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Ὁ πνευματικός κόσμος τῶν Ἀγγέλων

Toῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἱερωνύμου Φράγκου
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Θρησκευτικά θέματα

Ὁ Τριαδικός Θεός μας ὑπῆρχε πάντοτε ὡς κοινωνία 
ἀγάπης. Ἀπό τό ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης Του, δη-

μιουργήθηκε καί ὁ πνευματικός κόσμος τῶν Ἀγγέλων. 
Τό κακό δέν πλάστηκε ἀπό τόν Θεό. Δέν ἔχει ὑπόστα-
ση τό κακό, ἀλλά νοηματοδοτεῖται ὡς ἀπουσία τοῦ 
καλοῦ. Οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργημένοι πολύ πρίν 
ἀπό τόν ἄνθρωπο καί εἶναι λειτουργικά πνεύματα 
ἀποστελλόμενα εἰς διακονία. Στέλνονται δηλαδή ἀπό 
τόν Θεό γιά νά βοηθήσουν τούς ἀνθρώπους ἤ ἀκόμη 
νά τούς ἀποκαλύψουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τά ἀγ-
γελικά τάγματα εἶναι ἐννέα: Χερουβίμ, Σεραφείμ, 
Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Ἐξουσίες, Ἀρχές, Ἀρ-
χάγγελοι καί Ἄγγελοι.

Τό δέκατο τάγμα ἦταν τοῦ Ἑωσφόρου. Ὁ Ἑωσφόρος 
ὡς ἀρχηγός αὐτοῦ τοῦ τάγματος ἦταν πλασμένος 
ἀγαθός ἄγγελος. Ὅπως δηλώνει καί τό ὄνομά του, 
ἔφερνε τήν Ἑώα δηλαδή τήν αὐγή. Κάποια στιγμή 
ὅμως ὑπερηφανεύτηκε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί αὐτο-
μάτως ἐξέπεσε τῆς δόξης καί δαιμονοποιήθηκε γινό-
μενος σκοτεινός καί δόλιος. Μαζί του συμπαρέσυρε 
καί τό τάγμα του τό ὁποῖο μετετράπηκε σέ κακούς 
δαίμονες. Τότε σύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Ἀρχάγ-
γελος Μιχαήλ στάθηκε στή μέση ἀνάμεσα στούς ἀγα-
θούς ἀγγέλους καί στούς δαίμονες καί ὑψώνοντας τό 
ἀνάστημα φώναξε : «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά 
φόβου» καλώντας τούς ἀγγέλους νά σταθοῦν μέ 
σεβασμό μπροστά στόν Θεό καί νά μήν ἐπαναστατή-
σουν ἐναντίον Του, ὅπως ἔκανε ὁ Ἑωσφόρος. Ἀπό τότε 

καί μετά οἱ Ἄγγελοι ἀπέκτησαν τήν ἰδιότητα τῆς ἀτρε-
ψίας.

 Ὁ Ἃγιος Διονύσιος ὁ Ἀεροπαγίτης λέει ότι : «Οἱ 
Ἄγγελοι εἶναι δυσκίνητοι πρός τό κακό, ὄχι ὅμως ἀκί-
νητοι. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγιναν ὁλο-
κληρωτικά ἀκίνητοι, ὄχι κατά φύση ἀλλά κατά χάρη. 
Γι’ αὐτούς σωτηρία εἶναι ἡ ἀτρεψία, πού τούς κάνει 
νά μή φοβοῦνται τήν μεταβολή πρός τό χειρότερο καί 
τήν ἀπώλεια πού ἐπακολουθεῖ μέ αὐτήν. Ἔτσι λοιπόν 
ἔλαβαν οἱ ἄγγελοι τήν ἀτρεψία, δηλ. ἀπό αὐτό πού 
πῆραν ἀπό τό Δεσπότη ἔμπρακτα, δηλ. τή γνώση τῆς 
ὁδοῦ πρός τήν σωτηρία, τήν ἐξύψωση καί τήν ὁμοί-
ωση μέ Αὐτόν, δηλ. τήν ταπείνωση πού εἶναι ἀντίθε-
τη ἀπό τήν ἔπαρση».

Κάθε ἄνθρωπος πού βαπτίζεται παίρνει ἀπό τόν 
Θεό ἕναν φύλακα ἄγγελο ὁ ὁποῖος τόν συντροφεύει 
σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του. Τόν προστατεύει ἀπό τό 
κακό καί τόν ὁδηγεῖ στό καλό. Στόν φύλακα ἄγγελο 
εἶναι ἀφιερωμένες πολλές προσευχές τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Καθημερινά στό Ἀπόδειπνο προσευχόμαστε στόν 
φύλακα ἄγγελό μας νά μᾶς προστατεύει καί νά μή 
μᾶς ἐγκαταλείψει ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐπίσης 
κάθε Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους Ἀγγέ-
λους. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή Σύναξη ὅλων τῶν ἀγγε-
λικῶν δυνάμεων στίς 8 Νοεμβρίου καί προβάλλει 
πρός μίμηση τήν ἀγγελική ζωή τους.

«ΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟΥ Ι.Ν. ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
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Ανασκόπηση γεγονότων

21-11-2021. Κατάθεση στεφάνου στην Πάτρα από 
τον Πρόεδρο του παραρτήματος ΕΑΑΝ/ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ   

Αντιναύαρχο (Ο) ε.α. Δημήτριο Μποϊλέ ΠΝ

21-11-2021. Την ΕΑΑΝ εκπροσώπησε  
και κατέθεσε στεφάνι ο Τ.Ε./ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ι. ΤΣΙΚΛΑΝΗΣ ΠΝ 

21-11-2021. Kατάθεση στεφάνι από τον Πρόεδρο του παραρτήματος 
ΕΑΑΝ/ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ Αντιναύαρχο (Ο) ε.α. Δημήτριο Μποϊλέ ΠΝ στην 

πόλη του Αστακού για την Ναυμαχία Δραγαμέστου (Πυρπολικών) 
που έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου 1825.  

27-10-21. Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του  
Αγνώστου Στρατιώτη από το μέλος του Δ.Σ. Υποναύαρχο ε.α.  

Π. Μαυραγάνη ΠΝ, εκπροσωπώντας την ΕΑΑΝ.

25-11-2021. Πρόσκληση Αρχηγού ΓΕΝ στην Τελετή ονοματοδοσίας – 
ένταξης στο ΠΝ πλοίου «ΑΙΑΣ» στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παρευρε-

θείς ο Προέδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θ. ΠΝ

21-11-2021. Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Ημέρα των ΕΔ στη 
Σαλαμίνα που πραγματοποιήθηκε στον  

Ι. Ναό των Εισοδίων της Παναγίας, των Αμπελακίων.

17-10-2021. Πρόσκληση από Ε.Α.Α.Α. στην ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσό-
ντων Αεροπόρων. Εκπροσώπησε την ΕΑΑΝ, το μέλος του Δ.Σ. ο Πλοίαρχος (Ε) 
ε.α. ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ΠΝ.

24-10-2021. Τελετή – Μνημόσυνο βύθισης «Ν/Α ΠΗΝΕΙΟΣ» στο μνημείο 
Ναύτη στη Πρέβεζα. Εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπ. ΠΝ.

24-10-2021. Πρόσκληση Δημάρχου Αθηναίων στην Επιμνημόσυνη Δέηση 
για τα 77 χρόνια από την εκτέλεση της Λέλας Καραγιάννης «Μπουμπουλίνας» 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολυτεχνείου. Εκπροσώπησε την ΕΑΑΝ και κα-
τέθεσε στεφάνι, το μέλος του Δ.Σ ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ΠΝ.

28-10-2021. Πρόσκληση Αντιπεριφερειάρχη Ενότητας Ηρακλείου στις 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Την ΕΑΑΝ εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο Τ.Ε./ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΤΣΙΚΛΑΝΗΣ Ι. ΠΝ

16-11-2021. Συνάντηση Προέδρου ΕΑΑΝ Αντιναυάρχου ε.α. ΓΕΡΟΥΚΗ Θ. 
ΠΝ και Ναυάρχου ΛΣ ε.α. ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ Θ. μέλους ΔΣ/ΕΑΑΝ, με τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

19-11-2021. Πρόσκληση από Διευθυντή ΝΝΑ στην τελετή έναρξης εκπαι-
δευτικού έτους 2021-2022 στη ΛΑΕΔ. Παρευρεθείς ο Προέδρος της ΕΑΑΝ 
Αντιναύαρχος ε.α. ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θ. ΠΝ.

21-10-2021. Τελετή επίδοσης ξιφών που διοργάνωσε η Ε.Α.Α.Ν. σε δι-
καιούχους ε.α. Ειδικοτήτων ΠΝ στη ΛΑΕΔ .

25-11-2021. Πρόσκληση Αρχηγού ΓΕΝ, στην Τελετή ονοματοδοσίας 
– ένταξης στο ΠΝ του πλοίου «ΑΙΑΣ» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παρευ-
ρεθείς ο Προέδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος ε.α. ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θ. ΠΝ.
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Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά. Τα τρία ναυτικά νησιά. Και 
τι δεν έχει πει η ιστορία γι’ αυτά τα νησιά! Το άκουσμά 
τους ηλεκτρίζει κάθε Έλληνα και ρίγη υπερηφάνειας 
τον συνεπαίρνουν. Ο τρινήσιος επαναστατικός στόλος 
αντηχεί σαν σύμβολο πλέον και παραπέμπει σε αγώνες 
κοινούς, σε χρόνους λεβεντιάς και σε δοξασμένες επο-
χές. Φέρνει μνήμες ηρωικές και κατορθώματα ομαδικά, 
τότε που η προσπάθεια για ελευθερία ποτιζόταν με 
αίμα πολύ, παρά τις αφάνταστες δυσκολίες και τα 
εμπόδια. 

Υδραίοι, Σπετσιώτες και Ψαριανοί. Σκληροτράχηλοι 
και παράτολμοι μέχρι τα όρια της αφροσύνης. Η ελλη-
νική ναυτοσύνη σε όλο της το μεγαλείο. Συνεχιστές 
μιας παράδοσης που χάνεται στους αιώνες. Έμποροι 
καιροσκόποι και επιτήδειοι καπετάνιοι, όργωναν προ-
επαναστατικά τη Μεσόγειο και τ’ βαζαν με θύελλες, 
με Μπαρμπαρίνους πειρατές και με στόλους ευρωπα-
ϊκούς. Γνωστοί στη Δύση ως οι «καλύτεροι ναύτες της 
Ανατολής». Έμπιστοι και αξιόπιστοι στις ευρωπαϊκές 
ναυτιλιακές αγορές, αλλά και αμείλικτοι καταδρομείς, 
περιζήτητοι στις αγγλικές μοίρες. 

Αιώνες υποταγής, σκότους και αμάθειας, έφεραν 
την αφύπνιση του εθνικού αισθήματος και την ιδέα της 
ελευθερίας χάριν του συγχρωτισμού των ναυτικών με 
την ελεύθερη Δύση. Η ελευθερία καρποφόρησε και 
ήρθε σ’ αυτόν τον τόπο μέσα από τη θάλασσα. Δεν 
μπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι νησιώτες δραστηριοποι-
ούνται στο γνώριμό τους υγρό στοιχείο, αναπτύσσονται, 
πλουτίζουν και γίνονται όλο και πιο δυνατοί. 

����
Τα νησιά του Αργοσαρωνικού και των ακριτικών Ψαρών 
απέκτησαν αξιόλογο στόλο από εξοπλισμένα εμπορικά 
πλοία με εμπειροπόλεμους καπεταναίους και ναύτες. 
Το τρινήσιο ναυτικό της Επανάστασης του ’21, που έδω-
σε ναυμάχους και μπουρλοτιέρηδες, ήταν έτοιμο. Με 
τα φέσια, τις βράκες και το φαρδύ ζωνάρι στα άσπρα 
καλντερίμια των νησιών τους, με τον ακονισμένο σαλ-
τιρμά και το βαρύ τρομπόνι στην κουβέρτα των καρα-
βιών. Τόλμησαν το απίστευτο: σήκωσαν κεφάλι στον 

τρομερό κατακτητή και σήκωσαν το βάρος του ναυτικού 
αγώνα όταν έπρεπε. Μικρά εξοπλισμένα σιτοκάραβα 
ανέλαβαν να αντιπαλέψουν με στόλους οθωμανικούς, 
πολυάριθμους και ισχυρούς και με μία εχθρική Ευρώπη. 

Τα εσωτερικά προβλήματα της Σουλτανικής αυτο-
κρατορίας ευνοούσαν τα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας, 
αλλά η Τουρκία παρέμενε μια μεγάλη δύναμη - σε 
στεριά και θάλασσα.
Ποια ήταν η ναυτική δύναμη του τρινήσιου ελλη-
νικού στόλου; 
Σύμφωνα με το Κατάστιχο των πλοίων που κατείχαν η 
Ύδρα και οι Σπέτσες στην έναρξη του αγώνα (Ιστορικό 
Αρχείο Ύδρας, τ. 16, σελ. 187), το οποίο καταρτίσθηκε 
κατ’ εντολή της «Επί των Ναυτικών Β. Γραμματείας της 
Επικρατείας» το 1833, ήσαν: Ύδρα 124, Σπέτσες 47. Αν 
δεχθούμε ότι ικανά πλοία για τακτικές ναυμαχίες ήσαν 
τα άνω των 200 τόνων, τότε οι αριθμοί των πλοίων 
γίνονται 73 και 46, αντίστοιχα. Τα Ψαρά, σύμφωνα με 
όλους τους ιστορικούς, διέθεταν τότε 40 πλοία.

Τα περισσότερα ελληνικά πλοία ήσαν εμπορικοί 
πάρωνες, με μέσο εκτόπισμα τους 250 τόνους περίπου 
και εξοπλισμένα με 8-16 ελαφρά κανόνια μικρού βε-
ληνεκούς και μικρότερες γολέτες. Το βασικό όπλο του 
ελληνικού στόλου ήταν το πυρπολικό που τρομοκρα-
τούσε τους Οθωμανούς, προκαλούσε σύγχυση στους 
σχηματισμούς των πλοίων τους και σοβαρές ζημιές.

Ενώ η δύναμη του στόλου της Κωνσταντινούπολης: 
Κατά τον Jurien de la Graviѐre, αποτελείτο από 17 

πλοία της γραμμής (4 τρίκροτα και 13 δίκροτα των 74 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο κοινός αγώνας των τριών ναυτικών νησιών

Του Αντιναυάρχου Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ ε.α.
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πυροβόλων), 7 φρεγάτες, 5 κορβέτες και πάρωνες. Ο 
ιστορικός Τρικούπης αυξάνει τις φρεγάτες σε 20. Έφε-
ραν βαριά πυροβόλα με μεγάλο βεληνεκές.

Τις τούρκικες αρμάδες ενίσχυαν οι μοίρες της Τύ-
νιδας, της Αλγερίας και ιδιαίτερα της Αιγύπτου με 
ευρωπαίους εκπαιδευτές και επιχειρησιακούς επιτελείς! 
Θαυμάζει κανείς και απορεί, πώς κατόρθωσαν απλοί 
εμποροκαπετάνιοι, σαν τον Μιαούλη, τον Τομπάζη, τον 
Σαχτούρη, τον Ανδρούτσο, τον Αποστόλη, τον Κριεζή, 
τον Κυριακού, τον Λεμπέση… να γίνουν στόλαρχοι και 
ναύαρχοι, ισάξιοι –κατά τον Γάλλο ναύαρχο και Ακα-
δημαϊκό Jurien de la Graviѐre– προς τους μεγάλους 
Άγγλους και Ολλανδούς ναυάρχους Drake, Tromp, 
Rhyther! Θαυμάζει κανείς, πώς κατόρθωσαν απλοί 
ναύτες, όπως ο Κανάρης, ο Παπανικολής, ο Πιπίνος, οι 
Ματρόζοι, ο Νικόδημος, ο Γιαννίτσης, ο Θεοχάρης, ο 
Μπότασης, ο Χατζηαναργύρου, οι Βωκαίοι, οι Βουλγα-
ραίοι, ο Μουσσούς, ο Τσάπελης, ο Μέξης… να γίνουν 
ναυμάχοι και πυρπολητές-στολοκάφτες - οι «μισοί 
θεοί» (ημίθεοι), κατά τον Ιωάννη Μακρυγιάννη.

Να τι είπαν δύο επώνυμοι:
-- Ο Υδραίος Αντώνιος Λιγνός, ακαδημαϊκός-ιστο-

ριοδίφης και Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου της 
Κοινότητος της Ύδρας, γράφει: «Η ναυτική δύναμις της 
Τουρκίας απέναντι της ναυτικής δυνάμεως των τριών 
νήσων ήτο φοβερά. Κολοσσοί και κινητά φρούρια τα 
πλοία της Τουρκίας, λέμβοι απέναντι αυτών τα ελληνι-
κά…Αλλά, όπερ σπουδαιότατον, υπήρχε η διαφορά εις 
το έμψυχον υλικόν. Οι ναύται των ελληνικών ήσαν 
εμπειρότατοι ναυτικοί. Αυτοί απετέλουν πριν, του 
τουρκικού στόλου την ψυχήν…Αυτοί ανερριχώντο εις 
τους ιστούς μετεωριζόμενοι μεταξύ του υγρού στοιχεί-
ου και του ουρανού δια τον χειρισμόν των ιστίων…
Εντεύθεν οι θρίαμβοι του ελληνικού στόλου, οσάκις 
ευρέθη αντιμέτωπος προς τον τουρκικόν». 

-- Ο δε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε λόγο που εκ-
φώνησε στην Πνύκα στις 8 Νοεμβρίου του 1836, είπε 
μεταξύ άλλων: «Όταν αποφασίσαμεν να κάμωμεν την 

επανάστασιν κανένας φρόνιμος δεν μας είπε: πού πάτε 
εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάραβα τα βατσέλα (τα 
τουρκικά πλοία γραμμής); Αλλά ως μία βροχή έπεσεν 
εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας και όλοι εσυμ-
φωνήσαμεν και εκάμαμεν την επανάστασιν».

Οι υπεύθυνες ηγεσίες των νησιών χειρίστηκαν όλο 
τον αγώνα με τρόπο που δείχνει ότι είχαν κατανοήσει 
καλά το σημαντικό ρόλο που είχε να παίξει το ναυτικό 
στην επανάσταση. Οι Πρόκριτοι (καραβοκύρηδες και 
παλαιοί καπετάνιοι) που άσκησαν την ανώτερη εποπτεία 
και οι εμπειρότεροι πλοίαρχοι ομάδων πλοίων (οι ναύ-
αρχοι και μοίραρχοι) που έδρασαν στις εκστρατείες, 
γνώριζαν τη θάλασσα και τις δυσκολίες της, πώς να τις 
αποφεύγουν και πώς να αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο. 
Είχαν σαφή αντίληψη των εννοιών των βασικών αρχών 
του ναυτικού πολέμου - της ναυτικής στρατηγικής και 
τακτικής, θα λέγαμε: επιθετικότητα, ευκινησία και κα-
ταδίωξη, έρευνα, αιφνιδιασμό και ιδίως εμμονή στο 
σκοπό. Σχέδια γραπτά δεν υπήρχαν, αλλά εντυπωσιάζει 
η ορθή γενική εικόνα που είχαν και ο σωστός αντικειμε-
νικός σκοπός που επέλεγαν. Τους έλλειπε η θεωρητική 
κατάρτιση, περίσσευε όμως η ναυτική αντίληψη και η 
πείρα μιας ζωής. Όσο παλαιότεροι, τόσο σεβαστότεροι, 
τόσο πιο αποδεκτοί· εδώ τα πρωτεία είχε ο Μιαούλης. 

Αρκετά διαφωτιστική, πάνω σε αυτά, είναι η επι-
στολή που έστειλαν οι Πρόκριτοι της Ύδρας προς τους 
στεριανούς Πελοποννησίους, στις 22 Απριλίου του 
1821: «…διότι ο αναγκαιότατος σκοπός του κοινού 
τούτου Αγώνος είναι το να καταβάλωμεν την θαλασ-
σίαν εκείνην δύναμιν του εχθρού, η οποία αν δεν απα-
ντηθή όχι μόνον καταστρέφει τας Κυκλάδας νήσους, 
αλλά και αυτήν την Πελοπόννησον». 

Ο δε Μιαούλης, όποτε εντόπιζε εχθρική μοίρα που 
συνόδευε μεταγωγικά με στρατό, κατά κανόνα επιτί-
θετο πρώτα κατά της μάχιμης αυτής μοίρας, διότι κα-
ταστρέφοντας αυτή, εύκολα στη συνέχεια η νηοπομπή 
γινόταν λεία του. Αυτό το σχέδιο εφάρμοσε στην πρώ-
τη νυχτερινή ναυμαχία έξω από το Ηράκλειο της Κρή-
της, την 1η Νοεμβρίου 1824, κατά του ενωμένου τούρ-
κο-αιγυπτιακού στόλου υπό τον Ιμπραήμ. Ήταν τότε 
που ο υπερφίαλος Ιμπραΐμης εξέπεμψε το σήμα: «Ο 
σώζων εαυτόν σωθήτω» και όλος στόλος του, μέσα σε 
πανικό, αλληλοσυγκρουόταν και διασκορπίστηκε στα 
Μικρασιατικά παράλια, πολλά φορτηγά του κατελή-
φθησαν ή βυθίστηκαν και πολλά πολεμοφόδια και 
αιχμάλωτοι έπεσαν στα χέρια των ελληνικών πλοίων. 
Λέγεται ότι τότε η Ύδρα γέμισε από ωραία αραβικά 
άλογα.

Εξαίρετοι ήσαν οι νησιώτες και στην εκτέλεση των 
επιχειρήσεων, δηλαδή στην τακτική των συμπλοκών. 
Με τη ναυτική επιδεξιότητα των κυβερνητών και ναυ-
κλήρων και την εμπειρία των πληρωμάτων στους χει-
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ρισμούς των αρμένων, κατόρθωναν 
να ελίσσονται, να αιφνιδιάζουν ή να 
διαφεύγουν όταν απαιτείτο. Η εξαπό-
λυση των πυρπολικών που ακολου-
θούσε ήταν αυτή που επέφερε τέτοια 
σύγχυση, αταξία και φόβο στον αντί-
παλο – ανεξάρτητα αν τελικά πυρπο-
λούντο ή όχι πλοία – ώστε δινόταν η 
ευκαιρία στους πάρωνες και τις κορ-
βέτες να πλησιάσουν τα οθωμανικά 
σε απόσταση βολής. 

Όμως, δεν ήσαν όλα ρόδινα στον 
ελληνικό στόλο. Για να πετύχουν οι 
στρατηγικοί σχεδιασμοί και οι τακτικοί 
χειρισμοί απαιτείτο συντονισμός, έλεγχος και διοίκηση 
μεταξύ των συνεργαζόμενων μοιρών των τριών νησιών, 
ακόμα και μέσα σε κάθε μοίρα ανεξάρτητα. Κι αυτό 
δυστυχώς δεν ίσχυε πάντοτε. Ενιαία διοίκηση στον ελ-
ληνικό στόλο δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε. Για 
να καταλάβουμε τα αίτια πρέπει να ανατρέξουμε στη 
σύσταση και οργάνωση των ελληνικών πληρωμάτων 
από παλιά, πριν από την επανάσταση. 

Η ιδιόμορφη συντροφοναυτική ναυτολόγηση των 
πληρωμάτων: συγγενική ως επί το πλείστον επάνδρω-
ση των καραβιών, συμμετοχή στα κέρδη ακόμη και με 
ιδιοκτησιακά μερίδια, όπως και ο ιδιόρρυθμος εκ κα-
ταγωγής αρβανίτικος χαρακτήρας των Υδραίο-Σπετσιω-
τών (πείσμα και αδιαλλαξία), συντηρούσαν ένα τοπι-
κιστικό-ανταγωνιστικό πνεύμα. Κάθε πλήρωμα, ακόμη 
και καπετάνιοι (εκόντες άκοντες), πρότασσαν τα οφέ-
λη και τα συμφέροντα του πλοίου τους και κάθε μοίρα 
τα οφέλη και τα συμφέροντα του νησιού της. Νοοτρο-
πίες που υπήρχαν από την προεπαναστατική εποχή. 

 Έτσι όμως δεν γίνεται ένας πόλεμος. Για τον λόγο 
αυτό, όπως άλλοτε έχουμε πει, παρατηρούντο συχνά 
δυσκολίες ανυπέρβλητες στην εκτέλεση των επιχειρή-
σεων και πολλές φορές εξέθεταν σε κίνδυνο τον ίδιο τον 
Αγώνα. Εγκατάλειψη εκστρατειών ή συγκεκριμένης 
επιχείρησης, είτε για λεία ουδετέρου καραβιού ή μεμο-
νωμένου εχθρικού, είτε λόγω καθυστέρησης μισθών 
(αφού τα αγγλικά δάνεια για τον αγώνα κατασπαταλιό-
νταν στις εμφύλιες συγκρούσεις!). Λένε, για να σταθεί 
κάποιος σαν καπετάνιος σε υδραίικο καράβι έπρεπε να 
είναι θηρίο ανήμερο, αλλά ούτε αυτό αρκούσε. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι 
και η απογύμνωση του ταμείου του Αγώνα που προ-
κάλεσαν, έφεραν την Κεντρική Επαναστατική Διοίκηση 
να εγκαταλείψει επανειλημμένα το Ναυτικό. 

Όλα αυτά αναφέρθησαν παρενθετικά για να δει-
χθούν οι εσωτερικές δυσκολίες που είχε ο απελευθε-
ρωτικός αγώνας και να επισημανθεί κάτι που δεν έχει 
εκτιμηθεί επαρκώς. Οι πρόγονοί μας εκείνοι, παρόλες 

τις ατέλειές τους, αντιμετώπιζαν στην 
πραγματικότητα δύο αντιπάλους ταυ-
τόχρονα: τον Οθωμανό και τον δύσκο-
λο - τον κακόν τους, θα λέγαμε - εαυτό. 
Και όμως τα κατάφεραν, και μάλιστα 
αρκετά, έκαναν το θαύμα: νίκησαν και 
ελευθέρωσαν τον τόπο τούτο. 

Οι μάχιμοι είχαν ριχτεί στη φωτιά 
της μάχης. Όλοι οι άλλοι, στα μετόπι-
σθεν, κι αυτοί μάχιμοι, με το όπλο της 
προσευχής και της καρτερίας κράτησαν 
ζωντανή την κοινωνία των νησιών τους 
και βοήθησαν με τον τρόπο τους. Κα-
νείς άπραγος, όλοι επί ποδός, χωρίς 

να τους επιστρατεύσει κανείς. 
Ο αγώνας ήταν σκληρός και μακρύς1, εξουθενωτικός 

και δυσβάσταχτος. Οι νησιώτες έγραψαν έπος ηρωικό. 
Όλοι φάνηκαν γενναίοι και υπέροχοι πατριώτες όταν 
χρειάστηκε. Πρόσφεραν αίμα και οικογένεια, πλοία και 
πλούτη, την ίδια την ζωή τους. Η υπέρβαση των τερά-
στιων ανισοτήτων και δυσκολιών, αποδίδεται στη θεία 
παρουσία κατά τον Αγώνα. Άλλωστε, η εθνική συνεί-
δηση των νησιωτών ήταν στέρεα δεμένη με την χρι-
στιανική τους πίστη και η πεποίθηση όλων ήταν ότι «Ο 
εδικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος», όπως το 
είπε ο Θ. Κολοκοτρώνης. Την ελευθερία την κέρδισαν 
με τα ίδια τους τα χέρια. Δεν τους την χάρισε κανένας. 
Έμειναν θρύλος στη λαϊκή παράδοση, υμνήθηκαν από 
τη Μούσα, δοξάστηκαν από την ποίηση και απαθανα-
τίσθηκαν από τις τέχνες.

Αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο του τρινήσιου ναυτικού 
μελέτησαν και πρόβαλαν σημαντικοί Έλληνες και ξένοι 
συγγραφείς:

--Ο Σπ. Τρικούπης, ο μεγάλος ιστορικός της επανά-
στασης, γράφει: «Τρία ασήμαντα νησίδια (Ύδρα, Σπέτσαι 
και Ψαρά) αντιπαρετάχθησαν ευτυχώς υπέρ της ελευ-
θερίας όλης της Ελλάδος προς μεγάλην και παλαιάν 
αυτοκρατορίαν και κατήσχυναν στόλους χιλιάκις και 
μυριάκις ανωτέρας δυνάμεως διά μόνων εμπορικών 
πλοίων και δια μόνων των χρημάτων τινών των κατοί-
κων…εβάστασαν δε και όλον τον ναυτικόν αγώνα διά 
των ιδιοκτήτων πλοίων, και κατά έτη διά του ιδίου 
πλούτου. Τινές των πλουσίων κατοίκων αυτών εξ αιτί-
ας των υπέρ πατρίδος χρηματικών θυσιών επτώχευσαν 
και όλοι ανεξαιρέτως εμίκρυναν τας ουσίας των…» 
(Τρικούπη, «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασεως», 
τόμ. 1, σελ. 114-118).

