτήρια μεσολάβησή του 
έσωσε τους Έλληνες από την γενική σφαγή που είχε 
αποφασίσει ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ. 

Στην συνέχεια ορίστηκε ηγεμόνας της Βλαχίας. Πήρε 
μέρος στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Τουρκίας, που 
έληξαν με την Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή. Το 
1785 συνέταξε υπόμνημα για την ανεξαρτησία της 
Ελλάδος, προς τους αυτοκράτορες Ρωσίας και Αυστρο-
ουγγαρίας. Έγινε όμως γνωστό από τους Τούρκους, 
αναγκάστηκε να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του… 
στην συνέχεια φυλακίστηκε, υπέστη βαριά βασανιστή-
ρια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν, δημεύοντας και 
την μεγάλη του περιουσία, περί τα 5.000.000 γρόσια. 

Ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης γιος του Αλέξανδρου Ι. 
Υψηλάντη γεννήθηκε στην Πόλη το 1760 και πέθανε 
στο Κίεβο το 1816. Υπήρξε μέγας διερμηνέας της Υψη-
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λής Πύλης από το 1796-1799 και ηγεμόνας της Μολ-
δαβίας το 1799 και της Βλαχίας το 1802. Το 1806 κα-
ταφεύγει στην Ρωσία-Κίεβο μετά την αποπομπή του 
από την θέση του ηγεμόνα της Βλαχίας, γιατί θεωρή-
θηκε ύποπτος για τις επαναστάσεις των Σέρβων και για 
την ρωσόφιλη στάση του στον Ρωσο-τουρκικό πόλεμο 
1806-1812. 

Είχε επτά παιδιά, τον Αλέξανδρο, τον Δημήτριο, τον 
Νικόλαο (αρχηγό του Ιερού Λόχου), τον Γεώργιο (πο-
λέμησε με τον Αλέξανδρο και φυλακίστηκε στις φυλα-
κές της Αυστρίας μαζί του), τον Γρηγόριο, την Ελένη 
(παντρεύτηκε τον Αλ. Νέγρη, πέθανε στην Αθήνα το 
1856), την Μαρία (παντρεύτηκε το 1823 τον Αλ. Σίνα) 
και την Αικατερίνη).

Πέθανε στο Κίεβο το 1816, αφήνοντας την ακόλου-
θη ιερά παρακαταθήκη στα παιδιά του: «Μη λησμο-
νείτε ότι οι Έλληνες ίνα ελευθερωθώσι πρέπει να στη-
ρίζωνται επί των ιδίων αυτών δυνάμεων». 

Ο Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης, στις 12 Απριλίου 1808, 
γίνεται ανθυπίλαρχος του ρωσικού ιππικού. Συμμετέ-
χει στους ναπολεόντιους πολέμους, διακρίνεται στις 
μάχες και στη μάχη της Δρέσδης χάνει το δεξί του βρα-
χίονα. Διετέλεσε υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου 
Α΄, Υποστράτηγος - Διοικητής του ιππικού της αυτο-
κρατορικής φρουράς. Το 1820 έγινε μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας με το ψευδώνυμο «καλός», μυημένος από 
τον Εμ. Ξάνθο . Μετά την άρνηση του Ι. Καποδίστρια 
να αναλάβει την αρχηγία της Φ. Εταιρείας και με υπό-
δειξή του, ο Εμ. Ξάνθος πρότεινε στον Αλέξανδρο την 
αρχηγία, η οποία έγινε αποδεκτή. 

Τον Οκτώβριο του 1820 συναντάται στο Ισμαήλιο 
με κύρια μέλη της Φιλικής Εταιρείας και απεσταλμένους 
από την Ελλάδα. Διοργανώνει δίκτυα πληροφοριών, 
με ενέργειές του ξεσηκώνει όλους τους Έλληνες – φι-
λέλληνες, και επανειλημμένα κάνει εκκλήσεις στον 
Τσάρο, ζητώντας μάταια την βοήθειά του. Τον Μάρτιο 
του 1821 ιδρύει τον Ιερό Λόχο που αποτελείται από 
500 νέους εθελοντές που εγκατέλειψαν τις σπουδές 
τους από τις ελληνικές παροικίες της Μολδαβίας και 
Οδησού, με επικεφαλή τον αδελφό του, τον Νικόλαο. 
Αφού πέρασε τον Προύθο ποταμό, στις 22 Φεβρουα-
ρίου 1821 ύψωσε την σημαία της επανάστασης στο 
Ιάσιο. Στις 24 φεβρουαρίου 1821 ανακοινώνει στους 
απανταχού Έλληνες ένα εξαιρετικής σημασίας κείμενο, 
με το οποίο καλεί όλους τους Έλληνες να πολεμήσουν 
υπέρ πίστεως και πατρίδος, για να αποκτήσουν την 
ελευθερία τους. 

Την 1η Μαρτίου 1821 ενώνει τις δυνάμεις του με 
τις δυνάμεις του Γεωργάκη Ολύμπιου, του Ιωάννη 
Φαρμάκη και άλλων Ελλήνων εθελοντών. Το σύνολο 
του στρατού ανέρχεται σε 7.000 μαχητές και με ελαφρύ 
οπλισμό. Στις 27 Μαρτίου ο Αλλέξανδρος εισέρχεται 

στο Βουκουρέστι και υψώνει την Σημαία της επανά-
στασης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε τον σουλτάνο, ο 
οποίος έστειλε στρατεύματα για να την καταπνίξουν. 
Ο Α. Υψηλάντης τους αντιμετώπισε στο Γαλάτσι, στη 
Σλατίνα, στο Σκουλένι και στο Σέκο. 

Στις 7 Ιουνίου 1821 έλαβε χώρα η ιστορική μάχη 
του Δραγατσανίου, όπου παρά την ηρωική αντίσταση 
των ανδρών, νικήθηκαν από υπέρτερες εχθρικές δυ-
νάμεις. Ο Αλέξανδρος διωκόμενος περνά τα Αυστρια-
κά σύνορα, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Μετά από 
ενέργειες του Νικολάου Τσάρου της Ρωσίας, αποφυ-
λακίζεται στις 24 Νοεμβρίου 1827 βαριά άρρωστος. 
Στις 31 Ιανουαρίου 1828 πεθαίνει στη Βιέννη, δίχως 
να προλάβει να δει την Ελλάδα ελεύθερη που τόσο 
αγάπησε και για την ελευθερία της πολέμησε και θυ-
σιάστηκε.

Ο Δημήτριος Υψηλάντης σπούδασε στην στρατιω-
τική σχολή στο Παρίσι. Μετά τις σπουδές του κατατά-
χθηκε στον ρωσικό στρατό. Συμμετείχε με τον αδελφό 
του στους αγώνες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Την 
1η Μαρτίου, αναχώρησε για την Ελλάδα ως εκπρόσω-
πός του, μετά από αίτημα των φιλικών και ιδιαίτερα 
του Παπαφλέσσα, συνοδεύομενος από τον Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλο. 

Στις 8 Ιουνίου έφθασε στην 'Υδρα, φέρνοντας μαζί 
του και 300.000 γρόσια, (σημαντικό ποσό για την επο-
χή εκείνη). Στις 21 Ιουνίου γίνεται δεκτός με ενθουσι-
ασμό στην Πελοπόννησο από στρατό και λαό. Συμμε-
τέχει στις πολιορκίες της Τρίπολης, του Ναυπλίου και 
του Άργους το 1822. Το 1823 πολέμησε με τον Θ. Κο-
λοκοτρώνη στα Δερβενάκια εναντίον του Δράμαλη. Τον 
Ιούλιο του 1825 πολέμησε στους Μύλους, με τον Μα-
κρυγιάννη, με τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και αρ-
κετούς φιλέλληνες. 

Η υπογραφή του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, ηγέτη της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Από επιστολή που διαφυλάσσεται στο 
Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά-
δος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός πως ο Υψηλάντης είχε χάσει το δεξί του 
χέρι στην Μάχη της Δρέσδης (1813) και είχε αναγκαστεί 

να μάθει να γράφει με το αριστερό.
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Ο Κυβερνήτης της Ελλάδας Ι. Καποδίστριας του 
ανέθεσε την αρχηγία του στρατού της Ανατολικής Ελ-
λάδας. Πραγματοποίησε νικηφόρες επιχειρήσεις στην 
Βοιωτία το 1828 και στη μάχη της Πέτρας με 3000 
άνδρες, νίκησε τους 7000 Τούρκους, θέτοντας έτσι το 
τέλος στον πόλεμο που είχε αρχίσει ο αδελφός του ο 
Αλέξανδρος πριν 8 χρόνια με τους Τούρκους. 

Ο μεγάλος πατριώτης και αείμνηστος Σαράντος 
Καργάκος έγραψε: «Υψηλάντης ξεκίνησε την επανά-
σταση και Υψηλάντης την τελείωσε». 

Στις 4 Αυγούστου του 1832 πεθαίνει στο Ναύπλιο 
από φυματίωση. Η εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού 
ελληνισμού μας πληροφορεί ότι: «Υψηλάντη – Ypsilanti. 
Πόλη στην πολιτεία Μίτσιγκαν των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 
1825 και πήρε το όνομά της από τον Δημήτριο Υψηλά-
ντη, η νίκη του οποίου στους Μύλους της Πελοποννή-
σου αναγγέλθηκε στους κατοίκους της, όταν το δημο-
τικό τους συμβούλιο συνεδρίαζε να βρει όνομα για την 
καινούργια πόλη. Το 1928, στην κυριότερη πλατεία της 
πόλης στήθηκε προτομή του Δ. Υψηλάντη.»
Προσφορά στο Έθνος της οικογένειας Υψηλάντη
Η οικογένεια Υψηλάντη δεν προσέφερε μόνο τα 4 παι-
διά της για τον Ιερό Αγώνα της Ανεξαρτησίας του Έθνους, 
παραχώρησε και την περιουσία της για τον σκοπό 
αυτόν. Η μεγάλη τους επιθυμία ήταν να έβλεπαν την 
Ελλάδα ελεύθερη, που ποτέ τους δεν γνώρισαν, πλην 
του Δημητρίου Υψηλάντη. Προσέφεραν την ζωή και 

την περιουσία τους ανιδιοτελώς για την απελευθέρω-
ση του υπόδουλου ελληνισμού γιατί όταν βαθειά στην 
καρδιά σου τρέφεις απεριόριστη αγάπη για τον ελλη-
νισμό, θυσιάζεις, οικογένεια, ζωή, πλούτη.

Ας διδαχθούμε από το παράδειγμά τους, εμείς οι 
νεώτεροι Έλληνες.

Τα οστά του Αλέξανδρου Υψηλάντη
Η μεγάλη του επιθυμία και παρακαταθήκη ήταν να 
ταφεί στην αγαπημένη του Ελλάδα. Πρώτα ενταφιά-
στηκε στο νεκροταφείο του Αγίου Μάρκου στην Βιέν-
νη. Στην συνέχεια η οικογένειά του μετέφερε τα οστά 
του στο κάστρο Υψηλάντη-Σίνα Δυτικά της Βιέννης, από 
όπου τελικά μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα τον Αύγουστο 
του 1964. Έτσι πραγματοποιήθηκε η μεγάλη του επι-
θυμία να αναπαυθεί σε ελληνικά πλέον ελεύθερα 
χώματα, και συγκεκριμένα αναπαύεται στην εκκλησία 
των Αγίων Ταξιαρχών στο Πεδίο του Άρεως, στην Αθή-
να, όπου υπάρχει και το ταφικό του μνημείο. 

Αυτά εν καταλείδι για το ιστορικό της οικογένειας 
Υψηλάντη και το συνοπτικό χρονικό δράσεων των αδελ-
φών Αλέξανδρου και Δημήτριου Υψηλάντη κατά την 
διάρκεια του αγώνα της επανάστασης για την απελευ-
θέρωση του ελληνικού Έθνους.   
φωτό ειλημμένη στις 30_03_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Υψηλάντης_(Φιλι-
κός)#/media/Αρχείο:Monument_Ypsilanti.jpg
φωτό ειλημμένη στις 30_03_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Υψηλάντης_(Φιλι-
κός)#/media/Αρχείο:Alexandros-ypsilantis-signature.svg

Το μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο Πεδίον του Άρεως, 
στο οποίο έχουν αποτεθεί και τα οστά του. 

Έργο του γλύπτη Λ. Δρόση (1869) σε σχέδιο του Χρ. Χάνσεν (1842).
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, από το 
1566 που οι Τούρκοι κατέκτησαν το νησί και παρά 

τα προνόμια που απολάυμαναν χάρη στην παραγωγή 
της μαστίχας, οι Χιώτες ανήσυχος λαός με ελεύθερο 
πνεύμα πάντοτε, προσπαθούσαν να βρουν βοήθεια και 
τρόπους για να ελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό. 

Οι πιο σοβαρές απ’ αυτές τις προσπάθειες ήταν η 
κίνηση του Παντιά Ροδοκανάκη και του Νικόλαου Μυ-
λωνά, το 1818, να ζητήσουν από το Δημήτριο Υψηλάντη, 
ναυτική βοήθεια για να απελευθερωθεί το νησί και το 
1821, μετά την κήρυξη της Ελληνικής επανάστασης, 
όταν ο Υδραίος Ιάκωβος Τομπάζης έφθασε στη Χίο με 
25 πλοία, όπου μετά από συνεννόηση με τους Δημο-
γέροντες του νησιού, εγκατέλειψε άπρακτος το νησί, 
επειδή ο περισσότερος πληθυσμός ήταν άοπλος, άπει-
ρος και απροετοίμαστος και οι επιπτώσεις στον πλη-
θυσμό των Ελλήνων κατοίκων της Χίου, όπως και των 
άλλων Χιωτών που είχαν εγκατασταθεί εκτός του νησιού 
(Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη), θα ήταν τραγικές. Απο-
τέλεσμα αυτών ήταν, οι Τούρκοι:

Να φυλακίσουν τους Δημογέροντες μαζί με άλλους 
προκρίτους του νησιού και τον ίδιο τον μητροπολίτη 
Πλάτων με το διάκονο του Μακάριο Γαρρή, στη σκοτει-
νή φυλακή του κάστρου.

Να στείλουν τρεις Χιώτες πρόκριτους (Θ. Ράλλης, Ι. 
Σκυλίτζης και Π. Ροδοκανάκης) στην Κωνσταντινούπο-
λη ως ενέχυρα και να τους φυλακίσουν.

Ανάγκασαν τους Χιώτες να παραδώσουν ότι όπλα 
είχαν και τους διέταξαν να μην κυκλοφορούν τις βρα-
δινές ώρες. 

Ζήτησαν στρατιωτική βοήθεια από το σουλτάνο. 
Πράγματι ήρθαν 1000 στρατιώτες από την Κωνσταντι-
νούπολη και 200 από την Κρήτη.

Στους επόμενους μήνες ο Χιώτης Αντώνιος Μπουρ-
νιάς, πρώην αξιωματικός του Ναπολέοντα, πιέζει τον 
αρχηγό της Σάμου Λυκούργο Λογοθέτη για να απελευ-
θερώσουν τη Χίο. Ο Λογοθέτης στέλνει επιστολή στον 
Υψηλάντη, εκείνος του συνιστά να περιμένει θεωρώντας 
την ιδέα άκαιρη και ο Λογοθέτης στα τέλη Γενάρη 1822 
του ανταπαντά ότι αναβάλλει την εκστρατεία. 

Μετά, όμως, την επιμονή του Μπουρνιά, αποφασί-
ζει την πραγματοποίηση της εκστρατείας χωρίς καμία 
περαιτέρω συνεννόηση με την Ελληνική Επαναστατική 
Κυβέρνηση και παρά τα όσα δεσμεύτηκε εγγράφως 
στον Υψηλάντη. 

Φτάνουν στη Χίο, με 2500-4500 άνδρες (ο στόλος 
ήταν 8 μπρίκια και 30 βοηθητικά πλοία) και αποβιβά-
ζονται στις ακτές του νησιού. Παράλληλα είχαν ειδο-
ποιηθεί αρκετοί Χιώτες, οι οποίοι έσπευσαν να ενωθούν 
με τους άνδρες του Λογοθέτη.  

Στις 11 Μαρτίου 1822 και μετά τα 250 χρόνια της 
δεύτερης μεγάλης ακμής της ιστορίας της, η προνομι-
ούχα Χίος εξεγείρεται κατά των Τούρκων. Ακολούθησαν 
σκληρές μάχες, σώμα με σώμα, που έφεραν τους Έλ-
ληνες νικητές και ανάγκασαν τους Τούρκους να κλει-
στούν στο κάστρο για 19 ημέρες. 

Η απελευθέρωση της Χίου έγινε δεκτή από τους 
Χιώτες με ένα αίσθημα φόβου σχετικά με την έκβαση 
της επανάστασης. Πράγματι, μόλις οι Τούρκοι στην 
Κωνσταντινούπολη μαθαίνουν το γεγονός της επανά-
στασης της Χίου, στέλνουν τον Τουρκικό στόλο με ναύ-
αρχο τον Καρά Αλή. 

Στις 30 Μαρτίου 1822 ο Τουρκικός στόλος (46 πλοία 
και 7000 στρατιώτες) φτάνει στο βόρειο τμήμα του 
νησιού. Λίγες ώρες μετά ενώνονται με άλλους ομοεθνείς 
τους που βγήκαν από το κάστρο και ξεκινούν τη σφαγή, 
τις λεηλασίες και το κάψιμο της πόλης. Ο Λογοθέτης 
και ο Μπουρνιάς αποχώρησαν προς το εσωτερικό του 
νησιού, λέγοντας το γνωστό «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». 
Αργότερα εγκατέλειψαν και το νησί. 

Μεγάλη Παρασκευή, 31 Μαρτίου 1822. Καίγεται 
ο ναός της Τουρλωτής και δίνεται το σύνθημα στους 

Η σφαγή της Χίου

Του Ταξιάρχου Αργύριου Ανδριώτη ε.α.

Η σφαγή της Χίου. Πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά.
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Τούρκους για γενική αιματοχυσία και αποτέφρωση 
της πόλης. Οι Τούρκοι προχωρούσαν λυσσαλέα στο 
έργο της καταστροφής και της σφαγής. Μπήκαν στο 
λεπροκομείο και έσφαξαν τους ενοίκους, δηλ. τους 
λεπρούς, προκαλώντας ένα χείμαρρο αίματος, ο οποί-
ος έρεε από το κατώφλι. 

Από εκείνη τη μέρα και για 4 μήνες φτάνουν Τούρκοι 
κατάδικοι από τις απέναντι Τουρκικές ακτές με σκοπό το 
φόνο, τη λεηλασία και τα λάφυρα. Υπολογίζεται ότι κα-
τέφθασαν 40.000 Τούρκοι άτακτοι αυτήν την περίοδο.

Ταυτόχρονα ο Βαχήτ Πασάς αναγγέλλει τη διαταγή 
του σουλτάνου να θανατώνονται βρέφη έως 3 ετών, 
αγόρια και άνδρες άνω των 12 ετών, γυναίκες άνω των 
40 ετών, να αιχμαλωτίζονται κορίτσια και γυναίκες από 
3 έως 40 ετών και αγόρια από 3 έως 12 ετών. 

Οι φωτιές εμαίνετο από σπίτι σε σπίτι. Κραυγές 
ακούγονταν κι οι καπνοί ανέβαιναν στον ουρανό. Ολό-
κληρες οικογένειες έκραζαν για έλεος. Οι κάτοικοι σε 
κατάσταση αλλοφροσύνης κρύβονταν ή έσπευδαν να 
σωθούν. Γλίτωναν μόνο όσοι ασπάζονταν το μωαμε-
θανισμό. 

Οι περισσότεροι Χιώτες άρχισαν να μετακινούνται 
προς το εσωτερικό του νησιού για να σωθούν από το 
μένος των Τούρκων. Τα καταφύγιά τους ήταν αρχικά οι 
Καρυές, το Αίπος, η Νέα Μονή, το μοναστήρι του Αγίου 
Μηνά και ο Άγιος Γεώργιος ο Συκούσης.  

Μεγάλο Σάββατο, 1η  Απριλίου 1822. Καίγεται η 
Σχολή της Χίου, σφαγιάζονται σχεδόν όλοι, ακόμα και 
οι λεπροί. Ο Βαχήτ Πασάς είχε εκδώσει διαταγή ότι όσες 
γλώσσες και αυτιά του πήγαιναν, τόσα περισσότερα 
κέρδη θα είχαν.

Πάσχα, 2 Απριλίου 1822. Ο Τούρκοι (15000 άνδρες) 
μπαίνουν στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά από ένα μικρό 
άνοιγμα που υπήρχε στον περίβολο και σφαγιάζουν 
τους 3000 Χιώτες που είχαν κρυφτεί. Στη συνέχεια 
πυρπολούν το μοναστήρι. Την ίδια μέρα το ίδιο γεγονός 
γίνεται και στη Νέα Μονή. Η κατάσταση γενικεύεται 
και σε άλλα χωριά της Χίου. 

Τετάρτη 5 Απριλίου του 1822. Ο Καρά Αλής βγάζει 
ανακοίνωση, πως όσοι Χιώτες παραδώσουν τα όπλα 
τους και επιστρέψουν στην πόλη, θα αφεθούν ελεύθε-
ροι (αμνηστία). Μάλιστα εξασφάλισαν και επιστολή 
του φυλακισμένου Μητροπολίτη και των Δημογερόντων, 
η οποία ανέφερε τις ειλικρινές προθέσεις των Τούρκων. 
Οι πρόξενοι της Αγγλίας, της Αυστρίας και της Γαλλίας 
ανέλαβαν να μεταφέρουν την πρόταση στους Χιώτες 
και να τους πείσουν. Οι Χιώτες εμπιστεύθηκαν τους 
πρόξενους και άρχισαν να επιστρέφουν και να παρα-
δίδουν τα όπλα τους. Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, 
οι Τούρκοι αθέτησαν το λόγο τους και άρχισαν να σφά-
ζουν όσους κατέβαιναν στην πόλη. Η μεγάλη σφαγή 
συνεχίστηκε και στην κεντρική Χίο (Βροντάδο, Πιτυός, 

Θυμιανά και μετά στα Βορειόχωρα). Στο ακρωτήρι του 
Κάβο Μελανιός, απέναντι από τα Ψαρά βρήκαν κατα-
φύγιο περίπου 10.000 Χιώτες και περίμεναν τα ψαρια-
νά πλοία να τους μεταφέρουν στα Ψαρά. Δυστυχώς 
όμως η μεγάλη θαλασσοταραχή τους στάθηκε εμπόδιο 
και σφαγιάσθηκαν σχεδόν όλοι από τους Τούρκους με 
απερίγραπτη λύσσα. Ήταν τόσο πολύ το αίμα των αθώ-
ων, που η θάλασσα «μελάνιασε» γύρω από τον κάβο 
και την παραλία. 

Στις 18 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη σφαγιά-
ζονται οι 3 Χιώτες όμηροι (Ράλλης, Σκυλίτζης, Ροδοκα-
νάκης) και άλλοι 60 Χιώτες επιφανείς. 

Στις 23 Απριλίου του 1822 απαγχονίζονται στην 
τάφρο του κάστρου της πόλης ο μητροπολίτης Πλάτων, 
ο διάκονός του Γαρρής και 9 πρόκριτοι. Στη συνέχεια 
θανατώνονται με τον ίδιο τρόπο και οι δημογέροντες 
που ήταν φυλακισμένοι. Τα σκοτωμένα σώματά τους 
χλευάζονται από τους Τούρκους, οι οποίοι τα ρίχνουν 
μετά στη θάλασσα. 

7 Ιουνίου 1822. Μετά την πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας από τον Κανάρη και τον σκοτωμό του Καρά 
Αλή, εξαπολύεται και τρίτο γιουρούσι των μαινόμενων 
Τούρκων στα  Μαστιχοχώρια και ολοκληρώνεται η 
καταστροφή του νησιού. 

Το νησί ερημώθηκε. Από τους 117.000 Χριστιανούς 
που ήταν ο τότε πληθυσμός της Χίου, έμειναν περίπου 
1800-2000 άνθρωποι. 21.000 ήταν οι φυγάδες (κατέ-
φυγαν στα Ψαρά, Τήνο, Σύρο, Άνδρο, Αγκώνα, Τεργέστη, 
Μασσαλία, Οδησσό, Μάλτα, Λονδίνο)  και 52.000 οι 
αιχμάλωτοι. Υπολογίζεται δηλαδή ότι σφαγιάσθηκαν 
περίπου 52.000 Χιώτες. 

Η καταστροφή της Χίου συγκλόνισε όχι μόνο τον 
Ελληνισμό, αλλά και όλη την Ευρώπη. Η συμφορά της 
συγκίνησε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και έγινε αφορ-
μή να πυκνωθεί το υπέρ της Ελλάδος φιλελληνικό 
ρεύμα. Οι εφημερίδες έγραφαν άρθρα εκφράζοντας 
τον αποτροπιασμό τους για τη μεγάλη σφαγή. Βιβλία 
κυκλοφορούσαν στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και οι 
φιλέλληνες προσπαθούσαν να ευαισθητοποιήσουν την 
κοινή γνώμη για να βοηθήσουν τα θύματα. 

Από τη μεγάλη σφαγή της Χίου εμπνεύστηκε ο με-
γάλος Γάλλος ζωγράφος Ντελακρουά που απεικόνισε 
με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τις φρικιαστικές σκηνές 
της σφαγής στο σχετικό πίνακα του και ο Βίκτωρ Ουγκώ 
στο ποίημά του «Το Ελληνόπαιδο», που περιγράφει στο 
πρόσωπο ενός παιδιού, την απόγνωση αλλά και την 
ελπίδα για αναγέννηση. Αποσπάσματα του ποιήματος, 
σε μετάφραση του Κωστή Παλαμά, παρατίθενται πα-
ρακάτω:

Το Ελληνόπουλο
Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.  

Η Χίο, τ' όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα.
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Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο, 
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο 

κάθεται, σκύβει θλιβερά.
Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 

για να μην κλαις λυπητερά, τ' ήθελες τάχα να 'χες
Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι;
-Διαβάτη, μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι: 

Βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά.

H Xίος, ποτισμένη με αίμα ηρώων και μαρτύρων, ζει 

και συνεχίζει την ιστορική, καθοριστική πορεία της στον 
Aιγαιακό, γιατί όχι και στον παγκόσμιο χώρο. 
Βιβλιογραφία : Σημειώσεις
1 Εγκυκλοπαίδεια Britannica
2. Μαρία Γ. Γιατράκου, Ειδήσεις από την καταστροφή της Χίου (1822) 

και την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο 
Κανάρη. Ανάτυπο από το περιοδικό «Παρνασσός» τόμ. ΚΗ’ (1986), 
σσ. 560, 563, 564 κ.ε.

3. Στυλιανός Γ. Βίος, Η Σφαγή της Χίου εις το στόμα του Χιακού Λαού, 
Χίος 1989

4. Ζολώτας Γ.Ι.(Ιστορία της Χίου,4 τόμοι), Καλβοκορέσης Γ.Κ. 

Η Παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου 1821 και η 
νέα δοκιμασία των Ελλήνων

Του Οικονομικού Επιστήμονα - Κοινωνιολόγου Γεωργίου Εμμ. Δημητράκη

Μ ια μέρα σαν όλες τις άλλες, μα και μια μέρα πάνω 
από όλες τις άλλες. Είναι η μέρα της Ελληνικής 

Μεγαλουργίας, την οποία όλος ο εντός και εκτός της Ελ-
λάδος Ελληνισμός εορτάζει και πανηγυρίζει με εθνική 
συγκίνηση και ακράτητο πάντοτε εθνικό ενθουσιασμό. 
Είναι η μέρα η χαρμόσυνος και ιστορική, η οποία συμπυ-
κνώνει όλο το ιστορικό νόημα του Ελληνικού γένους και 
η οποία αποτελεί ανεξάντλητο πηγή και μέγα δίδαγμα για 
τον Ελληνισμό.

Είναι η μέρα η οποία, όσος χρόνος και αν παρέλθει, 
και οσεσδήποτε περιπέτειες και αν επέλθουν, θα παρα-
μείνει πάντα φωτιζόμενη και φωτίζουσα με την αυτή 
πάντοτε ένταση από το ανέσπερο φως του θαυμασμού. 
Και θα αποτελεί όχι μόνον δια τους εντός της Ελλάδος, 
αλλά και δια τους πέραν των ορέων και των θαλασσών 
διασπαρμένους Έλληνες «εορτή εορτών και πανήγυρη 
πανηγύρεων».

Είναι η μαγική εκείνη μέρα η υπενθυμίζουσα το μεγα-
λύτερο εθνικό γεγονός της νεωτέρας Ελλάδος και περι-
κλείουσα ανάγλυφο την ιστορία του αιωνίου και ενδοξό-
τατου Ελληνικού Έθνους. Του Έθνους εκείνου, το οποίον 
υπερήφανο και περιβεβλημένο αειθαλείς δάφνες, δόξας 
και τιμής, αλλά και κατάφορτο από ερυθροβαφή ένσημα 
του μαρτυρίου και της θυσίας του, προσβλέπει πάντα με 
ευγνωμοσύνη προς τους συντελεστές της μεγαλοδόξου 
ιστορικής σταδιοδρομίας του.

Αλλά η 25η Μαρτίου 1821 είναι και η μέρα, κατά την 
οποία «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, είπε 
εις την Θεοτόκο και δια αυτής σε ολόκληρο τον κόσμο το 
Χαίρε!». Ιδού μία αρμονική συζυγία. Πίστης και Πατρίς. Η 
μια τον κρίνον δέχεται, δάφνης κλωνάρι η άλλη. 

Από την ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης 
Μαρτίου 1821 πέρασαν 200 χρόνια. Δυστυχώς η Πατρίδα 
μας διέρχεται και πάλιν μία φοβερή και αποφράδα περί-
οδο ένδειας, δυστυχίας και ένα σκοτεινότατο ορίζοντα 

πικριών, πόνων και δοκιμασιών που περιβάλλουν την 
αδάμαστο φυλή μας. Η άλλοτε ένδοξη και υπερήφανη 
Ελλάδα, η χειραγωγήσασα τον κόσμο και διαδώσασα 
παντού την άσβεστο δάδα της προόδου και του πολιτισμού, 
το φως του πνεύματος και του λόγου, περιέπεσε και πάλιν 
εις βαθύ σκότος δουλείας και εθνικής ταπείνωσης. 

Όμως η Ελλάδα επιθυμεί να ζήσει. Κριτήριο της αντο-
χής είναι η δοκιμασία, από την οποία θα εξέλθει νικήτρια 
η Πατρίδα μας. Ο αγώνας και η νίκη των Ελλήνων δεν θα 
οφείλεται εις την τύχη, διότι είναι ιστορικώς αναπόφευκτος 
και η ελληνική φυλή ακατανίκητος. Ένας αγώνας στηριζό-
μενος όχι σε ενέργειες προσώπων, ομάδων ή παρατάξεων, 
αλλά εις την ηφαιστειώδη έκρηξη καθολικής πανεθνικής 
επιθυμίας. Μία αυτόματη αντίδραση κατά της Πανδημίας 
της παρακμής, της υποτέλειας και της εθνικής ταπείνωσης. 

