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«... εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω,
ΑΡΝΟΎΜΑΙ ΝΑ ΕΓΓΊΣΩ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΒΟΛΟΥ ΤΑ ΔΗΜΌΣΙΑ ΧΡΉΜΑΤΑ,
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και
ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν» .
Ιωάννης Καποδίστριας
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας
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Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου
Toῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἱερωνύμου Φράγκου

Ἡ

τελευταία Θεομητορική ἑορτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους εἶναι ἡ Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς
Παναγίας μας στίς 31 Αὐγούστου καί ἡ πρώτη Θεομητορική εἶναι τό Γενέθλιόν της πού ἑορτάζεται στίς 8
Σεπτεμβρίου. Ὁλόκληρο πλῆθος ἀπό προεικονίσεις,
προτυπώσεις καί Προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
εἶναι ἀφιερωμένες στήν Παναγία μας. Προεικονίσεις
ὅπως ἡ ἄφλεκτος Βάτος, ὁ πόκος τοῦ Γεδεών, ἡ Κλίμαξ
τοῦ Ἰακώβ, ἡ ἐρυθρά θάλασσα, οἱ θεόγραφες πλάκες
καί ἡ κιβωτός τοῦ Νόμου, τό οὐράνιο μάννα καί ἡ
χρυσή στάμνα, ἡ λυχνία καί ἡ τράπεζα, ἡ ράβδος Ἀαρών
ἡ βλαστήσασα, ἀποτελοῦν δείγματα τῆς σπουδαιότητας τῆς γεννήσεώς της.
Ἐλάχιστες πληροφορίες ἀναφέρουν τά Εὐαγγέλια
γιά τούς γονεῖς καί τή γέννηση τῆς Θεοτόκου. Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση ἀναφέρει ὅτι γονεῖς της ὑπήρξαν
ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. Εὐσεβεῖς καί οἱ δύο σήκωναν μέ
ἀνδρεία τόν σταυρό τῆς ἀτεκνίας. Ἡ λύπη τους ὅμως
ἑστιαζόταν στό ὅτι ὡς ἄτεκνοι ἔχαναν τίς εὐλογίες πού
ἔπαιρναν ἀπ’ τούς ἱερεῖς οἱ ἔχοντες τέκνα, καθώς καί
ἀπ’ τό ὅτι δέν θά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γίνουν προπάτορες τοῦ Μεσσία πού σύμφωνα μέ τίς Προφητεῖες θά
γεννιόταν ἀπό μητέρα Παρθένο.
Ὁ Θεός ὅμως « Ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς »
εἶδε τήν ἀγαθή τους προαίρεση καί τούς χάρισε μία
θυγατέρα πού ἔμελλε νά γίνει ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας
μας ἀφοῦ χωρίς τή γέννησή της δέν θά εἴχαμε καί τή
Γέννηση τοῦ Σωτήρα μας. «Σήμερα ὁλόκληρη ἡ κτίση
ἔνιωσε τόν ἑαυτό της καλύτερο και λαμπρότερο, ἀφοῦ
ἔλαμψε τό κοινό στολίδι τοῦ σύμπαντος, γεννήθηκε
ὄχι ἁπλώς ἡ Παρθένος, ἀλλά μάλλον ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη», ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός Καβάσιλας. Τό θαυματουργικό γεγονός νά γεννηθεῖ ἀπό στείρα μητέρα ἡ Θεοτόκος ὑποδηλώνει σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Δαμασκηνό ὅτι λύθηκε ἡ στειρότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου
πού ἦταν πνευματικά νεκρός, στεῖρος καί ἄγονος.
Στήν ὑμνογραφία τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τονίζεται
ἡ σημασία τῆς γεννήσεως γιά τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί
γιά τήν κτίση ὁλόκληρη ἀφοῦ γίνεται ἀρχή συνενώσεως τῶν ἐπιγείων καί τῶν ἐπουρανίων. Μέ τό γενέσιον
τῆς Θεοτόκου ἀρχίζει ἡ ἐποχή τῆς χάριτος καί χαρακτηρίζεται ὡς γεγονός παράδοξης γέννησης καί προάγγελος χαρᾶς γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ἀγγέλους, τούς
ἁγίους. Στήν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τονίζεται ἡ χαρά
σύμπασας τῆς Ἐκκλησίας.

Μόλις ἀπογαλακτίστηκε τό παιδάκι περίπου τριῶν
ἐτῶν σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, εἰσήχθη στό ἱερότερο μέρος τοῦ Ναοῦ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων
καί ἐκεῖ μεγάλωνε δοξολογώντας καί εὐαρεστώντας
τόν Θεό μέ ὅλη της τήν ζωή.
Σ’ αὐτό τό σημείο θά πρέπει νά κάνουμε δύο ἐπισημάνσεις: Πρῶτον θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε τήν ἁγιότητα τῶν γονέων της οἱ ὁποῖοι δέν κράτησαν τό μικρό
θυγάτριον κοντά τους ἐγωιστικά, ὅπως ἴσως θά σκέφτονταν μερικοί γονεῖς τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά τό ἀφιέρωσαν
μέ ὅλη τους τήν καρδιά στόν Θεό γνωρίζοντας πώς μόνο
δίνοντας τό παιδί τους στόν Θεό θά ἦταν πλήρως προστατευμένο καί σεσωσμένο. Τά παιδιά ἄλλωστε δέν
εἶναι μόνο δικά μας ἀλλά καί τοῦ Θεοῦ καί οἱ γονεῖς
καλοῦνται νά τά διαπαιδαγωγήσουν κατά Θεόν.
Δεύτερη σημαντική ἐπισήμανση εἶναι καί ἡ ἑξῆς: Ἡ
Παναγία μας δέν ἁγίασε γιατί δέν μποροῦσε νά ἁμαρτήσει ἀλλά γιατί μποροῦσε καί ἦταν ἐλεύθερη ἐπιλογή
της ἡ ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας. Ἐπομένως ἀποτελεῖ τό
πλέον αὐθεντικό παράδειγμα ἁγιότητας γιά ἐμᾶς, μέ
τήν γνήσια ταπείνωση, τήν ἀναντίρρητη ὑπακοή ἀλλά
καί τήν πλειάδα ἀρετῶν καί χαρισμάτων πού τήν κοσμοῦσαν. ■
φωτό ειλημμένη στις 13_10_21 από το: https://www.ekklisiaonline.gr/wp-content/uploads/2018/09/
gennisi-tis-theotokou.jpg
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08/10/2021
Τελετή ορκωμοσίας καταταγέντων Ναυτικών Δοκίμων στη ΣΝΔ

11/9/2021
Ετήσιο μνημόσυνο που διοργάνωσε το Παράρτημα ΕΑΑΝ/ ΒΔ Ελλάδος στη
μνήμη των μελών του πληρώματος του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ, που βυθίστηκε στη
περιοχή βόρεια της νήσου των Οθωνών στις 29 Δεκεμβρίου 1940.

08/10/2021
Τελετή Ορκωμοσίας Πρωτοετών Δοκίμων Υπαξιωματικών στην ΣΜΥΝ. Παρευρέθηκε ο Πλοίαρχος Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ ε.α., μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ.

12/10/2021
Κατάθεση στεφάνου για την Απελευθέρωση
της πόλεως των Αθηνών

10/10/2021
Μνημόσυνο απολεσθέντων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πρόσκληση Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων.
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ

Η ΧΕΡΣΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ
ΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
Του Αντιναυάρχου Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ ε.α.

Η

Αθήνα και η Σπάρτη ήσαν οι δύο ισχυρότερες
πόλεις-κράτη του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Όπως ήταν επόμενο, οι δύο αυτές «υπερδυνάμεις» της
κλασικής εποχής αποτέλεσαν την κύρια απειλή, η μία
για την άλλη, στον γεωστρατηγικό χώρο τους. Ο φόβος
τις ανάγκασε σε ένα σκληρό και μακροχρόνιο μεταξύ
τους αγώνα για πολιτική επικράτηση, που κορυφώθηκε με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, που επηρέασε
σημαντικά -καταλυτικά πρέπει να πούμε- την πορεία
του Ελληνισμού.
Σήμερα μελετάται ο πόλεμος εκείνος με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Αφορά μία σύγκρουση δύο διαφορετικών
δυνάμεων (Ναυτική με Χερσαία) και δύο διαφορετικών
πολιτειακών συστημάτων και κόσμων (Δημοκρατικού
και Στρατιωτικού/Ολιγαρχικού), αντίστοιχα. Από στρατηγικής και πολιτικής πλευράς όπως και για θέματα
ηγεσίας, προσφέρει πλούσια στοιχεία και παραδείγματα, που οδηγούν σε ενδιαφέροντα και χρήσιμα διαχρονικά συμπεράσματα. (Στη Σχολή Πολέμου του
Αμερικανικού Ναυτικού, ως γνωστόν, μελετάται ο Πελοποννησιακός Πόλεμος με προσοχή και προτεραιότητα).
Οι άνθρωποι του Ναυτικού, γενικά, περιοριζόμαστε
να συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη,
κυρίως, της ναυτικής ιστορίας και των συντελεστών
της. Όμως στην αρχαία εκείνη σύγκρουση που αναφέρουμε, ο ένας από τους δύο αντιπάλους ήταν η στρατιωτική δύναμη ξηράς της Σπάρτης, η οποία μάλιστα
κατέβαλε και εξουδετέρωσε οριστικά την αντίπαλη
ναυτική ηγεμονία της Αθήνας. Αξίζει, λοιπόν, να μιλήσουμε για την αρχαία Σπάρτη -που δεν την πολυγνωρίζουμε- και να αντιληφθούμε καλύτερα ποια ήταν και
πώς έφθασε να γίνει η κυρίαρχη δύναμη του τότε ελληνικού κόσμου.
eg
Η Σπάρτη είναι η πολιτεία της ευνομίας και του ηρωικού ιδεώδους. Η αρχαιότερη δημοκρατία του κόσμου.
Οι νόμοι του Λυκούργου αποτελούν το αρχαιότερο
‘συνταγματικό κείμενο’ της Ανθρωπότητας. Το Σπαρτιατικό Πολίτευμα θεωρείται το περισσότερο ισορροπη-

Εξάρτηση Σπαρτιάτη στρατιώτη

μένο και ευνομούμενο. Η Σπάρτη απολάμβανε την
Ευνομία με την υπέρτατη εξουσία της Εκκλησίας του
Δήμου (Έφοροι).
Έμεινε γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη στρατιωτική της δύναμη, την πειθαρχία της και το μεγάλο
αριθμό δούλων. Είναι γνωστή και στην ελληνική μυθολογία, κυρίως για το μύθο της Ωραίας Ελένης.
Η ιστορική περίοδος της Σπάρτης αρχίζει μετά την
Κάθοδο των Δωριέων, περί το 1100 π.Χ. και τελειώνει
στην Ρωμαιοκρατία. Το 480 π.Χ. διεξήγαγε τη θρυλική
μάχη, μέχρις εσχάτων, στις Θερμοπύλες. Η υπεροχή
του εξοπλισμού και της στρατιωτικής τέχνης τής σπαρτιατικής φάλαγγας φάνηκε και στις Πλαταιές, ένα χρόνο μετά, όταν οδήγησε τις δυνάμεις και των άλλων
ελληνικών πόλεων σε περιφανή νίκη κατά των Περσών.
Ήταν τότε που οι Πέρσες αναγκάστηκαν να φύγουν πια
οριστικά από την Ελλάδα και η τελευταία φορά που οι
Έλληνες πολεμούσαν ενωμένοι μαζί !
Η Σπάρτη έφτασε στο απόγειο τής ακμή της μετά
τη νίκη της στον Πελοποννησιακό Πόλεμο επί της Αθήνας, όταν και επέτυχε να ηγεμονεύσει στο μεγαλύτερο
μέρος του τότε ελληνικού κόσμου. Περιήλθε όμως σε
παρακμή μετά τις επανειλημμένες ήττες της από τη
Θήβα και την μετέπειτα επικράτηση της Μακεδονίας.
Αργότερα υποτάχθηκε μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα
στους Ρωμαίους και καταστράφηκε το 396 π.Χ. από
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τους Γότθους. Στη Βυζαντινή εποχή επανιδρύθηκε πάλι
και αναφερόταν ως Λακεδαιμονία, σε όλο το Μεσαίωνα μέχρι το 1262, όταν οι κάτοικοι μετακινήθηκαν
στον Μυστρά.
Ο Λυκούργος ήταν ο θεμελιωτής του σπαρτιατικού
πολιτικού συστήματος και έζησε το 776 π.Χ.. Κυρίαρχο
γνώρισμα του νομοθετικού έργου του είναι ότι δεν
εισήγαγε πληθώρα νόμων, αλλά θεσμών, με τη σοφή
λογική ότι οι νόμοι μεταβάλλονται, ενώ οι θεσμοί (οι
παραδόσεις) γίνονται μέρος της ζωής των ανθρώπων
και έχουν αιώνια ισχύ. Ο Λυκούργος πήγε στους Δελφούς να συμβουλευθεί το Μαντείο αν οι νόμοι που
έγραψε ήσαν καλοί. Προτού φύγει για το Μαντείο,
όρκισε τους πολίτες της Σπάρτης ότι θα συνεχίσουν να
τηρούν τους νόμους του, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψει. Η Πυθία βρήκε τους νόμους του άριστους και
τότε αυτός αποφάσισε να μην επιστρέψει ποτέ στην
Σπάρτη. Πέθανε από ασιτία και ζήτησε από τους δούλους του να σκορπίσουν την τέφρα του στον άνεμο.
Έτσι, ο Λυκούργος δεν επέστρεψε ούτε ζωντανός ούτε
νεκρός στη Σπάρτη και οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν να
μην αλλάξουν ποτέ τούς νόμους του !
Η σπαρτιατική κοινωνία είχε ως βασικό χαρακτηριστικό την υπακοή στους άρχοντες και τους νόμους, που
στόχευε στη δημιουργία μιας κοινωνίας υποδειγματικών πολιτών και αφοσιωμένων στρατιωτών. Με τον
τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η προστασία της πόλης από
εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Η Σπάρτη κατόρθωσε να αποκτήσει το μακροβιότερο πολίτευμα και
μία πολιτική σταθερότητα.
Τα δικαιώματα του πολίτη στη Σπάρτη δεν παρέχονται
απλά λόγω κληρονομικότητας. Κάθε νέος άνδρας έπρεπε να αποδείξει εμπράκτως με το ήθος του ότι άξιζε να
τα κατέχει. Δεν δίνονταν στον οποιονδήποτε τυχάρπαστο.
Έπρεπε ο Σπαρτιάτης να καταλάβει τη σημαντικότητα
των προνομίων και των υποχρεώσεών του.
Η νομοθεσία διαμόρφωνε και την ηθική των πολιτών,
η οποία εκφραζόταν:
• Ως αποστροφή στα πλούτη, στα έργα τέχνης και
στις περιττές πολυτέλειες που περιφρονούνταν.
• Ως φιλοπατρία, γενναιότητα στη μάχη και στρατιωτικό ήθος.
• Ως αποθάρρυνση της χρησιμοποίησης νομίσματος.
Υπήρχε μόνο ένα σιδερένιο, δυσανάλογα βαρύ νόμισμα,
ώστε να απαιτείται καροτσάκι για να μεταφέρεται, επίσης δεν ίσχυε εκτός της πόλεως και έτσι έγινε άχρηστο.
Η Σπαρτιατική αγωγή έδειχνε καθαρά το φοβερό
στρατιωτικό πνεύμα που είχε η πόλη. Από τα επτά τους
χρόνια οι πολίτες σκληραγωγούνταν, αργότερα μάθαιναν να παλεύουν, να επιζούν, να τρώνε λίγο και να
φοράνε το ίδιο ιμάτιο όλες τις εποχές. Ενθαρρύνονταν
να κλέβουν για το φαγητό, τιμωρούνταν μόνον αν είχαν
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πιαστεί, επειδή πιάστηκαν. Κοιμόντουσαν πάνω σε
καλάμια, έπρεπε να μιλάνε λίγο και περιεκτικά (λακωνικά). Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, προστάτιδας της
παιδικής ηλικίας, διεξαγόταν ένα μέρος της αγωγής
των παιδιών με αγωνίσματα – μία από τις πιο περίεργες εορτές στην αρχαία Ελλάδα: ένα είδος κυνηγητού
(τα παιδιά μοιράζονταν σε θηράματα και κυνηγούς),
με ένα διαγωνισμό τραγουδιού ή απαγγελίας και με
μία δοκιμασία στον ‘αγώνα της καρτερίας’ ή ‘της διαμαστίγωσις’, παρουσία της ιέρειας. Όποιος άντεχε στον
πόνο, βραβευόταν με ένα σιδερένιο (sic) δρεπάνι. Ήταν
ένα μέσο στρατιωτικής προετοιμασίας των εφήβων
πριν από τη μετάβαση στην τάξη των ανδρών.
Ο Σπαρτιατικός στρατός ήταν η πιο τρομερή πολεμική μηχανή του αρχαίου κόσμου. Με πειθαρχία και
εκπαίδευση κατάφερνε επί αιώνες να καλύπτει το
βασικό της μειονέκτημα, το μικρό αριθμητικό μέγεθός
της. Οι Σπαρτιάτες φορούσαν κόκκινο μανδύα για να
καλύπτεται το αίμα στους τραυματισμούς και να μην
αποθαρρύνονται οι ίδιοι και οι συμπολεμιστές τους,
επίσης και για να τρομάζει τον αντίπαλο. Στη μάχη
βάδιζαν ξυπόλητοι για να διατηρούν πιο σταθερή τη
συνοχή της φάλαγγας. Άφηναν μακριά μαλλιά και
χτενίζονταν πριν από τις μάχες. Υπήρχε και η αντίληψη
ότι οι στρατιώτες έπρεπε να γυρίσουν από τη μάχη
νικητές ή νεκροί. Αυτοί που εγκατέλειπαν τη μάχη
περιθωριοποιούντο από την κοινωνία.
Τιμές αποδίδονταν στην Σπάρτη, εκτός από τους
Θεούς, στους ήρωες του Τρωικού Πολέμου. Ο Αχιλλέας δεχόταν θεϊκές τιμές και υπήρχαν δύο ιερά στο
όνομά του. Επίσης θεοποιημένοι ήσαν ο Αγαμέμνων,
η Κασσάνδρα, η Κλυταιμνήστρα, ο Μενέλαος (ιερόν
Μενελάϊον) και η Ελένη.
eg
Προϊστορία
Ίχνη Μυκηναϊκού πολιτισμού υπάρχουν από τη Μέση
Νεολιθική περίοδο (6500-5600 π.Χ.) μέχρι το τέλος της
Εποχής του Χαλκού (3000 π.Χ.), όταν ελληνικές πολεμικές φυλές Δωριέων από Ήπειρο και Μακεδονία εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο. Η Σπάρτη δεν οχυρώθηκε ποτέ.
Μεταξύ 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. οι Σπαρτιάτες προχώρησαν σε μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες αργότερα απέδωσαν σε έναν
ημι-μυθικό νομοθέτη, τον Λυκούργο, που αναφέραμε.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις σηματοδοτούν την ανατολή
της Κλασικής Σπάρτης.
Κλασική Σπάρτη
Το 668 π.Χ., στο Δεύτερο Μεσσηνιακό Πόλεμο, η Σπάρτη κατατρόπωσε τους Μεσσήνιους και αναδείχτηκε σε
μεγάλη δύναμη. Πολλοί Μεσσήνιοι κατέφυγαν, τότε,
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στη Σικελία και ίδρυσαν την αποικία της Μεσσήνης,
στο στενό μεταξύ Σικελίας και νότιας Ιταλίας. Στους
επόμενους αιώνες η φήμη της στρατιωτικής δύναμης
της Σπάρτης δεν είχε αντάξιά της. Το 480 π.Χ. μια μικρή
δύναμη Σπαρτιατών, Θεσπιέων και Θηβαίων, με επικεφαλής τον βασιλιά Λεωνίδα, διεξήγαγε, όπως μνημονεύσαμε, τη θρυλική μάχη μέχρις εσχάτων στις Θερμοπύλες, απέναντι στον κολοσσιαίο περσικό στρατό
του Ξέρξη και του προκάλεσε τεράστιες απώλειες,
προτού τελικά περικυκλωθεί λόγω της προδοσίας του
Εφιάλτη. Σε εκείνον τον αγώνα οι Σπαρτιάτες πολέμησαν και έπεσαν όλοι! Η αποφασιστική νίκη των Ελλήνων
στη μάχη των Πλαταιών με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία, έδωσε τέλος στους Περσικούς Πολέμους, καθώς
και στη φιλοδοξία των Περσών να επεκταθούν σε ευρωπαϊκά εδάφη.
Στην ύστερη κλασική περίοδο, η Σπάρτη, η Αθήνα,
η Θήβα και η Περσική Αυτοκρατορία αποτέλεσαν τις
κυριότερες δυνάμεις που μάχονταν μεταξύ τους για
την επικράτηση. Ως αποτέλεσμα του Πελοποννησιακού
Πολέμου (431-404 π.Χ.), η Σπάρτη, ένας παραδοσιακά
πολιτισμός της ξηράς στράφηκε και προς τη θάλασσα,
διεκδίκησε επίμονα τον θαλάσσιο έλεγχο του Αιγαίου
και τον απέκτησε με το καίριο χτύπημα του Σπαρτιάτη
ναυάρχου Λυσάνδρου κατά του αθηναϊκού στόλου
(Αιγός Ποταμοί, 405/404 π.Χ.). Προς το τέλος του 5ου
αιώνα π.Χ., όταν η Σπάρτη είχε νικήσει την Αθήνα και
είχε εισβάλλει στην Περσία, είναι η περίοδος της «Σπαρτιατικής Ηγεμονίας», που ήρθε να αντικαταστήσει την
περίφημη «Αθηναϊκή Θαλάσσια Ηγεμονία».
Στην περίοδο του Κορινθιακού Πολέμου (395-387
π.Χ.), η Σπάρτη συγκρούσθηκε με τις σημαντικότερες
ελληνικές πόλεις-κράτη: τη Θήβα, την Αθήνα, την Κόρινθο και το Άργος, τις οποίες υποστήριζε τότε η Περσία.
Η Σπάρτη κατάφερε να πετύχει μια σειρά από νίκες στην
ξηρά, ωστόσο αρκετά από τα πλοία της καταστράφηκαν
στην Κνίδο (394 π.Χ.) (απέναντι από την Κω) από τον
κυπριακο-φοινικικό στόλο μισθοφόρων που η Περσία
παρείχε στον Αθηναίο ναύαρχο Κόνωνα. Ο Κόνων μετά
τη νίκη του αυτή (χρησιμοποιώντας περσικά πλοία),
επέστρεψε στην Αθήνα και με χρήματα του Πέρση βασιλιά επισκεύασε τα Μακρά Τείχη της Αθήνας και του
Πειραιά. Τώρα όμως οι Πέρσες, φοβούμενοι ότι η Αθήνα θα αναδειχθεί πάλι ναυτική ηγεμονία, συμμάχησαν
με τους πρώην εχθρούς τους Σπαρτιάτες εναντίον των
πρώην συμμάχων τους Αθηναίων (sic).
Αυτό δείχνει πόσο οι Πέρσες επενέβαιναν και έλεγχαν τα εσωτερικά των ελληνικών πραγμάτων. Διατηρούσαν τις ελληνικές πόλεις σε συνεχή αντιπαλότητα
μεταξύ τους, ώστε αφενός μεν να μην αποτελούν σοβαρή απειλή για την Περσική Αυτοκρατορία, αφετέρου
δε να εξαρτώνται από αυτήν. Το δυστύχημα ήταν ότι

οι ελληνικές πόλεις ευνοούσαν τα ανθελληνικά αυτά
σχέδια των Περσών, λόγω του μεταξύ τους αδελφοκτόνου ανταγωνισμού.
Η Σπάρτη έπεσε σε παρακμή μετά από τη συντριπτική ήττα του στρατού της από τους Θηβαίους του
Επαμεινώνδα στη Μάχη των Λεύκτρων (στη Βοιωτία)
το 371 π.Χ. Ήταν η πρώτη μάχη στην ξηρά που έχασε
ο σπαρτιατικός στρατός και αυτή που τον γονάτισε για
πάντα. Θεωρείται από τις πλέον περισπούδαστες μάχες της αρχαιότητας για τη στρατιωτική τακτική της
λοξής φάλαγγας που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε
στην ιστορία των μέχρι τότε πολέμων. Μόνο με τέτοια
επαναστατική τακτική θα μπορούσε να καμφθεί ο
σπαρτιατικός στρατός. Ο εμπνευστής και εκτελεστής
της τακτικής αυτής, ο στρατηγός Επαμεινώνδας, θεωρείται από τους ευφυέστερους στρατηγούς όλων των
εποχών.
Ελληνιστική και ρωμαϊκή Σπάρτη
Η Σπάρτη δεν κατάφερε ποτέ να αναπληρώσει τον
αριθμό των ανδρών που έχασε από τους Θηβαίους στα
Λεύκτρα και αργότερα στη Μαντίνεια της Πελοποννήσου. Ωστόσο εξακολούθησε να παραμένει υπολογίσιμη δύναμη στην περιοχή για δύο αιώνες ακόμη. Ούτε
ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας, ούτε ο περίφημος γιος
του ο Αλέξανδρος, επιχείρησαν καν να κατακτήσουν
τη Σπάρτη. Ενώ ήταν αρκετά αδύναμη πλέον για να
αποτελέσει σημαντική απειλή, παρόλα αυτά οι ικανότητες του στρατού της παρέμεναν τόσο μεγάλες που
οποιαδήποτε απόπειρα εισβολής θα σήμαινε ασύμφορες απώλειες. Ένα ιστορικό ανέκδοτο λέει ότι ο
Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Β' έστειλε ένα μήνυμα
στη Σπάρτη λέγοντας: «Αν εισβάλλω στη Λακωνία, θα
ισοπεδώσω την πόλη της Σπάρτης». Η απάντηση που
έλαβε ήταν απλή και λακωνική: «Αν».
Ακόμη κι όταν ο Φίλιππος δημιούργησε έναν πανελλήνιο στρατό με την πρόφαση να ενώσει όλη την
Ελλάδα εναντίον της περσικής απειλής, οι Σπαρτιάτες
επέλεξαν να μη συμμετέχουν με τη θέλησή τους. Δεν
ενδιαφέρονταν σε καμιά περίπτωση να ενώσουν τις
δυνάμεις τους με μια πανελλήνια συμμαχία αν δεν
επρόκειτο να ηγηθούν αυτοί της προσπάθειας εκείνης.
Το 146 π.Χ. η Ελλάδα κατακτήθηκε από το Ρωμαίο
στρατηγό Λεύκιο Μόμμιο. Οι Σπαρτιάτες συνέχισαν
τον τρόπο ζωής τους, αν και η πόλη τους έγινε κάτι σαν
τουριστική ατραξιόν για τους πλούσιους Ρωμαίους που
έρχονταν να δουν από κοντά τις «εξωτικές» τους συνήθειες.
Πολιτειακή οργάνωση
Ο νόμος στην Αρχαία Σπάρτη βρισκόταν υπεράνω όλων
και καθόριζε με σαφήνεια τόσο τις υποχρεώσεις όσο
και τα δικαιώματα των Λακεδαιμονίων. «Έτσι κατορ-
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θώθηκε να δημιουργηθεί μια πολιτεία, όπως είπαμε,
υποδειγματικών πολιτών και αφοσιωμένων στρατιωτών
και η πόλη απέκτησε το μακροβιώτερο πολίτευμα με
τη μακρότερη σταθερότητα». Μέχρι την είσοδο των
Ρωμαίων στην Ελλάδα δεν γνώρισε ποτέ ξένο κατακτητή, ούτε εσωτερικό τύραννο, ούτε πολιτειακές μεταβολές, ούτε κοινωνικές αναταραχές, όπως οι υπόλοιποι
Έλληνες.
Λυκούργος
Η πολιτειακή οργάνωση της Σπάρτης, αγγίζει τα όρια
της μυθοπλασίας. Ως πρώτος νομοθέτης και θεμελιωτής του πολιτικού συστήματος θεωρείται ο Λυκούργος,
ένα πρόσωπο κατά πολλούς ανύπαρκτο. Έζησε κατά
την εποχή της πρώτης Ολυμπιάδας (776 π.Χ.). Για αυτόν και τους νόμους του έχουμε ήδη μιλήσει.
Μεγάλη Ρήτρα & Ευνομία
Οι νόμοι του Λυκούργου (που ήσαν γνωστοί ως Μεγάλη Ρήτρα) εισήγαγαν στην πόλη της Σπάρτης τη λεγόμενη «Ευνομία», απόρροια της οποίας ήταν ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής τους. Η «Ευνομία» μοιάζει σαν μια
μορφή δημοκρατίας, η οποία βασίζεται στην απόλυτη
ισότητα ανάμεσα στους πολίτες: ισότητα κοινωνική,
ισότητα στα συσσίτια (άρα ισότητα πλούτου), ισότητα
στα πλαίσια της οπλιτικής φάλαγγας.
Ξενηλασία
Η Ξενηλασία ήταν δωρικός θεσμός, που δεν υπήρχε
μόνο στη Σπάρτη, αλλά και στη δωρική Κρήτη. Πρόκειται για το θεσμό που απαγόρευε τη φιλοξενία ξένων
στην πόλη της Σπάρτης, χωρίς την ειδική άδεια της
Σπαρτιατικής Πολιτείας. Οι Σπαρτιάτες πίστευαν πως
θα κρατούσαν το δωρικό χαρακτήρα της πόλης, εάν
κρατούσαν όλους τους ξένους μακριά από αυτήν. Ακόμη υπήρχε η πίστη ότι, εάν κρατούσαν μακριά τους
ξένους από την πόλη, δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος να
αποκαλυφθεί το εθνικό τους μυστικό, ο αριθμός των
Σπαρτιατών οπλιτών που στην πραγματικότητα ήταν
αρκετά περιορισμένος.
Κοινωνική θέση γυναικών
Η γυναίκα απολάμβανε μεγάλα προνόμια στην Αρχαία
Σπάρτη, πράγμα που προκαλεί εντύπωση, εάν συγκρίνουμε τη θέση της γυναίκας στην Αθήνα και στις άλλες
ελληνικές πόλεις. Επειδή ο άνδρας έλειπε για πολύ
καιρό από το σπίτι, η γυναίκα στη Σπάρτη ήταν χειραφετημένη σε βαθμό αδιανόητο για την εποχή εκείνη.
Είχε αυξημένα προνόμια και αρμοδιότητες στη σπαρτιατική κοινωνία. Γυμναζόταν όπως τα αγόρια και οι
άνδρες, και ήταν γνωστή για τις αθλητικές της ικανότητες. Συμμετείχε στην πάλη, γυμνή, όπως και οι άνδρες,
ενώ εκπαιδευόταν στο δίσκο, στο ακόντιο και στους
χορούς.
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Θεσμός του γάμου
Στην Αρχαία Σπάρτη η επιλογή του συντρόφου ήταν
καθαρά προσωπική υπόθεση και όχι υπόθεση των
γονέων. Οι νεαρές Σπαρτιάτισσες συνευρίσκονταν στο
σκοτάδι με τον ερωμένο τους και με αυτόν τον τρόπο
τεκνοποιούσαν. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι έτσι διατηρούσαν τη θέληση για τον σύντροφό τους και δεν
έχαναν ποτέ τη φρεσκάδα του έρωτα. Κάποιες φορές,
η περίεργη αυτή σχέση κρατούσε τόσο πολύ, που πολλοί άνδρες δεν έτυχε να δουν τη μητέρα των παιδιών
τους υπό το φως του ήλιου. Επίσης, κάποιος άνδρας
θα μπορούσε να ζητήσει από μία οικογένεια μία γυναίκα ώστε να γίνει η μητέρα των παιδιών του και αυτό
αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για την οικογένεια της γυναίκας. Ο βασικός στόχος του γάμου στη Σπάρτη ήταν
η τεκνοποίηση, ώστε τα αρσενικά που θα γεννιόντουσαν να γινόντουσαν οι πολεμιστές της Σπάρτης. Ένας
άνδρας στη Σπάρτη θεωρείτο "αθάνατος", μόνο όταν
είχε αρσενικά παιδιά, γιατί θεωρούσαν, πως μόνο έτσι
συνεχίζεται η γενιά.
Σπαρτιατική αγωγή
Η Σπαρτιατική αγωγή ήταν το βασικότερο χαρακτηριστικό της Αρχαίας Σπάρτης, ένα χαρακτηριστικό που
έκανε τη Σπάρτη εντελώς διαφορετική από τις άλλες
ελληνικές πόλεις και έδειχνε απόλυτα τον καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα των Λακεδαιμονίων και την φοβερή
στρατιωτική μηχανή που είχε η πόλη της Σπάρτης. Όταν
το παιδί γεννιόταν, το έκαναν μπάνιο σε κρασί για να
διαπιστώσουν την αντοχή του και το έδιναν στους πρεσβύτερους Σπαρτιάτες, που εξέταζαν το σώμα του μωρού
και διαπίστωναν εάν το παιδί ήταν αρτιμελές ή όχι. Τα
παιδιά που γεννιόντουσαν ασθενικά ή ανάπηρα τα
άφηναν στον Καιάδα. Νεώτερες έρευνες όμως έχουν
υποβαθμίσει αυτήν την μέχρι πρότινος αποδεκτή ιστορική άποψη. Οι γονείς ανέτρεφαν το αρσενικό παιδί
τους μόνο μέχρι τα επτά του έτη, όταν και την ευθύνη
για την ανατροφή την αναλάμβανε η Σπαρτιατική Πολιτεία. Από τα επτά τους χρόνια τα αγόρια της Σπάρτης
σκληραγωγούνταν. Από τα δεκατρία τα μάθαιναν να
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παλεύουν, να επιζούν, να τρώνε λίγο, να φοράνε το ίδιο
ιμάτιο σε όλες τις εποχές του χρόνου. Έτρωγαν Μέλανα
Ζωμό αλλά ενθαρρύνονταν να κλέβουν για το φαγητό
τους, και τιμωρούνταν μόνο εάν είχαν πιαστεί, ακριβώς
επειδή πιάστηκαν, όπως είπαμε. Όλα αυτά ήσαν υπό
την επίβλεψη του παιδονόμου, που είχε ένα παιδί, συνήθως το πιο δυνατό και θαρραλέο, τον ειρένα ως αρχηγό των παιδιών. Το βάπτισμα του πυρός το έπαιρναν
στα Κρυπτεία, όπου έπαιρναν και την πρώτη αίσθηση
του πολέμου μέσα στην ίδια τη Σπάρτη. Η αγωγή των
Σπαρτιατών κρατούσε μέχρι τα είκοσί τους χρόνια, δηλαδή συνολικά δώδεκα έτη.
Κρυπτεία
Τα Κρυπτεία ήταν ίσως ο πιο αιματηρός θεσμός της
Αρχαίας Σπάρτης. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είχε
καθιερωθεί από τον Λυκούργο, κάθε χρόνο, οι Έφοροι
να κηρύσσουν πόλεμο εναντίον των ειλώτων, οπότε
νεαροί Σπαρτιάτες αφήνονταν ελεύθεροι από την Πολιτεία σε μια απάνθρωπη ελευθερία, να σκοτώσουν
όσους περισσότερους είλωτες μπορούσαν. Ήσαν συνήθως άοπλοι, ή μερικές φορές ελαφρά οπλισμένοι
και έπρεπε να σκοτώσουν τους είλωτες, ώστε να πάρουν
την πρώτη γεύση του πολέμου μέσα στην ίδια τη Σπάρτη. Με αυτόν τον τρόπο μάθαιναν να σκοτώνουν και
ταυτόχρονα μείωναν τον πληθυσμό των ειλώτων. Θεωρείτο καλύτερο να δολοφονηθεί ένας δυνατός είλωτας, παρά κάποιος αδύναμος που ήταν σημάδι δειλίας.
Σπαρτιατικός στρατός
Αρχηγός του στρατεύματος στη μάχη ήταν ο ένας από
τους δύο βασιλείς. Ο οπλισμός των Σπαρτιατών δεν ήταν
πολύ διαφορετικός από των άλλων Ελλήνων με τη μόνη
διαφορά του χιτώνα και της ερυθρής χλαμύδας.
Κατά την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου,
όλες οι ασπίδες των Σπαρτιατών είχαν γραμμένο το
γράμμα Λ (λάμδα), που παρέπεμπε στη Λακεδαιμονία.
Την Αρχαϊκή Εποχή φορούσαν κορινθιακό κράνος,
περικνημίδες και μπρούτζινο θώρακα, μετά τους Περσικούς Πολέμους, όταν και οι πόλεμοι γίνανε πιο ανοιχτοί,
αντικατέστησαν τον μπρούτζινο θώρακα με το λινοθώρακα ή με τον πιο ελαφριό εξώμη. Κύρια όπλα τους