1 "Υπενθυμίζεται ότι οι ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα 
του 1821 διήρκεσαν σχεδόν εννέα ολόκληρα χρόνια (από 
Απρίλιο του 1821 έως Δεκέμβριο του 1829), γεγονός που 
οι περισσότεροι αγνοούν ή θεωρούν λανθασμένα ότι τα 
πάντα έληξαν στο Ναυαρίνο το 1827".
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--Ο Ιωάννης Φιλήμων, αγωνιστής του ’21, δημοσι-
ογράφος: «…Αι τρεις νήσοι της Ύδρας, Πετσών και 
Ψαρών προωρίσθησαν ως η πρώτη και η όλη βάσις της 
ενάρξεως του κατά θάλασσαν πολέμου…Ως μη ούσαι 
ασφαλείς υπό τους Τούρκους, τον αυτόν πάντοτε έπνε-
ον υπέρ της ελευθερίας ζήλον, ως και η Πελοπόννησος 
και η Στερεά. Ολιγάνθρωποι, κεχωρισμέναι απ’ αλλήλων, 
ουδέ υπό φρουρίου προστατευόμεναι εν πάση ανάγκη, 
επί μόνον εστηρίζοντο των πλοίων (Σ.Σ. τα ξύλινα τείχη), 
και τούτων αναρμοδίων κατά πολεμικού στόλου» (Φι-
λήμονος, «Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως», 
1, σελ. 96-97).

--Ο Διονύσιος Κόκκινος, ιστορικός, ακαδημαϊκός: 
«…Χωρίς πλοία, πολλά πλοία και τολμηρούς και ικανούς 
ναυτικούς, καμμία ελληνική πολεμική κίνησις δεν υπήρ-
ξε ποτέ δυνατή. Κατά το 1821 επανάστασις ελληνική, 
μη διαθέτουσα στόλον, θα ήτο παραφροσύνη…Αι τρεις 
νήσοι έγιναν οι φύλακες της επαναστάσεως» (Δ. Κοκ-
κίνου, «Η ελληνική επανάστασις», 1. σελ. 281).

-- Ο Ελβετός Ιωάννης Ιάκωβος Μάγιερ, φιλέλληνας, 
ήρωας της Επανάστασης, πολέμησε γενναία και έπεσε 
κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου· μαζί του σφαγιά-
σθηκαν η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους. Ετάφη 
στο Μεσολόγγι, στο «Μνημείο των Ηρώων», κάνει 
κρίσεις για το ναυτικό των Ελλήνων (απόσπασμα): «...
Οι μεγαλόψυχοι κάτοικοι των τριών ενδόξων νήσων 
Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών· οι γνήσιοι ούτοι υιοί της 
Ελλάδος απ’ αρχής του παρόντος αγώνος μας, έδειξαν 
πάντοτε τον αυτόν ένθερμον ζήλον εις όσα απέβλεπον 
το γενικόν της Πατρίδος όφελος…και ο αγωνοθέτης 
Θεός και η ευχή της Ελλάδος τους εστεφάνωσε πάντο-
τε εις δεκαπέντε σχεδόν σημαντικάς ναυμαχίας κατά 
του υπερηφάνου στόλου του τυράννου· η Ελλάς όλη 
εν γένει χρεωστεί την μέχρι τούδε συντήρησίν της εις 
την ναυτικήν δύναμιν των αυτών νήσων και εις τα αθά-
νατα κατορθώματα των εγκατοίκων των· …κανείς δεν 
δύναται ν’ αρνηθή, ότι μόνοι αυτοί οι ελεύθεροι άνδρες 
κατέβαλον και εξώδευσαν πάντοτε εξ ιδίων ποσότητας 
ολοκλήρων μιλλιονίων· και ότι δεν έχει αναλογίαν με 
αυτάς ό,τι έλαβον προς αποζημίωσιν…» (Αναστασίου 
Ορλάνδου, τ. Β΄. σς.80-83).

����
Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά. Μια κοινή ιστορική Μοίρα. 
Πολέμησαν, όπως πολέμησαν, αλλά ο αγώνας ήταν 
κοινός και νικηφόρος. Ομόθυμη πολεμική δράση ελ-
ληνικών ανταγωνιστικών κοινοτήτων είχε να συμβεί 
από το 479 π. Χ. στην περιώνυμη μάχη των Πλαταιών, 
μεταξύ ελληνικών πόλεων-κρατών και Μήδων2. Πριν 

2 Υπάρχει μεγάλος συσχετισμός δομικών διοικητικών ομοι-
οτήτων μεταξύ πόλεων-κρατών της κλασικής εποχής και 
ελληνικών ναυτικών κοινοτήτων κατά την τουρκοκρατία. 
Πολύ πριν από την Επανάσταση οι Οθωμανοί είχαν επιτρέ-

από το ’21, μία ξέφρενη και περιπετειώδης ιστορική 
πορεία προετοίμασε τα υλικά και τα έμψυχα πλούτη 
και ακολούθησε ένας πολυτάραχος και αιματηρός 
κοινός αγώνας για να καταδαπανηθούν όλα αυτά την 
κατάλληλη στιγμή. Χωρίς αυτές τις συμπτώσεις της 
ιστορικής σκοπιμότητας, η σκλαβιά θα καταπλάκωνε 
το γένος μας, άγνωστο μέχρι πότε.

Το τρινήσιο ναυτικό απεικονίζει τη διαχρονική εξάρ-
τηση του Έλληνα από τη θάλασσα για επιβίωση και 
ανάπτυξη, μια σχέση ζωής ή θανάτου –ένα καθαρά 
εθνικό ζωτικό συμφέρον- για την υπεράσπιση του οποί-
ου ο Έλληνας φθάνει στη σύγκρουση και τη θυσία. Να 
ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας του λαού μας 
προς κάθε ξένο επίβουλο. 

Ένας σημαντικός ποιητής της Επανάστασης τα έχει 
αποδώσει αυτά, με περισσή επιτυχία, πολύ καιρό πριν. 
Με ύφος της Επτανησιακής Σχολής, γεμάτο ρομαντισμό 
και λυρισμό, λέει:

«Χαίρετε, σεις καυχήματα
των θαυμασίων (Σπετζίας, Ύδρας, Ψαρών) σκοπέλων,

όπου ποτέ δεν άραξε φόβος κινδύνου.
Οθωμανέ υπερήφανε,

πού είσαι; νέον στόλον, φέρε, ώ μωρέ, και σύναξε·
νέαν δάφνην οι Έλληνες θέλουν αρπάξειν».

(“Ωκεανός” – Ανδρέας Κάλβος, 1792-1869)

φωτό ειλημμένη στις 19_11_2021 από το: https://www.maxmag.gr/agnosti-ellada/spetsesto-nisi-tis-
bouboulinas/
φωτό ειλημμένη στις 19_11_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_Ιάκωβος_Μέγιερ#/
media/Αρχείο:Meyer.jpg
φωτό ειλημμένη στις 19_11_2021 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ /Ανδρέας_Μιαούλης#/media/
Αρχείο:Miaoylis-elaio.jpg

ψει (από ανάγκη) στους ντόπιους προκρίτους των νησιών 
(“νοικοκυραίους”) να διαχειρίζονται ένα ημιαυτόνομο 
σύστημα εσωτερικής διοίκησης, με δική τους θρησκεία και 
δικά τους τοπικά συμφέροντα. Δηλαδή, είχε αναπτυχθεί 
και λειτουργούσε ένα σύστημα «νησιών-κρατών», ανε-
ξαρτήτων και με ανταγωνιστικά συμφέροντα μεταξύ τους.

Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγιερ (1798-1826). Μνημείο του 
Μάγιερ στο νεκροταφείο ηρώων στο Μεσολόγγι

Ιστορικά θέματα
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Ιστορικά θέματα

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Α’ υπήρξε ο μακροβιότερος 
Έλληνας μονάρχης και παράλληλα ένας από τους 

πλέον αγαπητούς στον ελληνικό λαό. Η δολοφονία του 
στις 5 Μαρτίου 1913 αποτέλεσε πραγματικό σοκ για τη 
χώρα αλλά και ένα από τα πλέον δυσάρεστα γεγονότα 
στην ιστορία της. Αν και το όλο περιστατικό έχει λάβει 
μεγάλες διαστάσεις, εντούτοις μέχρι και σήμερα εξακο-
λουθούν να είναι άγνωστα όχι μόνο τα αίτια αλλά και οι 
πραγματικοί της δράστες. Πώς όμως, φτάσαμε εκεί;
Η πορεία προς τη Θεσσαλονίκη
Στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, 
και το Μαυροβούνιον κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία με αποτέλεσμα την έκρηξη του 
Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο Ελληνικός Στρατός, υπό τον 
Διάδοχο Κωνσταντίνο, και το Βασιλικό Ναυτικό, υπό 
τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις 
τους που λίγο αργότερα όχι μόνο θα οδηγούσαν στον 
διπλασιασμό της Ελλάδας αλλά και στην προσθήκη 
αναρίθμητων σελίδων δόξας, ηρωισμού και θυσίας 

στην ήδη γεμάτη Ιστορία του έθνους. 
Ανοίγοντας το δρόμο πολεμώντας, ο Ελληνικός 

Στρατός θα φτάσει νικητής προ των πυλών της Θεσσα-
λονίκης, μια ανάσα πριν από τους Βουλγάρους. Εκεί, ο 
Διάδοχος Κωνσταντίνος θα ζητήσει την παράδοση της 
πόλης. Με τη σειρά του, ο Τούρκος διοικητής, Χασάν 
Ταξίν πασάς, θα αντιπροτείνει ως όρο την αποχώρηση 
όλου του Τουρκικού Στρατού μαζί με τον οπλισμό του, 
κίνηση που θα απορριφθεί από τον Κωνσταντίνο ο 
οποίος και θα δηλώσει πως δεν θα δεχτεί τίποτα λιγό-
τερο από την άνευ όρων παράδοση. Στις 14:00, της 26ης 
Οκτωβρίου, με ισχυρές βουλγαρικές δυνάμεις (1 ταξι-
αρχία και 1 μεραρχία) να απέχουν μόλις 3 ώρες, η πόλη 
τελικά θα παραδοθεί στον Ελληνικό Στρατό. Αμέσως, 
διατάχθηκαν η 7η Μεραρχία και 2 τάγματα ευζώνων να 
σπεύσουν να εισέλθουν στην πόλη ενώ ειδοποιήθηκε 
ο Βούλγαρος Μέραρχος να σταματήσει την προέλασή 
του γιατί η πόλη βρισκόταν πλέον σε ελληνικά χέρια. 

Στις 23:00 της ίδια μέρας, στο τουρκικό διοικητήριο 

Η Δολοφονία Του Γεωργίου Α’ 
Ένα Ανεξιχνίαστο Έγκλημα;

Του Χρήστου Σκλιβάνου Νομικού, Διεθνολόγου, Ιστορικού

Η δολοφονία του Γεωργίου Α’ σε λιθογραφία της εποχής.
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της πόλης, ο Χασάν Ταξίν πασάς θα υπογράψει και το 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης όπως θα του το έχει 
συντάξει ο Ίων Δραγούμης. Από πλευράς του Βασιλεί-
ου της Ελλάδος, το κείμενο υπεγράφη από τους Βίκτωρ 
Δούσμανη και Ιωάννη Μεταξά. Ο Ελληνικός Στρατός θα 
εισέλθει στην πόλη την επομένη ενώ δύο μέρες αργό-
τερα, στις 28, θα μπει στη Θεσσαλονίκη και ένα βουλ-
γαρικό σύνταγμα πεζικού κατά παραβίαση της υφιστά-
μενης ελληνο-βουλγαρικής συμφωνίας.

Ο Γεώργιος στην πόλη και η δολοφονία του
Στις 29 Οκτωβρίου, και δεδομένης της εύθραυστης κατά-
στασης που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη, θα εγκατα-
σταθεί σε αυτήν ο Βασιλεύς Γεώργιος Α’, προς επισημο-
ποίηση και εδραίωση της ελληνικής παρουσίας. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παραμονής του συνήθιζε να πραγματο-
ποιεί περιπάτους με ελάχιστη προστασία. Στις 5 Μαρτίου 
1913 εξήλθε της οικίας του, συνοδευόμενος από τον 
υπασπιστή του, Ταγματάρχη Φραγκούδη, για εθιμοτυπι-
κή επίσκεψη στο Γερμανό Ναύαρχο Γκόπφεν, επί του 
πολεμικού «Γκέμπεν» που ναυλοχούσε στο λιμάνι της 
πόλης. Στη διαδρομή του θα τον πλησιάσει ο Αλέξανδρος 
Σχινάς, ο οποίος και θα τον πυροβολήσει μία φορά. Ο 
Βασιλεύς θα νοσηλευτεί στο ιατρείο του Παπάφειου 
ιδρύματος όπου θα διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Στις 8 Μαρτίου, σε έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής, 
ο Διάδοχος Κωνσταντίνος θα ορκιστεί ως ο νέος Βασι-
λεύς των Ελλήνων, και στη συνέχεια θα αναχωρήσει 
αμέσως για Θεσσαλονίκη. Η σωρός του Γεωργίου θα 
μεταφερθεί στην Αθήνα όπου, στις 20 Μαρτίου, θα 
τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία, και θα ταφεί στα 
ανάκτορα του Τατοΐου.

Αλέξανδρος Σχινάς
Ποιος ήταν όμως ο δολοφόνος; Ήταν Σερραίος, κάτοικος 
Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο ίδιος, 
κατά την ανάκρισή του, ευρισκόμενος σε δεινή οικονο-
μική κατάσταση, και υποσιτιζόμενος, μετέβη στην Αθή-
να. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως εξαιτίας του υποσιτι-
σμού του προσβλήθηκε από φυματίωση. Μια μέρα, 
κατέφυγε στα ανάκτορα ζητώντας οικονομική αρωγή, 
ωστόσο απομακρύνθηκε από τον υπασπιστή του Βασι-
λέως. Αποχώρησε ταπεινωμένος και γεμάτος μίσος για 
τον Άνακτα. Αυτό ακριβώς το συμβάν, τόνισε ο Σχινάς, 
ήταν και η αιτία για την απόφασή του να τον δολοφονή-
σει. Στις 5 Μαρτίου 1913 θα τον πυροβολήσει και θα τον 
φονεύσει. Στη συνέχεια θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί 
στο Α/Τ Φαλήρου Θεσσαλονίκης από όπου, στις 6 Απρι-
λίου, «διελαθών της φρουρήσεως των χωροφυλάκων, 
ηυκτοκτόνησε πεσών εκ του παραθύρου», σύμφωνα με 
το επίσημο αστυνομικό ανακοινωθέν.

Θεωρίες γύρω από τη δολοφονία
Αμέσως μετά το θάνατο του Βασιλέως, διάφορες «θε-

ωρίες» άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, σχετικά 
με το ποιος και γιατί όπλισε το χέρι του Σχινά. Μέχρι 
σήμερα ωστόσο, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί.

Κατά μία άποψη, υπέρ της οποίας συνηγορεί και η 
αυτοκτονία του, ο Σχινάς ήταν «φρενοβλαβής». Σύμ-
φωνα με ορισμένους ιστορικούς, αλλά και τις Αρχές της 
εποχής, η απομάκρυνσή του από τα ανάκτορα (όταν 
ζητούσε βοήθεια) τον γέμισε φθόνο προς τον Βασιλέα. 
Ως εκ τούτου, η δολοφονία του Άνακτος θεωρήθηκε 
πράξη εκδίκησης, και όχι πολιτική εκδήλωση. Ωστόσο, 
υπάρχει ένα λογικό κενό. Αφού είχε πάρει τη σχετική 
απόφαση, γιατί δεν επιχείρησε να δολοφονήσει αμέσως 
τον Βασιλέα, στο αποκορύφωμα της αγανάκτησης και 
της απόγνωσής του; Δυσκολία δεν υπήρχε, καθώς ο 
Γεώργιος συνήθιζε να κάνει περιπάτους στην πρωτεύ-
ουσα, σε τακτική ώρα, χωρίς σωματοφυλακή. Γιατί 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης της 
Θεσσαλονίκης. Μπροστά διακρίνεται ο Τούρκος 
διοικητής της πόλης Χασάν Ταξίν πασάς. Δεξιά 

διακρίνονται ο Βίκτωρ Δούσμανης και δίπλα του 
αριστερά ο Ιωάννης Μεταξάς.

Η είσοδος του Βασιλέως Γεωργίου Α’ στη Θεσσαλο-
νίκη. Η παρουσία του επισφράγιζε την ελληνικότη-

τα της πόλης αποτελώντας ανοιχτή 
πρόκληση για τη Βουλγαρία.

Ιστορικά θέματα
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περίμενε τόσα χρόνια; Εάν αποδεχτούμε αυτή τη θεω-
ρεία διαπιστώνεται πως ο Σχινάς δεν έδρασε εν βρασμώ 
ψυχής αλλά επέδειξε μεγάλη υπομονή και επιμονή. 
Ενδεχομένως, να μπορούσε να γίνει λόγος και για κα-
τάστρωση σχεδίου δολοφονίας. Όλα αυτά όμως, έρχο-
νται σε αντίθεση με την αρχική διατύπωση περί διανο-
ητικής αστάθειας καθώς αν πράγματι ήταν φρενοβλα-
βής, τότε θα έπρεπε να είχε δράσει επιτόπου – ή του-
λάχιστον μερικές μέρες αργότερα – στην Αθήνα και όχι 
να περιμένει χρόνια για να τελέσει το έγκλημά του στην 
Θεσσαλονίκη.

Μία άλλη άποψη εκφράστηκε από τον πρωτοσύ-
γκελο της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γεννάδιο, ο οποί-
ος κλήθηκε από τη Βασίλισσα Όλγα να εξομολογήσει 
τον Σχινά. Ο κληρικός, στη διάρκεια των δύο επισκέψε-
ών του, μετατράπηκε από ιερέας σε ανακριτή, και 
προσπάθησε να αποσπάσει κάποια πληροφορία από 
τον δολοφόνο. Το συμπέρασμά του ήταν πως «ο απαί-
σιος κακούργος ήτο αναρχικός και, ως τοιούτος, ίσως 
να εχρησίμευσεν ως όργανον ξένης Δυνάμεως». Πράγ-
ματι, η βασιλοκτονία είχε λάβει ενδημικές διαστάσεις 
εκείνη την περίοδο, και κατά τα προηγούμενα έτη είχαν 
σημειωθεί άλλες δύο απόπειρες κατά της ζωής του 

Βασιλέως. Ωστόσο, ο Σχινάς δεν ανήκε σε κάποια ορ-
γάνωση, ούτε προέκυψε κάτι τέτοιο από την ανάκριση 
ή την εξομολόγησή του.

Σύμφωνα με τον Γ. Ρούσσο και την Ιστορία του Ελ-
ληνικού Έθνους «ο Σχινάς ήταν όργανο των γερμανικών 
μυστικών υπηρεσιών, και σκοπός της δολοφονίας ήταν 
η άμεση ανάρρηση στον θρόνο του Κωνσταντίνου, που 
τον θεωρούσαν ως φιλικότερα προσκείμενο προς την 
Γερμανία». Η άποψη αυτή είναι, σήμερα, και η πλέον 
διαδεδομένη ενώ για πολλούς λογίζεται και ως κρα-
τούσα. Αναμφίβολα, ο Γεώργιος ήταν ένας διαλλακτικός 
και μετριοπαθής μονάρχης ενώ θα μπορούσε να υπο-
στηριχθεί πως διακατεχόταν από φιλοαγγλικά αισθή-
ματα. Ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή 
την άποψη είναι οι υπαινιγμοί του ίδιου του Σχινά περί 
ανάμειξης του Γερμανού πρέσβη, καθώς και ότι ο Βα-
σιλεύς δολοφονήθηκε ενώ πήγαινε να συναντήσει τον 
Γερμανό ναύαρχο. Επίσης, η άνοδος του Κωνσταντίνου 
στο θρόνο έγινε αστραπιαία, και λίγο καιρό πριν την 
έκρηξη του Α’ Π.Π. Το γεγονός ότι είχε νυμφευθεί την 
αδελφή του Κάιζερ, Σοφία, ότι μετά τους «Βαλκανικούς 
Πολέμους» ο ίδιος ο Κάιζερ του έδωσε τη γερμανική 
στραταρχική ράβδο, ονομάζοντάς τον επίτιμο διοικητή 
συντάγματος του Γερμανικού Στρατού, αλλά και η ου-
δέτερη στάση του τα πρώτα χρόνια του Μεγάλου Πο-
λέμου, οδήγησαν στην προώθηση αυτής της θεωρίας 
από το βενιζελικό στρατόπεδο, κατά τη διάρκεια του 
Εθνικού Διχασμού.

Όσο γοητευτική κι αν φαίνεται αυτή η άποψη, πα-
ρουσιάζει αρκετά κενά. Όπως επισημαίνει και ο Σπ. 
Μαρκεζίνης, ο Γεώργιος είχε εκφράσει ανοιχτά την πρό-
θεσή του να παραιτηθεί υπέρ του Κωνσταντίνου, μετά 
τη λήξη του πολέμου. Αυτό αποτελούσε κοινό μυστικό, 
γνωστό σε όλους. Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος να δολο-
φονηθεί. Άλλωστε, το 1913, ουδείς μπορούσε να διανο-
ηθεί ότι ένα μόλις χρόνο αργότερα, θα δολοφονείτο ο 
Διάδοχος της Αυστροοουγαρίας και θα ξεσπούσε ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Επίσης, η άμεση ανάρρηση του 
Κωνσταντίνου δικαιολογείται από το ότι ο πόλεμος συ-
νεχιζόταν, και δεν μπορούσε να υπάρχει κενό ηγεσίας 
στην Ελλάδα και μάλιστα σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Ως 
προς τη στραταρχική ράβδο και την επίτιμη αρχηγία, 
αρκεί να αναφερθεί πως επρόκειτο για μία καθαρά τι-
μητική απονομή και μόνο. Ο Βασιλιάς της Αγγλίας, Γε-
ώργιος, ήταν επίσης επίτιμος Στρατάρχης και αρχηγός 
του Συντάγματος του Αννοβέρου, ομοίως και ο Βασιλιάς 
του Βελγίου, Λεοπόλδος. Τέλος, υπάρχουν και δύο άλλα 
γεγονότα που δύνανται να καταρρίψουν αυτόν τον 
ισχυρισμό αν και είναι γνωστά σε πολύ λίγους. Στις αρχές 
του Μεγάλου Πολέμου, ο Κωνσταντίνος είχε κάνει δύο 
διαβήματα για έξοδο της Ελλάδας στην παγκόσμια ανα-
μέτρηση στο πλευρό της Αντάντ, τα οποία, όμως, απορ-

Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ με την επίσημη στρατι-
ωτική στολή. Στο χέρι του κρατά τη γερμανική στρα-

ταρχική ράβδο, δώρο του Κάιζερ Γουλιέλμου Β’.

Ιστορικά θέματα
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ρίφθηκαν, την πρώτη φορά από τη Ρωσία και τη δεύτε-
ρη από τη Γαλλία. Μεσούντος δε του πολέμου, δέχτηκε 
τηλεγράφημα του Κάιζερ, που του ζητούσε την είσοδο 
της Ελλάδος στη σύγκρουση, υπέρ της Γερμανίας. Σύμ-
φωνα με το ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά, που ήταν 
παρών τη στιγμή εκείνη, ο Κωνσταντίνος, μόλις πληρο-
φορήθηκε το αίτημα, πλήρης αγανάκτησης και απευθυ-
νόμενος στο επιτελείο του, είπε: «Αυτός νομίζει πως 
επειδή μου έδωσε μια στραταρχική ράβδο είμαι Γερμα-
νός. Ξεχνά πως είμαι Έλληνας Βασιλέας και υπηρετώ τα 
συμφέροντα του έθνους μου.». Συνεπώς, αν ληφθούν 
υπόψη όλα τα προαναφερθέντα από κοινού με το γεγο-
νός ότι η θεωρία περί ανάμειξης των Γερμανών καλλι-
εργήθηκε εντέχνως από το βενιζελικό στρατόπεδο, κατά 
τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού και αποσκοπούσε 
στην υπονόμευση των ανακτόρων, δεν είναι δύσκολο να 
αντιμετωπίσει κανείς την όλη άποψη, τουλάχιστον με 
επιφυλακτικότητα.

Μία τελευταία, αλλά όχι και τόσο διαδεδομένη 
άποψη, θέλει τον Σχινά να δρα υπό την παρακίνηση 
Βουλγάρων κομιτατζήδων, οι οποίοι εκτελούσαν εντο-
λές των μυστικών υπηρεσιών της Σόφιας που, με τη 
σειρά τους, καθοδηγούνταν από τις μυστικές υπηρεσί-
ες της Ρωσίας. Την οπτική αυτή υποστηρίζει ο Γ. Φιλά-
ρετος. Πράγματι, μαζί με το βουλγαρικό σύνταγμα, στη 
Θεσσαλονίκη εισήλθαν κρυφά τις επόμενες ημέρες και 
ομάδες κομιτατζήδων υπό τον ταγματάρχη Τσιλιγκερώφ 
και τον Σαντάσκη, καθώς και η διαβόητη βουλγαρική 
οργάνωση Βε-Με-Ρο, γνωστή για τις δολοφονίες που 
είχε διαπράξει κατά το παρελθόν. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με τον εισαγγελέα Κανταρέ ο οποίος και διενήργησε 
την ανάκριση του Σχινά, ο τελευταίος: «…παρ’ όλο το 
ξύλο που έφαγε δεν έβγαλε τσιμουδιά…έκανε λόγο για 

σπουδαία και υψηλά πρόσωπα πίσω από την ενέργειά 
του τα οποία…ζήτησε να αποκαλύψει στη Βασίλισσα 
Όλγα». Πράγματι, η βασίλισσα επισκέφτηκε τον δολο-
φόνο στο κελί του.

Κανείς δεν έμαθε ποτέ τί ειπώθηκε μεταξύ τους. Ο 
Κανταρές συνεχίζει, υποστηρίζοντας πως «Ο Σχινάς δεν 
αυτοκτόνησε. Τον έριξε από το παράθυρο ανώτατος 
αξιωματικός της Χωροφυλακής». Η Βουλγαρία είχε κάθε 
λόγο να είναι δυσαρεστημένη από την εξέλιξη των 
γεγονότων, ομοίως και η Ρωσία, η οποία προωθούσε 
την ιδέα της Μεγάλης Βουλγαρίας (βλ. Συνθήκη Αγίου 
Στεφάνου 1878). Οι Βούλγαροι ήδη ετοιμάζονταν για 
το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με Έλληνες και Σέρβους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δολοφονίας του Γεωργί-
ου, με σκοπό την πρόκληση αστάθειας, δεν πρέπει να 
απορρίπτεται. Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως η Βασίλισσα 
Όλγα ήταν Ρωσίδα, της δυναστείας των Ρομανόφ. Αν, 
λοιπόν, η Πετρούπολη βρισκόταν πίσω από τη δολο-
φονία του συζύγου της, δεν είναι διόλου απίθανο να 
το απέκρυψε. Το μόνο κενό της θεωρίας αυτής είναι η 
πλήρης απουσία στοιχείων ως προς το τί αποκάλυψε 
ο Σχινάς στη Βασίλισσα, καθώς η ίδια δεν το είπε ποτέ 
και σε κανέναν.

Επιμύθιο
Η δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου Α’ είχε άμεσες 
συνέπειες στην πορεία του ελληνικού κράτους. Ως γνω-
στόν, η Ιστορία δεν γράφεται με ”αν”. Ωστόσο, διακιν-
δυνεύοντας μια θέση, θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα 
πράγματα, ενδεχομένως, να είχαν λάβει διαφορετική 
τροπή αν ο Γεώργιος δεν είχε δολοφονηθεί. Ήταν ένας 
πράος και συνετός μονάρχης, αρκετά δημοφιλής στο 
λαό και στο στρατό. Εκτός αυτού, ήταν ο μόνος που 
μπορούσε να συμβιβάσει τις δύο μεγάλες εσωτερικές 
δυνάμεις: τον Πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον Διάδοχο 
Κωνσταντίνο. Αν ζούσε, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε 
οδηγηθεί στον Εθνικό Διχασμό, να είχαμε συμμετάσχει 
ή αποφύγει τον Α’ Π.Π. υπό διαφορετικές συνθήκες κ.ο.κ. 
Το μόνο βέβαιο; Η απώλειά του έγινε αισθητή! 
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Την 1η Ιουλίου 1913, κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, 
απελευθερώθηκε η Δράμα μετά από 529 χρόνια υπο-
δούλωσης στους Τούρκους. 