Ο αγώνας θα πυργώνεται εις την εθνική ομοφωνία, 
που κανείς πια δεν θα μπορέσει να καταλύσει. Θα ανα-
βλύσει από τις ρίζες της φυλής μας. Διότι είναι υπόθεση 
όλων των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες για τον ‘Έλληνα, ο 
καθένας για όλους. Κοινά είναι τα πεπρωμένα. Εις το καλό 
όλων θα αποβλέπει ο αγώνας της Νέας Εθνικής Παλιγ-
γενεσίας.

Έλληνες! Ας φανούμε αντάξιοι απόγονοι εκείνων, οι 
οποίοι θυσίασαν εις την κάμινο της εθνικής ανάγκης τα 
πάντα και παρέσχον σε γενεές γενεών το ωραιότερο πα-
ράδειγμα της αγάπης προς την Πατρίδα, προς την Θρησκεία 
και την Ελευθερία. Και από το αθάνατο αυτό παράδειγμα 
ας αντλούμε όλοι μας την δύναμη της ηθικής αντοχής κατά 
της νέας μεγάλης δοκιμασίας.

Δόξα, τιμή και ευγνωμοσύνη εις την μνήμη όλων εκεί-
νων, οι οποίοι συνετέλεσαν σε όλους τους χρόνους εις την 
ανάσταση και το μεγαλείο του Έθνους μας. Και ας ανα-
φωνήσουμε δυνατά, όλοι μαζί με τον ποιητή:

«Χίλιες φορές θάνατοι, πατέρες τουρκομάχοι, σεις που 
τον Μάρτη κάματε, μια τέτοια σχόλη νάχει!» 
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Συνομιλία Πρωθυπουργού-Προέδρου ΗΠΑ
Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμε-
ρικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην οποία υπήρξε μήνυμα 
συμπαράστασης των ΗΠΑ σε καίρια εθνικά μας ζητήματα.

Η MDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας) υπήρξε θέμα συζήτησης και φαίνεται θα είναι 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης η επέκταση της χρονικής 
διάρκειάς της, από ετήσια σε πενταετή, καθώς και η 
πρόσθεση νέων τοποθεσιών διευκολύνσεων προς τις 
ΗΠΑ, πέραν της Σούδας-Αλεξανδρούπολής. 

Ανεξάρτητα από την θετική στάση των ΗΠΑ προς 
τη χώρας μας στην τρέχουσα συγκυρία, βέβαιο είναι 
ότι, παρόλο που ο κ.Ερντογάν δεν συνομίλησε ακόμα 
με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ουάσινγκτον δεν θα 
αφήσει την Τουρκία να απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ.  

Αποτελέσματα Συνόδου Κορυφής ΕΕ 
Ανήμερα της εθνικής επετείου ολοκληρώθηκε η Σύνο-
δος Κορυφής. Η Τουρκία με τη στήριξη της Γερμανίας 
πήρε αυτό που ήθελε, απομακρύνοντας ακόμα περισ-
σότερο τις φημολογούμενες κυρώσεις, ενώ ένας νέος 
όρος, αυτός της «θετικής ατζέντας» αντί των «κυρώ-
σεων», θα μας απασχολεί μονιμότερα στο μέλλον. 

Στην τελική δήλωση  συμπερασμάτων των 27 ηγετών 
καταγράφονται :

-«να διατηρηθεί η τρέχουσα αποκλιμάκωση της 
έντασης και η δέσμευση της ΕΕ με την Τουρκία να 
γίνει με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο» 
μέχρι τη σύνοδο Ιουνίου 

-«Καλείται η Τουρκία να απέχει από επανάληψη 
προκλήσεων ή μονομερείς πράξεις κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου» 

-περιλαμβάνονται 1η φορά σε επίσημο κείμενο «η 
δυνατότητα τομεακών (sectoral) κυρώσεων στην Τουρ-
κία» καθώς και ότι οι τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ χαρακτηρίζονται ως «παράνομες» με την 
Ελληνική πλευρά να υποστηρίζει σε όλα τα επίπεδα 
ότι «οι ελληνοτουρκικές διαφορές κατέστησαν πλέον 
ευρωτουρκική διαφορά». 

Η προωθούμενη από τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 
Συνόδου, «θετική ατζέντα» υπέρ της Τουρκίας αναφέ-
ρεται: 

α) στην Αναβάθμιση  της Τελωνειακής Ένωσης 
ΕΕ-Τουρκίας. 

Η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει τη Συμφωνία 
Τελωνειακής Ένωσης(ΤΕ) έναντι της Κύπρου και επι-
βάλλει δασμολογικά εμπόδια σε εισαγόμενα από την 
ΕΕ προϊόντα, ενώ για την Αναβάθμιση της Τ.Ε. απαιτεί-
ται Ομόφωνη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

β) στο Μεταναστευτικό. 
Οι 27 ηγέτες κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί τη 

συμφωνία με την ΕΕ για την αποδοχή επιστροφής 
παράτυπων μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύ-
λου έχουν απορριφθεί. 

Σαρλ Μισέλ-Φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία
Η επίσκεψη στην Τουρκία των δύο προέδρων, Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου και Κομισιόν, προς ενημέρωση του 
κ.Ερντογάν για τα Αποτελέσματα της Συνόδου κορυφής, 
αντί να εκπέμψει «μήνυμα σταθερότητας και ενότη-
τας», κατέληξε σε «φιάσκο» και έδειξε ότι η ΕΕ δεν 
στάθηκε ενωμένη απέναντί στον Τούρκο πρόεδρο. 

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε ως «σκάνδαλο του 
καναπέ» (sofagate) όταν η αμηχανία «στο που θα 
καθίσει» η κα Φ.ν.Λάιεν, έγινε το κύριο θέμα συζήτησης 
στην Ευρώπη, με την Τουρκία να δηλώνει ότι το Πρω-
τόκολλο ήταν ευθύνη της ΕΕ και τους Ευρωπαίους να 
κατηγορούν ως απρέπεια και μισογυνισμό τη στάση 
του κ.Μισέλ που αγνόησε και δεν στήριξε την Πρόεδρο 
της Κομισιόν μπροστά στον κ.Ερντογάν.   

Ο Πρωθυπουργός στη Λιβύη  
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας, επισκέφτηκαν 
τη Λιβύη για συνομιλίες με την μεταβατική κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας.

Συζητήθηκαν ζητήματα κομβικής σημασίας όπως : 
το να μη επικυρωθεί από την παρούσα Βουλή το Τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, να αποχωρήσουν όλα τα ξένα 
στρατεύματα, μεταξύ αυτών 2.500 Σύριοι μαχητές-μι-
σθοφόροι της Τουρκίας και η επανέναρξη διαπραγμα-
τεύσεων προς οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλά-
δος-Λιβύης.

Η επιτυχία του ταξιδιού θα κριθεί μελλοντικά, δε-
δομένων των ισχυρών δεσμών Τουρκίας-Λιβύης όταν 
η Ελλάδα ήταν απούσα στα χρόνια του εμφυλίου στη 
Λιβύη, καθώς και το ότι ο φιλότουρκος Λίβυος πρωθυ-

Τρέχουσες Διεθνείς Εξελίξεις
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πουργός δεν δεσμεύτηκε για την κατάργηση του μνη-
μονίου με την Τουρκία.   

Επιστολή-Δήλωση 104 ε.α. Τούρκων Ναυάρχων 
«Πολιτικό δώρο» προς τον Ερντογάν η επιστολή-δήλω-
ση των ναυάρχων σχετικά με την πρόθεση να αποσυρ-
θεί η Τουρκία με Προεδρικό Διάταγμα από τη Συνθήκη 
του Μοντρέ (καθορίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα 
στενά Βοσπόρου-Δαρδανελίων).

Η δήλωση εξελήφθη ως «ενθάρρυνση πραξικοπή-
ματος», ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, αρκετοί ναύαρχοι 

συνελήφθησαν ως ύποπτοι συνωμοσίας, μεταξύ αυτών 
ο εμπνευστής της «γαλάζιας πατρίδας» Τζεμ Γκιουρ-
ντενίζ.   

Ο κ. Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να 
στρέψει αλλού την κοινή γνώμη, από τα σοβαρά προ-
βλήματα επιβίωσης του πληθυσμού λόγω υψηλού 
πληθωρισμού (τρέχει με 17%) και να ξεκινήσει η φοί-
τηση ισλαμιστών μαθητών στις στρατιωτικές σχολές 
προκειμένου να αποδυναμώσει τη νοοτροπία περί 
Κεμαλικού βαθέως κράτους στις ΕΔ.  

Η Χάρτα του Ρήγα ή Χάρτα της Ελλάδος
Επιμέλεια: του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.

Ο χάρτης στο σύνολό του

Ο χάρτης τυπώθηκε στη Βιέννη το 1797, στο τυπογρα-
φείο του J. Nitsch, σε 1220 αντίτυπα. Χαράκτης του 
χάρτη ήταν ο γνωστός χαράκτης και καλλιτέχνης της 
εποχής Φρανσουά Μίλερ (Franz Mueller), ενώ η χρη-
ματοδότηση της εκτύπωσης έγινε από τον Ευστράτιο 
Αργέντη με το ποσό των 1100 φιορινιών.

Εκτυπώθηκε τμηματικά. Το πρώτο, αυτόνομο φύλλο 
με την επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης το 1796, 
τα τρία επόμενα στις αρχές του 1797 και τα υπόλοιπα 
μέχρι το τέλος Μαΐου), και διατέθηκε ολοκληρωμένη 
στο εμπόριο στις αρχές Μαΐου του 1797. Σύμφωνα με 
τα γνωστά δεδομένα, εκτιμάται ότι έγιναν τουλάχιστον 
2 εκδόσεις της Χάρτας με μικρές διαφορές μεταξύ τους.

Κάθε φύλλο της Χάρτας πωλούνταν προς 2 φλορίνια 
ή τρία γρόσια, ολόκληρη δηλαδή η Χάρτα κόστιζε 24 
αυστριακά φλορίνια ή 36 γρόσια, την εποχή που ένα 
ακριβό βιβλίο 500 σελίδων κόστιζε 2 αυστριακά φλο-
ρίνια ή ενώ, ο μικρότερος κατά το ήμισυ σε διαστάσεις 
Πίνακας της Ελλάδος του Α. Γαζή, επρόκειτο να πωλεί-
ται λίγα χρόνια αργότερα μόλις προς 5 φλορίνια.[4] 
Στην υψηλή σχετικά τιμή της Χάρτας αποδίδεται μετα-
ξύ άλλων και η μικρή διάδοσή της στην Ελλάδα. Παρό-
λα αυτά, ο αριθμός των αντιτύπων που τυπώθηκαν 
είναι αρκετά μεγάλος για τα εκτυπωτικά δεδομένα της 
εποχής, ενώ το γεγονός ότι ανάμεσα στα έργα του Ρήγα, 

με εξαίρεση τα επαναστατικά, η Χάρτα έχει 
το μεγαλύτερο τράβηγμα αντιτύπων, είναι 
ενδεικτικό και των προσδοκιών και των προ-
θέσεων που είχε για αυτή ο συντάκτης της. 

Για την εκτύπωση χρησιμοποιήθηκε ολ-
λανδικό χαρτί «elephant» ή «ελέφας», ονο-
μασία που αποδίδεται στις διαστάσεις του 
χαρτιού ή την ποιότητά του. Οι διαστάσεις 
του τελικού χάρτη ήταν περ. 2,10x2 μέτρα, 
με το κάθε φύλλο να είναι 70 x 50 εκατοστά, 
διαστάσεις μνημειώδεις για τα δεδομένα 
της εποχής (μέχρι τότε, οι συνήθεις διαστά-
σεις των επιτοίχιων χαρτών που εκδίδονται 
στα ελληνικά δεν ξεπερνούν τα 1,5x0,7 μέ-
τρα) και ενδεικτικές της πρόθεσης του Ρήγα 
να χρησιμοποιείται αυτοτελώς ο χάρτης και 
όχι ως απλό παρακολούθημα των άλλων 
έργων του.    

ειλημμένο στις 21_04_2021 από το: https://www.
airetos.gr/oi-epikaires-idees-toy-riga-kai-i-xarta-toy!.aspx
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε μια κατα-
στροφική και εφιαλτική αναμέτρηση για την υφή-

λιο. Ωστόσο, μέσα στο σκοτάδι των αιματηρών συγκρού-
σεων έλαμψαν, και εξακολουθούν να λάμπουν, ορισμέ-
να ιδιαίτερα παραδείγματα θάρρους, ευφυίας, ήθους 
και εντιμότητας. Μία εξ αυτών των χαρακτηριστικών 
περιπτώσεων είναι κι αυτή του γερμανικού καταδρομι-
κού SMS Emden και του κυβερνήτη του Karl von Müller.
Ένα Εισαγωγικό Πρελούδιο
Ο Karl Friedrich Max von Müller γεννήθηκε στο Αννόβε-
ρο στις 16 Ιουνίου 1873 όπου και ξεκίνησε τα μαθητικά 
του χρόνια, ολοκληρώνοντάς τα στο Κίελο. Γιος στρατι-
ωτικού, ο νεαρός αριστοκράτης επέλεξε να ακολουθήσει 
τα βήματα του πατέρα του εισαγόμενος στην Πρωσική 
Στρατιωτική Ακαδημία του Plon αλλά το 1891 μεταπή-
δησε στο Αυτοκρατορικό Γερμανικό Ναυτικό. Χάρει στις 
ιδιαίτερες επιδόσεις του κατάφερε να ανέλθει γρήγορα 
στην κλίμακα της ιεραρχίας προαγόμενος στο βαθμό του 
Πλωτάρχη το 1908. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1913, 
ανέλαβε κυβερνήτης του Emden, του πλοίου με το οποίο 
έμελλε να γράψει το όνομά του στην ιστορία.

Γνωστό ως ο «Κύκνος της Ανατολής», το SMS Emden 
ήταν ένα ελαφρύ γερμανικό καταδρομικό κλάσης Δρέσ-
δης. Το πλοίο είχε ενταχθεί στην υπηρεσία του Αυτο-
κρατορικού Γερμανικού Ναυτικού το 1909 και ήταν ένα 
πραγματικό κόσμημα για τα δεδομένα της εποχής του. 
Με μήκος 118,26 μέτρων και εκτόπισμα 4.200 τόνων 
μπορούσε να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 23,5 κόμβων. 
Είχε αυτονομία 1.200 ναυτικών μιλίων στη μέγιστη 
ταχύτητά του (πάνω από 50 ώρες) ή 3.763 ναυτικών 
μιλίων με ταχύτητα 12 κόμβων (πάνω από 13 ημέρες). 
Ο οπλισμός του αποτελείτο από 10 πυροβόλα SK L/40 
των 105 χιλ., 8 δευτερεύοντα πυροβόλα SK L/55 των 52 
χιλ. και 2 τορπιλοσωλήνες των 450 χιλ.. Το καταδρομι-
κό υπαγόταν οργανικά στη γερμανική μοίρα Ανατολικής 
Ασίας, υπό τον Αντιναύαρχο von Spee από κοινού με 
το ελαφρύ καταδρομικό SMS Nurnberg και τα βαρέα 
καταδρομικά SMS Scharnhorst και SMS Gneisenau.

Τον Ιούλιο του 1914, ήταν το μόνο πλοίο της μοίρας 
που βρισκόταν αγκυροβολημένο στη γερμανική αποι-
κία του Qingdao στην Κίνα. Διαισθανόμενος την καται-
γίδα που πλησίαζε, ο Müller προετοίμασε το Emden 

για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη θάλασσα 
καθώς φοβόταν ενδεχόμενο αποκλεισμό του στο λιμά-
νι. Στις 3 Αυγούστου, ο Γερμανός κυβερνήτης πληρο-
φορήθηκε μέσω ασυρμάτου την κήρυξη πολέμου με-
ταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, τη γαλλική κινητοποίηση 
αλλά και την πιθανή έως αναμενόμενη εμπλοκή και της 
Αγγλίας στον αντίπαλο συνασπισμό. Θέλοντας να ανυ-
ψώσει το ηθικό των ανδρών του, ο Müller τους συγκέ-
ντρωσε και εκφώνησε λόγο καταλήγοντας: «Θα απο-
δειχθούμε αντάξιοι των προγόνων μας…και θα αντι-
σταθούμε μέχρις εσχάτων – ακόμα κι αν ολόκληρος ο 
κόσμος μας αντιτάσσεται.». 

Πρώτη κίνηση του Emden ήταν να πλεύσει στα 
στενά της Tsushima αναζητώντας το ρωσικό καταδρο-
μικό Askold το οποίο και επεδίωκε να αιχμαλωτίσει. 
Αντ’ αυτού, συνάντησε το βοηθητικό καταδρομικό 
Ryazan που ακόμα δεν είχε εξοπλιστεί με τα πυροβόλα 
του και τα αναγκαία πυρομαχικά, το οποίο και αιχμα-
λώτισε. Καθ’ οδόν προς το Qingdao, ο Müller ενημερώ-
θηκε από τον ασύρματο ότι ο φόβος του είχε γίνει 
πραγματικότητα καθώς η Αγγλία είχε εισέλθει στον 
πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας. Αφού παρέδωσε το 
αιχμαλωτισθέν πλοίο, στις 6 Αυγούστου, ο Γερμανός 
κυβερνήτης διατάχθηκε να πλεύσει νοτιο-ανατολικά 
προκειμένου να ενωθεί το συντομότερο δυνατόν με τη 
μοίρα του Αντιναυάρχου von Spee στις Μαριάνες Νή-
σους, συνοδευόμενος από το πλοίο ανθράκευσης 
Marcomannia.

Καταδρομικό Emden 
Ένας ιππότης πειρατής

Του Χρήστου Σκλιβάνου Ερευνητή/Κειμενογράφου στρατιωτικής ιστορίας 
και εξωτερικής πολιτικής

Το γερμανικό καταδρομικό SMS Emden κατά τη διάρκεια 
πλου. Εδώ εικονίζεται πριν την κατασκευή του τέταρτου 

ψεύτικου φουγάρου του.
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Ο Αντιναύαρχος σχεδίαζε να εγκα-
ταλείψει τον Ειρηνικό, ένα δευτερεύ-
ον και μικρής σημασίας θέατρο επι-
χειρήσεων και να κατευθυνθεί στη 
Γερμανία περιπλέοντας τη Λατινική 
Αμερική. Ωστόσο, ο Müller κατάφερε 
να πείσει τον προϊστάμενό του να επι-
τρέψει την απόσπαση του Emden και 
την παραμονή του στην περιοχή με 
στόχο την παρενόχληση του θαλάσσι-
ου εμπορίου του αντιπάλου στον Ιν-
δικό Ωκεανό. Η πρόταση αυτή, έγινε 
δεκτή από τον Spee στις 13 Αυγού-
στου.
Ένας Θρύλος Γεννιέται
Έχοντας αποσπαστεί από τη Μοίρα 
Ανατολικής Ασίας και αποφασισμένος 
να διαφύγει του εντοπισμού, ο Müller 
έπλευσε νοτιο-δυτικά μέσα από τις 
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες όπου και 
σταμάτησε για ανθράκευση. Ωστόσο, 
το ολλανδικό πολεμικό Tromp πληροφόρησε το γερμα-
νικό καταδρομικό πως θα έπρεπε να εγκαταλείψει την 
περιοχή καθώς η ουδέτερη Ολλανδία δεν επιθυμούσε 
να συνδράμει τα γερμανικά πλοία φοβούμενη πως κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κίνηση μερολη-
ψίας γεγονός που αφενός διακινδύνευε το καθεστώς 
ουδετερότητάς της και αφετέρου ελλόχευε τον κίνδυνο 
ιαπωνικής επίθεσης. Η αποστέρηση των ολλανδικών 
λιμένων προς ανεφοδιασμό και επισκευή ήταν κάτι που 
απογοήτευσε και εκνεύρισε τον Γερμανό κυβερνήτη, 
καθώς αύξανε το επίπεδο δυσκολίας της αποστολής του, 
αλλά δεν τον πτόησε. Εισερχόμενος στον Κόλπο της 
Βεγγάλης και προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες 
αιφνιδιασμού, ο Müller διέταξε το πλήρωμα να κατα-
σκευάσει ένα ψεύτικο τέταρτο φουγάρο από ξύλο και 
καραβόπανο προκειμένου να δώσει στο πλοίο του την 
εικόνα ενός βρετανικού καταδρομικού, κίνηση που έμελ-
λε να αποδειχθεί εξαιρετική.

Η Τύχη σύντομα χαμογέλασε στο Emden όταν στις 
9 Σεπτεμβρίου, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα εντόπισε το 
ελληνικό εμπορικό πλοίο Ποντοπόρος, τα αμπάρια του 
οποίου ήταν γεμάτα με 7.500 τόνους άνθρακα, οι 6.500 
εκ των οποίων προορίζονταν για τις βρετανικές δυνάμεις 
στην περιοχή. Αν και οι Συμβάσεις της Χάγης του απα-
γόρευαν να επιτάξει ένα ουδέτερο σκάφος, ο Müller 
προτίμησε να μισθώσει το ελληνικό σκάφος καταφέρ-
νοντας έτσι να επιλύσει το ζήτημα των καυσίμων του, 
τουλάχιστον προς το παρόν.

Στο διάστημα των επόμενων ημερών, το ψεύτικο 
τέταρτο φουγάρο άρχισε να εκπληρώνει τον σκοπό του 
καθώς πέντε βρετανικά πλοία εξέλαβαν το γερμανικό 

καταδρομικό για φίλιο σκάφος, πέφτο-
ντας στα χέρια του. Επρόκειτο για τα 
εμπορικά Indus1, Lovat2, Kabinga3, 
Killin4 και Diplomat5 τα πρώτα θύματα 
του Emden. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων, ο Müller εξέδωσε αυ-
στηρές διαταγές ότι τα πληρώματα 
των εχθρικών πλοίων θα μεταφέρο-
νταν με ασφάλεια επί του καταδρομι-
κού πριν τη βύθισή τους ενώ ο ίδιος 
τέλεσε την ταφή των Βρετανών πεσό-
ντων στη θάλασσα αποδίδοντας πλή-
ρεις στρατιωτικές τιμές. Ο Γερμανός 
κυβερνήτης διαβεβαίωσε τους αιχμα-
λώτους ότι η προσωπική τους τιμή θα 
διασφαλιζόταν ενώ οι ίδιοι θα αντιμε-
τωπίζονταν με ευγένεια και σεβασμό 
από το γερμανικό πλήρωμα έως ότου 
αποβιβάζονταν σε ουδέτερο λιμάνι ή 
μεταφέρονταν σε πλοία μη εμπόλεμων 
κρατών. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου, μερικά μίλια νότια της Καλ-
κούτα, ο γερμανικός στολίσκος εντόπισε το ιταλικό 
εμπορικό Loredano το οποίο και σταμάτησε. Ο Müller 
πρότεινε στον Ιταλό κυβερνήτη να τον πληρώσει προ-
κειμένου να μεταφέρει τους αιχμάλωτους Βρετανούς 
στο πλησιέστερο λιμάνι καθώς ήθελε να βυθίσει το 
Kabinga, πρόταση που ο τελευταίος απέρριψε. Σεβό-
μενος την μέχρι τότε ουδετερότητα της Ιταλίας, ο Γερ-
μανός κυβερνήτης επέτρεψε στο Loredano να συνεχίσει 
το ταξίδι του. Μόλις όμως έφτασε στην Καλκούτα, ο 
Ιταλός φάνηκε να ξεχνά την ουδετερότητα και έσπευσε 
να αναφέρει την παρουσία του Emden στις βρετανικές 
αρχές. Την επόμενη μέρα, ένα ακόμα θύμα, το βρετα-
νικό εμπορικό Trabbach6 προστέθηκε στον κατάλογο 
των γερμανικών επιτυχιών. Πλέον, ο Müller έπρεπε να 
βρει μια λύση στο ζήτημα των αιχμαλώτων που είχε. 

1 Εκτόπισμα 3.393 τόνων. Το φορτίο του, τρόφιμα, πυρομα-
χικά και λοιπά εφόδια κατασχέθηκε. Μάλιστα, μεταξύ των 
άλλων αγαθών βρίσκονταν και 150 κιβώτια σαπούνι. Όταν η 
κατασκευάστρια εταιρία πληροφορήθηκε το συμβάν κυκλο-
φόρησε την ακόλουθη διαφήμιση: «Οι άνδρες του Emden 
και τα ρούχα τους είναι τώρα καθαρά με γλυκά χάρει στο 
σαπούνι ELYSIUM. Δοκιμάστε το!». Βυθίσθηκε. 

2 Εκτόπισμα 6.102 τόνων. Είχε μετασκευαστεί σε οπλιταγωγό. 
Βυθίσθηκε.

3 Εκτόπισμα 4.657 τόνων. Μετέφερε εμπορεύματα με προο-
ρισμό της Νέα Υόρκη. Κυριεύθηκε και αξιοποιήθηκε για τη 
μεταφορά αιχμαλώτων.

4 Εκτόπισμα 3.544 τόνων. Μετέφερε 6.000 τόνους άνθρακα. 
Το φορτίο κατασχέθηκε και το πλοίο βυθίστηκε.

5 Εκτόπισμα 7.615 τόνων. Μετέφερε τσάι. Βυθίστηκε.
6 Εκτόπισμα 4.028 τόνων. Άνευ φορτίου. Βυθίστηκε.

Ο Γερμανός Πλοίαρχος  
Karl Friedrich Max von Müller. 

Το θάρρος, η πονηριά και ο ιππο-
τισμός του αναγνωρίστηκαν από 

φίλους και εχθρούς.
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Ως εκ τούτου, αποφάσισε να τους επιτρέψει να πλεύ-
σουν πίσω στην Καλκούτα επί του Kabinga απελευθε-
ρώνοντάς τους και επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά 
τον ευγενή του χαρακτήρα. Μάλιστα, καθώς τα πλοία 
αποχωρίζονταν το ένα το άλλο, οι Βρετανοί αποχαιρέ-
τισαν το Emden με τρεις ζητωκραυγές σε ένδειξη ευχα-
ρίστησης και σεβασμού. Τελευταία επιτυχία στην ευ-
ρύτερη περιοχή υπήρξε το βρετανικό εμπορικό Clan 
Mathieson7. 

Εκτός από το φορτίο υπήρχε και κάτι εξίσου πολύ-
τιμο πάνω στα πλοία που κυρίευαν οι Γερμανοί. Διά-
φορες εφημερίδες που αποτελούσαν πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών. Από αντίστοιχες εφημερίδες που βρήκαν 
επί του Clan Mathieson, οι Γερμανοί ενημερώθηκαν ότι 
το Βρετανικό Ναυαρχείο είχε αποφασίσει να διακόψει 
το εμπόριο στον Κόλπο της Βεγγάλης καθώς είχε λάβει 
πληροφορίες για την παρουσία του Emden από τον 
κυβερνήτη του Loredano. Επιπλέον, τρία καταδρομικά8, 
από κοινού με διάφορα βοηθητικά σκάφη, είχαν δια-
ταχθεί να αποπλεύσουν από τη Σιγκαπούρη και να 
σπεύσουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν τη γερμανική απειλή. Αντιλαμβανόμενος το μέ-
γεθος του κινδύνου, ο Γερμανός κυβερνήτης προέβη 
στις ακόλουθες ενέργειες. Αρχικά, στις 16 Σεπτεμβρίου 
αποδέσμευσε το Ποντοπόρος από τον στολίσκο του, 
με διαταγές να συναντηθεί εκ νέου σε μεταγενέστερο 
στάδιο μαζί του. Τρεις μέρες αργότερα, το Emden και 
το Marcomannia κατευθύνθηκαν δυτικά καθώς ο Müller 
ήταν σίγουρος πως τα αντίπαλα πολεμικά θα περιπο-
λούσαν την είσοδο του Κόλπου της Βεγγάλης από τη 
Μαλαισία μέχρι και το Σιάμ. 

Προς Νέα Κατορθώματα
Με τους Βρετανούς να έχουν αποκλείσει τη μια οδό 
διαφυγής του, ο Müller εξέταζε τις εναλλακτικές του. 
Το θαλάσσιο εμπόριο είχε διακοπεί και πλέον η παρα-
μονή του στον Κόλπο της Βεγγάλης κρινόταν άσκοπη. 
Ή τουλάχιστον, έτσι φαινόταν. Ένα από τα μέλη του 
πληρώματος του Emden που κατά το παρελθόν εργα-
ζόταν στο Madras, ενημέρωσε τον κυβερνήτη του ότι 
στο λιμάνι βρίσκονταν αρκετές δεξαμενές πετρελαίου 
των Βρετανών. Αν και το εγχείρημα της προσβολής ενός 
τόσο καλά φυλαγμένου στόχου μέσα σε ένα οχυρωμέ-
νο λιμάνι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, ο 
Müller αποφάσισε να ρισκάρει. 

Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το πλοίο του 

7 Εκτόπισμα 4.775 τόνων. Μετέφερε πλούσιο μηχανολογικό 
φορτίο, αυτοκίνητα και ένα εξαιρετικό άλογο αγώνων από 
την Αγγλία. Το φορτίο, πλην των αυτοκινήτων, κατασχέθηκε 
και το άλογο θανατώθηκε. Βυθίστηκε.

8 Επρόκειτο για τα βρετανικά HMS Hampshire και HMS 
Yarmouth καθώς και το ιαπωνικό Chikuma.

έμοιαζε με βρετανικό πολεμικό, ο Γερμανός κυβερνήτης 
εισήλθε  αργά μέσα στο κατάφωτο λιμάνι του Madras9. 
Εκεί, σταμάτησε λίγο στην είσοδο και άναψε τους προ-
βολείς του προκειμένου να εντοπίσει τον πολυπόθητο 
στόχο του και μόλις αυτό έγινε, ξέσπασε το απρόβλεπτο. 
Τα πυροβόλα του καταδρομικού άρχισαν να βρυχώνται 
εξαπολύοντας δύο ομοβροντίες προς εκτίμηση της 
απόστασης, με όλα τα βλήματα της τρίτης να βρίσκουν 
στόχο προκαλώντας την ανάφλεξη και καταστροφή 
περίπου 500.000 γαλονιών πετρελαίου. Πριν καλά καλά 
προλάβουν οι Βρετανοί να αντιδράσουν, το Emden 
ανέπτυξε την μέγιστη ταχύτητά του και άρχισε να εξέρ-
χεται από το λιμάνι κάτω από τα άστοχα πυρά των 
παράκτιων πυροβολείων. Κατά τραγική ειρωνεία, 12 
μόλις ώρες πριν την επίθεση στο Madras, το Βρετανικό 
Ναυαρχείο είχε ανακηρύξει τον Κόλπο της Βεγγάλης 
ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα καθώς δεν είχε εντοπιστεί 
πουθενά το γερμανικό καταδρομικό.