ήταν το δόρυ, η ασπίδα και το ξίφος. Την εποχή του
Κλεομένη του Γ', τον 3ο αιώνα π.Χ. ο σπαρτιατικός
στρατός εξοπλίστηκε με την μακεδονική σάρισα (6
μέτρα μήκος).
eg
Η ιστορία της αρχαίας Σπάρτης που αναπτύξαμε, μας
οδηγεί στη διαπίστωση ότι η Σπάρτη κουβαλούσε ένα
πλούσιο ιστορικό παρελθόν, μια κληρονομιά που πάνω
σ’ αυτήν οργανώθηκε ένα ευνομούμενο πολίτευμα και
μια υποδειγματική κοινωνία. Έτσι κατόρθωσε η μικρή
χερσαία δύναμη της Σπάρτης να καταβάλει την ισχυρή
ναυτική ηγεμονία της Αθήνας για πάντα και να επικρατήσει στον ελληνικό χώρο της κλασικής εποχής1. Τα
βασικά προσόντα αυτού του ξεχωριστού λαού, προσόντα διαχρονικά και χρήσιμα, ήσαν:
- Η φυλετική ιδιοσυγκρασία, που οφείλεται στην
πειθαρχημένη, σκληροτράχηλη, πολεμική Δωρική καταγωγή.
- Η νομιμοφροσύνη.
- Η φιλοπατρία και ο ηρωισμός.
- Κοινωνία υποδειγματικών πολιτών και αφοσιωμένων γενναίων στρατιωτών.
- Η πολιτική μακρά σταθερότητα (ως απόρροια των
προηγουμένων). Τέλος,
- Η ορθή κατανόηση της σημασίας του «κράτους
της θαλάσσης», όπως προκύπτει από το γεγονός ότι:
Η επιτυχής αντιμετώπιση της ισχυρής ναυτικής Αθηναϊκής δύναμης, επιτεύχθηκε από την χερσαία δύναμη
της Σπάρτης, μόνο όταν η δεύτερη εξουδετέρωσε την
πρώτη στον ίδιο χώρο της υπεροχής της, στη θάλασσα.
Είναι η ναυτική στρατηγική που στηρίζεται στη βασική
αρχή της «διεκδίκησης και απόκτησης του ελέγχου της
θάλασσας».		
■
φωτό ειλημμένες στις 15_10_21 από το: https://theancientwebgreece.files.wordpress.com/2015/05/
d6533-spartan_shield.jpg

1 Βέβαια συνέτεινε, επίσης, η κατάπτωση και φαυλότητα της
κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου της Αθήνας, τότε· αντικείμενο που δεν αφορά το παρόν άρθρο.
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Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας

Νέος Θεσμός του Δικαίου Θαλάσσης
Σύνδεση με Πλάτος Χωρικής Θαλάσσης 12 ναυτ. μιλίων
Του Αρχιπλοιάρχου Ιωάννη Ζαφειρόπουλου ΠΝ ε.α. Δρ. Νομικής - Εθνικού Αντιπροσώπου στη Γ΄ Διπλωματική Διάσκεψη ΟΗΕ Δικαίου Θαλάσσης
Ίδρυση του «Στενού»
Δικαίωμα διελεύσεως TRANSIT
H Γ΄ Διπλωματική Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης (19721982), ορίζοντας με γενική συναίνεση (CONSENSUS)
των Κρατών-μελών ΟΗΕ, Πλάτος Χωρικής Θαλάσσης
μέχρι 12 ναυτ. μίλια, δημιούργησε ταυτόχρονα και
επίσης συναινετικά, τον νέο Θεσμό Δικαίου Θαλάσσης
«Στενού Διεθνούς Ναυσιπλοΐας - STRAITS USED FOR
INTERNATIONAL NAVIGATION».
Τα εν λόγω Στενά ενώνουν τμήμα Ανοιχτής Θαλάσσης
και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του ή
των Παρακτίων Κρατών του Στενού, με άλλο τμήμα
Ανοιχτής Θαλάσσης ή ΑΟΖ τους. Συνεπώς, το Στενό είναι
δυνατόν να περιλαμβάνει τμήμα των Εσωτερικών Υδάτων των Κρατών, όπως ενδεικτικά είναι οι λιμένες τους,
όρμοι, εκβολές ποταμών, τερματικά σημεία φορτοεκφορτώσεων, ή να περιλαμβάνει τμήμα της Χωρικής τους
Θαλάσσης, Συνορευούσης Ζώνης, Υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ
τους ή και Ανοιχτής Θαλάσσης, κατά περίπτωση.
Ο πλέον, όμως, δεσμευτικός για τα Παράκτια Κράτη του Στενού, Κανόνας Δικαίου, είναι, ότι οι ξένες
Αεροναυτικές Δυνάμεις και τα ξένα Εμπορικά Πλοία,
περιλαμβανομένων και των Κρατών του Στενού σε
περιοχές του άλλου Κράτους, διαπλέουν το Στενό ή
υπερίπτανται, ασκώντας «Δικαίωμα Διάπλου με σκοπό
την Διέλευση –RIGHT OF TRANSIT PASSAGE», σύμφωνα με το οποίο η διέλευση είναι ανεμπόδιστη, αλλά
συνεχής και ταχεία. Τα Πολεμικά Πλοία δικαιούνται
συνεχούς αεροναυτικής καλύψεως και προστασίας, τα
δε υποβρύχια, πυρηνικά και συμβατικά, δύνανται να
πλέουν εν καταδύσει, αντί εν αναδύσει που επιβάλλει
η αβλαβής διέλευση δια μέσου της Χωρικής Θαλάσσης.
Τα πολεμικά και Κρατικά Αεροσκάφη διέρχονται εφαρμόζοντας τους Κανόνες Πτήσεως του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας –ICAO, οι οποίοι εφαρμόζονται στα Πολιτικά Αεροσκάφη, αλλά σε συνήθεις,
κανονικές συνθήκες, ενώ τα Πολεμικά Αεροσκάφη
καλύψεως των Πλοίων εφαρμόζουν επιχειρησιακούς
κανόνες και σχέδια πτήσεως.
Χωρική Θάλασσα Πλάτους 12 ναυτ. μιλίων
Η ίδρυση του εν λόγω Θεσμού υποστηρίχθηκε στη

Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης από κοινού από τις Μεγάλες Αεροναυτικές Δυνάμεις, ανεξάρτητα από το
Πολιτικό τους Σύστημα, η δε σχετική Τροπολογία (19721974) φέρεται, παρασκηνιακά, ως Κοινό Αμερικανοσοβιετικό Σχέδιο. Την ανάγκη αυτή, της ιδρύσεως του
Θεσμού, επέβαλε, όπως προαναφέρθηκε, η συναινετική απόφαση για καθιέρωση Πλάτους Χωρικής Θαλάσσης μέχρι 12 ναυτ. μίλια και συνεπώς, μέχρι 24
ναυτ. μίλια σε σχέση με τις έναντι ακτές του ιδίου
Κράτους ή των Κρατών της περιοχής του Στενού, των
οποίων η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους είναι ίση ή
μικρότερη των εν λόγω 24 ναυτ. μιλίων. Με το Πλάτος
αυτό θα δημιουργούντο ανεπιθύμητοι περιορισμοί
διάπλου και υπερπτήσεως μέσα και επάνω από πολυάριθμα ανά την Υδρόγειο κρίσιμα Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, εφ’ όσον ίσχυε το μέχρι τότε καθεστώς της
Αβλαβούς Διελεύσεως μέσα από την Χωρική Θάλασσά
τους, συνολικής αποστάσεως μέχρι 24 ναυτ. μίλια.
Σημειώνεται ότι πολλά Κράτη εξήγγειλαν Πλάτος
Χωρικής Θαλάσσης 12 ναυτ. μίλ. κατά την διάρκεια
της Διασκέψεως Δικαίου Θαλάσσης, ακόμη δε και πριν
τεθεί σε Διεθνή Ισχύ η Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης
ΟΗΕ, 1982, το 1994. Σήμερα, το Πλάτος της Χωρικής
Θαλάσσης 12 ναυτ. μιλ. αποτελεί «Νέο Διεθνές Έθιμο»,
υποχρεωτικής εφαρμογής από όλα, ανεξαιρέτως τα
Κράτη, διότι τα Έθιμα είναι πηγή του Διεθνούς Αναγκαστικού Δικαίου (JUS COGENS). Επιτρεπτή είναι από
το Δίκαιο Θαλάσσης η μερική, κατά περιοχές του
Παράκτιου Κράτους, εφαρμογή Πλάτους 12 ναυτ.
μιλίων.
Η υποχρέωση, πάντως, ορισμού Πλάτους Χωρικής
Θαλάσσης 12 ναυτ. μιλ. είναι δυνατόν να κάμπτεται
από την αναγκαιότητα συνεκτιμήσεως, από το Κυρίαρχο Κράτος και άλλων παραγόντων, όπως είναι,
επίσης, δυνατή η από αυτό εξαγγελία άλλου μικρότερου των 12 ναυτικών μιλ. Πλάτους. Στις περιπτώσεις,
όμως, αυτές, το Κράτος δεν υπακούει στους Εθιμικούς
Κανόνες του Δικαίου Θαλάσσης και στους Κανόνες
του Διεθνούς Αναγκαστικού Δικαίου, ούτε επεκτείνει
την Εθνική Κυριαρχία του σε ανάλογες θαλάσσιες,
υποθαλάσσιες και εναέριες περιοχές, όπως δικαιού-
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ται, με προφανή την Εθνική Ζημία του, επ’ ωφελεία
άλλων Εθνικών αναγκών.
Άλλοι δεσμευτικοί Κανόνες
Η Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης ΟΗΕ 1982 περιλαμβάνει,
περαιτέρω, λεπτομέρειες ιδρύσεως των εν λόγω Στενών
Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, επιβάλλει δε ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, όπως τα Ξένα Πλοία και Αεροσκάφη, κατά
την TRANSIT διέλευσή τους:
• Απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια απειλής ή
χρήσεως βίας κατά της Κυριαρχίας, Εδαφικής Ακεραιτότητας ή Πολιτικής Ανεξαρτησίας του ή των Κρατών,
τα οποία περιβάλλουν το Στενό.
• Συμμορφούνται με την Εθνική Νομοθεσία των εν
λόγω Κρατών περί Εσωτερικών Υδάτων, εφ’ όσον καταπλέουν, εκπλέουν ή επαναπλέουν σε αυτά, επίσης δε
με την Νομοθεσία περί Χωρικής Θαλάσσης, πλην του
ως ανωτέρω Δικαιώματος Διελεύσεως TRANSIT, καθώς
και προς τη Νομοθεσία περί Συνορευούσης Ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένα να σέβονται τα Αποκλειστικά
και άλλα Οικονομικού Χαρακτήρα Δικαιώματα των Κρατών τούτων, σε σχέση με το καθεστώς της Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ τους. Και τέλος, είναι υποχρεωμένα να
υπακούουν στους περιορισμούς χρήσεως των Ανοιχτών
Θαλασσών, τους οποίους επιβάλλει το Δίκαιο Θαλάσσης.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά περίπτωση πλου ή υπερπτήσεως σε αντίστοιχες περιοχές του Στενού.
• Υπακούουν στους Διεθνείς Κανονισμούς και Κανόνες Δικαίου Θαλάσσης σχετικούς με την Ασφάλεια
της Ζωής στη Θάλασσα, και την Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας, περιλαμβανομένων των Κανόνων Αποφυγής Συγκρούσεως των Πλοίων.
• Χρησιμοποιούν Διαδρόμους Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και Σχήματα Διαχωρισμού, ιδρυόμενα από τα
Παράκτια Κράτη.
• Μη προβαίνουν δε φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, διακίνηση νομισμάτων, επιβίβαση ή αποβίβαση προσώπων, αλιεία, διεξαγωγή υδρογραφικών εργασιών ή επιστημονικών ερευνών.
• Μη προβαίνουν σε ρύπανση της θαλάσσης και
των ακτών, οφειλόμενης ιδίως στην απόρριψη υγρών
καυσίμων και λιπαντικών.
Τονίζεται, εμφατικά, ότι σε κάθε περίπτωση, το ή
τα Παράκτια Κράτη δεν αναστέλλουν ή παρεμποδίζουν
την Διέλευση, η οποία αποτελεί «Δικαίωμα –RIGHT»
των Ξένων Πλοίων και Αφροσκαφών, κατά τα ανωτέρω.
Τέλος σημειώνεται, ότι ο Θεσμός των Στενών Διεθνούς Ναυσιπλοΐας δεν θίγει το Νομικό Καθεστώς
εκείνων των Στενών, η διέλευση δια των οποίων ρυθμίζεται από εν ισχύει, επί μακρόν, Διεθνείς Συμβάσεις.
Ελληνική Επικύρωση
Κατά την υπογραφή της Συμβάσεως, το 1982, η Ελλάς

κατέθεσε την εξής Ερμηνευτική Δήλωση:
«Σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ περί Στενών
χρησιμοποιουμένων για την Διεθνή Ναυσιπλοΐα και
ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη των
άρθρων 36, 38, 41 και 42 της Συμβάσεως του Δικαίου
Θαλάσσης, σε περιοχές όπου είναι κατεσπαρμένα
πολυάριθμα νησιά, τα οποία σχηματίζουν πληθώρα
εναλλακτικών Στενών, εξυπηρετούντων ουσιαστικώς
μία και την αυτήν οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, η Ελλάς
αντιλαμβάνεται, ότι το οικείο παράκτιο κράτος, έχει
την ευθύνη όπως προσδιορίζει τον ή τους διαδρόμους
εκείνους, μέσω των εναλλακτικών τούτων Στενών, δια
των οποίων τα πλοία και τα αεροσκάφη τρίτων χωρών
θα δύνανται να διακινούνται υπό καθεστώς TRANSIT
PASSAGE, κατά τρόπο ώστε, αφ’ ενός μεν να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της διεθνούς ναυσιπλοΐας και
αεροπλοΐας μέσω της υπ’ όψη περιοχής, αφ’ ετέρου
δε να πληρούνται οι ελάχιστες, απαιτήσεις ασφαλείας
τόσο των διερχομένων πλοίων ή αεροσκαφών, όσο και
του Παράκτιου Κράτους».
Τα άρθρα 36, 38, 41 και 42 ορίζουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, περιλαμβάνουν δε και άλλες περαιτέρω
λεπτομερείς διατάξεις.
Η Ελλάς έχει κυρώσει την Σύμβαση με τον Νόμο
2321/23-6-1995.
Επίλογος
Συμπερασματικά προκύπτει, ότι το Κράτος εκείνο, το
οποίο εξαγγέλλει Πλάτος Χωρικής Θαλάσσης 12 ναυτ.
μιλ., όπως δικαιούται από το Δίκαιο Θαλάσσης και το
Διεθνές Αναγκαστικό Δίκαιο, οφείλει να ιδρύει τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης, ΟΗΕ,
1982, Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας σε περιοχή ή περιοχές ασκήσεως Εθνικής Κυριαρχίας του.
Το Κράτος, συνεπώς, οφείλει να δίδει ιδιαίτερη
προσοχή, ως προς την επιλογή της περιοχής ή των
περιοχών ιδρύσεως των Στενών και δη σε Θάλασσα,
όπου υπάρχουν κατεσπαρμένα πολυάριθμα νησιά του,
ώστε να αποφευχθεί επιζήμια για την Εθνική του Κυριαρχία κατάτμηση της συνεχείας και συγκεντρώσεώς
της.		
■
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Tο Έπος και η καταβύθιση του Α/Τ Βασίλισσα Όλγα
Του Αρχιπλοιάρχου Ν. Γουργουρή ΠΝ ε.α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατασκευασμένο στα μεγάλα ναυπηγεία Yarrow της
Σκωτίας στα 1938 με την τελευταία λέξη της Αγγλικής
ναυτικής και πολεμικής τεχνολογίας, της καλλίτερης
μέχρι τότε στον κόσμο, αποτελούσε μαζί με το αδελφό
πλοίο «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» την πιο αξιόμαχη μονάδα του
Στόλου μας με την έναρξη του πολέμου.
Καράβια των 1414 τόνων με πλούσιο οπλισμό και
ναυπηγικά χαρίσματα, ανέπτυσσαν ταχύτητα 35 κόμβων
και απαιτούσαν πλήρωμα 200 περίπου Αξιωματικών,
Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων.
Αν και τα χρήματα είχαν καταβληθεί προκαταβολικά από την Ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με την
απαίτηση των Άγγλων, τα πλοία τα παρέδωσαν παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα χωρίς
τον κύριο οπλισμό τους, προφασιζόμενοι δικές τους
πολεμικές ανάγκες, χωρίς μάλιστα να επιστρέψουν και
το πολύτιμο για την χώρα μας καταβληθέν αντίτιμο.
Τα πλοία εξοπλίσθηκαν πλήρως τελικά, με οπλισμό ο
οποίος παραχωρήθηκε από τους Γερμανούς, χάρις στην
σωτήρια μέχρι τότε για την χώρα μας διαδικασία του
κλήριγκ και ο οποίος τοποθετήθηκε εδώ, σε ταχύτατο
χρονικό διάστημα, από τα συνεργεία του Ναυστάθμου
Σαλαμίνας, με μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της
εποχής επίδειξη δεξιότητας.
ΤΟ ΕΠΟΣ
Η 28η Οκτωβρίου ήταν η αφετηρία της τόσο σύντομης
αλλά και της τόσο δοξασμένης πορείας του θρυλικού
πλέον αυτού πλοίου, το οποίο δίκαια κατατάσσεται
στην πρώτη θέση στο πάνθεον του Ελληνικού Στόλου,
από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους.
Ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που ακολουθούν
δίνουν μια σαφή εικόνα της έντονης αλλά και ένδοξης
δράσης της «Β. ΟΛΓΑΣ», δικαιολογώντας απόλυτα την
τιμή η οποία της περιποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό.
Στις 13 Νοεμβρίου του ’40 η «Β. ΟΛΓΑ» μαζί με τα
αντιτορπιλικά «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΨΑΡΑ», «ΥΔΡΑ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», εκτελεί παρακινδυνευμένη καταδρομική επιχείρηση μέσα στα Ιταλικά χωρικά ύδατα με σκοπό να προσβάλλει κάθε εχθρικό σκάφος. Αλλά ο εχθρός
με τα θωρηκτά των 30.000 τόνων και τα 106 υποβρύχια
δεν επιθυμεί αιματοχυσίες.
Στις 3 Ιανουαρίου του ’41 η «Β. ΟΛΓΑ» μαζί με τα

αντιτορπιλικά «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»,
«ΥΔΡΑ», ΚΑΙ «ΣΠΕΤΣΑΙ» βομβαρδίζει, μέσα σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον, θέσεις των Ιταλών και των
Αλβανών στην περιοχή του Αυλώνα.
Εν τω μεταξύ συμμετέχει συνεχώς σε νηοπομπές,
παρέχοντας προστασία στα πλοία της ακτοπλοΐας, τα
οποία μετέφεραν ενισχύσεις από τα νησιά για τις ανάγκες του μετώπου. Μόνο όσοι έχουν μετάσχει σε τέτοιες
«αφανείς» επιχειρήσεις, μπορούν να γνωρίζουν τους
κόπους αλλά και τους κινδύνους που αυτές περικλείουν.
Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η ισχύς
του Ιταλικού Ναυτικού την εποχή εκείνη ήταν αδιαμφισβήτητη, καθώς και ότι το Αγγλικό Ναυτικό, εκτός
από την ναυμαχία του Ματαπά, έλαμψε δια της απουσίας του από την περιοχή των Ελληνοϊταλικών ναυτικών
επιχειρήσεων.
Στις 25 Απριλίου του ’41 και αφού διασώζεται ως
εκ θαύματος από την αδικαιολόγητη εκατόμβη του
Ελληνικού Στόλου, εκείνου του μαύρου μήνα για το ΒΝ
και τη Χώρα μας, καταπλέει στον Αγγλικό Ναύσταθμο
της Αλεξανδρείας μαζί με τα λίγα πλέον διασωθέντα
Πολεμικά μας πλοία, προκειμένου να συνεχίσει τον
αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων εναντίον των βαρβάρων κατακτητών, με το πλήρωμά της να εγκαταλείπει στο έλεος αυτών, γονείς, αδέλφια, γυναίκες και
παιδιά. Χωρίς ένα ύστατο για πολλούς χαίρε, χωρίς το
τελευταίο φιλί του αποχαιρετισμού. Πόσοι από εκείνους
τους ηρωικούς Έλληνες μαχητές θα ξανάβλεπαν πάλι
τους δικούς τους; Πόσες από αυτές τις αξιομνημόνευτες οικογένειες θα ξανάβλεπαν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα που έφυγαν νύχτα και τόσο ξαφνικά;
Γράφει ο αείμνηστος Ναύαρχος και Ακαδημαϊκός
Σ. Φωκάς, με την απέρριτη στρατιωτική γλώσσα, όπου
όμως η κάθε της λέξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, για την
τραγωδία αυτή της αποδημίας που φώλιαζε στις ψυχές
εκείνων των Ηρωικών Ελλήνων. «Όσον και αν επεβάλλετο, πρέπει να ομολογηθεί ότι οδυνηρά ήτο για το
προσωπικό του Στόλου η δραματική αποδημία. Και
οφείλεται δια τούτο φόρος τιμής εις εκείνους, που εις
την ενδόμυχον αυτήν πάλην εύρον την δύναμιν να
παραμερίσουν τον συναισθηματικόν τους κόσμο και
δεν παρεσύρθησαν από σποραδικές λιποψυχίες…».
Διότι κατά τον υπέρ βωμών και εστιών αγώνα του
Ελληνικού λαού, όχι μόνο κατά τον Ελληνοϊταλικό πό-
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λεμο αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν επέδειξαν όλοι και όλες το ίδιο ψυχικό σθένος και την ίδια φιλοπατρία. Αντιθέτως.
Δυστυχώς τελικά, πάρα πολλοί όφειλαν πάρα πολλά,
σε τόσο λίγους, τα οποία και δεν απέδωσαν ποτέ, στον
βαθμό άλλωστε που τους αναλογούσε.
Στην Αλεξάνδρεια η «Β.ΟΛΓΑ» εντυπωσιάζει σε
τέτοιο βαθμό τους Άγγλους, ώστε ζητούν από το Ελληνικό Αρχηγείο Στόλου να τοποθετηθεί το πλοίο σε Αγγλική Μοίρα Αντιτορπιλικών. Έτσι αφού εξοπλίζεται
στην Καλκούτα της Ινδίας με το καινοτόμο ανθυποβρυχιακό σύστημα «ΑΣΤΙΓΞ», τοποθετείται στις 26 Ιανουαρίου του ’42, στην 14η Μοίρα Κρούσεως η οποία έχει
αναλάβει την προστασία των Εμπορικών πλοίων τα
οποία εκτελούν τον ανεφοδιασμό του Τομπρούκ.
Η Μοίρα παίρνει την επωνυμία «Μοίρα Θανάτου».
Ο Τσώρτσιλ σε λόγο του προς την Βουλή των κοινοτήτων, υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση αυτή είναι από τις
πιο σημαντικές και επικίνδυνες του πολέμου και ζητά
από τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή
στην μνήμη των ηρωικών νεκρών, αλλά και προς τιμή
των ηρωικών επιζώντων. Η διαδρομή Αλεξάνδρεια –
Τομπρούκ, όπου λαμβάνει χώρα η επιχείρηση αυτή
αποκαλείται από τα συμμαχικά πληρώματα «Λεωφόρος
του θανάτου» ή «Λιβάδι των υποβρυχίων». Μετά από
σύντομο χρονικό διάστημα από τα 15 αντιτορπιλικά τα
οποία αποτελούν την Μοίρα, έχουν απομείνει μόνο
δύο. Το ένα είναι η «Β. ΟΛΓΑ».
Στη συνέχεια η «Β. ΟΛΓΑ» εντάσσεται στην Ναυτική
Δύναμη για τον ανεφοδιασμό της Μάλτας. Τα ποσοστά
επιβίωσης κατά την διάρκεια της ναυτικής αυτής επιχείρησης σημειώνουν νέο ιστορικό χαμηλό! Στις 16
Σεπτεμβρίου του ’42 κατά την διάρκεια νηοπομπής
προς την Μάλτα, εντοπίζει και επιτίθεται στο ιταλικό
υποβρύχιο «ΟΥΑΡΣΙΕΚ» με βόμβες βυθού και το αναγκάζει να αναδυθεί. Το υποβρύχιο αιχμαλωτίζεται και
αφού διενεργείται σε αυτό νηοψία και αποκτώνται
σημαντικά απόρρητα έγγραφα, ρυμουλκείται προς την
Μάλτα. Η ενέργεια αυτή είναι μία από τις μοναδικές
στα χρονικά των δύο μεγάλων πολέμων. Οι Άγγλοι κατ’
εξαίρεση τότε λόγω εθνικότητας, απονέμουν στο πλοίο
και στον αείμνηστο Κυβερνήτη του Πλωτάρχη Γ. Μπλέσσα το δεύτερο στην ιεραρχία πολεμικό μετάλλιο της
Αυτοκρατορικής Μ. Βρετανίας, το DSO.
Τον Ιανουάριο του ’43 η «Β. ΟΛΓΑ» ενώ ευρίσκεται
σε επιθετική περιπολία μαζί με δύο Αγγλικά αντιτορπιλικά, βυθίζει εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής, το
πολύτιμο για το φορτίο του, Ιταλικό πετρελαιοφόρο
«ΣΤΡΟΜΠΟΛΙ», αφού οι βολές των δύο Αγγλικών πλοίων οι οποίες προηγήθηκαν αστοχούν.
Στις 3 Ιουνίου του ’43 μαζί με το Αγγλικό αντιτορπιλικό «ΤΖΑΡΒΙΣ», ευρισκόμενη σε επιθετική περιπολία

στις ανατολικές ακτές τις Σικελίας, ύστερα από σκληρή
ναυμαχία, βυθίζει τρία έμφορτα εμπορικά πλοία, καθώς
ένα αντιτορπιλικό και ένα τορπιλοβόλο τα οποία τα
συνόδευαν. Στην επιχείρηση αυτή διακρίνεται ιδιαίτερα ο Υποκελευστής Β’ Πυροβολητής Λιάσκος, ο οποίος
και προάγεται επ’ ανδραγαθία.
Στις 9 Σεπτεμβρίου του ’43 παραδίδεται ο κύριος
όγκος του Ιταλικού στόλου. Οι Άγγλοι για την ιστορική
αυτή ημέρα, επιλέγουν τα ενδοξότερα συμμαχικά
Πολεμικά πλοία, προκειμένου να συγκροτήσουν την
Ναυτική Δύναμη στην οποία θα παραδοθεί ο Ιταλικός
στόλος και η οποία στην συνέχεια θα παρέξει προστασία σε αυτόν από τους Γερμανούς, κατά τον πλου προς
την Αλεξάνδρεια. Κατά την διάρκεια της παραδόσεως
νότια της Σικελίας και ενώ τα Ιταλικά μεγαθήρια πλέουν
με τα πληρώματά τους παρατεταγμένα στα καταστρώματα να αποδίδουν τιμές και την μαύρη σημαία επηρμένη στον ιστό τους, ο Άγγλος Αρχιναύαρχος Κάνιγκαμ,
αρχηγός του Συμμαχικού Στόλου της Μεσογείου, στέλνει προς όλα τα πλοία του Στόλου το εξής σήμα. «Κατά
την ιστορικήν ταύτην στιγμήν της παραδόσεως του
Ιταλικού στόλου, τιμής ένεκεν θα ηγείται του σχηματισμού προς την Μάλτα και είτα προς την Αλεξάνδρεια
το Ελληνικό ένδοξο Αντιτορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ».
Ήταν η αναγνώριση των συμμάχων. Η μεγαλύτερη
ίσως ηθική ανταμοιβή που έχει γίνει σε Πολεμικό πλοίο.
Τα Συμμαχικά πλοία, αεροπλανοφόρα, θωρηκτά, καταδρομικά, τα οποία έχουν δοξαστεί σε ξακουστές
επιχειρήσεις, σχηματίζουν τρίγωνο περιβάλλοντας τα
Ιταλικά. Στην κορυφή του τριγώνου το ένδοξο Αντιτορπιλικό μας με την γαλανόλευκη να κυματίζει αγέρωχα
στον ιστό του, σκίζει περήφανα τα νερά οδηγώντας την
τεράστια αυτή αρμάδα προς την Αλεξάνδρεια.
Στις 21 Σεπτεμβρίου του ’43 και κατά την διάρκεια
ναυτικών επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα μαζί με δύο
Αγγλικά αντιτορπιλικά, βυθίζει μια γερμανική νηοπομπή
αποτελούμενη από δύο μεγάλα τορπιλοβόλα και πέντε
φορτηγά πλοία, τα οποία μετέφεραν γερμανούς τεχνικούς και υλικό για τις πολεμικές εγκαταστάσεις της
Ρόδου, η οποία μόλις είχε περάσει στα χέρια των Γερμανών.
Η ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ
Παρατέθηκε πιο πάνω, για την οικονομία του χώρου,
ένα μικρό μόνο δείγμα από την δράση του ωραίου
αυτού πλοίου. Αλλοίμονο όμως. Η ριψοκίνδυνη συνεχής αυτή δράση δεν θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ.
Έτσι ήταν γραφτό το καράβι αυτό που με μια χούφτα
Έλληνες όργωσε τις πιο επικίνδυνες θάλασσες του
κόσμου, να περάσει στα γαλανά φιλόξενα ελληνικά
νερά για τα οποία τόσο αγωνίστηκε, από το παρόν στην
αιωνιότητα.
Είναι επτά η ώρα το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου του
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1943. Δύο αντιτορπιλικά φάνηκαν να μπαίνουν στο
όρμο Λακκί της Λέρου στα Δωδεκάνησα. Είναι το αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» και το Αγγλικό «ΙΝΤΡΕΠΙΝΤ».
Το Λακκί είναι ένα απέραντο φυσικό λιμάνι, το οποίο
περικλείεται από βουνά, τα οποία και αφήνουν μία
στενή δίοδο για τον είσπλου και τον έκπλου των πλοίων. Ουσιαστικά αποτελείται από δύο επί μέρους όρμους, έτσι ώστε όταν φαίνεται από ψηλά, είναι σαν να
σχηματίζει ένα οκτώ.
Στον όρμο Λακκί ήταν εγκατεστημένη μια μεγάλη
Ιταλική Ναυτική Βάση, η οποία με την συνθηκολόγηση
των Ιταλών, είχε περάσει σε Αγγλική Διοίκηση. Από την
Βάση αυτή είχε αποπλεύσει το ιταλικό υποβρύχιο το
οποίο τορπίλισε τόσο άνανδρα το εύδρομο «ΕΛΛΗ»
στην Τήνο, ανήμερα τον 15Αύγουστο του ’39. Οι ιταλοί
που συνέχιζαν να «υπηρετούν» στην Βάση, εξακολουθούσαν να επανδρώνουν το αντιαεροπορικό σύστημα
προστασίας, που ήταν εγκατεστημένο γύρω στα βουνά.
Η Λέρος βρισκόταν μέσα στην ακτίνα δράσης της Γερμανικής αεροπορίας, η οποία είχε σαν ορμητήριο πλέον την Ρόδο και είχε την απόλυτη υπεροχή στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.
Τα δύο αντιτορπιλικά είχαν μόλις ολοκληρώσει μια
επιθετική περιπολία βόρεια της Κρήτης και αντί να
επιστρέψουν στην ασφαλή Βάση της Αλεξάνδρειας, ως
συνηθίζετο, έλαβαν περιέργως πώς διαταγή να καταπλεύσουν στην επισφαλή ακόμα Βάση της Λέρου. Η
επιθετική περιπολία είναι ένας επικίνδυνος και κουραστικός πλους διότι το πλήρωμα πρέπει να είναι διαρκώς σε παμφυλακή, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον
εχθρό μόλις εμφανιστεί, αναπάντεχα φυσικά. Η ανάπαυση λοιπόν ήταν επιβεβλημένη.
Το «ΙΝΤΕΠΙΝΤ» αγκυροβόλησε πριν την είσοδο του
πρώτου όρμου απέναντι από την θέση Κουλούκι, ενώ
η «Β.ΟΛΓΑ» έδεσε σε τσαμαδούρα μέσα και στην μέση
περίπου του εσωτερικού όρμου. Η πρωινή γαλήνη, το
καταπράσινο τοπίο, τα ήρεμα καταγάλανα νερά που
αγκάλιαζαν το καράβι, βύθιζαν στην ψυχή των μαχητών
της τον πόνο της νοσταλγίας.
Η κούραση όμως οδήγησε τους περισσότερους
χωρίς χρονοτριβή στα κρεβάτια τους για ανάπαυση.
Κανείς δεν γνώριζε πόσος ήταν ο διαθέσιμος χρόνος.
Έμειναν μόνο στις πολεμικές τους θέσεις, ο Αξιωματικός Φυλακής στην Γέφυρα με την βάρδια, οι πυρήνες
στα πυροβόλα, και ο ΑΦΜ με τους Mηχανικούς της
βάρδιας στα μηχανοστάσια.
Ο Κυβερνήτης επέστρεψε μετά από λίγο στο καράβι,
ύστερα από την επίσκεψή του στον Άγγλο Ναύαρχο
Διοικητή της Βάσης, οργισμένος. Είχε λάβει διαταγή για
δίωρη ετοιμότητα. Δηλαδή από την στιγμή που θα απαιτείτο ο απόπλους του πλοίου, το πλοίο να μπορεί να
αποπλεύσει με πλήρη επιχειρησιακή ισχύ σε δύο ώρες.
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Εγκληματική διαταγή, απίστευτη ένδειξη ελαφρότητας.
Το σημαντικότερο όπλο του πλοίου για αντιαεροπορική
άμυνα, ήταν η ταχύτητά του σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά ελικτικά του στοιχεία. Αυτά το είχαν σώσει τόσες
φορές. Αυτό ήταν απολύτως γνωστό στους εμπολέμους
και αφορούσε πλειάδα τύπων πολεμικών πλοίων. Και
η ιδιαιτερότητα αυτή, κάτω μάλιστα από την ακτίνα
δράσης της Γερμανικής αεροπορίας, αναιρείτο από αυτή
την διαταγή. Έδωσε λοιπόν εντολή στον Αξιωματικό
Φυλακής για ημίωρη ετοιμότητα και αποσύρθηκε στο
δωμάτιό του για να αναπαυθεί.
Λίγο αργότερα μια λάντζα με ιταλική σημαία πλησιάζει το καράβι για να ξεφορτώσει εφόδια. Μαζί της
είναι και τρεις Λέριοι με ένα αγοράκι, που έχουν έρθει
με δάκρυα στα μάτια να προσκυνήσουν την Ελληνική
Σημαία. Ανεβαίνουν ευλαβικά στο πλοίο. Πιο κει κάποιοι
Ναύτες πλένουν το κατάστρωμα. Η εικόνα των απλών
αυτών Ελλήνων προσκυνητών ανεβάζει ένα κόμπο στον
λαιμό τους. Ασυναίσθητα γυρίζουν την μάνικα και
καταβρέχουν την μισητή σημαία που κυματίζει δίπλα
στο καράβι τους. Δημιουργείται προς στιγμή αναβρασμός μεταξύ των Ελλήνων και των Ιταλών. Με την παρέμβαση όμως του Αξιωματικού Φυλακής τα πνεύματα ηρεμούν.
Το επεισόδιο όμως αυτό διαδίδεται αστραπιαία
στους Ιταλούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και εκείνοι που επανδρώνουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για αεροπορική απειλή, καθώς και την αντιαεροπορική άμυνα του όρμου και δυστυχώς θα αποβεί
μοιραίο. Γρήγορα η ησυχία που επικρατεί τελικά στο
πλοίο, εναρμονίζεται με την απόκοσμη ησυχία της
φύσης. Μόνο από τα ραδιόφωνα στα καρέ του πλοίου
ακούγεται η θεία λειτουργία από την Μητρόπολη των
Αθηνών. Ήταν Κυριακή. Η ώρα είχε πάει δέκα.
Ξαφνικά τότε ένας άλλος ήχος παράξενος, παράφορος, οξύς, διακεκομμένος, έρχεται να σπάσει αυτήν την
γαλήνη. Αντιαεροπορικός συναγερμός. Τα κουδούνια
συναγερμού του πλοίου χτυπούν δαιμονισμένα. Σχεδόν
παράλληλα ένας κρότος, φρικιαστικά δυνατός, ακούγεται και το δυνατό τράνταγμα που ακολουθεί, κάνει
αυτούς που κοιμούνται ακόμα βυθισμένοι στον λήθαργο της κόπωσης, να πεταχτούν αμέσως επάνω. Ο τρομερός βόμβος των αεροπλάνων ακούγεται καθαρά
τώρα. Αεροπορική επίθεση!
Σμήνος από εικοσιτέσσερα γερμανικά Γιούνκερς 88
ημικαθέτου εφορμήσεως, τα περιβόητα στούκας, προερχόμενα από το αεροδρόμιο της Ρόδου, επιτίθενται.
Ξεπετάχτηκαν σαν γεράκια από τα βουνά που προφυλάσσουν τον όρμο και ρίχνονται στα θηράματά τους.
Τα επανδρωμένα από τους Ιταλούς παρατηρητήρια
στα βουνά δεν κτύπησαν συναγερμό! Αν το έκαναν και
με τις συνθήκες ορατότητας που υπήρχαν το πρωινό
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εκείνο, θα έδιναν όλο το χρόνο στα καράβια να αποπλεύσουν, να ξεφύγουν από την παγίδα της «ασφάλειας» του όρμου, και να αντιμετωπίσουν την απειλή, όπως
για τόσα χρόνια στο παρελθόν είχαν κάνει, στην ανοικτή
θάλασσα. Δόλιος παραδοσιακά ο Ιταλός. Και αυτόν
εμπιστεύτηκαν οι Άγγλοι να φυλάξει την άση. Από την
άλλη πλευρά οι Γερμανοί είχαν ειδοποιηθεί για την
παρουσία των δύο Πολεμικών στην Λέρο και έτσι οργάνωσαν την επίθεση. Κτύπησαν τα καράβια και έφυγαν.
Την Βάση ουσιαστικά δεν την πείραξαν. Άλλως τε η
κατάληψη της Λέρου ήταν μέσα στα σχέδιά τους.
Το «ΙΝΤΡΕΠΙΝΤ» έχει δεχθεί ήδη μια βόμβα στα
καζάνια, διότι βγάζει ατμό με ένα απαίσιο συριγμό από
την τσιμινιέρα του. Σε λίγο θανάσιμα λαβωμένο, θα
καταφέρει να προσαράξει στο Κουλούκι. Ένας από τους
πρώτους που βγαίνει στο κατάστρωμα είναι ο Κυβερνήτης Πλωτάρχης Γ. Μπλέσσας. Είναι ανυπόδητος και
χωρίς στολή. Τρέχοντας για να ανέβει στην Γέφυρα
σταματά προς στιγμή στην κάθοδο του Πρωραίου Μηχανοστασίου, για να δώσει εντολή για την άμεση λειτουργία των μηχανών, προκειμένου το καράβι να αποπλεύσει. Εκείνη όμως την στιγμή κατεβαίνουν τα
στούκας. Πρώτα πολυβολούν το πλοίο και στην συνέχεια
αφήνουν την βόμβα. Μια ριπή βρίσκει τον ηρωικό
Κυβερνήτη στα πλάγια, από τον λαιμό μέχρι την κοιλιά
και τον κόβει σχεδόν στα δύο. Πέφτει στο κατάστρωμα
του πλοίου με την τελευταία διαταγή του στο στόμα.
Στο κατάστρωμα της «Β. ΟΛΓΑΣ», την οποία μέσα από
την κόλαση του πολέμου, είχε οδηγήσει στο να γράψει
το δικό της Έπος.
Την ίδια σχεδόν στιγμή βγαίνουν στο κατάστρωμα
από διαφορετικές μεριές ο Ύπαρχος του πλοίου Υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος και ο Σημαιοφόρος Σιμιτζόπουλος. Ο μεν πρώτος καταλαβαίνει ότι είναι καλλίτερα αντί να πάει στην Γέφυρα να σπεύσει προς το Βίκερς,
το πολύτιμο αντιαεροπορικό πυροβόλο του πλοίου και
να κατευθύνει τα πυρά από εκεί, ο δε δεύτερος τρέχει
προς το ίδιο πυροβόλο, όπου και ήταν η πολεμική του
θέση. Η ομοχειρία καταφέρνει να καταρρίψει δύο
αεροσκάφη. Λίγο αργότερα μια βόμβα πέφτει πάνω
στο αντιαεροπορικό και κανείς δεν ξαναείδε τους δύο
ηρωικούς Αξιωματικούς και τα 20 Αθάνατα μέλη της
Ομοχειρίας του.
Ο θάνατος πλανιέται τώρα από πλώρα μέχρι πρύμα.
Παντού αίματα, κομμένα μέλη, άνθρωποι να βογγούν
απ’ τους πόνους. Φωτιές, καπνοί, συντρίμμια. Η καταστροφή έχει πλέον τον πρώτο λόγο και ο απαράμιλλος
ηρωισμός δεν καταφέρνει να την δαμάσει. Ο τρίτος
τώρα αρχαιότερος Αξιωματικός Υποπλοίαρχος Μπάτσης,
βρέθηκε στην κάτω Γέφυρα στο πηδάλιο, χωρίς όμως
να ξέρει ότι τώρα είναι πλέον ο Κυβερνήτης του πλοίου. Το αντιαεροπορικό πολυβόλο Έρλικον, έξω από το