Θεώρησα επιβεβλημένο να εξάρω τον απελευθε-
ρωτή της πόλεώς μου Σχη (ΠΖ) Μιχαλόπουλο Νικόλαο 
(Αρκαδικό) και να αναφέρω λίγα για την προσωπικό-
τητά του και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περι-
οχή. Προς τιμή του έχει λάβει το όνομά του ένα χωριό, 
λίγο έξω από την Δράμα, το ΑΡΚΑΔΙΚΟ και έχει στηθεί 
η προτομή σε ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης προ-
σφοράς του. 
Ποιος ήταν ο απελευθερωτής της Δράμας. 
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, στις 4 Μαΐου 
1858. Κατατάχθηκε στο Στρατό ως εθελοντής στις 24 
Ιουλίου του 1878. Αποφοίτησε από την Στρατιωτική 
Σχολή Υπαξιωματικών και προήχθη σε ανθυπολοχαγό 
στις 22 Σεπτεμβρίου 1885, σε υπολοχαγό στις 26 Μά-
ιου 1895, σε λοχαγό στις 24 Μαρτίου 1899, σε ταγμα-
τάρχη στις 16 Μάιου 1909, σε αντισυνταγματάρχη στις 
6 Ιουλίου 1911 και σε συνταγματάρχη στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 1913. Ήταν απόφοιτος Γυμνασίου και γνώριζε 
γαλλικά και ιταλικά. 

Μετέφρασε το «Δοκίμιο Κανονισμών» του Στρατη-
γού Πεταίν και του Ταγματάρχη Ζακεμό. Μετείχε στον 
Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους 1912-1913. Η δράση του στους Βαλκα-
νικούς Πολέμους υπήρξε αξιοσημεί-
ωτη. Υπήρξε Διοικητής του 21ου 
Συντάγματος Πεζικού στις μάχες Τιρ-
νάβου, Κατερίνης, Λουδία, κ.λπ. Διέ-
σωσε από βέβαιη καταστροφή την 
πόλη της Δράμας και προς τιμή του 
έχει δοθεί το όνομά του σε μια από 
τις οδούς της. Διετέλεσε Φρούραρχος 
Αθηνών. Αποστρατεύθηκε με το βαθ-
μό του Υποστρατήγου στις 26 Σεπτεμ-
βρίου 1921. Απεβίωσε στις 12 Ιανου-
αρίου 1943. Ο τάφος του βρίσκεται 
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Την 15η Οκτωβρίου 1912 επί κε-
φαλής του 21ου Συντάγματος Πεζικού 
συμμετείχε σε μάχες εναντίον Τούρ-
κων και Βουλγάρων. Την 1η Ιουλίου 

1913 επί κεφαλής του 21ου Συντάγματος Πεζικού και 
μίας Μοίρας Πυροβολικού βρίσκεται κοντά στη Δράμα. 

Στις 30 Ιουνίου 1913, το 21ο Σύνταγμα της 7ης Με-
ραρχίας υπό τον Σχη Νικόλαο Μιχαλόπουλο - Αρκαδικό, 
έλαβε διαταγή να κατευθυνθεί προς τη Δράμα και το 
ίδιο βράδυ έφθασε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της 
Άγγιστας. Με τη στρατιωτική εμπειρία και τη διορατι-
κότητά του, γνωρίζοντας και τον χαρακτήρα των αντι-
πάλων, συνειδητοποίησε έγκαιρα ότι απειλείτο άμεσα 
η πόλη της Δράμας με πυρπόληση και σφαγή των κα-
τοίκων της, όπως είχε συμβεί στο μαρτυρικό, Δοξάτο. 

Χωρίς να χάσει τον ελάχιστο χρόνο διέταξε ταχεία 
και ορμητική προέλαση του Συντάγματος στις νοτιο-
δυτικές παρυφές της πόλεως, ενώ ταυτόχρονα το πυ-
ροβολικό προσέβαλε τις εχθρικές δυνάμεις. Έτσι ο 
εχθρός υποχρεώθηκε να διασκορπιστεί σε διάφορες 
κατευθύνσεις, να διαλυθεί και να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην 
πόλη της Δράμας όπου εκτυλίχτηκαν συγκλονιστικές 
στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και συγκίνησης.

Ο τότε Μητροπολίτης Αγαθάγγελος υποδέχθηκε τον 
συνταγματάρχη, του παρέδωσε την πόλη και τον συ-
νεχάρη για τη νίκη. Σε βιβλίο, που έγραψε ο ίδιος ο 
ιεράρχης αναφέρει ότι, ο συνταγματάρχης Μιχαλόπου-
λος – Αρκαδικός απάντησε: «Την νίκην μας την οφεί-
λουμε εις τον Θεόν και ότι από όλους αναμένει να τον 

βοηθήσωμεν, ως πνευματικοί αρχηγοί, 
συμβουλεύοντες εις όλους ευταξίαν 
και ότι ουδείς ουδένα έχει δικαίωμα 
να βλάψη, ο δεν βλάπτων οιονδήπο-
τε, αυστηρώς θα τιμωρείται». 

Τους λόγους του Μιχαλόπουλου 
επηκολούθησαν ζωηρώταται ζητω-
κραυγαί.

Ο Κυπαρίσσιος συνταγματάρχης 
Νικόλαος Μιχαλόπουλος – Αρκαδικός 
εις την έκθεσή του σημειώνει: «Ούτω 
τη βοηθεία του Υψίστου εσώθη η 
ωραία πόλις της Δράμας εκ βεβαίας 
και εχθρικής καταστροφής, ως μετά 
δακρύων ανωμολόγουν οι κάτοικοι 
πάσης φυλής και θρησκεύματος, μη 
εξαιρουμένου και του Βούλγαρου Αρ-

Ιστορικά θέματα
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χιμανδρίτη, όστις παρέμεινε τεθείς υπό την προστασί-
αν του μητροπολίτου, επί δε των προσώπων των ήτο 
ζωγραφισμένη η φρίκη και ο φόβος».

Και ο ιεράρχης Αγαθάγγελος σημειώνει: «Η πόλη 
είναι ελεύθερη. Η υποδοχή του ελληνικού στρατού 
υπήρξε φρενιτιώδης. Άνδρες γυναίκες έκλαιον εκ της 
χαράς. Τα ζήτω εκ μέρους Ελλήνων, Μουσουλμάνων 
και Ισραηλιτών ήσαν συνεχή. Γυναίκες και κοράσια 
έρραινον και εστεφάνωνον τους στρατιώτας Οι Έλληνες 
στρατιώτες, πεζοί και ιππείς, έκλαιον και εκείνοι». 

Αλλά την ίδια μέρα, στο Δοξάτο, Βούλγαροι Στρα-
τιώτες και Κομιτατζήδες, κατά την αποχώρησή τους, 
την πυρπόλησαν και έσφαξαν τους περισσότερους 
κατοίκους, μεταξύ των οποίων ιερείς, γυναίκες, παιδιά 
και βρέφη. Από τους 3.000 κατοίκους, μόνο 120 κάτοι-
κοι επέζησαν της σφαγής, την οποία καταδίκασε ακόμη 
και ο Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης της Δράμας.

Σχετικά με τις σφαγές Δοξάτου, ο Ιταλός δημοσιο-
γράφος Μαγκρίνι, έγραψε: 

«Μετά από συστηματική έρευνά μου αποδείχθηκε 
ότι, τη νύχτα του Σαββάτου (29 Ιουνίου) οι Βούλγαροι 
τοποθέτησαν στην πεδιάδα τηλεβόλα και την αυγή της 
Κυριακής άρχισαν να βομβαρδίζουν το Δοξάτο. Οι 
κάτοικοι έντρομοι, άλλοι έφυγαν προς την Καβάλα, 
άλλοι προς τα βουνά και πολλοί κλείστηκαν στα σπίτια 
τους. 120 Βούλγαροι Ιππείς εμφανίστηκαν ξαφνικά, 
διαιρέθηκαν σε 2 ομάδες υπό τους Τχες Μπέρνεφ και 
Συμεώνωφ, και άρχισαν να διώκουν και να σπαθίζουν 
τους φυγάδες. Ακολούθησαν 400 Βούλγαροι Στρατιώ-
τες, που γύμνωναν τα θύματα και λόγχιζαν τους τραυ-
ματίες. Στη συνέχεια το Πεζικό εισήλθε στην πόλη, 
ακολουθούμενο από 2 άμαξες φορτωμένες με πετρέ-
λαιο. Αξιωματικοί και Στρατιώτες βίασαν και στη συ-
νέχεια εκτέλεσαν τα κορίτσια και τις γυναίκες που είχαν 
μείνει στην πόλη, ενώ σκότωναν βρέφη, πετώντας τα 
στον αέρα και λογχίζοντάς τα καθώς έπεφταν. Στη 
σφαγή συμμετείχαν και μουσουλμάνοι, που χωρισμέ-
νοι σε ομάδες των 5 υπό Βουλγαρική διοίκηση, σκότω-
ναν τραυματίες και έδειχναν τα μέρη όπου κρύβονταν 
Έλληνες, ενώ έλαβαν μέρος και πολλοί Αξιωματικοί, ο 
δε Τχης Βέρνεφ σκότωσε με το ξίφος του 4 και τραυ-
μάτισε άλλους 3, όπως με διαβεβαίωσαν αυτόπτες 
μάρτυρες. Η σφαγή συνεχίστηκε ως τις 5 μ.μ. Μετά οι 
Βούλγαροι αποχώρησαν φορτωμένοι λάφυρα, ενώ της 
φάλαγγάς τους προηγείτο ένας Στρατιώτης που παρί-
στανε το σημαιοφόρο, έχοντας στη λόγχη του καρφω-
μένο ένα μωρό 6 μηνών».

Μετά την απελευθέρωση της Δράμας, το απόσπα-
σμα προέλασε ΒΔ προς την στενωπό του Κερτζιράρ 
Τεπί. Από εκεί κατέβηκε προς το Τσέρνοβο, όπου ο 
εχθρός είχε οργανωθεί αμυντικά. Στις 4 Ιουλίου, το 
απόσπασμα κατέλαβε το Κ. Νευροκόπι και στη συνέχεια, 

στις 5 Ιουλίου επιτέθηκε μετωπικά προς τον εχθρό που 
κατείχε οργανωμένες και φυσικά οχυρές θέσεις στα 
υψώματα του Παπά Τσαΐρ και Κοπρίβλιανης, με 12-16 
Τάγματα και 12 πυροβόλα, ενώ από τα δυτικά επιτέ-
θηκε η κύρια δύναμη της 7ης Μεραρχίας, που στο 
μεταξύ είχε εκδιώξει τους απέναντί της εχθρούς, μετά 
από σκληρές μάχες στη Μπαμπίνα (σημερινή Μεγάλη 
Κορυφή, ύψος 1299 μ.) και στη Βροντού. 

Η συνδυασμένη επίθεση από τα νότια και δυτικά, 
ανάγκασε τους Βουλγάρους να υποχωρήσουν. Κατά τη 
διάρκεια της μάχης κυριεύθηκαν 6 πυροβόλα, ενώ και 
άλλα 18 πυροβόλα και 2 πολυβόλα εγκατέλειψε ο 
εχθρός υποχωρώντας. Η καταδίωξη συνεχίστηκε υπό 
βροχή ως αργά το βράδυ και σταμάτησε λόγω του 
σκότους αλλά και της καταστροφής μιας γέφυρας πριν 
το Νευροκόπι. Οι απώλειες της Μεραρχίας ανήλθαν 
σε 22 Οπλίτες νεκρούς και 5 Αξιωματικούς και 165 
Οπλίτες τραυματίες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Βούλ-
γαροι, αν και συνήθως υποχωρούσαν άτακτα, πάντοτε 
σχεδόν φρόντιζαν να καταστρέφουν πίσω τους γέφυρες 
και δρόμους. Το Βουλγαρικό Μηχανικό έκανε καλή δου-
λειά στις καταστροφές. Αλλά το Ελληνικό Μηχανικό 
έκανε ακόμη καλύτερη δουλειά στις επισκευές: Η σιδη-
ροδρομική γέφυρα του Στρυμόνα, της οποίας ένα τόξο 
μήκους 30 μέτρων είχε ριφθεί στον ποταμό, επισκευά-
στηκε σε 4 μόνο ημέρες υπό την επίβλεψη του μηχανι-
κού Κ. Χάβγερ και αποκαταστάθηκε η κίνηση των τραίνων, 
ενώ δίπλα, σε δύο μόνο μέρες, φτιάχτηκε και ξύλινη 
γέφυρα μήκους 180 μέτρων και πιο βόρεια, στον Νάρρον, 
φτιάχτηκε άλλη γέφυρα με λέμβους, σε λίγες μόνον 
ώρες. Επίσης επισκευάστηκαν και όλες οι γέφυρες που 
είχαν καταστραφεί κατά μήκος της αμαξιτής οδού. 

Είναι αλήθεια, ότι στις πρώτες ημέρες του πολέμου 
είχαν γίνει πολλά παράπονα για την βραδεία προέλα-
ση της 7ης Μεραρχίας. Αλλά με Μέραρχο και Επιτε-
λάρχη που προέρχονταν από το Μηχανικό και Τχη (ΜΧ) 
ως Διοικητή του Λόχου Μηχανικού, οι εργασίες Μηχα-
νικού της Μεραρχίας υπήρξαν υποδειγματικές.

Στις 6 Ιουλίου κατελήφθη και το Άνω Νευροκόπι, 
μετά από μάχη, κατά την οποία 3 Λόχοι του Ι/19 Τάγ-
ματος υπό τον Τχη Δημήτριο Παυλόπουλο, εκτόπισαν 
με τη λόγχη το Τάγμα του Τχη Παυλώφ, προξενώντας 
μεγάλες απώλειες στον εχθρό.

Με τις νίκες αυτές, ο Ελληνικός Στρατός έγινε κύρι-
ος στα δεξιά όλης της κοιλάδας του Νέστου. Συνεχίζο-
ντας την προέλασή της, η 7η Μεραρχία εισήλθε βαθιά 
στο Βουλγαρικό έδαφος και στις 9 Ιουλίου κατέλαβε 
την Μαχομία.    ■

«Μιχαλόπουλος Νικόλαος» φωτό ειλημμένη στις 20_11_21 από το: https://stratistoria.files.wordpress.
com/2014/09/mihalopoulos-arkadikos.jpg
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Ο Ιωάννης Τούμπας (1901 - 7 Μαΐου 1995) ήταν 
ήρωας πολέμου, Κυβερνήτης του «ΑΔΡΙΑ», 

Ιδρυτής του Ν.Ν.Α., Βουλευτής, Υπουργός, Μέλος 
της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, και αργότε-
ρα αναγορεύτηκε και Πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αντιναύαρχος Ι. Τού-
μπας είναι ο ιδρυτής αλλά και ο πρωτεργάτης 
για την ίδρυση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθη-
νών. Σε αυτό το έργο βέβαια συνέβαλαν και 
άλλοι δυναμικοί παράγοντες (Υπουργοί, Ναύ-
αρχοι) για την ίδρυση, θεμελίωση, κατασκευή 
αυτού του κοσμήματος στο κέντρο της Αθήνας 
που επί τόσα χρόνια προσφέρει τις εξαιρετικές 
ιατρικές νοσοκομειακές υπηρεσίες του στα στε-
λέχη του ΠΝ, πληρώματα ΠΝ, τις οικογένειές 
τους και όχι μόνο.

Στο ΝΝΑ όπως μπαίνουμε από την κύρια εί-
σοδό του δεξιά, υπάρχουν μεγάλες επιτοίχιες 
μαρμάρινες πλάκες, οι οποίες νομίζω ότι γρά-
φουν: ΔΩΡΗΤΕΣ, ΙΔΡΥΤΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ. Το όνομα 
του Ναυάρχου Ι. Τούμπα δεν αναγράφεται με 
χρυσά (ολόχρυσα) γράμματα... μήπως έγινε λά-
θος (ξεχάστηκε) από τον γράψαντα τα ονόματα 
στις πλάκες; 

Εάν λόγω στενότητος χώρου, στο σημείο αυτό 
δεν υπάρχει δυνατότητα για επιτοίχια μαρμάρι-
νη πλάκα, στο βάθος του έξω διαδρόμου, υπάρ-
χει μια μεγάλη πλατεία, στην οποία μπορεί να 
στηθεί μεγαλοπρεπής ανδριάντας του μεγάλου 
αυτού Ιδρυτή του Ν.Ν.Α.

Πιστεύω ότι έτσι θα τιμηθεί ο μεγάλος θεμε-
λιωτής του Νοσοκομείου μας...

Όλοι οι άλλοι που συνέβαλαν στην ίδρυση 
του νοσοκομείου, ας γραφτούν σε μικρότερες 
θέσεις με χρυσά γράμματα...

Ο Ναύαρχος σε διάλεξή του στις 28 Ιανουα-
ρίου 1987 στο ΝΝΑ είπε: «Το Πολεμικό Ναυτικό 
δεν πρέπει να λησμονήσει ΠΟΤΕ την αποφασι-
στική συμβολή εις την ανέγερσιν του Νοσοκο-
μείου, των αειμνήστων Υπουργών Στυλιανού 
Γονατά, Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξανδρου 
Σακελλαρίου και των Ναυάρχων Μεζεβίρη και 
Αντωνόπουλου».

Ο Ναύαρχος Ι. Τούμπας ΠΝ, ως διορατικός, 
πολέμησε στον πόλεμο αλλά πολέμησε και στην 
ειρήνη για την ανύψωση της πατρίδος μας. Αψή-
φισε τα πάντα για την πατρίδα του, για τους 
γονείς του, για τον αδελφό του με σύμμαχο την 
αγάπη του για το ΠΝ.

Ευεργέτης σε όλους εμάς που απολαμβάνου-
με σήμερα τις εξαίρετες υπηρεσίες που μας πα-
ρέχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σε επόμενο τεύχος θα αναφέρω αποσπασμα-
τικά από τη διάλεξη που έδωσε ο Ναύαρχος Ι. 
Τούμπας στο ΝΝΑ το 1987, και την δημοσίευσε 
ο Υποναύαρχος (Ο) Ν. Τσαπράζης ΠΝ ε.α. στο 
περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι» το 2018 για 
πληρέστερη αναλυτική ενημέρωση των αναγνω-
στών μας.    ■

Αντιναύαρχος Ι. Ν. ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΝ Βετεράνος Β΄Π.Π. 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑ 
ΙΔΡΥΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

του Πλοιάρχου (Ε) Γρηγορίου Γ. Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.
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Μέρος Α΄

Τ ο πέρασμα στην εφηβεία αποτελούσε ανέκαθεν 
ένα ιδιαίτερο κοινωνικό γεγονός σε όλους τους 

μεγάλους πολιτισμούς από την αρχαιότητα έως τον 
μεσαίωνα και αποτελεί ακόμη μία από τις σοβαρότερες 
δραστηριότητες στις κοινωνίες του τρίτου και αναπτυσ-
σόμενου κόσμου.

Στους αρχαίους Έλληνες το συμφέρον του κράτους 
καταλάμβανε την πρώτη θέση1 σε σύγκριση με τα συμ-
φέροντα του ατόμου2. Ο Σπαρτιάτης για παράδειγμα 
δεν ανήκε καθόλου στην οικογένειά του αλλά ανήκε 
ολοκληρωτικά στο κράτος. Στις υπόλοιπες Ελληνικές 
πόλεις οι νόμοι ήταν πιο επιεικείς. Οι φιλόσοφοι που 
ασχολιόντουσαν με την αγωγή της νεολαίας τακτικά 
κατέκριναν τις υπερβολές των Σπαρτιατών, εκ των 
πραγμάτων όμως αναγκάστηκαν να δανειστούν πολλά 
από αυτούς.

Ο απώτερος σκοπός της ελληνικής αγωγής ήταν η 
πρόοδος του κράτους. Τα παιδιά έπρεπε να εκπαιδευ-
τούν και να κατανοήσουν ότι έπρεπε κάποτε να φέρουν 
κάποιο όφελος στην πόλη, η εφηβεία δε εθεωρείτο η 
περίοδος μύησης των νέων στην πολεμική και κοινω-
νική ζωή της πόλης.  

Οι άρχοντες και ο λαός γνωρίζανε την ιδιαιτερότη-
τα της συγκεκριμένης φάσης των νέων και είχαν κα-
ταρτίσει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για τους 
έφηβους τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την ση-
μερινή στρατιωτική θητεία, αλά ήταν ένα πρόγραμμα 
προετοιμασίας των νέων για να μπορέσουν να γίνουν 
ενεργοί πολίτες, άξιοι μαχητές και υπεύθυνοι οικογε-
νειάρχες.

Τα αποδοτικότερα προγράμματα εκπαίδευσης των 
νέων στην αρχαία Ελλάδα εφαρμόζονταν στην Αθήνα 
με τον όρο Έφηβος, στην Σπάρτη με τον όρο Κρύπτης 
και στη Μινωική Κρήτη με τον όρο Αγέλης.

1  Ο Πλάτωνας δήλωνε ανοιχτά ότι τα παιδιά ανήκουν περισ-
σότερο στο κράτος παρά στους γονείς και ότι δεν μπορεί 
να τους επιτραπεί να αποφασίζουν αν πρέπει τα παιδιά να 
πάνε στο σχολείο ή όχι.

2  Αριστοτέλης έλεγε: Επειδή το κράτος έχει πάντα ένα σκοπό, 
η αγωγή πρέπει να είναι υποχρεωτικά η ίδια για όλα τα 
μέλη του και συνεχίζει: τον καιρό της δημοκρατίας η αγωγή 
να είναι δημοκρατική, τον καιρό της ολιγαρχίας να είναι 
ολιγαρχική και να βρίσκεται πάντοτε σε αντιστοιχία με την 
μορφή της διακυβέρνησης.

ΑΘΗΝΑ
Στην αρχαία Αθήνα το παιδί έως επτά ετών δεν έπαιρ-
νε καμία μορφή μόρφωσης3.

Το παιδάκι πολύ σπάνια αποχωριζόταν την μητέρα 
του, ζούσε μαζί της στον γυναικωνίτη ή στο υπόγειο 
τού σπιτιού, αφήνοντας έτσι τον άντρα στο διαμέρισμα 
του πάνω ορόφου, την συνόδευε δε σε όλες τις θρη-
σκευτικές τελετές π.χ. στην γιορτή των Θεσμοφορίων 
και συμμετείχε σε όλες τις οικογενειακές εορτές.

Τον 5ο αιώνα στην Αθηναϊκή αριστοκρατία διαδό-
θηκε η Λακωνομανία, όπου οι Λακεδαιμόνιες παρα-
μάνες έγιναν περιζήτητες στην Αθηναϊκή αριστοκρατία. 
Αυτές έδιναν στα παιδιά της Αθήνας τραχεία Σπαρτιά-
τικη αγωγή, δεν τα φασκιώνανε, δεν τα καλομαθαίνα-
νε στο φαγητό, δεν τα κουκουλώνανε όταν κοιμόντανε, 
τα μαθαίνανε να μην φοβούνται την μοναξιά και το 
σκοτάδι, να μην είναι απαιτητικά και να μην κλαίνε.

Εδώ μπορούμε να πούμε, ότι αυτές που έδιναν την 
πρώτη διδασκαλία στα παιδιά της Αθήνας, είναι οι 
μητέρες τους και οι τροφοί οι οποίες εκπαίδευαν το 
παιδί όχι μόνο με νανουρίσματα και τραγούδια, αλλά 
όταν έφταναν στην κατάλληλη ηλικία, να μπορούν να 
καταλάβουν τις ιστορίες της παράδοσης. 

Γνωρίζουμε επίσης πως το ανυπάκουο παιδί το 
απειλούσανε με διάφορους (μπαμπούλες) που τα 
ονόματα τους ήταν (Ακκώ, Αλφιτώ, Γελλώ, Γοργώ, 
Έμπουσα, Λάμια, Μορμώ ή Μορμολύκη, Εφιάλτης: 
κοπάδι μεγάλο και τρομαχτικό)! Ο λύκος χρησίμευε και 
αυτός σαν φόβητρο καθώς βλέπουμε στον μύθο του 
Αισώπου (Ο λύκος και η Γριά ). Στα φρόνιμα παιδιά 
διηγιόντουσαν διασκεδαστικές ιστορίες όπου τα ζώα 
είχαν τον πρώτο ρόλο.4 Απ’ αυτούς τους μύθους που 
ήταν μια διδασκαλία, έβγαινε ένα δίδαγμα, το δίδαγμα 
της πείρας5. 

Χωρίς αμφιβολία οι μητέρες και οι τροφοί μυούσαν 

3 Ο Πλάτωνας στους διαλόγους αναφέρει ότι η πλειοψηφία 
των νέων που σπούδαζαν ήταν γόνοι αριστοκρατικών οικο-
γενειών, ο δε Πρωταγόρας είναι πιο συγκεκριμένος και λέει: 
Τα παιδιά των βαθύπλουτων πάνε στο σχολείο νωρίτερα 
από τα άλλα παιδιά και τελειώνουν αργότερα απ' αυτά.

4 Τους Αισωπικούς ρόλους ο Σωκράτης τους ήξερε απ' έξω 
μέχρι τα γεράματά του και είχε βαλθεί να τους κάνει στίχους 
μέσα στη φυλακή λίγο πριν πεθάνει.

5 Ο γερο Φιλοκλέων θυμόταν αυτόν που άρχιζε έτσι «Μια 
φορά και ένα καιρό ένας ποντικός και μια νυφίτσα...».

Το πέρασμα στην εφηβεία στην αρχαία Ελλάδα 

Του Ανθυποπλοιάρχου (Ε) Γεωργίου Καλλιώρα ΠΝ ε.α.
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τα παιδιά στην μυθολογία και στους εθνικούς μύθους. 
Τους μετέδιδαν αυτά που είχαν μάθει στην παιδική 
τους ηλικία και αργότερα πηγαίνοντας στις θρησκευ-
τικές εορτές τα παρακολουθούσαν ως μυημένοι θεατές. 
Τα ετοίμαζαν για την μελέτη των ποιημάτων του Ομή-
ρου και του Ησίοδου που γινόταν από τον γραμματιστή 
(τον δάσκαλο της ανάγνωσης).

Αυτά μέχρι να γίνει το παιδί επτά ετών, γιατί από 
εκεί και πέρα άλλαζαν όλα ριζικά.

Το παιδί το έπαιρναν από τα μητρικά χέρια και το 
παρέδιδαν σε έναν παιδαγωγό6. Ο παιδαγωγός ήταν 
αυστηρός και η βέργα του ήταν το κύριο επιχείρημά 
του και η βασική μέθοδος αγωγής του. Συνόδευε τον 
νεαρό του κύριο παντού: στο σχολείο, στην παλαίστρα, 
στις δημόσιες τελετές, βάδιζε πάντα πίσω του κουβα-
λώντας τα βιβλία του, τις πλάκες, τα μουσικά όργανα 
και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν ο νεαρός μαθητής .

Στον δρόμο πρόσεχε να μην πιάσει το παιδί συζή-
τηση με κάποιον7, να βαδίζει με χαμηλωμένο το κεφά-
λι, τα μάτια του να είναι καρφωμένα στην γη και να 
κάνει στην άκρη όταν συναντάει κάποιον ηλικιωμένο.