Με τις φλόγες από το καμένο πετρέλαιο να φωτίζουν 
τον νυχτερινό ουρανό, ο Müller αποφάσισε να κατευ-
θυνθεί νότια προς ένα νέο φιλόδοξο στόχο, το θαλάσ-
σιο εμπόριο στην περιοχή μεταξύ Σρι Λάνκα και Μαλ-
δίβων. Μέσα σε μόλις τρεις μέρες (25 – 27 Σεπτεμβρί-
ου), άλλα έξι βρετανικά εμπορικά, τα King Lud10, 
Gryfevale11, Tymeric12, Foyle13, Buresk14 και Ribera15 
ήρθαν να προστεθούν στον κατάλογο των επιτυχιών 
του Emden. Την 1η Οκτωβρίου, προκειμένου να απο-
προσανατολίσει τους διώκτες του, ο Müller διέταξε το 
Marcomannia να αποσπαστεί και να συναντηθεί μαζί 
του εκ νέου σε μελλοντικό στάδιο ενώ ο ίδιος με το 
Emden και το κυριευθέν Buresk έπλευσε νότια προκει-
μένου να κρυφτεί στις αχανείς εκτάσεις του Ινδικού 
Ωκεανού. 

Στις 10 Οκτωβρίου, εκτιμώντας ότι πλέον μπορούσε 
να αρχίσει εκ νέου τις επιχειρήσεις, το Emden εμφανί-
στηκε στα ανοιχτά του Diego Garcia, μιας βρετανικής 

9 Μετά από αυτή την επιτυχημένη επιδρομή το όνομα του 
καταδρομικού εντυπώθηκε βαθιά στις γλώσσες των περι-
οχών που έδρασε. Συγκεκριμένα στις γλώσσες Sinhala και 
Tamil, ο όρος «Amdon» σημαίνει «κάποιος που είναι σκλη-
ρός, πονηρός και πολυμήχανος» ενώ στη Μαλαισία, η λέξη 
«Emadon» σημαίνει «ένα μεγάλο και ισχυρό πράγμα» ή 
«τόσο μεγάλο όσο το Emden».

10 Εκτόπισμα 3.650 τόνων. Άνευ φορτίου. Βυθίστηκε.
11 Εκτόπισμα 4.437 τόνων. Κυριεύθηκε και αξιοποιήθηκε για 

τη μεταφορά αιχμαλώτων πολέμου. Αφέθηκε ελεύθερο 
στις 30 Σεπτεμβρίου μαζί με όλους τους αιχμαλώτους.

12 Εκτόπισμα 3.314 τόνων. Βυθίστηκε.
13 Εκτόπισμα 4.147 τόνων. Είχε μετασκευαστεί σε οπλιταγω-

γό. Βυθίστηκε.
14 Εκτόπισμα 4.147 τόνων. Μετέφερε 6.000 τόνους άνθρακα. 

Αιχμαλωτίστηκε και εντάχθηκε στο γερμανικό στολίσκο. 
15 Εκτόπισμα 3.500 τόνων. Βυθίστηκε.
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κτήσης που ακόμα δεν είχε ενημερωθεί για την κήρυξη 
του Μεγάλου Πολέμου. Σε μια νέα κίνηση ιπποτισμού, 
ο Γερμανός κυβερνήτης διέταξε τους μηχανικούς του 
να επισκευάσουν τη μηχανότρατα των κατοίκων της 
περιοχής προτού συνεχίσει κανονικά την πορεία του 
και εξακολουθώντας να αποφεύγει τα βρετανικά κατα-
δρομικά ξεκίνησε την δεύτερη επιδρομή του δυτικά της 
Σρι Λάνκα. 

Στο διάστημα 15 – 18 Οκτωβρίου, το γερμανικό 
πολεμικό σημείωσε νέες επιτυχίες καθώς βύθισε τα 
Troilus16, Chilkana17, Clan Grant18, Ponrabbel19, και 
Benmohr20 ενώ αιχμαλώτισε τα Exford21 και Saint 
Egbert22. Μάλιστα, το Troilus έμελλε να αποτελέσει και 
τη μεγαλύτερη επιτυχία του Emden καθώς η αξία του 
πλοίου και του φορτίου του ανέρχονταν στο αστρονο-
μικό για την εποχή ποσό του ενός εκατομμυρίου λιρών 
Αγγλίας23! 

Μια Τολμηρή Επιδρομή
Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο του στην 
περιοχή, ο Müller αποφάσισε να κατευθυνθεί ανατο-
λικά και να πλήξει το λιμάνι του Penang στη Μαλαισία 
καθώς όπως είχε πληροφορηθεί από εφημερίδες που 
είχαν περιέλθει στην κατοχή του εκεί είχαν κυριευθεί 
γερμανικά εμπορικά πλοία. Επιπλέον, διέταξε το Buresk 
να τον περιμένει σε προκαθορισμένο σημείο συνάντη-
σης καθώς το πλοίο μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα 
μόλις 10 κόμβων επιβραδύνοντας σημαντικά το ευέλι-
κτο γερμανικό καταδρομικό. Στις 27 Οκτωβρίου, το 
πολεμικό βρισκόταν κοντά στο στόχο του αλλά ο Γερ-
μανός κυβερνήτης αποφάσισε να εμπλακεί νωρίς το 
επόμενο πρωί θεωρώντας πως έτσι θα επιτύγχανε 
καλύτερο αιφνιδιασμό. 

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, το Emden ξεκίνη-
σε να εισέρχεται ήρεμα στο λιμάνι. Καθώς πλησίαζε, 
οι οπτήρες του κατάφεραν να εντοπίσουν αρκετά αγκυ-
ροβολημένα πλοία. Αμέσως, ο Müller διέταξε να υψω-
θεί η γερμανική σημαία και έστρεψε την προσοχή του 
προς το πλησιέστερό του πλοίο, το ρωσικό καταδρομι-
κό Zhemchuk εκτοξεύοντας μια τορπίλη. Ωστόσο, το 
Zhemchuk δεν ήταν έτοιμο να εμπλακεί σε μάχη καθώς 

16 Εκτόπισμα 7.562 τόνων. Ποικίλα εμπορεύματα μεγάλης 
αξίας. Βυθίστηκε.

17  Εκτόπισμα 5.146 τόνων. Βυθίστηκε.
18  Εκτόπισμα 3.948 τόνων. Βυθίστηκε.
19 Εκτόπισμα 473 τόνων. Βυθίστηκε.
20 Εκτόπισμα 4.806 τόνων. Βυθίστηκε.
21 Εκτόπισμα 4.806 τόνων. Αφέθηκε ελεύθερο στις 20 

Οκτωβρίου.
22 Εκτόπισμα 5.526 τόνων. Χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά 

αιχμαλώτων. Αφέθηκε ελεύθερο μαζί με τους αιχμαλώτους 
στις 19 Οκτωβρίου.

23 Σημερινή αγοραστική αξία 100 εκατομμυρίων λιρών!

είχε μόλις επιστρέψει από περιπολία και ο κυβερνήτης 
του ήταν στη στεριά επισκεπτόμενος τη γυναίκα του 
κατ' άλλους ερευνητές την ερωμένη του. Και σαν να 
μην έφτανε αυτό, είχε πάρει μαζί του και τα κλειδιά της 
αποθήκης πυρομαχικών του πλοίου αφήνοντάς το 
κυριολεκτικά απροστάτευτο απέναντι σε μια πιθανή 
απειλή καθώς υπήρχαν μόλις 12 διαθέσιμες οβίδες 
έτοιμες για χρήση! Την ίδια ώρα, το πλήρωμα διασκέ-
δαζε καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ στο εσωτερικό 
του πολεμικού χωρίς να έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα 
ασφαλείας όπως η τοποθέτηση σκοπών και παρατηρη-
τών. Η μικρή αυτή γιορτή όμως, επρόκειτο να διακοπεί 
βίαια από την έκρηξη της τορπίλης στην αριστερή 
πλευρά του σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να πάρει 
κλίση. Εν τω μεταξύ, το Emden είχε μειώσει την από-
σταση και περνώντας δίπλα από την δεξιά πλευρά του 

Zhemchuk, εκτόξευσε και δεύτερη τορπίλη ενώ έβαλε 
σύντομα και με τα πυροβόλα του. Μέσα σε μερικά 
λεπτά όλα τα βλήματα βρήκαν στόχο ενώ η τορπίλη 
έπληξε την πρωραία αποθήκη πυρομαχικών με κατα-
στροφικά αποτελέσματα καθώς το καταδρομικό κυρι-
ολεκτικά κόπηκε στη μέση και βυθίστηκε με φρικτές 
απώλειες24. 

Τα ευρισκόμενα στο λιμάνι πλοία ακόμα δεν μπο-
ρούσαν να συνέλθουν από το σοκ της αιφνιδιαστικής 
επίθεσης αλλά και τη βύθιση του ρωσικού καταδρομι-
κού. Δύο γαλλικά πολεμικά, το παλαιό καταδρομικό D’ 
Iberville και το αντιτορπιλικό Fronde αν και αγκυροβο-
λημένα στην δυτική πλευρά του λιμανιού αποφάσισαν 
να αναλάβουν δράση βάλλοντας συγκεντρωτικά και 
γρήγορα κατά του γερμανικού πολεμικού. Ωστόσο, τα 
πυρά τους υπήρξαν όχι μόνο ασυντόνιστα αλλά και 
τελείως άστοχα. Μάλιστα, τα βλήματα του D’ Iberville 
πέρασαν άκακα πάνω από το Emden και έπληξαν ένα 

24 Από το συνολικό πλήρωμα των 250 ανδρών, 88 σκοτώθηκαν 
και 121 τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό καταδρομικό Zhemchuk το 1909. 
Η εγκληματική αμέλεια του κυβερνήτη και του 

πληρώματος σφράγισαν τη μοίρα του.
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εμπορικό σκάφος που ναυλοχούσε στο ανατολικό ση-
μείο του λιμανιού.

Έχοντας βυθίσει τη μεγαλύτερη απειλή, μην εντο-
πίζοντας κάποιον ευκαιριακό στόχο και θεωρώντας τα 
γαλλικά πολεμικά ως ανάξια προσοχής καθώς η βύθισή 
τους θα ισοδυναμούσε με σπατάλη πολύτιμων πυρο-
μαχικών, ο Müller αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή 
να αποχωρήσει. Ως εκ τούτου, διέταξε αναστροφή και 
κατευθύνθηκε πάσει δυνάμει προς την έξοδο του λι-
μανιού. Εκεί όμως, συνάντησε το βρετανικό εμπορικό 
σκάφος Glenturret κατάφορτο με πυρίτιδα και λοιπά 
πυρομαχικά. Αν και αγνοούσε το φορτίο του, ο Γερμα-
νός κυβερνήτης αποφάσισε να πάρει ένα μικρό ρίσκο 
και να το αναχαιτίσει. Πριν προλάβουν όμως οι Γερμα-
νοί να προβούν στην προβλεπόμενη νηοψία, το γαλλι-
κό αντιτορπιλικό Mousquet έκανε την εμφάνισή του 
στον ορίζοντα επιστρέφοντας από περιπολία.

Αμέσως, διατάχθηκε απεμπλοκή προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο νέος κίνδυνος. Αν και το κλάσης 
Arquebuse γαλλικό αντιτορπιλικό δεν αποτελούσε 
ουσιαστική απειλή για το Emden, ο Müller δεν ήταν 
διατεθειμένος να το διακινδυνεύσει. Τα γερμανικά 
πυροβόλα άνοιξαν πυρ καταφέρνοντας καίρια πλήγ-
ματα στο εχθρικό σκάφος που άρχισε να βυθίζεται. Την 
ίδια στιγμή, το Glenturret εκμεταλλευόμενο τη σύγχυ-
ση έσπευσε να εισέλθει στην ασφάλεια του λιμανιού. 
Βλέποντας το θήραμά του να διαφεύγει, ο Γερμανός 
κυβερνήτης διέταξε την περισυλλογή Γάλλων ναυαγών 
από το Mousquet και έπειτα έπλευσε ολοταχώς προς 
την ανοιχτή θάλασσα.

Η τολμηρή αυτή επιδρομή αποτέλεσε τη σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι για τους συμμάχους που απο-
φάσισαν να δεσμεύσουν 16 πολεμικά στο κυνήγι και 
τη βύθιση του γερμανικού καταδρομικού. Πλην όμως, 
παρά τις προσπάθειές τους, το Emden παρέμενε εξα-
φανισμένο.
Το Ηρωικό Τέλος
Έχοντας καταφέρει να ξεφύγει από τους διώκτες του 
για μια ακόμα φορά, ο Müller αποφάσισε να κατευθυν-
θεί νότια με σκοπό να καταστρέψει έναν σημαντικό 
βρετανικό σταθμό ασυρμάτου στις Νήσους Coco. 

Νωρίς το πρωί της 9ης Νοεμβρίου, το Emden αγκυ-
ροβόλησε στα ανοιχτά της μικρής νήσου Direction όπου 
βρισκόταν και ο βρετανικός σταθμός αποβιβάζοντας 
ένα άγημα 47 ανδρών με στόχο την  κατάληψη και 
καταστροφή του. Παράλληλα, έστειλε σήμα στο Buresk 
να σπεύσει για ανθράκευση. Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν 
κατάφεραν να μπλοκάρουν τις βρετανικές αναμεταδό-
σεις και λίγο πριν την κατάληψη του σταθμού, ένας 
ψύχραιμος Βρετανός ασυρματιστής ξεκίνησε να στέλ-
νει το ακόλουθο σήμα: «SOS! Το Emden είναι εδώ!». 
Για κακή τύχη των Γερμανών, στην περιοχή βρισκόταν 

η συμμαχική νηοπομπή που μετέφερε τις δυνάμεις των 
ANZAC στην Αίγυπτο και η οποία έλαβε την αναμετά-
δοση και διέταξε το HMAS Sydney να πλεύσει στο σημείο 
για να ελέγξει το τί ακριβώς συνέβαινε.

Αρχικά, οι οπτήρες του Emden εξέλαβαν το αυστρα-
λιανό πολεμικό για το Buresk, ωστόσο σύντομα αντε-
λήφθησαν το λάθος τους και σήμαναν συναγερμό. 
Έχοντας για πρώτη φορά αιφνιδιαστεί, ο Müller ανα-
κάλεσε το άγημα αλλά συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο 
που αντιμετώπιζε διέταξε άμεση αναχώρηση. Οι άνδρες 
του αγήματος μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν 
από τη στεριά την αναμέτρηση που σε λίγο θα ξεκινού-
σε. Εκτιμώντας ορθά ότι ο αγώνας ήταν άνισος, ο Γερ-
μανός κυβερνήτης αποφάσισε να στηριχθεί στην ταχύ-
τητα και ταχυβολία του πλοίου του. Τα πυροβόλα το 
γερμανικού καταδρομικού έβαλαν ακατάπαυστα επι-
χειρώντας να κάμψουν τον αντίπαλο κάτω από ένα 
διαρκές μπαράζ οβίδων. 

Οι πρώτες δύο ομοβροντίες των Γερμανών υπήρξαν 
αρχικά άστοχες. Δέκα λεπτά αργότερα όμως, και σε 
απόσταση 10 χιλιομέτρων, η τρίτη ομοβροντία κατά-
φερε να πλήξει καίρια το Sydney αχρηστεύοντας τον 
μετρητή απόστασής του. Έχοντας πλέον υπολογίσει 
σωστά την απόσταση, οι πυροβολητές του Emden ξε-
δίπλωσαν όλο τους το ταλέντο καταφέρνοντας να ση-
μειώσουν πρόσθετα πλήγματα, θέτοντας εκτός μάχης 
ένα από τα πυροβόλα του αυστραλιανού πολεμικού 
και προκαλώντας φωτιά. Παρά τις επιτυχίες, ο Müller 
αντιλαμβανόταν ότι οι βολές του προκαλούσαν μόνο 
επιφανειακές ζημιές στο βαρύτατα θωρακισμένο εχθρι-
κό καταδρομικό που πλέον είχε αρχίσει να ανταποδίδει 
τα πυρά. Μοναδική λύση ήταν να μειώσει την απόστα-
ση και να το πλήξει με τορπίλες.

Έχοντας συνέλθει από τον αρχικό αιφνιδιασμό και 
καταφέρνοντας να υπολογίσουν σωστά την απόσταση, 
οι πυροβολητές του Sydney άρχισαν να βάλουν πιο 
στοχευμένα και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φα-
νούν. Μέσα σε λίγα λεπτά το Emden είχε βληθεί επανει-
λημμένα χάνοντας την κεραία του ασυρμάτου του αλλά 
και ένα από τα πρωραία πυροβόλα του. Παράλληλα, ο 
κυβερνήτης του αυστραλιανού καταδρομικού, εκτιμώντας 
ορθά τις προθέσεις του Γερμανού ομολόγου του, διέτα-
ξε την αύξηση της απόστασης μεταξύ των δύο πλοίων 
ενώ συνέχισε να βάλει κατά του αντιπάλου του εκμεταλ-
λευόμενος στο έπακρο το ανώτερο πυροβολικό του. 
Σύντομα, σημειώθηκαν νέα πλήγματα αχρηστεύοντας 
τα ηλεκτρικά συστήματα και το πηδάλιο του Emden, 
καταστρέφοντας το μπροστινό του φουγάρο και προκα-
λώντας φωτιά. Είχε φτάσει πλέον το τέλος.

Έχοντας απωλέσει τον έλεγχο του πλοίου, το οποίο 
είχε μετατραπεί σε παρανάλωμα του πυρός και με το 
1/3 του πληρώματος να έχει φονευθεί ή τραυματιστεί, 
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ο Πλοίαρχος Müller συνειδητο-
ποίησε πως η μάχη είχε κριθεί. 
Θέλοντας να σώσει όσους πε-
ρισσότερους από τους άνδρες 
του μπορούσε, διέταξε την προ-
σάραξη του καταδρομικού σε 
ένα κοντινό νησί, την υποστολή 
της γερμανικής και την ύψωση 
λευκής σημαίας. Ήταν το τέλος 
της καριέρας του Emden και του 
γενναίου του πληρώματος.

Απολογισμός
Μέσα σε ένα διάστημα μόλις 
δύο μηνών, το SMS Emden κα-
τάφερε να αναδειχθεί σε φόβο 
και τρόμο των συμμάχων. Στο 
σύντομο ενεργητικό του, το κα-
ταδρομικό σημείωσε δύο επι-
τυχείς επιδρομές σε εχθρικά 
λιμάνια ενώ ακόμα κατάφερε να αιχμαλωτίσει ή/και 
να βυθίσει 23 πλοία συνολικής αξίας 3.650.000 λιρών 
Αγγλίας25! Εκτός αυτού, κατάφερε να καθηλώσει πάνω 
από 20 συμμαχικά πολεμικά τα οποία επιδόθηκαν σε 
ένα άκαρπο κυνήγι για το γερμανικό πολεμικό. Εκτιμά-
ται ότι η δράση του Emden οδήγησε στην μείωση του 
βρετανικού θαλάσσιου εμπορίου στην περιοχή κατά 
περίπου 60%!  Ήταν τέτοιος ο αντίκτυπός του, που όταν 
τελικά βυθίστηκε, ο ίδιος ο Winston Churchill, τότε 
Πρώτος Λόρδος του Ναυαρχείου, έστειλε προσωπικά 
σήμα στο HMAS Sydney: «Τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στη λαμπρή είσοδο του αυστραλιανού ναυτικού στον 
πόλεμο και στην καθοριστική συνεισφορά του στον 
συμμαχικό σκοπό και στο ειρηνικό εμπόριο λόγω της 
καταστροφής του Emden.».

Όσο για τον Πλοίαρχο Müller, τα πράγματα ήταν λίγο 
διαφορετικά. Ο ίδιος και οι άνδρες του συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι και επαναπατρίστηκαν με το τέλος του Με-
γάλου Πολέμου. Σε όλα τα μέλη του πληρώματος επε-
τράπη να προσθέσουν τη λέξη Emden στο επώνυμό τους, 
μια διάκριση που μπορούσαν να κληροδοτήσουν στους 
απογόνους τους. Ο Γερμανός αξιωματικός έγινε δεκτός 
με τιμές ήρωα και του απονεμήθηκαν οι ανώτατες στρα-
τιωτικές διακρίσεις της Αυτοκρατορικής Γερμανίας, ο 
Σιδηρούς Σταυρός Α’ Τάξης και το Pour le Merit. Η ευγε-
νική του στάση απέναντι σε φίλους και εχθρούς αλλά 
και η επιμονή του στη διασφάλιση της ζωής και ασφά-
λειας των πληρωμάτων των πλοίων που αιχμαλώτιζε 
έλαβαν διαστάσεις θρύλου. Για την τιμιότητα και τον 
ιπποτισμό του έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο «Κύ-

25 Η σημερινή αγοραστική αξία εκτιμάται στα 400 εκατομμύ-
ρια λίρες!

ριος του Πολέμου26». Μετά τη συνταξιοδότησή του 
αποσύρθηκε σε μια ήρεμη οικογενειακή ζωή στο 
Blakenberg μέχρι το θάνατό του το 1923. Ποτέ του δεν 
συνέγραψε απομνημονεύματα και απέρριψε όλες τις 
προσκλήσεις για συνεντεύξεις και ομιλίες σχετικά με τα 
πολεμικά του κατορθώματα. Όταν ρωτήθηκε γιατί, απά-
ντησε αφοπλιστικά: «Γιατί αν το κάνω, δεν θα μπορέσω 
ποτέ να ξεφύγω από την αίσθηση ότι έβγαζα χρήματα 
από το αίμα των συντρόφων μου.».  
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26 Gentleman of the War

Το κατεστραμμένο σκαρί του Emden. Είναι εμφανή τα πλήγματα που δέχθηκε κατά 
τη μάχη του με το HMAS Sydney.
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Σ το τεύχος 160 των Θ.Α. αναφερθήκαμε στην εμπλο-
κή του 3ου Αμερικανικού Στόλου Ειρηνικού με την 

τροπική καταιγίδα Cobra. Σήμερα περιγράφομε συνο-
πτικά τις καταιγίδες αυτές. 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Έχουν το όνομα αυτό διότι δημιουργούνται στις τρο-
πικές ωκεάνιες περιοχές (βλέπε Δημιουργία - Εξέλιξη) 
και οι άνεμοι περιστρέφονται γύρω από το κέντρο της 
καταιγίδος. Η περιστροφή είναι αντίθετη των δεικτών 
του ωρολογίου (anti-clockwise) στο Βόρειο Ημισφαίριο 
και κατά την κίνηση των δεικτών (clockwise) στο Νότιο, 
και έχει την σπειροειδή μορφή της φωτογραφίας. 

Μια τροπική καταιγίς είναι λιγότερο εκτεταμένη (σε 
διάμετρο) από τις Υφέσεις στα μεγάλα γεωγραφικά 
πλάτη. Αλλά σε μία διάμετρο περίπου 75 ν. μιλίων από 
το κέντρο της, ο άνεμος έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση 
από τις Υφέσεις των μεγάλων πλατών, ο δε κυματισμός 
κοντά στο κέντρο είναι πολύ υψηλός και από διάφορες 
κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημα-
ντικές ζημιές στα μεγάλα πλοία ενώ τα μικρότερα κατα-
ποντίζονται. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε περιορι-
σμένα ύδατα όπου δεν υπάρχει επαρκής θαλάσσιος 
χώρος για χειρισμούς αποφυγής.

Σε περιοχή 5 έως 10 ν.μιλίων από το κέντρον, ο 

άνεμος είναι ασθενής και μεταβλητός και ο ουρανός 
είναι αίθριος ή σχεδόν αίθριος αλλά επικρατεί τεράστια 
και από διάφορες κατευθύνσεις αποθαλασσία (swell) 
με αποτέλεσμα το πλοίο να αδυνατεί να ανακωχεύσει 
(αναπρωρήσει) στον κυμματισμό. Αυτή η περιοχή 
ονομάζεται μάτι (eye) της καταιγίδος. Έξω από το μάτι, 
αλλά όχι μακρυά, η ορατότης είναι σχεδόν μηδέν από 
την καταρρακτώδη βροχή και την συνεχή εκτόξευση 
θαλάσσιου αφρού από τις κορυφές των κυμάτων.

Πλοία σε περιοχές όπου δημιουργούνται οι επικίν-
δυνες τροπικές περιστρεφόμενες καταιγίδες, πρέπει 
να χειρίζουν προς αποφυγήν τους, όσο υπάρχει ακόμη 
χρόνος και χώρος (ανοικτή θάλασσα).
Περιοχές - Ονομασίες - Κατηγορίες
Οι τροπικές περιστρεφόμενες καταιγίδες δημιουργού-
νται σχεδόν σ’ όλη την ζώνη των Δυτικών Ισημερινών 
Ωκεάνιων περιοχών (βλέπε δημιουργία-εξέλιξη), και 
σε: Αραβική Θάλασσα, Κόλπο Βεγγάλης, Νότιο Ανατο-
λικό Ινδικόν Ωκεανό, Βόρειο Δυτικές Ακτές Αυστραλίας, 
και Δυτική Ακτή Κεντρικής Αμερικής. Λείπουν παντελώς 
από το Νότιο Ατλαντικόν Ωκεανό. Οι διεθνείς ονομα-
σίες τους είναι:
Hurricanes στον ΒορειοΔυτικό Ατλαντικό, Βόρειο Ανα-
τολικό Ειρηνικό και Νότιο Ειρηνικό

Τροπικές Περιστρεφόμενες Καταιγίδες*

Του Υποναυάρχου Ιωάννη Π. Οικονομόπουλου ΠΝ ε.α. - Καθηγητή Σ.Ν.Δ.

Δορυφορική εικόνα Τροπικής Καταιγίδος στην Καραϊβική, στο κέντρο το «μάτι» 
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Typhoons στον ΒόρειοΔυτικό Ειρηνικό
Cyclons στον Ινδικόν Ωκεανό, Κόλπο Βεγγάλης και Αρα-
βική Θάλασσα
Willy-Willies στη ΒορειοΔυτική Αυστραλία

Σύμφωνα με την Κλίμακα των Saffir και Simpson τα 
Hurricanes, που είναι και τα ισχυρότερα, κατατάσσονται 
στις επόμενες 5 κατηγορίες, με τις αντίστοιχες Εντάσεις 
Ανέμου και Βαρομετρικές Πιέσεις:
Κατηγορία  Ένταση Ανέμου Βαρομετρική Πίεση
 1 74-95 μίλια/ώρα >980 mb
 2 96-110 μίλια/ώρα 965-979 mb
 3 111-130 μίλια/ώρα 945-964 mb
 4 131-155 μίλια/ώρα 920-944 mb
 5 >155 μίλια/ώρα <919 mb
Η Κλίμαξ αυτή καθιερώθηκε το 1971 από τον πολιτικό 
μηχανικό Herbert Saffir και τον μετεωρολόγο Βob 
Simpson. Ως ένταση ανέμου δίδεται η σταθερή ταχύτης 
αυτού και όχι οι βιαιότερες ριπές του. Μια τροπική 
καταιγίς μπορεί ν' αλλάζει κατηγορία καθώς εξελίσσε-
ται και προσεγγίζει μια περιοχή.

Εποχές Εμφανίσεως
α. Σε Αμφότερα τα Ημισφαίρια είναι συχνότερες προς 
το τέλος του Καλοκαιριού και αρχές του Φθινοπώρου.

β. Στο Νότιο Ημισφαίριο σχετικά σπάνιες από μέσα 
Μαΐου μέχρι Νοέμβριο.

γ. Στο Βόρειο Ημισφαίριο σπάνιες από μέσα Νο-
εμβρίου έως μέσα Ιουνίου.

δ. Στην Αραβική Θάλασσα δημιουργούνται κυρίως 
κατά την αλλαγή των Μουσώνων δηλαδή Οκτώβρι-
ο-Νοέμβριο και Μάιο-Ιούνιο, 1 έως 2 ετησίως.

ε. Στον ΒορειοΔυτικό Ειρηνικό, ουδείς μήνας είναι 
ασφαλής.

ζ. Στο Νότιο Ινδικό και ανεξαρτήτως εποχής, εμφα-

νίζεται μία τροπική καταιγίς περίπου ανά διετία.
Δημιουργία και Εξέλιξη
Οι Τροπικές Καταιγίδες δημιουργούνται, κατά γενικό 
κανόνα, μεταξύ των γεωγραφικών πλατών 7° και 15° Β 
και Ν. Σ' αυτά επικρατούν χαμηλές ατμοσφαιρικές 
πιέσεις (LOW) που ευνοούν την δημιουργία των τρο-
πικών καταιγίδων. Τα πλάτη αυτά ονομάζονται τροπι-
κά και οι περιοχές τους τροπικοί, εξ'ού και η ονομασία 
των τροπικών καταιγίδων. Διότι εκεί ο καιρός έχει 
εμφανήν ημερήσια μεταβολή (τροπή): βαρομέτρου, 
νεφώσεως, βροχής, ορατότητας, θερμοκρασίας. Δηλα-
δή τα φαινόμενα αυτά τροποποιούνται αισθητά εντός 
της ίδιας ημέρας. 

Σημείωση. Τα πλάτη αυτά δεν πρέπει να συγχέονται 
(λόγω ονομασίας) με τους Τροπικούς Παραλλήλους 
23°,5 Βόρειο και Νότιο στους οποίους φθάνει ο Ήλιος 
κατά το θέρος εκάστου Ημισφαιρίου της Γης, και στην 
συνέχεια τρέπεται προς τον Ισημερινό, αλλάζοντας και 
τις εποχές της Γης. 

Όσες καταιγίδες επηρεάζουν τα Δυτικά τμήματα των 
ωκεανών Ειρηνικός, Νότιος Ινδικός και Βόρειος Ατλαντι-
κός, εμφανίζονται αρχικά στο Δυτικό τρίτο τμήμα τους, 
με κάποιες εξαιρέσεις στον Βόρειο Ατλαντικό κατά τους 
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριον, οπότε δημιουργούνται, 
περιστασιακά, κοντά στα νησιά του Πρασίνου Ακρωτη-
ρίου (Cape Verde - Δυτική Αφρική) δηλαδή πολύ ανατο-
λικότερα της συνήθους περιοχής τους. 

Στο Βόρειο Ημισφαίριο κατεθύνονται προς 275° έως 
350° αν και συχνότερα προς 300°. Φθάνοντας σε περίπου 
πλάτος 25°, το ίχνος τους καμπυλώνεται προς κατεύ-
θυνση αντίθετη του Ισημερινού, και μετά το πλάτος 30° 
ακολουθούν κατεύθυνση ΒορειοΑνατολική (Β.Α. - 
Characteristic Path). 