διαμέρισμα του πηδαλίου, έχει πάθει εμπλοκή και ο
χειριστής του δεν μπορεί να ρίξει. Προσπαθεί να το
διορθώσει. Εκείνη την στιγμή άλλο ένα στούκας πολυβολεί την αριστερά πλευρά του πλοίου. Τα βλήματα
του θρυμματίζουν το χέρι, ενώ θραύσματα από βόμβα
του κόβουν το πόδι και τον κτυπούν στην καρδιακή
χώρα, χωρίς όμως να τον σκοτώσουν.
Ο Α' Μηχανικός Υποπλοίαρχος Σακίπης βγαίνει από
το δωμάτιό του στο κατάστρωμα τρέχοντας προς την
κάθοδο των μηχανών. Μια ριπή πολυβόλου γαζώνει
εκείνη την στιγμή την κάθοδο. Πληγώνεται στο πρόσωπο. Σφίγγοντας με το μαντίλι του την μύτη και το στόμα
του που έχουν γεμίσει αίματα, προσπαθεί να κατέβει
την απότομη κάθοδο του μηχανοστασίου. Ζαλισμένος
όμως όπως είναι γλιστρά και πέφτει από την σκάλα,
κτυπά στην λαμαρίνα του δαπέδου, για να μείνει εκεί
πλέον νεκρός, συνοδεύοντας το πλοίο που αφιέρωσε
την ζωή του, στον υγρό του τάφο.
Όλο αυτό το Επικό δράμα εξελίσσεται και κορυφώνεται σε δέκα με δώδεκα λεπτά το πολύ. Τα στούκας
γυρίζουν και ξαναγυρίζουν σπέρνοντας τον θάνατο στο
προδομένο καράβι. Πιο κει ο Δίοπος πυροβολητής
Μαραγκός, με κομμένο το ένα του χέρι εξακολουθεί
να ρίχνει με το πολυβόλο του, μέχρις ότου από την
ακατάσχετη αιμορραγία πέφτει τελικά νεκρός. Κάθε
ένας που πέφτει στο θυσιαστήριο πλέον αυτό της
Ελλάδας, αντικαθίσταται από κάποιον άλλο και κανείς
δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει το πλοίο.
Στο Θεραπευτήριο ο Ανθυποπλοίαρχος Ιατρός Γουργουρής αδιαφορεί για τις βόμβες που κομματιάζουν
το ακίνητο καράβι, για το αίμα που έχει πλημυρίσει το
δάπεδο, για τον ανατριχιαστικό ήχο από το υγιειονομικό υλικό που θρυμματίζεται και προσπαθεί μαζί με
τον Δίοπο Νοσοκόμο Δενδρινό να ανακουφίσει τους
τραυματίες, οι οποίοι πλέον δεν χωρούν μέσα και
κείτονται έξω στο δάπεδο του διαδρόμου. Ο Μπάτσης
σφίγγει τα δόντια από τον πόνο και κοιτάζει τον γιατρό
που με τα πρόχειρα μέσα που διαθέτει ετοιμάζεται να
του κόψει το πόδι, το οποίο κρέμεται πλέον κοντά στον
αστράγαλο. Στο δεύτερο από τα δύο κρεβάτια του
θεραπευτηρίου, βρίσκεται ο ηρωικός και ήδη παρασημοφορημένος Υποκελευστής Α’ Λιάσκος. Και τα δύο
του πόδια είναι κομμένα από τα γόνατα και κάτω. Έχει
γίνει η επίδεση και η αιμορραγία έχει σταματήσει.
Ξαφνικά ένα απόκοσμο, υπόκωφο κρακ ακούγεται,
που κραυγάζει σε όλους ότι το πλοίο κόπηκε στα δύο
και ταυτόχρονα σχεδόν η διαταγή του Ανθυποπλοιάρχου Δανιήλ από την Γέφυρα, του τελευταίου πλέον
Κυβερνήτου της «Β. ΟΛΓΑΣ». «Εγκατάλειψις πλοίου,
πέσατε στην θάλασσα».
Τότε όλοι εκείνοι οι γενναίοι Έλληνες Μαχητές, που
πιστεύοντας στο ιδανικό της Ελευθερίας, πολέμησαν
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τους βαρβάρους στην πρώτη γραμμή του μετώπου για
τρία και πλέον χρόνια, διαθέτοντας καθημερινά την
σωματική τους ακεραιότητα αλλά και την ζωή τους στον
βωμό της πατρίδας, καταλαβαίνουν πλέον ότι δεν
μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο για να σώσουν το
καράβι τους. Τώρα ο κάθε ένας από Εκείνους θα πολεμήσει με τις αντίξοες συνθήκες της ολικής καταστροφής που τον περιβάλλει, προκειμένου να σώσει την
ζωή του. Πολλοί δεν θα τα καταφέρουν τελικά. Η τραγωδία δεν έχει λήξει. Μάλλον βρίσκεται στην κορύφωσή της.
Ο Υποκελευστής Α’ Λιάσκος παρόλα τα τραύματα
και την εξάντλησή του πέφτει από την κουκέτα του και
προσπαθεί να συρθεί προς την έξοδο του Θεραπευτηρίου. Το καράβι όμως κομμένο στα δύο έχει ήδη αρχίσει να βυθίζεται. Τα νερά που μπαίνουν με ορμή τον
καλύπτουν κυριολεκτικά. Ο Μπάτσης κοιτάζει τον γιατρό στα μάτια που μόλις έχει ξεκινήσει τον ακρωτηριασμό. «Γιατρέ μου μη μ’ αφήνεις!». Το νερό ήδη έχει
φτάσει στο πάνω κρεβάτι, συνεχίζοντας να μπαίνει με
ορμή. Όσοι ήταν στον διάδρομο όπου ο Δενδρινός
έδενε τα τραύματά τους, έφυγαν προς το κατάστρωμα
όπως μπορούσαν. Ο Δενδρινός βλέποντας τον Γουργουρή να προσπαθεί να σώσει τον Μπάτση, μπαίνει
στο θεραπευτήριο και οι δύο μαζί αντί να ακολουθήσουν
αυτό το οποίο επιτάσσει πλέον το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, προσπαθούν κάτω από αυτές τις τραγικές
συνθήκες της απόλυτης καταστροφής, να σώσουν τον
λαβωμένο και ανήμπορο Μπάτση. Ο ένας τον πιάνει
από τους μηρούς και ο άλλος από τις μασχάλες και
κατευθύνονται προς την έξοδο του θεραπευτηρίου. Το
πρυμναίο κομμάτι όμως του πλοίου αναποδογυρίζει.
Το δάπεδο γίνεται οροφή. Τα νερά κατακλύζουν πλέον
με ορμή τον χώρο αποσπώντας βίαια τον Μπάτση από
τα χέρια που τον βοηθούν. Και οι δύο χάνουν την ισορροπία τους. Απόλυτο σκοτάδι πλέον επικρατεί στο
πλημμυρισμένο θεραπευτήριο.
Το πρυμναίο κομμάτι του πλοίου που κρατιέται
αναποδογυρισμένο για ένα ολόκληρο λεπτό στον αφρό,
δίνοντας έτσι την ύστατη ευκαιρία στους υπερασπιστές
του να το εγκαταλείψουν, αρχίζει πλέον να βυθίζεται.
Ο Γουργουρής θα κατορθώσει τελικά να βγει από το
πλημυρισμένο πλοίο, μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες, σε ημιλυπόθυμη κατάσταση και λίγο πριν
αυτό ακουμπήσει στον βυθό με την καρένα προς τα
πάνω. Τελευταίος από όλους. Θα επιζήσει και ο Δενδρινός. Η μακροχρόνια παραμονή τους στο καράβι με
τη γνώση του χώρου, τους βοήθησε σε αυτό. Και οι
δύο μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες θα συνεχίσουν τον αγώνα από το Αντιτορπιλικό «ΣΑΛΑΜΙΣ»
μέχρι την λήξη του πολέμου.
Εν τω μεταξύ στο πρωραίο τμήμα του πλοίου, το
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οποίο βυθίζεται αργά με την πλώρη ανασηκωμένη, μια
άλλη τραγωδία από τις πολλές, εξελίσσεται στο υπόφραγμα των Ναυτών, όπου βρέθηκαν ο Εφ. Σημαιοφόρος Κονταράτος και ο Αρχικελευστής Σγούρος μαζί με
είκοσι περίπου ναύτες. Η πόρτα έχει στρεβλώσει σε
κλειστή θέση από τον βομβαρδισμό και ο χώρος θα
γίνει φέρετρο για τους περισσότερους.
Οι πεταλούδες που κλείνουν τις ανθρωποθυρίδες
στα πλευρά του πλοίου, έχουν σκουριάσει από την
έλλειψη συντήρησης και εμποδίζουν την διαφυγή από
εκεί. Με απελπισμένες γροθιές πάνω στον συμπαγή
μπρούτζο, προσπαθούν να τις ξεβιδώσουν. Το νερό
κατακλύζει αδυσώπητα τον χώρο. Οι λίγοι τελικά που
θα κατορθώσουν να βγουν από κει, έχουν τα χέρια τους
σακατεμένα. Οι τιμημένοι Αγωνιστές Κονταράτος και
Σγούρος δεν βγήκαν. Βοηθώντας τους ναύτες τους να
διαφύγουν, δεν πρόλαβαν και ακολούθησαν και εκείνοι το πλοίο τους στον υγρό του τάφο.
Το πρυμναίο τμήμα έχει πλέον βυθιστεί. Το πλωριό
βυθίζεται τώρα κάθετα σχεδόν, ανάμεσα στον μαύρο
καπνό που βγαίνει από τα πετρέλαιά του που καίγονται
τριγύρω. Όλοι όσοι μπορούν έχουν πέσει στην θάλασσα. Όλοι εκτός από τον Υποκελευστή Μαστράκο. Στέκεται στην πλώρη που ξενερίζει ακόμα, με τα πόδια
ανοιχτά και κρατώντας τον σκούφο στα χέρια φωνάζει
«Ζήτω η ΟΛΓΑ»!
Και τότε όλοι εκείνοι που κατάφεραν να πέσουν
στην θάλασσα, πληγωμένοι και μη, και αγωνίζονται να
κρατηθούν στην επιφάνεια ανάμεσα στα φλεγόμενα
πετρέλαια, στρέφουν προς αυτόν, που ορθός στέκει
ακόμα εκεί στο κοράκι της πλώρης και μέσα από τα
στήθη τους εκείνα που πονούν, τα γεμάτα πετρέλαιο
και θάλασσα, μυριόστομη βγαίνει η ευχή τους, που ο
αντίλαλος την παίρνει και την αποθέτει ευλαβικά στα
όμορφα Ελληνικά βουνά της Λέρου. «ΖΗΤΩ Η ΟΛΓΑ»!
Λίγο αργότερα τον ανασύρουν νεκρό.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το αντιτορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» έκλεισε στο λιμάνι Λακκί της Λέρου στις 26 Σεπτεμβρίου 1943 στις 10.14
το πρωί, ένα δοξασμένο κύκλο τριών χρόνων γεμάτων
δράση και αξιοθαύμαστη μαχητικότητα. Εκεί στο πανέμορφο γραφικό Ελληνικό λιμάνι, ήταν γραμμένο στο
πεπρωμένο του να αναπαυθεί το θρυλικό καράβι, αφού
πρώτα με το αίμα των 72 παλληκαριών του, έγραψε
το ιερό συμβόλαιο της Ένωσης της Δωδεκανήσου με
την Μητέρα Ελλάδα.
Αλλά Εκείνοι δεν πέθαναν. Εμείς κάποτε θα πεθάνουμε, θα ξεχαστούμε. Εκείνοι όμως ποτέ. Τα ονόματα
τους θα μείνουν χαραγμένα αιώνια στα μνημεία της
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΟΛΓΑΣ» στο Λακκί της Λέρου και στον
Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο κρηπίδωμα «ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΟΛΓΑΣ» κάτω από το Αρχηγείο Στόλου και θα μνημο-
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νεύονται κάθε χρόνο. Στα μνημεία αυτά που Εκείνοι
έκτισαν με το σώμα και το αίμα τους και Εκείνοι στόλισαν με τις δικές τους δάφνες. Αθάνατοι Πεσόντες και
Ηρωικοί Επιζήσαντες του ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΟΛΓΑ» που δεν βρίσκεστε πλέον ανάμεσά μας. ΑΙΩΝΙΑ
ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ.
Ζήτω η «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ»
ΣΣ. Το τιμημένο σκαρί της «Β.ΟΛΓΑΣ» όμως η πολιτεία «ευγνωμονούσα», δεν επέτρεψε να βρει την αιώνια ανάπαυση
στα γαλανά νερά της Ελλάδας, για τα οποία πολέμησε και
θυσιάστηκε. Το πούλησε το 1953 για σκράπ, κοινώς παλιοσίδερα! Η τρόπιδα του μεταφέρθηκε στα ναυπηγεία Yarrow
όπου ναυπηγήθηκε με πρωτοβουλία των Άγγλων, ενώ διάφορα κειμήλια διασώθηκαν και εκτίθενται στο Ν. Μουσείο

της Ελλάδος και στο Μουσείο Μπελένη στην Λέρο. Κάποια
τμήματα του πλοίου που δεν ανελκύσθηκαν αναπαύονται
ακόμα στον αγιασμένο βυθό, εκεί στο Λακκί.
Θλιμμένος από την απόφαση αυτή ο ένδοξος Ιερολοχίτης
Στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες, ταξίδεψε με το πλοίο
της γραμμής στο Λακκί της Λέρου και έρριψε το διακριτικό
του Ιερού λόχου που περήφανα έφερε στο πέτο του, στον
τόπο της καταβύθισης του πλοίου τιμής ένεκεν. Ποτέ δεν
μπόρεσε να καταλάβει ο Έλληνας αυτός, πώς μπόρεσαν
κάποιοι να πάρουν τέτοια απόφαση, να την υπογράψουν,
να συνηγορήσουν, να την αποδεχθούν. Κάποιοι οι οποίοι
μάλιστα έζησαν αυτόν τον πόλεμο με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο από τόσο κοντά!
Οι φωτογραφίες προέρχονται από το
φωτογραφικό αρχείο του κ. Κ. Θωκταρίδη.
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Ο Αριστόβουλος Θεμιστοκλής
Του Υποναυάρχου (Ο) Δ. Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
Του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Ι. Βιδάκη ΠΝ ε.α.
«Μέγα το της θαλάσσης Κράτος»
Περικλής (495/494-429 π.Χ.)
Τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν η επέτειος των 2.500
ετών από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο πρωταγωνιστής
αυτής ήταν ο Αθηναίος στρατηγός/ναύαρχος Θεμιστοκλής, στην δόξα του οποίου συγγράφηκε και κυκλοφόρησε επετειακά από τις εκδόσεις Ινφογνώμων το βιβλίο
μας: «Ο Αριστόβουλος Θεμιστοκλής. Ηγεσία, Δημοκρατία και Ελευθερία στην Αρχαία Αθήνα». Στο βιβλίο
μελετάται και αναλύεται η ζωή και η πολεμική δράση
του Θεμιστοκλή, στο ευρύτερο πλαίσιο της θεματικής
ενότητας: Ηγεσία, Δημοκρατία και Ελευθερία στην
Αρχαία Αθήνα. Παρουσιάζεται ο βίος του, οι πολεμικές
του δράσεις κατά τους Έλληνο-Περσικούς Πολέμους,
η συνεισφορά του στην δημιουργία της ναυτικής ισχύος και της πνευματικής ανάπτυξης της κλασσικής Αθήνας, καθώς και η ηγετική του φυσιογνωμία και οι επιδράσεις της. Εξετάζεται ο «πλασματικός», σύμφωνα
με τα γραπτά των αρχαίων και νέων ιστορικών συγγραφέων και ο «πραγματικός» Θεμιστοκλής, σύμφωνα με
τη λογική και την ύστερη κρίση σε πολύ μεταγενέστερη χρονική περίοδο από την εποχή που έζησε. Η σύνθεση της βιογραφίας του είναι μεν δύσκολη, αλλά
ταυτόχρονα ανεκτίμητη και δυνητικά ωφέλιμη συνολικά για την Ελληνική κοινωνία.
Όλα τα βιβλιογραφικά κείμενα συμφωνούν στην
αξία και τα προσόντα του Θεμιστοκλή, στον ζωτικό του
ρόλο στους Ελληνο-Περσικούς πολέμους και στη σωτηρία της Ελλάδος από την περσική υποδούλωση. Το
όραμα του Θεμιστοκλή, οι ορθές του προβλέψεις, η
υλοποίηση παρά τις δυσκολίες, των προγραμμάτων
του, η εμπνευσμένη του ηγεσία, η αποφασιστικότητά
του, το πολιτικό του δαιμόνιο και η στρατιωτική του
ευφυΐα, ανάτρεψαν τα κακόβουλα εμπόδια, έσωσαν
τους συμπολίτες του και λύγισαν μία αυτοκρατορία.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής της συγγραφής
είναι να συμβάλλει, στην υπενθύμιση του σημαντικού
ρόλου του Θεμιστοκλή ως τον κυριότερο συντελεστή
της αποφασιστικής νίκης των Ελλήνων εναντίον των
Περσών στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και ως θεμελιωτή της ναυτικής ηγεμονίας της Αθήνας. Να αναδείξει
τη μεγαλοφυΐα του ως χαρισματικού ηγέτη, την διορα-

τικότητά του ως επιτυχημένου πολιτικού, την ευελιξία
του ως ικανού στρατηγού, την καρτερία και την επιμονή του ως ιδανικού στρατηγιστή, στις διαρκείς αντιδράσεις που συναντούσε στην εφαρμογή των σχεδίων
του, το επίτευγμα της πειθούς και της έμπνευσης του
λαού ως συνειδητοποιημένου δημοκράτη, την αποφασιστικότητά του ως ορθολογιστή πατριώτη, στην άρνηση της εκδοχής της εγκατάλειψης του αγώνα. Να
καταξιώσει τον προσωπικό του θρίαμβο, τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας. Να επισημάνει μεταξύ άλλων, τον φθόνο των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και των συμμάχων,
την ανθρώπινη ζηλοτυπία, ακόμη και των ιστορικών,
την αχαριστία των πολλών, την αγνωμοσύνη των μαζών,
την προσπάθεια απαξίωσης του έργου και των επιτυχημένων του δράσεων του κύριου συντελεστή της
σωτηρίας της Ελλάδας. Ο Θεμιστοκλής ήταν όντως ένας
χαρισματικός ηγέτης, άνθρωπος με πολλά και ποικίλα
προσόντα, έξυπνος, ευέλικτος και ευπροσήγορος, ορθολογιστής, φιλόδοξος, με προορατικότητα, ευφυΐα
και πειθώ.
Η μελέτη και η ανάλυση του βίου του Θεμιστοκλή
επιχειρεί να προτείνει έμμεσα μία τεκμηριωμένη επιλογή στις σημερινές προκλήσεις της χώρας μας, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τα διδάγματα από τη
σύγκρουση Ελλήνων και Περσών τον 5ο αιώνα π.Χ.
Τα μηνύματα, τα διδάγματα και οι εφαρμοσμένες
πολιτικές της περιόδου των Περσικών Πολέμων εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και χρήσιμα για την κατάλληλη αντιμετώπιση και νικηφόρα υπέρβαση της σημερινής αντιπαλότητας της δημοκρατικής Ελλάδας και
της δεσποτικής Τουρκίας, για την κυριαρχία στον ίδιο
ακριβώς γεωγραφικό χώρο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αναδεικνύουν την αξία του καινοτόμου και ευέλικτου
υπερόπλου (ναυτικού - τριήρεις), καθώς και την οξυδερκή αξιοποίησή του.
Καταξιώνουν την ικανή και δημοκρατική ηγεσία με
περιορισμένα μέσα, έναντι της πλούσιας μεν σε πόρους
και οργανωμένης, πλην όμως αλαζονικής μοναρχίας.
Προβάλλουν την αξία των θυσιών και της συμμετοχής ελεύθερων ανθρώπων, των ορθών επιλογών και
αποφάσεων της ηγεσίας, την κατάλληλη αξιοποίηση
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εκ μέρους της των συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι
του αντιπάλου.
Τονίζουν την αποτελεσματικότητα του έργου των
λίγων αλλά αποφασισμένων έναντι των πολλών.
Επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα τής έστω και
«μερικής» ομοψυχίας και της ενότητας των Ελλήνων.
Αποδεικνύουν ότι μία ισχυρή και πλούσια, αλλά
αυταρχική και επεκτατική αυτοκρατορία με πλείστους
υποτελείς, ήταν αδύναμη απέναντι σε ελεύθερους
πολίτες/οπλίτες μικρών πόλεων-κρατών με ικανή όμως
και άξια ηγεσία.
Ο Θεμιστοκλής του Νεοκλέους, ο Φρεάριος, (527–
460/459 π.Χ.), υπήρξε Αθηναίος πολιτικός, στρατηγός
και ναύαρχος. Εξέχουσα μορφή και σημαντικός αρχηγός
της δημοκρατικής παράταξης στην κλασσική Αθήνα.
Πολέμησε στη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ., (σε
ηλικία 37 ετών) και στις Ναυμαχίες του Αρτεμισίου και
της Σαλαμίνας το 480 π.Χ., (47 ετών). Θεωρείται μεταξύ άλλων και ο «πατέρας» της ναυτικής στρατηγικής
της Αθήνας. Παραμένει στην πολιτισμική μνήμη των
Ελλήνων ως ο οραματιστής και θεμελιωτής της ναυτικής ισχύος της Αθήνας και ο βασικός συντελεστής της
καθοριστικής νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών στη
Ναυμαχία της Σαλαμίνας στις 28 (29) Σεπτεμβρίου του
480 π.Χ., που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της
περσικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Γεννήθηκε περί το 527- 525 π.Χ. στους Φρεαρρίους
Αττικής, (καλούμενη Φέριζα, ανάμεσα στο Θορικό και
την Κερατέα της Αττικής) από όχι επιφανή οικογένεια,
όταν την εξουσία κατείχαν οι Πεισιστρατίδες. Βέβαια,
αργότερα, ο Πλούταρχος θα του αναγνωρίσει το γεγονός ότι κατάφερε να διαπρέψει, έστω κι αν είχε άσημη
καταγωγή. Ο Θεμιστοκλής αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για μίμηση της επιτυχημένης παιδείας των
Αθηνών. Υπήρξε φαινόμενο μαθητή, σε μία παιδεία
που την θεμελίωσε ο Σόλων με τους Νόμους του, περίπου το 592 π.Χ. Υπερτερούσε από τους συνομήλικούς
του σε οξύνοια, διαύγεια πνεύματος, ταχύτητα και
ευστοχία κρίσεων. Στα νεανικά του χρόνια εκπαιδεύονταν στο γυμνάσιο των φτωχών, αυτό του Ηρακλέους
στο Κυνόσαργες (σημερινή περιοχή Νέου Κόσμου). Με
τη μεγαλοφυΐα του έπεισε και ορισμένους από τους
ευγενείς εφήβους να αγωνίζονται μαζί του, και έτσι με
πανούργο τρόπο κατάργησε την διάκριση μεταξύ γνήσιων και νόθων τέκνων της Αθήνας. «Η έμφυτη διάθεσή του να επιλύει παντοειδή προβλήματα της πόλης
του με επιτυχία βρήκε μ’ αυτόν τον τρόπο την πρώτη
εφαρμογή της».
Ο Θεμιστοκλής αγωνίστηκε με κάθε μέσο, όπως και
οι αντίπαλοί του για να πετύχει. Τον διέκρινε όμως η
ύπαρξη ενός στρατηγικού, ολοκληρωμένου, μακροχρόνιου σχεδίου, διαμορφωμένου σε δύο άξονες:

• Ο εξωτερικός, ήταν η ύπαρξη της περσικής απειλής.
Ο Θεμιστοκλής θεωρούσε ότι αυτή δεν είχε εκλείψει
και για την επιτυχή αντιμετώπισή της, οφειλόταν
να γίνει η ανάλογη προπαρασκευή. Και αυτή για
ευνόητους λόγους δεν μπορούσε να ήταν άλλη
παρά, η ναυπήγηση ισχυρού πολεμικού στόλου, η
ανάδειξη του Πειραιά σε προστατευμένο πολεμικό
και εμπορικό λιμένα των Αθηνών και η ενιαία οχύρωση της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς.
• Ο εσωτερικός άξονας αποτελείτο από την προώθηση των συμφερόντων των φτωχών Αθηναίων, της
μεγάλης λαϊκής μάζας, των θητών. Ο Θεμιστοκλής
αναδεικνύεται σε αρχηγό τους, ηγέτης ο οποίος
πείθει τις μάζες να μετέχουν ενεργά στην πολιτική
ζωή, να συνειδητοποιήσουν την δύναμή τους και
να απαιτήσουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. (Οι
πολίτες με εισόδημα μικρότερο των διακοσίων
μεδίμνων ετησίως είχαν δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν
επιτρεπόταν να αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα –
διέθεταν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν). Υποστηρίζει τους φτωχούς Αθηναίους, αλλά και απαιτεί
πολλά από αυτούς για την πόλη τους. Ο Θεμιστοκλής
κατορθώνει να πείσει τη μεγάλη πλειοψηφία των
συμπολιτών του στην αποδοχή επαχθών θυσιών,
ως τίμημα για την εξουσία που τους υπόσχεται ότι
θα αποκτήσουν λίγο αργότερα. Το καταπληκτικό
είναι πως αυτό το πετυχαίνει σε καθεστώς άμεσης
δημοκρατίας και η πλειοψηφία των Αθηναίων τον
ακολουθεί με τυφλή εμπιστοσύνη σε αποφάσεις,
οι οποίες φαινομενικά, και οπωσδήποτε πρόσκαιρα,
είναι σε βάρος των ιδιωτικών τους συμφερόντων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην θάλασσα, στην κατασκευή και στην αξιοποίηση-λειτουργία του στόλου,
διασταυρώνονται οι δύο άξονες της στρατηγικής του.
Για την αξιόμαχη πλεύση του στόλου που σχεδιάζει,
χρειάζονται χιλιάδες κωπηλάτες, (34.000 άνδρες για
200 τριήρεις, με την παραδοχή 170 ατόμων για κάθε
τριήρη). Τα πληρώματα των πλοίων μπορούν να καλυφθούν μόνο από τους θήτες, που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να έχουν δική τους πανοπλία, ώστε
να πολεμούν ως οπλίτες. Όταν γίνουν κωπηλάτες, ο
στόλος θα βασίζεται πάνω τους. Η ναυτική Αθήνα έχει
ανάγκη τους κωπηλάτες πλέον θήτες, σε αντίθεση με
την προγενέστερη αγροτική Αθήνα. Οι θήτες το συνειδητοποιούν, αντιλαμβάνονται την εξουσία τους και θα
ζητήσουν να αποκτήσουν τα πολιτικά δικαιώματα που
δεν είχαν, όπως η εκλογή τους και στα ανώτατα αξιώματα της πόλης.
Με την παρακίνησή του οι Αθηναίοι ξεκίνησαν την
κατασκευή νέου λιμένα στον Πειραιά, σε υποκατάσταση αυτού του Φαλήρου – μεταφορά της ναυτικής τους
βάσης. Αυτή η κίνηση άλλαξε την δυναμική της Αθήνας
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και επηρέασε όλη την κλασσική Ελλάδα. Ο Θεμιστοκλής
προτείνει την οχύρωση του Πειραιά και σίγουρα στοχάζεται το μεγαλειώδες έργο της κατασκευής των «Μακρών Τειχών», που θα καταστήσουν την Αθήνα κυριολεκτικά απόρθητη, όσο είναι θαλασσοκράτειρα.
Ο Θεμιστοκλής ο Φρεάριος κατατάσσεται στους
μεγάλους άνδρες που με τις πράξεις τους καθόρισαν
το μέλλον της Αθήνας και της Ελλάδος. Εκτίμησε ορθά,
ότι οι Πέρσες μετά την ήττα τους στον Μαραθώνα το
490 π.Χ., θα επέστρεφαν και θεώρησε ότι μόνο η δημιουργία ισχυρού αθηναϊκού στόλου θα ήταν ικανή να
αντιμετωπίσει τη νέα εισβολή. Αντιλήφθηκε νωρίς την
μεγάλη αξία του εμπορίου και της ναυτιλίας. Υποστήριξε την εγκατάλειψη της αγροτικής πολιτικής, την
οποία υπεράσπιζαν οι αριστοκρατικοί, και τη στροφή
στη ναυτιλία, την βιοτεχνία και το εμπόριο. Αγωνίστηκε με όλα τα μέσα για να επιτύχει τους στόχους του,
εξοστρακίζοντας όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους,
όταν αυτοί για μικροπολιτικούς λόγους δεν συμφώνησαν στα σχέδιά του. Το διάστημα 483-480 π.Χ. και
χάριν της συνδρομής της ανακαλυφθείσης φλέβας
αργύρου στα μεταλλεία Λαυρίου, κατόρθωσε και ναυπηγήθηκαν περί τις 100 νέες, ετοιμοπόλεμες τριήρεις.
Κατέστησε τους Αθηναίους εμπειροπόλεμους στο ναυτικό πόλεμο.
Η νίκη των Αθηναίων στο Μαραθώνα και η μετέπειτα σχετική επιτυχία των Αθηναίων να δημιουργήσουν
μία ζώνη αναχαίτισης εναντίον των Περσών, είχε ως
συνέπεια την εγκατάλειψη των επιθετικών τους σχεδίων. Μετά τον θάνατό του Μιλτιάδη οι Αθηναίοι αδιαφόρησαν για τους Πέρσες και αναλώνονταν σε ιδεολογικές και τοπικιστικές διαμάχες. Από τις πολιτικές
ζυμώσεις αναδείχθηκαν οι ηγετικές φυσιογνωμίες του
Θεμιστοκλή και του Αριστείδη. Ο Θεμιστοκλής τελικά
επικράτησε. Θεωρούσε ότι τα πολεμικά πλοία θα ήταν
η καλύτερη ασπίδα σε περίπτωση κρίσης και θα διασφάλιζαν το μέσο για την άσκηση του στρατηγικού
ελέγχου των ζωτικών χώρων της ευρύτερης περιοχής.
Άλλωστε όποιος κατείχε τον ισχυρότερο στόλο, ήλεγχε
το Αιγαίο, τα νησιά και τις παράλιες πόλεις της Μικράς
Ασίας, με δυνατότητες κρούσης από τα παράλια της
Τρωάδας μέχρι την Καρία και την Κύπρο.
Στην υιοθέτηση των προτάσεων του Θεμιστοκλή,
σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, βοήθησε και η επανάληψη των εχθροπραξιών με την Αίγινα το 488/487 π.Χ.
Οι Αθηναίοι στη σύρραξη αυτή αρχικά ηττήθηκαν από
τους Αιγινήτες επειδή δεν είχαν αρκετά πλοία και εκπαιδευμένα πληρώματα. Με πρόφαση την αποτυχία
απέναντι στους Αιγινήτες, ο Θεμιστοκλής επιχείρησε
να επιτύχει την έγκριση και την προώθηση του ναυτικού
του προγράμματος. Ο Θεμιστοκλής πίστευε ακράδαντα
ότι ο περσικός κίνδυνος δεν είχε παρέλθει. Ήταν σίγου-
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ρος ότι οι Πέρσες δεν θα ξεχνούσαν εύκολα τη μικρή
Αθήνα, η οποία προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στο γόητρό
τους. Η διορατικότητα του Θεμιστοκλή θα έφερε λίγα
χρόνια αργότερα τη σωτηρία της Ελλάδος, όταν τα
στίφη του Ξέρξη Α΄ απειλούσαν τους Έλληνες με ολικό
αφανισμό. Το να πεισθούν οι Έλληνες και πιο πολύ οι
Αθηναίοι για την άμεση ανάγκη συγκρότησης οργανωμένου ναυτικού, δεν υπήρξε καθόλου εύκολη υπόθεση.
Η άνοδός του στην εξουσία, με το δημοκρατικό κόμμα
του οποίου ηγείτο, υπήρξε αναμφίβολα μία πολύ ευνοϊκή ιστορική συγκυρία, γιατί θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι χωρίς αυτόν και το μεγαλόπνοο
πρόγραμμά του οι Πέρσες θα είχαν καταλάβει την
Ελλάδα, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες για τον
πανανθρώπινο πολιτισμό, που ο οποιοσδήποτε μπορεί
να κατανοήσει.
Ο Θεμιστοκλής χρειάστηκε να παλέψει πολύ, συχνά
περίτεχνα και όχι πάντα ακολουθώντας τους κανόνες,
απέναντι στους ολιγαρχικούς και στην ισχυρή συντήρηση, που εκπροσωπούσε στην Αθήνα ο δίκαιος, τίμιος, και άξιος (αριστοκρατικός) Αριστείδης. Ο πολιτικός
του αντίπαλος, δεν διέθετε όμως την διορατικότητα,
την προσαρμοστικότητα και την ευστροφία του Θεμιστοκλή. Ο Αριστείδης σύμφωνα με τον Πλούταρχο, δεν
επιζητούσε να γίνει αρεστός ούτε να δοξαστεί, παρά
είχε στο νου του εκείνο που θεωρούσε καλύτερο για
το λαό και το επιδίωκε μαζί με την ασφάλεια και την
δικαιοσύνη. Ήταν ηγέτης ανιδιοτελής, ευγενικός, πρόθυμος να θυσιαστεί ηρωικά για την πατρίδα του, όχι
όμως και ικανός να νικήσει. Η απαίτηση όμως των
καιρών ήταν η προπαρασκευή για τη νίκη, και όχι για
το ηρωικό τέλος. Ο Αριστείδης αντιπολιτεύτηκε όσο
μπόρεσε, το ναυτικό πρόγραμμα του αντιπάλου του
πρώτα μεν, γιατί δεν εκτιμούσε ως τόσο πιθανή την
επιστροφή των Περσών, ύστερα δε, επειδή ανησυχούσε για την αύξηση της φορολογίας των πλουσίων για
την χρηματοδότησή του, καθώς και για τα πολιτικά
δικαιώματα που μοιραία θα αποκτούσαν οι κωπηλάτες
- θήτες.
Η μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών ένταση οξύνθηκε, όταν οι Αθηναίοι, συζητούσαν στην Εκκλησία του
Δήμου για τον τρόπο διάθεσης των πρόσθετων 100
ταλάντων, (ισοδύναμα με 600.000 δραχμές της εποχής,
αφού το ημερομίσθιο του μέσου Αθηναίου ήταν μία
δραχμή περίπου), που έκτακτα απέδωσαν τα μεταλλεία
του Λαυρίου. Ο Αριστείδης επέμενε στο να διανεμηθούν
τα έσοδα αυτά (ως οικονομικό πλεόνασμα) στους Αθηναίους πολίτες για κατανάλωση, (πολιτική λαϊκισμού,
βραχυχρόνια, στηριγμένη σε διανομή εφάπαξ επιδόματος), σε απόλυτη αντίθεση με τον Θεμιστοκλή, ο
οποίος πρότεινε πιεστικά τη ναυπήγηση πολεμικών
πλοίων, (πολιτική επενδύσεων και ασφάλειας, μακρο-
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χρόνιου χαρακτήρα). Τα έσοδα αυτά εάν μοιράζονταν
τις βάσεις για την επιστημονική σκέψη, που κυριάρχησε αιώνες αργότερα στην Δύση. Αξίζει να αποδοθεί
ισομερώς σε όλους τους Αθηναίους, θα λάμβανε ο
στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το τεράστιο ιστορικό
καθένας περίπου 10 δραχμές, ήτοι 10 ημερομίσθια.
βάρος και η σημασία της, και στον Θεμιστοκλή η πρέΣημειώνεται ότι το ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλή
πουσα αξία, ως η πλέον καταλυτική φυσιογνωμία στην
δεν αναφερόταν απλά, σε μία αύξηση έστω και μεγάιστορία της εποχής, διότι οι πράξεις του έδωσαν τη
λη του αριθμού των πολεμικών πλοίων της Αθήνας,
νίκη στον ενωμένο ελληνικό στόλο. Με τη λήξη των
αλλά στον διπλασιασμό τους (!) με όλα τα συναφή
Περσικών πολέμων η Πανελλήνια συμμαχία, που δηεπακόλουθα σε προσωπικό, πόρους, εκπαίδευση, υπομιουργήθηκε το 481 π.Χ. με σκοπό την απελευθέρωση
δομές, συντήρηση, χρηματοδότηση.
όλων των Ελλήνων, διασπάστηκε και οι Αθηναίοι διαΗ απόφαση για τη μετεξέλιξη της Αθήνας σε ναυτιμόρφωσαν την Δηλιακή συμμαχία.
κή δύναμη είχε σημαντικότατες πολιτικές προεκτάσεις:
Ο Θεμιστοκλής υπήρξε ο άνθρωπος των μεγάλων
όπως εύστοχα επισημαίνει ο Πλούταρχος, «ο Θεμιστοοραματισμών,
με διεισδυτικό και εφευρετικό νου,
κλής ενίσχυσε την εξουσία του δήμου σε βάρος της
ευρύτητα πνεύματος και ετοιμότητα λόγου. Αναμφίαριστοκρατίας, καθώς η πολιτική επιρροή περνούσε
βολα υπήρξε διορατικός πολιτικός και μεγαλοφυής
πλέον στα χέρια των ναυτών, των κελευστών και των
ηγέτης, που ενδυνάμωσε το δημοκρατικό πολίτευμα
πλοηγών». Αυτό κατέστη εφικτό καθώς η συντριπτική
της Αθήνας. Κατέστησε την Αθήνα πρώτη ναυτική δύπλειοψηφία των πολιτών – κωπηλατών του στόλου
ναμη στη Μεσόγειο και απάλλαξε την Ελλάδα από την
ανήκε στις φτωχότερες τάξεις των θητών. Η επιλογή
περσική απειλή, παρότι συναντούσε αντιδράσεις στην
να μετατραπεί η Αθήνα σε ναυτική δύναμη, επηρέασε
εφαρμογή των σχεδίων του, από τους αριστοκρατικούς.
την ζωή και ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις
Υπήρξε ο κύριος συντελεστής της
ακόμη και τη νοοτροπία, σχεδόν
όσων κατοικούσαν στην Αττική, «Ούτος ο μέγας και παράδοξος άνθρω- σωτηρίας της Ελλάδας. Ο προσωτων ανδρών και των οικογενειών πος, ο απαραδειγμάτιστος στρατηγός πικός του θρίαμβος, η ναυμαχία
τους, των πολιτών, των μετοίκων τε και πολιτικός, το καύχημα της Ελλά- της Σαλαμίνας, αποτελεί καμπή
στους περσικούς πολέμους και μία
και των σκλάβων. Τιτάνιο έργο η
δος,
και
η
δόξα
των
Ελλήνων,
εγεννήθη
από τις σπουδαιότερες ναυτικές
ναυπήγηση 100 νέων τριηρών από
συγκρούσεις της ιστορίας.
και
εις
περιστάσεις
αρμοδίας,
ίνα
δείξη
τους Αθηναίους μέσα σ’ ένα έτος,
Ο Θεμιστοκλής κρίθηκε συχνά
(από την άνοιξη 482 έως την άνοι- τας αρετάς και τα προτερήματα αυτού»
δυσμενώς
από ορισμένους ιστοριξη 481 π.Χ.), με τα περιορισμένα
κούς. Ένας πρωταρχικά ομολογουμέσα που διέθεταν. Το αποτέλεσμα
μένως
«στρατηγιστής–
strategist», παρουσιάζεται τατης γιγάντιας προσπάθειας, (η οποία εκτός από τη
κτικά
ως
ένας
κηλιδωμένος
πολιτικός, επιδιώκοντας να
ναυπήγηση μεγάλου αριθμού πλοίων, προϋπόθετε και
πλουτίσει
ακόμη
και
στην
κρίση
του μεγάλου πολέμου.
την απόκτηση από τα πληρώματα 40.000 ανδρών,
Ο λόγος αυτής της προκατάληψης πιθανόν να αφορά
δεξιοτήτων κατάλληλων για τον πόλεμο στην θάλασσα,
στο ότι ήταν ένας ριζοσπάστης δημοκράτης, με μεγάλη
υλικών συντήρησης, συμπληρωματικών εφοδίων, υποισχύ στο λαό, μισούμενος από τις αθηναϊκές ανώτερες
δομών, κ.α.), ήταν πως φθάνοντας το καλοκαίρι του
τάξεις, των οποίων οι απόψεις τους μεταδόθηκαν στον
480 π.Χ., (σε συνολικό διάστημα μικρότερο των τριών
φίλο τους, τον ιστορικό Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος τον
ετών), οι Αθηναίοι είχαν πετύχει το στόχο τους, διαθέαναφέρει στο ξεκίνημα της κρίσης και τον «αποβάλλει
τοντας με διαφορά το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό
από την ιστορία του» στα τέλη του 480 π.Χ., ενώ ο
στην Ελλάδα, στο οποίο το 50% αποτελούσαν καινούρΠλούταρχος τον παρουσιάζει ως έναν ταλαντούχο
γιες-αξιόμαχες τριήρεις. Το μειονέκτημα ήταν πως
ηγέτη, διψασμένο για δύναμη με κάθε κόστος. Μόνο
πλέον οι Αθηναίοι ήταν εξαιρετικά ευάλωτοι σε ενδεο ιστορικός Θουκυδίδης τον δικαιώνει και αποκαλεί τις
χόμενη χερσαία εισβολή.
πιο σκοτεινές κατηγορίες εναντίον του ως "υποκινούΌταν ο Ξέρξης Α΄ εισέβαλε με μεγάλες προσδοκίες
μενες". Ωστόσο χάρις στον Ηρόδοτο, ο οποίος «επινοστην Ελλάδα με τον τεράστιο στρατό, τις χίλιες διακόεί την Ιστορία ως τρόπο μετάδοσης των γεγονότων και
σιες επτά τριήρεις και τα τρεις χιλιάδες φορτηγά πλοία,
ερμηνείας τους», γνωρίζουμε τους Ελληνο-Περσικούς
ηττήθηκε κατά κράτος από τον δαιμόνιο Θεμιστοκλή.
πολέμους και τους πρωταγωνιστές του. 		
■
Κατά τους ιστορικούς η ναυμαχία της Σαλαμίνας αποτελεί κομβικό σημείο στην αιώνια διαμάχη, Δύσης και
Βιβλιογραφική Αναφορά
Ανατολής. Με την εν λόγω ναυμαχία ο ελληνικός κόσμος,
Βιδάκης, Ιωάννης, Γεωργαντάς, Δημήτριος. (2021). Ο Αριστόβουλος Θεο «πατέρας» του δυτικού πολιτισμού, επιβίωσε και
μιστοκλής. Ηγεσία, Δημοκρατία και Ελευθερία στην Αρχαία Αθήνα,
ελεύθερος δημιούργησε το κλασσικό θαύμα, θέτοντας
Αθήνα: ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΛΙΕΣ ΘΥΜΗΣΕΣ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λάθη-Ποινές-Φωτιές
του Πλοιάρχου (Ε) Γρηγ. Γ. Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.
Λάθη
Ακούμε πλειστάκις υψηλά ιστάμενους να λένε κάναμε
λάθος εδώ ή εκεί και παραπέρα. Θυμάμαι όταν είμαστε
μαθητές στο Γυμνάσιο και κάναμε λάθος σε πρόβλημα
στα μαθηματικά ο καθηγητής, πολύ ορθά μηδένιζε το
πρόβλημα. Επίσης στην έκθεση, στα αρχαία και γενικά
σ΄ όλα τα μαθήματα όταν κάναμε λάθη οι καθηγητές
μας, μας αφαιρούσαν μονάδες και παίρναμε χαμηλή
βαθμολογία.
Αν κάναμε συνέχεια λάθη μέναμε στην ίδια τάξη
και του χρόνου εάν συνεχίζαμε το ίδιο βιολί, αλλάζαμε
ρότα και πηγαίναμε στα χωριά μας και φυλάγαμε πρόβατα, γινόμαστε αγρότες, γανωτές, τσαγκάρηδες, σαγματοποιοί, μαραγκοί, χτίστες έμποροι. Εκεί δεν έκανες
λάθη ορθογραφικά…
Ήταν ένας άλλος τρόπος ζωής, ένα επάγγελμα που
δεν είχε να κάνει με γράμματα, ούτε να ρυθμίζει τις
τύχες ενός κράτους, λαού, όπως διπλωματία, οικονομία
την ιστορία, την επιβίωση, την ύπαρξή του.
Εσείς κύριοι ιθύνοντες όταν λέτε ότι κάνατε λάθος
το ένα λάθος, το άλλο, μήπως πρέπει να αλλάξετε
επάγγελμα;
Να πάτε να κάνετε άλλες δουλιές, που με τα λάθη
σας δεν θα καταστρέψετε, δεν θα κάνετε ζημιά σε
κόσμο αθώο ή στην πατρίδα μας... Ή μήπως θέλετε να

πείτε το ορθό: Ακολουθήσαμε στο θέμα αυτό μια πολιτική, ένα δρόμο, που δεν απέδωσε λόγω δυσμενών
συγκυριών απρόβλεπτων π.χ. γι’ αυτό και γι’ αυτό το
λόγο… οπότε δεν κάνατε λάθος όπως εκφράζεστε και
δικαιολογημένα είναι όλα καλά.
Τότε δεν κάνετε λάθος ή λάθη αλλά κάνατε το λάθος
της έκφρασης για φθηνή δικαιολογία.
Φωτιές, φωτιές…
Πάνε τα δάση, πάνε τα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν πάλι.
Τα δάση θα ξαναγυρίσουν πιθανότατα ως οικόπεδα
αγροκτήματα με διάφορες καλλιέργειες, βοσκότοποι
έτσι τουλάχιστον υποπτεύεται ο μέσος ανθρώπινος
πεπειραμένος νους.
Ως δάση θα δουν οι νεότεροι μετά από πολλά χρόνια,
τους γκρεμούς, τα κατσάβραχα, τα λαγκάδια, τις απότομες πλαγιές, ήτοι τα σημερινά αποκαΐδια που δεν είναι
προσβάσιμα για οικόπεδα, εκμεταλλεύσιμη γη.
Απορίας είναι κάθε χρόνο, πώς ανάβουνε τόσες
φωτιές και την ίδια ημέρα ίσως και ώρα σε διάφορα
σημεία του ορίζοντα της χώρας.
Κατά καιρούς στο παρελθόν ακούσαμε ότι τις ανάβουνε ανθρώπινα χέρια και δη μεγάλοι άνθρωποι που
πήγαν να κάψουνε χόρτα, μέσα στο ντάλα καλοκαίρι.
Ποιος ξέρει, τι κρύβει στο βάθος του μυαλού τους.
Όχι δεν είναι βαλτοί !!! Τα αποκαΐδια γίνονται χωράφια;
Οικόπεδα; Μπα δεν πιστεύω!!!
Ότι γίνονται οικόπεδα, στη θρησκεία πιστεύω προς
Θεού μην παρεξηγηθώ…
Όταν ήμουν στο χωριό πριν τα 18 μου χρόνια (δηλαδή προ Χριστού!!!) σε κάθε βήμα μας το καλοκαίρι
όταν παίρναμε σπίρτα για να ανάψουμε φωτιά να
ψήσουμε κούκλες, η καλή μανούλα μας, μας έλεγε θα
ανάψετε στο τάδε μέρος φωτιά, γιατί άμα ανάψετε
κοντά σε καλαμιές του σιταριού ή σε μέρη που υπάρχουν ξερά χορτάρια θα πάρει φωτιά όλη η περιοχή, και
θα κάψετε το βουνό.
Έτσι το έκανε ο τάδε, και το κράτος τον έβαλε φυλακή και είναι ακόμα στη φυλακή και θα πεθάνει μέσα
στη φυλακή!!!
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Ποτέ δεν πήρε φωτιά δάσος στη περιοχή αυτή, όπως
και στα γύρω χωριά. Ένας πήγε φυλακή και σωθήκανε
τα δάση όλων των γειτονικών χωριών που είχαν αυτόν
ως παράδειγμα…
Τουτέστιν ήταν φόβητρο για όλα τα χωριά. Μήπως
πρέπει το κάψιμο των βουνών και καμπών της πατρίδας
μας, να γίνει κακούργημα και όποιος καίει δάση να τον
βάλουνε φυλακή ισόβια; Αλλά όταν λέμε ισόβια να
εννοούμε ισόβια, όπως είπε στο απώτερο παρελθόν
ένας μεγάλος Έλληνας και Ηγέτης.
Τότε να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα καούν δάση
στον Ελληνικό χώρο. Ας αφήσουμε σ’ αυτό τον εγκληματικό τομέα, την επιείκεια.
Ας πέφτει βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης στα
εγκληματικά χέρια και σχέδια των εγκληματιών… Είδατε ποτέ να πηγαίνουν οι εμπρηστές στα υπόγεια των
φυλακών; ΟΧΙ ούτε θα δείτε!!!
Ποινή αυστηρή…. ή ήπια
Ακούμε ότι σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχει η
ποινή του θανάτου π.χ. στην Αμερική σε πολλές πολιτείες και σε άλλες πολλές χώρες του πλανήτη γη.
Η ποινή, κάθε ποινή, είναι το νόμισμα πληρωμής
της κακής πράξης και είναι για παραδειγματισμό στους
άλλους, έτσι θα μάθουν οι κάθε λογής σκεπτόμενοι
κακούργοι ότι ανάλογα με την πράξη τους ληστεία,
έγκλημα, βιασμό κ.λπ. θα πληρωθούν με το ανάλογο
νόμισμα (ποινή). Κάποια κράτη όταν βάζουν ποινή,
εννοούνε ότι θα πάει φυλακή ο πράξας αυτή και θα
μείνει φυλακή και θα μετανιώσει για την πράξη του

και θα γίνει παράδειγμα προς αποφυγή τέτοιων πράξεων.
Η γριά γιαγιά Ευρώπη είναι πολύ επιεικής στις ποινές που έχει θεσπίσει και παραγγέλλει και στα κράτη
που την αποτελούν να είναι προσεκτικά και θα τα τιμωρεί, εάν τιμωρήσουν, αυστηρά εγκληματίες…
Συλλαμβάνουν τους κακούργους και τους κρύβουν
τα πρόσωπα μην τους δούμε και χίλια τερτίπια σοφίζονται για να κάνουν τον καλό. Αυτοί έχουν προσωπικά δεδομένα οι εγκληματίες, αυτούς που έχωσαν υπό
την γη ή τους άφησαν σακάτηδες για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, δεν έχουν προσωπικά δεδομένα;
Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις; Χαίρε χάος
ρηχά!!!
Αρχίζουν να εξετάζουν την ψυχική κατάσταση, μήπως ήταν υπό την επίροια φαρμάκων, αλκόολ κ.λπ. και
ζητούν απαλλαγή ή επιείκεια.
Ένας που έχει ψυχικό πρόβλημα, γιατί δεν σκοτώνει
τον εαυτό του, αλλά σκοτώνει τον άλλον; Γιατί δεν
πέφτει στον γκρεμό ο ίδιος αλλά ρίχνει στον γκρεμό
τον άλλον;
Γιαγιά Ευρώπη, άσε τις καλοσύνες και βάλε τάξη
στην κοινωνία σου. Γνωρίζουμε ότι σαν γριά είσαι
αδύνατη, μήπως πρέπει να βάλεις δύναμη να πάρεις
κανένα χάπι να ανανεωθείς;
Κάνε μια προσπάθεια και ίσως πετύχεις κάτι…
30-08-2021
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
NAYTIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Πλοιάρχου (ΥΙ) Σ. Παπαϊωάννου ΠΝ MD, PhD, FESC
Διευθυντή Β΄ Καρδιολογικής κλινικής ΝΝΑ
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Ειδικευόμενου Καρδιολογίας
Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.

Η

Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί μια χρόνια πάθηση του καρδιαγγειακού συστήματος
και υπολογίζεται από τα στατιστικά δεδομένα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι 1,18 δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο πάσχουν. Μία στις
πέντε γυναίκες και ένας στους πέντε άνδρες είναι υπερτασικοί. Παρόλη όμως την ενημέρωση και τη μεγάλη
θεραπευτική μας φαρέτρα, μόνο ένας στους πέντε
ασθενείς εκτιμάται ότι έχει θέσει υπό έλεγχο την αρτηριακή του πίεση. Ένας από τους μεγάλους στόχους
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας είναι να μειώσει
τον επιπολασμό της ΑΥ κατά 25% ως το 2025. Δεδομένου του επιπολασμού της νόσου και της σύνδεσής της
με τις μεγαλύτερες ηλικίες ενίοτε επικρατεί η πεποίθηση μιας αθώας πάθησης ή μιας «φυσιολογικής»
εξέλιξης του οργανισμού. Στην πραγματικότητα, όμως,
πρόκειται για μια νοσολογική οντότητα με μεγάλη
νοσηρότητα ειδικά στις περιπτώσεις μη έγκαιρης διάγνωσης, μη λήψης θεραπείας ή υποθεραπείας.
Ως ΑΥ ορίζεται η μέτρηση αρτηριακής πίεσης ίσης
και άνω των τιμών 140 για τη συστολική και 90 για τη

διαστολική σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ιατρείου. Το χαρακτηριστικό των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τον σωστό τρόπο μέτρησης τονίζεται, για
να αποφευχθούν περιπτώσεις λανθασμένων μετρήσεων. Επίσης, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι μια
φυσιολογική ανταπόκριση του οργανισμού σε συνθήκες στρες, πόνου, άσκησης καθώς και μετά από γεύμα.
Η ΑΥ σχετίζεται πρωτίστως με τη μεταβολική κάτασταση του οργανισμού, τον τρόπο ζωής και το γήρας.
Σπανίζει (περί 10%) η πιθανότητα της ΑΥ λόγω άλλης
πάθησης (π.χ. αλδοστρονισμός, νεφροπάθεια, υπερθυρεοειδισμός) ή λόγω λήψης φαρμάκων.
Η καθιστική ζωή, το κάπνισμα ενεργητικό ή παθητικό και η παχυσαρκία έχουν ποικίλες μεταβολικές
επιδράσεις στον οργανισμό οδηγώντας σε ΑΥ ακόμα
και σε νεαρές ηλικίες. Είναι εντυπωσιακό ότι ασθενείς
που αλλάζουν τρόπο ζωής με σημαντικές υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές διακόπτουν την αντιυπερτασική αγωγή. Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για ενημέρωση
του κοινού και ευαισθητοποίηση στα ζητήματα τρόπου
ζωής και διατροφής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση
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περιλαμβάνει υγιεινοδιαιτητικά μέτρα και αντιυπερτασικά δισκία προσαρμοσμένα στον κάθε ασθενή. Οι
σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθώντας την
πρόσφατη μεγάλη κλινική μελέτη SPRINT προτείνουν
στενά θεραπευτικά όρια με χαμηλότερο στόχο διαστολικής και συστολικής πίεσης. Οι στόχοι προσαρμόζονται
βασιζόμενοι στην υπόλοιπη συννοσηρότητα και η πλήρης καρδιολογική εξέταση κατευθύνει τον θεράποντα
ιατρό. Δε θα πρέπει να αμελείται η τακτική καρδιολογική παρακολούθηση καθώς εκτός από τη ρύθμιση της
πίεσης, ο ιατρός παρακολουθεί τυχόν ανεπιθύμητες
ενέργειες του φαρμάκου.
Οι επιπλοκές της ΑΥ εξαρτώνται από το «φορτίο»
υπέρτασης, δηλαδή πόσο καιρό ο ασθενής πάσχει από
ΑΥ, αν λάμβανε ορθώς την αγωγή και τις λοιπές πιθανές
παθήσεις. Τα όργανα στόχοι είναι τα όργανα που πλήττονται στους υπερτασικούς ασθενείς και υπογραμμίζεται ότι με την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση προλαμβάνουν τη βλάβη των οργάνων αυτών και συχνά
την υποστρέφουν.
Η καρδιά προσαρμόζεται με αύξηση του πάχους των
τοιχωμάτων της που μπορεί να οδηγήσει και σε καρδιακή ανεπάρκεια τύπου υπερτασικής καρδιοπάθειας. Η
υπερτασική νεφροπάθεια αφορά στη βλάβη των νεφρών
σε χρονίως υπερτασικούς με εικόνα λευκωματουρίας
ή/και έκπτωση νεφρικής λειτουργίας. Στον εγκέφαλο η
άνοια και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι απότοκοι ασθενών χωρίς την ορθή αντιμετώπιση, όπως και η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Το χρόνιο στρες που
υφίστανται τα αγγεία σε αυξημένες τιμές πίεσης οδηγεί
σε περιφερική αρτηριοπάθεια, βλάβες μικρών αγγείων,
στεφανιαία νόσο και είναι παράγοντας κινδύνου για
ανευρυσματική διάταση κεντρικών αρτηριών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΥ δε δημιουργεί συμπτώματα παρά μόνο όταν έχουν ήδη εγκατασταθεί
επιπλοκές. Ζάλη και κεφαλαλγία κυρίως ινιακού τύπου
περιγράφονται αλλά δεν είναι ούτε συχνά ούτε ειδικά
συμπτώματα, απαιτείται δε μεγάλη αύξηση της πίεσης
συνήθως για να εκδηλωθούν. Είναι σημαντικό, λοιπόν,

να γίνει αντιληπτό ότι η πρόληψη είναι η μόνη οδός
έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας ιδίως προϊούσης
της ηλικίας. Η ιατρική επίσκεψη θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρηση αρτηριακής πίεσης ακόμη και από την
παιδική ηλικία.
Οι παραπάνω επιπλοκές αν και οδυνηρές δεν είναι
συχνές γιατί υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και ευαισθητοποίηση. Είναι όμως δύσκολα διαχειρίσιμες και όχι
πάντα αναστρέψιμες, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει
ο ασθενής να μην αμελεί τη θεραπεία και την παρακολούθησή του. Στόχος του άρθρου είναι να προτρέψει
το κοινό να ελέγχεται συχνά και να μην αμελεί τον
υγιεινό τρόπο ζωής που είναι η καλύτερη πρόληψη και
θεραπεία. Στους ήδη διαγνωσμένους με ΑΥ προτρέπουμε τον τακτικό επανέλεγχο και τη συμμόρφωση με
την αγωγή.		
■

16η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
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Του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Του Πλοιάρχου (Ε) Γρηγόριου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.

Πολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας σε βάρος της
Ευρώπης και της Ελλάδος

Covid 19

Η Τουρκία έχει μετατρέψει το προσφυγικό σε ένα
ανίκητο όπλο που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας, όταν η Ελλάδα είχε εφαρμόσει την πολιτική των ανοικτών συνόρων και είχε
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παρουσία
στην Ελλάδα μιας πολυάριθμης μουσουλμανικής
κοινότητας με άγνωστες πολιτικές και γεωπολιτικές
συνέπειες στις επόμενες δεκαετίες.
Ευτυχώς σήμερα η Ελλάδα δημιούργησε απροσπέλαστο φράχτη στον Έβρο και αύξησε τις περιπολίες στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι
προσπελάσεις των άτυπων μεταναστών.

Tραγικές στιγμές διέρχεται η ανθρωπότητα με την
υπάρχουσα πανδημία σε όλη τη γη, όπου απεβίωσαν τουλάχιστον 6.000.000 άνθρωποι.
Το μόνο φάρμακο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι
το εμβόλιο, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που και
αυτό το υποβαθμίζουν ή το δυσφημίζουν και δεν
θέλουν να το υποστούν, χωρίς να λογαριάζουν
για τους άλλους συνανθρώπους τους που θα τους
μεταφέρουν τον ιό και θα αρρωστήσουν με άγνωστα αποτελέσματα.
Δυστυχώς το θέμα, όπως όλα, το πολιτικοποιήσαμε και το κάναμε γαϊτανάκι. Ας συνέλθουμε και
ας αφήσουμε τις πονηριές και ας ακούσουμε τους
ειδικούς...

Η βεβήλωση των Εθνικών συμβόλων

Τα ναρκωτικά ως μάστιγα του αιώνα

Στο Μαντείο των Δελφών και στον Ναό του Απόλλωνα ήταν χαραγμένα 147 αποφθέγματα τα οποία
αποδίδονταν στους επτά σοφούς της αρχαιότητας.
Για παράδειγμα, μια εξ αυτών έγραφε : αν είσαι ξένος
σε μια χώρα να συμπεριφέρεσαι όπως θα ήθελες
να σου συμπεριφέρονται οι ξένοι στη δική σου χώρα.

Ο όρος ναρκωτικά πιστεύεται ότι προήλθε από τον
Γαληνό, για να περιγράψει τις δραστικές ουσίες, οι
οποίες όταν λαμβάνονται από τον άνθρωπο του
προκαλούν μούδιασμα, τάση για ύπνο, εξάντληση
αλλά και εξάρτηση.
Βέβαια, τα ναρκωτικά δεν είναι μόνο φυτικά, αλλά
και χημικά. Η καλλιέργεια των φυτικών ναρκωτικών
σε ωρισμένες χώρες φτωχές, εδόθη έγκριση από
τον ΟΗΕ όπως π.χ. Τουρκία, Αλβανία, Ν. Αμερική
(Κολομβία, Βραζιλία κ.λπ.) να τα καλλιεργούν νομίμως. Στην Τουρκία παράγεται το 54% της νόμιμης
παγκόσμιας παραγωγής για να χρησιμοποιείται για
φαρμακευτικούς σκοπούς.
Στη δεκαετία του ’60 οι ΗΠΑ άρχισαν να διαμαρτύρονται προς την Τουρκία, διότι το 80% της
παραγωγής το χρησιμοποιούσαν και το εμπορεύονταν στην Αμερική για ναρκωτικό, που οδηγούσε
στο θάνατο την Αμερικανική νεολαία.
Αυτό βέβαια εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα ως μόδα, λόγω μετακίνησης πληθυσμών,
είτε νομίμως είτε παρανόμως, με αποτέλεσμα να
παίρνουν ναρκωτικά οι νέοι, προκειμένου να ξεφύγουν από κάποιο πρόβλημά τους, να οδηγούνται
στην αυτοκτονία και να εξαντλούνται οικονομικά
οι οικογένειές τους, ενώ οι έμποροι του θανάτου
να κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα.
Ας το προσέξουν οι σημερινοί νέοι μας διότι
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το κράτος.

Οι Τούρκοι φίλοι δεν γίνονται
Προσποιούνται φιλία για κάποιο λόγο ή για κάποιο
όφελος. Αυτό απεδείχθη κατά την μακραίωνη ιστορία μας που βρίσκονταν πάντοτε στο απέναντι
στρατόπεδο «επιτήδειος ουδέτερος» κατά τον Β΄ Π.
Π. όταν είδαν ότι η Γερμανία βρίσκεται επί ξηρού
ακμής, της κήρυξαν τον πόλεμο.
Δυστυχώς για μας, ότι δεν το είχαμε καταλάβει,
και συνέχεια την υποστηρίζαμε να γίνει μέλος της
ΕΟΚ. Και αυτή μας το πλήρωσε με το παραπάνω.