Στο σπίτι ο παιδαγωγός ήταν υποχρεωμένος να 
μάθει καλούς τρόπους στο παιδί: ένα παιδί απαγορεύ-
εται να συζητάει με τους μεγάλους, ή να γελάει με 
χάχανα, δεν είναι σωστό να κάθεται με σταυρωτά τα 
πόδια ή το ένα πόδι πάνω στο άλλο και ούτε να στη-
ρίζει το πηγούνι πάνω στο χέρι του, επίσης όταν τον 
τρώει το δέρμα του, απαγορεύεται να ξύνεται μπροστά 
στον κόσμο, αλλά στα κρυφά όσο μπορεί πιο απαρα-
τήρητα, δεν επιτρέπεται να παίρνει φαγητό μόνος του, 
αλλά ούτε και να το ζητάει, το ψωμί το πιάνει πάντα 
με το αριστερό, ενώ τα άλλα φαγητά με το δεξί. Τα 
παστά να τα πιάνουν πάντα με τα δύο δάκτυλα, ενώ 
το κρέας, το ψάρι και το ψωμί με τα τρία και τέλος εάν 

6 Πάντοτε δούλος. Ο Πλάτωνας και αργότερα ο Πλούταρχος, 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα αλλά μάταια για το παραπάνω 
σύστημα αγωγής, γιατί ακόμη και τα πιο φωτισμένα μυαλά της 
εποχής προτιμούσαν να εμπιστεύονται δούλους για την δια-
παιδαγώγηση των δικών τους ανθρώπων. Π.χ. ο Περικλής εμπι-
στεύθηκε την διαπαιδαγώγηση του ανιψιού του Αλκιβιάδη σ' 
έναν Θράκα δούλο τον Ζώπυρο (που ήταν ανίκανος για όλες 
τις δουλειές εξαιτίας των γηρατειών.) (Πλάτωνας). Σύμφωνα 
με περιγραφές εκείνης της εποχής η γενική εντύπωση για τους 
παιδαγωγούς δεν είναι η καλύτερη, τα διάφορα σχόλια που 
τους χαρακτηρίζουν είναι τα εξής: μιλάει σπαστά ελληνικά, 
είναι ωμός, καβγατζής, μέθυσος κ.λπ.

7 Ο Σόλωνας έβγαλε νόμο που υποχρέωνε τους γονείς να 
μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο πριν από την ανατολή 
του ηλίου και να τα παίρνουν πριν την δύση του ήλιου για 
να αποφύγουν τους κινδύνους της διαδρομής μέσα στο 
σκοτάδι. Επίσης απαγόρευαν σε νέους και σε ξένα πρόσω-
πα να μπουν μέσα στο σχολείο, όταν τα παιδιά βρίσκονταν 
εκεί χτυπώντας έτσι την παιδεραστία.

στο δωμάτιο μπαίνει κάποιος ηλικιωμένος το παιδί 
πρέπει να σηκώνεται όρθιο.

Ο παιδαγωγός είχε ακόμη μία πιο σημαντική απο-
στολή : έπρεπε να είναι ο μόνιμος συνοδός του παιδιού 
έως την εφηβεία του, έπρεπε  να τον επιβλέπει συνέχεια, 
για την ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα του, να του 
απαγορεύει συναντήσεις με ύποπτα άτομα ή να πλη-
σιάζει σε χώρους όπου μπορεί να δει ή να ακούσει 
πράγματα τα οποία θα είναι επικίνδυνα για την δια-
μόρφωση του χαρακτήρα του. 

Όση ώρα το παιδί ήταν στο σχολείο, ο παιδαγωγός 
καθόταν στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας και άκουε τον 
μαθητή. Έτσι αφού ήταν παρών ο παιδαγωγός στο 
μάθημα μπορούσε αργότερα στο σπίτι να βοηθήσει το 
παιδί να επαναλάβει τα μαθήματά του. 

Στην Αθήνα δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία, υπήρχαν 
πάρα πολλά, αλλά όλα ανήκαν σε ιδιωτικούς δασκάλους. 
Πριν τον πέμπτο αιώνα αρκούσε κάποιος να ξέρει να 
γράφει και να διαβάζει για να κάνει τον δάσκαλο. Δεν 
χρειαζόταν να έχει κανένα δίπλωμα.

Οι δάσκαλοι και κυρίως οι βοηθοί θα πρέπει να 
πληρώνονταν από τα χρήματα που έδιναν οι γονείς 
των μαθητών και θα πρέπει να έπαιρναν πολύ λίγα 
χρήματα πριν από το δεύτερο ήμισυ του πέμπτου αι-
ώνα. Με την εμφάνιση των σοφιστών άρχισαν να εμ-
φανίζονται πραγματικοί καθηγητές με κύρος και με 
καλές αμοιβές για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. 

Στα σχολεία οι δάσκαλοι κάθονταν σε καρέκλες που 
η πλάτη και τα πόδια ήταν κυρτά. Οι καρέκλες αυτές 
λεγότανε θρόνοι οι οποίοι είναι οι πρόδρομοι των 
εδρών. Οι μαθητές, οι παιδαγωγοί και οι βοηθοί του 
δασκάλου κάθονταν σε σκαμνάκια με ίσια πόδια και 
χωρίς ράχη. Δεν υπήρχαν τραπέζια και οι μαθητές 
έγραφαν σε κέρινες πλάκες, τις οποίες τις ακουμπούσαν 
πάνω στα γόνατά τους και ήταν πολύ σκληρές. Επάνω 
σ’ αυτές μπορεί να έβαζαν και ένα φύλλο παπύρου. 

Στο σχολείο, ο δάσκαλος μόλις τα παιδιά μάθαιναν 
να διαβάζουν, τα έβαζαν να διαβάζουν δυνατά στην 
τάξη, καθισμένα πάνω στα σκαμνάκια, τους στίχους 
των μεγάλων ποιητών και τα ανάγκαζαν να τους απο-
στηθίζουν. Οι κιθαριστές με την σειρά τους, όταν ο 
μαθητής ήξερε να παίζει όργανο, τον έβαζαν να μάθει 
και άλλα έργα των λυρικών ποιητών.

Το παιδί άρχιζε πρώτα να μαθαίνει να διαβάζει και 
μετά να γράφει. Έπρεπε πρώτα - πρώτα να μαθαίνει 
να λέει απ’ έξω τα ονόματα των γραμμάτων της αλφα-
βήτου και τα χάραζε στην μνήμη του με μνημονικούς 
στίχους.

Στην αρχαία Αθήνα τα μαθήματα προχωρούσαν 
αργά από το πιο απλό έως το πιο περίπλοκο, από το 
γράμμα στην συλλαβή με δύο γράμματα (βήτα και άλφα 
= βα), ύστερα στη συλλαβή με τρία και τέσσερα γράμ-
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ματα και στη συνέχεια ασκούνταν το παιδί με λέξεις 
πολύ σπάνιες και δύσκολες, όπως λύγξ. Δεν έκαναν 
καμία προσπάθεια να του κάνουν τα πράγματα πιο 
εύκολα. Ίσα-ίσα πίστευαν, πώς όταν υπερνικηθεί η πιο 
μεγάλη δυσκολία, αυτό που απομένει θα το μάθει πιο 
εύκολα. Υπήρχαν συλλαβιτάρια στα οποία οι συλλαβές 
κάθε λέξεις ήταν χωρισμένες.

Η ανάγνωση θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη για-
τί δεν χρησιμοποιούσαν σημεία στίξεις αλλά ούτε και 
διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις.

Με πρωτόγονες μεθόδους εκμάθησης, ανάγνωσης 
και γραφής η εκπαίδευση των μαθητών διαρκούσε 
πολύ καιρό, συνήθως διαρκούσε τρία έως τέσσερα 
χρόνια. Το παιδί, όπως προαναφέραμε, ήξερε να δια-
βάζει και να γράφει σχετικά καλά. Στην αρχή το έβαζαν 
να μαθαίνει στίχους απ’ έξω. Έπειτα κομμάτια ποιητών 
όλο και πιο μεγάλα και ιδίως του μεγαλύτερου ποιητή 
του Όμηρου.

Ο Ηράκλειτος έγραψε κάποτε:
«Από την πιο τρυφερή ηλικία στο άδολο πνεύμα 

του παιδιού που κάνει τις πρώτες σπουδές, δίνουν τον 
Όμηρο για τροφή: είναι πολύ σωστό να ρουφάει το 
πνεύμα μας από τα σπάργανα το γάλα των στίχων του. 
Μεγαλώνουμε και είναι πάντα κοντά μας.»

Στο σύστημα αγωγής των Ελλήνων η μουσική μόρ-
φωση των νέων ήταν ένας από τους βασικότερους 
παράγοντες της εκπαίδευσής τους.

Ο νεαρός Αθηναίος μόλις μάθαινε να γράφει και να 
διαβάζει έπρεπε να αρχίσει να μαθαίνει μουσική. Στα 
Αθηναϊκά σχολεία η μουσική άρχιζε μαζί με την λογο-
τεχνία.

Η μουσική φαινόταν αληθινά στους Έλληνες σαν το 
ουσιαστικό μέρος και σαν το καλύτερο σύμβολο κάθε 
μόρφωσης. Ο άνθρωπος, ο πραγματικά μορφωμένος 
είναι ο μουσικός ανήρ8. 

Από ιστορική άποψη η διδασκαλία της μουσικής θα 
πρέπει να άρχισε πολύ παλαιότερα από την διδασκαλία 
των γραμμάτων. Σε όλες τις εποχές οι Έλληνες μάθαιναν 
μουσική και χορό και θεωρούσαν την εκμάθηση του 
τραγουδιού και των μουσικών οργάνων σαν την βάση 
της παίδευσης των ελευθέρων πολιτών.

Ήδη από την Ομηρική εποχή οι τραγουδιστές, οι 
αοιδοί,που υμνούσαν τα παλιά κατορθώματα περιβάλ-
λονταν με εκτίμηση και σεβασμό όπως δηλώνει ο Οδυσ-
σέας στους Φαίακες.

«Γιατί έχουν δόξα και τιμή
στη γη οι τραγουδιστές
απ’ όλους, που τους έμαθε
να τραγουδούν η Μούσα

8 Ο Θεμιστοκλής παραδέχονταν πώς η μόρφωσή του ήταν 
λειψή γιατί δεν είχε μάθει να παίζει καλά κιθάρα.

και αγάπησε το γένος τους 
ξέχωρα απ’ όλα τ’ άλλα».
Είναι χαρακτηριστικό πως το ίδιο το όνομα της μου-

σικής προέρχεται από τις Μούσες, τις θεές που προε-
δρεύουν σε κάθε καλλιτεχνική και πνευματική δραστη-
ριότητα του ανθρώπου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης είναι η μουσι-
κή προσφορά που οι επιζώντες κάνουν στους συγγενείς 
ή στον φίλο που δεν υπάρχει πια.

Τι χρειάζεται, αυτό το φτωχό σώμα που πιστεύουν 
πως ζει κάτω από τη γη κάτι άλλο από προσφορές; του 
χρειάζεται η πνευματική ευχαρίστηση. Να γιατί μέχρι 
τον τάφο φροντίζουν να δίνουν χαρά στον νεκρό, κά-
νοντας να φτάσουν κοντά του οι ήχοι της μελωδίας 
που τον μάγευαν σε όλη του την ζωή. 

Λένε πώς η μουσική εξημερώνει τα ήθη, αλλά για 
τους Έλληνες ήταν η πρώτη κατάσταση του πολιτισμού 
και κάθε τροποποίηση που γινόταν στην τεχνική της 
μουσικής, τους φαινόταν επικίνδυνη και ικανή να αλ-
λάξει την ηθική ισορροπία όλου του σώματος της πο-
λιτείας και ολόκληρου του κράτους.

«Πρώτο χρέος των παιδιών η σιωπή, 
τσιμουδιά να μην βγάζουν, 
στους δρόμους με τάξη και μαζί,
γειτονόπουλα αν ήταν, 
γραμμή να βαδίζουν να πάνε να ακούσουν
της κιθάρας το μάθημα, 
δίχως χοντρό πανωφόρι, 
και ας έπεφτε χιόνι9».
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προέβλεπε ότι μαζί 

με την ανάπτυξη του μυαλού ταυτόχρονα ξεκινούσε 
και η σωματική ανάπτυξη.

Στην Αθήνα10 και την Σπάρτη το πρόγραμμα της 
γυμναστικής ήταν καθορισμένο με νόμο και ήταν κάτω 
από τον απόλυτο έλεγχο του κράτους, υπήρχαν δε 
παιδαγωγοί και ειδικοί υπάλληλοι που παρακολουθού-
σαν την τήρηση των αποφάσεων.

Οι νεαροί Αθηναίοι εκπαιδευόντουσαν στις παλαί-
στρες από τα δώδεκ;a τους χρόνια. Οι παλαίστρες όπως 
και τα σχολεία ήταν ιδιωτικές και έφεραν το όνομα του 
ιδιοκτήτη11 τους, σε αντίθεση με τα γυμνάσια που ήταν 
κρατικά12. Στις παλαίστρες κυριαρχούσε ο παιδοτρίβης 
που ήταν υπεύθυνος για την σωματική εκπαίδευση των 
νέων. Κυκλοφορούσε ανάμεσα στους νέους και διηύ-

9 Αριστοφάνης (Νεφέλες, στίχοι 963-965)
10 Από τον καιρό του Σόλωνα στην Αθήνα η γυμναστική ήταν 

υποχρεωτική.
11 Που ταυτόχρονα ήταν και παιδοτρίβης.
12 Στην Αθήνα υπήρχαν τρία γυμνάσια: Η Ακαδημία στην 

βορειοδυτική πλευρά της πόλης, το Λύκειο στην δεξιά 
όχθη του Ιλισού και το Κυνοσάργες που ήταν κτισμένο 
στον δρόμο προς την Κηφισιά.
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θυνε τις ασκήσεις με μία μακριά διχαλωτή βέργα με την 
οποία τιμωρούσε τους απείθαρχους. Φορούσε πορφυ-
ρή χλαμύδα και την έβγαζε μόνο όταν ήταν να δείξει στα 
παιδιά κάποια άσκηση. Είχε συχνά κάτω από τις διατα-
γές του βοηθούς που τους διάλεγε ανάμεσα από τους 
μαθητές του. Παρακολουθούσε το παράστημα των μα-
θητών που έπρεπε να βαδίζουν ίσια με τις μύτες των 
ποδιών τους προς τα έξω. Τρία ήταν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής γυμναστικής: η τέλεια γυμνό-
τητα του αθλητή (η λέξη γυμναστική προέρχεται από 
την λέξη γυμνός), η χρήση αλοιφών από λάδι και το 
παίξιμο του αυλού όσο κρατούσαν οι ασκήσεις.

Οι κύριες σωματικές ασκήσεις των νέων στην πα-
λαίστρα ήταν η πάλη, ο δρόμος, το άλμα, ο δίσκος και 
το ακόντιο.

Σε κάθε παλαίστρα υπήρχε τουλάχιστον ένας αυ-
λητής. Η δουλειά του ήταν όχι μόνο να ρυθμίζει τις 
ασκήσεις ευκαμψίας αυτό που σήμερα ονομάζουμε 
σουηδική γυμναστική, αλλά ακόμη και την ρίψη του 
δίσκου ή του ακοντίου αλλά και τα άλλα αθλήματα.

Από την εποχή του Πεισιστράτου, τον έκτο αιώνα 
γινόταν στην γιορτή των Παναθηναίων ένας αγώνας 
που συμμετείχαν μόνο παιδιά, το πένταθλο, που πε-
ριελάμβανε πέντε αγωνίσματα: την πάλη, τον δρόμο, 
το πήδημα, την ρίψη δίσκου, και το ακόντιο. 

Η πάλη ήταν το κατεξοχήν αγώνισμα, αυτή είχε 
δώσει και το όνομά της στις παλαίστρες. Τα παιδιά 
αρχίζουν ισιώνοντας το έδαφος με ένα φτυάρι εργαλείο. 
Έπειτα αγωνίζονταν δύο -δύο με τα κεφάλια χαμηλω-
μένα, τα μπράτσα τεντωμένα μπροστά και προσπα-
θούσαν να πιάσουν τον αντίπαλό τους ή από τον καρ-
πό ή από τον λαιμό ή από την μέση. 

Τα αγωνίσματα του δρόμου ήταν πολλά: δρόμος 
ταχύτητας, μήκος σταδίου13, η διπλού σταδίου (δίαυλος) 
ή τετραπλού σταδίου (ίππιος) και ο δρόμος μεγάλου 
μήκους που μπορούσε να φτάσει μέχρι είκοσι τέσσερα 
στάδια, δηλαδή περισσότερα από τέσσαρα χιλιόμετρα.

Στο πήδημα οι Έλληνες φαίνεται ότι συνήθιζαν μόνο 
το άλμα εις μήκος μετά φοράς. Και στο αγώνισμα αυτό 
όπως και στην πάλη, τα παιδιά πρώτα ίσιωναν με το 
φτυάρι το έδαφος στο σημείο που θα έπεφταν μετά 
το άλμα. 

Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν βλέπουμε 
σχεδόν ποτέ μέσα στους άλλους αγώνες την κολύμβη-
ση, ενώ οι Έλληνες είναι ναυτικός λαός14, πολύ σπάνι-
ες είναι επίσης οι κωπηλασίες και οι λεμβοδρομίες. 
Ίσως εξηγείται το γεγονός ότι οι Έλληνες ήρθαν από 
βορρά από ηπειρωτική περιοχή και τα αγωνίσματα 

13 Τα αγωνίσματα ήταν διαφορετικά από πόλη σε πόλη. 
14 Έλεγαν χαρακτηριστικά, πως κουτός είναι εκείνος που δεν 

ξέρει να διαβάζει και να κολυμπά.

καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παράδοσή τους.
Στο δέκατο έκτο έτος της ηλικίας η εκγύμναση των 

νέων σε γενικές γραμμές τελείωνε, τα παιδιά των φτω-
χών15 άρχιζαν να εργάζονται διότι δεν είχαν την οικο-
νομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε ανώτερα σχο-
λεία16.

Τα παιδιά των πλουσίων όμως σπούδαζαν ακόμη 
για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο17, ήταν δηλαδή κάτω 
από την εκπαίδευση και παρακολούθηση της ομάδος 
ενός σοφιστή, ενός φιλοσόφου ή ενός ρήτορα στον 
οποίον οι γονείς του πλήρωναν πολλά χρήματα.

Ο νεαρός Αθηναίος18 στην εποχή του Περικλή, με-
λετάει την διδασκαλία του Αναξαγόρα, διαβάζει με 
θαυμασμό τις αστρονομικές θεωρίες του Μέτωνα, 
συζητάει με πάθος για τα φιλοσοφικά έργα του Δήμω-
να και του Πρωταγόρα και ενημερώνεται για πρώτη 
φορά για τις τολμηρές απόψεις των σοφιστών.  

Στα δεκαοκτώ τους οι νέοι της Αθήνας, ήξεραν να 
διαβάζουν, να γράφουν, να χορεύουν, να τραγουδούν, 
να παίζουν λίρα και αυλό, ξέρανε επίσης να κολυμπάνε, 
να ιππεύουν, να παλεύουν, να τρέχουν και να πηδάνε.

Είχαν μάθει να απαγγέλουν στίχους από τα έργα 
του Ομήρου και του Ησιόδου και από άλλους λυρικούς 
ποιητές, αλλά πάνω απ’ όλα ήξεραν να φέρονται σε 
κάθε συναναστροφή. Ήταν δηλαδή τέλειοι νέοι.

Αλλά στα δεκαοχτώ τους οι νέοι της Αθήνας19 για 
να μπορούν να θεωρούνται Αθηναίοι πολίτες, έπρεπε 
να περάσουν άλλη μία δοκιμασία, την δοκιμασία της 
εφηβείας, μία δοκιμασία με καθαρά στρατιωτικό χα-
ρακτήρα. Οι καθοδηγητές τους εκλέγονταν κατευθείαν 
από το κράτος και ο ανώτερος διοικητής ανήκε στους 
στρατηγούς.

Συνεχίζεται

15 Γνωρίζουμε ένα ανέκδοτο μ’ εκείνον τον Αθηναίο, που το 
482 ζήτησε από τον Αριστείδη να γράψει το ίδιο του το 
όνομα πάνω σ' ένα όστρακο γιατί δεν ήξερε να γράφει. 

16 Φαίνεται πως τον πέμπτο αιώνα η μόρφωση στην Αθήνα 
είχε μεγάλη διάδοση στα χρόνια του πελοποννησιακού 
πολέμου, δεν υπήρχαν αγράμματοι ανάμεσα στα πρόσω-
πα του Αριστοφάνη: ακόμη και ο χωριάτης Στρεψιάδης στις 
Νεφέλες, ακόμη και ο χοντρός αλλαντοπώλης Αγοράκρητος 
στους Ιππείς, ξέρουν τα γραμματάκια τους. 

17 Ένας από τους πιο ξακουστούς δασκάλους των νέων της 
Αθήνας ήταν ο Ισοκράτης.

18 Ο Πλάτωνας λέει ότι μόνο στη μάθηση ο άνθρωπος γίνε-
ται η πιο τέλεια και θεία ύπαρξη, ενώ ο αμαθής είναι το 
ποιο άγριο δημιούργημα απ' όσα υπάρχουν στη γη, ενώ ο 
Ισοκράτης συμβουλεύει να μην ανακατεύει κανείς, το θολό 
νερό και τις ακαλλιέργητες ψυχές.

19 Η εφηβεία άρχιζε με την εγγραφή του νέου, στους κατα-
λόγους των πολιτών γι’ αυτό έπρεπε να περάσει από την 
παραπάνω δοκιμασία.
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Σ τα πλαίσια της αμοιβαίας ιστορικής αμυντικής 
συμφωνίας που πραγματοποίησε η χώρα μας με 

την μεγαλύτερη Δύναμη στον κόσμο τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), ακολουθώντας και τις συμ-
βουλές του αιώνιου και πάντα επίκαιρου ιστορικού της 
αρχαίας Ελλάδας του Θουκιδίδη «εάν δεν είσαι ισχυ-
ρός… δημιούργησε συμμαχίες…»

Το 1940 στον Β΄ ΠΠ η Ελλάδα συμμάχησε με την 
Αμερική και όχι μόνο κατά του Άξονα της ναζιστικής 
Γερμάνίας. Πολέμησε για την ελευθερία και την ακε-
ραιότητά της, θυσίασε τα παιδιά της και υπέστη τερά-
στιες ανεπανόρθωτες δομικές καταστροφές, που στη 
συνέχεια, μετά την λήξη του πολέμου ο τότε πρόεδρος 
των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν βοήθησε το ελληνικό κράτος 
οικονομικά και υλικά για να επανορθώσει τις ανυπο-
λόγιστες ζημιές που υπέστη, με το γνωστό σε όλους 
μας «Δόγμα Τρούμαν».

Ας δούμε λοιπόν, ποιος ήταν ο ευεργέτης-φιλέλλην 
Χάρυ Τρούμαν και την βοήθεια που προσέφερε στην 
χώρα μας.

Ο Χάρυ Τρούμαν παιδί μιας απλής αγροτικής οικο-
γένειας, δεν είχε καμιά προϊστορία με την πολιτική. 
Γεννήθηκε το 1884 στο Μιζούρι. Μεγάλη του επιθυμία 
δεν ήταν να γίνει πολιτικός, αλλά αξιωματικός του στρα-
τού των ΗΠΑ. Αλλά λόγω προβλημάτων στην όρασή του 
δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Κατά την διάρκεια του Α΄ΠΠ, όταν οι ΗΠΑ τέθηκαν 
στο πλευρό των Συμμάχων της ΑΝΤΑΝΤ, ο Τρούμαν 
θέλησε να καταταγεί ως εθελοντής στον στρατό των 
ΗΠΑ. Για να ξεπεράσει όμως το πρόβλημα της όρασής 
του, αποστήθισε τον οφθαλμολογικό πίνακα και έτσι 
μπόρεσε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις προκειμένου 
να υπηρετήσει την χώρα του.

Ο μεγάλος αυτός πατριωτισμός για την πατρίδα 
του, ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για μας 
τους νεώτερους Έλληνες. 

Ο Χάρυ Τρούμαν λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, 
ήταν ένα απλό αγροτόπεδο, στην συνέχεια υπήρξε 
ιδιοκτήτης ενός μικρού καταστήματος ενδυμάτων. 
Λόγω της μεγάλης αγάπης για την πατρίδα του, για την 
εντιμότητα και την ειλικρίνειά του και για την ευφυία 
του, οι γνωστοί και φίλοι του, τον παρότρυναν να ασχο-
ληθεί με την πολιτική για το καλό της πατρίδας τους. 
Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. 

Έγινε μέλος του Δημοκρατικού κόμματος, στη συνέχεια 
δημοτικός σύμβουλος στην κομητεία Τζάκσον. Λόγω 
της μεγάλης του αξίας και των πολιτικών συγκυριών 
που ακολούθησαν, ραγδαία εξελίχθηκε στην πολιτική. 
Έγινε γερουσιαστής, και ο τότε πρόεδρος Ρούσβελτ του 
έδωσε την θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Στις 13 
Απριλίου του 1945, ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ στην 
θέσε του Ρούσβελτ που πέθανε την 12η Απριλίου 1945, 
26 ημέρες πριν την λήξη του Β΄ΠΠ. 

Κατά την διάρκεια της προεδρίας του, γρήγορα 
κέρδισε την αγάπη, εκτίμηση και τον σεβασμό του λαού 
του, σε τέτοιο βαθμό που λίγοι πολιτικοί έχουν πετύχει, 
παρότι δεν είχε πανεπιστημιακή μόρφωση, την κέρδι-
σε με την απλότητα, την εντιμότητά του και με την απλή 
ευφυή λογική που αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα.

Στις 6 Αυγούστου του 1945 προκειμένου να συντο-
μεύσει-να τερματίσει τον πόλεμο, ενέκρινε με πόνο 
ψυχής, όπως μετά δήλωσε, την ρίψη της ατομικής 
βόμβας στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, καθόσον οι 
Ιάπωνες είχαν αρνηθεί την παράδοσή τους και ως εκ 
τούτου ο πόλεμος θα συνεχιζόταν στον Ειρηνικό. 

Μετά την ρίψη των βομβών οι Ιάπωνες στις 2 Σε-
πτεμβρίου 1945 συνθηκολόγησαν και εφάρμοσαν την 
κατάπαυση του πυρός.

Χάρυ Τρούμαν (1884-1972)

Του Πλοιάρχου (Ε) Χρήστου Δ. Γιανταμίδη ΠΝ ε.α.

Ιστορικά θέματα
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Από το 1947 έως το 1952 με το Δόγμα Τρούμαν η 
Ελλάδα έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ συνολικής αξίας 
707.000.000 δολαρίων, σημερινής αξίας 30 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων – για οικονομική στήριξη, στρατιω-
τικό εξοπλισμό, τρόφιμα…, μέσω του σχεδίου Μάρσαλ 
(Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ). Παρόμοια βοήθεια 
έλαβαν και άλλες 16 δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Μόνο 
για την χώρα μας η ανωτέρω βοήθεια ήταν δωρεά 
βοήθειας και όχι ως δάνειο, όπως δόθηκε στις άλλες 
16 χώρες, που άτοκα και σταδιακά όφειλαν να επιστρέ-
ψουν, όσα είχαν λάβει ως βοήθεια. 

Η τεράστια για την εποχή εκείνη δωρεά-βοήθεια 
που δόθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν 
στην χώρα μας, βοήθησε καθοριστικά στη γρήγορη 
ανόρθωση της χώρας μας από τις στάχτες-ερείπια, 
προς την ταχεία ανάπτυξή της. Με το Δόγμα Τρούμαν 
και με τα κεφάλαια του Σχεδίου Μάρσαλ που δόθηκαν 
στην πατρίδα μας, έγιναν σημαντικά έργα, όπως η 
αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών, η δημιουργία 
ενιαίου συστήματος παραγωγής και παροχής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η δημιουργία σιδηροδρομικών γραμμών, 
η κατασκευή οδικών δικτύων, γεφυρών και λιμανιών, 

καθώς και έργα υποδομής για την γεωργία και την 
υγεία. Με τα έργα υποδομής για την υγεία υπήρξε 
δραστική μείωση των περιστατικών φυματίωσης, πνευ-
μονίας και τύφου.

Η Ελλάδα εις ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής και 
ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν 
έστησε τον ανδριάντα του στην Αθήνα.

Επιπρόσθετα των αναφερομένων για τον Χάρυ 
Τρούμαν, λίγοι από μας γνωρίζουν ότι υπήρξε ένας 
πραγματικός φίλος της Ελλάδας, λάτρης της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας και των Ελλήνων φιλοσόφων τους 
οποίους συχνά μελετούσε.

Επίσης ο Χάρυ Τρούμαν ήταν από τους ηγέτες που 
δημιούργησαν τον ΟΗΕ, και κατά την διάρκεια της 
προεδρίας του ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ που το 1952 η χώρα 
μας έγινε μέλος της.

Το 1952 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος 
Παπάγος τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης . Αλλά λόγω 
της ρίψης της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα και στο 
Ναγκασάκι το 1945 και των 200.000 νεκρών που προ-
κάλεσαν, η επιτροπή δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση.

Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2021

Ιστορικά θέματα

Η περιοχή του Μαραθώνα είναι γνωστή σε ολό-
κληρο το Δυτικό κόσμο από την πολύ σημαντική 

αναμέτρηση και νίκη των Ελλήνων κατά των πολυαριθ-
μότερων Περσών το 490 π.Χ., γεγονός που απέτρεψε 
την κατάληψη της Αθήνας από τους βαρβάρους. 

Είναι ελάχιστα γνωστό όμως ότι στην ιδια περιοχή 
(του Μαραθώνα) κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επα-
νάστασης κατά των Οθωμανών Τούρκων τον Ιούλιο του 
1824 διεξήχθη μία σημαντική μάχη για την ανεξαρτη-
σία μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων και των 
Τούρκων με επικράτηση των ελληνικών όπλων.

Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1824 ο Πασάς της 
Καρύστου Ομέρ, πανίσχυρος στην Εύβοια και την Ανα-
τολική Αττική, αποβιβάσθηκε στον Ωρωπό με 3.000 
άνδρες,μεταξύ αυτών 2.000 γενίτσαροι και λεηλατώντας 

τη γύρω περιοχή στράφηκε κατά της Αθήνας. Την πε-
ρίοδο αυτή, που οι Έλληνες σπαράσσονταν από εμφύ-
λιες έριδες, φρούραρχος της Ακρόπολης είχε ορισθεί 
ο οπλαρχηγός Ιωάννης Γκούρας.

Ο Γκούρας μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός συ-
γκρότησε δύναμη 600 ανδρών και με οπλαρχηγούς 
τους Μαμούρη, Ρούκη και Πρεβεζιάνο, αποφάσισε να 
αναχαιτίσει τους προελαύνοντες Τούρκους στο Μαρα-
θώνα. Έτσι την 3η Ιουλίου στρατοπέδευσε στον Τύμβο, 
αναμένοντας τον στρατό του Ομέρ που θα περνούσε 
από το σημείο εκείνο.

Την 5η Ιουλίου άρχισαν οι αψιμαχίες των αντιπάλων 
δυνάμεων. Το πυροβολικό του Ομέρ άρχισε να βάλει 
κατά των Ελλήνων και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθε-
ση το ιππικό των γενιτσάρων. Οι επιθέσεις αποκρού-

Η άγνωστη Μάχη του Μαραθώνα (5 Ιουλίου 1824)

Του Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Δημητρίου Β. Ζαμπίκου
Τακτικού Μέλους Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος
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σθηκαν με πολλές όμως απώλει-
ες,ενώ ο Γκούρας προσπαθούσε 
να εμψυχώσει τους άνδρες του, 
υπενθυμίζοντας τον άθλο των Αθη-
ναίων κατά των Περσών στον ίδιο 
χώρο 2.000 χρόνια πριν.

Την κρίσιμη στιγμή και ενώ η 
μάχη έπαιρνε δραματική τροπή, 
εμφανίσθηκε στο πεδίο της μάχης 
ο στρατηγός Διονύσιος Ευμορφό-
πουλος προερχόμενος από την 
Κόρινθο και έσπευσε με τους άν-
δρες του να βοηθήσει τους αμυ-
νόμενους. Το γεγονός αυτό ανα-
πτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων 
και έτσι ο Γκούρας έδωσε το σύν-
θημα της αντεπίθεσης. Με την κα-
θοριστική συνεισφορά των ανδρών 
του χιλίαρχου Ρούκη, οι Έλληνες αιφνιδίασαν τους 
αντιπάλους, τους κατανίκησαν και τους έτρεψαν σε 
άτακτη φυγή.

Οι Τούρκοι εγκατέλειψαν στο πεδίο της μάχης 260 
νεκρούς, μεταξύ αυτών και τον αρχηγό των γενιτσάρων 
Ιμπραήμ, πλούσια λάφυρα, όπλα και δύο πολεμικές 
σημαίες.

Η δεύτερη μάχη του Μαραθώνα έγινε την 5η Ιου-

λίου του 1824 και έληξε, όπως και 
η πρώτη, με τη νίκη των Ελλήνων. 
Ο οπλαρχηγός Ιωάννης Γκούρας 
μιμούμενος το βάρβαρο επινίκειο 
έθιμο των Τούρκων έκοψε 30 κε-
φάλια από τους νικημένους Τούρ-
κους και μαζί με τις δύο πολεμικές 
σημαίες, τα έστειλε στην Αθήνα 
ως ένδειξη θριάμβου.

Ο ίδιος με επιστολή του προς 
τους δημογέροντες των Αθηνών 
χαρακτήρισε τη νίκη του ανώτερη 
σε ηρωισμό από εκείνη της Γρα-
βιάς (8 Μαϊου 1821) γιατί “ενίκη-
σαν εκεί που ενίκησε πάλαι ποτέ 
και ο Μιλτιάδης”.

Ο Ομέρ Πασάς μετά την ήττα 
του υποχώρησε με τον στρατό του 
στο Καπανδρίτι, ενώ ο Γκούρας με 

τον Ευμορφόπουλο επέστρεψαν με ενθουσιασμό στην 
Αθήνα για να προετοιμάσουν την άμυνα της πόλης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Δήμος Μαραθώνα https:///Marathon.gr/
η- άγνωστη -μάχη -του- Μαραθώνα
-sansimera.gr

«Ιωάννης Γκούρας» φωτό ειλημμένη στις 26_11_21 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Γιάννης_
Γκούρας#/media/Αρχείο:Kapetan_Gkouras.jpg

Ιωάννης Γκούρας

Ιστορικά θέματα

Μέρος Α΄
Μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος
Από την Ορθόδοξη Βυζαντινή Ανατολή  
στην Ρωμαιοκαθολική Δύση  -1087- 
Εισαγωγή
Το μεγάλο αυτό Θρησκευτικό γεγονός δεν έχει διαλευ-
κανθεί και θεμελιωθεί ιστορικά, όπως θα έπρεπε. Ο 
Άγιος Νικόλαος δεν ήταν ένας τυχαίος Επίσκοπος. Ήταν 
Ισαπόστολος, ο Άγιος της Ορθοδοξίας και Θεμελιωτής 
της, «Μέγιστος των Ιεραρχών του Βυζαντίου», κατά 
την Ιστορικό Άννα Κομνηνή. Παντού στο Βυζάντιο ετι-
μάτο με μεγάλο σεβασμό και περίφημους Ναούς. Η 
απόσπαση του Ιερού Λειψάνου από τον Τάφο του στα 

Μικρασιατικά Μύρα της Λυκίας, όπου βρισκόταν Ολό-
σωμο και Μυροβόλο, επί εφτακόσια πενήντα χρόνια 
(333-1087) και η μεταφορά του στο Μπάρι Κάτω Ιτα-
λίας, της Ρωμαιοκαθολικής Δύσης και δη σε εποχή, 
κατά την οποία Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο 
άξιος Ηγέτης Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, διοικώντας, όμως, 
αποδυναμωμένο Βυζάντιο αυτής της εποχής, απαιτού-
σε κάποια ιδιαίτερη απόφαση, σε ανώτατα δυνατά, 
αλλά και ισχυρά Πολιτικά και Θρησκευτικά επίπεδα. 
Το Μπάρι ήταν εχθρικό στο Βυζάντιο. Ποιος, λοιπόν, 
μπορούσε να πάρει και να υλοποιήσει αυτή την Από-
φαση και γιατί;

Μελετώντας διάφορα Θρησκευτικά Κείμενα, καθώς 
και Συναξαριστικά δεδομένα διαπιστώνομε, αντίθετα, 

Άγιος Νικόλαος

Του Αρχιπλοιάρχου ε.α. Ιωάννη Ζαφειρόπουλου ΠΝ, Δρ Νομικής
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ότι επικρατεί, ακόμη και σήμερα, ασάφεια, ως προς τα 
αίτια τα οποία οδήγησαν στη μετακομιδή, τη λήψη 
Αποφάσεως και τρόπο διενεργείας της.

Μεταξύ της πληθώρας των αντικρουομένων εκδο-
χών, καταγράφονται, κατωτέρω, οι εξής, σημειώνοντας 
πάντως, ότι οι πλέον έγκυρες Πηγές αναγνωρίζουν ότι 
υπάρχει σχετικό πρόβλημα:
● Καθολικός Ιερέας του Μπάρι είδε Θεία Οπτασία τον 

Άγιο Νικόλαο, ο οποίος τον παρότρυνε, να παρα-
λάβει από τα Μύρα το Λείψανό του και να το με-
ταφέρει στο Μπάρι, διότι δεν μπορούσε να παρα-
μένει περισσότερο σε έρημο τόπο.

● Η μεταφορά έγινε σε πολυάνθρωπη Πολιτεία, ώστε 
να μη μείνουν τα Λείψανα του Αγίου άτιμα και 
άδοξα, καθώς και για να τα απολαύσει και η Δύση.

● Το Ιερό Σκήνωμα βρισκόταν σε ανασφάλεια στον 
Τάφο Του. Η Ανακομιδή έγινε για διάσωσή του.

● Το Μπάρι διέσωσε το Λείψανο από την καταστρο-
φική μανία των Μωαμεθανών.

● Το Ιερό Λείψανο μετακομίσθηκε στο Μπάρι, επειδή 
οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Μύρα και οι κάτοικοι φο-
βήθηκαν μήπως το καταστρέψουν.

● Οι έμποροι του Μπάρι έκαναν την Ανακομιδή, οι 
οποίοι, όμως, ήσαν Κληρικοί.

● Ιταλοί ναύτες άρπαξαν τα Ιερά Λείψανα μέσα από 
τον Τάφο τους και τα μετέφεραν στο Μπάρι με τρία 
πλοία τους. Ληστρική επιδρομή.

● Η αρπαγή από Ιταλούς ναυτικούς αποφασίσθηκε 
στην Αντιόχεια της Συρίας, επειδή Ενετοί πλανόδι-
οι έμποροι απέπλεαν από εκεί με τον ίδιο σκοπό.

● Η αρπαγή έγινε από Σταυροφόρους.
● Αποδεικνύεται αρπαγή των Λειψάνων.
● Η αρπαγή ήταν θέλημα Θεού και του Αγίου Νικολάου.

Είναι προφανές, ότι ωρισμένες από αυτές τις εκδο-
χές υποβιβάζουν την σκοπιμότητα της Μετακομιδής 
και απομακρύνουν την ερμηνεία της από αληθέστερες 
ιστορικές διαστάσεις. Επισημαίνεται, ότι ακόμη και σε 
αυτόν τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιο-
ρείτου, διατυπώνονται ορισμένες από τις υποβαθμι-
σμένες αυτές εκδοχές και μάλιστα με λανθασμένη 
ιστορική διασύνδεση.

Σκοπός της μελέτης είναι να αναφερθεί το μεγάλο 
αυτό Θρησκευτικό Γεγονός και να διατυπώσει ωρισμέ-
νες συνεκτιμήσεις, σε σχέση με τα Ιστορικά και Θρη-
σκευτικά Γεγονότα της Εποχής της Μετακομιδής, και 
την Ναυτική Επιχείρηση διεξαγωγής της. Αποτελεί 
προσφορά στη Μνήμη του «Αγίου των Ναυτικών». Η 
περαιτέρω πληρέστερη διερεύνηση και η διατύπωση 
Συμπερασμάτων αποτελεί, ασφαλώς, αρμοδιότητα 
άλλων Εγκύρων Ειδικών Αρμοδίων. 
Κύρια Ιστορικά Γεγονότα προ και μετά το 1087
Η Μετακομιδή έγινε το 1087, σύμφωνα με τις πλέον 

έγκυρες Εκκλησιαστικές και άλλες πηγές, καθώς και με 
το πραγματικό στοιχείο, ότι το έτος αυτό άρχισε η 
ανέγερση της μεγαλοπρεπούς Βασιλικής του Αγίου 
Νικολάου στο Μπάρι, για την εκεί εναπόθεση του Ιερού 
Σκηνώματός Του.

Το Βυζάντιο ήταν ήδη αποδυναμωμένο από το 1050, 
βρισκόταν σε αποσάρθρωση, μετά από το τέλος της με-
γάλης ανακάμψεως ισχύος του, την οποία είχαν επιτύχει 
τα προηγούμενα χρόνια οι Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης 
Τσιμισκής και Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος (963-1025). 
Οι αιτίες δεν είναι του παρόντος να αναπτυχθούν. Το 
αποτέλεσμα όμως, ήταν καταστρεπτικό για το Βυζάντιο, 
τόσο ως προς την κυριαρχία του στην εκάστοτε στρατη-
γική περιοχή της Μικράς Ασίας, όσο και λόγω απωλείας 
της κυριαρχίας του στις Βυζαντινές περιοχές της Κάτω 
Ιταλίας, του Θέματος της Λογγοβαρδίας, με Πρωτεύουσα 
το Μπάρι. Ειδικότερα, τα Μικρασιατικά παράλια, περι-
λαμβανομένων των Ακτών της Λυκίας, αντιμετώπιζαν:
● Συνεχείς επιδρομές των Σαρακηνών Αράβων, από 

τα Εμιράτα της Αιγύπτου και Συρίας, και τις κτήσεις 
τους στην Κρήτη και Κύπρο. Εν τούτοις, όμως, ο 
Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στα Μύρα, ο Τάφος 
και το Σκήνωμα έμειναν εκεί άθικτα.

● Συνεχείς ληστρικές επιδρομές των Αράβων αιρετικών 
του Ισλάμ, Ισμαηλιτών ή Αγαρηνών, από την περιοχή 
τους στη σημερινή Υεμένη (Ευδαίμονα Αραβία). Έχει 
καταγραφεί η πρωτοφανούς βιαιότητας επιδρομή 
κατά της Λυκίας, 1081, καταστρέφοντας και ερημώ-
νοντας ύπαιθρα και πόλεις, μεταξύ δε αυτών ολο-
σχερώς τα Πάταρα, γενέτειρα του Αγίου Νικολάου 
και τα Μύρα, Επισκοπική περιοχή Του. Εν τούτοις, 
όμως, ο Ναός, ο Τάφος και το Ιερό Σκήνωμα του 
Αγίου Νικολάου, έμειναν ανέπαφα. 

● Εξάπλωση των Σελτζούκων Τούρκων από το Χαλι-
φάτο της Βαγδάτης και την ευρύτερη Βυζαντινή 
περιοχή της Μελατηνής - Αντιόχειας, στην Κεντρική 
Μικρά Ασία -περί την Καισάρεια- Ικόνιο. Σε αποφα-
σιστικής σημασίας μάχη στο Μαντζικέρα της Αρμε-
νίας, 1071, ενίκησαν οι Σελτζούκοι τους Βυζαντινούς. 
Ήταν ιστορική για το Βυζάντιο ήττα. Οι Σελτζούκοι 
εξαπλώθηκαν ταχύτατα στη Μικρά Ασία, ιδρύοντας 
το Σουλτανάτο του Ρούμι (Ρουμανία), κοντά και το 
Εμιράτο της Σμύρνης, αποκτώντας πλήρη έλεγχο 
και της Λυκίας. Εκδιώχθηκαν από τον Αλέξιο Α΄ 
Κομνηνό, το 1097. Τα κατοχικά χρόνια (1071-1097), 
ο Ιερός Ναός και ο Τάφος έμειναν και πάλι άθικτοι, 
το Ιερό όμως Σκήνωμα του Αγίου μεταφέρθηκε στο 
Μπάρι, με την Μετακομιδή το 1089. 

Ναυτική συμπλοκή στα Πάταρα Λυκίας, Απρίλιος 
1099 μεταξύ του Βυζαντινού Στόλου και του Στόλου 
της Πίζας. Προηγούμενη επιδρομή στα Ιόνια Νησιά
Η εν λόγω συμπλοκή αποτελεί διαχρονική απόδειξη 
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εχθρικών ενεργειών ωρισμένων Δυτικών Χριστιανικών 
Κρατών εναντίον του Βυζαντίου, περιλαμβανομένων 
και των Σταυροφόρων, αρκετοί από τους οποίους ενερ-
γούσαν για ίδιο όφελος, υποβλεπόμενοι, άλλωστε και 
μεταξύ τους. Με αυτό το στοιχείο υπ’ όψη, η συμπλο-
κή, στις άγιες εκείνες θάλασσες, συσχετίζεται απόλυτα 
με την γενικότερη ιστορική εικόνα της περιόδου 1087. 

Ο Στόλος της Πίζας συγκροτήθηκε σε ενισχυμένη 
δυναμικότητα εννεακοσίων μαχίμων και μεταγωγικών 
πλοίων, κατόπιν εντολής του Επισκόπου της Πίζας, για 
να συνδράμει, με διάφορα ανταλλάγματα, τους Φρά-
γκους Σταυροφόρους της Α΄ Σταυροφορίας, οι οποίοι 
ευρισκόμενοι ήδη στη Συρία, εβάδιζαν προς τα Ιερο-
σόλυμα. Στην Βυζαντινή Συρία είχε ιδρυθεί από τους 
Νορμανδούς της Κάτω Ιταλίας (Μπάρι), η Κομητεία της 
Αντιόχειας, παρά τις επιδιώξεις των Φράγκων να εγκα-
ταστήσουν δικό τους Ηγεμόνα. 

Κατά τον πλου του Στόλου της Πίζας στο Ιόνιο, ισχυ-
ρό τμήμα επέδραμε κατά της Κέρκυρας, η οποία ήδη 
βρισκόταν και αυτή στην Κατοχή των Νορμανδών της 
Κάτω Ιταλίας, επίσης δε κατά της επαναστατημένης 
κατά των Νορμανδών Κεφαλληνίας καθώς και κατά της 
Λευκάδας και Ζακύνθου. Παντού προξένησαν κατα-
στροφές, με ληστείες και άλλες δηώσεις. 

Το Βυζάντιο δεν είχε εκείνη την περίοδο ισχυρό 
Στόλο. Η ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένου Ναυτικού 
δεν είναι εύκολη υπόθεση, την οποία όμως επιχείρησε 
ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός.

Οι δύο Στόλοι κατέπλευσαν στις ακτές της Λυκίας. Ο 
Βυζαντινός επιτέθηκε επιδρομικά, με επιλογή στόχων και 
το υγρό πυρ. Πλοία της Πίζας πυρπολύθηκαν και απομα-
κρύνθηκαν με σοβαρές ζημιές, αρκετά πληρώματα και 
στρατεύματα αιχμαλωτίσθηκαν. Δυνατός Δυτικός τοπικός 
άνεμος, με θυελλώδεις ριπές, ευνόησε απόλυτα τους 
έμπειρους Μικρασιάτες και Αιγαιοπελαγίτες Ναυτικούς 
ολοκληρώνοντας τον αιφνιδιασμό. Ο σχηματισμός των 
πλοίων της Πίζας διαλύθηκε, πλοία και στρατεύματα 
κατέφυγαν στην Κύπρο, μετά δε από λεηλασία της, κατέ-
φυγαν στη Λαοδίκεια της Συρίας, αποδυναμωμένα, όταν 
τελικά συνεργάσθηκαν με τους πρώην αντιπάλους των 
Φράγκων, Νορμανδούς της Κομητείας της Αντιόχειας. Η 
αποδυνάμωση του Βυζαντίου ήταν ο Κύριος Σκοπός.
Κύρια Θρησκευτικού Χαρακτήρα Γεγονότα, προ 
και μετά το 1087. Σχίσμα των Εκκλησιών. Σταυρο-
φορίες
Το οριστικό Σχίσμα μεταξύ της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Βυζαντινής Εκκλησίας και της Δυτικής Χριστιανικής 
Εκκλησίας, 1054, εδίχασε τους Χριστιανούς, ενίσχυσε 
το Κοσμικό Κράτος της Δυτικής Ρωμαιοκαθολικής Εκ-
κλησία και την έκανε, τελικά, πανίσχυρη. 

Ο Πάπας της εποχής αυτής, περιλαμβανομένης και 
της περιόδου 1087, έγινε παντοδύναμος, ισχυρότερος 

ακόμη και αυτών των Ηγετών των Λατινικών και μη 
Λατινικών Κρατών στην ευρύτερη περιοχή τους, με 
τεράστιο πνευματικό, θρησκευτικό και πολιτικό κύρος 
και δύναμη επιβολής. Όποιος Ηγέτης από αυτούς ενα-
ντιωνόταν στον Πάπα, είναι ιστορικά αληθές, ότι υφί-
στατο κυρώσεις, ακόμη και ταπεινώσεις, εκτός ελαχί-
στων περιπτώσεων, μία από τις οποίες ήταν, το 1087, 
ο Ηγέτης των Νορμανδών της Λογγοβαρδίας και Κάτω 
Ιταλίας, στην εξουσία του οποίου υπαγόταν η Πρωτεύ-
ουσα Μπάρι. Η Λογγοβαρδία είχε αποσπασθεί από το 
Βυζάντιο το 1057, τρία δηλαδή και μόνον έτη μετά το 
Σχίσμα. 

Αναφέρεται, επίσης, στην κατάληψη της Ιερουσαλήμ 
από Άραβες Φετιχιστές, οι οποίοι προκάλεσαν κατα-
στροφές στα Πανάγια Προσκυνήματα, περιλαμβανο-
μένων και του Παναγίου Τάφου. Η Ιερουσαλήμ κατα-
λήφθηκε, το 1076, από Σελτζούκους Τούρκους, οι 
οποίοι ήταν επιθετικότεροι και προκλητικότεροι των 
προηγουμένων, διεγείροντες τα θρησκευτικά αισθή-
ματα σεβασμού των Χριστιανικών λαών προς τα Ιερά 
της Χριστιανοσύνης.

Ο Πάπας Ουρβανός Β΄ εκάλεσε στη Σύνοδο Κλερμόν 
Γαλλίας, 1095, τους λαούς των Δυτικών Χριστιανικών 
Φεουδαρχικών Κρατών, αλλοθρήσκων έναντι των κα-
τακτητών της Ιερουσαλήμ και αλλοδόξους έναντι των 
Ορθοδόξων του Βυζαντίου, να γίνουν μαχητές του 
Σταυρού για την απελευθέρωση του Αγίου Τάφου από 
Άραβες, Σαρακηνούς, Σελτζούκους Μουσουλμάνους. 
Πλήθη Φεουδαρχών Ιπποτών, Μοναχών και Λαού, 
συγκρότησαν την Α΄ Σταυροφορία (1095-1099), η οποία, 
όμως, παρά το Θρησκευτικό της έντονο χαρακτήρα, 
είχε τελικό αποτέλεσμα, να φέρει το Βασίλειο της Ιε-
ρουσαλήμ και τρεις άλλες Κομητείες, όλες υποστηρι-
ζόμενες από Ιωαννίτες και Ναΐτες Σταυροφόρους. 

Τα γεγονότα, τα οποία συνδέονται με την Σταυρο-
φορία φαίνονται, ίσως, απομακρυσμένα από τα γεγο-
νότα της Εποχής 1087. Εν τούτοις, όμως, είναι αποδει-
κτικά της συνεχούς επιδιώξεως του Πάπα για 
ενδυνάμωσή του έναντι της Ορθόδοξης Ανατολικής 
Εκκλησίας, κυρίως μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών, 1054, 
καθώς και των Λατίνων, εν γένει, έναντι του Βυζαντίου.
Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ ο Μέγας, ειδικότερα:
Κύριος εκφραστής της κατά του Βυζαντίου πολιτικής 
την άμεση περίοδο προ του 1087, υπήρξε ο Πάπας 
Γρηγόριος Ζ΄, ο Μέγας, προσωπικότης μεγάλου Πολι-
τικού και Θρησκευτικού κύρους. 

Η Ιστορικός Άννα Κομνηνή, η οποία έχει συγγράψει 
αυθεντικά και λεπτομερειακά την Ιστορία του Αυτο-
κράτορα πατέρα της, Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118), 
αναφερόμενη, στην «Αλεξιάδα», στις σχέσεις Βυζαντί-
ου-Πάπα επισημαίνει, ότι ο Αυτοκράτορας απευθύν-
θηκε αρχικά στον Πάπα Γρηγόριο Ζ΄, κατά την προσπά-
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θειά του να ισχυροποιηθεί έναντι των Νορμανδών, 
χωρίς αποτέλεσμα. Γράφει περαιτέρω: «Και ποίος εκ 
των πλησίον ή μακράν βαρβάρων δεν ήλθε εκουσίως 
εις τον εναντίον μας πόλεμον με την ευλογίαν του Πάπα… 
Ο εξοπλισμός παντός βαρβάρου επραγματοποιείτο με 
την συγκατάθεσιν του Πάπα… Περιστοιχίζεται με στρα-
τεύματα από διάφορες περιοχές… Οι Λατίνοι διατεί-
νονται και πιστεύουν, ότι ο Πάπας έγινε Προκαθήμενος 
της Οικουμένης». 

Στην Ιστορία, έχουν, επίσης, καταγραφεί ως «Γεγο-
νότα στον Πύργο Κανόσσα, Άνω Ιταλίας, 1077» η σύ-
γκρουση του Γρηγορίου Ζ΄, με τον Γερμανό Αυτοκρά-
τορα, Ρήγα της Αλαμανίας, Ερρίκο Δ΄. Σημειώνεται, ότι 
η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, 
είχε επεκταθεί την υπ’ όψη περίοδο, μέχρι την Κεντρι-
κή Ιταλία, διατηρώντας, συγχρόνως, καλές σχέσεις με 
το Βυζάντιο σε προσπάθεια και των δύο Αυτοκρατορι-
ών, να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των υποστη-
ριζομένων από τον Πάπα Νορμανδών. Η σύγκρουση 
αφορούσε μεν «το ζήτημα της Περιβολής» και της 
υποταγής των Φεουδαρχών Επισκόπων στον Πάπα ή 
στον Γερμανό Αυτοκράτορα, είχε όμως ουσιαστικό 
υπόβαθρο την επικράτηση ενός εκ των δύο στην περι-
οχή. Τελικά επικράτησε ο Πάπας Γρηγόριος. 

Σημειώνεται, ότι ο Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ απεβίωσε 
το 1085, κατά δε την Μετακομιδή, Απρίλιος-Μάιος 
1087, Πάπας ήταν ο φιλάσθενος και σχεδόν ανίκανος 
Βίκτωρ Γ΄, διάδοχος του Γρηγορίου, αυτόν δε διεδέχθη, 
το τέλος 1087, ο Πάπας Ουρβανός Β΄. Η πολιτική, επι-
διώξεις και το εν γένει Παπικό έργο του ανωτέρω, 
παρέμεινε εκείνο του Γρηγορίου. Ήσαν συνεχιστές του.
Ναυτική Επιχείρηση Μετακομιδής 
Τρία πλοία, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα, εκτι-
μάται Πολεμικό, κατέπλευσαν στην Ανδριάκη, επίνειο 
των Μύρων την 1η Απριλίου, μεταφέροντας Ένοπλη 
Φρουρά, Επιφανείς Λατίνους Ιερείς, καθώς και μεταμ-
φιεσμένους εμπόρους και διάφορους Επισήμους.

Η Εκτίμηση, ότι τουλάχιστον το ένα εκ των τριών 
Πλοίων ήταν Πολεμικό, βασίζεται στο γεγονός, ότι τα 
άλλα δύο Εμπορικά Πλοία ήσαν Επαρκή για να μετα-
φέρουν αντιπροσωπείες και φρουρά. Η παρουσία, 
εξάλλου, Πολεμικού Συνοδού ήταν επιβεβλημένη για 
Ναυτική Επιχείρηση ασφαλούς Μετακομιδής του Ιερού 
Σκηνώματος, έναντι των κινδύνων προσβολής από 
Βυζαντινά Πολεμικά Πλοία ή εν γένει Πλοία τρίτων 
Χωρών ή από Πειρατές.

Ένοπλη δύναμη ανεχώρησε από τα Πλοία και μετέ-
βη στον Ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα, κατόπιν 
δε συνεννοήσεως με τους Μοναχούς Φύλακες του 
Ναού, τρόφιμοι της Ιεράς Μονής του Αγίου, οδηγήθη-
κε στην ακριβή θέση του Τάφου, απ’ όπου ανέσυρε, 
από αρκετό βάθος, την Ιερή Λειψανοθήκη και επήρε 

το Λείψανο του Αγίου, συγκεντρώνοντας σε δικά της 
δοχεία το Άγιο Μύρο Του. Απομακρύνθηκε, μεταφέ-
ροντας στα Πλοία το Ιερό Σκήνωμα και το Μύρο. Δύο 
Μοναχοί-Φρουροί ακολούθησαν την Δύναμη και επέ-
βησαν στα Πλοία, τα οποία απέπλευσαν από την Αν-
δριάκη ανενόχλητα. 