Στο Νότιο Ημισφαίριο κινούνται μεταξύ Δυτικής 

 Ίχνος Τροπικών Καταιγίδων

 α. Στο Νότιο Ημισφαίριο. β. Στο Βόρειο Ημισφαίριο 
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ΝοτιοΔυτικής (Δ.ΝΔ.) και Νοτιο ΝοτιοΔυτικής (Ν.ΝΔ.) 
κατευθύνσεως και συνηθέστερα προς Δ.ΝΔ. Σε πλάτη 
περίπου 15° έως 20° η τροχιά τους καμπυλώνεται και 
στην συνέχειαν ακολουθούν κατεύθυνση ΝοτιοΑνα-
τολική (Ν.Α.).

Εντούτοις, τόσο στο Βόρειον όσο και στο Νότιο 
Ημισφαίριο, ενίοτε δεν αναστρέφουν αλλά συνεχίζουν 
στο αρχικό ίχνος τους (Alternative Path) μέχρι να συ-
ναντήσουν ξηρά όπου εκφυλίζονται.

Η ταχύτης μετακινήσεώς τους, κατά τα αρχικά στά-
δια, είναι συνήθως 10 κόμβοι αυξανόμενη λίγο μετά 
του γεωγραφικού πλάτους. Σπανίως φθάνει τους 15 κ. 
πριν την καμπύλωση του ίχνους, και στην συνέχεια 
επιταχύνονται με 20 έως 25 κ., αλλά έχουν καταγραφεί 
και ταχύτητες 40 κ. ή και μεγαλύτερες.

Οι Τροπικές Καταιγίδες, μετά την καμπύλωση του 
ίχνους τους, έχουν την τυπική εξέλιξη των βαθέων Υφέσε-
ων (πολύ χαμηλές πιέσεις) που δημιουργούνται στα μεσαία 
γεωγραφικά πλάτη. Δηλαδή κινούνται Β.Α. ή Ν.Α., συνεχώς 
πληρούμενες (αυξάνουν οι προηγούμενες πιέσεις) και 
τελικά εξαφανίζονται.

Η περιοχή στην οποίαν απλώνονται διαφέρει σημα-
ντικά στις διάφορες καταιγίδες και κατά γενικό κανόνα:

1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 ν. μιλίων από 
το κέντρον, ο άνεμος δεν υπερβαίνει τα 7 beaufort ή 
και περισσότερο, ιδίως προς την Ισημερινή πλευρά.

2. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 ν.μ., και σε 
πλάτη μικρότερα των 20°, είναι σπάνιοι άνεμοι 8Β.

3. Εντός 75 ν.μ. από το κέντρο, άνεμοι 12Β είναι 
συνήθεις.

4. Εντός 50 ν.μ. από το κέντρο αλλά έξω από το 
μάτι της καταιγίδος, οι άνεμοι έχουν συνήθως εντάσεις 
άνω των 150 κόμβων (εκτός κλίμακος Beαufort).

5. Οι προαναφερθείσες αποστάσεις μεγαλώνουν 
μετά του γεωγραφικού πλάτους, και περίπου διπλασι-
άζονται σε πλάτος 35°Β ή Ν.

6. Κοντά στο κέντρο η ένταση του ανέμου πέφτει.
Σημείωση:
Κάποιες φορές, οι Τροπικές Καταιγίδες χάνουν τον 
συνήθη προσανατολισμό τους, άλλοτε καμπυλούμενες 
προς τον Ισημερινό, άλλοτε ακολουθώντας αρχικό ίχνος 
προς Ανατολάς αντί Δυτικό, κι ακόμη εκτελώντας μία 
πλήρη αλλαγή κατευθύνσεως. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις 
η ταχύτης μετακινήσεώς τους είναι μικρή και γενικώς 
κάτω των 10 κ., κατά τον χρόνο που ακολουθούν το 
ασύνηθες ίχνος.

Ονοματολογία (Διεθνής Ορολογία)
Η Κορυφή (Vertex) είναι το Δυτικότερο σημείο στο 
οποίο φθάνει το κέντρο της καταιγίδος, πριν την κα-
μπύλωση του ίχνους της.

Το Πλεύσιμο Ημικύκλιο (Navigable) βρίσκεται προς 

την αντίθετη πλευρά της καμπυλώσεως του ίχνους, 
δηλαδή βρίσκεται προς τον Ισημερινό. Στο Ημικύκλιο 
αυτό είναι υποφερτή η πλεύση, αναλόγως βέβαια και 
του τύπου του Πλοίου, το οποίον όμως πρέπει να χει-
ρίσει για να απομακρυνθεί του κέντρου.

Το Επικίνδυνο Ημικύκλιο (Dangerous) βρίσκεται 
προς την πλευρά της καμπυλώσεως του ίχνους, δηλα-
δή αντιθέτως του Ισημερινού. Πλοία ευρεθέντα σ’ 
αυτό, πρέπει να προσπαθήσουν ν’ ακολουθήσουν 
πορεία προς το ίχνος ή προς την καμπύλωσή του, κατά 
τρόπον ώστε να μείνουν πίσω από το κέντρο της κα-
ταιγίδος ως προς την προχώρησή της. Προϋπόθεση 
για τον χειρισμό αυτόν είναι βέβαια η καλή υποτύπω-
ση της κινήσεως της καταιγίδος.

Το Επικίνδυνο Τεταρτοκύκλιο (Quadrant) είναι το 
εμπρόσθιο, από τα δύο τεταρτοκύκλια του Επικινδύνου 
Ημικυκλίου, δηλαδή κατά την προχώρηση της καταιγί-
δος. Ο εγκλωβισμός σ’ αυτό είναι συνώνυμος με την 
καταστροφή. 

Επομένως μόλις ληφθεί αναγγελία της καταιγίδος, 
το πλοίο πρέπει ν’ αναπροσαρμόσει πορεία και ταχύ-
τητα για να βρεθεί το ταχύτερο, εφ’ όσον μπορεί και 
πρίν είναι αργά, εκτός του επικινδύνου τεταρτοκυκλί-
ου. Οι Κανόνες και οι Χειρισμοί αποφυγής τροπικής 
καταιγίδος αναφέρονται στο βιβλίο μας. 
Προειδοποιήσεις
Στην εποχή μας, οι Μετεωρολογικοί Δορυφόροι εντο-
πίζουν άμεσα σχηματιζόμενες τροπικές περιστρεφό-
μενες καταιγίδες και επίσης μπορούμε να έχομε συχνή 
και αξιόπιστη ενημέρωση με τα μετεωρολογικά δελτία 
για την θέση, την ένταση και την κίνηση τους.

Στην αρχική φάση της δημιουργίας τους αλλά και 
εάν, για οιονδήποτε τεχνικό λόγο, δεν είναι δυνατή η 
λήψη ραδιοπρογνώσεως, τότε προειδοποίηση για τον 
σχηματισμό ή την γειτνίαση τροπικής καταιγίδος μπο-
ρούν ν’ αποτελέσουν οι αναφερόμενες παρακάτω 
ενδείξεις οι οποίες όμως, δεν αποτελούν βέβαιη πρό-
γνωση εάν η καταιγίς έχει διάμετρο ασυνήθως μικρή.
1. Βαρόμετρο

Στις θαλάσσιες τροπικές περιοχές, η βαρομετρική 
πίεση μεταβάλλεται πολύ λίγο εκατέρωθεν της επο-
χικής ημερήσιας διακύμανσής της, η οποία είναι κα-
ταχωρημένη στους Κλιματικούς Άτλαντες και Πλοηγούς. 
Ένδειξη βαρομέτρου χαμηλότερη των 3mbs ή και 
περισσότερο από την μέση εποχική βαρομετρική πίε-
ση, μπορεί να σημαίνει σχηματισμό ή προσέγγιση 
καταιγίδος. Επισημαίνεται ότι η ένδειξη βαρομέτρου 
πρέπει να έχει διορθωθεί για: το ύψος της Γέφυρας 
του Πλοίου, το εργαλειακό σφάλμα (εάν το βαρόμετρο 
είναι υδραργυρικό), την θερμοκρασία και την προανα-
φεθρείσα ημερήσια διακύμανση του. 

Εάν η ένδειξη του διορθωμένου βαρομέτρου είναι 
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5mbs ή περισσότερο κάτω της κανονικής, είναι σχεδόν 
βέβαιον ότι Τροπική Καταιγίς υπάρχει στην ευρύτερη 
περιοχή σας και πρέπει να χειρίσετε προς αποφυγήν 
της. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για τον Δυτικό 
Ειρηνικόν Ωκεανό, για την συγκεκριμένη περίπτωση, 
το κέντρο της καταιγίδος δεν είναι μακρύτερα των 200 
ν. μιλίων, και στην απόσταση αυτήν η ένταση του 
ανέμου θα είναι περίπου 6 beaufort.

Η πτώση του βαρομέτρου, σε γεωγραφικά πλάτη 
μέχρι 20° εκατέρωθεν του Ισημερινού, είναι η πλέον 
αξιόπιστη απ’ όλες τις αναφερόμενες παρακάτω εν-
δείξεις. Επομένως συνιστάται η λήψη ωριαίων μετρή-
σεων του βαρομέτρου σε περιοχές όπου εμφανίζονται 
αυτές οι καταιγίδες. Όταν η καταιγίς πρόκειται να πε-
ράσει πολύ κοντά, υπάρχουν τρείς σαφώς αναγνωρί-
σιμες καταστάσεις βαρομέτρου:

α. Μεταξύ 500 και 120 μιλίων από το κέντρο της 
καταιγίδος, έχομε βραδεία πτώση της πιέσεως κατά 
την διάρκεια της οποίας εξακολουθεί να είναι διακριτή 
η εποχική ημερήσια διακύμανση της.

β. Σε αποστάσεις 120 έως 60 ν.μ., η πτώση του 
βαρομέτρου είναι εμφανής και καλύπτει (mask) την 
εποχικήν ημερήσια διακύμανση, σχεδόν πλήρως.

γ. Μεταξύ 60 και 10 ν.μ. η πτώση της πιέσεως είναι 
ραγδαία.

Μετά την διέλευση του Κέντρου της καταιγίδος 
(πίσω απ’ αυτήν), το βαρόμετρο ανεβαίνει με τον ίδιο 
ρυθμό που έπεφτε καθώς η καταιγίς πλησίαζε.

Στο Κέντρο (μάτι) της καταιγίδος, οι βαρομετρικές 
ενδείξεις είναι, συνήθως, 60 έως 70 mbs μικρότερες 
των ενδείξεων ακριβώς έξω της περιμέτρου της καται-
γίδος. Η δε μεταβολή (πτώση κατά την προσέγγιση - 

άνοδος κατά την απομάκρυνση) είναι, συνήθως, 11 
mbs ανά 15 ν. μίλια.
2. Αποθαλασσία (Swell)

α. Στην ανοικτή θάλασσα, εάν δεν παρεμβάλλεται 
ξηρά μεταξύ πλοίου και Κέντρου καταιγίδος, η αποθα-
λασσία μπορεί να είναι η πρώτη πιθανή προειδοποί-
ηση. Μπορεί να εκτείνεται μέχρι αποστάσεις μεγαλύ-
τερες των 1.000 ν.μ. από την περιοχή της ενεργού 
καταιγίδος. Κατά την πλήρη ανάπτυξη της καταιγίδος, 
η αποθαλασσία γίνεται αισθητή, συνήθως, στα 400 
ν.μ. από το Κέντρο.

β. Η αποθαλασσσία διαδίδεται εκτός του κέντρου 
της καταιγίδος. Επομένως η κατεύθυνση από την οποία 
έρχεται είναι μία καλή ένδειξη της περίπου διοπτεύσεως 
του κέντρου και ειδικότερα: «όταν η καταιγίς απέχει 
περισσότερο από 200 ν.μ., η κατεύθυνση της αποθαλασ-
σίας είναι η πλέον αξιόπιστη για την διόπτευση του Κέ-
ντρου».

γ. Παρόλον ότι το ύψος της αποθαλασσίας μεγαλώ-
νει καθώς η καταιγίς προσεγγίζει, αυτό δεν αποτελεί και 
αξιόπιστη ένδειξη για την απόσταση του Κέντρου.
3. Άνεμος

Σημαντική μεταβολή της διευθύνσεως (veering ή 
backing, στρέφων ή αντιστρέφων) ή/και της εντάσεως 
του ανέμου, μπορεί να σημαίνουν παρουσία ή σχημα-
τισμό τροπικής καταιγίδος.
4. Νέφη 

Η εμφάνιση διαφορετικών τύπων νεφών, με την 
επόμενη ακολουθία, μπορεί να είναι προειδοποίηση 
καταιγίδος: εκτεταμένα cirrus κατά κανόνα προηγούνται, 
διαδεχόμενα από πολλά altostratus, τα οποία ακολου-
θούνται από nibostratus και scud (νέφη βροχής).

Διάφοροι Τύποι Νεφών

Κοινωνικά θέματα
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5. Radar
Στην εικόνα έχομε δύο τυπικές ηχώ περιστρεφομέ-

νων τροπικών καταιγίδων.
Η απεικόνισή τους στο Radar έχει τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά:
α. Εκτεταμένη και συμπαγής ηχώ κυκλικού σχήμα-

τος, σπειροειδούς μορφής (με βραχίωνες), που καλύπτει 
έκταση πολύ μεγαλύτερη οιουδήποτε άλλου καιρικού 
φαινομένου (π.χ. βροχής) και έχουσα (η ηχώ) μεγαλύ-
τερη ένταση (φωτεινότητα) από άλλα φαινόμενα.

β. Επειδή τα νέφη στις τροπικές καταιγίδες έχουν 
κατακόρυφη ανάπτυξη, μπορούν να εντοπιστούν σε με-
γάλες αποστάσεις. Π.χ. με Radar Επιφανείας μπορούμε 
να έχομε εντοπισμούς σε αποστάσεις 80, 120, 175 ν. μίλια, 
για νέφη σε ύψη 5.000, 10.000, 20.000 ft αντιστοίχως.

γ. Η ηχώ κινείται κατά την διεύθυνση των υψηλών 
ανέμων της καταιγίδος.

δ. Το μάτι της καταιγίδος δίδει χαρακτηριστικήν εικό-
να (α). Ακόμη κι' αν βρίσκεται, λόγω αποστάσεως, εκτός 
της οθόνης Radar, η θέση του μπορεί, συνήθως, να προσ-
διοριστεί από την καμπυλότητα των βραχιώνων (β).

ε. Συνεπώς, ένας έμπειρος χειριστής Radar μπορεί να 
προσδιορίσει με ικανοποιητική ακρίβεια την περιοχή, την 
ανάπτυξη (ενίσχυση) και την κίνηση μιας καταιγίδος, δί-
δοντας προειδοποίηση αρκετές ώρες πριν την άφιξη της.

στ. Οι προηγούμενες προειδοποιητικές ενδείξεις 1 
έως 4 (Βαρόμετρο, Αποθαλασσία, Άνεμος, Νέφη) πρέ-
πει να συνεκτιμώνται. Πρέπει επίσης να μελετώνται 
τα ίχνη των τροπικών καταιγίδων που είναι καταχωρη-
μένα σε Άτλαντες Καιρού και Πλοηγούς για τους διά-
φορους μήνες. Μόνο με τον συνδυασμόν όλων των 
προαναφερθέντων παραγόντων μπορούμε να έχομε 
μία επιτυχή πρόγνωση.
6. Αναφορές Πλοίων

Πλοίο που διαπιστώνει την δημιουργία ή την πα-
ρουσία τροπικής περιστρεφόμενης καταιγίδος πρέπει 

να ενημερώνει άμεσα τα Πλοία και τις Υπηρεσίες Ξηράς, 
σύμφωνα με την «Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής 
στην Θάλασσα». Οι αναφορές καιρού πρέπει να εκπέ-
μπονται ανά συχνά διαστήματα και να περιλαμβάνουν 
όσες το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ιδίως τις 
βαρομετρικές ενδείξεις αλλά χωρίς την ημερήσια 
εποχική διακύμανσή της, δηλαδή να δίδεται η απόλυ-
τη ένδειξη βαρομέτρου.
7. Παλίρροιες Καταιγίδος

Όταν μία καταιγίς πλησιάζει ακτές, δημιουργείται 
μεγάλη πλήμμη (ανύψωση της θάλασ-
σας). Τα μεγαλύτερα κύματα δημιουρ-
γούνται στο δεξιό πίσω τεταρτοκύκλιο 
της καταιγίδος, ταξιδεύουν ομοιόμορφα 
(και όχι τυχαίως) στην κυκλωνική περιο-
χή, και φθάνουν στις ακτές σε αποστάσεις 
100 έως 200 ν.μίλια εμπρός και δεξιά 
κατά την προχώρηση της καταιγίδος.

Η πλήμμη (στις ακτές) αρχίζει όταν 
το Κέντρο της καταιγίδος απέχει 300 
έως 500 ν. μίλια, και συνεχίζεται μέχρις 
ότου ο Κυκλώνας περάσει (διασταυρώ-
σει) τις ακτές. Με το Κέντρο κοντά στην 
ακτή, το ύψος της πλήμμης μπορεί να 
φθάσει τα 15 ft (~ 5 μέτρα) πάνω από 
την συνηθισμένη πλήμμη της περιοχής.

Τις μεγαλύτερες παλίρροιες δημιουργούν οι Τρο-
πικές Καταιγίδες που έχουν μεγάλη διάμετρο και κι-
νούνται αργά.

Σημείωση
Τελευταία, η Ε.Μ.Υ. δίδει, στις δυνατές κακοκαιρίες της 
χώρας μας, ονομασίες με αλφαβητική σειρά, όπως 
γίνεται διεθνώς για τις τροπικές καταιγίδες. Αυτή η 
συνήθεια δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση 
ταύτισης των εγχώριων καταιγίδων (όσο έντονες κι' αν 
είναι) με τις τροπικές, οι οποίες διαφοροποιούνται ως 
προς: α) τις ωκεάνιες περιοχές δημιουργίας τους, β) 
την περιστροφή τους καθώς προχωρούν, γ) το ίχνος 
που ακολουθούν, δ) τα φαινόμενα στην ευρύτερη πε-
ριοχή τους, ε) το μέγεθος της επηρεαζόμενης περιοχής 
(τεράστιο, καθώς η καταιγίδα προχωρεί) και κυρίως 
στ) την καταστρεπτικότητα, σε θάλασσα και στεριά.
Υ.Γ.
Το 1972 ο γράφων ως Πλωτάρχης παρέλαβε το Π/Φ 
ΑΡΙΑΔΝΗ στο Pearl Harbour της ΧΑΒΑΗΣ. Σε προσεχές 
άρθρο, θα αναφερθούμε στον πλού της «ΑΡΙΑΔΝΗΣ» 
προς Ελλάδα, σε εποχή (φθινόπωρο) και περιοχές (Ανα-
τολικός Ειρηνικός – Δυτικός Ατλαντικός) δημιουργίας 
των τροπικών καταιγίδων.

* Από το βιβλίο μας «Ο Καιρός», εκπαιδευτικό βοήθη-
μα της Σ.Ν.Δ.  

Τυπική Ηχώ Radar Περιστρεφομένης Τροπικής Καταιγίδος. 
Το πλοίο βρίσκεται στο κέντρο της εικόνος. Tο «μάτι» άνω δεξιά.

Κοινωνικά θέματα
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Ι δρύθηκε το 1947. Στεγάστηκε και λειτούργησε 
το έτος 1948 στο κτίριο που κτίστηκε γαι τη Σχο-

λή «Η/Τ» και τη Σχολή «Η» το έτος 1948 στο Κ.Ε. ΚΑ-
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

10 Ιανουαρίου 1949. Η Σχολή «Η/Τ» δέχτηκε το 
πρώτο σχολείο Διόπων. Ειδικότητες: Ραδιοτεχνιτών 
(Ρ/Τ) - Τεχνιτών Ηχοεντοπιστών (Α/Υ) Τεχνιτών Οπτικών 
Οργάνων και Διευθύνσεως Βολής (Ο.Ο.Δ.Β.).
Ιστορική εξέλιξη ειδικοτήτων (Διόπων) Ρ/Τ-Α/Υ-Ο-
ΟΔΒ. (Το κείμενο είναι γραμμένο σε γενικές γραμμές 
ως αναφέρεται στα Π/Δ-Νόμους)

Στο Ν/Δ του Απριλίου 1947 αναφέρεται «περί Ρα-
διοτεχνιτών (Ρ/Τ) - Τεχνιτών Ηχοεντοπιστών (Α/Υ) Τε-
χνιτών Οπτικών Οργάνων και Διευθύνσεως Βολής 
(Ο.Ο.Δ.Β.)

Με το ίδιο Ν/Δ του Απριλίου του 1947 συνεστήθη-
σαν: Συνεργείο Ραδιοεντοπισμού προς τον σκοπό όπως 
επισκευάζονται, επιθεωρούνται και ρυθμίζονται παρ’ 
αυτώ αι ραδιοεντοπιστικαί συσκευαί του ΒΝ.

Τεχνικόν Ανθυποβρυχιακόν Τμήμα εις τοις συνερ-
γίοις Β. Ναυστάθμου προς τον σκοπόν όπως επισκευ-
άζονται, επιθεωρώνται και ρυθμίζονται παρ’ αυτώ:

α. Εντοπιστικαί συσκευαί υποβρυχίων
β. Ηχοβαλιστικαί συσκευαί
γ. Υδρόφωνα

δ. Εντοπιστικαί συσκευαί Ανθυποβρυχιακής Αμύνης 
Λιμενικού

ε. Εκπαιδευτικαί Ανθυποβρυχιακαί συσκευαί.
Το αυτό τμήμα θα εκτελεί τας κατά τον δεξαμενισμόν 

εργασίας επί των εντοπιστικών συσκευών τας τυχόν 
τροποποιήσεις, ως και τας νέας εγκαταστάσεις επί των 
πλοίων.

Τα παραπάνω συνεργεία υπαγόντουσαν σε διάφο-
ρες υπηρεσίες του ΠΝ.
Ραδιοτεχνίται

Οι Τεχνίται Ασυρμάτου και οι τεχνίται Ραδιοεντο-
πισταί συγχωνεύονται σε μίαν τέχνην την του Ραδιο-
τεχνίτου (Ρ/Τ) καταργουμένων των τεχνώνν Ασυρμάτου 
και Ραδιοεντοπιστού. Οι Ραδιοτεχνίται υπηρετούν σε 
Συνεργεία, Υπηρεσίας και εις πλοία.
Οργανικοί αριθμοί (Οργανικές θέσεις)

Οι οργανικοί αριθμοί των μονίμων (Υποκελευστή 
Β΄ και ναυτών ή διόπων εθελοντών (Ναυτοδιόπων) 
Ραδιοτεχνιτών, Τεχνιτών, Ηχοεντοπιστών και Τεχνιτών 
Οπτικών και Οργάνων και Διευθύνσεως Βολής, ορίζονται 
ως ακολούθως:

Υποπλ.
Ανθυπ/

ρχος
Σημ. Αρχ. Κελ.

Υποκ. 
Α΄

Υποκ. Β
Ναυτο-
δίοποι

Σύνολο

Ραδιο-
τεχν.

1 1 1 5 7 9 11 6 41

Τεχν.
Ηχοεν..

1 1 ή 1 1 2 3 3 4 15

Τεχν.
Ο.Ο

και Δ.Β.

1 1 ή 1 2 3 4 5 5 21

Προέλευσις και προσόντα Ραδιοτεχνιτών, Τεχνιτών 
Ηχοεντοπιστών και Τεχνιτών οπτικών οργάνων και 
διευθύνσεως Βολής.

1. Οι μόνιμοι (υποκελευσταί Β΄και άνω) Ραδιοτε-
χνίται, Τεχνίται, Ηχοεντωπισταί και Τεχνίται οπτικών 
οργάνων και διευθύνσεως Βολής προέρχονται: εθελο-
ντών (Ναυτοδιόπων) των αυτών τεχνών, οίτινες κατα-
τάσσονται εκ νέων επιτυγχανόντων εις διαγωνισμόν 
διεξαγόμενον άπαξ του έτους και εχόντων τα κάτωθι 
προσόντα:

α. να είναι υπήκοος Έλληνας

Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολή Η/Τ = Ηλεκτροτεχνικών
Παραγωγική Σχολή

Του Πλοιάρχου (E) Γρηγορίου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.

Κοινωνικά θέματα
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β. να μη έχωσι καταδικασθή επί κακουργήματι ή 
πλημμελήματι εκ των προβλεπομένων υπό των άρθρων 
21 και 22 του Κοινού Ποινικού Νόμου και να μη εκκρε-
μή εναντίων των ποινική δίωξις.

γ. Να κριθώσιν ικανοί παρά της Α.Ν.Υ.Ε.
δ. Να διανύωσι στρατολογικώς το 18ον, 19ον, 20όν 

ή 21ον έτος της ηλικίας των.
ε. Εάν είναι κάτοχοι ενδεκτικού Δ΄ τάξεως εξαταξίου 

ή Στ΄ τάξεως οκταταξίου Γυμνασίου, να έχωσιν ενδει-
κτικόν της Γ΄τάξεως μιας των ανεγνωρισμένων νυκτε-
ρινών Σχολών Μηχανικών ή άλλων ισοδυνάμων ή και 
ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

στ) Εάν δεν είναι κάτοχοι ενδεικτικού Δ΄ τάξεως 
εξαταξίου ή Στ΄ τάξεως οκταταξίου Γυμνασίου, να έχω-
σι δίπλωμα μιας των ανεγνωρισμένων νυκτερινών 
Σχολών Μηχανικών ή άλλων ισοδυνάμων ή και ανωτέ-
ρων Τεχνικών Σχολών.

Εδώ τονίζεται ότι και πριν την ίδρυση της Σχολής 
Διόπων οι λαμβάνοντες την ειδικότητα Ρ/Τ-Α/Υ- ΟΟΔΒ  
έπρεπε να έχουν γραμματικές γνώσεις Στ΄ τάξεως οκτα-
ταξίου Γυμνασίου... την εποχή εκείνη πριν το 1948

Επίσης με το ίδιο Ν/Δ του Απριλίου του 1947 μονι-
μοποιήθηκαν τη αιτήσει των, έφεδροι εκ μονίμων, 
έφεδροι εξ εφέδρων και επίκουροι Αξιωματικοί και 
Υπαξιωματικοί ειδικοτήτων ή τεχνών εις την τέχνην του 
Ραδιοτεχνίτου (Ρ/Τ) και του Ηχοεντοπιστού Α/Υ ασχέτως 
της ειδικότητας ή τέχνης την οποία είχαν με διάφορους 
όρους όπως π.χ. αρχαιότητα, βαθμοί, εκπαίδευση κ.λπ.

Με Ν/Δ του Ιουλίου 1947 προβλέπεται ο τρόπος 
κατάταξης για τις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται δια-
γωνισμός και οι επιτυχόντες κατατάσσονται ως Ναύτες 
Β΄ τεχνίτες και παίρνουν μία από τις ανωτέρω ειδικό-
τητες και εξελίσσονται βαθμολογικά ανάλογα... Η εκ-
παίδευσή τους γίνεται σε ειδικά σχολεία ανάλογα της 
ειδικότητάς τους.

Το ΠΝ όμως προέβλεπε ότι στα πολεμικά πλοία, οι 
ηλεκτρονικές συσκευές ραντάρ, Ασύρματοι, ηχοβολι-
στικές ανθυποβρυχιακές συσκευές πυροβολικού, υπο-
λογιστές και γενικά τα ηλεκτρονικά θα εξελίσσονταν 
συνεχώς και θα έπρεπε να εκπαιδεύσουν κατάλληλους 
υπαξιωματικούς για να αναλάβουν τη συντήρησή τους. 
Προς τούτοις εκπαίδευσαν αξιωματικούς στο εξωτερι-
κό και εσωτερικό για τη δημιουργία νέας σύγχρονης 
σχολής με προσωπικό εκπαιδευμένο όπως υπαξιωμα-
τικοί, Προϊστάμενοι, Διευθυντές.

Πρώτη κίνηση έχτισαν όπως έχει αναφερθεί τη 
Σχολή «Η» «ΗΤ» σε νέο κτίριο σύγχρονο με άριστες 
προδιαγραφές σε χώρο μέσα στο ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

Η Σχολή απαρτίζετο από: Αίθουσες διδασκαλίας, 
μεγάλες, σύγχρονες, ευήλιες με προοπτική πολλών 
δεκαετιών. Μέχρι σήμερα είναι λειτουργικές και σε 
άριστη κατάσταση. 

Με κινηματογράφο προβολών ταινιών ηλεκτρονικών, 
ηλεκτρισμού, μπαταριών και γενικά ό,τι αφορούσε την 
εκπαίδευση με πολλές μπομπίνες για όλα τα είδη.

Εργαστήρια ηλεκτρονικών σύγχρονα, τελευταίας 
λέξης της τεχνικής επιστήμης τότε και μέχρι σχεδόν το 
1991 που ήσαν σε πλήρη επιστημονική λειτουργία 
εκσυγχρονισμένα ανάλογα της εξέλιξης της τεχνικής 
επιστήμης.

Έχτισαν ειδικό κτίριο και εγκατέστησαν συσκευές 
ραντάρ ναυτιλίας και πυροβολικών. Στον ίδιο χώρο της 
σχολής έφτιαξαν χώρους και τοποθέτησαν όλες τις 
συσκευές της εποχής που θα διδάσκονται οι μαθητές 
Δίοποι και όχι  μόνο. Όλατα τα μηχανήματα σχεδόν 
προέλευσης από ΗΠΑ. Η τότε σχολή δεν είχε να ζηλέψει 
οτιδήποτε από τα τέλεια εκπαιδευτήρια που είδαμε, 
διδαχτήκαμε το 1959 όταν πήγαμε για εκπαίδευση στην 
Αμερική Bainbridge Md.

Aξίζουν συγχαρητήρια στους τότε αξιωματικούς, 
υπαξιωματικούς και γενικότερα στους εμπνευστές της 
τότε εποχής που έφτιαξαν όλα τα ανωτέρω αναφερό-
μενα και πολλά άλλα. Έφτιαξαν βέβαια και κτίριο εν-
διαιτήσεων για τους μαθητές της σχολής το κτίριο ΣΗ\Τ/ 
Στα ονόματα περιληπτικά θα αναφερθώ σε επόμενες 
δημοσιεύσεις.