Το πετρέλαιο συνεχώς ανεβαίνει
Η τιμή του πετρελαίου συνεχώς ανεβαίνει, με αποτέλεσμα, λίγοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι
περισσότεροι φτωχότεροι.
Ποιος φταίει; Μήπως η στρατηγική του μεγάλου
Αδελφού για να μας συγκρατήσει από την κραιπάλη της αλόγιστης κατανάλωσης της ενέργειας ώστε
να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή και το θερμοκήπιο. Τις οίδε;
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ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΥΚΟΛΊΕΣ ΕΑΑΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τελεί υπό
την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η οποία
ασκείται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Με την
σημερινή της μορφή λειτουργεί από το 1972 σύμφωνα
με το ΝΔ 1171/1972 (ΦΕΚ 82 τΆ από 2-6-1972) «Περί
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» και από το 1990 σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.
1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166), τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ αποτελούν οι πλειοψηφήσαντες ύστερα από διενέργεια
εκλογικής διαδικασίας κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας
ανά τριετία, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ. 940.
1/2/218204/Σ. 2152 (ΦΕΚ 1227 Β΄ 2019 «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)».
Η ΕΑΑΝ έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.
eaan.gr την οποία μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα
κάθε ενδιαφερόμενος, όπου μπορεί να βρει χρήσιμα
στοιχεία, πληροφορίες, καθώς και τα τεύχη του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» σε ψηφιακή μορφή, που
εκδίδει ανά δίμηνο, το οποίο εμπεριέχει, πέρα από
διάφορα ενημερωτικά άρθρα συναδέλφων και ενδιαφέροντα άρθρα στρατιωτικού, ναυτικού, ιστορικού,
κοινωνικού, ιατρικού και θρησκευτικού περιεχομένου,
φωτογραφικό ρεπορτάζ, καθώς και συνταξιοδοτικές,
ενημερωτικές πληροφορίες για τους απόστρατους.
Τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ είναι όλοι οι Απόστρατοι
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ).
Προαιρετικώς δύνανται να καταστούν μέλη της ΕΑΑΝ
τα μέλη των ορφανικών οικογενειών που λαμβάνουν

μέρισμα από το ΜΤΝ, κατόπιν αιτήσεώς τους στην ΕΑΑΝ.
Μέλος της ΕΑΑΝ δυνητικά είναι κάθε απόστρατος Αξιωματικός και Ανθυπασπιστής του ΠΝ και ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
αλλά για να γίνει και ουσιαστικό μέλος πρέπει να προβεί σε εγγραφή μετά από αίτησή του (δείτε σχετικά
στην ιστοσελίδα μας) και να του εκδοθεί δελτίο ταυτότητας ΕΑΑΝ, ώστε να έχει την δυνατότητα να:
• Εισέρχεται στα Ναυτικά Νοσοκομεία, σε στρατιωτικές λέσχες και καταστήματα των ΕΔ (ΠΟΝ, ΕΚΕΜΣ
κτλ.) με την επίδειξή της.
• Συμμετέχει σε παραθερισμό τους καλοκαιρινούς
μήνες κατόπιν αιτήσεως σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με μοριοδότηση (η διαδικασία είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μπορεί κάποιος να παραθερίσει
κάθε 4 με 5 έτη) - Για περισσότερες επιλογές υπάρχει
και δυνατότητα επιδότησης για διαμονή σε Ιδιωτικά
Ξενοδοχεία για όσους επιθυμούν περιοχές που δεν
υπάρχουν παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ.
• Συμμετέχουν τα παιδιά των μελών σε παιδικές
κατασκηνώσεις.
• Συμμετέχει στον παραθερισμό, ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας για την περίοδο του Πάσχα καθώς και στον χειμερινό παραθερισμό στα διατιθέμενα από ΓΕΝ παραθεριστικά κέντρα.
• Συμμετέχει στην ηλεκτρονική διαδικασία εκλογής
ΔΣ/ΕΑΑΝ ανά τριετία.
• Υποβάλει στην ΕΑΑΝ μέσω της ιστοσελίδας, ερωτήματα, προτάσεις ή παράπονα ή και να συγγράψει
άρθρα τα οποία μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι».
Η ΕΑΑΝ εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τεχνολογίας και για την καλύτερη επικοινωνία αλλά και
διευκόλυνση των μελών της προέβη στα παρακάτω:
• Για την ηλεκτρονική και καλύτερη διαχείριση των
μελών από το 2009 υλοποιήσαμε σχετική μηχανογραφι-
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κή εφαρμογή. Έτσι η έκδοση των ταυτοτήτων των μελών,
η άμεμπτη και αξιοκρατική διαδικασία του παραθερισμού
και η διατήρηση του ιστορικού του παραθερισμού των
μελών γίνονται εύκολα και χωρίς λάθη.
Διευκρινίζεται ότι τα τηρούμενα από την ΕΑΑΝ
προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα GDPR και για αποκλειστική χρήση
από την ΕΑΑΝ και δεν διατίθενται σε κανέναν τρίτο
ούτε δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
• Για την υποβολή αίτησης των μελών προς παραθερισμό, από το 2014 υλοποιήθηκε μηχανογραφική
εφαρμογή μέσω διαδικτύου. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους
από το σπίτι τους και χωρίς να προσέλθουν στην ΕΑΑΝ,
όλες δε οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
• Για τους παραθερίσαντες σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία
που δικαιούνται σχετική «επιδότηση», το ΔΣ ενέκρινε
την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
• Για την τροποποίηση και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών, ώστε η ΕΑΑΝ να έχει τα
πρόσφατα και ενημερωμένα στοιχεία αυτών, δημιουργήσαμε σελίδα τροποποίησης προσωπικών στοιχείων
μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος
να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία του. Αυτό διευκολύνει τόσο στην επικοινωνία με τα μέλη μας, αλλά και στη
διαδικασία παραθερισμού ή άμεση αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail (που ενδείκνυται για άμεση και
ΜΟΝΟ προσωπική ενημέρωση).
• Για την εγγραφή των μελών στην ΕΑΑΝ, δημιουργήσαμε σελίδα μέσω διαδικτύου όπου ο ενδιαφερόμενος (μόνο για αποστράτους ΠΝ και ΛΣ) μπορεί να
συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, ενώ
τυχόν δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε
ψηφιακή μορφή μέσω e-mail. Μετά την εγγραφή του
νέου μέλους, η ΕΑΑΝ τού αποστέλλει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΝ. Έτσι δεν απαιτείται η επίσκεψη στα
γραφεία της ΕΑΑΝ και όλα μπορούν να επιτευχθούν
«από το σπίτι» και συνεπώς μπορούν πλέον να εγγραφούν στην ΕΑΑΝ και αυτοί που διαμένουν εκτός Αθηνών
(ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές ή τη νησιωτική Ελλάδα και το εξωτερικό).
• Για την προσωπική επαφή με κάποιον από εμάς,
έχουμε δημιουργήσει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (δείτε σχετικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ)
σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος και σε Κύπρο - ΗΠΑ.
• Για την επικοινωνία με την ΕΑΑΝ έχουμε δημιουργήσει φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας της
ΕΑΑΝ, για την αποστολή προτάσεων, παρατηρήσεων,
ιδεών ή παραπόνων και κάποιος αρμόδιος πάντοτε
απαντά σε σοβαρά και επώνυμα θέματα.
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• Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης ΔΣ/ΕΑΑΝ,
από τις εκλογές του 2019 δημιουργήσαμε ηλεκτρονικούς
εκλογικούς καταλόγους on-line (δηλαδή ο εκλογικός
κατάλογος ήταν διαθέσιμος στις επιτροπές των εκλογικών
κέντρων άμεσα μέσω διαδικτύου και έτσι η διαδικασία
και ο έλεγχος ήταν άμεσος και ασφαλής επέτρεπε την
προσωπική και μοναδική ψήφο κάθε μέλους.
• Για την ίδια διαδικασία των επερχόμενων εκλογών
ΔΣ/ΕΑΑΝ την 20ή Μαρτίου 2022, ήδη έχουμε λάβει
έγκριση από το ΥΕΘΑ και θα υλοποιηθεί η ηλεκτρονική
ψηφοφορία (από το χώρο σας μέσω διαδικτύου μέσω
Η/Υ –Tablet-Smartphone) παράλληλα με την κλασική
αυτοπρόσωπη ή επιστολική ψήφο.
• Για την ακόμα μεγαλύτερη ωφέλεια των μελών
της, η ΕΑΑΝ προτίθεται στο άμεσο μέλλον να έλθει σε
επαφή με Ελεύθερους Επαγγελματίες και Εταιρείες για
την απόκτηση προνομίων (εκπτώσεις επί αγορών, Κάρτες υγείας κ.λπ.) για τα μέλη της με την επίδειξη της
Ταυτότητας μέλους ΕΑΑΝ
Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ΕΑΑΝ γνωρίζοντας
ότι τα μέλη της δεν βρίσκονται συγκεντρωμένα σε κάποιες περιοχές, εκμεταλλευόμενη τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία, αποβλέποντας στην αποκέντρωση των διαδικασιών, στην επικοινωνία και ενημέρωση των μελών της, την αλληλοκάλυψη και υποστήριξη αυτών, φροντίζει συνεχώς στην εξέλιξη των
διαδικασιών, ώστε σχεδόν όλα να γίνονται μέσω διαδικτύου και χωρίς την ταλαιπωρία που θα επέφερε η
προσωπική μετακίνηση στα Γραφεία μας ή σε κάποιο
από τα Παραρτήματά μας.
Αυτό που θέλουμε από εσάς που είστε ήδη εγγεγραμμένοι (ενεργά μέλη της ΕΑΑΝ) είναι :
• Μείνετε σε επαφή μαζί μας, ενημερωθείτε επισκεπτόμενοι συχνά την ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και βοηθήστε το έργο μας, στέλνοντας προτάσεις και παρατηρήσεις. Η ΕΑΑΝ είναι ο δικός σας χώρος και σας αφορά.
• Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (μέσα από
την σχετική ψηφιακή σελίδα-δείτε σχετικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ) και αν υπάρχουν αλλαγές, ενημερώστε τα στοιχεία σας. Ειδικά το e-mail που αφορά την
άμεση, εύκολη και προσωποποιημένη πληροφόρηση
για κάθε τι που μπορεί να σας ενδιαφέρει όπως π.χ.
οικονομικά θέματα ή η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
νέου τεύχους του περιοδικού μας.
• Όσοι διαθέτετε παλαιού τύπου ταυτότητες (ο
αριθμός ταυτότητας πρέπει να είναι της μορφής
1-12345-0) επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail για την
έκδοση νέας ταυτότητας. Μπορεί να γίνει και από το
σπίτι.
• Εκμεταλλευθείτε τα προνόμια που προσφέρει η
ΕΑΑΝ όπως: παραθερισμός, πρόσβαση στα Ναυτικά
Νοσοκομεία, σε στρατιωτικές λέσχες, στρατιωτικά
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καταστήματα και παραθεριστικά κέντρα των ΕΔ. Όσοι
δεν ενδιαφέρεστε να παραθερίσετε σε ΘΑΝ, Φάρους,
ΝΑΣΚΕ, ΚΕ-Πόρος δείτε την εκδοχή παραθερισμού σε
Ιδιωτικά Ξενοδοχεία.
• Διαβάστε το περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι» που
αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ
κάθε δύο (2) μήνες, διαθέσιμο για όλους. Εκεί θα βρείτε
χρήσιμες πληροφορίες σε οικονομικά θέματα που μας
αφορούν όλους, ιστορικά άρθρα, άρθρα που έχουν
συντάξει συνάδελφοι, μικρές αγγελίες και πολλά άλλα.
• Με την περιστολή αποστολής του περιοδικού στα
κάτω των 65 ετών μέλη μας, αυξήσαμε τον αριθμό των
παραθεριζόντων στα ιδιωτικά ξενοδοχεία και συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
• Αν επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες τόσο προσερχόμενοι στα Γραφεία ή στα Παραρ-

τήματα της ΕΑΑΝ, όσο και από το σπίτι, στείλτε μας
e-mail με σχετική πρόταση, μέσα από την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και
εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
• Προσκαλέστε συναδέλφους που γνωρίζετε και
παροτρύνετέ τους να γίνουν και αυτοί ενεργά μέλη της
ΕΑΑΝ. Μεγαλώστε την οικογένειά μας, την δύναμή μας
και την φωνή μας. Ενημερώστε τους ότι δεν κοστίζει,
και ότι μπορεί να γίνει από «το σπίτι» διότι κάποιοι δεν
έχουν ίσως ενδιαφερθεί, σκεπτόμενοι την ταλαιπωρία
και το μηδέν όφελος. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία και
υπάρχει τεράστιο όφελος, το να έχεις συνέχεια στην
οικογένεια των Αποστράτων Αξιωματικών ΠΝ και ΛΣ.
• Ήδη όσοι ενημερώθηκαν για τις ψηφιακές ευκολίες, τις διέδωσαν και σε άλλους και υπάρχει θετική
ανταπόκριση. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ!

ΕΚΛΟΓΕΣ της 20ής Μαρτίου 2022

Πρακτικά Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 20ής -10-2021 Υπ’ αριθ. 121
ΘΕΜΑ: Οδηγίες Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για τις Εκλογές της 20-03-2022 για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ Φ. 940.1/2/218204/Σ.2152 (ΦΕΚ
Β.΄1227/11-04-2019)
β. Ν.Δ.1171/72 (ΦΕΚ 82τΑ)
γ. Πρακτικό Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Π. 106 / 08_07_2021 Θέμα
8ο (Ορισμός ημερομηνίας Εκλογών για Ανάδειξη Νέου
Δ.Σ./ΕΑΑΝ το έτος 2022)
δ. Πρακτικό Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Π. 98 / 12_05_2021 Θέμα
2ο (Σύσταση Επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας
εκλογών 2022 για Ανάδειξη Νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ
ΑΙΤΗΜΑ : Πρόεδρος Επιτροπής για τη διεξαγωγή
εκλογών 2022
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Επιτροπής για τη διεξαγωγή
εκλογών 2022
1. Με το σχετ. (γ) το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. όρισε ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την
Κυριακή 20.03.2022.
2. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το
σχετ. (α) που για πρώτη φορά επιτρέπει την ψηφοφορία και με ηλεκτρονική ψήφο, πέραν αυτής
με φυσική παρουσία και επιστολικής, που εφαρμόσθηκαν στις εκλογές του 2019. Με το σχετ. (α)

επέρχονται και αλλαγές στην συγκρότηση του Δ.Σ.
με αύξηση των μελών κατηγορίας Ειδικοτήτων (Ε)
από 3 σε 4 και αντίστοιχη μείωση στην κατηγορία
μελών της ειδικότητας του Αντιπροέδρου της
Ε.Α.Α.Ν.
3. Συνημμένα παρέχονται οι οδηγίες του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
για την διενέργεια των εκλογών, οι οποίες συντάχθηκαν από την επιτροπή που όρισε το Δ.Σ. με το
σχετ. (δ).
4. Οι συνημμένες Οδηγίες, πέραν της συμμόρφωσης
με το σχετ. (α) αντιμετωπίζουν και θέματα που
προέκυψαν σε προηγούμενες ψηφοφορίες.
5. Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει
ομόφωνα τις συνημμένες οδηγίες και αναθέτει
στην επιτροπή του σχετ. (δ) (Σπ. Περβαινάς, Θ.
Φουστάνος, Π. Μαυραγάνης, Δ. Λαγαρίας, Εμμ.
Αναγνωστάκης) και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Γρηγόριο Γεωργακόπουλο την ανάληψη σχετικών
ενεργειών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων
του Δ.Σ. όπου απαιτηθεί.
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Εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022
για την ανάδειξη του
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20ής03-2022 για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ
ΣΧΕΤ: α. ΚΥΑ ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ Φ 940.1/2/218204/Σ.2152
ΦΕΚ τΒ΄1227/2019
β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.106/08/07/2021 Θέμα 8ο
γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.121/20/10/2021 Θέμα 1ο
1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ
όπως κατωτέρω.
«Εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΑΑΝ, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 με
επιστολική, ηλεκτρονική και με αυτοπρόσωπη ψήφο
στα γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα αυτής»

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, το ΔΣ/
ΕΑΑΝ προκηρύσσει την διενέργεια εκλογών για την
ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ για την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στα γραφεία της κεντρικής ΕΑΑΝ και στα
Παραρτήματα αυτής με αυτοπρόσωπη παρουσία και
παράλληλα με επιστολική και ηλεκτρονική ψήφο.
2. Κατωτέρω αναγράφονται οι ισχύουσες διατάξεις
που διέπουν τις διαδικασίες, οι αποφάσεις ΔΣ/ΕΑΑΝ
και λοιπές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους.
3. Με το πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ σχετ.(β) αποφασίστηκε,
όπως εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου
ΔΣ/ΕΑΑΝ λόγω λήξεως της θητείας των μελών του
νυν ΔΣ, θα διεξαχθούν την Κυριακή 20.03.2022.
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ σχετ.(γ)
δημοσιεύσουμε τις ισχύουσες διατάξεις εκλογής
του ΔΣ/ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες για τις εκλογές της
20ής Μαρτίου 2022 προς ενημέρωση των μελών
που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
ως κατωτέρω:

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ (α)
1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το σχετ.
(α) που για πρώτη φορά επιτρέπει την ψηφοφορία και με ηλεκτρονική ψήφο, πέραν τής με
φυσική παρουσία και επιστολικής, που εφαρμόσθηκαν στις εκλογές του 2019.
2. Με το σχετ. (α) επέρχονται και αλλαγές στην συγκρότηση του Δ.Σ. με αύξηση των μελών της κατηγορίας Ειδικοτήτων (Ε) από 3 σε 4 και αντίστοιχη
μείωση στην κατηγορία μελών της κατηγορίας του
Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν..
3. Επισημαίνεται ότι επειδή σύμφωνα με το σχετ. (α)
ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΑΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ.
4. Επίσης επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά
με τις εκλογές θα γίνονται μέσω του περιοδικού
της Ε.Α.Α.Ν. «Θαλασσινοί Απόηχοι» (για όσους το
λαμβάνουν) και μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Ν.
στο τμήμα «Εκλογές». Για αυτό ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr) ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.
5. Στο συνημμένο Παράρτημα «Α» της παρούσης
παρέχεται στο σύνολό του, το σχετ. (α), ώστε τα
μέλη της Ε.Α.Α.Ν. να είναι πλήρως ενημερωμένα.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
1. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ καθορίζονται,
ως ακολούθως, οι απαιτούμενες λεπτομέρειες των
εκλογών, για την επιλογή του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που θα
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2021

1821-2021

200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

Εκλογές ΕΑΑΝ 2022

με αυτοπρόσωπη παρουσία στα κεντρικά γραφεία
της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης, Πόρου,
Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα), Β. Ελλάδος (θεσσαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα) και Νομού Ηλείας
(ΠΥΡΓΟΣ), όπως επιστολικά και ηλεκτρονικά.
2. Ημερομηνία εκλογών (Κυριακή 20-03-2022)
α. Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία του
παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30.06.2022 και οι εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξα
χθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη
της θητείας αυτής.
β. Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η Κυ
ριακή 20 Μαρτίου 2022 ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
3. Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών με
αυτοπρόσωπη ψήφο.
α. Περιοχή Κέντρου:
Σύμφωνα με τα σχετικά καθορίστηκε όπως οι εκλογές
με αυτοπρόσωπη παρουσία διεξαχθούν στα γραφεία
και στο Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοικούν ή παρευρίσκονται στο κέντρο (Αθήνα, Πειραιά,
Περίχωρα, το αυτό ισχύει και γι’ αυτούς που ευρίσκονται
στα Παραρτήματα) από ώρα 08:00 μέχρι 18:00, της
διάρκειας παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 19:00,
ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων. Επίσης
οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ψηφίζουν και εξ αποστάσεως επιστολικά ή ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις
παραγράφους 6 και 7 της παρούσας.
Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός
των μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους 14.000 συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατιστικά
στοιχεία, ψηφίζουν μόνο 3.000-3.500 μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των
δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ.
και πρέπει να ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ.
Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα μέλη θέτουν
υποψηφιότητα και ψηφίζουν, τόσο η επιλογή του νέου
Δ.Σ./ΕΑΑΝ θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και
υπεύθυνη έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.
Θα λειτουργήσουν τρία (3) εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψήφου και παραβάν εντός του χώρου
των γραφείων και εντευκτηρίου, στα οποία θα έχουν
κατανεμηθεί, κατ’ αλφαβητική σειρά τα εγγεγραμμένα
μέλη. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία και τις εφορευτικές Επιτροπές αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος, Β.
Ελλάδος, ΝΔ Ελλάδος και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ).
Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλληλο
χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο,
όπως ορίζεται και για τα εκλογικά τμήματα της κεντρικής ΕΑΑΝ.

Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι θα αποσταλούν
έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.
Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως και
στα κεντρικά γραφεία, από ώρας 08:00 έως 18:00,
παρατεινόμενη -ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από την ώρα 19:00.
γ. Εφορευτικές Επιτροπές
Όπως προβλέπεται αναλυτικά στις παραγράφους 6,7,8,9
Άρθρου 2 σχετικού (α) και Γ5, Γ6, Γ7, Γ10 και Γ11 παρούσας.
δ. Ψηφοφορία
Όπως προβλέπεται στο σχετικό (α) ανωτέρω και στις
παραγράφους Γ4, Γ5, Γ6 και Γ7 παρούσης.
ε. Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυρών
προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
(1) Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.
(2) Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους προ
βλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.
(3) Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδήποτε
κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους
προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο είναι
άκυρο. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών, θα
είναι τυπωμένος στον τίτλο της κατηγορίας των
υποψηφίων.
στ. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτι
μήσεως είναι έγκυρο.
ζ. Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν διαφέρει από αυτό
που έχει ορισθεί για την ψηφοφορία, καθώς επίσης
και όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια εφορευτική
επιτροπή ότι υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της
μυστικότητας της ψηφοφορίας, ιδίως σε περιπτώσεις
διορθώσεων, διαγραφών, υπογραμμίσεων και τοποθέτησης ψηφοδελτίου σε φάκελο που δεν φέρει
τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη
μονογραφή του προέδρου της ή/και σε φάκελο που
διαφέρει από το φάκελο που χρησιμοποιείται για
την ψηφοφορία.
η. Οι υποψήφιοι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί εκ
των προτέρων από την ΕΑΑΝ με 30 ψηφοδέλτια
έκαστος (χωρίς φακέλους). Η τοποθέτηση τους όμως
στον έγκυρο φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το
παραβάν. Η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγορεύεται, ως ορίζει το σχετ. (α).
θ. Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεασμού
των ψηφοφόρων από τους υποψηφίους κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας, (εντός και πέριξ των
χώρων της ΕΑΑΝ), αποτελεί παράβαση του εκλογικής διαδικασίας και αντιιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά.
4. Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες
α. Οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά των
υποψηφίων θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην
ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00. Οι
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υποψήφιοι έχουν δικαίωμα διαγραφής από τα
ψηφοδέλτια μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2022 που
είναι η ημερομηνία εντολής εκτύπωσης των ψηφοδελτίων.
β. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυπωθεί
από την ΕΑΑΝ μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 όπως
και προηγουμένως αναφέρθηκε. Το ψηφοδέλτιο
μετά την συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδομένου από την εφορευτική επιτροπή φακέλου
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το
παραβάν. Η εφορευτική επιτροπή, θα παραδίδει
υποχρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα
ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβητική σειρά,
τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους
απαιτούμενους σταυρούς για κάθε κατηγορία.
Ήτοι:
- Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος (έως δύο σταυροί)
- Μάχιμοι (έως δύο σταυροί)
- Μηχανικοί (έως ένα σταυρό)
- Οικονομικοί (έως ένα σταυρό)
- Υγειονομικοί (έως ένα σταυρό)
- Λιμενικοί - Ελληνικής Ακτοφυλακής (έως ένα σταυρό)
- Ειδικοτήτων (Ε) και Ανθυπασπιστές ΠΝ (έως τέσσερεις
σταυροί)
Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται παραπλεύρως και
κατά προτίμηση αριστερά του επωνύμου και με τρόπο
ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε ποιον ανήκει.
Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται με μαύρο ή μπλε
στυλό.
γ. Δικαίωμα ψήφου, έχουν: (1) Τα τακτικά μέλη της
ΕΑΑΝ. (2) Στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, ο εκάστοτε δικαιούχος του μερίσματος του
τακτικού μέλους, κατά τα καθοριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1171/72. Από την οικογένεια
του αποβιώσαντος, μόνο ένα μέλος θα ψηφίζει
(αυτός που ψηφίζει πρώτος). Η επίδειξη ταυτότητας
είτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφορευτική
επιτροπή) είτε της αστυνομικής είτε επιτίμου ή διπλώματος οδήγησης είναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα και δεν
είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος στο ΜΤΝ.
Μετά την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των
μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 14.500.
Ο αριθμός αναφέρεται για να συνειδητοποιηθεί,
πόση σημασία έχει η ταχεία, αθόρυβη, με τάξη και
άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.
δ. Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση μη
υποβολής υποψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίωμα
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έχουν Αρχιπλοίαρχοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί.
Εξυπακούεται ότι εάν υπάρχουν έστω και δύο υποψήφιοι βαθμού Ναυάρχου, Αντιναυάρχου και Υποναυάρχου, οι απόστρατοι άλλων βαθμών δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την θέση
Προέδρου/Αντιπροέδρου, αλλά να συμμετέχουν
στην διαδικασία αναπλήρωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του σχετ. (α) εφ όσον έχουν εκλεγεί μέλη
του νέου Δ.Σ. Η υποβολή υποψηφιότητας για τις
θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη
θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία
ανήκει ο υποψήφιος.
ε. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευτικές
Επιτροπές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική
αίτηση, η οποία θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο
της ΕΑΑΝ, ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται από την ΕΑΑΝ, θα πρωτοκολλείται και θα
πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 11
Ιανουαρίου 2022 ώρα 12:00.
στ. Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να αποστείλουν
και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό (ή αν δεν
επιθυμούν να καταστρέψουν το τεύχος μπορούν να
φωτοτυπήσουν το έντυπο) αρκεί να εξασφαλίσουν
τη λήψη του από την ΕΑΑΝ, μέχρι τις 11 Ιανουαρίου
2022 ώρα 12:00 ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ
να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα αντίστοιχα
έντυπα, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Επίσης
ηλεκτρονικά στο e-mail της ΕΑΑΝ (info@eaan.gr)
ζ. Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2022 θα συνέλθει το ΔΣ, θα
επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιοτήτων
και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων και
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να λάβουν γνώση. Έως την Παρασκευή 19
Φεβρουάριου 2022 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια
για την παραλαβή τους από τους επιθυμούντες υποψηφίους. Μέχρι 17.01.2022 εκτύπωση ψηφοδελτίων.
η. Από 22.02.2022 αποστολή ψηφοδελτίων στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.
5. Διαδικασία εκλογών με αυτοπρόσωπη παρουσία
α. Διενεργείται στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ
και στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ
β. Αρχίζει στις 08:00 και τελειώνει στις 18:00 παρατεινομένου του χρόνου μέχρι 19:00 εάν υπάρχουν
ακόμη ψηφοφόροι.
γ. Γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους της
ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγη-
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σης ή ταυτότητας επιτίμου, στην οικεία εφορευτική
επιτροπή της κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου. Η
ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
δ. Οι εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσω
πης ψήφου ανά την επικράτεια, σε κάθε μέλος που
προσέρχεται να ψηφίσει, αφού ελέγξουν στους
τηρούμενους στην ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους
(χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς) την ταυτότητα,
δίδουν τον φάκελο ψηφοφορίας και ψηφοδέλτιο
με υποψηφίους.
ε. Ο ψηφοφόρος, ο οποίος αποσύρεται να ψηφίσει
σε παραβάν ή σε πρόσφορο ιδιαίτερο χώρο όπου ο
ίδιος δεν είναι ορατός, αφού θέσει το ψηφοδέλτιο
της επιλογής του, κλείνει το φάκελο και τον παραδίδει κλειστό στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
στ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, θέτει τη
σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, μονογράφει
τον κλειστό φάκελο και τον επιστρέφει στον ψηφοφόρο, ο οποίος τοποθετεί το φάκελο στην κάλπη.
Αμέσως μετά καταχωρίζεται ο ψηφίσας στον οικείο
εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα διαγράφεται από τους τηρούμενους στην
ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους μελών (χειρογραφικούς
και ηλεκτρονικούς), ενημερώνοντας κατ αυτόν τον
τρόπο σχετικώς τις εφορευτικές επιτροπές επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.
6. Διαδικασία εκλογών με επιστολική ψήφο
α. Με μέριμνα του Δ.Σ., θα αποσταλεί στους εκλογείς,
ταχυδρομικά, το αναγκαίο εκλογικό υλικό. Το υλικό
αυτό θα αποσταλεί ως ακολούθως :
(1) Σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν ήδη δηλώσει
στην ΕΑΑΝ τα στοιχεία τους (περί τα 10.000 μέλη)
έγκαιρα μέσω του περιοδικού «Θαλασσινοί
Απόηχοι».
(2) Το εκλογικό υλικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α). Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου, ταυτοποίησης του εκλογέα και αποστολής του
απαντητικού φακέλου στην ταχυδρομική
θυρίδα της ΕΑΑΝ, εντός της οριζόμενης καταληκτικής προθεσμίας
(β). Ένα (1) ψηφοδέλτιο, με τα στοιχεία των
υποψηφίων.
(γ). Ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας (μικρός φάκελος),
(δ). Ένα (1) απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκελος).
β. Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής
του, εντός του φακέλου ψηφοφορίας (μικρός φάκελος).
γ. Στον απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκελος) εσω-

κλείεται ο φάκελος ψηφοφορίας (μικρός φάκελος)
κλειστός και ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΛΛΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ φωτοαντίγραφο της
ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυτότητας, από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία
του εκλογέα.
δ. Ο απαντητικός φάκελος στον οποίο τίθεται ένδειξη
«ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΝ», αποστέλλεται στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ, η οποία θα γνωσθεί με νεότερο.
ε. Οι απαντητικοί φάκελοι λαμβάνονται από την τα
χυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ ανυπερθέτως στις 13:00
της προπαραμονής των εκλογών, από την εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής ψήφου,
η οποία θα έχει ήδη συσταθεί, άλλως δεν γίνονται
δεκτοί.
στ. Αμέσως μετά την παραλαβή των απαντητικών φακέλων, την ίδια ημέρα και αφού πρωτοκολληθούν,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
(1). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής
ψήφου ανοίγει τους πρωτοκολλημένους απαντη
τικούς φακέλους που περιέχουν το συνοδευτικό
έγγραφο ταυτοποίησης του μέλους, ελέγχει εάν το
μέλος έχει δικαίωμα ψήφου, καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών
και ταυτόχρονα τον διαγράφει από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς
καταλόγους μητρώου των μελών αυτής, ενημερώνοντας αμελλητί τις ετέρες εφορευτικές επιτροπές.
Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θέτει την
επίσημη σφραγίδα της ΕΑΑΝ και την υπογραφή του
στον κλειστό φάκελο ψηφοφορίας, αυτός τίθεται
στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται μόλις ολοκληρωθεί
η ως άνω διαδικασία για όλους τους απαντητικούς
φακέλους.
(2). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής
ψήφου συντάσσει πρωτόκολλο με τα στοιχεία όσων
ψήφισαν με επιστολική ψήφο, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επί αποδείξει, στις λοιπές
ανά την επικράτεια εφορευτικές επιτροπές των
καλπών αυτοπρόσωπης και ηλεκτρονικής ψήφου,
πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας
με αυτοπρόσωπη και ηλεκτρονική ψήφο. Οι κατά
τόπους εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσωπης και ηλεκτρονικής ψήφου, διαγράφουν
όσους ψήφισαν με επιστολική ψήφο από τον κατάλογο των μελών τους.
(3). Η κάλπη της επιστολικής ψήφου φυλάσσεται και
παραμένει σφραγισμένη μέχρι το τέλος της ψηφοφο
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ρίας την ημέρα των εκλογών. Εάν από το πρακτικό
ψηφισάντων προκύπτει ότι έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο έως και σαράντα (40) μέλη, τότε με
το πέρας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, η κάλπη
αποσφραγίζεται και οι φάκελοι της αναμειγνύονται
με τους φακέλους κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου,
η οποία τηρείται στα Γραφεία - Εντευκτήριο της
ΕΑΑΝ ή σε άλλον οριζόμενο από αυτήν χώρο, όπου
και διενεργείται η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία.
7. Διαδικασία εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο
α. Με μέριμνα του Δ.Σ., πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου παραλαμβάνει το
λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από
τους διαχειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ψηφοφορίας (ένας διαχειριστής ανά εφορευτική
επιτροπή - κάλπη) για τον έλεγχο της ταυτότητας
των ψηφοφόρων και της ορθής λειτουργίας της
πλατφόρμας αυτής. Ο πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου ελέγχει τα στοιχεία
των ψηφοφόρων για δικαίωμα ψήφου και καταχωρεί
τους ψηφοφόρους, όταν οι τελευταίοι ψηφίσουν,
με σκοπό την αποτροπή διπλής ψήφου. Ο κάθε
λογαριασμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι
προσωπικοί, δημιουργούνται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) η οποία τους φυλάσσει σε σφραγισμένο φάκελο και τους δίδει στον
υπεύθυνο διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ψηφοφορίας για καταχώρηση στο σύστημα. Καθένας
από τους εν λόγω διαχειριστές δημιουργεί παρου
σία της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου, έναν (1) πολυσύνθετο κωδικό τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) χαρακτήρων, από τυχαίους αριθμούς,
γράμματα και σύμβολα ο οποίος με μέριμνα της
εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου, επίσης
σφραγίζεται σε φάκελο και αποσφραγίζεται μετά
τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων.
β. Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της ηλεκτρονικής
ψήφου καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό
κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα τον
διαγράφει από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς καταλόγους μητρώου
των μελών αυτής, ενημερώνοντας αμελλητί τις έτερες
εφορευτικές επιτροπές.
γ. Την ημέρα των εκλογών και ώρα 08:00 π.μ., ενεργοποι
είται με μέριμνα του Δ.Σ., η ηλεκτρονική πλατφόρμα
ψηφοφορίας η οποία είναι προσβάσιμη στους ψη
φοφόρους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ και στην
οποία καταχωρίζονται με μέριμνα του Δ.Σ., ο αριθμός
της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ και ο ατομικός αριθ
μός μητρώου ΜΤΝ για την απρόσκοπτη διεξαγωγή
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της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και τα στοιχεία
που αναγράφονται στην ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΝ
τα οποία οφείλουν οι ψηφοφόροι με ηλεκτρονική
ψήφο να προσκομίζουν στην ΕΑΑΝ πριν την άσκηση
του σχετικού δικαιώματός τους, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της παρ. 2 του άρθρου 4.
δ. Ασκείται από μέλος που είναι κάτοχος ταυτότητας
μέλους της ΕΑΑΝ και με μεριμνά του, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες που ασκείται το εκλογικό δικαίωμα με αυτοπρόσωπη ψήφο, ως εξής:
(1). Επιλέγεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
(2). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας κατα
χωρίζονται τα στοιχεία εισόδου, τα οποία διασφαλίζουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου.
(3). Σε επόμενη καρτέλα, ζητείται από την εφαρμογή ο
αριθμός του κινητού τηλεφώνου ή η ηλεκτρονική
διεύθυνση του ψηφοφόρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που κάνει χρήση της εφαρμογής.
(4). Μέσω της εφαρμογής στέλνεται με ηλεκτρονικό
μήνυμα ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, ένας (1)
τυχαίος κωδικός περιορισμένης χρονικής διάρκειας,
τον οποίο ο ψηφοφόρος καταχωρίζει.
(5). Στο ψηφοδέλτιο της ΕΑΑΝ ο ψηφοφόρος καταχω
ρίζει την ψήφο του. Με μέριμνα του Δ.Σ., επί του
ψηφοδελτίου αναγράφονται σχετικές καθοδηγητικές εντολές χρήσης. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου.
Η απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής
του στην ψηφοφορία και πρέπει να κατατίθεται μαζί
με κάθε ένσταση του εκλογέα.
(6). Μετά τη διενέργεια των εκλογών με ηλεκτρονική
ψήφο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας
παύει να είναι προσβάσιμη.
(7). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας η οποία
λειτουργεί με την ευθύνη της ΕΑΑΝ:
(α). Δεν ταυτοποιεί την ψήφο με τον ψηφοφόρο. Ο
διαχειριστής του συστήματος δεσμεύεται με προσωπική υπεύθυνη δήλωσή του προς την ΕΑΑΝ, να
μην παρέχει σε κανέναν, καμία πληροφορία με την
οποία προκαλείται ταυτοποίηση και διατήρηση
αρχείου, αλλά μεταφέρει μόνο τα αναγκαία στοιχεία
προκειμένου να εκδοθούν τα στατιστικά στοιχεία
των εκλογών, καταστρέφοντας ταυτόχρονα όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην
ταυτοποίηση του ψηφοφόρου ή στη διατήρηση
σχετικού αρχείου. Τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο
και κατά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας, τηρούνται, με μέριμνα και ευθύνη της ΕΑΑΝ, όλες οι εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις για την προστασία του ατόμου έναντι της
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επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(οι χειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας δεν έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία
των ψηφοφόρων, πέραν από αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΝ), η εν λόγω
πλατφόρμα διαθέτει κωδικούς ασφαλείας για απαγόρευση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, εξυπηρετείται από ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ασφαλείας, ο εξυπηρετητής όπου τηρούνται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει μόνο τα
στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία της
ψηφοφορίας κ.λπ.).
(β). Λειτουργεί νομίμως σε εξυπηρετητή διαπιστευμένου
για την υπηρεσία αυτή παρόχου, έχει όλες τις προβλεπόμενες δικλείδες ασφαλείας για προσβολή από
εισβολείς και διαθέτει σχετικές αυτοματοποιημένες
διαδικασίες για λήψη ανάκτησης.
(γ). Η ΕΑΑΝ τηρεί μόνο ονομαστικά και αριθμητικά
στοιχεία των ψηφοφόρων και του τρόπου ψηφοφορίας (αυτοπρόσωπη, επιστολική, ηλεκτρονική),
καθώς και ξεχωριστό αρχείο ψήφων, χωρίς να προκαλείται ταυτοποίηση και διατήρηση αρχείου.
ε. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ θα αναρτηθούν έγκαιρα
λεπτομερείς και κατανοητές με εικόνες οδηγίες για
την ηλεκτρονική ψήφο.
8. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν
με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο
βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, προκειμένου να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εντευκτηρίου της ΕΑΑΝ και των παραρτημάτων, για ενημέρωση
και να δημοσιευθεί στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
Το βιογραφικό αυτό σημείωμα θα πρέπει να είναι
έως 120 λέξεις, (1/4 σελίδας Α4), μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας
και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βιογραφικά με περισσότερες λέξεις θα κόβονται στις πρώτες
120 λέξεις από την αρμόδια επιτροπή.
9. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (ΚΕΦΕ)
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (ΚΕΦΕ) αποτελείται από πέντε κανονικά και δύο αναπληρωματικά
μέλη που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ως σχετικό
(α). Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΦΕ ορίζονται
από το Δ.Σ., ενώ τα υπόλοιπα μέλη προκύπτουν κατόπιν
κλήρωσης.
Επίσης συμμετέχει με συμβουλευτικό χαρακτήρα
νομικός που επιλέγεται από το Δ.Σ.
10. Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ και Παραρτημάτων
Οι Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ αποτελούνται

από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη,
ανάλογα με τον αριθμό των καλπών που δεν μπορεί να
είναι υποψήφιοι και που θα καθορισθούν διά κληρώσεως. Το ένα από τα 5 μέλη εκτελεί χρέη Προέδρου και
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Τυχόν περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ χωρίζονται σε «αυτοπρόσωπης ψήφου», «επιστολικής ψήφου»
και «ηλεκτρονικής ψήφου».
Η σύνθεση (πρόεδρος και μέλη) προκύπτει κατόπιν
κλήρωσης.
Σε κάθε Παράρτημα υπάρχει παρόμοια μόνο «αυτοπρόσωπης ψήφου» εφορευτική επιτροπή. Σε περίπτωση
που σε Παράρτημα δεν υπάρχει κανονική στελέχωση της
εφορευτικής επιτροπής, τότε δεν διενεργούνται εκλογές
σε αυτό. Οι εφορευτικές επιτροπές κεντρικής ΕΑΑΝ και
των Παραρτημάτων θα διεξαγάγουν την όλη διαδικασία
των εκλογών. Για οποιοδήποτε θέμα θα αναφέρονται στην
ΚΕΦΕ. Για καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών, εν
στάσεις κ.λπ., βλέπε σχετικό (α). Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη αποστολή των εφορευτικών επιτροπών,
παρακαλούνται τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα,
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι
σημαντική βοήθεια στην ΕΑΑΝ.
Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, είτε δι’ αποστολής του
σχετικού εντύπου, ηλεκτρονικά είτε αποκόπτοντάς το,
από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας το, είτε προσερ
χόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.
Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και
της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυλό
χρώματος πλην κόκκινου. ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΚΑΛΠΗ
ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ
ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΚΕΦΕ.
11. Ενστάσεις
Κατά την ημέρα των εκλογών κάθε μέλος έχει δικαίωμα
να υποβάλει έγγραφη ένσταση για τυπικούς και ου
σιαστικούς λόγους ενώπιον της αρμόδιας εφορευτικής
επιτροπής, η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής πριν την
έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των εκλογών. Αν η ένσταση αφορά σε λόγο αναγόμενο στην
ανάμειξη των ψηφοδελτίων της κάλπης της επιστολικής
ψήφου και της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, αρμόδια
για την εξέτασή της είναι η ενιαία επιτροπή, η οποία
αποτελείται από τα μέλη και των δύο εφορευτικών
επιτροπών, στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής της κάλπης αυτοπρόσωπης
ψηφοφορίας, του οποίου η ψήφος λογίζεται διπλή σε
περίπτωση ισοψηφίας. Κατά της απόφασης της ενιαίας επιτροπής και κατά του πρακτικού καταμέτρησης
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ψήφων οποιασδήποτε εφορευτικής επιτροπής, δύναται να ασκηθεί ένσταση, εντός δύο (2) ημερών, από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται εντός τριών
(3) ημερών και εκδίδει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών, έχοντας
παραλάβει τα πρακτικά καταμέτρησης ψήφων όλων
των εφορευτικών επιτροπών.
12. Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλφων
για ψηφοφορία την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στα
Γραφεία της ΕΑΑΝ
Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός, λόγω της συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11:00 12:30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα
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προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμματος επωνύμου:
Α έως Δ και Σ :
08.00 - 10.00
Ε έως και Κ
:
10.00 - 12.00
Λ έως και Π :
12.00 - 14.00
Ρ έως Τ και Ω :
14.00 - 18.00
Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευση των
ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.
13. Με μέριμνα της Ε.Α.Α.Ν. θα λάβει χώρα έγκαιρα
προ των εκλογών παρουσίαση των υποψηφίων. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν με νεότερο.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022
Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2021
Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2021

«Θ.Α.» Τεύχος 164 Προκήρυξη εκλογών - Ανακοίνωση και νομοθεσία, υποδείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ ΕΑΑΝ και εφορευτικής Επιτροπής καθώς και
ημερομηνίες υποβολής.
«Θ.Α.» Τεύχος 165 Ομοίως ως άνω.