Η Ναυτική Δύναμη κατέπλευσε στο Μπάρι 20 Μα-
ΐου, Κυριακή απόγευμα, λέγεται δε, ότι έτυχε πρωτο-
φανούς υποδοχής από το πλήθος. Το Ιερό Σκήνωμα και 
το Μύρο φυλάχθηκαν προσωρινά στον Ναό Τιμίου 
Προδρόμου Μπάρι, μεταφέρθηκαν δε στη μεγαλοπρε-
πή Βασιλική του Αγίου, τρία έτη αργότερα, όταν ολο-
κληρώθηκε η ανέγερσή της. Ο Πάπας Ουρβανός, κα-
τηύθυνε τη λαμπερή τελετή εναποθέσεως του Ιερού 
Σκηνώματος, κάτω από μαρμάρινη Αγία Τράπεζα, το-
ποθετημένη σε πέτρινη λάρνακα, καλυμμένη από πέ-
τρινες πλάκες.

Δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες πληροφορίες σε 
σχέση με την Ναυτική αυτή Επιχείρηση, αφήνοντας 
διάφορα κενά. Ειδικότερα:
● Διάρκεια πλου. Ακτοπλοΐα πενήντα ημερών από 

Ανδριάκη-Καστελόριζο στο Μπάρι είναι αδικαιολό-
γητη. Οι καιρικές συνθήκες αυτή την εποχή δεν 
είναι συνήθως δυσμενείς, τα δε επιφανειακά θα-
λάσσια ρεύματα, συνήθη. Συνεπώς είναι άγνωστο 
εάν και τι μεσολάβησε.

● Τύπος πλοίων. Διάφορα μεικτά, δίστηλα ή τρίστη-
λα κωπήλατα ιστιοφόρα, με 20 έως 80 κουπιά. 
Ακραίοι τύποι ήσαν η ταχύπλοη, αξιόπλοη γαλέρα 
των Βυζαντινών και άλλων ναυτικών Κρατών, μικρών 
διαστάσεων, αντίθετα δε η λατινική ναυς, εκτοπί-
σματος 1200 τόνων, βυθίσματος 4 μέτρων, με πλή-
ρωμα 110 ανδρών. Πρέπει συνεπώς, να χρησιμοποι-
ήθηκε ο ενδιάμεσος τύπος, με εύκολες διαρρυθμίσεις, 
από εμπορικό σε πολεμικό πλοίο.

● Σημαία των Πλοίων. Αποκλείεται να έπλεαν χωρίς 
Σημαία διότι θα εθεωρούντο πειρατικά. Αποκλείε-
ται να έφεραν τη Σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας ή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 
Γερμανικού Έθνους, ή της εχθρικής προς το Παπικό 
Κράτος Γαληνοτάτης Ενετικής Δημοκρατίας των 
Δόγηδων. Συνεπώς, το πιθανότερο είναι να έφεραν 
Σημαία Δυτικού Χριστιανικού Λατινικού Κράτους, 
όπως της Γένοας ή Πίζας, με επικρατέστερη εκδοχή, 
του Νορμανδικού Κράτους της Λογγοβαρδίας και 
Κάτω Ιταλίας, με Πρωτεύουσα το Μπάρι. 

● Χερσαία Επιχείρηση. Η ένοπλη Φρουρά διένυσε 
με το φορτίο της, ανενόχλητη, απόσταση τεσσάρων 
χιλιομέτρων Ανδριάκη-Μύρα και συνεπώς οχτώ 
χιλιομέτρων με επιστροφή, και δη βαδίζοντας ή 
χρησιμοποιώντας δυσκίνητα μεταφορικά μέσα της 
εποχής. Εύλογο είναι το ερώτημα της ανεμπόδιστης, 
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ανενόχλητης αυτής μετακινήσεως.
● Συνεργασία Φρουράς-Μοναχών Φυλάκων. Εξ ίσου 

εύλογο είναι το ερώτημα, το οποίο προκύπτει από 
την στενή και αποτελεσματική συνεργασία των 
Φυλάκων του Τάφου και της Μονής, με την Ξένη 
αυτή Ένοπλη Φρουρά, η οποία μάλιστα κατέληξε 
σε επιβίβαση δύο εκ των Φρουρών στα Ξένα Πλοία 
και την αναχώρησή τους με αυτά. 

● Αδράνεια των κατοίκων των Μύρων και της Ανδρι-
άκης. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί η αδράνεια των 
κατοίκων έναντι της πρωτοφανούς αυτής Επιχειρή-
σεως κλοπής του Ιερού Σκηνώματος και μεταφοράς 
του στα Πλοία. Οι κάτοικοι δεν αντέδρασαν στο με-
γάλο αυτό γεγονός, παρά την επί αιώνες λατρεία και 
σεβασμό στον δικό τους Αρχιερέα και Θαυματουργό 
Άγιο. Ο Ιερός Τάφος εστόλιζε τον Ναό του Αγίου, και 
αυτός εστόλιζε την Πόλη των Μύρων και τις ψυχές 
τους. Ιερή δοξασία αιώνων. Και όμως, δεν αντέδρα-
σαν! Το ενδεχόμενο η Επιχείρηση να έγινε νύχτα δεν 
είναι δυνατόν να αποτελέσει επαρκή αιτιολογία. 
Εκτιμάται, ότι τα πάντα ήσαν θορυβώδη, εντυπωσι-
ακά, πρωτοφανή. Συνεπώς, οι κάτοικοι αποδέχθηκαν 
παθητικά το μεγάλο αυτό γεγονός, για άγνωστους, 
αλλά πολύ σοβαρούς λόγους, επικρατέστεροι από 
τους οποίους ήσαν, ενδεχομένως, η σοβαρή απειλή 
τους και ο εξαναγκασμός τους για συμμόρφωση, 
μέσα πάντως σε συνθήκες αιφνιδιασμού και τρομο-
κρατήσεως, με προφανή την απουσία του Βυζαντινού 
Κράτους και των άλλων Κρατικών γενικώς Αρχών.

● Συμπεριφορά των Σελτζούκων. Είναι άγνωστη. 
Δρομολόγια – Τοπωνύμια 
Από τα πλέον πιθανά δρομολόγια Ακτοπλοΐας βεβαιότε-
ρο είναι, ότι τα Πλοία της Ναυτικής αυτής Επιχειρήσεως, 
προερχόμενα από Ανδριάκη-Καρπάλο, κατέπλευσαν στον 
Κόλπο Μιραμπέλου της Βορειο ανατολικής Κρήτης, πα-
ραπλέοντας δε τις Βόρειες Ακτές της Μεγαλονήσου έπλευ-
σαν προς το Ιόνιο, μετά από παράπλου των Ακτών των 
Κυθήρων και του Λακωνικού και Μεσσηνιακού Κόλπου. 
Τα πλοία, παραπλέοντα στη συνέχεια, τις Ηπειρωτικές 
και Νησιωτικές Ακτές της Δυτικής Ελλάδας, εισήλθαν στο 
Στενό του Οτράντο και κατέπλευσαν στο Μπάρι.

Το δρομολόγιο αυτό ήταν το ασφαλέστερο εν όψει 
Ακτών, πραγματοποιήθηκε δε με ήπιες καιρικές συν-
θήκες και συνήθη, επιφανειακά ρεύματα.

Η βεβαιότητα του δρομολογίου ενισχύεται, ακόμη 
περισσότερο, λόγω της πληθώρας των εν γένει τοπω-
νυμίων αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο, τα οποία 
προσδιορίζουν καταφανείς περιοχές και σημεία της 
πλεύσης, κατάλληλα ή ασφαλή για Ακτοπλοϊκή Ναυ-
σιπλοΐα και ελλιμενισμό. Πολλά από αυτά τα σημεία 
ή περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν από τα Πλοία 
της Μετακομιδής, είτε κατά την διέλευσή τους είτε για 
καταφυγή ή άλλες ανάγκες προσεγγίσεως.

Αναφερόμεθα, ειδικότερα, στην πληθώρα των το-
πωνυμίων στον Κόλπο Μιραμπέλο της Βορειοανατο-
λικής Κρήτης, ήτοι στη Νησίδα Άγιος Νικόλαος, στον 
ορμίσκο Άγιος Νικόλαος, στον ̈ Όρμο Αγίου Νικολάου, 
στο Λιμάνι και Πόλη Αγίου Νικολάου, Πρωτευούσης 
του Νομού Λασηθίου, πιθανόν δε και θέσεις «Νικόλα-
ος», οι οποίες προσδιορίζουν Άκρα, Ύφαλο και Βραχο-
νησίδα της περιοχής του Όρμου.

Η πλέον, όμως, εντυπωσιακή απόδοση Τοπωνυμίων 
«Άγιος Νικόλαος» παρατηρείται στις Δυτικές Ακτές της 
Ελλάδος. Ανατρέχοντας στον «Πλοηγό» των Ελληνικών 
Ακτών, ο οποίος εκδίδεται από την Υδρογραφική Υπηρε-
σία του Πολεμικού Ναυτικού, διαπιστώνοyμε, ότι πλη-
θώρα από όρμους, κολπώσεις, λιμάνια, ακρωτήρια, άκρες, 
νησίδες και άλλες παράκτιες τοπογραφικές περιοχές ή 
σημεία της Δυτικής Πελοποννήσου, Επτανήσου, Δυτικής 
Στεραιάς και Ηπείρου φέρουν το όνομα του Αγίου Νικο-
λάου. Καταγράφονται: Όρμος Αγίου Νικολάου Κυθήρων. 
Λιμάνι Άγιος Νικόλαος Κυθήρων. Λιμάνι Άγιος Νικόλαος 
Μεσσηνιακού Κόλπου, Επίνειο Μάνης, Σεληνίτσα. Άκρα 
Άγιος Νικόλαος όρμου Ναβαρίνου. Λιμάνι Άγιος Νικόλα-
ος πόλεως Ζακύνθου (Άγιος Νικόλαος του Μώλου). Άκρα 
και βραχονησίδα Άγιος Νικόλαος Βορείων ακτών Ζακύν-
θου, Σκινάρι. Άκρα και βραχονησίδα Άγιος Νικόλαος Κόλ-
που Αργοστολίου, Κεφαλληνία. Χωριό Άγιος Νικόλαος 
Αργοστολίου. Ακτή Άγιος Νικόλαος Ληξουρίου Κεφαλλη-
νίας. Ύφαλοι Άγιος Νικόλαος εισόδου Κόλπου Αργοστο-
λίου, Κεφαλληνία.  Λιμενολεκάνη Άγιος Νικόλαος Πατρών. 
Άκρα Άγιος Νικόλαος λιμένος νήσου Πεταλά Εχινάδων, 
προσβάσεις όρμου Αστακού. Βραχονησίδα Άγιος Νικό-
λαος όρμου Ζαβέρδας Νοτίων προσβάσεων Στενού Λευ-
κάδας. Νησίδα Άγιος Νικόλαος Διώρυγας Λευκάδας. 
Όρμος Άγιος Νικόλαος Λευκάδας και Πρεβέζης. Νησίδα 
Άγιος Νικόλαος όρμου Πάργας. Λιμάνι και νησίδα Άγιος 
Νικόλαος Παξών. Νησίδα Άγιος Νικόλαος Μούρτου, Σύ-
βοτα, Νοτίου Στενού Κερκύρας και Ηπείρου. Άκρα Άγιος 
Νικόλαος λιμένος Κερκύρας.

Πέραν των ανωτέρω, πολυάριθμοι είναι οι Ιεροί 
Ναοί του Αγίου Νικολάου σε παράκτιες πόλεις και 
χωριά ή της ενδοχώρας τους, ως Προστάτου ή Πολιού-
χου, σε όλη τη Δυτική Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελ-
λάδα, κατά μήκος του Ιονίου Πελάγους, ακόμη δε πε-
ρισσότεροι είναι οι Ενοριακοί Ναοί, Εξωκλήσια και άλλα 
Προσκυνήματα. 

Επισημαίνεται, ότι το όνομα του Αγίου Νικολάου 
φέρεται και σε ανάλογες τοπογραφικές περιοχές της 
Βορείου Ηπείρου, έναντι του Στενού του Οτράντο, όπως 
είναι η ονομασία του Φρουρίου Άγιος Νικόλαος του 
λιμένος Παλέρμο Χειμάρρας και ο Όρμος Αγίου Νικο-
λάου της Νήσου Σάσουνος Κόλπου Αυλώνος, Αλβανίας.

Συνεχίζεται

Ιστορικά θέματα
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Ο Ναύσταθμος της Κρήτης

του Αντιναυάρχου ε.α.  Αντωνίου Ζωιδάκη ΠΝ

Μέρος Α΄

Ιστορία και γεωστρατηγική σημασία
Ο Ναύσταθμος Κρήτης έχει καταξιωθεί σήμερα, σαν 
μία από τις θεμελιώδεις και αναντικατάστατες αμυντι-
κές περιοχές της χώρας μας. Αποτελεί μία ιδιαίτερα 
αξιόλογη βάση ελλιμενισμού, επισκευής και εφοδια-
σμού, όχι μόνο για τις Ελληνικές, αλλά και για τις συμ-
μαχικές ένοπλες δυνάμεις. Οι λιμενικές και λοιπές 
εγκαταστάσεις και γενικότερα ο κόλπος της Σούδας 
έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία όντας το μεγα-
λύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου και 
αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη ναυτική βάση της 
Ελλάδας.

Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο 
με την ιστορία της υπόλοιπης Κρήτης και του Ελληνισμού 
γενικότερα, αλλά ολόκληρης της Νοτιoανατολικής 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και μέρους της Βόρει-
ας Αφρικής. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς 
πως ο μυχός της Σούδας χρησιμοποιούνταν από αρ-
χαιοτάτων χρόνων ως ναύσταθμος (με την έννοια του 
ανεφοδιασμού αλλά και ως αγκυροβόλιο) λόγω της 
γεωμορφολογίας του. Διαθέτοντας διέξοδο μόνο προς 
τα Ανατολικά και προστατευόμενος από τα Βόρεια, 
Δυτικά και Νότια, είναι ιδανικά θωρακισμένος απένα-
ντι σε ισχυρούς ανέμους που μπορούν να προκαλέσουν 
προβλήματα στα σκάφη ελλιμενισμού. Λόγω του ότι 
τα νερά του κόλπου έχουν αρκετά μεγάλο βύθισμα, 
επιτρέπουν την πρόσβαση ακόμα και πλοίων με μεγά-
λο βύθισμα. Επιπλέον η μεγάλη επιφάνεια κάλυψης 
του κόλπου (21 τετραγωνικά χιλιόμετρα ) παρέχει την 
δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού πλοίων. Όντας 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε επίδοξου κα-
τακτητή έγινε θέατρο αμέτρητων μαχών και πολεμικών 
επιχειρήσεων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, 
το κόστος των οποίων βάρυνε περισσότερο το ντόπιο 
πληθυσμό. Όπως τονίζει ο Ν. Καζαντζάκης στον «Κα-
πετάν Μιχάλη», κατά τον 19ο αιώνα οι Κρητικοί ανα-
φωνούσαν χαριτολογώντας «να ρίξει ο καθένας μας 
μια πέτρα στον Κόλπο της Σούδας, να μολώσει η πα-
ντέρμη να ησυχάσομε».

Αν και οι Αιγύπτιοι (1830-1841) υπήρξαν οι πρώτοι 
που δημιούργησαν έναν ναυτικό σταθμό στον κόλπο 
της Σούδας, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, 

ανέκαθεν το συγκεκριμένο λιμάνι αποτελούσε στρα-
τηγικό σημείο αναφοράς. Ήδη από την Μινωϊκή περί-
οδο έχουμε τα πρώτα ίχνη λιμενικής εγκατάστασης 
εδώ, στην απέναντι ακτή του Ακρωτηρίου στην Λίμνη 
στην περιοχή ΔΚ/ΝΚ Μινώα, όπως την αποκαλούν οι 
ντόπιοι. Ευρισκόμενος μεταξύ δύο ισχυροτάτων πόλε-
ων-κρατών της αρχαιότητας, της Κυδωνίας και της 
Απτέρας, συγκαταλέγονταν πάντοτε στην επικράτεια 
της δεύτερης και η σημασία που οι ίδιοι οι Απτεραίοι 
απέδιδαν σ’ αυτόν τονίζεται από την ύπαρξη των δύο 
κυριοτέρων επινείων τους, της Μινώας στο σημερινό 
Μαράθι και της Κισσάμου στην περιοχή της σημερινής 
Αλμυρίδας η των Καλυβών. Στην περιοχή της πλάζ του 
Ναυστάθμου στην σκάλα του Καλαμίου που εντοπίζο-
νται λείψανα υδραγωγείου, στην «Κυανή Ακτή» κάτω 
από το σύγχρονο ξενοδοχείο, στην Κερά, στον Φοινικιά 
από την πλευρά του Αποκορώνου, στη Λίμνη όπου 
υπάρχουν τα υπολείμματα αρχαίου πύργου και στην 
ευρύτερη περιοχή των Στερνών από την πλευρά του 
Ακρωτηρίου. Τα ίχνη της Βυζαντινής περιόδου, τόσο 
πριν όσο και της μετά την Αραβική κατάκτηση της Κρή-
της, είναι λιγότερο εμφανή, όχι όμως ανύπαρκτα: Στην 
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Κερά των Καλυβών, κάτω από την εκκλησία της Πανα-
γίας, στα υπολείμματα της μονής του Αγ. Χριστοδούλου 
(προ της δημιουργίας του μετοχίου του Αγ.Ιωάννη) 
στην Απτέρα, στην οποία ανήκε και όλο το νότιο μέρος 
του κόλπου, στις βυζαντινές οχυρώσεις που συνάντη-
σαν οι Βενετοί όταν οικοδομούσαν το φρούριο της 
νησίδας του Αγ. Νικολάου και στα υπολείμματα παρό-
μοιων οχυρώσεων στην νησίδα Κάργα, στην είσοδο 
του λιμανιού. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη των αλυκών 
στην σημερινή Κάτω Σούδα, που έγιναν περισσότερο 
γνωστές στις κατοπινές περιόδους. Άλλωστε το ίδιο το 
τοπωνύμιο Σούδα, που σημαίνει στενωπός, στένωση, 
δημιουργήθηκε αυτήν ακριβώς την εποχή. Αυτοί όμως 
που αναγνώρισαν, περισσότερο την στρατηγική σημα-
σία του τόπου ήταν οι Βενετσιάνοι. 

Ήδη πριν ακόμα εδραιωθεί η κυριαρχία τους στην 
Κρήτη, το 1233, συγκρούστηκαν μέσα στον κόλπο με 
12 αυτοκρατορικές γαλέρες που ο αυτοκράτορας της 
Νίκαιας Ιωάννης Βατάτζης είχε στείλει για να βοηθήσουν 
τους Κρητικούς που είχαν επαναστατήσει και κατείχαν 
το φρούριο στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου. Όντας 
όμως θαλασσοκράτορες της Μεσογείου, δεν ένοιωθαν 
την ανάγκη να το αξιοποιήσουν άμεσα. Αργότερα το 
1538, το 1562, 1567 και το 1571, η Σούδα χρησιμοποι-
ήθηκε από τους μουσουλμάνους πειρατές και επιδρο-
μείς Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα, Ντρογούτ και Ουλούτς 
Αλή που λεηλάτησαν και ρήμαξαν την περιοχή των 
Χανίων και Ρεθύμνου επισπεύδοντας ουσιαστικά την 
τελική απόφαση για ουσιαστικότερη οχύρωση και 
προστασία του φυσικού λιμένα. 

Τα πρώτα σχέδια εκπονήθηκαν από τους μηχανικούς 
G.Savorgan και S. Palavicini που εκτός από την οχύρω-
ση της νησίδας, προέβλεπαν και την κατασκευή μεγά-
λων πύργων μέσα στο νερό στο μυχό του κόλπου, στο 
σημερινό Βλητέ που τότε λεγόταν ̈ Κουλάτα¨. Οι εργα-
σίες ξεκίνησαν το 1571 από τον Palavicini και την επό-
μενη χρονιά εργασίες συνεχίστηκαν από τον απεσταλ-
μένο της Βενετίας μηχανικό Orsini ο οποίος 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει τα πρώτα έργα μέσα σε 
ένα μόλις χρόνο, τοποθετώντας και τα πρώτα κανόνια. 
Έτσι το πρώην ̈ Φαρονήσι΄ από την ύπαρξη εκεί μικρού 
καθολικού μοναστηριού,μετατράπηκε σταδιακά στο 
ονομαστό φρούριο της Σούδας, τον ¨οφθαλμό του 
βασιλείου της Κρήτης¨ όπως το χαρακτήρισαν οι Βενε-
τοί, που κρατήθηκε ελεύθερο από τον Τούρκο κατα-
κτητή 70 ολόκληρα χρόνια μετά την πτώση των Χανίων. 
Βασικό αμυντικό ρόλο εκτός του κυρίως οχυρωματικού 
περιβόλου με τους προμαχώνες και τη διπλή πύλη 
έπαιζαν ο επιβλητικός επιπρομαχώνας Mocenigo στο 
βόρειο και ο ημικυκλικός επιθαλάσσιος προμαχώνας 
Linguetta με τις μεγάλες κανονιοθυρίδες στο νότιο 
μέρος, καθώς και μεγάλος αριθμός υπόγειων υδατο-

δεξαμενών. Το κόστος κατασκευής άγγιξε τα 40000 
δουκάτα. Όσο για τα πυροβόλα του, ο Basilicata ανα-
φέρει πως το 1630 αριθμούσαν τα 44 και οι μπάλες 
τους έφταναν τον αριθμό 9815.

Οι Βενετοί δεν ασχολήθηκαν μόνο με την φορτέτζα 
της νησίδας. Για να υποχρεώσουν τα πλοία που εισέρ-
χονταν στο λιμάνι να βρίσκονται εντός του βεληνεκούς 
των πυροβόλων του φρουρίου κατασκεύασαν σχεδόν 
ταυτόχρονα με τις οχυρώσεις έναν ύφαλο μώλο 260 
περίπου μέτρων μήκους, την porporella, ο ύφαλος 
αναγράφεται στους ναυτικούς χάρτες και θέλει μεγά-
λη προσοχή για ορισμένους τύπους πλοίων. Αυτή άρ-
χισε να κατασκευάζεται στην άκρη της προεξοχής του 
Καλαμίου το 1575, χρειάστηκε όμως επανειλημμένες 
επισκευές και τελικά εγκαταλείφθηκε το 1608, αφού 
τόσο ο ασταθής βυθός, όσο και τα θαλάσσια ρεύματα 
και ο κυματισμός, αχρήστευαν την κατασκευή και τη 
λειτουργικότητά της. Λείψανά της σώζονται και σήμε-
ρα. Το 1594 διανοίχτηκε η είσοδος της λεγόμενης Λίμνης 
(που οι κάτοικοι την ονομάζουν Μινώα) στη βόρεια 
πλευρά του κόλπου και δημιουργήθηκε ένα ασφαλές 
λιμάνι που χωρούσε 40 γαλέρες που αποκλήθηκε Porto 
Novo. Τα σχέδια για την κατασκευή νεωρίων σ΄ αυτή 
την θέση δεν ευδοκίμησαν, το ίδιο ισχύει και για ένα 
μικρό οχυρό που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ. Οι αμυντικές εγκαταστάσεις των Βενετών στη 
Σούδα συμπληρωνόταν από ένα δίκτυο βιγλών, δηλα-
δή πυργοειδών φρυκτωριών στην παράκτια ζώνη, από 
τις οποίες σώζονται 2 μέχρι σήμερα καθώς και στην 
συντήρηση του κάστρου Απικόρνο η Bicorna πάνω από 
τις Καλύβες, ενός σημαντικού οχυρού, που η κατασκευή 
του προηγείται της Σούδας τρεις τουλάχιστον αιώνες. 
Αργότερα, όταν η τουρκική επίθεση βρισκόταν προ των 
πυλών, αποφάσισαν να οχυρώσουν και τη νησίδα Μα-
ράθι (σήμερα Παλιά Σούδα), τον Καλόγερο πάνω από 
το Λουτράκι (πάνω από το σημερινό χωριό Μαράθι, 
έξω από τον όρμο της Σούδας), το Ποδομούρι το λόφο 
δηλαδή που αργότερα κτίστηκε το Ιτζεδίν, καθώς και 
τη θέση που οι Τούρκοι έκτισαν το 1867 τον κουλέ του 
Σούμπαση στο Παλιόκαστρο (είναι τα δύο φρούρια 
που βλέπομε όταν εισερχόμεθα στον όρμο της Σούδας 
στην αριστερή μας πλευρά). Μόλις πρόλαβαν να ολο-
κληρώσουν τα πρώτα σχέδια και να ξεκινήσουν τις 
εργασίες στο Μαράθι και το Ποδομούρι, ξέσπασε η 
λαίλαπα της τουρκικής εισβολής. Οι μάχες που ακο-
λούθησαν σ΄ όλη τη διάρκεια του ̈ Κρητικού πολέμου¨ 
ήταν πολλές και δύσκολες και σ΄ αυτές έλαβε μέρος 
ενεργά το ντόπιο Ελληνικό στοιχείο, δεν μπόρεσαν 
όμως τελικά να σταματήσουν την προέλαση του ισχυ-
ρότατου τουρκικού στρατού προς την υπόλοιπη Κρήτη. 
Στην περίοδο της ενετοκρατίας ανήκαν και τα κτηριακά 
κατάλοιπα της μονής του Χριστού στον Ασπαλαθέα, 
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γνωστότερου ως Τσιφτσέ μοναστήρι, που διατηρούταν 
μέχρι την δεκαετία του 50.

Το 1714 παραδόθηκε και η ηρωϊκή νησίδα, που είχε 
μετατραπεί σε καταφύγιο εκατοντάδων καταδιωγμένων 
Ελλήνων (έφθασαν κάποτε τους 600), με συνθήκη που 
ως συνήθως δεν έγινε σεβαστή από τους αλλόθρησκους 
κατακτητές. Είχε προηγηθεί στενή πολιορκία και συνε-
χής κανονιοβολισμός από τα δύο φρούρια που είχαν 
στο μεταξύ ανεγείρει οι Τούρκοι εκεί που δεν πρόλαβαν 
να τα κατασκευάσουν οι Βενετσιάνοι : Στον Καλόγερο 
του Ακρωτηρίου, κανονικό κάστρο που έκανε και την 
μεγαλύτερη ζημιά λόγω εγγύτητας, και στο Καλάμι-Πο-
δομούρι ένα μικρότερο. Από το πρώτο σήμερα σώζονται 
ελάχιστα λείψανα μετά την ισοπέδωση των ερειπίων 
του την δεκαετία του 1990.Στην θέση του δεύτερου 
ανοικοδομήθηκε το 1872 το φρούριο Ιτζεδίν.

Τα γεγονότα που συνδέονται με την επανάσταση 
του 1821 και την δράση του Ελληνικού Ναυτικού, είναι 
επίσης πολλά και σημαντικά, αλλά παραμένουν στο 
περιθώριο της επίσημης ιστοριογραφίας. Η Σούδα 
έγινε η βάση του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου από το 
Μάϊο του 1822, όταν 30 πολεμικά και 84 μεταγωγικά 
πλοία αποβίβασαν τους πρώτους 10000 στρατιώτες 
για την καταστολή της επανάστασης. Μέχρι το καλο-
καίρι του 1825, αρκετές φορές ο αιγυπτιακός στόλος 
επισκέφθηκε τη Σούδα μεταφέροντας άνδρες και εφό-
δια, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά απόπει-
ρες του ελληνικού στόλου να τον εξουδετερώσει, με 
περιορισμένα όμως αποτελέσματα. Σημαντικότερη 
επιχείρηση θεωρείται η οργανωμένη επίθεση του ενω-
μένου ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη στις 31 
Μαΐου του 1824, που εξελίχτηκε σε κανονική ναυμα-
χίας με συμμετοχή και των φρουρίων της νησίδας και 
του Καλαμίου. Ο Υδραίος Αντώνης Βώκος (μνημείο προ 
τιμήν του υπάρχει απέναντι από την πύλη του ΝΚ) 
μπόρεσε να προσκολλήσει το ένα από τα δύο πυρπο-
λικά του ελληνικού στόλου στην αιγυπτιακή υποναυ-
αρχίδα, μία φρεγάτα με 24 κανόνια και 200 άνδρες κα 
να την πυρπολήσει. Η συμπλοκή αυτή έμεινε στην 
ιστορία σαν «ναυμαχία της Σούδας». Τελικά με από-
φαση των Μεγάλων Δυνάμεων, η Κρήτη έμεινε κάτω 
από την Αιγυπτιακή κατοχή μέχρι το 1840 που πέρασε 
ξανά στην κυριαρχία του σουλτάνου.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις των Αιγυπτίων στην πε-
ριοχή του Ναυστάθμου περιλάμβαναν υποτυπώδεις 
υποδομές όπως ένα μικρό προβλήτα και στρατιωτικούς 
φούρνους για το ψήσιμο των ψωμιών και των παξιμα-
διών που χρειαζόταν ο στόλος του Μωχάμετ Άλι (βα-
σιλιάς των Αιγυπτίων). Για τον παραπάνω λόγο το το-
πωνύμιο πριν το 1867 ήταν ¨Φούρνοι¨ όπως 
αναφέρεται σε παλιά συμβόλαια. Πιθανότατα οι Αιγύ-
πτιοι να είχαν αναγείρει και κάποιον στρατώνα που 

αργότερα τροποποιήθηκε κι επεκτάθηκε. Στην ουσία 
όμως, η ιδέα για την δημιουργία μόνιμων ναυτικών 
εγκαταστάσεων στην περιοχή, αν και προέρχεται από 
τον Μωχάμετ Άλι, ολοκληρώθηκε επί της εποχής του 
Τούρκου σουλτάνου Αμπντούλ, Αζίζ το 1872 ο οποίος 
παραβρέθηκε στα εγκαίνια του ναυστάθμου και φιλο-
ξενήθηκε στις διασημότερες επαύλεις των πλούσιων 
αγάδων του κάμπου των Χανίων. Ήταν η εποχή που η 
Οθωμανική αυτοκρατορία πίστευε ότι μπορούσε να 
κρατήσει την Κρήτη, καθιστώντας την προμαχώνα της 
κυριαρχίας της στη Μεσόγειο, με αιχμή της ισχύος της 
στο λιμάνι της Σούδας. Η Τουρκία λοιπόν φιλοδοξούσε 
να δημιουργήσει εγκαταστάσεις ικανές όχι μόνο να 
ανεφοδιάζουν το στόλο της, μα και να μπορούν κατα-
σκευάζουν μικρότερα σκάφη ή έστω να προβαίνουν 
στις απαραίτητες επισκευές.