Απευθύνομαι στην πλειονότητα της Σχολής Η/Τ, 
πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που φοιτήσαμε στη 
σχολή αυτή που μας έδωσε ένα πτυχίο και σταδιοδρο-
μήσαμε στο ΠΝ. Επίσης αυτοί που έφυγαν νωρίς με τις 
γνώσεις που πήραν από τη Σχολή σταδιοδρόμησαν είτε 
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ΗΠΑ, Καναδά κ.α. 
και ανήλθαν σε υψηλά αξιώματα της εργασίας τους 
στον Η/Ν τομέα. Οι πλείστοι όσοι απόφοιτοι της σχολής 
μας πρέπει να ευγνωμονούμε τους καθηγητές μας τους 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς μας που μας έδωσαν 
τα φώτα τους και σταδιοδρομήσαμε στη ζωή μας και 
δημιουργήσαμε σωστές οικογένειες.   

5 Νοεμβρίου 1982. Ορκωμοσία Διόπων Η/Ν Σχολείο 
37ο. Πλατεία Α΄ ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Σχολή «Η» «Η/Τ».
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Μέρος Β΄

Τ ο τρίτο και μεγάλο σε διάρκεια και αξία έργο 
του Αισχύλου, είναι η ΟΡΕΣΤΕΙΑ. Είναι το μεγα-

λειωδέστερο ποιητικό δημιούργημα του θεάτρου. 
Είναι η μοναδική τριλογία του Αρχαίου Δράματος που 
έχει διασωθεί. Γράφτηκε το 458 π.Χ. στο κέντρο ακρι-
βώς της κλασσικής Ελλάδας. Ακόμη δεν έχει δημιουρ-
γηθεί ο Παρθενών.

Κάθε μία από αυτές τις τραγωδίες που αποτελούν 
την τριλογία είναι αυτόνομες. Αυτός είναι ο λόγος που 
έχουν παιχτεί ξεχωριστά η κάθε μία: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - 
ΧΟΗΦΟΡΕΣ - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ. Είναι η συνέχεια ενός μεγά-
λου μύθου αλλά η κάθε μία έχει την αυτονομία της.

Είναι το αξεπέραστο αριστούργημα όλων των επο-
χών του θεάτρου. Περιέχει κοινωνικά, θεολογικά, οι-
κονομικά, αισθητικά, ψυχαγωγικά στοιχεία, τα οποία 
εκπροσωπούν την εποχή της κλασσικής Ελλάδας, την 
Αθήνα. 

Ο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ είναι το πρώτο μέρος της τριλογί-
ας, όπου η Κλυταιμνήστρα δολοφονεί τον Αγαμέμνονα. 
Αυτό είναι μία συζυγοκτονία. Έχει λόγους η Κλυταιμνή-
στρα να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα; Κατά την γνώμη 
της έχει : κατέστρεψε έναν λαό, τους Τρώες, έχει επι-
λέξει το σκήπτρο αντί για το παιδί του. Θυσιάζει το 
παιδί του, την Ιφιγένεια, για να κρατήσει το σκήπτρο. 
Το σκήπτρο είναι φαλλικό όργανο, αρσενικό όργανο. 
Όλα τα όργανα του πολέμου είναι προέκταση του αν-
δρικού φαλλού, το κοντάρι, το σπαθί, το βέλος. Ο πό-
λεμος είναι εφεύρεση ανδρική.

Φέρνει μαζί του την Κασσάνδρα και λέει στην Κλυ-

ταιμνήστρα «κοίτα να την προσέχεις», είναι ένα νεαρό 
κορίτσι, την βίασε και την φέρνει μαζί του. Έχει μία φα-
ντασίωση η βασίλισσα, που μόνο γυναίκες την αντιλαμ-
βάνονται: έκαναν έρωτα στο πλοίο και άφησαν κάτω 
στο κατάστρωμα, όταν σηκώθηκαν, μία λακκούβα.

Η γυναίκα που σκέπτεται με αυτό τον τρόπο, και 
κρίνει ανήθικη τη συμπεριφορά του άντρα της, δεν 
μπορεί παρά να σηκώσει τσεκούρι. Δέκα χρόνια για ένα 
φόνο. 

Στο έργο λοιπόν ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, μετά τη θυσία της 
Ιφιγένειας, ο βασιλιάς Αγαμέμνων φεύγει για την Τροία. 
Θυσίασε την κόρη του για να διατηρήσει τα σκήπτρα 
του βασιλιά.

«κι έτσι λοιπόν θυσιαστής τολμά της κόρης του να 
γίνει,

για να βγάλει μιας γυναίκας πόλεμον εκδικητή
και πρίμο στα καράβια τους να κάμει αγέρα ’’. (στ. 

228)
Η Κλυταιμνήστρα του λέει, όταν κυριέψουν την 

Τροία να την ειδοποιήσει, να του ετοιμάσει υποδοχή. 
Βάζει όμως στο παλάτι και στο συζυγικό της κρεβά-

τι τον εραστή της τον Αίγισθο, μακρινό ξάδελφο του 
Αγαμέμνονα.

Όταν έπεσε η Τροία, η Κλυταιμνήστρα πήρε το μή-
νυμα από τους φρουρούς. Η είδηση έφτασε με τις 
φρυκτωρίες( φρυκτός= πυρσός, δαυλός+ώρα με ψιλή= 
φροντίδα) από κορυφή σε κορυφή των βουνών. « Έπε-
σε η Τροία ».

Ο Αγαμέμνονας φτάνει στις Μυκήνες μετά από δέκα 
έτη. Η Τροία δεν υπάρχει πια. Την έχει καταστρέψει 
τελείως. Στα Χορικά του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ακούμε ότι την 
έχει ‘ξεριζώσει’ τελείως. Δεν άφησε πέτρα επάνω στην 
πέτρα. Πετούν από τα τείχη ακόμη και τον Αστυάνακτα, 
το παιδί του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ένα παιδάκι, 
για να μην υπάρξει σπόρος για την διαδοχή της εξου-
σίας.

«και ουδέ σπόρος δεν μένει απ’ όλη τους τη χώ-
ρα’’(στ.528)

Υπάρχει στο έργο μία εικόνα εκπληκτική τρείς στίχοι 
είναι, δεν νομίζω να έχει γραφτεί κάτι τραγικότερο για 
τον πόλεμο. Λέει, καθώς έρχεται ο Αγαμέμνων καμα-
ρωτός επάνω στο άρμα:

«Δεν υπάρχει Τροία πια. Το μόνο που υπάρχει 
είναι η μυρωδιά της καμένης χλιδής στον αέρα. 

Το Αρχαίο Δράμα

Του Υποπλοιάρχου (Η/Ν) Βασ. Ι. Ταγκούλη Π.Ν. ε.α.

Κλυταιμνήστρα
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Της συμφοράς οι θύελλες μονάχα ζουν.» (στ.818)
Η Κλυταιμνήστρα του έστρωσε τον πορφυρό τάπη-

τα να πατήσει και να μπει στο παλάτι, εκείνος δεν 
δέχεται, «ο Πρίαμος θα το έκανε » του λέει. Εκείνος 
επιμένει σθεναρά. Ακολουθεί η στιχομυθία όπου η 
γυναίκα ξεδιπλώνει όλη τη γοητεία του θηλυκού για 
να τον πείσει:

«ηττήσου μια φορά και πάλι νικητής θα είσαι». (στ. 941)
Δεν θέλει να περπατήσει στον τάπητα. Δεν θέλει να 

χαλάσει το πορφυρό χρώμα που του δίνουν τα κογχύ-
λια της θάλασσας. Τον παρακινεί η Κλυταιμνήστρα:

«Υπάρχει η θάλασσα. Είναι ανεξάντλητη!» ( στ. 958)
Αυτή είναι η αντίληψη της γενναιοδωρίας της γυ-

ναίκας. Δεν σπαταλιέται, είναι αδαπάνητη. Τότε υπο-
χωρεί εκείνος, περνά πάνω από το χαλί, και οδεύει 
προς το λουτρό. Εκεί μέσα υποτίθεται θα τον φροντίσει 
για να οδηγηθεί μετά στη συζυγική κλίνη. 

Μπαίνει στο λουτρό όπως όλοι οι άνθρωποι, γυμνός, 
χωρίς τα όπλα του, χωρίς το σκήπτρο του, χωρίς το στέμ-
μα του, γυρίζει πάλι στην πρωτογενή του φύση. Και έτσι 
τον σκοτώνει, σαν θήραμα, τον μπερδεύει μέσα στο κυ-
νηγητικό του δίχτυ, να μη μπορεί να αντιδράσει και τον 
εκτελεί. Με τον « διπλούν πέλεκυν.»

Πρώτο απ’ όλα έχουμε μία συζυγοκτονία. Τίθεται μία 
ηθική: δεν έχει δικαίωμα μία γυναίκα να σκοτώσει τον 
άνδρα της. Είναι μέγα αμάρτημα. Δεν μπορούμε να σκο-
τώνουμε τον ηγέτη ό,τι κι αν έχει κάνει αυτός. Είναι η 
αντίληψη της εποχής και δεν μπορούμε να μην τη δεχτού-
με. Ο Αισχύλος εκπροσωπεί την εποχή του, όπως και κάθε 
μεγάλος δραματουργός, ο Σαίξπηρ, ο Τσέχωφ, ο Ίψεν, ο 
Γκαίτε. Ο καθείς τους έγραψε για την εποχή του.

Αυτή είναι η ουσία ολόκληρου του έργου: η σύ-
γκρουση ανάμεσα στη γυναικεία αντίληψη της σύλλη-
ψης του κόσμου, της μητριαρχίας, και ενός Αγαμέμνο-
να που έρχεται από την Τροία, γιατί ακριβώς δεν 
σκέπτεται ποτέ τι σημαίνει γ έ ν ν α. 

Το δεύτερο έργο της ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ είναι οι ΧΟΗΦΟΡΕΣ 
(Χοή= ιεροτελεστία προς τιμή του νεκρού με υγρό μείγ-
μα από μέλι, λάδι, νερό και κρασί στον τάφο του νεκρού).

Μπροστά στον τάφο του δολοφονημένου Αγαμέ-
μνονα, ο Ορέστης συναντά την αδελφή του Ηλέκτρα. 
Με τη συμπαράσταση του Χορού και της αδελφής του 
σχεδιάζει τις δολοφονίες του Αίγισθου και της μητέρας 
Κλυταιμνήστρας. 

Έχει προηγηθεί η δολοφονία του Αγαμέμνονα από 
την Κλυταιμνήστρα. Έχουμε να κάνουμε με μια αλυσί-
δα φόνων σε μια εποχή που υπάρχει η αυτοδικία. 
Έδωσες; θα λάβεις! Δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η 
αντίληψη της δικαιοσύνης που απονέμουν οι άνθρωποι. 
Ουσιαστικά το δίκιο τώρα απονέμεται από τους θεούς. 
Όμως οι θεοί είναι αινιγματώδεις, δηλαδή δεν λένε 
πάντα αυτό που σκέπτονται, ή αυτό που σκέπτονται 
δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Το ερμη-
νεύουν διαφορετικά γι’ αυτό είχαν ανάγκη από χρη-
σμούς, μάντεις, όνειρα. Προσπαθούν να μάθουν τις 
βουλήσεις των θεών. Και κάνουν λάθη συνεχώς. Αυτή 
όμως είναι η τραγωδία: τα λάθη που κάνουν οι άνθρω-
ποι με τις πραγματικές βουλήσεις των θεών.

Εκεί, στον κάμπο του Άργους, έχει θάψει το πτώμα 
του Αγαμέμνονα η Κλυταιμνήστρα εκτός επίσημης 
νεκρικής τελετής. Ο Ορέστης επιστρέφει από τους 
Δελφούς, μαζί με τον Πυλάδη, όπου τον είχε στείλει η 

Ο Ορέστης διώκεται από τις Ερινύες
Πίνακας του W.-A. Bouguereau(1862)

Tο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
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μάνα του να τον προφυλάξει ως διάδοχο όταν έφυγε 
ο Αγαμέμνονας για την Τροία. Έρχεται να διεκδικήσει 
τα δικαιώματα του στην εξουσία αφού είναι απόγονος 
του βασιλιά. Ήδη η Κλυταιμνήστρα έχει βάλει στο 
παλάτι αλλά και στο κρεβάτι της τον Αίγισθο, τον ερα-
στή της. Τώρα έρχεται ο γιός να πάρει εκδίκηση.

Εκεί στον τάφο που είναι, βλέπουν να εμφανίζεται 
μία κουστωδία γυναικών κρατώντας χοές. Τις ρίχνουν 
στο βωμό για να πιούν οι νεκροί και να είναι ευμενείς 
μαζί τους. Βλέπουν ότι επικεφαλής του Χορού είναι η 
αδελφή του Ηλέκτρα.

Τα δύο αδέλφια αναγνωρίζονται και συμφιλιώνονται 
μαζί με το Χορό, που αποδεικνύεται ότι είναι σκλάβες 
που τις έφερε ο Αγαμέμνονας, αλλά έχουν επαναστα-
τήσει με τη δολοφονία του.

Μαθαίνουμε από τον Ορέστη, ότι είναι υποχρεω-
μένος να κάνει αυτό το φόνο, γιατί απειλείται από τον 
Απόλλωνα με φοβερές τιμωρίες αν δεν τον διαπράξει. 
Ο Απόλλων, πονηρά, του έχει δώσει την εντολή «να 
σκοτώσεις τη μάνα σου με δόλο »που σημαίνει μετά-
θεση της ευθύνης στο πρόσωπο. Δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη ο Απόλλων, τον θεωρεί υποχρεωμένο να το 
κάνει. Αυτή η ηθική των θεών δεν εξηγείται, όμως την 
ευθύνη λαμβάνει αυτός που την εκτελεί.

Καταστρώνουν το σχέδιο της δολοφονίας και η 
Ηλέκτρα αποσύρεται. Ο Ορέστης είναι συνεχώς στη 
σκηνή. Ο Πυλάδης τον συντροφεύει, είναι ένα βουβό 
πρόσωπο, θα μιλήσει μόνο μία φορά. Θα πει μόνο 
τέσσερες στοίχους.

Έτσι φτάνουν στο παλάτι. Η τεχνική του Αισχύλου 
εδώ είναι ανεπανάληπτη. Λένε στη βασίλισσα, που δεν 
τους αναγνώρισε, ότι είναι έμποροι Δαυλιώτες και 
έμαθαν ότι ο Ορέστης, τάχα, σκοτώθηκε. Το τοπίο αλ-
λάζει άρδην. Ο τρόπος προσέγγισης, το βουβό κλάμα 
της τροφού του Ορέστη που τον θήλασε, η αυτοκριτι-
κή της Κλυταιμνήστρας « τι φταίει αυτό το αθώο παιδί 
για όλες τις αμαρτίες της οικογένειας;» κάνουν μια 
τρυφερή και ανθρώπινη σκηνή μέσα σ΄ αυτό το τοπίο 
του θανάτου. Ένα εκπληκτικό εύρημα λαϊκής ευαισθη-
σίας και στοργής από τον Αισχύλο.

Ο Ορέστης μπαίνει στο παλάτι και σκοτώνει τον 
Αίγισθο. Έπειτα έρχεται αντιμέτωπος με την Κλυται-
μνήστρα. Ξέρει ότι ο Ορέστης ήρθε να εκδικηθεί το 
θάνατο του πατέρα του. Τη στιγμή που την πλησιάζει 
να την σκοτώσει, η Κλυταιμνήστρα κάνει ό,τι σημαντι-
κότερο κάνει μια μάνα για να αμυνθεί . Αποκαλύπτει 
το στήθος της, ελπίζοντας με αυτή την χειρονομία της 
μητρότητας θα του κινήσει τον οίκτο και τον σεβασμό.

«Πάνω σ’ αυτό το στήθος αποκοιμήθηκες τόσες και 
τόσες

φορές καθώς βύζαινες το γάλα που σε έθρεψε.» 
(στ. 898)

Το σπαθί πέφτει από το χέρι του Ορέστη και γυρίζει 
στον Πυλάδη:

«Πυλάδη, πως τη μάνα μου να σκοτώσω;» (στ.899)
Ο Πυλάδης μιλά για πρώτη και τελευταία φορά:
«και ο χρησμός της Πυθίας και η υπόσχεση στους 

θεούς;»
Τότε μπήκε και την σκότωσε, με τον ίδιο τρόπο: στο 

μπάνιο, με το δίχτυ και τον «διπλό πέλεκυν». Όταν 
βγαίνει ο Χορός τον ρωτά:

«είναι μέσα όλα καλά;»
απάντηση: 
«όλα καλά αν ο Απόλλωνας προφήτευσε καλά»
Φαίνεται χαμένος, αναρωτιέται: «μήπως έκανα 

λάθος την ερμηνεία; το πήρα καλά το μήνυμα; αν το 
ανάγνωσα κατά το συμφέρον μου;».

Μπροστά στην πύλη του παλατιού ο Ορέστης δείχνει 
τα δύο πτώματα:

«Ιδέτε τους διπλούς της χώρας μας τυράννους
τους πατροκτόνους μου και σπιτοκαταλύτες» (στ. 

973)
Δεν έχουμε μόνο μητροκτονία αλλά και τυραννοκτο-

νία. Και αυτή είναι μια δίκαιη πράξη. Η έχθρα ανάμεσα 
στους ανθρώπους έγινε τώρα έχθρα ανάμεσα στους 
θεούς. Ο Απόλλων διατάζει: φόνο στο φόνο. Οι Ερινύες 
(= χθόνιες θεότητες κόρες της Νύκτας και του Σκότους 
που κυνηγούσαν τους εγκληματίες κατά της φυσικής και 
ηθικής τάξης), αδίστακτες τιμωροί της αιμοδιψίας ζητούν 
την τιμωρία του Ορέστη. Ως πότε θα κυβερνούν τους 
ανθρώπους οι τυφλές εντολές τω θεών; Μήπως έφτασε 
η ώρα η Θεία δίκη να παραχωρήσει τη θέση της στην 
ανθρώπινη Δικαιοσύνη; Αυτή είναι η απορία του Χορού 
και μας ετοιμάζει για τις Ευμενίδες.

Το αρχαίο δίκαιο βασιζόταν επάνω στην τελεσίδικη 
απόφαση των θεών.

Άρχισαν να εμφανίζονται οι Ερινύες, αόρατες, δεν 
τις βλέπουμε εμείς, τις βλέπει αυτός. Τον κυνηγούν. 
Φεύγει για τους Δελφούς να ζητήσει τη γνώμη των 
θεών γι’ αυτό που έκανε. 

Το τρίτο μέρος της τριλογίας είναι οι ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ.
Δύο φονικά έχουν γίνει ως τώρα στο παλάτι των 

Ατρειδών. Και τα δύο αποτρόπαια. Η Κλυταιμνήστρα 
σκότωσε τον άνδρα της, με πολλές δικαιολογίες, χωρίς 
να την προστάξει κανείς. Ο Ορέστης σκότωσε τη μάνα 
του γιατί τον πρόσταξε ο Απόλλων, ο υποστηρικτής του 
πατριαρχικού δικαίου. Τον κυνηγούν όμως οι Ερινύες 
για εκδίκηση, είναι οι προστάτιδες του μητριαρχικού 
δικαίου. Το έγκλημα έγινε. Στο μίσος των ανθρώπων 
έχουν πάρει μέρος και οι θεοί. Πως θα δικαιολογηθούν; 
Ως τώρα πλήρωναν οι άνθρωποι τις εντολές τους και 
τη βόλευαν με την βοήθεια των θεών. Τώρα πια ήρθε 
η ώρα να λάμψει η δικαιοσύνη με τη βοήθεια των 
ανθρώπων.
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Μετά τα δύο φονικά βρισκόμαστε στον γαλήνιο 
χώρο των Δελφών.

Οι Ερινύες έχουν ζώσει γύρω-γύρω τον Ορέστη στο 
Ιερό του Απόλλωνα. Ζητά την προστασία του θεού. Ο 
Απόλλων τον συμβουλεύει να φύγει, όσο ακόμη οι 
Ερινύες κοιμούνται, για την Αθήνα με συνοδεία τον 
Ερμή. Ο Απόλλων υποστηρίζει τον Ορέστη αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη:

«γιατί σ’ έβαλα εγώ τη μάννα σου να σφάξεις» (στ. 86)
Ξάφνου κάνει την εμφάνιση του το φάντασμα της 

Κλυταιμνήστρας κατηγορώντας τις Ερινύες ότι μένουν 
αμέτοχες στην πράξη του Ορέστη ενώ η ίδια τιμωρή-
θηκε για το φόνο του άνδρα της.

«κανείς θεός δεν είπε να οργιστεί για μένα
που μάννα σφάχτηκ’ απ’ τα χέρια του παιδιού μου!» 

(στ.104)
Διαφαίνεται πλέον ότι όλοι οι θεοί έχουν προσχω-

ρήσει στο πατριαρχικό δίκαιο.
Ο Ορέστης φτάνει στην Αθήνα και ζητά από τη θεά 

Αθηνά να τον δικάσει. Οι Ερινύες τον καταδιώκουν 
ακόμη. Ζητά από τη θεά να τον συγχωρήσει και να τον 
απαλλάξει από την ενοχή. Η Αθηνά έρχεται και εγκα-
θιδρύει το νέο θεσμό, τον Άρειο Πάγο που θα απονέ-
μει τη Δικαιοσύνη και θα βγάζει δίκαιες πια αποφάσεις. 
Έρχεται και ο Απόλλων μάρτυρας και συνήγορος. Ο 
Χορός υποβάλλει ερωτήσεις στον Ορέστη. Μία Ερινύα 
αντιπρόσωπος όλων, αρχίζει το κατηγορητήριο. Ο Ορέ-
στης ιστορεί την πράξη της μητροκτονίας. Η θεά απο-
φασίζει να γίνει ψηφοφορία. Οι Ερινύες φοβούνται ότι 
ο Ορέστης θα αθωωθεί γι’ αυτό απειλούν ότι σε τέτοια 
περίπτωση θα προκαλέσουν συμφορές στη γη της 
Αθήνας. Φτάνει και ο Απόλλων. Στην ψηφοφορία η 
Αθηνά δίνει την ψήφο της και ο Ορέστης αθωώνεται. 
Οι Ερινύες διαμαρτύρονται, απειλούν και οργίζονται. 
Η Αθηνά τις καθησυχάζει τάζοντας προσφορές θυσίες 
και τάματα εκ μέρους των πολιτών για να τις εξευμε-
νίσει. Οι Ερινύες- Ευμενίδες δέχονται και όλοι ηρεμούν. 
Ο κύκλος του αίματος κλείνει.

Η Αθηνά συνοδεύει τις Ευμενίδες με τραγούδια και 
χαρά στο νέο τους ιερό.

Η τριλογία τελείωσε. Άρχισε από το σκοτάδι του 
αίματος και του μίσους και τελειώνει μέσα στο φως 
της δικαιοσύνης και της ομόνοιας. Τις διαφορές και το 
χάος που χωρίζει τους θεούς από τις Ερινύες το κάλυ-
ψαν οι άνθρωποι. Λέει η Αθηνά:

«νίκησε ο Δίας του λόγου ο θεός.» (στ.974)
Όμως ο Λόγος τώρα ανήκει στους ανθρώπους. Η 

Δίκη των θεών γίνεται δικαιοσύνη των ανθρώπων.
Η ΟΡΕΣΤΕΙΑ ενσαρκώνει το τέλειο, το ιδεώδες του 

καθολικού καλλιτεχνικού έργου. Δεν είναι μόνο η αισθη-
τική της αρτιότητα. Είναι ένα έργο εκπληκτικής δραμα-
τουργικής ωριμότητας. Είναι το έργο, που δικαιώνει τη 

φήμη του Αισχύλου ως θεμελιωτή και κορυφαίου εκ-
προσώπου της τραγωδίας. Πολλά μπορούν να γραφούν 
γι’ αυτό το αριστούργημα του Αρχαίου Δράματος. 

Τα έργα αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια γιατί τα προ-
βλήματα που τίθενται δεν είναι «καιρικά», έχουν δι-
άρκεια αιώνια. Δεν ασχολούνται με ένα επίκαιρο θέμα 
που όταν ξεπεραστεί πια δεν μας αφορά.

Η Μητέρα Κένεντι έχασε το μεγάλο της γιο στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Νοέμβριος του 1963 ήταν που 
δολοφόνησαν τον γιο της Τζων Κένεντι, Πρόεδρο των 
Η.Π.Α. Τον Ιούνιο του 1968 δολοφόνησαν τον τρίτο της 
γιο τον Ρόμπερτ, υποψήφιο για την προεδρία των Η.Π.Α.

Όταν τη ρώτησε δημοσιογράφος «πώς αντέχετε 
τόσο πόνο;» Απάντησε: «Έχω διαβάσει πολλές φορές 
το μύθο της Εκάβης» (Ευριπίδης).

Ο Φρόυντ ο ιδρυτής της Ψυχανάλυσης, μελέτησε 
τη στιχομυθία μεταξύ Ιοκάστης και Οιδίποδα και τον 
τρόπο που αθροίζονται στοιχεία για τον ανθρώπινο 
ψυχισμό. Εκεί ανακάλυψε το «Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα». 

Στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, γνωρίζουμε την με-
γαλύτερη ακτιβιστική μορφή των αιώνων, την Αντιγόνη, 
που κάποιοι ανεγκέφαλοι του Υπουργείου Παιδείας 
προσπάθησαν να αφαιρέσουν από την εκπαίδευση.

Ο γράφων, είχε την τύχη το καλοκαίρι του 1975, στο 
εκπαιδευτικό ταξίδι της Σχολής Ναυτ. Δοκίμων, στο 
Όσλο, να πάει στο Εθνικό Θέατρο της πόλης όπου παί-
ζονταν το έργο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή.

Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε είπε: « Τα 
μεγάλα επιτεύγματα του Ελληνικού Πολιτισμού δεν 
είναι η επιστήμη και η θεολογία. Επιστήμη υπήρχε και 
πριν από τους Έλληνες. Τα μεγάλα επιτεύγματα του 
Ελληνικού Πολιτισμού είναι η φιλοσοφία και το θέατρο.»

Μέσα από τις φιλόξενες σελίδες των «Θ.Α.» θα 
γνωρίσουμε και το έργο των Σοφοκλή και Ευριπίδη.

Ο θάνατος της Αρχαίας Τραγωδίας επέρχεται με τις 
«Βάκχες» του Ευριπίδη και τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» 
του Σοφοκλή.

Ποτέ, σε κανέναν τόπο ένα καλλιτεχνικό είδος δεν 
πέθανε γεννώντας αριστουργήματα.

Συνεχίζεται
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Ναρκοθέτηση

Του Υποναυάρχου Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ ε.α.

Α. Ιστορία Ναρκοθετήσεων στην Ελλάδα
Μετά το πέρας του Β’ Π.Π., υπολογίστηκε ότι υπήρχαν 
περίπου 17.420 νάρκες διαφόρων τύπων σε δεκάδες 
ναρκοπέδια τα οποία είχαν ποντιστεί είτε από τους 
Γερμανούς και Ιταλούς (επιθετικά ναρκοπέδια) είτε 
από τους Βρετανούς και το δικό μας Ελληνικό Πολεμι-
κό Ναυτικό (αμυντικά και προστατευτικά ναρκοπέδια).

Μετά την έναρξη του πολέμου, πλοία του Ελληνικού 
Ναυτικού πόντισαν ναρκοπέδιο στην περιοχή μεταξύ 
της Αίγινας και των Φλεβών, για να αποκλειστεί η 
προσέγγιση εχθρικών σκαφών στον Σαρωνικό.

Την ίδια περίοδο στα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί πόντισαν 
τα δικά τους ναρκοπέδια για να περιορίσουν τη δράση 
του Βρετανικού Στόλου στη Μεσόγειο εναντίον των νησιών 
τα οποία είχαν υπό την κατοχή τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ήταν τα πυκνά ναρκοπέδια των Ιταλών γύρω 
από το μεγάλης τότε στρατηγικής σημασίας νησί της 
Λέρου (εκεί είχαμε το τραγικό ατύχημα με το ηρωικό Α/Τ 
Αδρίας (το οποίο κατάφερε να ταξιδέψει αν και με κομ-
μένη την πλώρη μέχρι την Αλεξάνδρεια δείχνοντας το 
μεγαλείο του Ελληνικού ΠΝ) αλλά και με Βρετανικό Α/Τ 
που έσπευσε να βοηθήσει το Αδρίας και τελικά χτύπησε 
και αυτό σε νάρκη και βυθίστηκε), όπου είχαν εγκαταστή-
σει αεροναυτικές βάσεις και μεγάλο αριθμό οχυρώσεων, 
όπως επίσης και στη Ρόδο. Επίσης Βρετανικά σκάφη 
επιφανείας, αεροσκάφη και υποβρύχια, προέβησαν σε 
ποντίσεις ναρκών σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας 
στις οποίες επιχειρούσαν οι Γερμανοί. 

Κατά το 1944 οι Γερμανοί βλέποντας να χάνουν τον 
πόλεμο προχώρησαν στην πόντιση χιλιάδων ακόμα 
ναρκών στο Αιγαίο και σε άλλες παράκτιες περιοχές 
της Ελλάδας.

Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, παραδόθηκαν από τα 
γερμανο-ιταλικά επιτελεία στοιχεία και χάρτες για τα 
ναρκοπέδια που υπήρχαν στην Ελλάδα. 

Τα στοιχεία που δόθηκαν για τα ναρκοπέδια αυτά 
ήταν σε γενικές γραμμές ακριβή και στους χάρτες τους 
αναφέρονταν οι γεωγραφικές συντεταγμένες των θέ-
σεών τους, ο αριθμός των ναρκών και επιπλέον τα 
ονόματα των γερμανικών και ιταλικών σκαφών τα οποία 
τις πόντισαν. Συμπληρωματικά στοιχεία επίσης παρα-
δόθηκαν από τους Βρετανούς και αφορούσαν τις νάρ-
κες οι οποίες είχαν ποντιστεί από δικά τους μέσα κατά 
τη διάρκεια του πολέμου.

Η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από 
την Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 1944 άφησε πάρα πολ-
λές νάρκες στις Ελληνικές θάλασσες με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. Ως παράδειγμα των μεγάλων ναρκοπεδίων 
που είχαν ποντιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, 
διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνι-
κού και του νοτίου Ευβοϊκού υπήρχαν 1.290 αγκυρο-
βολημένες νάρκες επαφής σε βάθος δύο έως είκοσι 
μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και 278 μα-
γνητικές νάρκες βυθού!

Στα χρόνια που ακολούθησαν 6.220 θαλάσσιες 
νάρκες καταστράφηκαν από τη ηρωική δράση των 
Ελληνικών Ναρκαλιευτικών της Διοίκησης Ναρκοπολέ-
μου σε πραγματική Ναρκαλιεία (με πολύ ακριβό αντί-
τιμο σε ανθρώπινες ζωές, αρκετές απώλειες σε πλοία 
– Ναρκαλιευτικά και όχι μόνο καθώς και πολύ αίμα) 
αλλά στη συνέχεια και σε ασκήσεις τύπου Νάρκη (τις 
πρόλαβα και εγώ και συμμετείχα σε πολλές από αυτές). 
Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή συμμαχικών Ναρ-
καλιευτικών και Ναρκοθηρευτικών μαζί με Ελληνικά 
σε Νατοικές ασκήσεις. Πολλές νάρκες ακόμα καταστρά-
φηκαν είτε από τη φθορά του χρόνου είτε εντοπίστηκαν 
από ψαράδες ακόμη και από λουόμενους και εξουδε-
τερώθηκαν από τις Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών 
(ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) 
πρώην ΟΥΚ.