Ιανουάριος 2022

Μέχρι 11.01.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατάθεση στην ΕΑΑΝ δηλώ
σεων των υποψηφιοτήτων ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτικών Επιτροπών. Μετά
την ημερομηνία αυτή αιτήσεις καθυστερημένες για οποιοδήποτε λόγο δεν
θα παραλαμβάνονται από την ΕΑΑΝ.
Έγκριση από ΔΣ/ΕΑΑΝ εφορευτικών επιτροπών.
Στις 12.01.2022 ημέρα Τέταρτη ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ/
ΕΑΑΝ από το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Ανάρτηση υποψηφιοτήτων και βιογραφικών στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΑΑΝ.
Στις 14.01.2022 ημέρα Παρασκευή ΔΣ/ΕΑΑΝ για εκτύπωση ψηφοδελτίων.
Από την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρξει τροποποίηση στα ψηφοδέλτια
λόγω απόσυρσης υποψηφίων.

Μάρτιος 2022

Αποστολή επιστολικής ψήφου από τους εκλογείς ώστε να έχουν ληφθεί
στην θυρίδα της ΕΑΑΝ μέχρι Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 13:00

Φεβρουάριος - Μάρτιος
2022

Μέχρι 17-01-2022 εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από 22.02.2022 παραλαβή
ψηφοδελτίων από τα παραρτήματα της ΕΑΑΝ. Μέχρι 08.02.2022 αποστολή Θ.Α. με εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου σε όλα τα μέλη που έχουν
δηλώσει τα στοιχεία τους στην ΕΑΑΝ (Περί τα 10.000 μέλη). Με τη λήψη
του εκλογικού υλικού από το περιοδικό «Θ.Α.» μπορεί να αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας διά επιστολικής ψήφου σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μάρτιος
2022

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 από 08:00 -18:00. Εκλογές στα γραφεία της ΕΑΑΝ
και στα Παραρτήματα αυτής, με αυτοπρόσωπη ψήφο και με ηλεκτρονική
ψήφο.

Μάρτιος - Απρίλιος
2022

«Θ.Α.» Τεύχος 167 Δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογών ΕΑΑΝ.

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2021

1821-2021

200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

Εκλογές ΕΑΑΝ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΑΑΝ
Για τις εκλογές ΕΑΑΝ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 11-01-2022, ώρα 12.00. Εάν αποσταλεί ταχυδρομικά δέον να έχει ληφθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι 11-01-2022, ώρα 12.00 και με μέριμνα
των υποψηφίων να ζητείται αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω συμμετοχή στις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022, ως υποψήφιος για:
Α) Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος: (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) . ....................................................................................
Β) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ στην κατηγορία:...........................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................................................................
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ......................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ: .....................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί, μηδέ εκκρεμεί εις βάρος μου ατιμωτικό αδίκημα,
ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ημερομηνία:..........................................................
Ο/Η Δηλών/ούσα ..................................................
(Υπογραφή)............................................................
Συνημμένα:
Α) Σύντομο βιογραφικό (δυνητικό)
Β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ
Παρατηρήσεις:
Α) Οι κατέχοντες αποστρατευτικό βαθμό Ναυάρχου, Αντιναυάρχου, Υποναυάρχου, ανεξάρτητα
κατηγορίας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος
και ως Μέλη του Δ.Σ. στην κατηγορία τους. Οι λοιποί, μόνο ως υποψήφιοι στην κατηγορία τους.
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ΕΝΤΥΠΟ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για τις εκλογές της ΕΑΑΝ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή συμπληρώνεται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 11.01.2022, ώρα 12.00.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω τη συμμετοχή μου σττις Εφορευτικές Επιτροπές για τις εκλογές της ΕΑΑΝ
της 20ής Μαρτίου 2022.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................................................................

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ..................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ: .................................................................................................................

Ημερομηνία:.......................................................................

Ο/Η Δηλών/ούσα ...............................................................

(Υπογραφή).........................................................................
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Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Απόφοιτων ΑΕΙ - ΤΕΙ και Αποφοίτων
Στρατιωτικών Σχολών, δικαιούμενων
βραβείων και επαίνων
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. Έγγραφο ΓΕΝ/Β3-VI Φ 440.2/39/241723/Σ.5783
από 27/09/2021
Εισήγηση: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος
ΠΝ ε.α. - Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
1. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνουν βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- σπουδαστών-φοιτητώνΑπόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και από
ΕΑΑΝ.
Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι – Ύψος χρηματικών
βραβείων
2. Από το ΓΕΝ βραβεύονται σύμφωνα με το σχετικό (γ):
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών
ΠΝ που είναι μαθητές Β΄ και Γ’ τάξεως Δημοσίων ή
Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ» και έχουν
βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20).
β. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά
με απόφαση του Α/ΓΕΝ.
γ. Το ύψος χρηματικών βραβείων καθορίζεται από
το ΓΕΝ.
δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με
το συνημμένο υπόδειγμα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή
βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην
οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν
καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη
περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
(5) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να αναγράφεται το IBAN
και το ονοματεπώνυμο δικαιούχου ή κηδεμόνα,
ώστε να γίνει η καταβολή του χρηματικού βραβείου μέσω e-banking.
ε. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα

12:00, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού λόγω COVID 19, ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dx@eaan.gr
Μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ, για τις βραβεύσεις
του ΓΕΝ.
στ. Τόπος και χρόνος βράβευσης θα καθορισθεί από
ΓΕΝ και η ΕΑΑΝ θα το ανακοινώσει. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από
την ΕΑΑΝ.
ζ. Απόστρατος Στρατιωτικός του ΠΝ του οποίου η
αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια σχολικού
έτους 2020-2021 τα δικαιολογητικά στέλνονται απ’
ευθείας στο ΠΟΝ συμφώνως σχετικού (γ).
3. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών –Ανθυπασπιστών
ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι μαθητές Β’ και Γ’ Τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής
Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης
Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ»
και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να
μην έχουν βραβευθεί από το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ή άλλο
φορέα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να
φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται
από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση,
συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από
τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
β. Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ημεδαπής και Αλλοδαπής
παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. μελών της ΕΑΑΝ.
γ. Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών οι
οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «ΑΡΙΣΤΑ», σύμφωνα
με τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους.
δ . Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ κατά
το έτος 2020, κατ’ εξαίρεση & ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 3ε(1).
ε. Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ), θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο
γονέων να έχει την ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που
να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.
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(2) Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο
έτος της ηλικίας των.
(3) Να έχουν αποφοιτήσει το 2021 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών υποπαρ. 3(β)(γ)(δ).
στ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ):
(1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.
(2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να
φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
(3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται
από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση,
συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από
τον σύζυγο ή την σύζυγο.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
(5) Μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση του τίτλου
σπουδών για τους απόφοιτους αλλοδαπών πανεπιστημίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/
ΕΑΑΝ της 01ης-04-2021 Υπ’ Αριθ. 93
ΘΕΜΑ 4ο:
Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2022
την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στο
Πολεμικό Μουσείο

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).
ΑΙΤΗΜΑ: Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακό-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ του αποβιώσαντος Υποναύαρχου
ΞΥΤΣΑ Κωνσταντίνου ΠΝ ε.α. από τον Αντιναύαρχο
ΚΩΤΣΗ Φώτιο ΠΝ ε.α. από 12 Ιουλίου 2021.
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4. Τα βραβεία που θα δοθούν στους βραβευόμενους
από την ΕΑΑΝ παραγράφου 3 θα καθορισθούν με
νεότερη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
5. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των βραβευόμενων από την ΕΑΑΝ να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ
έως 3 Δεκεμβρίου 2021 ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού λόγω COVID 19, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dx@eaan.gr
Η βράβευση θα γίνει στην κοπή της βασιλόπιτας
ΕΑΑΝ στις 16 Ιανουαρίου 2022 στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
(Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη) στην Αθήνα. Ουδεμία
προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους
από την ΕΑΑΝ.
6. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Εισήγηση: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος
ΠΝ ε.α. - Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

πουλος ΠΝ Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε όπως η κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους
2022 να γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:00 μέχρι 16:00 στο Αμφιθέατρο και φουαγιέ στο Πολεμικό Μουσείο.
2. Η ΕΑΑΝ να ζητήσει με έγγραφο την διάθεση
του Πολεμικού Μουσείου ως ανωτέρω.
3. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση
αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Πληροφόρηση: Η υλοποίηση κοπής βασιλόπιτας ή όχι, θα
εξαρτηθεί από τα πρωτόκολλα ΕΟΔΥ περί κορωνοϊού. Το
ΔΣ/ΕΑΑΝ θα αποφασίσει έγκαιρα περί τούτου και θα ενημερωθείτε από το site της ΕΑΑΝ.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση
συμπεριέλαβε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ
(ΔΣ/ΕΑΑΝ) από 12-07-2021 τον Αντιναύαρχο ε.α.
ΚΩΤΣΗ Φώτιο ΠΝ ε.α. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Υποναύαρχου ΞΥΤΣΑ Κωνσταντίνου ΠΝ ε.α
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Ν.
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΑΑΝ

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

Παρακαλώ όπως εντάξετε τον/την

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

………………………………………………………………

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

του ………………………………………………………..

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

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

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

αποφοίτησε από το ……………………………….
……………………………………………………………….
Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά.
Ο/η Αιτών/ουσα
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ΑΙΤΗΣΗ
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ΠΡΟΣ ΕΑΑΝ

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

Παρακαλώ όπως εντάξετε τον/την

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

………………………………………………………………

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

του ………………………………………………………..

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

στον πίνακα Αριστούχων προς βράβευση
Απόφοιτων ΑΕΙ-ΤΕΙ καθότι

Αριθμ. ταυτ. EAAN................................................
Τηλ. . ....................................................................
Κιν. . .....................................................................
E-MAIL .................................................................
Αθήνα ..................................................................
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Αίτηση Κηδεμόνα.
- Βεβαίωση Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου στην
οποία θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων των μαθητών και ο
χαρακτηρισμός <<ΑΡΙΣΤΑ>>.
- Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου οργανισμού
ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη
απασχόλησης του/της συζύγου.

αποφοίτησε από το ……………………………….
……………………………………………………………….
Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά.
Ο/η Αιτών/ουσα
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Χρήσιμες πληροφορίες

Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού,
παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα
γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Για να δημοσιευθούν θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι την 19η εκάστου μονού μήνα.

Διάφορα
•

Γραφείο Τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ». Ειδικές τιμές για την οικογένεια του ΠΝ και ΛΣ τηλ. 6972 416761.

•

Εξωτερικοί συνεργάτες ΠΟΝ - Παροχή δυνατότητας διατακτικών για συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο, καθώς και ασφάλειες
αυτοκινήτων κ.λπ Πουλάκης Δημήτριος τηλ. 210 5321000 6936 111730.

Πωλήσεις ακινήτων
•

Πωλείται οικόπεδο στο Αλιβέρι ΟΣΜΑΝ. Ο.Τ 250/11. Τιμή συζητήσιμη. τηλ.6946 784069 (Πλοίαρχος (E) Π. Κτιστάκης).

•

Πωλείται Μεζονέτα 154 τ.μ, σε οικόπεδο 210 τ.μ στον Βόλο
περιοχή Παλαιά, κατασκευής 2006, τιμή 120.000 ευρώ. τηλ.
6936 647464.

•

Πωλείται μονοκατοικία 93 τ.μ. με αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων,
1.5 χλμ. από Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού, 130.000 ευρώ,
τηλ. 6936 727100.

•

Γραφείο Τελετών «ΚΑΜΑΡΆΤΟΣ ΛΆΖΑΡΟΣ», Φειδιππίδου 25
Αθήνα τηλ. 210 7780917, 6944360237

•

Ασφαλιστικό πρακτορείο Ο. ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ προσφέρει έκπτωση
για ασφάλιση αυτοκίνητων Ε.Ι.Χ. προσωπικού και συγγενών Α’
Βαθμού, ΤΗΛ. 210 9756008 - 6936543886 - 23510 74200,
6972320443.

•

Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑN: Ο.Τ. 189/7, 313 τ.μ. τηλ. 6945 290555.

•

Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1 640,32 τ.μ. Τιμή: 20.000
ευρώ, Τηλ: 210 4124563, 6938 555 553.

•

Πωλείται οικόπεδο ΚΕΡΑΤΕΑ-ΒΓΕΘΙ παραθαλάσσιο 733 τ.μ. (υπό
ένταξη) σε έκταση των Αξιωματικών του ΠΝ στο σχέδιο πόλεως
Β΄ κατοικίας τηλ. 6943 484140.

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό
«Θαλασσινοί Απόηχοι»
Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-81/19-11-2014
Θέμα 14ο: Σχετ.:
α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων).
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και
Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 75/2-10-2014 θέμα 5ο.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση για την ύλη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», αποφασίζει όπως παρακάτω:
Α. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει
περιορισμένη έκταση και να μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες
σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζεται το κείμενο σε
ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.
Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη – αποστολέα.
Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη στρέφεται
κατά των θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, καθώς και των εθνικών θέσεων.

Ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση
που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε επίσημη γλώσσα.
Η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική
επιτροπή.
Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο
έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτότυπο και όχι αντίγραφο.
Ι. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, τα κείμενα δεν
επιστρέφονται.
Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις
του υπογράφοντος.
2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει
ομόφωνα.
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Τα Σεπτεμβριανά του 1955
Προμελετημένο Σχέδιο Εξόντωσης
Του Πλοιάρχου (Ε) Χρήστου Δ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.
Των Ελλήνων της Πόλης
Η Συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, προέβλεπε την εξαίρεση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνικής Θράκης.
Ευθύς αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης,
άρχισε να εφαρμόζεται μεθοδευμένα μια πολιτική
διαδικασία εκτουρκισμού της τουρκικής οικονομίας
και όχι μόνο, εις βάρος των μειονοτήτων και ειδικότερα εις βάρος ευημερούσας ελληνικής μειονότητας, η
οποία και λόγω των μέτρων αυτών, από 298.000 Έλληνες το 1924, το 1927 αριθμούσαν 130.000. Ενώ σήμερα αριθμεί μόνο 2.000 Έλληνες.
Παρά τις προσπάθειες του Ε. Βενιζέλου για δημιουργία φιλικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών και με την Τουρκία, με την οποία οικοδόμησε την λεγόμενη Ελληνοτουρκική Φιλία το 1930. Η
φιλία αυτή όμως από πλευράς της Τουρκίας υπήρξε
φαινομενικά μόνο στα χαρτιά, γιατί το 1932 η τουρκική κυβέρνηση με νόμο, δεν επέτρεψε την άσκηση ενός
συνόλου επαγγελμάτων στους Έλληνες υπηκόους, με
αποτέλεσμα να φύγουν από την Πόλη 10.000 Έλληνες.
Κατά την διάρκεια του Β΄ Π.Π., η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την τριπλή κατοχή της Ελλάδας από Γερμανία,
Ιταλία, Βουλγαρία, εφάρμοσε ένα βρώμικο σχέδιο
εξόντωσης των Ελλήνων της Πόλης, να επιστρατεύσει
το 1941 όλους τους άνδρες ηλικίας 18-45 ετών, τους
απέστειλε σε τάγματα εργασίας (τάγματα θανάτου).
Στην συνέχεια το 1942 εφάρμοσε σχέδιο υφαρπαγής
και λεηλασίας των περιουσιών της ελληνικής ομογένειας με νόμο του 1942 (varlik vergisi). Ήταν μια έκτακτη περιουσιακή φορολόγηση, που για τους Έλληνες
ήταν δέκα φορές μεγαλύτερη από τον φόρο περιουσίας που αντιστοιχούσε στους μουσουλμάνους. Αν και
οι Έλληνες της Κων/λης αποτελούσαν το 0,5% του
συνολικού πληθυσμού της Τουρκίας, θα έπρεπε να
πληρώσουν το 20% του έκτακτου περιουσιακού φόρου,
δηλαδή να πλήρωναν 80 από τα συνολικά 430 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.
Αν ο φορολογούμενος εντός 15 ημερών δεν κατέβαλε τον υπέρογκο και άδικο φόρο, τότε κατάσχονταν
κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του. Αργοπορία 30

ημερών, εκτοπίζονταν σε στρατόπεδα καταναγκαστικών
έργων, όπου πολλοί πέθαναν από τις κακές συνθήκες
διαβίωσης. Με τον σκόπιμο αυτόν νόμο, πολλές περιουσίες Ελλήνων δημεύτηκαν.
Εν κατακλείδι, η Τουρκία με τα αναφερόμενα μέτρα
που έλαβε εναντίον της ελληνικής ομογένειας, έπληξε
καίρια τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς και
οικονομικούς θεσμούς της.
Παρ’ όλα τα ανωτέρω εξοντωτικά μέτρα εις βάρος
της ελληνικής κοινότητας, και μετά την χαλάρωση των
μέτρων με την λήξη του Β΄ Π.Π., οι Έλληνες της πόλης
σημείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Με την δραστηριότητά τους αναδείχθηκαν σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα της οικονομίας της Κων/λης. Η οικονομική αυτή ανάπτυξη της
ομογένειας και η ευημερία της, δημιούργησε έντονα
εχθρικά αισθήματα από την κυβέρνηση Μεντερές και
των εξαθλιωμένων Τούρκων.
Τα εχθρικά αισθήματα της κυβέρνησης Μεντερές
εκδηλώθηκαν το 1954 με το κυπριακό ζήτημα, και με
την υποκίνηση της Αγγλίας, η Τουρκία έθεσε θέμα, αν
όχι επιστροφής της Νήσου στην Τουρκία, τουλάχιστον
την διχοτόμησή της, για λόγους προστασίας της μουσουλμανικής μειονότητας την οποία ονόμασε τουρκική κοινότητα.
Το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής ομογένειας
συνεχίστηκε και το 1964 με μαζικές απελάσεις Ελλήνων
και δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των Κων/τών
όσο και των Ιμβρίων. Το 1974 με την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο και στην συνέχεια με την δημιουργηθείσα
κρίση στο Αιγαίο το 1975-1976 απελάθηκαν και οι
τελευταίοι ομογενείς.
Όλα τα ανωτέρω δραματικά – εξοντωτικά μέτρα εις
βάρος της ελληνικής ομογένειας συνδέονται με την
πολιτική διαδικασία της εθνικής ομοιογενοποίησης
που αποτελεί συνέχεια του τουρκικού εθνικισμού που
άρχισε με την επανάσταση των Νεοτούρκων το1908.
Τα Σεπτεμβριανά γεγονότα έχουν ως εξής:
Τα μεσάνυχτα της 5ης προς την 6η Σεπτεμβρίου
εξερράγη αυτοσχέδια βόμβα στην οικία του Κεμάλ Ατατούρκ-Προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη. Αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης ήταν ο Οκτάι Ενγκίν,
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φοιτητής στην νομική σχολή της Θεσσαλονίκης, εγγονός μουφτή και γιος
μειονοτικού βουλευτή, που εργάζονταν
ως υπάλληλος της Τουρκίας στο Προξενείο. Ο εκρηκτικός μηχανισμός μεταφέρθηκε από την Τουρκία.
Η βομβιστική αυτή επίθεση στην
οικία του Κεμάλ, έδωσε την αφορμή
για να ξεκινήσει μια ογκώδης διαδήλωση στην πλατεία Ταξίμ. Το γεγονός
αυτό στην συνέχεια έδωσε το έναυσμα
για την έναρξη και με πρωτοφανή αγριότητα οργανωμένων ανθελληνικών
βιαιοτήτων στην Πόλη η οποία έμεινε
στην ιστορία ως «Σεπτεμβριανά του 1955».
Ο μαινόμενος τουρκικός όχλος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Ταξίμ, μόλις έλαβε το σύνθημα, ξεχύθηκε στους δρόμους, καταστρέφοντας και λεηλατώντας κάθε τι το ελληνικό.
Κατά την διαδήλωση ο όχλος φωνασκούσε συνθήματα όπως: «Θάνατος στους γκιαούρηδες, σπάστε,
γκρεμίστε, είναι γκιαούρης, σφάξτε τους Έλληνες προδότες, θάνατος στον Μακάριο, η Κύπρος είναι τουρκική, τουρκική θα παραμείνει…».
Στα επεισόδια έλαβαν μέρος περίπου 100.000, αλλά
τις καταστροφές τις έκαναν ομάδες 20 έως 30 ατόμων
με αρχηγούς σε κάθε ομάδα. Οι αρχηγοί ομάδων έχοντας στα χέρια τους τις διευθύνσεις των ελληνικών και
αρμενικών περιουσιών που έπρεπε να καταστραφούν-λεηλατηθούν τα μαρκάριζαν με φωσφορίζον
χρώμα, στην συνέχεια οι καταστροφείς εξοπλισμένοι
με κάθε είδους καταστροφικών μέσων εκτελούσαν
άμεσα την καταστροφή των μαρκαρισμένων στόχων-περιουσιών των Ελλήνων, Αρμενίων. Στόχος των επιθέσεων έγιναν και οι χριστιανικοί ναοί και τα κοιμητήρια.
Κατά την διάρκεια των φοβερών καταστροφών-λεηλασιών η αστυνομία παρέμενε θεατής των γεγονότων,
ενώ κάποιοι από αυτούς υποβοηθούσαν, συμμετείχαν
και αυτοί στην καταστροφή.
Καταστράφηκαν 1004 σπίτια, 2.500 υπέστησαν
σοβαρές ζημιές, 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26
σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εγκαταστάσεις
εφημερίδων, 12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 21 εργοστάσια,
110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, και
2 κοιμητήρια καταστράφηκαν.
Οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 300-600 εκ των
οποίων οι 32 σοβαρά, 60-200 ελληνίδες βιάστηκαν, οι
νεκροί ανήλθαν σε 11 σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές,
σύμφωνα με το Helsinki watch οι νεκροί ήταν 15 εκ των
οποίων οι 5 ορθόδοξοι κληρικοί.
Επεισόδια υπήρξαν ταυτόχρονα και στην Σμύρνη.
Το ελληνικό Προξενείο και το ελληνικό περίπτερο διε-

θνούς έκθεσης πυρπολήθηκαν, οι κατοικίες Ελλήνων Αξιωματικών στο
στρατηγείο του ΝΑΤΟ και κατοικίες
Ελλήνων υπηκόων λεηλατήθηκαν, μια
ορθόδοξη εκκλησία πυρπολήθηκε. Και
στην Σμύρνη η αστυνομία παρέμεινε
αδρανής.
Ο Τούρκος συγγραφέας Αζίζ Νεσίν
και ο Ρωμιός Ανδρέας Λαμπίκης (εκδότης της εφημερίδας «Ελεύθερη
Φωνή», χαρακτήρισαν τα Σεπτεμβριανά γεγονότα ως «Νύχτα του Αγίου
Βαρθολμαίου» της πόλης. Επίσης δύναται να παρομοιαστεί με την «Νύχτα
των κρυστάλλων» κατά των Εβραίων στην ναζιστική
Γερμανία το 1938.
Η αντίδραση της χώρας μας στα Σεπτεμβριανά γεγονότα ήταν ανύπαρκτη και τούτο ίσως να οφείλεται
και στην βαριά αρρώστια του Πρωθυπουργού Αλ. Παπάγου. Επιπρόσθετα υπήρξαν έντονες πιέσεις από το
ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
Τζων Φόστερ Ντάλλες, ο οποίος κάλεσε και τις δύο
πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να συμφιλιωθούν. Στη συνέχεια επί πρωθυπουργίας Κ. Καραμανλή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάς δεν έλαβε μέρος
σε γυμνάσια του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο στις 6 Οκτωβρίου 1955. Τότε η Άγκυρα υποχρεώθηκε να αποδώσει
μια στοιχειώδη ηθική ικανοποίηση στην Ελλάδα, με το
να υψώσει ο Υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας την
ελληνική σημαία σε μια ειδική τελετή στο στρατηγείο
του ΝΑΤΟ στην Σμύρνη.
Τα αναφερόμενα γεγονότα μάς θυμίζουν την αποχώρηση του Κ. Καραμανλή από το ΝΑΤΟ το 1974 λόγω
της εισβολής και κατοχής τουρκικών δυνάμεων στην
Κύπρο, και το no troops, no guns, no ships on rocks Imia
islands το 1996…
Βλέπετε η ΙΣΤΟΡΙΑ επαναλαμβάνεται, διδάσκει, και
τιμωρεί αυτούς που δεν διδάσκονται.
Η ιστορία είναι σαν τον καθρέπτη του αυτοκινήτου,
κοιτάμε πίσω, για να πάμε μπροστά.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι: Ο Πρωθυπουργός
της Τουρκίας, ο ιθύνων νους των Σεπτεμβριανών γεγονότων ο Αντνάν Μεντερές και ο Υπουργός εξωτερικών
Ζορλού καταδικάστηκαν και απαγχονίστηκαν τον Νοέμβριο του 1961… όχι για τα Σεπτεμβριανά… αλλά
απαγχονίστηκαν… «Μάχαιρα έδωσες Μάχαιρα θα
λάβεις».
Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2021
φωτό ειλημμένη στις 20_10_2021 από το: https://www.google.com/search?q =Τα+Σεπτεμβριανά+του
+1955&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiquZSehdnzAhXLgP0HHfbCA1
gQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1343&bih=685&dpr=1.3#imgrc=kewJRhS2dkv7VM
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Η συμβολική συμφιλίωση του
Μίκη Θεοδωράκη με τις Ένοπλες Δυνάμεις
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2010
Toυ Αρχιπλοιάρχου ε.α. Λεωνίδα Τσιαντούλα ΠΝ

Τ

ο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν των Ενόπλων Δυνάμεων στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 ήταν αρκετά διαφορετικό από τις ετησίως επαναλαμβανόμενες
ανάλογες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Στο κεντρικό VIP
τραπέζι της μεγάλης αίθουσας της Λέσχης Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας καθόταν, ως
τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ο Μίκης Θεοδωράκης
και την όλη εκδήλωση πλαισίωνε μουσικά ο «Ορχήστρα
Μίκης Θεοδωράκης» παίζοντας τα υπέροχα τραγούδια
του. Ήταν μια βραδιά που είχα τη χαρά να την ζήσω
από κοντά και θα μου μείνει για πάντα αξέχαστη.
Όλα άρχισαν το καλοκαίρι του 2009 που υπηρετούσα στο ΓΕΕΘΑ ως Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων. Η
σχεδίαση και εκτέλεση της ετήσιας εκδήλωσης της
αλλαγής του χρόνου στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων συμπεριλαμβανόταν στις υποχρεώσεις μου.
Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν καλό, προκειμένου η
βραδιά αυτή να έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα
πέρα από τον συνήθη ψυχαγωγικό, να προσκαλέσουμε
τον Μίκη Θεοδωράκη ως τιμώμενο πρόσωπο και παράλληλα η Ορχήστρα του, να αναλάβει το μουσικό
μέρος. Αν και φίλοι και συνάδελφοι στους οποίους
εξομολογήθηκα τη σκέψη μου με απέτρεψαν έντρομοι
από το να το προτείνω στον Α/ΓΕΕΘΑ (τότε ήταν ο
Στρατηγός Γράψας), εντούτοις το τόλμησα και εξεπλάγην και ό ίδιος από το πόσο γρήγορα και ευχαρίστως
το ενέκρινε. Αν θυμάστε τον Αύγουστο του 2009 υπήρξε μια αιφνίδια αλλαγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά και ό
νέος Αρχηγός (ο Πτέραρχος Γιάγκος) τάχθηκε υπέρ της
ιδέας όταν του την επανέλαβα (είχα πολύ θράσος) τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Από την πλευρά του Μίκη, η κόρη του Μαργαρίτα,
που είχε αναλάβει την επικοινωνία μας μαζί του, μου
είπε ότι ο πατέρας της αισθάνεται, πως τον τιμά η
πρόσκλησή μας, αλλά πριν την αποδεχθεί θα ήθελε να
συναντηθεί από κοντά με τον Α/ΓΕΕΘΑ για να γνωριστούν καλύτερα. Έτσι ένα απόγευμα του Νοεμβρίου
του 2009 βρέθηκα μαζί με τον Διευθυντή του Επιτελι-

κού Γραφείου του Αρχηγού, να συνοδεύουμε τον Πτέραρχο Γιάγκο στο σπίτι του Μίκη στην οδό Επιφανούς
1. Εκεί μείναμε για πάνω από 2 ώρες ακούγοντάς τον
μαγεμένοι να μας διηγείται τη ζωή του, τις καλές και
κακές αναμνήσεις του, να εξομολογείται τα λάθη του,
και να μας ρωτά με νεανικό ενθουσιασμό να μάθει
λεπτομέρειες για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα από την πλευρά μας ως Ένοπλες Δυνάμεις. Φύγαμε
με το αίσθημα ότι περπατήσαμε στην ιστορία της Ελλάδας και στη διάρκεια του περιπάτου γίναμε φίλοι με
ένα θρύλο.
Το βράδυ, λοιπόν, της 31ης Δεκεμβρίου είχα την
τιμή να συνοδέψω τον Μίκη στην μεγάλη αίθουσα της
ΛΑΕΔ και να τον οδηγήσω στη θέση του στο τραπέζι,
παρατηρώντας ταυτόχρονα μια αμήχανη σιωπή μεταξύ των παρευρισκόμενων ήδη στην αίθουσα συναδέλφων. Όμως πολύ γρήγορα, απλά με ένα ζεστό χαμόγελο και ένα «καλησπέρα σας και καλή χρονιά να έχουμε»
ο Μίκης κατάφερε να ζεστάνει την αρχικά ψυχρή ατμόσφαιρα υποδοχής. Η βραδιά ήταν εξαιρετική, η μουσική θαυμάσια και ο Μίκης πολύ κεφάτος. Κάποια
στιγμή ήρθε η ώρα των ομιλιών. Ο Α/ΓΕΕΘΑ ήταν, όπως
το συνήθιζε, σύντομος αλλά και ιδιαίτερα θερμός,
αναφερόμενος στην παρουσία του τιμώμενου προσώπου. Μετά μίλησε ο Μίκης. Η ομιλία του ήταν αυτό
που ήλπιζα όταν πρότεινα να έρθει στην εκδήλωση.
Ένα κείμενο έκφρασης αγάπης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και προς την Πατρίδα. Μια ομιλία θερμή, πατριωτική και ενωτική. Μια εξομολόγηση, μια δήλωση
συμφιλίωσης και μια προτροπή για το κοινό μας μέλλον.
Η ομιλία αυτή δεν έγινε κατά την άποψή μου όσο
πρέπει γνωστή στο ευρύ κοινό αλλά ούτε στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το λόγο αυτό την παραθέτω αυτούσια, ως ένα μικρό μνημόσυνο και ως χρέος
μου προς έναν άνθρωπο που ήταν, όπως λένε οι Άγγλοι,
«bigger than life».
Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (31.12.09)
Ολόκληρη η ζωή και το έργο μου μπορούν να ερμηνευ-
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τούν και να κατανοηθούν μόνο κάτω από το πρίσμα
των τριών λέξεων που με γαλούχησαν: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία. Τα δόγματα, οι δοξασίες και οι θεωρίες, όπως ο Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, ο Κομμουνισμός
και ο Διεθνισμός, που κατά διαστήματα επέλεξα, συνδέονται άμεσα με αυτά τα τρία ιδεώδη. Όπως η διδασκαλία της αγάπης που την θεωρώ συνεκτικό κρίκο
μιας ιδανικής κοινωνίας, η Ορθοδοξία που συνδέεται
με την διαφύλαξη της Ελληνικότητας και του Ελληνισμού,
ο Κομμουνισμός ως το αποκορύφωμα της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της παλλαϊκής ευθύνης και εξουσίας και
της απόλυτης ελευθερίας (όραμα που έμεινε άπιαστο
φυσικά, δεν εφαρμόστηκε πραγματικά ποτέ και πουθενά, ώστε να παραμένει ακόμα σήμερα μια ουτοπία)
και τέλος ο Διεθνισμός που σφυρηλατήθηκε μέσα μας
τον καιρό του αγώνα όλων των λαών κατά του φασισμού-ναζισμού για μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς
σύνορα και πολέμους.
Ταυτόχρονα η αγωγή μου με οδήγησε στο να συνδέσω μ’ αυτές τις τρεις έννοιες τον ελληνικό στρατό.
Κι αυτό γιατί η πρώτη μεγάλη μυθολογία μέσα μου
ήσαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι με πρωτοπόρο τον ελληνικό στρατό, στον οποίο κατατάχθηκε ως εθελοντής σε
ηλικία μόλις 16 ετών ο πατέρας μου, Γεώργιος Θεοδωράκης, που τραυματίστηκε βαριά στο Μπιζάνι, στην
κρίσιμη εκείνη μάχη που άνοιξε τον δρόμο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ήταν τότε που ενωμένοι
οι Έλληνες από την κορυφή ως τη βάση δημιούργησαν
την σημερινή Ελλάδα κι ακόμα πιο πολύ.
Ανάμεσα σ’ αυτό το «πιο πολύ» υπήρξε και το καλλίτερο τμήμα της, ο απαστράπτων ελληνισμός της