Στον ίδιο το ναύσταθμο αποδόθηκε το ιδιαίτερα 
πομπώδες όνομα ¨ο αυτοκρατορικός ναύσταθμος της 
Μεσογείου¨. Αφορμή για την επίσπευση της κατασκευ-
ής του, μπορεί να θεωρηθεί η ταραχώδη περίοδος της 
μεγάλης Κρητικής επανάστασης του 1866-1869. Άλλω-
στε η ίδια η επανάσταση αποτέλεσε αφορμή για την 
δημιουργία του δικτύου των πολυάριθμων τουρκικών 
κουλέδων που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το νησί. 
Στον κόλπο της Σούδας εκτός από τον κεντρικό κουλέ 
του Σούμπαση στην Απτέρα, στην πραγματικότητα ένα 
μικρό κάστρο που διατηρείται άριστα και σήμερα, 
οικοδομήθηκαν πύργοι στο Βλητέ, στην Μόρτε Βάρδια, 
στου Βεντουρή πάνω από το Ναύσταθμο, στης Γριάς 
τον Πήδο κοντά στο Πέρα Πλατάνι και στη Μαλάξα. 
Ανώτατος Τούρκος στρατιωτικός διοικητής της Κρήτης 
εκείνη την εποχή ήταν ο αρχιστράτηγος Χουσεΐν Αβνή 
πασάς, του οποίου η συμβουλή στη δημιουργία του 
Ναυστάθμου δεν ήταν αμελητέα.

Σημαντικότερη όμως από πλευράς στρατιωτικής 
αρχιτεκτονικής είναι η κατασκευή του οχυρού Ιτζεδίν 
το 1872 από το Ρεούφ πασά στο Ποδομούρι, στη θέση 
μικρότερου οχυρώματος. Πρόκειται για ένα ευρωπα-
ϊκού σχεδιασμού οχυρό του πυροβολικού, κατασκευ-
ασμένο από πελεκητό πωρόλιθο και χώμα και που 
θυμίζει έντονα βενετσιάνικη κατασκευή. Το οχυρό είχε 
πενταγωνική συμμετρική κάτοψη και ήταν εξοπλισμέ-
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νο με 12 πυροβόλα Κρούπ των 0,15 χιλ. Δίπλα σε κάθε 
πυροβόλο είχε κατασκευαστεί πέτρινη θολωτή αποθή-
κη πυρομαχικών με χωμάτινη προκάλυψη. Αν και χρη-
σιμοποιήθηκε στην τελευταία κρητική επανάσταση του 
1896, δεν επιτέλεσε ποτέ το σκοπό για τον οποίο είχε 
κατασκευαστεί. Επί της Κρητικής Πολιτείας μετατρά-
πηκε σε φυλακές, αφού πρώτα προστέθηκε όροφος 
στην νότια πλευρά του, στεφανωμένος με επάλξεις 
κατά το πρότυπο των φυλακών Αβέρωφ. Ως φυλακή 
¨φιλοξένησε¨ αρκετές προσωπικότητες της ελληνικής 
πολιτικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένου του Ελευθ. 
Βενιζέλου, ανάλογα με τους εκάστοτε πολιτικά κρα-
τούντες. Η αιματοβαμμένη ιστορία του όμως, που 
συνδέεται στενά και με τα τραγικά για την Ελλάδα 
μεταπολεμικά γεγονότα, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί 
στην σημερινή παρουσίαση.

Ιθύνων νους στο σχεδιασμό και την κατασκευή του 
Ναυστάθμου ήταν ο Σκωτζέζος στρατιωτικός μηχανικός 
James Lindsay που μέχρι τότε ήταν υπεύθυνος για τον 
εκσυγχρονισμό του σουλτανικού ναυστάθμου στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο Lindsay ανέλαβε με σουλτανική 
εντολή τόσο τα σχέδια όσο και την επίβλεψη της κατα-
σκευής, η οποία ξεκίνησε το 1869. Λόγο του επαναστα-
τικού αναβρασμού εκείνης της περιόδου, η κατασκευή 
έπρεπε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Για τον 
σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν εκατοντάδες εργάτες από 
την Μικρά Ασία και τη Συρία. Μέσα σε 3 χρόνια κατα-
σκευάσθηκαν οι περισσότερες εγκαταστάσεις του ναυ-
στάθμου που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Κτίστηκαν 
στρατώνες, νοσοκομείο, διοικητήριο, τζαμί με μιναρέ, 
φούρνοι, μαγειρεία, εργαστήρια, χυτήριο, δεξαμενή 
νερού και ένα ευρύχωρο χαμάμ. Κάποια από τα προα-
ναφερόμενα κτίρια συμπληρώθηκαν και ολοκληρώθηκαν 
τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί πως ο ίδιος ο 
Lindsay έχτισε το σπίτι του στην πάνω Σούδα και στα 
γεγονότα του 1896-97 προσπάθησε να διασώσει κάτω 
από την βρετανική σημαία και με κίνδυνο της ζωής του, 
όσους περισσότερους Χριστιανούς μπόρεσε να χωρέσει 
το σπίτι του. Πέθανε εκεί τον Μάϊο του 1899 και τάφη-
κε στον τότε Αγγλικανικό τομέα του νεκροταφείου Σού-
δας. Τέλος, οι γνώσεις μας για τα κατασκευαστικά έργα 
(όχι μόνο του ναυστάθμου) του Lindsay θα ήταν πιο 

ολοκληρωμένος αν δεν είχε καταστραφεί το αρχείο του, 
στο σπίτι της Εγγονής του στα Χανιά στην Κατοχή.

Ο χώρος του Ναυστάθμου περιτοιχίστηκε με ψηλό 
μαντρότοιχο ο οποίος είχε ως στόχο κυρίως την ασφά-
λεια αλλά και την ¨απόκρυψη¨ των εγκαταστάσεων 
από αδιάκριτα βλέμματα. Σε επιλεγμένες θέσεις βρί-
σκονταν πολεμίστρες και θέσεις άμυνας για ελαφρύ 
οπλισμό ενώ διέθετε και 2 εντυπωσιακές κεντρικές 
πύλες. Μια νοτιοδυτική γωνία, που έφερε επίστεψη 
με μαρμάρινη σουλτανική επιγραφή και μία στο κέντρο 
της μακράς πλευράς του, που επίσης μπορεί να χαρα-
κτηριστεί μνημειακή. Δίπλα στην πρώτη υπήρχε μνη-
μειακή κρήνη. Οι πύλες αυτές σώζονται και σήμερα σε 
σχετικά καλή κατάσταση : Από την πρώτη αφαιρέθηκε 
η επίστεψη με την επιγραφή μετά το 1956 αλλά δια-
τηρήθηκαν τα παλιά της θυρόφυλλα, η δεύτερη κλεί-
στηκε με τοιχοποιΐα γιατί διανοίχτηκε νέο άνοιγμα στο 
μαντρότοιχο λίγο δυτικότερα. Ο περίβολος, που οι 
ντόπιοι αποκαλούσαν ¨Μπεντένα¨, είχε κι άλλες βοη-
θητικές πυλίδες και σήμερα σώζεται στο μεγαλύτερο 
μέρος του. Στις ολοένα εκλείπουσες λαϊκές αφηγήσεις 
έχει μείνει η έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι κου-
ρασμένοι χωρικοί της επαρχίας Αποκορώνου ̈ εφτάξα-
με μωρέ στην Μπεντένα¨. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δίνα-
νε κουράγιο και δύναμη στον εαυτό τους όντας πεζοί 
και με φορτωμένα τα υποζύγια τους κατευθύνονταν 
προς τα Χανιά για να πουλήσουν τα αγροτικά προϊόντα 
τους. Η Μπεντένα ήταν κατά κάποιον τρόπο ο χιλιομε-
τρητής και η ένδειξη ότι η πόλη δεν είναι πλέον μακριά.

Η αρχιτεκτονική των κτιρίων του Ναυστάθμου χα-
ρακτηρίζεται από τον ώριμο Οθωμανικό νεοκλασικισμό 
(άνθησε στην Οθωμανική αυτοκρατορία το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα) και θυμίζει το μέγαρο των δικα-
στηρίων στα Χανιά καθώς και το διώροφο κτίριο του 
Διοικητηρίου στο Καστέλι της παλιάς πόλης, κάτι που 
δεν μας εκπλήσσει αφού πρόκειται για δημόσια οθω-
μανικά κτήρια που χτίστηκαν την ίδια εποχή, σχεδια-
σμένα από τους Ευρωπαίους μηχανικούς. Ο ίδιος ο 
σουλτάνος Αμπτούλ Αζίζ αίτημα επιφανών ντόπιων 
μουσουλμάνων για τη δημιουργία οικισμού που θα 
στέγαζε τους κατοίκους της νησίδας αξιοπρεπώς, απε-
λευθερώνοντας την καθαρά στρατιωτική της χρήση, 
αλλά θα δημιουργούσε και στους ίδιους αίσθηση ασφά-
λειας. Ο οικισμός δημιουργήθηκε στην θέση των απο-
ξηραμένων από το Ρεούφ πασά αλυκών της Τούζλας 
(τουρκική ονομασία της πρώην Κουλάτας) και αποτε-
λούνταν από 100 νέες κατοικίες, ονομάστηκε δε προς 
τιμήν του Αζιζιέ. Είναι η σημερινή Κάτω Σούδα.

Ο Ναύσταθμος αποτέλεσε μαζί με κάποια άλλα 
έργα, στοιχείο προπαγάνδας (ως προς τη δύση) για τα 
επιτεύγματα και τα έργα υποδομής της καταρρέουσας 
στην ουσία Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο μετέπειτα 
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σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ ο Β΄ ο οποίος διοικούσε 
την Οθωμανική αυτοκρατορία από την 1/8/1876 έως 
τις 27/4/1909 θέλοντας να επιδείξει το ψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας, ισχύος, και υποδομών έδωσε εντολή σε 
επαγγελματίες φωτογράφους να απαθανατίσουν σε 
εικόνες τα σημαντικότερα έργα και κτίσματα της αυ-
τοκρατορίας του. Έτσι συνέλεξε συνολικά 1819 φωτο-
γραφίες σε 51 λευκώματα τα οποία και απέστειλε στις 
ΗΠΑ. Οι παραπάνω φωτογραφίες φυλάσσονται σήμε-
ρα στην βιβλιοθήκη του κογκρέσου των ΗΠΑ και 8 εξ 
αυτών απεικονίζουν τα τουρκικά κτίρια του ναυστάθ-
μου Κρήτης. Χρονολογούνται μεταξύ του 1880-1893 
και παρουσιάζουν μεταξύ άλλων την αποθήκη και το 
εργοστάσιο τορπιλών, το χυτήριο και την αποθήκη 
πυρομαχικών καθώς και άλλα κτίρια της εγκατάστασης. 
Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι ο σουλτάνος Αμπντούλ 
Χαμίτ ο Β΄ φοβούμενος μία απόπειρα δολοφονίας δεν 
ταξίδευε συχνά και χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, 
τις φωτογραφίες ως οπτικά τεκμήρια για το τι συνέ-
βαινε στην επικράτειά του.

Ο Ναύσταθμος τροφοδοτούνταν με νερό από τις 
πηγές του Αγίου Παντελεήμονα οι οποίες βρίσκονται 
νότια του οικισμού του ναυστάθμου και σε υψόμετρο 
150 μέτρων περίπου. Επειδή το νερό, άρα και οι πηγές, 
ήταν ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους, για κάποιες 
εργασίες αλλά και για τα υποζύγια, ο εν λόγο χώρος 
έπρεπε να προστατευθεί. Έτσι δίπλα στις πηγές και το 
εκκλησάκι χτίστηκε το 1867-69 ένας κουλές ο πύργος 
Βεντούρη, του οποίου τα ερείπια μπορεί να τα δει κανείς 
ακόμη και σήμερα. Ο εν λόγω πύργος δεν φρουρούσε 
μόνο τις πηγές αλλά ολόκληρη την περιοχή του ναυ-
στάθμου από επαναστάτες που θα εφορμούσαν από 
την περιοχή των Κεραμειών ή και του Αποκόρωνα. Ο 
πύργος του Βεντούρη υπήρξε το δεύτερο οχυρό (μετά 
του Βάμου) που κατέλαβαν οι επαναστάτες τον Ιανου-
άριο του 1897. Η κατασκευή του ήταν από αργιλο-λιθο-
δομή όπου αντί για κονίαμα χρησιμοποιήθηκε κυρίως 
χώμα, γι΄αυτό το λόγο άλλωστε δεν άντεξε στην φθορά 
του χρόνου. Ιδιαιτερότητα του ήταν η ασυνήθιστη διπλή 
σειρά τουφεκιοθυρίδων σε ¨πλεκτό¨ συνδυασμό που 
έδινε την εντύπωση ότι βρισκόταν σε διαφορετικούς 
ορόφους (ο επάνω όροφος όμως είχε επάλξεις).

Εκεί που βρίσκεται σήμερα ο οικισμός του ναυστάθ-
μου Κρήτης υπήρχαν παλιότερα δύο νεκροταφεία ένα 
αγγλικό και ένα ρωσικό, τα οποία βρισκόταν το ένα δίπλα 
στο άλλο. Ιδρύθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα για να 
θάβονται μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Αγ-
γλίας και της Ρωσίας που υπήρχε εκείνη την εποχή στην 
Κρήτη, αρκετά πριν την επανάσταση του 1897. Πριν την 
ίδρυση τους οι λιγοστοί ́ Αγγλοι, και γενικά οι προτεστά-
ντες θάβονταν στην μονή Χρυσοπηγής. Στο ρωσικό νε-
κροταφείο θάφτηκαν τα θύματα από την έκρηξη πυρο-

βόλου στο θωρηκτό Sisoi Veliky στα μέσα Μαρτίου 1897.Η 
έκρηξη έγινε σε πυργίσκο με πυροβόλα σκοτώνοντας 
ακαριαία 18 μέλη της ομοχειρίας και τραυματίζοντας 
άλλους 20 από τους οποίους υπέκυψαν οι 6 ανεβάζοντας 
τον αριθμό των θυμάτων σε συνολικά 24. Πολλοί έκαναν 
λόγο για θεία δίκη, μιας και το εν λόγο θωρηκτό συμμε-
τείχε στους βομβαρδισμούς του Ευρωπαϊκού στόλου 
εναντίον των επαναστατών στο Ακρωτήρι.

Στο αγγλικό νεκροταφείο εκτός από τον James Lindsay 
ενταφιάστηκε και η ανιψιά του Maggie Montgomery. 
Αργότερα τα οστά του Lindsay μεταφέρθηκαν τιμής 
ένεκεν στο συμμαχικό νεκροταφείο στο Βλητέ στον 
αγγλικό τομέα. Ο τάφος του με μεγαλοπρεπή σταυρό, 
δέσποζε στο αγγλικό νεκροταφείο όπως δέσποζε η 
τιμητική στήλη που ανήγειραν οι Ρώσοι στα θύματα 
του Sisoi Veliky στο ρωσικό νεκροταφείο. Και τα δύο 
νεκροταφεία έπεσαν σε αχρηστία μεταπολεμικά. Η 
δημιουργία του οικισμού του Ναυστάθμου Κρήτης 
δίπλα τους ήταν μία από τις αιτίες διάλυσης τους. Ήταν 
όμως και μία άλλη: Στο ρωσικό μνημείο ερχόταν κάθε 
χρόνο μετά το 1960 αντιπροσωπεία από την ΕΣΣΔ για 
να αποδώσει τιμές, μαζί με τις τιμές που απέδιδε στους 
Σοβιετικούς αιχμαλώτους που εξοντώθηκαν από τους 
Γερμανούς στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ο χώρος των 
νεκροταφείων δέσποζε του ναυστάθμου και φυσικά οι 
Σοβιετικοί έριχναν την ματιά τους στις εγκαταστάσεις 
(ο ψυχρός πόλεμος κρατούσε ακόμα), κάτι που δεν 
ξέφευγε της προσοχής των δικών μας αξιωματικών. 
Σύντομα αποφάσισαν να το ξηλώσουν και να δημιουρ-
γήσουν νέο μνημείο στον Άγιο Λουκά στα Χανιά, δίπλα 
σε αυτό των πεσόντων.

Μετά την αποχώρηση των Τούρκων, στο ναύσταθ-
μο εγκαταστάθηκαν μονάδες των Μεγάλων δυνάμεων 
της εποχής. Ο κεντρικός μεγάλος στρατώνας (σημερινό 
κτίριο 12) καταλήφθηκε από τους Γάλλους και ονομά-
στηκε Γαλλικός στρατώνας. Το διπλανό επίσης διώρο-
φο κτίριο του διοικητηρίου καταλήφθηκε από τους 
Ιταλούς, ενώ τα τουρκικά κτίρια που βρισκόταν στην 
σειρά από την πλατεία της Σούδας μέχρι τη δυτική πύλη 
του ναυστάθμου μοιράστηκαν στου Ρώσους, Αγγλους 
και Αυστριακούς. Τα κτίρια αυτά ήταν διώροφες κατα-
σκευές και περιήλθαν αργότερα στην ιδιοκτησία του 
ΤΕΘΑ. Δυστυχώς όσα από αυτά γλίτωσαν από τους 
βομβαρδισμούς των Γερμανών, γκρεμίστηκαν μετά την 
ανατίναξη του πλοίου ¨Πανορμίτης¨ που συντάραξε 
την Σούδα το 1979. Το εν λόγο πλοίο μετέφερε πέραν 
από κάποιες ρέλλες για τον Ναύσταθμο Κρήτης, 450 
φιάλες υγραερίου ενώ στα αμπάρια του υπήρχαν πο-
σότητες δυναμίτη, βαρέλια βενζίνης και πυρομαχικά.

Συνεχίζεται
«Ναύσταθμος Κρήτης» φωτό ειλημμένη στις 29_11_21 από το: https://www.onalert.gr/
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«… τον άλλου οίκον οικονομούντα … - … 
να διοικήσει τον οίκο άλλου …» 

Ξενοφών (430-355 π.Χ.)
Εισαγωγή
Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 
ρόλου της διοίκησης και διαχείρισης με βάση τις θεω-
ρητικές προσεγγίσεις διοίκησης για την ανάπτυξη του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός πολιτι-
στικού οργανισμού. Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργί-
ας των πολιτιστικών μονάδων στην κοινωνία των πλη-
ροφοριών και της γνώσης, σημαντικότατους παράγοντες 
αποτελούν οι αρχές της διαχείρισης και διοίκησης. Με-
λετάται το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και εξετάζεται 
συνοπτικά και περιεκτικά το εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον του. Αναλύονται τα επίπεδα ανάπτυξης των 
διαδικασιών διοίκησης και ο ρόλος των αρχών διαχεί-
ρισης - διοίκησης για την άριστη διαχείριση του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Η λήψη πληροφοριών για το Μουσείο 
Ναυτικής Παράδοσης διενεργήθηκε από την μελέτη του 
οργανογράμματος, του κανονισμού λειτουργίας, του 
οργανωτικού και του στρατηγικού πλάνου.
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης
Προφίλ
Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, ως ιδιωτικός μη 
κερδοσκοπικός πολιτιστικός φορέας, ιδρύθηκε το 1992 
στον ΟΛΠ, από αγάπη για την ελληνική ναυτοσύνη. Το 
Μουσείο γίνεται κάτοχος, αποδέχεται, προφυλάσσει, 
διατηρεί, καταχωρίζει, τεκμηριώνει, μελετά, ερμηνεύ-
ει και εκθέτει στο κοινό συλλογές κειμηλίων και αντι-
κειμένων σχετιζομένων με τη ναυτική παράδοση των 
Ελλήνων, με σκοπό τη μελέτη, εκπαίδευση και ψυχα-
γωγία. Βασικοί ιδρυτές οι εφοπλιστικές οικογένειες 
Τυπάλδου - Ποταμιάνου. Στα 25 χρόνια λειτουργίας 
δεν επιχορηγήθηκε, αλλά πορεύτηκε σε αγαστή συ-
νεργασία με χορηγούς εταιρείες, επιχειρηματίες και 
εφοπλιστές όπως ΝΟΚΙΑ, Εθνική Τράπεζα, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., 
Costamare, Agapitos Lines, Dyna Yachts, Royal Cruises, 
Epirotiki Lines κ.α. Από το 2014 μεταφέρθηκε σε νεό-
δμητο ασφαλές, κατάλληλο και επαρκές κτίριο στο 
Πέραμα, χάρη στο κοινοτικό πρόγραμμα (URBAN). 

Αποστολή του είναι η πραγματοποίηση της λειτουρ-
γίας, του σκοπού και των στόχων του και κυρίως η 

κατανόηση – γνώση από κάθε Ελληνόπουλο της ναυ-
τικής ιστορίας της χώρας, ώστε να μείνει πιστό στις 
ελληνικές ναυτικές παραδόσεις. Η πλούσια συλλογή 
του Μουσείου χωρίζεται σε οκτώ (8) ενότητες. 1) Αρ-
χαιοελληνική περίοδο. Μαρμάρινα, λίθινα, πήλινα και 
αρχαίας ναυτικής τεχνολογίας αντικείμενα. Ξεχωριστή 
θέση κατέχει η Αθηναϊκή Τριήρης «Αθηνά». 2) Βυζα-
ντινή περίοδος. Μαρμάρινο τέμπλο με Βυζαντινούς 
Δρόμωνες και εικόνες 16ου – 18ου αιώνα. 3) Ελληνική 
χαρτογραφία & χαρακτικά. Σπάνια συλλογή 450 χαρτών 
και χαρακτικών περιόδου 1490-1900. 4) Ατρόμητα 
ελληνικά σκαριά, όπως η Ψαριανή Γαλλιότα 18ου αιώ-
να κ.α.. 5) «Η χρυσή εποχή» της ελληνικής ναυτιλίας. 
Ελαιογραφίες, φωτογραφίες, ναυτιλιακά όργανα και 
αυθεντικές γκραβούρες πλοίων ελληνικών - Μεσογει-
ακών χωρών, ταπισερί με θαλασσογραφίες. 6) Λαϊκή 
παράδοση. Παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη, έργα λαϊ-
κής τέχνης, υφαντά, κεντήματα, και χαλιά με ναυτικές 
παραστάσεις. 7) Υδάτινη πολιτεία. Όλες τις ποτάμιες 
και λιμναίες πλάβες (βάρκες) της Ελλάδος. 8) Πέραμα 
– Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. (https://www.maritime-
museum.gr/index.php/versions). 

Δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα, έκδοση και 
συμμετέχει – διοργανώνει συνέδρια και διαλέξεις. 
Έλαβε μέρος σε διεθνείς (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) και 
ελληνικές εκθέσεις - εκδηλώσεις. Διεξήγαγε εκδηλώσεις 
διεθνούς χαρακτήρα (θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια, 
εκθέσεις κ.α.). Η επιστημονική ομάδα του σε συνεργα-
σία με Πανεπιστήμια και καθηγητές αρχαίας ναυτικής 
τεχνολογίας, μελετά την κατασκευή αρχαίων - ιστορικών 
πλοίων. Πλούσια και εξειδικευμένη η βιβλιοθήκη του 
με πολυάριθμους τίτλους βιβλίων και σπάνιες εκδόσεις 
– έγγραφα. Διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας 
– επισκεψιμότητας με το κοινό και ιδιαίτερα με σχολεία, 
πολιτιστικούς συλλόγους, φοιτητές, οργανωμένες επι-
σκέψεις τουριστών, ΑμεΑ κ.ά., κατόπιν ραντεβού. Δι-
εξάγει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ξεναγήσεις από ειδικούς, παράλληλα με την προβολή 
video.

Περιβάλλον
Το Μουσείο στοχεύει στον εμπλουτισμό συλλογών, 
αποτελεσματικότητα επιστημονικού ερευνητικού έργου 

Η Γνωριμία με το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης

Του Υποναυάρχου (Ο) Δημητρίου Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
και της Ιωάννας – Θεοδοσίας Γεωργαντά, Φοιτήτριας
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και βελτίωση επιπέδου υπηρεσιών. Πέραν των δυνατών 
σημείων αντιμετωπίζει προβλήματα όπως έλλειψη 
πόρων, στελέχωση με κατάλληλο μόνιμο προσωπικό, 
διαχείριση συλλογών και πρακτικά προβλήματα καθη-
μερινής λειτουργίας. Για μελέτη υφιστάμενης κατά-
στασης χρήσιμο είναι το εργαλείο SWOT Ανάλυσης1. 

Το εσωτερικό περιβάλλον είναι η περιοχή όπου η 
διαχείριση - διοίκηση του μουσείου μελετά τις δυνάμεις, 
όπως γεωγραφική θέση, δωρεές από εφοπλιστές, πο-
λυθεματικότητα εκδηλώσεων, μοναδικότητα - θεματι-
κότητα συλλογών, ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής, χι-
λιάδες φίλοι και εθελοντές, λειτουργία εκκλησίας κ.α. 
Εξετάζει και τις αδυναμίες, όπως περιοδική λειτουργία, 
ελλιπής σύνδεση με ΜΜΜ, απουσία θέσεων στάθμευ-
σης, οργανωτικές αδυναμίες, ανυπαρξία πωλητηρίου 
– κυλικείου κ.α. Σημαντικοί παράγοντες του εσωτερικού 
περιβάλλοντος είναι οι πόροι του, όπως υλικοί (εξο-
πλισμός, εγκαταστάσεις), χρηματοοικονομικοί (έσοδα 
εκδηλώσεων, δωρεές), φυσικοί (τοποθεσία, αρτιότητα 
εξοπλισμού), ανθρώπινοι (εκπαίδευση, εξειδίκευση), 
οργανωτικοί (δομή, συστήματα προγραμματισμού, 
συντονισμού και ελέγχου), τεχνολογικοί (τεχνολογική 
ικανότητα), καινοτομίας (προσωπικό σημαντικών ικα-
νοτήτων, ερευνητικές εγκαταστάσεις) και φήμη. 

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ο χώρος του ευρύ-
τερου μάκρο και του μίκρο περιβάλλοντος, όπου πα-
ράγοντες και μεταβολές, ευκαιρίες και κίνδυνοι επη-
ρεάζονται ελάχιστα από τη διοίκηση του Μουσείου. 
Άπτεται πρωτευόντων τάσεων όπως Οικονομικών και 
Κοινωνικών (αναβάθμιση ευρύτερης περιοχής, υλο-
ποίηση ζεύξης Περάματος – Σαλαμίνας, δυσμενής οι-
κονομική συγκυρία, μεγάλο κόστος συντήρησης – έκ-
θεσης των συλλογών κ.α.), Πολιτικών, Τεχνολογικών, 
Περιβαλλοντικών, Νομικών και Παγκόσμιων. Αντιπρο-
σωπεύει βασικούς παίκτες όπως πελάτες – επισκέπτες 
(μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές), χρηματοδότες 
(απορρόφηση κονδυλίων εφοπλιστικών κύκλων – ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων), νομοθέτες – ρυθμιστές, αντα-
γωνιστικές δυνάμεις και συνεργασίες (εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, τοπικοί και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί).