Η εκκαθάριση αυτή σχεδιάστηκε ανά περιοχή με 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ναυσιπλοΐας και 
των διαθέσιμων μέσων.

Ακόμα και σήμερα όμως είναι πιθανόν να παραμέ-
νουν σε κάποια σημεία του βυθού των ελληνικών θα-
λασσών νάρκες βυθού, που δεν εντοπίστηκαν αλλά και 
λίγες αγκυροβολημένες οι οποίες είτε αλιεύτηκαν αλλά 
δεν εξουδετερώθηκαν είτε δεν αλιεύτηκαν ποτέ και 
λόγω της διάβρωσης τα αγκύριά τους έσπασαν και 
βρέθηκαν στο βυθό.

Β. Ναρκοθέτηση
Απ’ όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων, η ναρ-
κοθέτηση είναι η λιγότερο απαιτητική από την άποψη 
των διαθέσιμων φορέων. Πρακτικά οποιοδήποτε υπο-
βρύχιο, αεροσκάφος ή πλοίο επιφανείας, ακόμη και 
οχηματαγωγό ή αλιευτικό, είναι κατάλληλο για την 
πόντιση ναρκών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 
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ακόμη κι από δύτες ή φορτηγά σε γέφυρες προκειμένου 
να ναρκοθετηθούν λιμένες ή στόμια ποταμών. Η ναρ-
κοθέτηση αποκαλείται καλυμμένη, όταν η διενέργειά 
της δεν μπορεί να διαγνωστεί σε πραγματικό χρόνο 
από τον αντίπαλο και συνήθως πραγματοποιείται από 
υποβρύχια (Εικ. 1) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διάμετρος πολ-
λών ναρκών τυποποιείται στο διαδεδομένο διαμέτρη-
μα των τορπιλοσωλήνων των υποβρυχίων (Εικ. 2).

Αντιθέτως, η αεροναρκοθέτηση είναι φανερή και 
παρέχει τα πλεονεκτήματα της ταχείας και μαζικής διε-
νέργειας, αλλά είναι απίθανο να περάσει απαρατήρητη. 

Οι νάρκες φορτώνονται στα φτερά των αεροσκαφών 
βομβαρδιστικών (Εικ. 3).

Οι νάρκες πέφτουν συνήθως με αλεξίπτωτο (Εικ. 4).
Ταχεία ναρκοθέτηση με μαχητικά αεροσκάφη (Εικ. 5)
Πόντιση νάρκης από μαχητικό Α/Φ με πτερύγια 

επιβράδυνσης (Εικ. 6). 
Υπάρχουν και λάθη στην αεροναρκοθέτηση όπως φαί-

νεται παρακάτω όταν η νάρκη πέφτει στην ξηρά Εικ. 7. 
Η ναρκοθέτηση από πλοία επιφανείας μπορεί να 

εκτελεστεί είτε από πολεμικά πλοία όπως ναρκοθέτιδες 
είτε από άλλα πολεμικά πλοία που έχουν τοποθετήσει 
κατάλληλες σιδηροτροχιές (αρματαγωγά, οχηματαγω-
γά, κανονιοφόροι, τορπιλάκατοι (Εικόνες 8, 9 και 10) 
αλλά και εμπορικά πλοία ακόμη και από αλιευτικά 
κατάλληλα διαμορφωμένα.

Εικ. 1. Υποβρύχιο εκτελεί καλυμμένη ναρκοθέτηση.

Εικ. 2. Υποβρύχιο φορτωμένο με 
νάρκες για ναρκοθέτηση.

Εικ. 3. Αεροσκάφος φορτωμένο με 
νάρκες για ναρκοθέτηση.

Εικ. 4.Οι νάρκες πέφτουν συνήθως με αλεξίπτωτο.

Εικ. 5. Πόντιση ναρκών από μαχητικό Α/Φ 
με αλεξίπτωτο.

Εικ. 6. Πόντιση νάρκης από Α/Φ με 
πτερύγια επιβράδυνσης.
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Γ. Ελληνική Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ).
Όταν υπηρετούσα εγώ στην Διοίκηση Ναρκοπολέμου 
(ΔΝΑΡ) είχαμε 2 Ναρκοθέτιδες με τις οποίες κυρίως 
γινόταν οι ναρκοθετήσεις. Βέβαια υπήρχαν και άλλα 
πλοία για ναρκοθετήσεις που συνεργάζονταν με την 
ΔΝΑΡ για επιχειρήσεις ναρκοθετήσεων καθώς και Αε-
ροσκάφη και Υποβρύχια, αλλά τώρα θα μιλήσω μόνο 
για τα πλοία της ΔΝΑΡ. Αυτά ήταν η Ν/Θ Ακτιο Ν 04 
(Εικ. 10 ) και η Ν/Θ Αμβρακία Ν 05 (Εικ. 11) με τα ακό-
λουθα χαρακτηρίστηκα.

Γενικά Χαρακτηριστικά των δύο αδελφών πλοίων τα 
οποία παροπλίστηκαν με διαφορά 2 ετών (2000 για 
Άκτιο και 2002 για Αμβρακία).
Ναυπηγείο «USA – Charleston Navy Yard Charleston S.C.»
Έναρξη ναυπήγησης 18 Οκτωβρίου 1944
Καθέλκυση 19 Νοεμβρίου 1944
Ένταξη σε υπηρεσία του ΠΝ 1 Δεκεμβρίου 1953
Εκτόπισμα 743/1.100 τόνοι
Μήκος 61,87 μέτρα
Πλάτος 10,5 μέτρα
Βύθισμα 2,5 μέτρα
Ταχύτητα 13,2 κόμβοι
Πλήρωμα 59 άτομα
Οπλισμός 8 (4 δίδυμα) πυροβόλα
40 χιλ. και 6 πυροβόλα 20 χιλ. Μεταφορική ικανότητα 
100-130 νάρκες.
Δ. Επιχειρήσεις ναρκοθέτησης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ναρκοθέτηση αποσκοπεί είτε 
στην προστασία των φιλικών ναυστάθμων, παράκτιων 
περιοχών, αιγιαλών από αποβατικές επιχειρήσεις οπότε 
αποκαλείται προστατευτική είτε στην ναρκοθέτηση Θα-
λάσσιων Γραμμών Επικοινωνίας (SLOCS) οπότε αποκα-
λείται αμυντική, ενώ η επιθετική ναρκοθέτηση συνίστα-
ται στον αποκλεισμό εχθρικών λιμενικών εγκαταστάσεων 
και χώρων συγκέντρωσης δυνάμεων απόβασης ή άλλων 
περιοχών ελεγχόμενων από τον αντίπαλο. 

Από άποψη διεθνούς δικαίου, η θαλάσσια ναρκο-
θέτηση διέπεται από τη Σύμβαση (VIII) της Χάγης του 
1907, σχετικά με την Πόντιση Αυτόματων Υποθαλάσ-
σιων Ναρκών Επαφής. Επίσης, ιδιαίτερη πρακτική αξία 
έχει το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο της 12ης Ιουνίου 1994 
περί του Εφαρμοστέου Διεθνούς Δικαίου στις Εμπόλε-
μες Συρράξεις στη Θάλασσα. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης (ενδεικτική η απόφαση επί της υπόθεσης 
του Στενού της Κέρκυρας της 9ης Απριλίου 1949). Στα 
τρία πρώτα άρθρα της Σύμβασης της Χάγης, η οποία 
έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα 
ή την Τουρκία, περιέχονται οι σημαντικότερες από 
πρακτική άποψη διατάξεις. 

Ειδικότερα, το Άρθρο 1 της Σύμβασης ορίζει ότι 
απαγορεύεται η πόντιση μη αγκυροβολημένων αυτό-
ματων ναρκών επαφής, εκτός αν είναι κατασκευασμέ-

Εικ. 7.

Εικ. 9. Ναρκοθέτηση με αγκυροβολημένες νάρκες.

Εικ. 8. Νάρκες έτοιμες 
για πόντιση.

Εικ. 10. Ν/Θ Ακτιο Ν 04 

Εικ. 11. Ν/Θ Αμβρακία Ν05. 
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νες κατά τρόπο, ώστε να καθίστανται αβλαβείς το 
αργότερο μία ώρα μετά την παύση του ελέγχου τους 
από το πρόσωπο που προέβη στην πόντισή τους, καθώς 
και η πόντιση αγκυροβολημένων αυτόματων ναρκών, 
οι οποίες δεν καθίστανται αβλαβείς αμέσως μόλις 
αποσπαστούν από τα δεσμά τους. Περαιτέρω, το Άρθρο 
2, ορίζει ότι απαγορεύεται η πόντιση αυτόματων ναρ-
κών επαφής πλησίον της ακτής και των λιμένων του 
εχθρού, με μοναδικό σκοπό την παρεμπόδιση της εμπο-
ρικής ναυτιλίας. 

Τέλος, το Άρθρο 3 της Σύμβασης προβλέπει ότι όταν 
χρησιμοποιούνται αγκυροβολημένες αυτόματες νάρκες 
επαφής, επιβάλλεται η λήψη κάθε δυνατής προφύλαξης 
για την ασφάλεια της ειρηνικής ναυτιλίας, οι δε εμπό-
λεμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πράξουν παν 
δυνατό, προκειμένου να καταστήσουν αυτές τις νάρκες 
αβλαβείς εντός περιορισμένου χρόνου και, στην περί-
πτωση που αυτές πάψουν να τελούν υπό επιτήρηση, να 
ειδοποιήσουν σχετικά με τις επικίνδυνες ζώνες αμέσως 
μόλις οι στρατιωτικές ανάγκες το επιτρέψουν, με αναγ-
γελία απευθυνόμενη προς τους πλοιοκτήτες, η οποία 
πρέπει επίσης να κοινοποιηθεί προς τις Κυβερνήσεις 
δια της διπλωματικής οδού. Είναι φανερό ότι οι διατά-
ξεις αυτές απαγορεύουν απολύτως τις παρασυρόμενες 
νάρκες, όμως, εξίσου προφανώς, στην πράξη ο εν λόγω 
κανόνας δεν τηρείται απαρέγκλιτα.

Η Σύμβαση της Χάγης του 1907 διακρίνει μεν ανά-
μεσα σε αυτοπυροδοτούμενες και ελεγχόμενες νάρκες, 
όμως αυτή είναι μία μόνο από τις πολυάριθμες δια-
κρίσεις τους, ανάλογα με το εκάστοτε υιοθετούμενο 
κριτήριο. Χωρίς να απαριθμούνται οι νάρκες αμερικα-
νικής προέλευσης, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισ-
σότεροι από 300 τύποι ναρκών, σε υπηρεσία, με του-
λάχιστον 60 ναυτικές δυνάμεις παγκοσμίως. Συνεπώς 
είναι χρήσιμη η εξέταση των κυριότερων κατηγοριών 
ναρκών, σε αντίθεση με την εξαντλητική παράθεση των 
διαφόρων τύπων τους.

Το μεγαλύτερο οπλοστάσιο ναρκών παγκοσμίως το 

διαθέτει η Κίνα με δεύτερη την Ρωσία και μετά ακο-
λουθούν οι ΗΠΑ. Σημαντικό αριθμό Ναρκών έχει επίσης 
και η Τουρκία. Είναι αυτονόητο το κριτήριο της διάκρι-
σης ανάμεσα σε νάρκες αγκυροβολίου και πυθμένα 
(βυθού), με τους δύο τύπους να συνδυάζουν διαφο-
ρετικά πλεονεκτήματα: Οι νάρκες αγκυροβολίου απο-
τελούν σχετικά απλά και οικονομικά όπλα, όμως εντο-
πίζονται ευκολότερα, ενώ η ανάγκη εξασφάλισης 
πλευστότητας περιορίζει την περιεχόμενη στο εσωτε-
ρικό τους εκρηκτική ύλη. Παραλλαγή τους αποτελούν 
οι ταλαντευόμενες νάρκες, οι οποίες μεταβάλλουν το 
βάθος πόντισής τους μεταξύ προεπιλεγμένων τιμών, 
ούτως ώστε να αντισταθμίζουν τη διακύμανσή του 
λόγω της παλίρροιας. Ο εντοπισμός των ναρκών πυθ-
μένα είναι δυσχερέστερος, ιδίως όσων έχουν ακανό-
νιστο εξωτερικό περίβλημα ή κατασκευασμένο από μη 
μαγνητικό υλικό, ενδεικτικά σκυρόδεμα ή ελαστικό 
αντίστοιχα. Παράλληλα, η δραστικότητά τους αυξάνε-
ται όταν το βάθος πόντισής τους είναι μικρότερο από 
60 m, εξαιτίας της αντανάκλασης του ωστικού κύματος 
της έκρηξης στον πυθμένα.

Η ενεργοποίηση ή όχι του πυροδοτικού μηχανισμού 
με την επαφή της νάρκης στο στόχο τις διακρίνει σε 
νάρκες επαφής και νάρκες επίδρασης. Ο πυροδοτικός 
μηχανισμός των τελευταίων διεγείρεται με την επίδρα-
ση που ασκούν κρίσιμες ιδιότητες ή εκπομπές του 
στόχου, με συνέπεια να υφίστανται νάρκες ακουστικές, 
μαγνητικές και πίεσης, ενώ σπανιότερες είναι εκείνες 
που πυροδοτούνται μέσω υποθαλάσσιου ηλεκτρικού 
δυναμικού, διαταραχών του τοπικού βαρυτικού πεδί-
ου και σεισμικών κυμάτων.

Βεβαίως, ο πυροδοτικός μηχανισμός της ίδιας νάρ-
κης μπορεί να συνδυάζει περισσότερες μεθόδους δι-
έγερσης, με αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση μηχανι-
σμών APM (Acoustic, Pressure, Magnetic). 

Αυτοκατευθυνόμενες ονομάζονται οι νάρκες οι 
οποίες είτε κατευθύνονται αυτόνομα προς το στόχο, 
σε απόσταση έως 20 km, είτε εκτοξεύουν εναντίον του 
τορπίλη, ρουκέτα ή άλλου είδους υποθαλάσσιο βλήμα. 
Παραλλαγή τους είναι οι αποκαλούμενες αναδυόμενες 
νάρκες, οι οποίες αναδύονται αυτόνομα προς το στό-
χο, προωθούμενες από την πλευστότητά τους.

Αντιπροσωπευτικές των τελευταίων κατηγοριών 
είναι η νάρκη Mk60 CAPTOR, η οποία εκτοξεύει κατά 
του στόχου τορπίλη (Mk46 Εικ. 12), οι ρωσικές PMK-1 
/ -2 και οι κινεζικές ΕΜ-52 / -56 και GS112. Κινητές 
ονομάζονται οι νάρκες που αυτοπροωθούνται προς 
την επιθυμητή θέση πόντισής τους, όπως ενδεικτικά η 
εξαπολυόμενη από Υποβρύχιο Κινητή Νάρκη (SLMM) 
Mk67. Τέλος, νάρκες-πεταλίδες (limpet mines) αποκα-
λούνται όσες προσκολλώνται από δύτες στο στόχο. 

Εικ. 12. Αγκυροβολημένη νάρκη και νάρκη τορπίλη.

Κοινωνικά θέματα



Μάρτιος  •  Απρίλιος  2021 451821-2021    200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο εμβολιασμός αποτελεί τη διαδικασία ενεργητικής 
ανοσοποίησης με τη χρήση εμβολίων, δηλαδή 

φαρμακευτικών σκευασμάτων που ενεργοποιούν το 
ενδογενές ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού 
έναντι λοιμογόνων μικροοργανισμών. Αποτέλεσμα και 
στόχος των εμβολίων είναι η ανοσία έναντι ιών και 
βακτηρίων. Ο εμβολιασμός αποτελεί τη μεγαλύτερη 
επιτυχία στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης σώζοντας 
ετησίως εκατομμύρια ζωές. Ποτέ καμία ιατρική παρέμ-
βαση δεν έσωσε τόσες ζωές όσο ο εμβολιασμός.

Ο πρώτος εμβολιασμός έγινε το 1796 από τον Edward 
Jenner που παρακολούθησε την ιστορία ότι στις επαρ-
χιακές περιοχές παραγωγής γάλακτος οι εργαζόμενοι 
δεν νοσούσαν από τη θανατηφόρο τότε ευλογιά. Ο 
Jenner πήρε πύον από το χέρι μιας γυναίκας που έπα-
σχε από ευλογιά των αγελάδων (δαμαλίτιδα) και το 
εισήγαγε στο χέρι ενός οχτάχρονου αγοριού.  Έξι εβδο-
μάδες μετά εμβολίασε τον ιό της ευλογιάς στο αγόρι 
το οποίο δε νόσησε. Αργότερα διαπιστώθηκε η παρό-
μοια γενετική μορφή των 2 ιών. Τα εμβόλια δεύτερης 
γενιάς εισήχθησαν το 1880 από τον Luis Pasteur.

Στη διάθεσή μας έχουμε περισσότερα από 20 εμβό-

λια που παρέχουν προστασία έναντι δυνητικά θανατη-
φόρων νοσημάτων όπως η πολιομυελίτιδα, η διφθερί-
τιδα και η ιλαρά. Εκτός από τη νόσηση, τα εμβόλια 
προφυλάσσουν και από τη μετάδοση, εμποδίζοντας τη 
διασπορά των λοιμώξεων. Κορυφαίο παράδειγμα απο-
τελεί η πλήρης εκρίζωση του ιού της ευλογιάς το 1980. 
Ο εμβολιασμός είναι κύρια παροχή υγείας σε κάθε ορ-
γανωμένο κράτος και αποτελεί βασικό ανθρώπινο δι-
καίωμα. Επόμενος στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας είναι η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας.
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Ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για εμάς και τους 
γύρω μας. Μόλις εμβολιαστούμε ο οργανισμός μας 
δημιουργεί αντισώματα έναντι μικροοργανισμών και 
αποκτά «μνήμη», έτσι ώστε σε πιθανή έκθεσή μας να 
είμαστε προστατευμένοι. Εκτός, όμως από την προ-
στασίας μας, προστατεύουμε την υπόλοιπη κοινωνία, 
διότι δε μεταδίδουμε τη νόσο. Έτσι όταν ένα σημαντι-
κό ποσοστό της κοινωνίας είναι εμβολιασμένο έναντι 
μιας νόσου αποκτάται η «Ανοσία της αγέλης» για την 
οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση εν μέσω της πανδη-
μίας του COVID-19. Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι 
κάθε παθογόνο απαιτεί άλλο ποσοστό ανοσίας πλη-
θυσμού για να μιλάμε για ανοσία της αγέλης. Για πα-
ράδειγμα η ιλαρά απαιτεί 95%, ενώ η πολιομυελίτιδα 
80% ανοσία του πληθυσμού, ποσοστό που διαμορφώ-
νεται από την εάστοτε λοιμογονικότητα του μικροορ-
γανισμού.

 Ο εμβολιασμός απευθύνεται σε όλους ενήλικες και 
παιδιά. Μεγάλος αριθμός εμβολίων χορηγείται στα 
πρώτα στάδια της ζωής ώστε να υπάρχει προστασία 
από παιδικά νοσήματα και νοσήματα ενηλίκων. Σε 
περιπτώσεις, όμως, καταστάσεων όπως σοβαρή ανο-
σοκαταστολή (πχ χημειοθεραπεία) ή επί σοβαρής νό-
σησης ή λοίμωξης, ο εμβολιασμός αναβάλλεται. Επίσης 
αντένδειξη είναι η γνωστή σοβαρή αλλεργία σε κάποιο 
συστατικό ενός εμβολίου. Πρέπει να τονιστεί ότι σε 
χρόνια νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, πνευμονοπά-
θειες ο ασθενής πρέπει -πάντα σε συνεννόηση με τον 
θεράποντα ιατρό-  να υπάρχει πλήρης εμβολιαστική 
κάλυψη.

Για να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο απαιτείται μια σύ-
μπλοκη επιστημονική διεργασία ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια. Κάθε εμβόλιο 
που αναπτύσσεται περνά από 3 φάσεις ανάπτυξης και 
αξιολόγησης, η τελευταία εκ των οποίων αφορά στον 
εμβολιασμό χιλιάδων εθελοντών. Αφού στη συνέχεια 
αναλυθούν τα αποτελέσματα οι ρυθμιστικές αρχές επι-
τρέπουν τη διάθεση στην αγορά ενός εμβολίου. Αξίζει 
να υπογραμμίσουμε ότι το βασικότερο σκέλος κάθε 
κλινικής μελέτης είναι η ασφάλεια με υψηλές προδια-
γραφές και αυστηρότητα. Καθώς η επιστήμη εξελίσσε-
ται η φαρέτρα μας μεγαλώνει με νέα εμβόλια και ο 

χρόνος ανάπτυξής τους μειώνεται σημαντικά.
Τι περιέχει ένα εμβόλιο; Κάθε εμβόλιο αποτελείται 

από το αντιγόνο δηλαδή ένα τμήμα του παθογόνου 
μικροοργανισμού και έναν παράγοντα που βοηθούν 
το ανοσοποιητικό μας να παράγει ισχυρή ανοσία. Επί-
σης περιέχουν συντηρητικά και σταθεροποιητικές ου-
σίες ώστε να μπορεί να σχηματιστεί η τελική μορφή. 
Οι κατηγορίες εμβολίων είναι:

Εμβόλια με ζώντα-εξασθενημένο ιό. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις τμήμα του ιού που δε μπορεί να προκα-
λέσει λοίμωξη, προκαλεί ενεργοποίηση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος και ανοσία. Αυτού του είδους εμ-
βόλια είναι έναντι ιλαρά-ερυθράς-παρωτίτιδας (ΜΜR), 
έναντι rotavirus, έναντι ανεμευλογιάς, έναντι φυματί-
ωσης (BCG) και κίτρινου πυρετού .

Αδρανοποιημένα εμβόλια. Σε αυτή την κατηγορία 
χρησιμοποιούνται νεκρά τμήματα του μικροοργανισμού. 
Αδρανοποιημένα εμβόλια είναι έναντι ηπατίτιδας Α, 
γρίππης, χολέρας, πολιομυελίτιδας και λύσσας.

Τοξοειδή. Εδώ η ανοσία προκαλείται από τοξίνες  
του μικροοργανισμού και διαθέσιμα είναι της διφθε-
ρίτιδας και του τετάνου.

Ανασυνδυασμένα – συζευγμένα – πολυσακχαριδι-
κά - υπομονάδος εμβόλια. Στις περιπτώσεις αυτές ένα 
συγκεκριμένο τμήμα του μικροοργανισμού (πχ μία 
πρωτεΐνη) ενισχύεται και προκαλεί ισχυρή ανοσία. Στην 
κατηγορία ανήκουν το εμβόλιο του αιμόφιλου της ιν-
φλούτζας, της ηπατίτιδας Β, του ιού των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων (HPV), του κοκκύτη, του πνευμονιόκοκκου, 
του μηνιγγιτιδόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα.

Εμβόλια με γενετικό υλικό. Στη συγγραφή του άρ-
θρου έχουμε τη χαρά να συμπεριλάβουμε τα RNA 
εμβόλια. Σε μία μεγάλη στιγμή της ανθρωπότητας μέσα 
στη θανατηφόρο πανδημία του COVID-19, εξαιρετικά 
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σημαντική χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό και 
νέες τεχνολογίες συνδυάστηκαν ιδανικά ώστε να πα-
ραχθεί εμβόλιο έναντι του COVID-19. Χωρίς να γίνουν 
εκπτώσεις στην ερευνητική διαδικασία, αλλά με εξοι-
κονόμηση χρόνου χάρη στην ταχύτατη αποκρυπτογρά-
φηση του γονιδιώματος του ιού και της τεχνολογίας 
mRNA εμβολίου που «περίμενε» να εφαρμοστεί, στις 
8-12-2020 ξεκίνησε να χορηγείται το νέο εμβόλιο. Στη 
συγκεκριμένη κατηγορία αγγελιοφόρο RNA (mRNA) 
εισάγεται στον οργανισμό ώστε να υποστεί τη διαδι-
κασία της «μετάφρασης» και να παραχθεί η πρωτεΐνη 
«ακίδα» του ιού. Mετάφραση είναι η ζωτικής σημασί-
ας για το κύτταρο διαδικασία παραγωγής πρωτεϊνών 
αποκωδικοποιώντας το RNA που παράγουμε από το 
DNA μας. Σε αυτή την περίπτωση εμβολίου αντί να 
χορηγηθεί ο ιός ή ένα τμήμα αυτού, χορηγείται mRNA. 
Ο οργανισμός μας το «διαβάζει», παράγει την πρωτε-
ΐνη του ιού την οποία αναγνωρίζει ως ξένη και προκα-
λείται η ανοσιακή αντίδραση.

Η αγωνία και το ερώτημα όλων είναι φυσικά η ασφά-
λεια των εμβολίων. Η διαδικασία ανάπτυξής τους εξα-
σφαλίζει την ασφάλεια, όπως αναφέραμε, και στην 
ιστορία του εμβολιασμού σοβαρές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες ήταν εξαιρετικά σπάνιες. Οι συνήθεις αντιδράσεις 
είναι τοπικός ερεθισμός στο σημείο της ένεσης, χαμη-
λός πυρετός που υποχωρεί αυτόματα. Όπως σε κάθε 
φάρμακο είναι δυνατό να επαχθεί αλλεργική αντίδρα-
ση, γι αυτό ο εμβολιασμός γίνεται κατόπιν λήψης ια-
τρικού ιστορικού και πραγματοποιείται από επαγγελ-
ματίες υγείας. Δυστυχώς στην πανδημία των ψευδών 
ειδήσεων διαδίδονται και ανυπόστατες θεωρίες σχε-
τικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού. Κύριο παρά-
δειγμα είναι η συσχέτιση με αυτισμό, το οποίο έχει 
απορριφθεί κατηγορηματικά με πολλά χρόνια παρα-
κολούθησης, καταγραφών και ερευνών. Η φήμη αυτή 
ξεκίνησε από μια δημοσίευση σε ιατρικό περιοδικό 
από τον Βρετανό ιατρό Andrew Wakefield  για πιθανή 
υποψία αυτισμού μετά το εμβόλιο MMR. Εκπονήθηκαν 
πλήθος ερευνών για να αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία 
ότι επρόκειτο για απάτη. Η μελέτη αποτελείτο ψευδή 

στοιχεία, το περιοδικό την απέσυρε άμεσα και ο συγ-
γραφέας με τους συνεργάτες του κατηγορήθηκαν και 
καταδικάστηκαν από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC) 
της Μεγάλης Βρετανίας για σοβαρά επαγγελματικά, 
μεθοδολογικά και αντιδεοντολογικά παραπτώματα. 
Στη συνέχεια, η σχέση εμβολίων και αυτισμού απορ-
ρίφθηκε και από νέες μεγάλες μελέτες ώστε πλέον να 
είμαστε απόλυτα σίγουροι για τη μηδενική συσχέτιση.

Κάθε χώρα έχει καταστήσει εθνικό πρόγραμμα εμ-
βολιασμού βασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες. Χωρίζεται σε πρόγραμμα παίδων και ενηλίκων. 
Ο εμβολιασμός συνεχίζεται και στην ενήλικο ζωή και 
προστίθενται νέα εμβόλια βάσει του προφίλ κινδύνου 
κάθε ατόμου. Στην Ελλάδα τα εμβόλια αποζημιώνονται 
από το σύστημα Υγείας και γίνονται δωρεάν μετά από 
συνταγογράφηση.

Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού στο θέμα του εμβολιασμού και 
να καταρριφθούν μύθοι γύρω απ’ αυτόν. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος 
από το Ευρωπαϊκό Kέντρο Eλέγχου και πρόληψης Νο-
σημάτων ECDC (www.ecdc.europa.eu/immunization-
and-vaccines) και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/tag/embolia). 

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

Η γενναιοψυχία του Κολοκοτρώνη
Μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρό-
νων από την επανάσταση του 1821 και τη δη-
μιουργία του Νεοελληνικού Κράτους, θα ήταν 
σκόπιμο να αναφέρουμε ένα ιστορικό ανέκδοτο 
από τη ζωή και την καθημερινότητα του αρχι-
στρατήγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μέσα στις 
πολεμικές συνθήκες. 

Κάποια μέρα ο Κολοκοτρώνης παρατήρησε 
ένα υποτακτικό του για κάποιο παράπτωμά του, 
οπότε αυτός νευρίασε και σηκώνει το όπλο του 
και σημαδεύει τον Κολοκοτρώνη για να τον σκο-
τώσει αλλά για καλή του τύχη το όπλο δεν εκ-
πυρσοκρότησε. Τότε ο Γέρος του Μωριά με ψυ-
χραιμία λέει στον επίδοξο δολοφόνο του: «δεν 
σε τιμωρώ γι’ αυτό που έκανες, αλλά γιατί δεν 
φρόντισες να συντηρήσεις το όπλο σου». Εδώ 
φαίνεται όλη η μεγαλοψυχία του Κολοκοτρώνη.

Η θρησκοληψία του Κων. Κανάρη
Ο Κων/νος Κανάρης ο μπουρλοτιέρης είχε με-
γάλη πίστη στο Θεό και τον Χριστό και πίστευε, 
ότι τα πάντα μπορεί να πετύχει με τη βοήθεια 
του Θεού. Γι’ αυτό πριν από κάποιο εγχείρημα 
πήγαινε στην εκκλησία και προσευχόταν για την 
επιτυχία του εγχερήματός του. ¨Οταν αποφάσι-
σει να εκδικηθεί τον καταστροφή της Χίου το 
1822 ανέβηκε στη Σκύρο στον Μοναστήρι του 
Άη Γιώργη και αφού προσκύνησε έκανε και το 
τάμα του.

Μετά το κατόρθωμα του Κανάρη να πυρπο-
λήσει τη Ναυαρχίδα του Οθωμανικού στόλου 
και να σκοτωθεί και ο Ναύαρχός της Καρά Αλή 
γεμάτος χαρά και καμάρι θυμήθηκε το τάμα 
που είχε τάξει στον Αγιο Γεώργιο τον Σκυριανό 
που έκανε θαύματα.... Τότε αγόρασε ένα πολυ-
έλαιο και πήγε και τον αφιέρωσε στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα αν επισκεφθείτε το 
Μοναστήρι θα δείτε τον πολυέλαιο που μαρτυ-
ρεί την εποχή του, με μια μικρή ταμπελίτσα να 
γράφει «το καντήλι του Κανάρη». 