Μικράς Ασίας. Όμως τότε ο διχασμός στην κορυφή
οδήγησε τον ελληνικό στρατό σε τραγική και επαίσχυντη ήττα συμπαρασύροντας στον όλεθρο μαζί του αθώα
θύματα, ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό κι ανάμεσά
τους την οικογένεια της μητέρας μου. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να μεγαλώσω βιώνοντας σχεδόν ταυτόχρονα τον θρίαμβο και την καταστροφή.
Επομένως ήταν φυσικό να σημαδευτώ μέσα μου
για πάντα με το δίδαγμα ότι η Εθνική μας Ενότητα
αποτελεί το Α και το Ω, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να ακτινοβολήσουμε ως Έθνος και ως Λαός.
Διαφορετικά θα υποχρεωθούμε να ζούμε καταδικασμένοι στον ρόλο του ουραγού, του εξαρτημένου και
παρακμιακού.
Από τότε βιώνω την πρόσφατη ιστορία της χώρας
μας από την 28η Οκτωβρίου του 1940 έως σήμερα
συνεχώς και αδιαλείπτως προσπαθώντας να είμαι στην
αιχμή των γεγονότων με όποιες συνέπειες.
Έτσι η τιμητική πρόσκληση από την κορυφή της
στρατιωτικής μας ηγεσίας για την οποία σας ευχαριστώ
θερμότατα, έχει εξαιρετική σημασία για μένα, τόσο
ουσιαστική όσο και συμβολική. Ο ρόλος σας ως φρουρών
της ακεραιότητας της πατρίδας υπήρξε ένα κύριο στοιχείο της βασικής φιλοσοφίας της ζωής μου, που συνοψίζεται όπως είπα μέσα στις τρεις λέξεις: Ελλάδα,
Πατρίδα, Ελευθερία.
Γι’ αυτό, ας μου επιτραπεί να αναφέρω εδώ, ότι η
τραγική παρένθεση της στρατιωτικής δικτατορίας αποτέλεσε για μένα μια μεγάλη εθνική τραγωδία και γι’
αυτό αντιτάχθηκα με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί πλήγωνε βαθιά μέσα μου την εικόνα με την οποία με γα-
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λούχησαν οι γονείς και οι πρόγονοί μου, που ήθελαν
τον ελληνικό στρατό να ταυτίζεται με τον φρουρό του
Έθνους, της Πατρίδας και της Δημοκρατίας, μιας Πατρίδας και ενός Έθνους που ταυτίζεται με την έννοια
της Ελευθερίας. Γιατί Ελλάδα και Ελευθερία για μένα
υπήρξαν ανέκαθεν έννοιες ταυτόσημες.
Και είμαι περήφανος που με τις λίγες δυνάμεις μου
επιτελώντας το χρέος μου ως ελεύθερος πολίτης συνέβαλα στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, συνεπώς
στην αποκατάσταση του ελληνικού στρατού στο υψηλό βάθρο που βρίσκεται σήμερα εμπλουτισμένος από
τα διδάγματα του παρελθόντος, έτσι ώστε το δημοκρατικό φρόνημα, η προσήλωση στους θεσμούς και
στο Σύνταγμα και η πίστη στα συμφέροντα του λαού
μας να διαποτίσουν σε μεγάλο βαθμό βαθμοφόρους
και οπλίτες σε όλο το πλάτος και το βάθος του Σώματος.
Ειδικά σήμερα που ο Πατριωτισμός τείνει να καταστεί κυρίαρχο στοιχείο στην ζωή της χώρας μας καθώς
αντιμετωπίζουμε μεγάλους κινδύνους, φανερούς και
ύπουλους που απειλούν την πεμπτουσία της Ελληνι-
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κότητας και φτάνουν ακόμα και στο σημείο να έχουν
στο στόχαστρό τους την ίδια την εδαφική μας ακεραιότητα.
Έτσι στην σημερινή συγκυρία Λαός και Στρατός
επιβάλλεται να είναι όσο ποτέ άλλοτε ενωμένοι, ενημερωμένοι και άγρυπνοι. Και φυσικά αυτό αποτελεί
προ παντός ευθύνη της πολιτικής μας ηγεσίας, που
συμβολίζει και εκφράζει την ελεύθερη θέληση του
ελληνικού λαού επωμιζόμενη μεγάλα ιστορικά βάρη,
πολύ πιο σημαντικά από την κρίσιμη οικονομική μας
κατάσταση, μιας και αφορούν στην υπεράσπιση της
ίδιας της ουσίας και της συνείδησης της ελληνικότητας
και του ελληνισμού που βάλλεται πανταχόθεν εσωτερικά και εξωτερικά από δυνάμεις εχθρικές και δόλιες,
τυφλωμένες από την ακτινοβολία της Ελλάδας ως ιστορικής οντότητας, παρουσίας και διαχρονικής έκφρασης
με αθάνατα ιστορικά επιτεύγματα Πατριωτισμού, Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Ελευθερίας.
Σας ευχαριστώ.

Σαράντα Ημέρες Αντιβασιλείας
Του Υποναυάρχου (Ο) Δημήτριου Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
Της Ιωάννας – Θεοδοσίας Γεωργαντά, Φοιτήτριας
Εισαγωγή
Ο Ιμπραήμ Πασάς υπήρξε Οθωμανός στρατιωτικός και
αντιβασιλέας της Αιγύπτου. Γνωστός από την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο, η οποία παρ’ ολίγο να
αποδειχθεί μοιραία για την Ελληνική Επανάσταση. Η
εκστρατεία αυτή, αποτελεί δύσκολη στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης που πληγώνει, αλλά δεν πρέπει να
ξεχνούμε ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ευτυχώς με
την εμπλοκή των ναυτικών δυνάμεων των Μεγάλων
Δυνάμεων στο Ναυαρίνο, η Ελληνική Επανάσταση
διεσώθη και επετεύχθη η ανεξαρτησία της χώρας και
όχι η αυτονομία, όπως αρχικά δρομολογούνταν.
Πέραν όμως της συμμετοχής του Ιμπραήμ Πασά
στην καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης, αξίζει η
μελέτη της σύγκρουσής του, ως αρχιστράτηγος των
αιγυπτιακών στρατευμάτων, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε δύο περιπτώσεις του δόθηκε η ευκαιρία
να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και να καταλύσει
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δυστυχώς για όλο τον
πολιτισμένο κόσμο, οι Μεγάλες Δυνάμεις αντέδρασαν

πρώτα διπλωματικά και κατόπιν χρησιμοποιώντας
ένοπλες δυνάμεις εναντίον του για την διάσωση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την μη αλλαγή του
status quo στην Ανατολική Μεσόγειο (Λεβάντε).
Η Στρατιωτική και Πολιτική Δράση του
Ο Ιμπραήμ Πασάς γεννήθηκε το 1789 στο Νουστραντλί
Δράμας (το χωριό της μητέρας του), το οποίο το 1927
μετονομάστηκε σε Νικηφόρος. Ήταν το δεύτερο παιδί
(από τα πέντε) του Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Αλή (1770/711848) και ο μεγαλύτερος γιος του. Μητέρα του ήταν η
Εμινέ (….-1824). Σύμφωνα με την περιγραφή ενός Άγγλου
αξιωματικού, ο Ιμπραήμ ήταν κοντός, χονδρός και με
σημαδεμένο το πρόσωπό του από ευλογιά. Έλαβε
μόρφωση από ευρωπαίους παιδαγωγούς, η οποία
όμως δεν απάλυνε τον σκληρό του χαρακτήρα. Το 1805,
με τον επίσημο διορισμό του πατέρα του, Μοχάμεντ
Άλι, από τον σουλτάνο, ως Κυβερνήτη της Αιγύπτου,
προσκλήθηκε από τον πατέρα του στο Κάιρο, μαζί με
τον αδελφό του Τουσσόν (1793-1816).
Ο Ιμπραήμ (16 ετών) ανέλαβε διοικητής του κάστρου

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2021

1821-2021

200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

Εθνικά θέματα

του Καϊρου. Σύντομα έδειξε τις στρατιωτικές του ικανότητες, βοηθώντας τον πατέρα του για την εξολόθρευση των Μαμελούκων, που λυμαίνονταν το σουλτανάτο
της Αιγύπτου. Στις 2 Μαρτίου 1811, τους παγίδευσε
στο κάστρο του Καϊρου. Πάνω από 450 ηγετικά τους
στελέχη σφαγιάστηκαν. Η σφαγή ακολούθησε τουλάχιστον άλλους 1.000 Μαμελούκους σε όλη τη χώρα. Οι
Μαμελούκοι που εμφανίζονται στην Αίγυπτο περί τον
12ο αιώνα, μετά από 600 χρόνια εξαφανίζονται από
τον δημογραφικό χάρτη της Αιγύπτου.
Ο αδελφός του, Τουσσόν, το 1811 (18 ετών), τέθηκε επικεφαλής εκστρατείας 15.000 ανδρών εναντίον
των Ουχαβιτών στην Αραβία (Μουσουλμανική αίρεση).
Μετά από 18 μήνες συγκρούσεων εξεδίωξε τους Ουαχαβίτες από την Μεδίνα το 1812. Τον Ιανουάριο 1813,
κατέλαβε και την Μέκκα. Στη συνέχεια οι αντίπαλοί
του αναδιοργανώθηκαν με αποτέλεσμα να συναντήσει
ανυπέρβλητα προβλήματα. Αναγκάστηκε, ο ίδιος, ο
Μοχάμεντ Άλι να μεταβεί στην Αραβία και να επιλύσει
τα ανακύψαντα προβλήματα. Το διάστημα της απουσίας του Μοχάμεντ Άλι από την Αίγυπτο, ο Ιμπραήμ
ορίστηκε προσωρινά ως Κυβερνήτης Αιγύπτου.
Μετά την σφαγή των Μαμελούκων, ο Ιμπραήμ διορίστηκε από τον πατέρα του, ως αρχιλογιστής. Ήρθε
σε τροχιά σύγκρουσης με τον Γκάλι, υπεύθυνο οικονομικών θεμάτων του πατέρα του. Στο τέλος, ο Γκάλι
βρέθηκε δολοφονημένος και πεταμένος στα νερά του
Νείλου! Ο Ιμπραήμ απέκτησε διοικητική εμπειρία, όταν
βοήθησε τον πατέρα του, να αναμορφώσει την αιγυπτιακή ύπαιθρο. Προέβη σε απογραφή των γαιών και
επέβαλε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στους
αγρότες. Το 1814, καθώς και το 1821, διενήργησε απογραφές στο Δέλτα του Νείλου. Έτσι, μπόρεσε να αντισταθμίσει κάπως τις απώλειες που είχαν, λόγω του
αυξημένου κόστους του πολέμου στην Αραβία. Ο Ιμπραήμ φέρθηκε με κτηνωδία στους αγρότες των χωριών,
όσον αφορά την συγκέντρωση των φόρων, όπως εκείνη που επεδείκνυε αργότερα στους εχθρούς στο πεδίο
της μάχης.
Μετά τον θάνατο του αδελφού του Τουσσόν, το
1818, ο Ιμπραήμ εστάλη από τον πατέρα του να καταστείλει την αναζωπύρωση της εξέγερσης των Ουαχαβιτών και του Οίκου των Σαούντ, στην Αραβία. Εκεί,
απέδειξε την στρατιωτική του οξυδέρκεια, επιδεικνύοντας τολμηρές πολεμικές τακτικές κινήσεις, εκμετάλλευση των καταστάσεων και πλήρη έλεγχο των κρίσιμων
ζητημάτων (ηθικού και εφοδιασμού, κ.α.). Πολιόρκησε
και κατέλαβε την Ντοριγιά, την πρωτεύουσα των Σαούντ,
την οποία ισοπέδωσε. Συνέλαβε τον ηγέτη των Σαούντ,
τον Αμπντάλα Ιμπν Σαούντ και τον έστειλε σιδηροδέσμιο
στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποκεφαλίστηκε από
τον σουλτάνο. Ο Μαχμούτ Β΄ με φιρμάνι όρισε τον

Συνάντηση Ιμπραήμ Πασά και Μαιζόν
στο Ναυαρίνο τον Σεπ.-1828

Ιμπραήμ, Κυβερνήτη της Τζέντας και του απένειμε τον
βαθμό του Πασά (στρατηγού). Το 1821-22 ο Ιμπραήμ
έλαβε μέρος σε εκστρατεία στο Σουδάν, την οποία
κατέλαβε και την προσάρτησε στα εδάφη της Αιγύπτου.
Χαρακτηριστικό της μακράς ηγεμονίας του Μοχάμεντ
Άλι και του Ιμπραήμ Πασά στην Αίγυπτο, ήταν ο «καταμερισμός εργασίας» μεταξύ πατέρα και γιου. Ο μεν
Ιμπραήμ εστίαζε στις καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις,
ενώ ο Μοχάμεντ Άλι ασχολούνταν με τις οικονομικές
και διπλωματικές πλευρές των πολεμικών επιχειρήσεων.
Η επιτυχία κατά των Ουαχαβιτών, ώθησε τον Ιμπραήμ Πασά να οργανώσει το στρατό και τον στόλο του,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσλαμβάνοντας
Γάλλους αξιωματικούς των Ναπολεόντειων πολέμων.
Η έντονη αντίδραση της ντόπιας ολιγαρχίας και των
αραβόφωνων Αιγυπτίων, δεν τον πτόησε και στα τέλη
του 1823, ο στρατός της Αιγύπτου έφθανε τους 100.000
– 130.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες και ο στόλος σε
αρκετές δεκάδες πολεμικά πλοία.
Πολεμικές Επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο
Στις αρχές του 1824, ο σουλτάνος σε προφανή αδυναμία να καταστείλει την Ελληνική Επανάσταση, απευθύνθηκε στον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ως αντάλλαγμα θα λάμβανε
οριστικά την Κρήτη και επιπλέον την Πελοπόννησο.
Στις 4 Ιουλίου 1824, η ναυτική αρμάδα του Ιμπραήμ
με 17.000 άνδρες και ισχυρό στόλο απέπλευσε με προορισμό την Κρήτη. Το επιτελείο του αποτελείτο κυρίως
από Γάλλους αξιωματικούς, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη ντε Σεβ, που έλαβε τον τίτλο του Πασά με το
όνομα Σουλεϊμάν. Το σχέδιό του προέβλεπε την συνδυασμένη επίθεση του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου στα
επαναστατημένα νησιά του Αιγαίου, ως απαραίτητη
συνθήκη για απόβαση στην Πελοπόννησο. Έτσι, ο τουρ-
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κικός στόλος κατέστρεψε τα Ψαρά (20 Ιουνίου 1824),
ενώ ο αιγυπτιακός στόλος προσπάθησε ανεπιτυχώς να
καταλάβει τη Σάμο, αλλά συνάντησε ισχυρή αντίσταση
από τον ελληνικό στόλο στη ναυμαχία του Γέροντα (28
Αυγούστου 1824). Τότε, αποφάσισε να μείνει τον χειμώνα στη Σούδα και να επαναλάβει τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις του την άνοιξη του 1825. Επειδή, όμως, ο
ελληνικός στόλος, μαστίζονταν από έλλειψη χρημάτων,
αλλά και οι Έλληνες επαναστάτες είχαν επιδοθεί σε
αδελφοκτόνο σπαραγμό, επέσπευσε την απόβαση στην
Πελοπόννησο. Στις 26 Φεβρουαρίου 1825 αποβιβάστηκε ανενόχλητος στη Μεθώνη με 4.000 πεζούς και 400
ιππείς και κατέλαβε αμαχητί το κάστρο της πόλης. Τις
επόμενες ημέρες ενισχύθηκε με νέες δυνάμεις και ο
συνολικός αριθμός του πεζικού ανήλθε στις 17.000 άνδρες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου 1825 είχε καταλάβει τα
στρατηγικά κάστρα της Κορώνης και της Πύλου (Νεόκαστρο)., αφού προηγουμένως είχε νικήσει τους Έλληνες
στο Κρεμμύδι (7 Απριλίου 1825).
Οι Έλληνες Επαναστάτες αφυπνίστηκαν, έστω και
καθυστερημένα. Άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους
και προσπάθησαν να προβάλλουν αποτελεσματική
αντίσταση με ηγέτη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (17701843), που εν τω μεταξύ είχε αποφυλακιστεί. Μόνο σε
ανταρτοπόλεμο μπορούσαν να ελπίζουν, αφού σε
κανονική μάχη ο τακτικός στρατός του Ιμπραήμ, προκαλούσε «σοκ και δέος» στους ανοργάνωτους άτακτους
Έλληνες αγωνιστές.
Ο Ιμπραήμ ανταπεξήλθε την ηρωική αντίσταση του
Παπαφλέσα στο Μανιάκι (19 Μαΐου 1825) και άνοιξε
το δρόμο για την Τριπολιτσά, την οποία κατέλαβε και
κατέστρεψε στις 11 Ιουνίου 1825. Την επόμενη, βάδισε
κατά του Άργους και του Ναυπλίου, αλλά ο Δημήτρης
Υψηλάντης (1793-18323) και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης
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Ο Ιμπραήμ Πασάς

(1797-1864) τον σταμάτησαν στους βάλτους των Μύλων
(12 Ιουνίου 1825). Έκτοτε, δεν επιχείρησε άλλη εκστρατεία στην περιοχή. Τον Νοέμβριο του 1825 άφησε την
Τρίπολη και μετέβη στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει τον
Ρετζίτ Μεχμέτ Πασά (Κιουταχή), που πολιορκούσε τη
μαρτυρική πόλη του Μεσολογγίου. Μετά την ηρωική
έξοδο των πολιορκημένων Ελλήνων και την κατάληψη
της πόλης, 10/11 Απριλίου 1826, επέστρεψε δριμύτερος
στην Πελοπόννησο. Βρέθηκε, όμως, αντιμέτωπος με τον
κλεφτοπόλεμο του γέρου του Μοριά, που του προκαλούσε σημαντικές φθορές. Τον Ιούλιο 1826 επιχείρησε
να καταλάβει την Μάνη, αλλά απέτυχε παταγωδώς. Η
Μάνη και τα απόρθητα βουνά της θα συνέχιζαν να μένουν απάτητα στα Οθωμανικά στρατεύματα.
Το καλοκαίρι του 1827, ο Ιμπραήμ, μη μπορώντας να
εδραιώσει τη θέση του στην Πελοπόννησο, άρχισε να
εφαρμόζει την τακτική της «καμένης γης», προκειμένου
να κάμψει την αντίσταση των Ελλήνων Επαναστατών.
Προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Πελοπόννησο,πυρπολώντας σπίτια, κόβοντας ελιές - οπωροφόρα δένδρα
και καλώντας τον πληθυσμό να προσκυνήσει. Συγχρόνως,
προετοίμαζε απόβαση στην Ύδρα και τις Σπέτσες, γεγονός
που θα είχε ολέθριες συνέπιες για την Επανάσταση, αν
γινόταν πραγματικότητα. Τον πρόλαβαν, όμως, οι εξελίξεις
με τις ναυτικές δυνάμεις Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας,
που κατέστρεψαν τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο στη ναυμαχία του Ναυαρίνου (8 Οκτωβρίου 1827).
Ο χρόνος άρχισε να μετράει πλέον αντίστροφα για
τον Ιμπραήμ Πασά. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, πιεζόμενες
και από τα φιλελληνικά αισθήματα των λαών τους,
άλλαξαν την πολιτική τους και αποφάσισαν να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Με την Συνθήκη της Αλεξάνδρειας (9 Αυγούστου 1828) που υπέγραψε ο Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου με τον Κόδριγκτον,
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ο Ιμπραήμ Πασάς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από
την Πελοπόννησο στις 10 Οκτωβρίου 1828.
Αναθεωρητική Πολιτική και Ευθεία Σύγκρουση με
τον Σουλτάνο
Ο Ιμπραήμ είχε μεγάλες φιλοδοξίες και η αποτυχία του
στην Πελοπόννησο τον πεισμάτωσε. Μετά την επιστροφή του στο Κάιρο, άρχισε την ναυπήγηση στόλου στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με την βοήθεια του Γάλλου
ναυπηγού ντε Σεριζύ (1789-1864). Για την περαιτέρω
ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας ιδρύθηκε το 1827
μεγάλο νοσοκομείο, βορειοδυτικά του Καϊρου. Δημιουργήθηκε ειδικό στρατιωτικό σώμα, με τις συμβουλές
του Γάλλου γιατρού Αντουάν Μπαρτελεμύ Κλο (17931868), για την περίθαλψη και θεραπεία των τραυματιών
των πολέμων, καθώς και την στρατολόγηση ικανών
στρατιωτών – ναυτών, κατόπιν ιατρικών εξετάσεων. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις του δημιούργησαν και την ανάγκη
ίδρυσης εξειδικευμένων σχολών πολυτεχνικών και
άλλων. Η δημιουργία του νέου στρατού – στόλου σηματοδότησε την ποιοτική αλλαγή στην εκπαίδευση. Το
1825 δημιουργήθηκε σχολή στο Κάιρο για προηγμένη
τεχνική εκπαίδευση στα διάφορα όπλα (πεζικό, ιππικό,
πυροβολικό). Εντός λίγων ετών διεύρυνε τη μαχητική
ικανότητά του, ναυπηγώντας νέο στόλο και μεγεθύνοντας το στρατό του. Ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά
τους με δημιουργία ιατρικών, εκπαιδευτικών και βιοτεχνικών ιδρυμάτων – εγκαταστάσεων.
Αρχές δεκαετίας του 1830 ο Ιμπραήμ Πασά ήταν σε
θέση να αντιπαρατεθεί με την Υψηλή Πύλη και να
επιφέρει ισχυρό προληπτικό κτύπημα στις Οθωμανικές
κτήσεις στη Συρία.
Τα στρατηγικά συμφέροντά του συνδέονταν με την
Συρία. Θα μπορούσε να προμηθευτεί από εκεί την
αναγκαία ξυλεία για την ναυπήγηση του στόλου του
και να αναπληρώσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού,
λόγω της στρατολόγησης και των μεγάλων έργων υποδομής. Φοβόταν όμως, τυχόν επίθεση του σουλτάνου
μέσω Συρίας. Την διετία 1830-31 οι στρατιωτικές δυνάμεις του βρίσκονταν σε έντονη δραστηριότητα. Στις
2-11-1831 με πρόφαση ότι δόθηκε καταφύγιο στη
Συρία, σε 6.000 Αιγύπτιους χωρικούς που εγκατέλειψαν
την Αίγυπτο, για να αποφύγουν τις δρακόντειες πολιτικές της οικογένειάς του, οδήγησε τα στρατεύματα
του στη Συρία και πολιόρκησαν την πόλη Αρκάς. Η Άκρα
καταλήφθηκε στις 27-5-1832 και η Δαμασκός στις 166-1832, και στη συνέχεια το Χαλέπι. Μέσα σε επτά
μήνες, ο Ιμπραήμ, καθυπόταξε όλη τη Συρία!
Στις 29-7-1832 ο Ιμπραήμ διέσχισε την οροσειρά του
Ταύρου και συγκρούστηκε με τον στρατό του Χουσεΐν
Πασά, τον οποίο συνέτριψε. Ο Ιμπραήμ είχε πλέον εισέλθει στην Ανατολία, στην καρδιά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Με τον εκπαιδευμένο και πειθαρχημένο

στρατό του (15.000 άνδρες και 48 πυροβόλα), αντιπαρατέθηκε την 21η Δεκέμβριο 1832 στην Κόνια (Ικόνιο)
σε 50.000 Οθωμανούς με 100 πυροβόλα. Αρχηγός των
Οθωμανών ήταν ο γνωστός από την Ελληνική Επανάσταση, Ρετζίτ Μεχμέτ Πασάς (Κιουταχής)1, που ήταν ο
μεγάλος βεζίρης. Στη μάχη που επακολούθησε ο Ιμπραήμ νίκησε τον Οθωμανικό στρατό (3.000 νεκροί και 5.000
αιχμάλωτοι). Ο ίδιος ο Κιουταχής συνελήφθη αιχμάλωτος και τα στρατεύματά του διαλύθηκαν. Οι Οθωμανοί
ηττήθηκαν πάλι! Ο δρόμος του Ιμπραήμ προς την Κωνσταντινούπολη, ήταν τελείως ελεύθερος.
Η Ρωσία, όμως, προσφέρθηκε να βοηθήσει στον
σουλτάνο με πεζικό – ναυτικό, για την αντιμετώπιση
του Ιμπραήμ και στις 21-1-1833 προειδοποίησε τον
Ιμπραήμ, ότι δεν θα ανεχθεί τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ασκούσαν πιέσεις για απόσυρση
των δυνάμεών του και τον ανάγκασαν να δεχθεί το
«Σύμφωνο της Κιουτάχειας» (Μάιος 1833) και έδωσε
τέλος στον Α΄ Τούρκο-Αιγυπτιακό Πόλεμο (1831-1833).
Ο Ιμπραήμ κρατούσε τα Άδανα, που είχε καταλάβει με
τα όπλα. Τα Άδανα, πέραν του ότι αποτελούσαν στρατηγικό σημείο και διασφαλίζονταν τα βόρεια σύνορά
του, ήταν πλούσια σε ξυλεία για ναυπήγηση πολεμικών
πλοίων.
Συνέπεια της σύγκρουσής του με τους Οθωμανούς,
ήταν η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Ρωσίας –
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, η Αίγυπτος
άρχισε να αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα.
Η Κρήτη, την οποία έλαβαν από τον σουλτάνο για την
βοήθειά τους στον ελληνικό πόλεμο, ξεσηκώθηκε εναντίον της πολιτικής στρατολόγησης. Επιπλέον, στην
Υεμένη, Χετζάζη και Σουδάν δημιουργήθηκαν προβλήματα, εξαιτίας της απειρίας των πολιτικών και στρατιωτικών διοικητών τους. Εξεγέρσεις συνέβησαν στη
Συρία, Λίβανο και Παλαιστίνη (Μάρτιος – Ιούλιος 1834).
Κατόρθωσε με την βοήθεια του πατέρα του να αποκαταστήσει την τάξη και τον νόμο, σε όλες τις περιοχές,
λαμβάνοντας σκληρά μέτρα.
Στα μέσα Μαΐου 1839, ο Ιμπραήμ συγκρούεται με
Οθωμανικό εκστρατευτικό σώμα που διαπέρασε τον
Ευφράτη, με συνέπεια να αρχίσει ο Β΄ Τούρκο-Αιγυπτιακός πόλεμος (1839-1841). Στο Νεζίμπ, στις 24-6-1839,
κατανίκησε πάλι τους Οθωμανούς. Εν τω μεταξύ πέθανε ο Μαχμούτ Β’ και σουλτάνος ανέλαβε ο 17χρονος
γιος του Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ (1839-1861). Ο νέος σουλτάνος απένειμε χάρη και έδωσε το δικαίωμα κληρονο1 Ο Ιμπραήμ με τον Κιουταχή, σε αγαστή συνεργασία(!), οργάνωσαν τις πολεμικές ενέργειες κατάληψης του Μεσολογγίου
από 12-12-1825 έως και την 10/11-4-1826, οπότε και έπεσε
η πολιορκημένη πόλης με την έξοδο των Ελλήνων αγωνιστών. Τότε σύμμαχοι, τώρα εχθροί!
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Πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ιμπραήμ Πασά

Το τζαμί του Ιμπραήμ Πασά στο Κάιρο

μικής εξουσίας στον πατέρα του Ιμπραήμ, Μοχάμεντ
Άλι, αλλά ζήτησε να του επιστραφούν τα εδάφη: Αραβία, Υεμένη, Κρήτη, Άδανα και Συρία. Εν τω μεταξύ ο
Καπουτάν Πασάς Αχμέτ Φεβτζί Πασάς, λιποτάκτησε με
τον στόλο του σουλτάνου στην Αλεξάνδρεια, φοβούμενος την εκδικητική μανία του νέου βεζίρη, Χιουσρέφ
Πασά. Πρότεινε δε στον Μοχάμεντ Άλι και Ιμπραήμ
Πασά να αποπλεύσουν – εκστρατεύσουν και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη.
Στις 15-7-1840 υπεγράφη η «Σύμβαση για την Ειρήνευση στο Λεβάντε (Ανατολική Μεσόγειο)», μεταξύ
Αυστρίας, Ρωσίας, Πρωσίας, Αγγλίας και Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ο Μοχάμεντ Άλι, κατ’ αρχήν, αρνήθηκε
να εφαρμόσει τους όρους και ζήτησε διαπραγματεύσεις.
Τον Σεπτέμβριο 1840 βρετανικά και αυστριακά πλοία
βομβάρδισαν τη Βηρυτό και αποβίβασαν στρατεύματα,
καταλαμβάνοντας τη Βηρυτό και την Άκρα. Συγχρόνως,
κοινός βρετανικός και αυστριακός στόλος επιχείρησε
ναυτικό αποκλεισμό της Αλεξάνδρειας. Παράλληλα, ο
πληθυσμός της Συρίας εξεγέρθηκε εναντίον του Ιμπραήμ Πασά. Ξεκίνησαν νέες διαπραγματεύσεις με τον
Βρετανό ναύαρχο Σερ Τσαρλς Νάπιερ (1786-1860). Ο
Νάπιερ υποσχέθηκε ότι οι Βρετανοί θα βοηθούσαν στο
θέμα της κληρονομικής διαδοχής στην Αίγυπτο. Ο Μοχάμεντ Άλι δέχθηκε τους όρους, επέστρεψε τον Οθωμανικό στόλο στην Κωνσταντινούπολη και ο Ιμπραήμ
με τον τεράστιο στρατό – στόλο του γύρισε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δέχθηκε την μείωση του στρατού –
στόλου σε 18.000 άνδρες και έχανε πολλές από τις
κτήσεις της. Στις 20-5-1841 ο σουλτάνος απέστειλε στο
Μοχάμεντ Άλι το φιρμάνι που του παραχωρούσε το
δικαίωμα της κληρονομικής διαδοχής στην Αίγυπτο και
στο Σουδάν και της δυνατότητας επιλογής του διαδόχου.
Το 1844, ο Ιμπραήμ οργάνωσε μία εκπαιδευτική
αποστολή στη Γαλλία. Εβδομήντα νέοι στρατιωτικοί
εστάλησαν στη Γαλλία, σε ειδικό σχολείο. Μεταξύ αυτών ήταν δύο μελλοντικοί ηγέτες της Αιγύπτου: ο Σαϊντ
Πασάς, (αδελφός του, ο οποίος βασίλεψε το διάστημα

1854-1863) και ο Ισμαήλ Πασάς (γιος του, γεννηθείς το
1830, που βασίλεψε το διάστημα 1863-1879). Οι σχέσεις
της χώρας του με τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία, βελτιώθηκαν. Επισκέφθηκε ο ίδιος επισήμως το Λονδίνο και
το Παρίσι, περί το 1843-44.
Το 1848, η υγεία του πατέρα του, Μοχάμεντ Άλι,
κατέρρευσε και δεν ήταν ικανός να ηγεμονεύσει. Τέλη
Σεπτεμβρίου 1848, παρέλαβε τη διοίκηση του κράτους
ο ίδιος ο Ιμπραήμ Πασάς. Εν τω μεταξύ οργάνωσε ταξίδι ανάρρωσης στη Μεσόγειο, με τον πατέρα του,
σκοπεύοντας να επισκευασθούν και την Γαλλία, αλλά
λόγω της επανάστασης του 1848, αναγκάστηκαν να μην
υλοποιήσουν την επίσκεψη.
Επίλογος
Η φυματίωση και οι ρευματικοί πόνοι που ταλαιπωρούσε τον Ιμπραήμ Πασά, αποδείχθηκαν ανίκητοι και
παρά την θεραπεία που υποβλήθηκε στην Ιταλία, πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1848, σε ηλικία 59 ετών. Παντελώς άγνωστος από την Καβάλα, κατόρθωσε να δημιουργήσει ισχυρό στρατό – στόλο, να συνεισφέρει
στον εκσυγχρονισμό της Αιγύπτου, να διεισδύσει στα
υψίπεδα της Ανατολίας και να απειλήσει την ίδια την
έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κυβέρνησε ως
αντιβασιλέας την Αίγυπτο, για σαράντα μόνο ημέρες,
στη θέση του πατέρα του, Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος
προσβλήθηκε από γεροντική άνοια! Το γεγονός, του
θανάτου του, αποκρύφτηκε από τον ασθενούντα πατέρα του.
Στις 10 Νοεμβρίου 1848 ο Αμπάς Πασάς, εγγονός
του Μοχάμεντ Άλι, διορίστηκε κυβερνήτης της Αιγύπτου.
Η υγεία του Μοχάμεντ Άλι, επιδεινώνονταν και στις 2
Αυγούστου 1849 πέθανε στο μέγαρό του στην Αλεξάνδρεια. Μετά τον θάνατο του Αμπάς, το 1854, τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Σαϊντ Πασάς, αδελφός του Ιμπραήμ
Πασά. Ακολούθως, μετά τον Σαϊντ Πασά, το 1863, τον
διαδέχθηκε ο Ισμαήλ Πασάς, γιος του Ιμπραήμ. Διοίκησε την Αίγυπτο από το 1863 έως το 1879 και κατέστησε
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τη χώρα σχεδόν ανεξάρτητη από τον σουλτάνο. Απόγονοι του Ιμπραήμ βασίλεψαν στην Αίγυπτο για τα επόμενα ενενήντα χρόνια, μέχρι το 1952, οπότε ο τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας, Φαρούκ, εκθρονίστηκε
μετά από πραξικόπημα των Ελεύθερων Αξιωματικών
υπό τον Γκαμάλ Αμντέλ Νάσερ.
Βιβλιογραφικές και Διαδικτυακές Αναφορές
Βαπορίδης, Ζήσης. (2020). Ιστορίες μιας πόλης, Αθήνα: ΚΑΠΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ.
Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο: https://
www.sansimera.gr/, 1-8-2021.
Ιμπραήμ Πασάς, διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο: https://www.sansime
ra.gr/, 1-8-2021.