Αυτό δηλώνει με πολλά μηνύματα ότι οι Έλ-
ληνες παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν έχα-
σαν την πίστη τους. Γι’ αυτά τα δύο πολεμώ «για 

του Χριστού την πίστη την Αγία και για την Πα-

τρίδος της Ελευθερία» και αν χάσω ένα από τα 

δύο, δεν έχει νόημα να ζω. Με αυτά τα ιδανικά 

και τις αξίες μεγάλωσαν και ανδρώθηκαν γενεές 

επί γενεών στον σκλαβωμένο Ελληνισμό.

Ο τουρισμός πηγή εσόδων αλλά και 
αιτία εξάπλωσης του ιού covid 19

Mε τις σημερινές συνθήκες διασποράς του κο-

ρωνοϊού στην κοινότητα που αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται στην κορύφωσή του, δεν βλέπουμε 

πολύ κοντά τους τουρίστες να φτιάχνουν βαλί-

τσες για την Ελλάδα, όπου θεωρείται ένας πολύ 

ελκυστικός προορισμός. Ο τουρισμός για την 

Ελλάδα, αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή εσό-

δων, αν σκεφθούμε, πόσοι υπάλληλοι βρίσκουν 

εργασία. Από τα αεροδρόμια, εστιατόρια, ξενο-

δοχεία, μέσα μεταφοράς και τόσες άλλες πα-

ράλληλες εργασίες. Άρα ο τουρισμός είναι η πιο 

βαριά βιομηχανία του ελληνικού κράτους.

Παράλληλα ενώ συνεχώς μιλάμε για την οι-

κονομία και την υγεία, όμως ξεχνάμε την κοινω-

νική ψυχολογία και τις κοινωνικές σχέσεις που 

έχουν φθάσει στο Ναδίρ. Άρα χρειάζεται συνε-

κτίμηση των δύο παραγόντων και να πράξουμε 

κυβέρνηση και λαός το ορθόν.

Τα εν οίκω μη εν δήμω....

Παίρνοντας αφορμή από ένα άρθρο του έγκρι-

του δημοσιογράφου Γ. Μασσαβέτα ο οποίος 

σχολιάζει την προετοιμασία των υπό επιστρά-

τευση ιδιωτών-ιατρών για ενίσχυση των Νοσο-

κομειακών γιατρών της χώρας μας, αναφέρει τα 

ακόλουθα και τα οποία εγκρίνω απολύτως: «Οι 

άνθρωποι σε έκτακτες συνθήκες δεν επιτάσσο-

νται. Επίταξη γίνεται μόνο στα άψυχα αντικεί-

μενα, μπορεί βέβαια και στα έμψυχα, αλλά σε 

τετράποδα, άλογα, μουλάρια κ.λπ.

Συνήθως η επίταξη γίνεται σε αντικείμενα-κτή-

ρια-καράβια κ.λπ. Αυτά τουλάχιστον εμείς του 

Ναυτικού να μην τα λέμε.... «Τοπική εφημερίδα 

Λέσβου "ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ"».
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Eπίσκεψη Προέδρου ΕΑΑΝ στον 
Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως  
κ. Παναγιώτη Πικραμμένο

Αθήνα 22 Μαρτίου 2021- Αριθ. Πρωτ.: 32

Μετά την αποδοχή αιτήματος συνάντησης για ενημέ-
ρωση θεμάτων που απασχολούν την ΕΑΑΝ και υπό το 
πλαίσιο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω 
της πανδημίας covid-19, ο πρόεδρος  της ΕΑΑΝ, Αντι-
ναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ, την Πέμπτη 19 
Μαρτίου 2021, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβερνήσεως κ. Παναγιώτη Πικραμμένο.

Κατά την συζήτηση, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα θερ-
μό κλίμα, ο κ. Γερούκης ενημέρωσε τον κ. Πικραμμένο, 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα απόστρατα 
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και εν γένει αυτά των 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και χρήζουν επίλυσης 
από την πολιτεία. 

Με το πέρας της συζητήσεως, ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ 
ευχαρίστησε τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, για 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και του παρέδωσε υπόμνημα 
με τα ζητήματα που απασχολούν τους απόστρατους 
Αξιωματικούς του ΠΝ.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς: Τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως  
κ. Παναγιώτη Πικραμμένο
Θέμα: Zητήματα που απασχολούν τους 
απόστρατους αξιωματικούς του ΠΝ

Μετοχικά Ταμεία
Σχετικά με τα δημοσιεύματα του τύπου, που ασχολείται 
με θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρεται ότι τα 
Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.) των Ενόπλων Δυνάμεων θα 
υποστούν νέα περικοπή εσόδων, με πιθανή μείωση του 
4% των κρατήσεων από εξοπλιστικά προγράμματα που 
πηγαίνει στο Μ.Τ. του κλάδου που γίνεται το πρόγραμμα.

Ο ρόλος και η αποστολή των Μ.Τ. καθορίζονται ρητά 
στους ιδρυτικούς νόμους αυτών οι οποίοι εξακολουθούν 
να τελούν σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 
4494/2017, που τροποποίησε το άρθρο 47 του ν. 
4387/2016.

Σημαντικός πόρος των Μ.Τ. πέραν όλων των άλλων 
(εισφορές μετόχων, τόκοι διαθεσίμων, έσοδα χαρτο-
φυλακίου κινητών αξιών, έσοδα εκμετάλλευσης ακί-
νητης περιουσίας, φαρικά τέλη κ.λπ.) είναι και οι κρα-
τήσεις 4%,επί των πάσης φύσεως δαπανών όπου 
σύμφωνα με το ν.δ. 3981/1959 διενεργούνται ξεχωρι-
στά για κάθε ταμείο. 

Πρόσφατα δε,αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο από τη Βουλή των Ελλήνων,κα-
τά την κύρωση του ν. 4766/2021 για την σύμβαση των 
αεροσκαφών Rafale, όπου οι κρατήσεις αυτές αποτε-
λούν πηγή εσόδων, άρρηκτα συνδεδεμένες με το οικείο 
Μετοχικό Ταμείο, όπως ισχύει εδώ και 62 χρόνια από 
το 1959.

Διαχρονικά όλοι οι νομοθέτες, σεβάστηκαν την 
αυτοτέλεια των τριών (3) Μετοχικών Ταμείων, τόσο 
στην ανεξαρτησία των Διοικήσεων, όσο και στην αυ-
τοτελή διαχείριση των εσόδων τους. 

Ζητούμε να διατηρηθεί η εδώ και 62 χρόνια ισχύ-
ουσα νομοθεσία κατανομής των πόρων ανά κλάδο και 
το 4% ως έσοδο των ταμείων, από προμήθειες ή εξο-
πλιστικά προγράμματα.

Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό
Με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 επήλθαν δραματικές 
και διπλές μειώσεις στις συντάξεις των στρατιωτικών 
συνταξιούχων έναντι των υπολοίπων και για τον λόγο 
αυτό οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων ΕΔ από κοινού 
προσέφυγαν στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, τον Δεκέμβριο του 2018 η 
τότε πολιτική ηγεσία υλοποίησε εν μέρει τις παραπάνω 
αποφάσεις και επέστρεψε  εφάπαξ  ποσό, σε όλους 
τους συνταξιούχους συναδέλφους βάσει των διατάξε-
ων του Ν. 4575/2018, χωρίς όμως να επανέλθουν οι 
συντάξιμες αποδοχές μας στο υφιστάμενο καθεστώς 
του Ιουλίου 2012 ως όριζαν οι υπ’ αριθμ αποφάσεις: 
2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., 
ήτοι να  αποκατασταθεί η μείωση στο 100% αυτής και 
όχι μόνον στο 50%.

Κατόπιν των ανωτέρω και για αποκατάσταση της 
αδικίας, ζητούμε την ορθή εφαρμογή των ακυρωτικών 
αποφάσεων υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016  της 
Ολομέλειας του ΣτΕ, για επιστροφή των συντάξιμων 
αποδοχών μας, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας 
Υπάρχει οκταετής αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης 
διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4150/2013, 
«για καθορισμό ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτι-
κής ικανότητας (ΑΝΙ) από τους αξιωματικούς που προ-
έρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα- 
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ΠΡΟΣ : ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Σταδίου 29, ΤΚ 
105 59 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Υφυπουργού Εργασίας/
Ασφάλισης Π. Τσακλόγλου επί θεμάτων/προ-
βλημάτων συνταξιούχων Στρατιωτικών
Αξιότιμε κ. Υπουργέ

1. Το «Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Απο-
στράτων Αξιωματικών ΕΔ», εκπροσωπώντας ως φορέ-
ας, πάνω από 65.000 οικογένειες απόστρατων στελεχών 
των Ε.Δ. και ορφανικών οικογενειών, σας παραθέτου-
με παρακάτω τα σοβαρά υφιστάμενα προβλήματα, 
συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.

α. Δεν έχει γίνει η επαναφορά των συντάξιμων 
αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα επί-
πεδα του Ιουλίου του 2012, ως όριζαν οι υπ’ αριθμ 
αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας 
του Σ.τ.Ε., στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των 
στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, 
καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων δεν 
μειωθήκαν οι συντάξιμες αποδοχές, από τις οι οποίες 
βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός εκάστου, 
υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη. 

β. Απαιτείται επανεξέταση της διανομής 0,20 € από 
την κράτηση στους συνταξιούχους σύμφωνα με το άρθ. 
102 του ν. 4387/16 για ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών 
Οργανώσεων, ώστε αυτή να γίνεται υπέρ των Ενώσεων 
Αποστράτων, προς όφελος του συνόλου των απόστρα-
των και των ορφανικών οικογενειών αυτών ως οι μο-
ναδικές Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις, έχοντας την 

επιμέλεια των συμφερόντων των μελών τους, σύμφω-
να με την παρ. 1γ του άρθρου 2 του ιδρυτικού νόμου 
«Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων» Ν.Δ. 1171/1972 (ΦΕΚΑ’ 82), με πάνω από 
100.000 μέλη και εκλεγμένα Δ/Σ και όχι να διανέμεται 
σε απλά σωματεία (συλλόγους) με ελάχιστα εγγεγραμ-
μένα μέλη, τα οποία παράλληλα είναι και μέλη των 
Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς ουδεμία μελέτη και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, με την με την 
ακατάληπτη αιτιολογία ότι Ενώσεις Αποστράτων είναι 
Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου. Για τον λόγο 
αυτόν, με δεδομένη την άρνηση του υπουργείου να 
μας ακούσει, μέχρι τώρα, αναγκαστήκαμε να καταφύ-
γουμε στα δικαστήρια. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής 
είναι στις 20 Μαΐου, ενώ θα μπορούσε να έχει λυθεί 
με απλή, υπουργική παρέμβαση.

γ. Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ και στελέχω-
ση ΔΣ/ΕΦΚΑ.

δ. Απασχόληση Συνταξιούχων.
2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην ευαι-

σθητοποίησή σας αλλά και στην ουσιώδη συμβολή σας 
με τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυσή 
τους, ιδιαίτερα του θέματος που αφορά την επανα-
φορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών 
συνταξιούχων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, στο 
πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών 
με τους υπόλοιπους συνταξιούχους και σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016 της 
Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Αρ. Πρωτ.: 36/2021     Αθήνα 07 Απρ 2021

Ελληνική Ακτοφυλακή» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση STCW 1978. Αποτέλεσμα 
της πολύχρονης καθυστέρησης έκδοσης του ΠΔ είναι 
η στέρηση του δικαιώματος αναζήτησης εργασίας στο 

Εμπορικό ναυτικό στους προερχόμενους Αξιωματικούς 
από το ΠΝ ή ΛΣ, που έχουν τα απαραίτητα προσόντα 
και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Για το ΔΣ

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα ’ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
   Κωστής Παλαμής



Χρήσιμες πληροφορίες
Μάρτιος  •  Απρίλιος  2021 511821-2021    200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

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 – ανα-
κοινώσεις 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 ενδιαφερόμε-
νοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Για να δημοσι-
ευθούν θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι την 19η εκάστου μονού μήνα.

Διάφορα
• Θυρεός υποδοχής σπαθιών χειροποίητος, ξυλόγλυπτος. Δικέ-

φαλος Βυζαντινός Αετός. Υποδέχεται ξίφη αξιωματικών. Πληρο-
φορίες: Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ (εα) Ρούλιας Ελευθέριος. www.
galleryvrioniroulia.gr

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

• Αγία Άννα Νάξου: Ενοικιαζόμενα δωμάτια πλήρως εξοπλισμέ-
να. Προσφορά 120 Eυρώ για 5 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο την 
περίοδο από 20/5/2021 - 20/6/2021 και 20/9/2021 - 30/11/2021. 
τηλ. 6981 814681.

• Γραφείο τελετών «ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» Απόστρατος ΠΝ, 
ειδικές τιμές για την οικογένεια ΠΝ & ΛΣ. Φειδιππίδου 25, Αθή-
να, τηλ. 2107780917, 6944 360237.

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

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ 2021.
 5 ΝΥΧΤΕΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 120 ΕΥΡΩ. Η προσφορά ισχύει 

για το διάστημα 20/5-20/6 και 20/9-30/11. Τηλ: 6981 814681
www.litsa-studios.gr.

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. 

• Πωλείται οικόπεδο στο Αλιβέρι ΟΣΜΑΝ Ο.Τ 250/11. Τιμή συζη-
τήσιμη. τηλ.6946 784069 (Πλοίαρχος (Ε)  Π. Κτιστάκης)

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 δημο-

σιεύεται 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 προ-

σωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη στρέφεται 

κατά των θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, καθώς και των εθνικών θέ-
σεων.

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

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

Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέ-
ροντα, σε επίσημη γλώσσα.

Η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική 
επιτροπή.

Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο 
έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτότυπο και όχι αντίγραφο.

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

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

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

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»
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Ο Σταυρός του Κυρίου είναι  το

σύμβολο της υπέρτατης θυσίας, 

της παρηγοριάς, της αγονάτιστης ελπίδας, 

της αδελφοσύνης και της σοφίας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Αγάπη και Αλληλεγγύη

εύχεται σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ  
και στις οικογένειές τους 

ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ 

Ευχαριστήρια επιστολή 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΑΑΝ   Πειραιάς: 10-2-21 
Αντιναύαρχο Θ. Γερούκη ΠΝ ε.α.

Αξιότιμε κύριε Ναύαρχε,
Με την παρούσα επιθυμούμε να εκφράσουμε τόσο προς εσάς, όσο και προς όλους τους Αποστράτους Αξιωματικούς ΠΝ που εκπροσωπεί-
τε, τις ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον που επιδείξατε με την αποστολή στεφάνου στη νεκρώσιμη ακολουθία του Αντιπλοιάρχου (Ε) Λ. 
Σταμπολιάδη ΠΝ εα.

Στην παρούσα δύσκολη περίοδο που όλοι περνάμε λόγω περιορισμών COVID 19, δεν είχαμε την ευκαιρία να αποδώσουμε στον 
πολυαγαπημένο μας τις τιμές που θα επιθυμούσαμε και του άξιζαν, σύμφωνα και με τα έθιμα της Πατρίδας μας. Ως εκ τούτου, η χει-
ρονομία σας, μας συγκίνησε επιπρόσθετα και τιμά τόσο τον εκλιπόντα όσο και την οικογένειά μας. Αποτελεί δε, έμπρακτη απόδειξη ότι 
δεν ξεχνιούνται οι φιλότιμες και συχνά υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του ΠΝ, ακόμα και σε καιρό ειρήνης, για τη δια-
τήρησή του σε υψηλό επίπεδο και ετοιμότητα για υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Πατρίδας μας, όποτε απαιτηθεί.Να είστε πάντα 
καλά, να τηρείτε τις παραδόσεις του ΠΝ τιμώντας τη μνήμη όσων τίμησαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους το ΠΝ μας.

Με μεγάλη εκτίμηση
Η Σύζυγος Δέσποινα Σταμπολιάδη 
Τα Τέκνα Ευριπίδης  και Γεώργιος Σταμπολιάδης

Εις μνήμην 
Από τον Πλοίαρχο (Ε) Παναγιώτη Φλωρόπουλο 50 ευρώ εις μνήμην του Αντιπλοιάρχου Λάζαρου Σταμπολιάδη.

Έκφραση συλλυπητηρίων 
Το Δ.Σ και τα μέλη του παραρτήματος εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν για την πρόωρη απώλεια του αγαπη-
μένου μέλους, Υποναυάρχου Κ. Ξύτσα  ΠΝ ε.α. Είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κοντά ως μέλος  Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν  όπου υπήρ-
ξε πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης σε όλες μας τις πρωτοβουλίες. Πάντοτε ευγενής, κύριος. Θα τον θυμόμαστε με τα ευγενέστερα 
αισθήματα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Παρακαλούμε όπως μεταφέρετε τα συλλυπητήριά μας  και στην αγαπημένη του σύζυγο.

Αντιναύαρχος ε.α.
Δημήτριος Μποιλές ΠΝ
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Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο περιγράφει το μέλλον της 
μάθησης και της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την πληροφορική, 
την επιχειρηματικότητα, την αγορά εργασίας και τη δια βίου μά-
θηση.

Στα 4 κεφάλαια του βιβλίου, η εκπαιδευτικός Αθηνά Πριμικίρη, 
παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τις τάσεις του 21ου αιώνα, την 
προτεινόμενη εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών που προ-
κύπτουν από τις νέες τάσεις, τις απαιτήσεις της επιχειρηματικότη-
τας και τη σχετική εκπαίδευση του επιχειρείν. 

Όλα αυτά βέβαια πραγματοποιούνται μέσω των στόχων που 
θέτει η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, και της 4ης ΒιομηχανικήςΕπανάστα-
σης. 

Πολύ ωραία ανάλυση που παραπέμπει στο μέλλον με πολλά 
σχεδιαγράμματα, επιχειρήματα και παραδείγματα.

Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για τους τωρινούς 
καθώς και τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους 
του παρόντος και του μέλλοντος αλλά κυρίως τους αρμοδίους της 
Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας που σχεδιάζουν το μέλλον 
της εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια όχι μόνο βραχυπρόθεσμα 
αλλά και μεσοπρόθεσμα και θα τολμούσα να πω και μακροπρόθε-
σμα.

Με τιμή
Συμεών Κωνσταντινίδης

Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
Ωκεανογράφος Μετεωρολόγος Msc USA

ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0*
Μάθηση και Δεξιότητες του 21ου αιώνα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Βιβλιοπαρουσίαση

Tο παράπονο ενός Αξιωματικού (Πλοιάρχου ΠΝ)
Και ξαφνικά έλαβα ένα μήνυμα προήχθην σε πλοίαρχο. Το πώς έγινε, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Ας είναι καλά ένας καλός συνάδελφος 
που με πληροφόρησε. Διαφορετικά θα το μάθαινα μετά θάνατο.

Το αγαπημένο μου Πολεμικό Ναυτικό, που όλη μου τη ζωή διέθεσα, δεν είχε την ευαισθησία να μου το αναγγείλει. 
Εκείνο όμως που δεν μπόρεσα να καταλάβω, είναι προς τί το όφελος από την προαγωγή αυτή. 
Αφού καμιά οικονομική διαφορά δεν πρόκειται να δούμε. Μήπως και μετά θάνατο υπάρχουν διακρίσεις ; Και γιατί εξαιρέθηκαν τόσοι 

καλοί και άξιοι συνάδελφοι, που με τόσο πάθος, έδωσαν τη ζωή τους στο αγαπημένο τους ναυτικό.
Το λεμόνι όταν το στίβουμε, την λεμονόκουπα, την πετάμε.
Τι ειρωνεία, πλοίαρχος ΠΝ, Φλωρόπουλος Παναγιώτης.
Όταν μετά από 35 χρόνια, τα πιο νεανικά και δημιουργικά, που αφιέρωσα με αγάπη και αφοσίωση στο Πολεμικό Ναυτικό, εκλήθην στο 

ΓΕΝ, να πάρω το απολυτήριο. Ένας ναύτης μού το έδωσε και μου ευχήθηκε «καλός πολίτης».
Ευτυχώς, που στον ναύσταθμο Κρήτης που υπηρετούσα, είχα ένα καλό, δίκαιο και αγαπητό διοικητή, ναύαρχος Φωστιέρης τώρα, που 

κατά την αποχαιρετιστήρια δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε με δικές μου δαπάνες, είπε μερικά καλά λόγια.
Τα χάπι χρυσώθηκε.
Στα ογδονταδύο μου χρόνια που έζησα, διανύοντας το ογδοηκοστό τρίτο, για τον εαυτό μου είμαι υπερήφανος για τρεις λόγους :
α. Διότι γεννήθηκα ΕΛΛΗΝΑΣ άνδρας Χριστιανός Ορθόδοξος
β. Διότι είμαι γραμμένος στα μητρώα αρρένων της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
γ. Διότι τα καλύτερά μου χρόνια τα διέθεσα στην πατρίδα υπηρετώντας το Ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό για 35 χρόνια, 1954-1989.
Που τόσο πολύ αγάπησα, που και αυτό με τη σειρά του, φρόντισε για την καλύτερή μου μόρφωση και εξέλιξή μου.
Ο Πλοίαρχος ΠΝ (Ε) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
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Παραθερισμός EAAN για το έτος 2021
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά Ξενοδοχεία-
Πανσιόν-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 συμπληρώ-
νονται 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 περίπτω-
ση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πί-
νακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πί-
νακα Δ (ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά. Επίσης να διαπιστώνεται 
από τους ιδίους ότι το αίτημά τους καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εφόσον εξαντληθεί και ο πί-
νακας 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 παραθερι-
σμού, εφόσον επιθυμεί να παραθερίσει εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσει με 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 πα-
ραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.

4. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί της περιόδου που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθε-
ρισμού, 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 φι-

λοξενίας 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 

Παραθερισμός
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θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέ-
γαση 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
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 μέγι-
στο 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-ενοικιαζό-
μενα 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 ΠΑΡΑΘΕΡΙ-
ΣΤΙΚΑ 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 ΠΑ-
ΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η 
Ημερομηνία  24 Μαρτίου 2021  Αριθ. Πρωτ. 33 

Θέμα: Παραθερισμός Θέρους ΕΑΑΝ έτους 2021
 Παραθεριστικά Κέντρα ΠΝ και ΙΔ Ξενοδοχεία - Πανσιόν - Ενοικ. Δωμάτια
ΣΧΕΤ : ΓΕΝ/Β3-VI Φ.440.1/5/218567/Σ.1714//18-03-21
Σύμφωνα με το σχετικό, οι περίοδοι στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και ιδιωτικά ξενοδοχεία - πανσιόν - ενοικια-
ζόμενα δωμάτια είναι όπως κατωτέρω.
Α. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 2021 

Περίοδος από έως
1η (Α) περίοδος Παρασκευή   28 Μαΐου  έως  Τετάρτη 09 Ιουνίου
2η (Β) περίοδος Παρασκευή   11 Ιουνίου έως Τετάρτη 23 Ιουνίου
3η ( Γ) περίοδος Παρασκευή   25 Ιουνίου έως Τετάρτη 07 Ιουλίου
4η (Δ) περίοδος Παρασκευή  09 Ιουλίου έως Τετάρτη 21 Ιουλίου
5η (Ε) περίοδος Παρασκευή 23 Ιουλίου έως Τετάρτη 04 Αυγούστου
6η (ΣΤ) περίοδος Παρασκευή 06 Αυγούστου έως Τετάρτη 18 Αυγούστου
7η (Ζ) περίοδος Παρασκευή  20 Αυγούστου έως Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου
8η (Η) περίοδος Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
9η (Θ) περίοδος Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου  έως Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου
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Β. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ 2021
Περίοδος από έως
1η  (Α) περίοδος Σάββατο 15 Μαΐου έως  Παρασκευή  28 Μαΐου
2η (Β) περίοδος Σάββατο  29 Μαΐου  έως  Παρασκευή 11 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος Σάββατο  12 Ιουνίου έως  Παρασκευή 25 Ιουνίου 
------------------------------------------------------------------------------------------
9η (Θ) περίοδος Σάββατο 04 Σεπτεμβρίου  έως  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου
10η (Ι) περίοδος Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου  έως  Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 

Γ. Ιδιωτικά Ξενοδοχεία - Πανσιόν - Ενοικ. Δωμάτια 2021 
Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά : 
• Για δύο δικαιούμενα άτομα  35 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 350 ευρώ
• Για κάθε άτομο δικαιούμενο 25 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά  250 ευρώ 
• Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά 40 ευρώ ημερησίως  το μέγιστο συνολικά 

τα 400 ευρώ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δύνανται οι παραπάνω  να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο 
από τις αναφερόμενες  ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 
400 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης δύνανται να παραθερίσουν για λιγότερες από 10 ημέρες, επιδοτούμενοι με την 
αντίστοιχη προβλεπόμενη ημερήσια επιδότηση, ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις και ανεξάρτητα από το κατα-
βληθέν από αυτόν ποσόν. Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε 
οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Δ. Περίοδοι Παραθερισμού Φάρων (Αρκίτσας Φθιώτιδος 2021)
Περίοδος
1η (Α) περίοδος 16-24  Μαΐου              
2η (Β) περίοδος 25 Μαΐου - 02 Ιουνίου      
3η (Γ) περίοδος 03-11 Ιουνίου   
4η (Δ) περίοδος 12-20 Ιουνίου   
5η (Ε) περίοδος 21-29  Ιουνίου 
6η (ΣΤ) περίοδος 30 Ιουν  -08 Ιουλίου
7η (Ζ) περίοδος  09-17 Ιουλίου
8η (Η) περίοδος  18 -26 Ιουλίου
9η (Θ) περίοδος 27 Ιουλ-04 Αυγούστου
10η (Ι) περίοδος 05-13 Αυγούστου 
11η (ΙΑ) περίοδος 16-24 Αυγούστου
12η (ΙΒ) περίοδος 25 Αυγ-02 Σεπτεμβρίου
13η (ΙΓ) περίοδος 03-11 Σεπτεμβρίου
14η (ΙΔ) περίοδος 12-20 Σεπτεμβρίου

Ε. Περίοδοι Παραθερισμού  ΚΕ ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΠΝ 2021
1η (Α) περίοδος 26 Ιουν-03 Ιουλίου  
2η (Β) περίοδος 03-10 Ιουλίου
3η (Γ) περίοδος 10-17 Ιουλίου           
4η (Δ) περίοδος 17-24 Ιουλίου           
5η (Ε) περίοδος 24- 31 Ιουλίου         
6η (ΣΤ) περίοδος 31 Ιουλ-07 Αυγούστου 
7η (Ζ) περίοδος 07-14  Αυγούστου
8η (Η) περίοδος 14-21 Αυγούστου  
9η (Θ) περίοδος 21-28 Αυγούστου
10η (Ι) περίοδος 28 Αυγ-04  Σεπτεμβρίου

Στ. Χρήση Κοινόχρηστων Υποδομών Ψυχαγωγίας ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2021
Σας γνωρίζεται η δυνατότητα πρόσβασης, από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς ε.α. ΠΝ, των 
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κοινόχρηστων υποδομών ψυχαγωγίας, της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, από Παρασκευή 4 Ιουνίου έως Κυριακή 26 
Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες να έλθετε σε επικοινωνία με το τμήμα θερέτρου οικισμού στο τηλ. 
210 5531786.

Σημείωση: 
α. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις παραθερισμού θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 05 ΜΑΪΟΥ 2021 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).
β. Αποστολή δικαιολογητικών για ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους-Μονογονεϊκές οικογένειες ή πιστοποιητικά σπουδών θα 

γίνονται ΜΟΝΟ στο e-mail: paratherismos@eaan.gr. 
 Υπενθυμίζεται για ΑΜΕΑ παρελθόντων ετών οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω κατηγορία, ότι  

ΔΕΝ χρειάζεται αποστολή εκ νέου δικαιολογητικών. 
 Επίσης προσοχή τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ να είναι επικαιροποιημένα (2020-2021) και να αποστέλονται 

έγκαιρα μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
γ. Τυχόν προβλήματα υποβολής αιτήσεων, ερωτήσεις, απορίες που αφορούν τον παραθερισμό, μπορείτε να 

αποστέλλετε mail στο paratherismos@eaan.gr και θα λαμβάνετε έγκαιρη απάντηση. Τηλεφωνική ή άλλη 
επικοινωνία δεν είναι εφικτή.

O Πρόεδρος ΕΑΑΝ
                              Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ

Οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι ΕΑΑΝ
ΤΕ/ΕΑΑΝ Βαθμός - Ονοματεπώνυμο
Καλιφόρνια  Η.Π.Α Αντιναύαρχος (ΥΙ) ε.α. Αλέξανδρος Κοκκινίδης ΠΝ

Νομών Εβρου & Ροδόπης Αντιπλοίαρχος ε.α. Α. Κατσίκης ΠΝ

Νομού Κιλκίς Ανθυπασπιστής ε.α. Νικόλαος Νίτσας ΠΝ

Νομού Χαλκιδικής Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Νικόλαος Χλιάρας ΠΝ

Νομού Ημαθίας Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Ευάγγελος Γαβριηλάκης ΠΝ

Νομού Μαγνησίας Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δημήτριος Θεοδώρου ΠΝ

Νομού Πρεβέζης Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. Διονύσιος Παππάς ΠΝ

Νομού Λαρίσης Αντιπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης Αλειφέρης ΠΝ

Νήσου Ζακύνθου  Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Διονύσιος Κιούρκας ΠΝ

Νομού Φθιώτιδας Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γεώργιος Καλλιώρας ΠΝ

Νομού Φωκίδας Αρχιπλοίαρχος ΛΣ Ανάργυρος Κεφαλάς ε.α.

Νήσου Χάλκης Πλοίαρχος ε.α. Ιωάννης Απροποταμίτης ΠΝ

Νήσων Χίου-Ψαρών-Οινουσών Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Βορριάς ΠΝ

Νήσου Σύρου Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Διονύσιος Γιατράς ΠΝ

Νομός Ευβοίας Ανθυπασπιστής  ε.α. Σπυρίδων Μανωλάτος ΠΝ

Νήσου Αίγινας Αντιναύαρχος ε.α. Γεώργιος Κραουνάκης ΠΝ

Νήσου Λέρου Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Μιχαήλ Κυπριωτάκης ΠΝ

Νήσου Λέσβου Αντιναύαρχος ε.α. Δημήτριος Παπαγιαννίδης ΠΝ

Νομός Κορίνθου Υποναύαρχος ε.α. Στέφανος Ορφανός ΠΝ

Νομού Μεσσηνίας Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γεώργιος Φασιάνης ΠΝ

Νομού Ρεθύμνου Κρήτης Πλωτάρχης (ΕΜ) ε.α. Νεκτάριος Μεταξάκης ΠΝ

Νομού Ηρακλείου Κρήτης Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ιωάννης Τσικλάνης ΠΝ

Νομού Λασιθίου Κρήτης Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γεώργιος Καθεκλάκης ΠΝ

Λευκωσία-Κύπρου Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Κωνσταντίνος Κεντικεσένης ΠΝ



Μάρτιος  •  Απρίλιος  2021

Αυ
το

ί π
ου

 έ
φ

υγ
αν

…

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα 
θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Λάμπρος Κωστόπουλος 28 η Μαρτίου 2021 1937
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Δημήτριος  Φερεντίνος 26 η Μαρτίου 2021 1945
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Αθανάσιος Κοντός 26η Μαρτίου 2021 1955
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Φώτιος Μόσχος 15η Μαρτίου 2021 1940
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Παύλος Μαρμαρίδης 15η Μαρτίου 2021 1950
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Αθανάσιος Βουγιούκας 13η Μαρτίου 2021 1958
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ιωάννης Βαλμαντώνης 12η Μαρτίου 2021 1954
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Κωνσταντίνος Κολοβός 11η Μαρτίου 2021 1944
Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ Ιγνάτιος Μανθούλης 09η Μαρτίου 2021 1934
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ιωάννης Χατζηδάκης 10η Μαρτίου 2021 1935
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Μιχαήλ Τζάνος 9η Μαρτίου 2021 1953
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Μενδρινός 5η Μαρτίου 2021 1940
Υποναύαρχος ε.α. & Μέλος του ΔΣ/Ε.Α.ΑΑΝ Κωνσταντίνος Ξύτσας 25η Φεβρουαρίου 2021 1949
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Σπυρίδων Γιαννακόπουλος 22η Φεβρουαρίου 2021 1946
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Κωνσταντίνος Κουτσορεβίθης-Σαρρής 24η Φεβρουαρίου 2021 1941
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Νικόλαος Μαυράκης 17η Φεβρουαρίου 2021 1929
Υποπλοίαρχος (Ε)  ε.α. ΠΝ Αχιλλέας Βουτσάς 13η Φεβρουαρίου 2021 1934
Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ Δημήτριος Καλούλης 12η Φεβρουαρίου 2021 1944
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ Χρήστος Τοκατλίδης 10η Φεβρουαρίου 2021 1957
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Λάζαρος Σταμπολιάδης 7η Φεβρουαρίου 2021 1930
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Σταύρος Αδάμης 7η Φεβρουαρίου 2021 1937
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ε.α. Μιχαήλ Καρύδης 4η Φεβρουαρίου 2021 1934
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Θωμάς Θεοδωρόπουλος 2η Φεβρουαρίου 2021 1967
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Νικόλαος Χριστοφόρου 16η Απριλίου 2021 1961
Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Δέδες 16η Απριλίου 2021 1931
Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ Παναγιώτης Χριστόπουλος 13η Απριλίου 2021 1931
Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α. ΠΝ Σόλων Μαλλιαράκης 7η Απριλίου 2021 1927
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Νικόλαος-Γεράσιμος Νικολαΐδης 4η Απριλίου 2021 1931

Επικήδειος αποχαιρετισμός στον Αντιπλοίαρχο (Η) Λάζαρο Σταμπολιάδη ΠΝ ε.α. 
Από τον Πλοίαρχο (Η) Παναγιώτη Φλωρόπουλο ΠΝ ε.α.

Συνάδελφε και καλέ μου φίλε Λάζαρε,
Γράφω δυο λόγια που είναι αδύνατον να τα διαβάσεις, αλλά τα γράφω για όσους συναδέλφους δεν είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν και 

να μάθουν πόσο καλός φίλος και συνάδελφος ήσουν και με πόση αγάπη και αυτοθυσία υπηρέτησες το αγαπημένο μας Πολεμικό Ναυτικό 
και πάνω απ’ όλα την ειδικότητά μας του ηλεκτρονικού.

Ήσουν ο καθοδηγητής μας, ο δάσκαλός μας και πάντα προσπαθούσες να μεταλαμπαδεύσεις σ’ εμάς την αγάπη σου για το Πολεμικό 
Ναυτικό, αλλά και τις γνώσεις σου για τη δουλειά μας. Οι συμβουλές σου, πολύτιμες και αξέχαστες.

Θα μας λείψεις πολύ! Μα πιο πολύ θα λείψεις από την αγαπημένη σου οικογένεια, τη σύζυγό σου Νανά, τους δύο γιους σου Ευριπίδη 
και Γιώργο, τον οποίο γνώρισα και θαύμασα για την ευγένεια και την αξιοπρέπειά του. Ευτύχισες να τον δεις ανώτερο αξιωματικό στο ΠΝ 
και κυβερνήτη πολλών πλοίων, όπως και κυβερνήτη στο αναπηρικό αμαξίδιο που σε πήγαινε τη βόλτα σου (τα παιδιά των γονιών!).

Λάζαρε, η λύπη μου μεγάλη που λόγω καραντίνας, δεν μπόρεσα να σε συνοδέψω, όπως σου άξιζε  και να αφήσω λίγα λουλούδια στο 
κοιμητήριο. Διέθεσα όμως το αντίτιμο στην αγαπημένη μας ΕΑΑΝ, στο γραφείο Πρόνοιας, για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συνα-
δέλφων.

Τέλος από μένα και εκ μέρους πολλών συναδέλφων και φίλων και μαθητών σου, απευθύνω τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά 
σου και μια μεγάλη συγγνώμη που λόγω κορονοϊού δεν μπόρεσα να βρεθώ στην εξόδιο ακολουθία. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα, θα μας μείνεις αξέχαστος!
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Επικήδειος για τον Υποναύαρχο Κων. Ξύτσα ΠΝ ε.α. - Μέλος του ΔΣ της Ε.Α.Α.Ν.
Από τον Αντιπρόεδρο της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχο Σπ. Περβαινά ΠΝ ε.α.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποχαιρετίσουμε τον Υποναύαρχο Κωνσταντίνο Ξύτσα Π.Ν. ε.α.. 
Δυστυχώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι παριστάμενοι είμαστε λίγοι σε αριθμό, ενώ είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε η σχετική 
απαγόρευση ο χώρος θα ήταν κατάμεστος, λόγω της δημοφιλίας του εκλιπόντος, η οποία τον ακολουθούσε σε κάθε βήμα του.

Ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) εκφράζω την θλίψη και την οδύνη σύσσωμου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του οποίου διακεκριμένο μέλος επί σειρά ετών υπήρξε ο Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Ξύτσας.

Ο Κώστας υπήρξε υπόδειγμα ανθρώπου, Αξιωματικού και οικογενειάρχη.
Ανθρώπου, γιατί ήταν χαμηλών τόνων, ολιγομίλητος αλλά όταν μιλούσε εξέφραζε με σθένος και σαφήνεια τις απόψεις του, άνθρωπος 

με αρχές τις οποίες ουδέποτε πρόδωσε και με εξαιρετικό χαρακτήρα. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να είναι αγαπητός σε όλους και απόδειξη αυτού ήταν η ευκολία με την οποία εκλέχτηκε μέλος στο ΔΣ της 

ΕΑΑΝ για τρεις θητείες και μάλιστα με μεγάλο αριθμό ψήφων.
Αξιωματικός, γιατί υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις που προεβλέποντο για τους βαθμούς του, υπηρετήσας και ως υπασπιστής του Προέδρου 

της Δημοκρατίας και επί σειρά ετών στα Υποβρύχια μετέχων σε όλες τις Ελληνοτουρκικές κρίσεις μεταξύ των οποίων και στην κρίση του 
Κυπριακού. Ως Κυβερνήτης Υποβρυχίου ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη στο πλήρωμά του. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω όταν 
συνυπηρετήσαμε στη Διοίκηση Υποβρυχίων την περίοδο 1983-84, εγώ ως Επιστολέας και ο Κώστας ως Κυβερνήτης. Τον Κώστα σεβόντουσαν 
οι υφιστάμενοί του, αγαπούσαν οι γνωστοί του και εκτιμούσαν οι προϊστάμενοί του.

Δυστυχώς το Ναυτικό τον αδίκησε με την πρόωρη αποστρατεία του, αλλά ο Κώστας ποτέ δεν καταφέρθηκε εναντίον του, μάλιστα όταν 
εκλήθη να επανέλθει ως έφεδρος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς οφέλη, εδέχθη χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στο ΔΣ της ΕΑΑΝ ήταν πάντα η ήρεμη άποψη και συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά του ακόμη και όταν είχε προβλήματα υγείας. Θυμά-
μαι ότι μαζί διασχίσαμε όλη σχεδόν την Ελλάδα για να επισκεφθούμε τα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

Οικογενειάρχης, γιατί μαζί με την σύντροφο της ζωής του την αγαπημένη του Πόπη δημιούργησαν εξαιρετική οικογένεια έχοντας δύο 
γιούς άξια παλληκάρια τον Άκη και τον Δημήτρη.  

Καλό ταξείδι Κώστα. Θα σε θυμόμαστε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Στην οικογένειά σου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμεθα ο Θεός να της δώσει την δύναμη να αντέξει το βαρύ φορ-

τίο της απώλειάς σου.
Παρασκευή 26-2-2021  

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο Λάζαρο Σταμπολιάδη ΠΝ ε.α.
Από τον Πλοίαρχο (Ε) Γρηγόριο Γεωργακόπουλο ΠΝ ε.α.

Αγαπητέ Προϊστάμενε, φίλε, Λάζαρε Σταμπολιάδη,
Πέρασαν παλλά χρόνια από τις 10 Ιανουρίου 1949 που πέρασες το Φ1 στο ΚΕΠΑΛ και κατατάγηκες στο ΠΝ στη σχολή μας. Η-Η/Τ στο ΚΕ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ως Δίοπος ΟΟΔΒ και άνοιξες και τα δρόμο για εμάς που σε ακολουθήσαμε αργότερα στην ίδια σχολή στην ίδια ή παρεμ-
φερή ειδικότητα και ακολουθήσαμε τα βήματα τα δικά σας. Ήσουν το πρώτο σχολείο της ειδικότητας αυτής και της σχολής Η/Τ.  Ήσουν ο 
αρχαιότερος Απόφοιτος της Σχολής Διόπων Σχολής Η/Τ.

Η γνωριμία μας έγινε στην Αμερική το 1959 στο Bainbridge Md που περνάγαμε σχολείο μετεκπαίδευσης. Έκτοτε είμασταν στενά συν-
δεδεμένοι φιλικά και υπηρεσιακά. 

Αγαπητέ μας Λάζαρε, υπηρέτησες το αγαπημένο σου ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουνα εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη δουλειά σου 
και στο σπιτικό σου. Ήσουνα για εμάς όλους, παράδειγμα προς μίμηση. Οι συμβουλές σου ήταν βάλσαμο στη σταδιοδρομία μας.

Καλός συνάδελφος, εξαίρετος χαρακτήρας. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο ΠΝ και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουνα ο πρώτος 
μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. 

Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου ΠΝ. Η πατρίδα μας σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτατο βαθμό της κατηγορίας σου. Έχαι-
ρες της εμπιστοσύνης των ανωτέρων σου. Σε εκτιμούσαν όλοι. Υπήρξες ένας ειλικρινής, τίμιος, δίκαιος Προϊστάμενος και φίλος. Περάσαμε 
πολλά ευχάριστα χρόνια μαζί σου.

Προϊστάμενε και φίλε Λάζαρε Σταμπολιάδη, έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους φίλους και συμμαθητές σου στο ΠΝ που 
τόσα χρόνια περάσατε μαζί, για άλλα μέρη, για τους κήπους της χριστιανοσύνης.

Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι, ο Λάζαρος δεν είναι πια μεταξύ μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα μέρημ για την αιωνιότητα τους 
κήπους του παραδείσου.

Στην γιορτή του Λάζαρου, που τον παίρναμε τηλέφωνο, για τα χρόνια πολλά φέτος δεν θα τηλεφωνήσουμε και θα ευχόμαστε να περ-
νάει καλά εκεί που θα είναι τώρα.

Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στην πολυαγαπημένη του οικογένεια. Η οικογένειά του στάθηκε δίπλα του 
και του πρόσφερε τις υπηρεσίες τής θεραπείας του, σε ύψιστο βαθμό. 

Νανά, Γιώργο Συγχαρητήρια! Όλοι μας ευχόμαστε αιωνία η μνήμη του και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκεπάζει. 
Καλό ταξίδι αγαπητέ μας προϊστάμενε, αρχηγέ, φίλε, από τους συμμαθητές σου, συνεργάτες σου και τους φίλους σου Αξιωματικούς ΠΝ ε.α.



Αναφορά τιμής για τον Υποπλοίαρχο (Ε) Αχιλλέα Βουτσά
Από τον Αξιωματικό (Ε) Ιωάννη Μαρτζούκο ΠΝ ε.α.

Ένας αξέχαστος απόστρατος συνάδελφος
Προσφάτως έφυγε από τη ζωή για το μεγάλο ταξίδι ο Υποπλοίαρχος (Ε) Αχιλλέας Βουτσάς φίλος και αγαπητός μου συνάδελφος. Με τον 
Αχιλλέα Βουτσά υπήρξαμε συμμαθητές από τον Αύγουστο του 1949 εις ηλικίαν 14 ετών όταν κατετάγημεν στη ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ του 
ΠΟΡΟΥ.

Ο Αχιλλέας από εκείνα τα χρόνια ξεχώριζε για την καλοσύνη και τη φιλομάθειά και το ήπιον του χαρακτήρα του. Είχε κάποια οικογε-
νειακή σχέση με τη θάλασσα, αφού ο πατέρας του όπως μας έλεγε, ήταν καπετάνιος σε ένα μικρό καΐκι που μετέφερε κάποια ήσσονος 
σημασίας εμπορεύματα από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ που με αγάπη επιλέξαμε για να σταδιοδρομήσουμε στο ένδοξο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ εκείνα τα χρόνια, μας 
απογοήτευσε και πάρα πολλοί συνάδελφοι απεχώρησαν της ΣΧΟΛΗΣ προς αναζήτηση τύχης σε άλλους τομείς της κοινωνίας, μη αντέχοντες 
την υποβάθμιση και την απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Εγώ δεν έφυγα γιατί λόγω της πτωχής μου οικογενειακής μου κατάστασης δεν διέθετα άλλη λύση. Παρά τις δυσκολίες στη φοίτησή 
μας στη ΣΧΟΛΗ, αποκτήσαμε αρκετές γνώσεις και εφόδια, απαραίτητα για την μετέπειτα ζωή.

Δεν επιθυμώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες μετά από 80 και πλέον χρόνια που έχουν περάσει. Αιωνία η μνήμη των τότε διοικούντων 
στη ΣΧΟΛΗ.

Αργότερα η ΣΧΟΛΗ κατηργήθη με την επωνυμία ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ και μετονομάσθη σε ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ με 
τροποποίηση της διδακτέας ύλης, της επιλογής υποψηφίων μαθητών με γνώσεις τουλάχιστον Γυμνασίου, την αλλαγή της συμπεριφοράς 
των διοικούντων και εν ολίγοις τη δημιουργία μιας ΣΧΟΛΗΣ που εγγυάτο την αποφοίτηση Υπαξιωματικών, ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες 
των πλοίων του Στόλου, αλλά και τις ανάγκες των Συνεργείων των Ναυστάθμων.

Στη συνέχεια, με την πάροδο των χρόνων, έμπειροι Αξιωματικοί με νέες ιδέες για το ΠΝ και για τη στελέχωση των πλοίων του Στόλου 
με ικανό και έμψυχο δυναμικό, τροποποίησαν και πάλι τη ΣΧΟΛΗ και σήμερα το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ διαθέτει μια ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ υψηλής εκπαιδευτικής στάθμης, μάθησης και αποδοτικότητας

Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ αποφοίτησε από την τότε ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ το 1952 και μετά το Πτυχίο της ειδικότητας που έλαβε (Πτυχίο 
Αρμενιστού), τοποθετήθηκε όπως όλοι μας σε ένα από τα νέο-παραληφθέντα, εκείνη την εποχή από τις ΗΠΑ, Αντιτορπιλικά τύπου ΝΙ-
ΚΗ-ΔΟΞΑ-ΙΕΡΑΞ κ.λπ.

Στα πλοία που υπηρέτησε υπήρξε ένας επαγγελματίας στην ειδικότητά του, αφήνοντας ικανοποιημένους Κυβερνήτες-Υπάρχους και 
όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε. 

Υπήρξε ένας καλός συνάδελφος, αλλά και ένας καλός οικογενειάρχης με μία εξαίρετο σύζυγο, την κ. Αθανασία, με παιδιά, με εγγόνια, 
με καλούς φίλους και καλούς συγγενείς.

Στα Πολεμικά Πλοία βλέπει κανείς τους πραγματικούς φίλους και πραγματικούς συναδέλφους, αφού στις εκπαιδεύσεις, στις περιπο-
λίες, στις εχθροπραξίες, στις ναυτικές πολεμικές αναμετρήσεις, η τύχη είναι κοινή για τον Κυβερνήτη, τους Αξιωματικούς και για το υπό-
λοιπο Πλήρωμα.

Στις 20 Ιουλίου 1974 βρίσκουμε τον Υποπλοίαρχο ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΟΥΤΣΑ ως Ύπαρχο στο Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, με Κυβερνήτη τον αείμνηστο Πλω-
τάρχη τότε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟ.

Το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ ένα παμπάλαιο Αρματαγωγό του Β΄ΓΤΠ, με πραγματική ταχύτητα κάτω των 9 κόμβων και με ελλειπές πλήρωμα, απέ-
πλευσε από τις Κεχριές Κορινθίας στις 13 Ιουλίου 1974 για την ΚΥΠΡΟ μεταφέροντας τμήμα της ΕΛΔΥΚ.

Το πλοίο κατέπλευσε στην ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ στις 19 Ιουλίου 1974 και με νεωτέρα διαταγή απέπλευσε για την ΠΑΦΟ όπου κατέπλευσε 
στις 20 Ιουλίου 1974 και άρχισε η αποβίβαση του τμήματος της ΕΛΔΥΚ.

Ήδη είχε αρχίσει η κατάληψη της Νήσου από τους Τούρκους και μια ομάδα Τούρκων-Τουρκοκυπρίων, απειλούσαν από τη θέση ΜΟΥ-
ΝΤΑΛΟΣ την κατάληψη της ΠΑΦΟΥ. Ανώτατος Αξιωματικός του Σ.Ξ. ζήτησε από τον κυβερνήτη του Πλοίου τον αείμνηστο Ε. ΧΑΝΔΡΙΝΟ με 
Ύπαργο τον ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΟΥΤΣΑ να βάλει με τα πυροβόλα του εναντίον των Τούρκων.

Το Πλοίο ανταποκρίθηκε ρίχνοντας 900 βλήματα εναντίον της θέσης ΜΟΥΝΤΑΛΟΣ, εξουδετερώνοντας τους Τούρκους, οι οποίοι κατεί-
χαν μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού με σκοπό να καταλάβουν την πόλη.

Το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ βρέθηκε στην απειλή της τουρκικής πολεμικής 
αεροπορίας, οπότε και θα βυθιζόταν. Ευτυχώς λόγω του επελθόντος 
σκότους, η τουρκική αεροπορία δεν μπορούσε να δράσει.

Τα γεγονότα εκείνης της εποχής είναι σε όλους λίγο ή πολύ 
γνωστά, αλλά είναι και κρυμμένα και στο «Φάκελο της ΚΥΠΡΟΥ», 
που ίσως μπορεί ποτέ να μην ανοίξει.

Το πλοίο απέπλευσε της Πάφου περί τις 18:30 στις 20 Ιουλίου 
1974 και με κατάλληλες πορείες προς τις αφρικανικές ακτές, διέφυ-
γε της τουρκικής απειλής. Την 28η Ιουλίου 1974 κατέπλευσε στη 
ΣΗΤΕΙΑ και την 29η Ιουλίου 1974, στο ΝΣ.

Οι ΚΥΠΡΙΟΙ θεωρούν το Πλήρωμα του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ ως ΗΡΩΕΣ, 
γιατί αν οι Τούρκοι επικρατούσαν, η πόλη της ΠΑΦΟΥ, αυτή θα είχε 
την τύχη της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Με την πάροδο των χρόνων, η ΕΛΔΥΚ φιλοτέχνησε μια αναμνη-
στική μαρμάρινη στήλη στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της ΠΑΦΟΥ, θυ-
μίζοντας σε όλους μας τα γεγονότα εκείνων των ημερών.

Ο Κυβερνήτης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ και ο Ύπαρχος ΑΧΙΛΛΕ-Αναμνηστικό φιλοτέχνημα υπό της ΕΛΔΥΚ
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ΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ δεν είναι δυο τυχαίοι άνδρες του ΠΝ, είναι δύο προσωπικότητες που πολέμησαν για την Ελλάδα και που δυστυχώς ο Κυβερ-
νήτης του Πλοίου χάθηκε άδοξα και επίπονα σε ένα αμφισβητούμενο (!!!) τροχαίο επιστρέφοντας στην Ελλάδα από την Τουρκία.

Πίστεψαν και οι δύο στα λόγια του σοφού ΣΩΚΡΑΤΗ ότι: « Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν 
ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς …».

Η Ελλάδα τήρησε μια ακατανόητη σιωπή για τους άνδρες του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, άγνωστο ΓΙΑΤΙ !!! Με πικρία σημειώνω κάποια λόγια του 
εκλιπόντος συναδέλφου ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΟΥΤΣΑ, ο οποίος μας εξομολογείτο ότι:

- « Κανείς από τους υψηλά ιπταμένους του ΠΝ δεν ασχολήθηκε μαζί μου, υπό την ιδιότητά μου ως Ύπαρχος του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ. Όλοι με 
αγνόησαν», μας λέει. «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάποιος κύριος στο ΓΕΝ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: « Ύπαρχε εδώ έχω ένα 
παράσημο για σένα. Όταν μπορέσεις έλα να το πάρεις».

- «ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΠΟΤΕ».
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ και του Κυβερνήτη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ και του συμμαθητή μου ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΟΥΤΣΑ και όσο θα ζούμε θα σας 

θυμόμαστε.
Στην οικογένεια του αγαπητού ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΟΥΤΣΑ και τους συγγενείς του, ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ και να ζήσουν πολλά χρόνια να τον θυμούνται.

Με αγάπη και συμπάθεια
Αθήνα 16_02_2021

Εις μνήμην Υποναυάρχου Κ. Ξύτσα ΠΝ ε.α
Από τον Υποναύαρχο Γρηγόριο Βουλγαράκη Κονομάρα ΠΝ ε.α.

Αγαπητέ Κώστα, 
Η αναπάντεχη είδηση του αιφνίδιου θανάτου σου -το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου ε.ε-, ήχησε στα αυτιά όλων σαν κεραυνός εν αιθρία, σαν 
απίστευτο γεγονός. Όμως, αλλοίμονο! Η τραγική αυτή είδηση που υπήρξε πέρα για πέρα αληθινή, μας συγκλόνισε όλους και γέμισε τις 
καρδιές μας με θλίψη. Μα πιο πολύ, όπως είναι φυσικό, συγκλόνισε τους οικείους σου, που σε θαύμαζαν και σε υπεραγαπούσαν, επειδή 
και συ ο ίδιος ήσουν υποδειγματικός οικογενειάρχης, που τους αγαπούσες και τους προστάτευες με κάθε δυνατό έντιμο τρόπο. 

Η φλόγα της ζωντάνιας σου, τρεμόσβησε στο ξαφνικό. Το φέγγος της φωτιάς που την τάιζε, το καταβρόχθισε η θανατηφόρα σκιά του 
αδόκητου θανάτου σου που άγγιξε και συγκλόνισε τις καρδιές δικών σου, συγγενών, συμμαθητών, φίλων και συναδέλφων, γεμίζοντας με 
βαριά πίκρα όλους μας.

Κωσταντίνος Ξύτσας: Ένα απλό, αγαπημένο όνομα για μας, που όμως, από μόνο του, γέμει μέσα του, την μεγάλη αναμφισβήτητη αξία 
του, χωρίς να έχει ανάγκη από βαρύγδουπα στολίδια τίτλων για να το λαμπρύνουν.  Ένα όνομα που η ψυχή του χνώτιζε στον καθρέφτη της 
δικιάς μας ψυχής, ουρανό και θάλασσα μαζί, αγάπη και στοργή, λεπτό χιούμορ, χαρά και πηγαίο χαμόγελο. Άνθρωπος σπάνιου ήθους, 
αδιαφόρησε για την αυτοπροβολή και στάθηκε πάντα μακριά από πολιτικές και συντεχνιακές σκοπιμότητες. 

Σοβαρός αλλά και προσηνής, ευχάριστος και χαμηλών τόνων, έστεκε πάνω από τα προβλήματα των υφισταμένων του γι’ αυτό και 
έχαιρε ειλικρινούς σεβασμού. Εξαιρετικά καταρτισμένος αξιωματικός υπηρέτησε ευδοκίμως με αφοσίωση και αυτοθυσία σε όλες τις θέσεις 
που τοποθετήθηκε. Για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, την σοβαρότητα και την εχεμύθεια που τον διέκρινε, του ανατέθηκαν καθήκοντα 
και υπηρεσίες ιδιαίτερης κοινωνικοπολιτικής ευαισθησίας. 

Αγόγγυστα και καρτερικά, με υποδειγματική στωικότητα υπέμεινε τις όποιες πικρίες, που του προκάλεσαν υπηρεσιακές σκοπιμότητες. 
Η αξιοπρέπεια, η παρρησία και η συναδελφικότητα, είναι ελάχιστα από τα προτερήματα που χαρακτήριζαν την δια βίου ενεργή πορεία του 
στο Πολεμικό Ναυτικό όπως άλλωστε, και σε όλη του τη ζωή. Με το θάνατό του χάνεται ένα ακόμα πρότυπο άριστου Αξιωματικού και συ-
ναδέλφου, τρυφερού συζύγου, στοργικού πατέρα και αγαπητού φίλου.

Κώστα, η σκέψη όλων των συμμαθητών σου ανατρέχει 55 χρόνια πίσω, όταν έφηβοι ακόμα, γεμάτοι από όνειρα, νεανικό σφρίγος και 
ευγενείς φιλοδοξίες, συναντηθήκαμε στην πύλη της Σχολής Δοκίμων για να καταταγούμε πρωτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι. 

Ήσουν το χαμογελαστό παιδί με τη γλυκύτητα στη μορφή και το διακριτικό χιούμορ. Κατέκτησες τις καρδιές όλων των συμμαθητών σου 
και έγινες αγαπητός φίλος, ειλικρινής και ευπροσήγορος.

Όλοι εμείς, όσοι σε γνωρίσαμε, και σε ζήσαμε σαν συμμαθητή, σαν υφιστάμενο, σαν προϊστάμενο, σαν συνεργάτη, σαν φίλο, έχουμε 
χαρακτηριστικές και ανεξίτηλες αναμνήσεις από τη συμπόρευση μαζί σου. 

Η φιλία σου προς όλους μας ήταν διαρκής, άδολη και ανεπηρέαστη από αρνητικά συναισθήματα. Με το χαμό σου γίναμε όλοι φτωχό-
τεροι. Τίποτα δεν κατάφερε να σου πάρει το χαμόγελο απ’ τα χείλη σου. Ακόμα και με τον ίδιο σου τον θάνατο που ήρθε τόσο γρήγορα, 
κράτησες το χαμόγελό σου για την αγαπημένη σου οικογένεια και για όλους εμάς μαζί. 

Έσβησες πρόωρα φίλε. Τις άβολες τούτες ώρες του αποχαιρετισμού, όλοι εμείς όσοι μένουμε πίσω φέρνουμε στον νου στιγμές που 
μοιραστήκαμε μαζί σου. Καθώς ο χρόνος θα μακραίνει τις αποστάσεις και οι θύμησες θα αμβλύνονται, η μνήμη σου θα παραμένει ζωντανή 
ανάμεσά μας ως σύμβολο καταξίωσης! Θα σε θυμόμαστε πάντα όλοι μας με αγάπη, τρυφερότητα και νοσταλγία.

Σε αποχαιρετούμε με βαθειά συγκίνηση, αγαπητέ Κώστα. 
Καλό σου ταξίδι φίλε, συμμαθητή και συνάδελφε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Αποχαιρετισμός στον φίλο Κώστα Ξύτσα 
Ματαιότης Ματαιοτήτων τα πάντα Ματαιότης... Με αυτά τα λόγια αποχαιρετώ τον φίλο και συνάδελφο στην ΕΑΑΝ Κώστα Ξύτσα.
Συγκινημένος και συγκλονισμένος... Καλό σου ταξίδι, φίλε Κώστα.
Υποναύαρχος (0) Νικόλαος Τσαπράζης ΠΝ ε.α.



Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από 
την τέχνη καλλιτεχνών

«H Δόξα των Ψαρών» φωτό ειλημμένη στις 27_03_2021 από το: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/DOXA-PSARON.jpg  
και από το: https://www.mag24.gr/1o-katochos-tou-pinaka-doksa-tou-nikolaou -gyzi-ton-dorise-stin-proedria-tis-dimokratias/
«Η έξοδος του Μεσολογγίου» φωτό ειλημμένη στις 24_4_21 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Η_έξοδος_του_Μεσολογγίου_ (πίνακας)#/
media/Αρχείο:The_sortie_of_Messologhi_by_Theodore_Vryzakis.jpg
«Η Πυρπόληση της Τουρκικής Ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κανάρη» φωτό ειλημμένη στις 27_03_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ 
Πυρπόληση_Τουρκικής_Ναυαρχίδας_στη_Χίο_(1822)#/media/Αρχείο:The_burning_of_the_Turkish_flagship_by_Kanaris.png
«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» φωτό ειλημμένη στις 27_03_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Ελλάδα_στα_ερεί-
πια_του_Μεσολογγίου #/media/Αρχείο:Eugène_Ferdinand_Victor_Delacroix_017.jpg

«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»
του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά

«Η Εξοδος του Μεσολογγίου» πίνακας του Θεόδωρου 
Βρυζάκη. Φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη της 

Ελλάδας – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Είναι εντυ-
πωσιακή σύνθεση αποτέλεσμα συνδυασμού εικόνων.

Η «Δόξα των Ψαρών» του Νικολάου Γύζη (1898) 
«κατοικεί» πλέον στο Προεδρικό Μέγαρο.

Για χειρονομία ευγενούς προσφοράς και υψηλού 
εθνικού συμβολισμού έκανε λόγο η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά 
την παράδοση στην Προεδρία της Δημοκρατίας 
του πίνακα του Νικόλαου Γύζη «Δόξα» από τον 

μέχρι σήμερα κάτοχό του, Δημήτρη Γκέρτσο.

«Ο Κανάρης πυρπολεί την ναυαρχίδα» 
του Νικηφόρου Λύτρα (π. 1866-1870).

Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο.
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