Σακελλαρίου, Μιχαήλ. (2020). Η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Καταλύτης για την αποδιοργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης,
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Φάχμι, Χάλεντ. (2021). ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ Ο ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πατέρας του Ιμ
πραήμ Πασά και θεμελιωτής της Νεότερης Αιγύπτου, Μετάφραση
Αργύρης Παπασυριόπουλος, Αθήνα: ΚΛΕΙΩ.
Ιμπραήμ Πασάς φωτό ειλημμένη στις 29_10_21 από το: https://el.wikipedia.org/ wiki/Ιμπραήμ_Πασάς#/media/Αρχείο:Portrait_d'Ibrahim_Pacha_2.JPG
φωτό ειλημμένη στις 29_10_21 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Εκστρατεία_του_Μοριά# /media/
Αρχείο:Entrevue_du_général_Maison_et_d'Ibrahim_Pacha,_à_Navarin,_septembre_1828_(détail).jpg
φωτό ειλημμένη στις 29_10_21 από το: Ιμπραήμ Άδανα https://el.travelogues.gr/item.php?view=39449
φωτό ειλημμένη στις 29_10_21 από το: https://www.in.gr/wp-content/uploads/2019/04/exodos4600x410.jpg

Εις μνήμη
̶ Δωρεά 1.000 ευρώ της κ. Πατίτη Μάγδας, εις μνήμη του πατέρα της Πλοιάρχου (Ε) Ευάγγελου Πατίτη ΠΝ ε.α.
̶ Δωρεά 50 ευρώ του Υποναυάρχου Α. Νεοφώτιστου ΠΝ ε.α. εις μνήμη του Αντιναυάρχου Ε. Σακελλαρίου ΠΝ ε.α.

Ευχαριστήριο πένθους προς την ΕΑΑΝ
Για την κατάθεση στεφάνου και τη συμπαράστασή σας, στο βαρύ πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας
αειμνήστου πατέρα, αδελφού και θείου Δημητρίου Μητσοπέτρου, Αξιωματικού ε.α. ΠΝ, θερμά ευχαριστούμε.
Η οικογένεια

Οικονομικές Εκκρεμότητες Μελών ΟΣΜΑΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Γνωρίζεται ότι εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα εισφορές από μέλη προς τον Συνεταιρισμό. Επισημαίνεται ότι τα μέλη που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες έχουν λάβει προσωπική επιστολή ή/και μήνυμα ηλ.
ταχυδρομείου με αναλυτική ενημέρωση της οφειλής.
Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών δημιουργεί ταμειακές δυσχέρειες στον Συνεταιρισμό, προβληματίζει την εύρυθμη λειτουργία του, στερεί στον οφειλέτη/μέλος την δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές
Συνελεύσεις και επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως στα πλαίσια της σχετικής νομικής σας υποχρέωσης από το καταστατικό (άρθρο 7 παρ. 2) τα μέλη με οφειλές να προβούν στην τακτοποίηση της σχετικής εκκρεμότητας.
Ο Συνεταιρισμός εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και για την είσπραξη των οφειλών θα εξαντλήσει
όλους τους νόμιμους τρόπους.
Λογαρισμοί Τραπεζών Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. Π.Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κύριος) GR86 0171 9020 0069 0212 8866 906
ALPHA BANK GR48 0140 1010 1010 0210 1306 865
EUROBANK GR14 0260 6300 0000 9020 0728 215
ΕΘΝΙΚΗ GR37 0110 1030 0000 1032 9601 339
Πληροφορίες στο τηλ
210 3301383 ΔΕ-ΠΑ από 09:00-13:00
και με μνμ ηλεκτρ. αλληλογραφίας στο osmanpn@otenet.gr
Σεπτέμβριος 15, 2021
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Eτήσιο Μνημόσυνο Υποβρυχίων

Ο

Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων αποδίδοντας
ελάχιστο φόρο τιμής ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς τους 108 Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς
και ναύτες που υπηρετώντας σε Υ/Β κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα,
τηρώντας την υπόσχεση, ότι δεν θα ξεχαστούν ποτέ
και θα τιμούνται μαζί με άλλους πολλούς, που δημιούργησαν την παράδοση στη Διοίκηση Υ/Β, τέλεσε την
Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30, (κάτω από
καταρρακτώδη βροχόπτωση) στο μνημείο Υποβρυχίων
που βρίσκεται στον Φλοίσβο Π. Φαλήρου το καθιερωμένο από 32ετίας ετήσιο μνημόσυνο στην μνήμη τους.
Μια παράδοση που έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε, ευρισκόμενοι είτε σε ενέργεια είτε σε αποστρατεία. Η υπέρτατη θυσία τους στο βωμό των ιδεών
της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας, στις
οποίες γαλουχήθηκαν γενιές Ελλήνων, θα αποτελεί
παντοτινά παράδειγμα για όλους εμάς που υπηρετήσαμε αλλά και για αυτούς που ακόμα υπηρετούν στα «μαύρα πλοία», τα αγαπημένα μας Υποβρύχια.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι:
Βουλευτής και επίτιμο μέλος μας Διονύσιος Χατζιδάκης,
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος,
Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ ως εκπρόσωπος
Α/ΓΕΕΘΑ, Αρχιπλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος ΠΝ
ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ, οι πρώην Διοικητές Υποβρυχίων Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος Πλοίαρχος Π.Ν,

Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος Π.Ν, Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Τουρκαντώνης ΠΝ – Captain Alex Bush (ΑΚΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου), Επιστολέας Διοίκησης Υποβρυχίων Πλοίαρχος
Νικόλαος Φίλιας Π.Ν, όλοι οι Κυβερνήτες των Υποβρυχίων και αντιπροσωπεία Αξιωματικών - Υπαξιωματικών
πληρώματα Υποβρυχίων, Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α., πρόεδρος του ΣΑ/
ΣΜΥΝ Υποπλοίαρχος (Ε) Παύλος Σοφικίτης ΠΝ ε.α. και
πλήθος εν αποστρατεία συναδέλφων.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
Αντιναύαρχος Π. Ραδίτσας ΠΝ ε.α. καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και αναφερόμενος στα γεγονότα
της ιστορίας των Υ/Β τόνισε:
«Κύριοι Ναύαρχοι του Α.Ν.Σ, κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί, κύριε ακόλουθε του Ηνωμένου Βασιλείου,
κύριε Διοικητά Υ/Β, κύριε επιστολεύ, κύριοι κυβερνήτες
και πληρώματα των υποβρυχίων μας, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από την για τους γνωστούς λόγους ματαίωση τον προηγούμενο χρόνο, ο σύνδεσμός μας
τελεί σήμερα το καθιερωμένο μνημόσυνο. Η παρουσία
σας στην σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει έμπρακτα
την απόδοση τιμής και μνήμης των συναδέλφων μας
πληρωμάτων των Υ/Β που έδωσαν την ζωή τους για την
ελευθερία της πατρίδος κατά τον Β΄ Π.Π πιστοί στον
όρκο τους, στις αξίες του Έθνους και στις παραδόσεις
του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και στην μνήμη των
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αποβιωσάντων εν ειρήνη συναδέλφων των Υ/Β.
Το 1940 η κατάσταση των Ελληνικών Υποβρυχίων,
είναι κάθε άλλο παρά ιδανική. Ο τότε Αρχηγός Ναυτικού ναύαρχος Σακελλαρίου σε αυτά έλεγε: «Σε οποιοδήποτε άλλο ναυτικό τα υποβρύχια αυτά θα είχαν
παροπλιστεί. Όμως στο Ελληνικό Ναυτικό χάρις στις
προσπάθειες των πληρωμάτων τους είναι ακόμα στην
ενέργεια και εκτελούν περιπολίες». Πράγματι παρά
την παλαιότητά τους έχοντας ξεπεράσει το επιχειρησιακό όριο ζωής και παρά τα πολλαπλά προβλήματα
που αντιμετώπιζαν, έδρασαν αποτελεσματικά και είχαν
πολλές επιτυχίες. Αρχικά σε αμυντικές περιπολίες στις
προσβάσεις του Πατραϊκού για αποτροπή πιθανής
Ιταλικής αποβατικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή
και στη συνέχεια με επιθετικές στην Αδριατική και ειδικότερα στα στενά του Οτράντο με αποστολή τον
εντοπισμό και βύθιση Ιταλικών μεταγωγικών. Μετά την
κατάρρευση του μετώπου και την αποδημία του στόλου
στην Αλεξάνδρεια ενσωματώθηκαν στους στολίσκους
των βρετανικών υποβρυχίων, εκτελώντας πολεμικές
περιπολίες στο Αιγαίο με αποστολή την μεταφορά
πρακτόρων και πολεμικού υλικού στην κατεχόμενη
Ελλάδα καθώς και τον εντοπισμό και προσβολή εχθρικών πλοίων.
Μέχρι το τέλος του πολέμου η Διοίκηση Υποβρυχίων έχει χάσει τέσσερα υποβρύχια τα ΠΡΩΤΕΥΣ – ΓΛΑΥΚΟΣ – ΤΡΙΤΩΝ – ΚΑΤΣΩΝΗΣ. Η απώλεια του 66% των
υποβρυχίων της και του 35% του προσωπικού της την
κατέστησε ως την διοίκηση με το μεγαλύτερο αναλογικά ποσοστό απωλειών από όλες τις Διοικήσεις των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τον Β΄ Π.Π.

Πώς όμως χάθηκαν τα υποβρύχια; Πώς χάθηκαν οι
108 άνδρες τους; Μια μικρή αναδρομή είναι επιβεβλημένη.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΡΩΤΕΥΣ
Το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου ’40 εκτελώντας την τρίτη
πολεμική περιπολία του στο στενό του ΟΤΡΑΝΤΟ, με
Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μιχ. Χατζηκωνσταντή εντόπισε και προσέβαλλε Ιταλική νηοπομπή βυθίζοντας το
ατμόπλοιο SARDEGNA σε στίγμα που βρισκόταν περί
την είσοδο του κόλπου της Αυλώνας. Όμως άμεσα το
Ιταλικό συνοδό ΑΝΤΑΡΕΣ αντελήφθη τα ίχνη των Τ/Λ
και αμέσως μετά, την ΠΡ του Υ/Β, για λίγο έξω από τη
επιφάνεια 3 ν.μ. μακριά του. Το Ιταλικό σκάφος κατευθύνθηκε ταχύτατα προς το σημείο που είχε γίνει ορατό το Υ/Β, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα 4 βόμβες. Ενώ
ετοιμαζόταν για την βολή ξαφνικά μπροστά του εμφανίστηκε πάλι το ΠΡ τμήμα του Υ/Β μέχρι τον πυργίσκο.
Ακολούθησε βίαιος εμβολισμός του Υ/Β. Το Τορπιλοβόλο έπαθε αρκετές ζημιές με τον εμβολισμό αλλά
κατόρθωσε να ρίξει τις βόμβες του. Το Υ/Β αναδύθηκε
τελείως για λίγο, με μεγάλη κλίση και αμέσως εξαφανίσθηκε κάτω από τα νερά. Από το Ιταλικό πλοίο καθαιρέθηκε βάρκα για ανεύρεση και περισυλλογή ναυαγών αλλά μόνο συντρίμμια μαζεύτηκαν. Το Υ/Β
ΠΡΩΤΕΥΣ Υ-3 ήταν το πρώτο που απωλέσθηκε και ήταν
παράλληλα και η πρώτη απώλεια του Ναυτικού μας
με 48 νεκρούς.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
Από τα τέλη του ’41 το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ βρίσκεται στη
Βαλέτα της Μάλτας για γενική επισκευή. Στις 27 Φε-
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βρουαρίου 1942 το λιμάνι της Βαλέτα, βομβαρδίζεται
από την γερμανική Luftwaffe. Κατά την επίθεση αυτή
σκοτώνονται ο Κυβερνήτης του υποβρυχίου Πλωτάρχης
Βασίλης Αρσλάνογλου και ο Ανθυποπλοίαρχος Ιωάννης
Κωστάκος. Στις 4 Απριλίου 1942 το λιμάνι δέχεται και
πάλι επίθεση από γερμανικά αεροσκάφη. Το ανήμπορο να αντιδράσει Υ/Β, βάλλεται και βυθίζεται άδοξα
μέσα σε δυο λεπτά.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΤΡΙΤΩΝ
Στην 15η πολεμική περιπολία του, με κυβερνήτη τον
Υποπλοίαρχο Επαμειν. Κοντογιάννη, στις 16 ΝΟΕ 1942
ευρισκόμενο στην νότια πλευρά του Στενού Καφηρέα,
με αποστολή την αποβίβαση πρακτόρων και πολεμικού
υλικού στην Κάρυστο, εντοπίζει εχθρική νηοπομπή και
επιτίθεται. Εντοπίζεται όμως και καταδιώκεται από
Γερμανικό ανθυποβρυχιακό. Η καταδίωξη άρχισε στην
περιοχή έξω από το Γαύριο της Άνδρου στις εξήμιση
το απόγευμα. Μετά από τέσσερεις ώρες καταδίωξης
και πέντε επιθέσεις, με συνολικά 58 βόμβες βάθους
και αφού υπέστη σοβαρότατες βλάβες, ο Κυβερνήτης
διέταξε ανάδυση και «εξόρμηση δια πυροβόλου». Η
άνισος αλλά ηρωική αναμέτρηση καταλήγει στη βύθιση του Υ/Β δια εμβολισμού, την απώλεια 24 και την
αιχμαλωσία 28 εκ των μελών του πληρώματος, ενώ οι
Αρχικελευστής Νικόλαος Μαρουλάς (ηλεκτρολόγος)
και Δίοπος Δημήτριος Παπαδημητρίου (ηλεκτρολόγος)
έφτασαν κολυμπώντας στην Εύβοια διαφεύγοντας στην
συνέχεια στην Μέση Ανατολή.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Στην 7η πολεμική περιπολία του, ευρισκόμενο βόρεια
της Σκιάθου στις 14 Σεπτεμβρίου, το «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» με
κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Βασίλειο Λάσκο, περιπολούσε κοντά στις ανατολικές ακτές του Πηλίου, περιμένοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει, την διέλευση έμφορτου πλοίου που ερχόταν από
την Θεσσαλονίκη. Εντοπίζει καπνό στο βάθος του ορίζοντα και κατευθύνεται προς τα εκεί. Βρισκόμενο σε
απόσταση 2.000 μέτρων από τον εχθρικό στόχο, αυτός
αιφνίδια εξέπεμψε σήμα αναγνώρισης. Κατανοώντας
ο Λάσκος ότι επρόκειτο περί εχθρικού πολεμικού, έδωσε αμέσως διαταγή ταχείας κατάδυσης η οποία εξετελέσθη φέρνοντας το Υ/Β σε περισκοπικό βάθος. Ήταν
γερμανική ανθυποβρυχιακή κορβέττα που φθάνοντας
πάνω από το «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», πριν αυτό εκδηλώσει επίθεση, εξαπέλυσε τρεις δέσμες βομβών βάθους, με
μικρά χρονικά διαστήματα ρίψης αναμεταξύ τους, που
εξερράγησαν πλησίον του Υ/Β προκαλώντας σοβαρές
βλάβες, ανωμαλίες και διαρροές. Η αντίδραση του
Λάσκου ήταν να διατάξει επείγουσα ανάδυση. Με το
άνοιγμα της καθόδου του πυργίσκου βγήκαν στην γέφυρα ο κυβερνήτης, ο Ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης,
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ο Σημαιοφόρος Λαμπρινούδης, και η ομοχειρία του
πυροβόλου. Το πυροβόλο του «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» άρχισε να
βάλει εναντίον του γερμανικού ανθυποβρυχιακού το
οποίο άρχισε να ανταποδίδει τα πυρά με όλα τα βαριά
και ελαφρά πολυβόλα που έφερε. Το Υ/Β έβαλε 12
βολές με το πυροβόλο του, πετυχαίνοντας να καταστρέψει το πρυμναίο πυροβόλο της κορβέτας, η οποία
τότε έστρεψε την πλώρη και πλησίασε ολοταχώς για
εμβολισμό, βάλλοντας με όλον τον όγκο του πυρός της
και με χειροβομβίδας, τυφέκια και περίστροφα κατά
της γέφυρας και επί των καταστρωμάτων. Ο κυβερνήτης έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος μαζί με
την ομοχειρία του πυροβόλου. Το Υ/Β μετά τον εμβολισμό έλαβε μεγάλο θετικό εκκρεμές και βυθίστηκε.
Απωλέσθησαν 32 μέλη του πληρώματος ενώ 17 αιχμαλωτίσθηκαν. Τρεις διασώθηκαν κολυμπώντας, ο
Ύπαρχος Τσουκαλάς και ο Υποκελευστής Α΄ Τσίγκρος
στη Σκιάθο και Υποκελευστής Α΄ Αντωνίου στις ακτές
Πηλίου, οι οποίοι διαφεύγοντας στην συνέχεια στην
Αλεξάνδρεια, συνέχισαν τον αγώνα.
Δεν είναι όμως δυνατόν να μην μνημονεύσουμε και
τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο Μέρλιν, Ύπαρχο του υποβρυχίου «ΓΛΑΥΚΟΣ» που ως επιβαίνων του Βρετανικού
Υ/Β Perseus για απόκτηση εμπειρίας, ώστε να αναλάβει
καθήκοντα Κυβερνήτου, απωλέσθη, όταν αυτό προσέκρουσε σε νάρκη νότια της Κεφαλλονιάς, στις 6 Δεκεμβρίου του 1941 καθώς και τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο
Ρουσσέν, Κυβερνήτη του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ που φονεύθηκε κατά την επιχείρηση ανακατάληψης των πλοίων από τους στασιαστές στην Αλεξάνδρεια στις 23
Απριλίου 1944.
Η αξιοθαύμαστη και ηρωική δράση όλων των Υ/Β
μας, που κατά την διάρκεια του Πολέμου εξετέλεσαν
66 επιθετικές περιπολίες, 17 ειδικές αποστολές αποβίβασης ομάδων κομμάντο και βύθισαν 11 εμπορικά,
21 ιστιοφόρα, και 3 εχθρικά Πολεμικά, αναγνωρίσθηκε από όλους τους συμμάχους και ιδιαίτερα από το
Βρετανικό Ναυαρχείο, το οποίο εκφράστηκε με κολακευτικά σχόλια και αναφορές για την επαγγελματικότητα των πληρωμάτων και την αποτελεσματικότητά
τους στις αναληφθείσες αποστολές.
Οι απωλεσθέντες των Υ/Β μας, όπως και τόσοι άλλοι
αγωνιστές του Πολέμου ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί που αγαπούσαν την Πατρίδα, την ιστορία της,
τα ήθη και τα έθιμα της φυλής. Είχαν οράματα και
ιδανικά, γι’ αυτά πολέμησαν και γι’ αυτά θυσιάστηκαν,
κάνοντας αξεπέραστες πράξεις. Πολλούς από αυτούς
τίμησε το Πολεμικό Ναυτικό, δίνοντας το όνομά τους
σε νεότερα πλοία του στόλου μας.
Μαζί με αυτούς τους ηρωικούς νεκρούς, θυμόμαστε
και τιμούμε και τους συμπολεμιστές τους. Αυτούς που
πολέμησαν μέχρι το τέλος του πολέμου και επέστρεψαν
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στην πατρίδα νικητές κουβαλώντας σωματικά και ψυχικά τραύματα και έφυγαν από την ζωή τον καιρό της
ειρήνης.
Επίσης θυμόμαστε και τιμούμε όλους αυτούς που
έφυγαν από την ζωή έχοντας υπηρετήσει στα νεότερα
Υ/Β, αυτούς που συνυπηρετήσαμε, αυτούς που μας
δίδαξαν ή τους διδάξαμε, αυτούς που ζήσαμε μαζί,
μοιραστήκαμε στιγμές, συγγενέψαμε. Αυτούς που
έγιναν μέντορες για πολλούς από εμάς, αυτούς που
αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς.
Όλοι αυτοί θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη μας
γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας.
Αιωνία τους η μνήμη».
Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων από το μέλος
του συνδέσμου μας Πλωτάρχη (Ε) Δημήτριο Δέδη ΠΝ
ε.α., έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Αντιναύαρχο Π.
Ραδίτσα ΠΝ ε.α., τον Δήμαρχο Π. Φαλήρου Ιωάννη
Φωστηρόπουλο συνοδευόμενο από τον πρώην Δήμαρχο βουλευτή της Ν.Δ και επίτιμο μέλος του συλλόγου
μας Διονύσιο Χατζιδάκη, τον εκπρόσωπο του Α/ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχο Δημήτριο Μήλα ΠΝ, τον εκπρόσωπο του
Α/ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο Στυλιανό Δημόπουλο ΠΝ και τον
εκπρόσωπο της Βρετανικής Πρεσβείας ΑΚΑΜ του Ηνωμένου Βασιλείου Πλωτάρχη Alex Bush.
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη πεσόντων,
ακούστηκε ο θούριος των Υποβρυχίων που τραγουδούσαν τα πληρώματά τους φεύγοντας για πολεμικές
περιπολίες και η τελετή έκλεισε με την ανάκρουση του
Εθνικού μας ύμνου.
Οι 108 απωλεσθέντες των Υποβρυχίων που έπεσαν υπέρ πίστεως και της αιώνιας Ελλάδας:
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ: Βασίλειος Λάσκος.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΙ : Μιχαήλ Χατζηκωσταντής – Βασίλειος Αρσλάνογλου.
ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ : Γεώργιος Μαριδάκης – Νικόλαος Μέρλιν – Νικόλαος Ρουσσέν – Ανδρέας Τουρνάς – Αντώνιος Δανιόλος – Θεόδωρος Κονίδης –
Σοφοκλής Μυκόνιος – Στέφανος
Τρουπάκης.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ : Κωνσταντίνος
Άννινος – Ιωάννης Κωστάκος.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ : Βασίλειος
Σταράκης – Παύλος Λαμπρινούδης
– Κωνσταντίνος Ξένος – Μηνάς Καβαλούδης – Alfred Samuel Carter
(Βρετανός).
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ : Διονύσιος Τηλέμαχος – Κυριάκος Νικολαράκος – Ηρακλής Χρυσοχέρης – Νικόλαος Παναγιώτιζας.

ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ Ελληνικού Στρατού : Γεώργιος Παπανικολάου,
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΕΣ : Αντώνιος Καφετζής – Ιωάννης
Κυριαζής – Πέτρος Μπιντέρης – Δημήτριος Μαραλέτος
– Λεωνίδας Στάμου – Προκόπιος Μαγιάτης – Βασίλειος Ράντος.
ΚΕΛΕΥΣΤΕΣ : Θρασύβουλος Τσάτσας – Αναστάσιος
Ντόντος – Βασίλειος Γεωργίου – Αχιλλεύς Τούλης –
Θεόδωρος Σανούδος – Δημήτριος Γιαννέλης – Γεώργιος Καψός – Νικόλαος Παυλάκης – Νικόλαος Μαντωνανάκης – Απόστολος Βλαχάκης.
ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΕΣ Α΄: Αναστάσιος Αναστασόπουλος
– Γεώργιος Τσαλίκης – Παναγιώτης Σκλάβος – Παναγιώτης Κατσουράνης – Παναγιώτης Μηνάς – Αντώνιος
Κούσουλας – Θρασύβουλος Μπάγιος – Αθανάσιος
Σχοινάς – Παναγιώτης Παπαθανασίου – Δημήτριος
Κακανδρής – Δημήτριος Κουβέλης – Ελευθέριος Τσατσαρής – Κυριάκος Σελάκης – Παναγιώτης Τσάκωνας
– Ιωάννης Οικονόμου – Αναστάσιος Κρέστας.
ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΕΣ Β΄: Μιχαήλ Παπαπαναγής – Ελευθέριος Περδικούρης – Σταμάτιος Γιατράκος – Χρήστος
Ζαφείρης – Ναπολέων Άνθης – Αριστείδης Τούσσας
– Διονύσιος Άννινος – Παναγιώτης Φουρίκης – Παναγιώτης Θεοδώσης – Απόστολος Σχαράκης – Πέτρος
Ψύλλας – Παναγιώτης Παράσχης – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος – Ζαχαρίας Πανταλέων – Κωνσταντίνος
Χελιώτης – Χρήστος Μπακιρτζής – Νικόλαος Νεράντζης
– Γεώργιος Χαρίτος – Ιωάννης Κύβελος – Βύρων Γιαλούρης – Κωνσταντίνος Πατριαρχέας – Αντώνιος Τσιτσάκος – Ευστάθιος Πλατίδης – Σωτήριος Ξεπαπαδέας
– Χρήστος Αλεξίου – Νικόλαος Θυμάρας – Μιχαήλ
Λημναίος.
ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Βρετανικού Ναυτικού : George Cole.
ΔΙΟΠΟΙ : Γεώργιος Τηλέμαχος – Σπυρίδων Βλάχος
– Γεώργιος Μόριανος – Κωνσταντίνος Λεβαντής – Παναγιώτης Βουτσινάς – Γεώργιος Λιάτσης – Νικόλαος
Αρμένης – Πέτρος Χατζηδημητρίου – Χαράλαμπος
Δελής – Σταύρος Μουσούλης – Δημήτριος Ορφανός
– Σπυρίδων Γιαλοψός – Γεώργιος Χρυσανθόπουλος – Μιχαήλ Γεδεών – Ιωάννης Γεδεών – Θεόφιλος Μαστρογιάννης – Χριστόφορος Μήτσιαλης
– Γεώργιος Λεντζάκης – Νικόλαος
Μοσχονάς - Αριστείδης Φουντουλάκος – Νικόλαος Κουρμούζης – Δημήτριος Πρίντζος – Αναστάσιος Ζωγράφος.
ΙΔΙΩΤΗΣ : Αντώνιος Αθανασόπουλος.
Χ. Γιακουβάκης
Υπεύθυνος τύπου ΕΛΛ.Σ.Υ/Β
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Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α., Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Σημαιοφόρος (Ε) Βαρβάρα Αλλαντάλα ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) Δημήτριος Φώτου ΠΝ

Παραθερίσαντες αξιωματικοί ε.α.
και Ορφανικά Μέλη στα
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ
όπως παρακάτω:
Α) ΘΑΝ Περίοδος 2021
7η περίοδος ΘΑΝ (από 20/08/2021 έως 01-09-2021)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓ. ΤΖΙΤΖΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΟΝΑΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΓΚΙΟΚΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ν. ΣΑΡΡΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΧΡ. ΤΖΙΒΑΝΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Δ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΚΑΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ
8η περίοδος ΘΑΝ (από 03/09/2021 έως 15-09-2021)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΙΧ. ΧΑΡΒΑΤΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΣΑΓΟΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Τ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦ. ΚΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΖΙΩΓΑΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Α. ΝΤΑΡΝΤΑΝΗ
Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΑΝΑΣΤ. ΛΕΚΚΑ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΡ. ΠΟΘΗΤΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ι. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Α. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΑΝΤ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Δ. ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΒΑΣ. ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΒΑΣ. ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΤΖΟΣ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Χ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Δ. ΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Π. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΧΑΡΙΛ. ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΙΩΑΝ. ΒΑΪΛΑΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΛΙΕΡΟΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΔΗΜ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Χ. ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΕΜΜ. ΝΙΚΑΣ
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΣΤ. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ν. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
9η περίοδος ΘΑΝ (από 17/09/2021 έως 29-09-2021)
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΑΔΑΜΟΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΨΑΡΡΑΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ Ρ. ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΓΚΙΝΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ν. ΔΟΥΜΕΝΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΗΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΣΠ. ΜΕΡΙΑΝΟΣ
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α. ΠΑΝΕΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ Φ. ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Δ. ΛΑΣΠΙΤΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Μ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΜΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Χ. ΧΟΖΟΥ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Σ. ΜΑΣΟΥΡΑ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ. ΚΟΒΑΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Μ. ΧΑΣΙΩΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ζ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Β. ΦΥΣΕΚΙΔΗΣ
Χ/ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β. ΒΟΥΓΑ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Κ. ΤΖΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Χ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α. ΓΕΡΑΚΙΝΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) Γ. ΛΙΑΠΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Χ. ΛΕΛΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ. ΣΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Φ. ΨΙΑΧΑΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Β) ΝΑΣΚΕ Περίοδος 2021
12/06- 25/06/2021 Υποναύαρχος Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
04/09-17/09/2021 Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ
04/09-17/09/2021 Σημαιοφόρος (Ε) Β. ΛΙΑΠΑΤΗΣ
Γ) ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ Περίοδος 2021
Β. 4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12-06-2021 έως 20-06-2021) Χ/Σημαιοφόρου Ε.ΕΞΑΡΧΟΥ
Γ. 5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (21-06-2021 έως 29-06-2021) Αντιπλοίαρχος (Ε) Ι.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Δ. 6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (30-06-2021 έως 08-07-2021) Πλοίαρχος (Ε) Δ.
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
Ε. 7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (09-07-2021 έως 17-07-2021) Ανθυποπλοίαρχος (Ε)
Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤ. 8η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (27-07-2021 έως 04-08-2021) Ανθυποπλοίαρχος
(Ε) Ν.ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
Ζ. 9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (05-08-2021 έως 13-08-2021) Αντιπλοίαρχος (Ε)
Κ.ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Η. 10η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (16-08-2021 έως 24-08-2021) Υποπλοίαρχος (Ε) Σ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. 11η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (25-08-2021 έως 02-09-2021) Χ/Υποναύαρχου Α.
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΟΥ
δ. 12η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (03-09-2021 έως 11-09-2021) Υποναύαρχος Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ε. 13η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12-09-2021 έως 20-09-2021) Αντιπλοίαρχος (Ε) Δ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Δ) ΚΕ ΠΟΡΟΣ Περίοδος 2021
α. 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (10-07-2021 έως 17-07-2021) Ανθυπασπιστής (Ε) Σ.
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
β. 4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (17-07-2021 έως 24-07-2021) Ανθυπασπιστής (Ε)
Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
γ. 6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (31-07-2021 έως 07-08-2021) Ανθυπασπιστής (Ε)
Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ε. 8η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14-08-2021 έως 21-08-2021) Ανθυπασπιστής (Ε) Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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Νεκρολογίες

Επικήδειος Ναυάρχου Μάλλιαρη Παναγιώτη ΠΝ ε.α.
Από τον Ιστορικό, Ταξίαρχο Ανδρέα Κούκο ΠΝ ε.α. και
Πρόεδρο Δ.Σ. Εταιρείας Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας - Ιωάννης Καποδίστριας

Αυτοί που έφυγαν…

Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας! Έτσι νοιώθω εγώ, προσωπικά, ότι συμβαίνει με τον Ναύαρχο Παναγιώτη
Μάλλιαρη. Θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, να αγωνιά για το μέλλον της Πατρίδας του και κυρίως για να μας διδάσκει με το
παράδειγμα της ζωής του.
Προσήλωση στο καθήκον, αγάπη για το Πολεμικό Ναυτικό, αγάπη για την Ελλάδα!
Με αυτά τα όπλα αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή ο Ναύαρχος και πέτυχε. Το λιτό μάθημα ζωής που μας προσέφερε απλόχερα θα με
συντροφεύει πάντα!
Θυμάμαι σαν χθες τις συζητήσεις μας για την απόφασή του, να συμμετάσχει στο Κίνημα του Ναυτικού το Μάϊο του 1973. Μιλούσε
πάντα χωρίς στόμφο, λες και δεν έκανε τίποτα σπουδαίο!
Αυτοί οι άνθρωποι που οργάνωσαν το Κίνημα του Ναυτικού κατά της Χούντας ρίσκαραν τη ζωή τους για να επιστρέψει η χώρα στο
σωστό δρόμο.
Τους Μεγάλους Άνδρες αυτό ακριβώς πρέπει να τους χαρακτηρίζει: το ήθος, το αρχαίο μέτρο και οι μεγάλες αποφάσεις την κατάλληλη
στιγμή που θα τις καταγράψει με χρυσά γράμματα η Ιστορία.
Η διδασκαλία της Ιστορίας για να γίνει καλύτερα κατανοητή στις νεότερες γενιές πρέπει να «ταΐζεται» με παραδείγματα σαν του Ναυάρχου Παναγιώτη Μάλλιαρη.
Με τίμησε με τη φιλία του και ήταν δίπλα μου σαν ιδρυτικό μέλος, όταν φτιάξαμε, το 2010, την Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας - Ιωάννης Καποδίστριας.
Στην οικογένειά του υποβάλλω τα θερμά μου συλλυπητήρια!
Καλό ταξίδι Ναύαρχε! Ήμουν πολύ τυχερός που σας γνώρισα!
Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ!

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ
Σημαιοφόρος ΛΣ ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. ΠΝ
Επίτιμος Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Δημήτριος ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Κωνσταντίνος ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ
Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ & Επίτιμος Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ

Δημήτριος Μητσοπέτρος
Δημήτριος Παπαναγιώτου
Ανδρέας Κονταράτος
Ευάγγελος Τσέγκας
Ευάγγελος Πατιτής
Δημήτριος Λώλης
Ευάγγελος Σακελλαρίου
Κωνσταντίνος Μπατσάκης
Αριστείδης Σταμέλος
Δημήτριος Ανέστης
Ευάγγελος Λιλικάκης
Ιωάννης Τάτας
Κωνσταντίνος Πουλημένος
Σοφοκλής Ζαχαράκης
Γεώργιος Πριτσούλης
Δημήτριος Σπ. Δημητριάδης
Δημήτριος Στρουμπούλης
Μιχαήλ Μωραϊτάκης

Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

10η Σεπτεμβρίου 2021
14η Σεπτεμβρίου 2021
14η Σεπτεμβρίου 2021
17η Σεπτεμβρίου 2021
17η Σεπτεμβρίου 2021
19η Σεπτεμβρίου 2021
20η Σεπτεμβρίου 2021
22α Σεπτεμβρίου 2021
24η Σεπτεμβρίου 2021
26η Σεπτεμβρίου 2021
29η Σεπτεμβρίου 2021
1η Οκτωβρίου 2021
9η Οκτωβρίου 2021
9η Οκτωβρίου 2021
14η Οκτωβρίου 2021
14η Οκτωβρίου 2021
15η Οκτωβρίου 2021
15η Οκτωβρίου 2021

1942
1942
1938
1926
1936
1940
1938
1937
1933
1942
1961
1967
1945
1937
1955
1934
1933
1946
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Φωτογραφικό Ρεπορτάζ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος, ΤΚ105 61, Αθήνα
Τ: 2103310430 / 431 - W: www.eaan.gr - Ε: info@eaan.gr

Αθήνα: 22 Οκτ. 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 150/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Τελετή Επίδοσης Ξιφών σε Δικαιούχους Αξιωματικούς ε.α. Ειδικοτήτων ΠΝ
Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(Λ.Α.Ε.Δ.) με μέριμνα της ΕΑΑΝ, η τελετή επίδοσης πενήντα (50) ξιφών σε αντίστοιχους δικαιούχους
Απόστρατους Αξιωματικούς Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού στους οποίους δεν είχαν επιδοθεί
στην ενέργεια.
Η τελετή έγινε σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο covid-19, χωρίς παρουσία συγγενικών προσώπων
και πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ, παραβρέθηκε ο ΓΕΝ/ΔΚΒ, Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος
Πεγκλίδης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ και ο Πρόεδρος του ΣΑΣΜΥΝ, Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Παύλος
Σοφικίτης ΠΝ, ο οποίος είχε προσκληθεί από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ.
Τα τελευταία χρόνια με ενέργειες της ΕΑΑΝ, έχουν επιδοθεί συνολικά διακόσια (200) ξίφη σε δικαιούχους Αξιωματικούς Ειδικοτήτων που αποστρατεύτηκαν από τις τάξεις του ΠΝ έως το 2011, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα εξασφαλίσει άλλα διακόσια (200), ώστε να λάβει τέλος η αστοχία που είχε
προκύψει με τις επιδόσεις ξιφών στο ΠΝ, κατά τα παρελθόντα έτη.
Για το ΔΣ
O Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ
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Ναυμαχία της Ναυπάκτου
7 Οκτωβρίου 1571
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Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,
Πλατεία Κλαυθμώνος 105 61 Αθήνα
www.eaan.gr
Τηλ: 210-33.10.430,
210-33.10.431
e-mail: info@eaan.gr
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Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού
ΝΠΔΔ
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