Οργανωτική Δομή
Στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης βρίσκεται το επτα-

μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθυντής. Το 
Μουσείο απαρτίζετε από πέντε τμήματα και προσω-
πικό δεκαοκτώ ατόμων, (στοιχεία 2018-2019), όπως 
παρακάτω: α) Διοικητικής. Απασχολεί τον τμηματάρχη 
υπάλληλο μερικής απασχόλησης (ΜΑ), έναν υπάλληλο 

1  SWOT Ανάλυσης: Strengths, Weaknesses, Opportunities 
και Threats – Δυνάμεις και Αδυναμίες εσωτερικού περι-
βάλλοντος, Ευκαιρίες και Απειλές εξωτερικού περιβάλλο-
ντος.

ΜΑ και ένα μηχανικό πληροφορικής Εθελοντή (ΕΘ). β) 
Οικονομικής. Συγκροτείται από τον τμηματάρχη υπάλ-
ληλο - λογιστή ΜΑ και δύο υπαλλήλους ΕΘ. γ) Τεχνικής 
Υποστήριξης – Συντήρησης. Περιλαμβάνει τον τμημα-
τάρχη υπάλληλο ΜΑ, δύο υπαλλήλους ΜΑ και τρεις 
υπαλλήλους ΕΘ. δ) Ασφάλειας και Φύλαξης. Αποτε-
λούμενο από τον τμηματάρχη υπάλληλο ΜΑ.  ε) Εκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων. Συντίθεται από τον τμη-
ματάρχη υπάλληλο ΕΘ και έναν υπάλληλο ΕΘ. Στο 
οργανόγραμμά του είναι ευδιάκριτα δομή, ιεραρχία, 
αλυσίδα εντολών και τομείς ευθύνης διοικητικών στε-
λεχών. 

Λειτουργίες και Επίπεδα Διοίκησης
Στο οργανόγραμμα του μουσείου, διακρίνονται τα 

τρία επίπεδα διοίκησης. Τα όρια των αρμοδιοτήτων 
είναι σαφή για κάθε βαθμίδα. Το ανώτερο επίπεδο 
διοίκησης με τη συνολική ευθύνη και εξουσία λήψης 
αποφάσεων συντίθεται από το ΔΣ - Διευθυντή, το με-
σαίο από τους Τμηματάρχες και το κατώτερο από το 
υπόλοιπο προσωπικό. Τα στελέχη των δύο τελευταίων 
επιπέδων διαθέτουν περισσότερες εκτελεστικές παρά 
διοικητικές αρμοδιότητες. Στο μεσαίο επίπεδο, όπου 
τα διοικητικά στελέχη καθοδηγούν και συμβουλεύουν 
το κατώτερο προσωπικό, η  απαίτηση για τεχνικές 
δεξιότητες είναι μεγαλύτερη για εκπαίδευση και άμε-
ση βοήθεια των υφισταμένων τους (εργαζομένων με-
ρικής απασχόλησης, εθελοντών). Τέλος, στο κατώτερο 
επίπεδο η ανάγκη τεχνικών δεξιοτήτων είναι προϋπό-
θεση. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες διαφαίνεται ότι 
έχουν ακριβώς την ίδια σημασία σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης. Τα ανώτερα στελέχη διαθέτουν περισσότε-
ρο την δεξιότητα της συνολικής θεώρησης, καθόσον 
το ΔΣ καθορίζει την πολιτική του Μουσείου και ο Δι-
ευθυντής επιφορτίζεται με την ευθύνη της καθημερινής 
διαχείρισης.

Διοίκηση - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διοίκηση – διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού θεωρεί-
ται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών και λειτουρ-
γιών που επιβάλλεται να υλοποιηθούν, ώστε ο οργα-
νισμός να αποκτήσει – διατηρήσει και αξιοποιήσει 
ικανά στελέχη. Είναι το σύνολο των αρχών που συμ-
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βάλλουν στην ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων 
του Μουσείου, τη σύνδεση των τμημάτων και στην 
ορθολογική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και 
διαθέσιμων ανθρώπινων πηγών. Θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως εξέλιξη της κλασικής διοίκησης, που 
στοχεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη, κινητοποίηση και 
ανταμοιβή του προσωπικού, μετατρέποντάς το σε πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Οι βασικές λειτουργίες στο Μουσείο όσον αφορά 
στο ανθρώπινο δυναμικό είναι: α) Σχεδιασμός, επιλο-
γή και στελέχωση, β) Εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
ανάπτυξη, γ) Ηγεσία, παρακίνηση και επαγγελματική 
ικανοποίηση, δ) Αξιολόγηση απόδοσης, ε) Προαγωγές 
και υποβιβασμοί, στ) Αποχωρήσεις και απολύσεις, ζ) 
Επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, η) Εργασιακές σχέ-
σεις και θ) Υγιεινή και ασφάλεια.

Στόχοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Μου-
σείου είναι η βελτίωση αποτελεσματικότητας, αποδο-
τικότητας, ποιότητας, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
τήρηση νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, ανά-
πτυξη προσωπικού σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, 
δημιουργία αισθήματος αφοσίωσης, ενίσχυση οργα-
νωσιακής κουλτούρας, δημιουργικότητας και καινοτο-
μίας, συμβολή στη διοίκηση αλλαγών και βελτίωση 
επικοινωνίας. Οι ανωτέρω στόχοι έρχονται να συγκλί-
νουν με τον γενικότερο ρόλο του είδους της διοίκησης 
που είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός, εκτελεστι-
κός και εποπτικός.

Ο ρόλος των αρχών διοίκησης και διαχείρισης 
θεωρείται απαραίτητος για την αποτελεσματική και 
ομαλή λειτουργία του Μουσείου. Η τήρηση αρχών 
δικαίου, εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων, υπευθυνότη-
τα, αναλογική μεταχείριση, αίσθημα ενότητας και ευ-
θύνης, εκπαίδευση και επιμόρφωση, παροχή ίσων 
ευκαιριών, εκμηδενισμός διακρίσεων, πρωτοβουλία, 
καινοτομία, ανταμοιβή, ενθάρρυνση, αξιοκρατία, δια-
χείριση παραπόνων, καλό παράδειγμα, χρηστή διοίκη-
ση, συνέπεια και αμεροληψία, σεβασμός προσωπικό-
τητας  και ατομικά δικαιώματα είναι το αλφαβητάρι 
της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού.
Συμπεράσματα
Η διοίκηση και διαχείριση είναι σημαντικότατη διαδι-
κασία για έναν πολιτιστικό οργανισμό. Ο ρόλος της 
διοίκησης – διαχείρισης με βάση τις θεωρητικές προ-
σεγγίσεις διοίκησης, είναι η ανάπτυξη εσωτερικού - 
εξωτερικού περιβάλλοντος και η υλοποίηση του σκοπού 
– στόχων με αποτελεσματικότητα. Κατά τον Henry 
Mintzberg, στη σημερινή κοινωνία των πληροφοριών 
και της γνώσης υπάρχουν δέκα βασικοί διοικητικοί – 
διαχειριστικοί ρόλοι: πληροφοριακοί (διοίκηση με 
χρήση πληροφοριών), διαπροσωπικοί (διαχείριση αν-

θρώπων) και λήψης αποφάσεων (διαχείριση αποφά-
σεων και ενεργειών). Η προσήλωση στις αρχές διοίκη-
σης – διαχείρισης, που πρώτος έθεσε ο Henri Fayol  και 
επεξέτειναν – διάνθισαν οι μετέπειτα θεωρητικοί του 
Management, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ομα-
λή λειτουργία μιας πολιτισμικής μονάδας στην κοινω-
νία των πληροφοριών και γνώσης. 

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, με θεμέλιο το 
οργανόγραμμά του μελετάται το περιβάλλον του και 
ερευνώνται οι παράγοντες που το επηρεάζουν εσωτε-
ρικά και εξωτερικά. Διερευνώνται οι βασικές λειτουρ-
γίες της διοίκησής του και αναλύονται τα επίπεδα 
ανάπτυξης των διαδικασιών διοίκησης. Παρατηρείται 
ότι στο πλαίσιο της οργανωτικής του δομής, επιχειρεί 
να αξιοποιήσει τους πόρους του μέσα από την εύρυθ-
μη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Πέρα από τις δυ-
νάμεις και ευκαιρίες, ορατά είναι τα προβλήματα, οι 
αδυναμίες και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Μου-
σείο. Ο ρόλος των αρχών διοίκησης και διαχείρισης 
είναι σημαντικότατος για την αποτελεσματική διαχεί-
ριση του ανθρώπινου δυναμικού του Μουσείου. Εμπό-
δια εμφανίζονται όμως στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση του ανθρώπινου δυναμικού εξαιτίας της έλλειψης 
χρηματοδότησης και της άσχημης κοινωνικό-οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας.
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ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Η τελευταία προσευχή της: «Όποιος 
μνημονεύει το μαρτύριό μου, αξίωσέ τον να...».

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, είναι η προστάτις 
των παρθένων, των ψυχορραγούντων και των πυρο-
βολητών.

Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας 
Η Αγία έζησε κατά τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν 
ο διώκτης των χριστιανών Διοκλητιανός (284-305). 

Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη (σημερινό Μπάαλμπεκ) 
του Λιβάνου και ήταν μοναχοκόρη του πλούσιου ειδω-
λολάτρη και τοπάρχη Διόσκουρου, και από νεαρή ηλι-
κία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, παρά τις αντίθετες 
προσπάθειες του πατέρα της. 

Η άρνησή της να παντρευτεί έναν ειδωλολάτρη 

εξόργισε τον Διόσκουρο, ο οποίος την κατήγγειλε στις 
ρωμαϊκές αρχές για τη χριστιανική της πίστη. 

Όταν ο πατέρας της αντιλήφθηκε την πίστη της 
έκανε απόπειρα να την σκοτώσει. Κατάφερε να διαφύ-
γει στο βουνό και εκεί την ανακάλυψε ο Ηγεμόνας 
Μαρκιανός και την φυλάκισε για την πίστη της.

Μέσα στην φυλακή υπήρχε ακόμη μια νεαρή χρι-
στιανή, η Ιουλιανή, η οποία προβληματίστηκε για τα 
βάσανα της Βαρβάρας και θέλησε να την ακολουθήσει 
στην επιλογή της να μαρτυρήσει για την αγάπη του 
Χριστού.

Τελικά την μεν Ιουλιανή την αποκεφάλισε δήμιος, 
την δε Βαρβάρα ο ίδιος ο πατέρας της.

Η Βαρβάρα βασανίστηκε και διαπομπεύτηκε γυμνή, 

Αγία Βαρβάρα
Μεγαλομάρτυρας της Χριστιανοσύνης

Eπιμέλεια: Αντ/γου Πέτρου Μαρκόπουλου ε.α.
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για να αποκεφαλιστεί τελικά από το χέρι του πατέρα 
της. Ο Διόσκουρος για το ανοσιούργημά του αυτό χτυ-
πήθηκε από κεραυνό και έπεσε νεκρός. Τα λείψανα της 
Αγίας Βαρβάρας βρίσκονται σήμερα στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Βλαδιμήρου στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Το όνομα της Αγίας αν και ήταν διαδεδομένο στην 
Δύση από την εποχή που εδραιώθηκε ο Χριστιανισμός, 
παρ’ όλα αυτά η ευλάβειά σ’αυτήν εξαπλώθηκε αρκε-
τά από το 1298 με το περίφημο βιβλίο του Jacobo da 
Voragine «Χρυσοί Θρύλοι». 

Τότε και λίγο αργότερα, είναι που ενέπνευσε μεγά-
λους καλλιτέχνες όπως τον Μποτιτσέλι, τον Ραφαήλ 
κ.α. οι οποίοι εμπνευσμένοι από την μορφή της Αγίας 
δημιούργησαν αριστουργήματα. Στην Τέχνη της Δύσης η 
Αγία Βαρβάρα παριστάνεται ντυμένη με βασιλικά εν-
δύματα ή τέτοια που να μαρτυρούν την ευγενική κα-
ταγωγή της. 

Στην Βυζαντινή τέχνη η Αγία παριστάνεται συνήθως 
ντυμένη με ρούχα αρχοντικά, κρατώντας σταυρό και 
φοίνικα και φορώντας βασιλικό διάδημα.

Mε αυτά τα λόγια άρχισε να προσεύχεται στον 
Κύριο, η Αγία Βαρβάρα πριν την αποκεφαλίσει ο πα-
τέρας της και η ευλογία που δίνει στους χριστιάνους…

«Αναρχε Θεέ, Συ που δημιούργησες τον ουρανό,
και θεμέλιωσες την γη επάνω στα νερά.
Συ που έδωσες τον ήλιο να φωτίζει τον κόσμο όλο
και τα σύννεφα να βρέχουν.

Συ που χαρίζεις άφθονα τα αγαθά σου 
επί δικαίους και αδίκους.
Συ που ευεργετείς καλούς και κακούς,
σαν ανεξίκακος και Πανάγαθος.
Ακουσε τώρα πλουσιόδωρε Βασιλεύ,
την δούλη σου που σε παρακαλεί και όποιος
μνημονεύει το μαρτύριο μου,
προς δόξα του Αγίου Σου ονόματος,
αξιωσέ τον να μην του αγγίξει ποτέ 
την οικογένειάν του ασθένεια κολλητική,
ουτε το σπιτικό του αρρώστεια θανατηφόρα…».

Κι ενώ η Αγία Βαρβάρα έλεγε την προσευχή αυτή άκου-
σε μια απόκοσμη γαλήνια, ουράνια φωνή να προσκα-
λεί κι αυτήν και την μάρτυρα Ιουλιανή στην δόξα του 
ουρανού, και να της υπόσχεται συγχρόνως ότι θα γι-
νόταν πραγματικότητα εκείνο που ζήτησε στην προ-
σευχή της.

Αμήν

Απολυτίκιο της Αγίας Βαρβάρας
Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσωμεν
εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψε
και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών,
βοηθεία και όπλω του Σταυρού η πάνσεμνος.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/733
© SanSimera.gr

Α νεβαίνουμε στην κορφή του Πηλίου για να απο-
λαύσουμε το θέαμα της Ανατολής. Αρώματα μας 

έρχονται από παντού, γιομάτες σκοτάδι ακόμα οι χα-
ράδρες μας στέλνουν ολοζώντανη την ευωδιά άγριας 
μέντας και άνθους της βερικοκιάς. Μπροστά μας ακού-
με τα κουδουνίσματα κοπαδιού προβάτων που ανη-
φορίζει τον ίδιο δρόμο με εμάς. Είναι περίεργο πόσο 
έντονα νοιώθει το πρόβατο τον ελεύθερο ορίζοντα. 
Όταν ένα κοπάδι πλησιάζει βουνοκορφή την προαι-
σθάνεται πολύ πριν τη δει, και παρατώντας την βοσκή, 
τρέχει όλο μαζί να φτάσει επάνω για να βοσκήσει εκεί.

Τριγυρισμένοι απ’ αυτά τα πρόβατα είδαμε την 
κορυφή του Πλεσιδιού πώς ανοίγει η αυγή τα χρυσο-
βλέφαρά της. Σιγά σιγά ο άναστρος ουρανός αρχίζει 

να ροδίζει, ύστερα φάνηκε λίγο ανοιξιάτικο φως, τόσο 
αδύνατο ώστε να μένουν ακόμα σκοτεινά τα γύρω 
βουνά. Και ενώ λέγαμε πως τα απαλά χρώματα της 
ανατολής είχανε πια εξαντληθεί, φάνηκαν τόνοι πολύ 
ωραιότεροι, σκούρο τριανταφυλλί με μωβ ανοιχτό που 
απλώθηκαν σε όλη την θάλασσα και τις ξερές ράχες 
του Βόλου. Μοιάζουν τόσο ζεστοί αυτοί οι χρωματισμοί, 
ώστε δεν ξέρεις αν ο κόλπος των Παγασών στα πόδια 
μας είναι αληθινός ή παραμυθένιος. Τέλος, πέρα απ 
το πέλαγος, εμφανίστηκε ο ήλιος με τα χέρια του ψηλά, 
και η μετέωρη χώρα του ουρανού γέμισε φως, τετρά-
ξανθο φως, που μας έδωσε το αίσθημα πως βρισκό-
μαστε μέσα σε κάποιο θρίαμβο!

Μια τέτοια ανατολή είδε ο Ίψεν στην Ιταλία και είπε 

Της Δέσποινας Ταβουλάρη

Ανατολή στο Πήλιο
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ότι μόνο ανόητοι μπορούν να κάθονται στα βορινά 
κλίματα.

Από το Πλεσίδι το πανόραμα των βουνών της Ελ-
λάδας είναι θαυμάσιο. Να ο μυτερός Άθωνας, παρέκει 
τα χαμηλά βουνά της Τρωάδας και στη μέση τους το 
αστραφτερό Αιγαίο με τα χαριτωμένα νησιά των Σπο-
ράδων που πηδάν απ το νερό σαν κοπάδι δελφίνια. Να 
η χιονισμένη Δίφρη της Εύβοιας κι ο δαντελένιος κόλ-
πος της Χαλκίδας που τον κλείνει η Λιχάδα, τα ακρω-
τήρι όπου ο θυμωμένος Ηρακλής σκότωσε τον υπηρέ-
τη του Λίχα επειδή πρόδωσε στην γυναίκα του τις 
παράνομες σχέσεις που είχε με την όμορφη Ιόλη.

Εμπρός μας, σαν δρεπάνι, προχωρεί μέσα στην 
θάλασσα η χερσόνησος του Τρίκερι και καταλήγει στη 
Σηπιάδα Άκρα, εκεί που η τρικυμία έριξε τα ναυάγια 
του Περσικού στόλου. Ακόμα σήμερα ο λαός την ονο-
μάζει «ξυλοφάγο». Δυτικότερα φαίνεται ο κύκλος των 
βουνών της Ρούμελης, αμέτρητες οροσειρές βαλμένες 
με μεγαλοπρεπέστατη αταξία. Δεξιά μας αναπαύεται 
η Θεσσαλική πεδιάδα που δεν την σταματά παρά η 
μακρινή Πίνδος που αχνοφαίνεται μακριά.

Κατά τον βοριά η Όσσα κρύβει όλο τον ορίζοντα, 
κρύβει και τον παππού της Ελλάδος, τον άσπρο Όλυμπο. 

Το θέαμα τόσης γης με κάνει να λογαριάζω πόσο το 
περιβάλλον πλάθει τον χαραχτήρα των ανθρώπων. 
Ανάμεσα στις οροσειρές της Ρούμελης διακρίνονται 
σφηνωμένες κοιλάδες. Τα απρόσιτα μέρη αυτά, είτε 
τον παλιό καιρό, είτε σήμερα, ζήσανε πάντα απομο-
νωμένα, έμειναν αναγκαστικά αιώνες ολόκληρους 
πρωτόγονα. Κάτω στα ακρογιάλια οι άνθρωποι μερεύ-
ουν, γιατί η θάλασσα ευκολύνει την επικοινωνία με τον 
έξω κόσμο, πλαταίνει τους ορίζοντες, κάνει τους αν-
θρώπους να βλέπουν ανοιχτά, μεγάλα.

 Μάταια αναζητώ στα βράχια του Πλεσιδιού να βρω 
έστω και ίχνη από τον αρχαίο ναό του Ακραίου Διός 
που έστεκε εδώ. Μόνο στην ανατολική πλευρά του 
Πηλίου σώζεται η σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα. 

Η σπηλιά αναλογούσε στην προϊστορική εποχή με 
ό,τι τώρα είναι στην Αγγλία το Κολλέγιο του Ήτον – 
σχολείο για πριγκιπόπουλα!

Σε αυτό το άντρο διδάχτηκαν την τέχνη να κυβερνάν 
ανθρώπους, ο Ασκληπιός, ο Πηλέας, ο Πολυδεύκης, ο 
Ιάσονας ο Αχιλλέας. Η παράδοση μας λέει πως ο Χεί-
ρωνας τους μάθαινε τους πολιτικούς θεσμούς και τις 
ηθικές αρχές εκείνες που όταν αργότερα μεγάλωναν 
θα τους αναδείκνυαν ήρωες. Μου αρέσει η ιδέα ότι 
τον παλιό καιρό τα πριγκιπόπουλα τα στέλνανε στην 
ερημιά να τα αναθρέψει ένας Κένταυρος που ήταν 
μισός θηρίο και μισός άνθρωπος. Ζώντας διαρκώς 
κοντά του, ακούοντας μόνο την δική του διδαχή, είναι 
φανερό πως τα νεαρά βασιλόπουλα θα επηρεάζονταν 
από την διπλή φύση του Κενταύρου και θα ποτίζονταν 

από τους δυο τρόπους κυβέρνησης: τον ανθρώπινο με 
τους νόμους και τον θηριώδικο με την βία, που οι αρ-
χαίοι πίστευαν πως ήταν χρήσιμο να συνυπάρχουν για 
να κυβερνηθούν σωστά οι ατίθασοι Έλληνες.

 Το Πήλιο δε γνώρισε κατοίκους στην αρχαιότητα, 
χρησίμευε μόνο για να προμηθεύει ναυπηγήσιμη ξυλεία. 
Από εδώ πήραν οι Αργοναύτες τα ξύλα για να σκαρώ-
σουν την «Αργώ» Ούτε καν στους Βυζαντινούς χρόνους 
κατοικήθηκε. Μόνο μετά την κατάληψη της Θεσσαλίας 
από τους Τούρκους γύρω στα 1400, ανέβηκαν κυνηγη-
μένοι χωριάτες και εγκαταστάθηκαν εδώ. Γάλλος πε-
ριηγητής που είδε το 1615 τα Πηλιορίτικα χωριά τα 
ονομάζει μικρούς συνοικισμούς. Δεκατρία σπίτια πέ-
τρινα μέτρησε στο μεγαλύτερο απ όλα, την Μακρυνίτσα.

Αλλά στην Τουρκιά η ζωή δεν ακολουθούσε κανονι-
κό δρόμο, το κέφι του κάθε Σουλτάνου όριζε την τύχη ή 
την καταστροφή. Ο Μεχμέτ Δ΄που ήταν μανιακός κυνη-
γός έμαθε πως το Πήλιο έκρυβε αρκούδες και ήρθε να 
τις κυνηγήσει. Τόσο του άρεσε το μέρος και η καλοσύνη 
των κατοίκων, ώστε έμεινε κοντά τους πολλούς μήνες 
και πριν φύγει πρόσταξε να μείνει ελεύθερο ολόκληρο 
το βουνό, και να μην πληρώνει πια φόρους και απαγό-
ρευσε στους Τούρκους να ανεβαίνουν. Αυτό στάθηκε 
αρκετό για να μεγαλώσουν γρήγορα τα χωριά και να 
ευτυχίσουν οι κάτοικοι. Την εποχή που η υπόλοιπη Ελ-
λάδα στέναζε κάτω από τον ζυγό, οι Πηλιορίτες θησαύ-
ριζαν. Από τα αρχοντικά σπίτια που έχει κάθε χωριό, 
βλέπεις την δύναμή τους. Τότε φυτεύτηκαν τα κάρπιμα 
δέντρα και οι ελιές που έκαναν Παράδεισο το πριν πα-
ραμελημένο βουνό. Αλλά και τα χρήματα που κέρδιζαν 
οι Πηλιορίτες τα χρησιμοποίησαν αμέσως για να απο-
τινάξουν τη σκλαβιά. Στη Ζαγορά βρήκε υποστήριξη ο 
Ρήγας Φεραίος και μόρφωσε στο «Ελληνοσχολείο» της 
εκείνους, που θα ονομάζαμε σήμερα προπαγανδιστές 
του. Άλλο μεγάλο χωριό, οι Μηλιές γίνανε το πνευματι-
κό κέντρο της Θεσσαλίας. Εκεί ίδρυσε προ της επανά-
στασης ο Καποδίστριας μαζί με δυο σπουδαίους συ-
ντρόφους, τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο της Ρωσίας και 
τον Λουδοβίκο της Βαυαρίας, την περίφημη σχολή της. 

Πριν κατεβούμε απ την κορφή ρίχνω μια τελευταία 
ματιά ολόγυρα. Είναι μακρύ βουνό το Πήλιο, από το 
Τρίκερι δίπλα στην Εύβοια φτάνει ως πάνω στην Όσσα 
κι ανακατεύει μαζί της τα πρόβουνά του, καθώς γράφει 
και ο Ηρόδοτος. Οι πλαγιές του είναι κατάφορτες από 
καστανιές, οξιές, μηλιές και ελαιώνες.

 Ο καθαρός μυρωμένος αέρας, το βαθυγάλαζο Αι-
γαίο, ο ολόλαμπρος ουρανός, τα θεόρατα γύρω βουνά 
κάνουν μεγάλη εντύπωση και χωρίς τα στολίδια της 
αυγής.

Είναι υπέροχο να ζεις σ’ έναν κόσμο που έχει τόσες 
ομορφιές !

Από το βιβλίο του Χ. Ζαλοκώστα «Το περιβόλι των Θεών»
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία αρρυθμία που 
προκαλεί έναν ακανόνιστο και συχνά γρήγορο 

καρδιακό ρυθμό και συχνά συνδέεται με αύξηση του 
κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρ-
κεια και άλλες καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Λόγω του αποδιοργανωμένου ρυθμού στους κόλ-
πους, το αίμα δεν προωθείται επαρκώς και λιμνάζει 
μέσα σ’ αυτούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημι-
ουργία θρόμβων που μπορεί να αποσπασθούν και με 
την κυκλοφορία του αίματος να εμφράξουν κάποια 
αρτηρία και συνήθως κάποια εγκεφαλική αρτηρία 
προκαλώντας το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). 
Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή εμφανίζουν 5 φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ.

Επίσης, η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί κόπωση του 
καρδιακού μυός και καρδιακή ανεπάρκεια, κατάσταση 
κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να προωθήσει 
επαρκή ποσότητα αίματος στα υπόλοιπα όργανα.

Οι άνθρωποι με κολπική μαρμαρυγή παρουσιαζονται 
με ένα  από τα ακόλουθα συμπτώματα: 

• Αίσθημα παλμών της καρδιάς 
• Ελλειψη ενέργειας, αίσθημα κόπωσης
• Ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας 
• δυσφορία στο στήθος (πόνος, πίεση, ή σφίξιμο 

στο στήθος)
• Δυσκολία στην αναπνοή
Η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής γίνεται είτε 

με ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα ή με 24ωρη καρ-
διογραφική παρακολούθηση του καρδιακού ρυθ-
μού(Holter ρυθμού) . Τελευταία έχουν δημιουργηθεί 
εφαρμογές σε smartphones που μπορούν να διαβάσουν 
τον καρδιακό ρυθμό και να διαγνώσουν αρρυθμία, 
όμως ακόμη δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστος 
τρόπος για την βέβαιη διάγνωση

Η αντιμετώπιση ασθενών με κολπική μαρμαρυγή 
έχει δύο βασικούς στόχους. 

Ο πρώτος είναι η προφύλαξή τους από τον κίνδυνο 
θρομβοεμβολών και κυρίως εγκεφαλικού επεισοδίου 
με την κατάλληλη χρήση αντιπηκτικών φαρμάκων. 

Ο δεύτερος είναι η ελάττωση των υποτροπών της 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάλυση Κολπικής Μαρμαρυγής 
με Κρυο-ενέργεια  
(Cryo-baloon ablation)

NAYTIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πχης (ΥΙ) Π. Σύρος ΠΝ 
Επιμελητής Α´ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝA

Πχος (ΥΙ) Χ. Κατσίκας ΠΝ 
Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Απχος (ΥΙ) Γ. ΚΩΝΣΤΑΤΕΛΛΟΣ ΛΣ 
Διευθυντής Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος

Πχος(ΥΙ) Π. Στρέμπελας ΠΝ 
Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
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κολπικής μαρμαρυγής και η διατήρηση του κανονικού 
φλεβοκομβικού ρυθμού. Ο δεύτερος στόχος επιτυγχά-
νεται είτε με χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, 
είτε επεμβατικά με τη μέθοδο της κατάλυσης, “ablation”.

Η κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής είναι 
μια επεμβατική θεραπεία με την οποία επιχειρείται η 
ηλεκτρική απομόνωση των “αρρυθμιογόνων” περιοχών 
της καρδιάς (κυρίως στις πνευμονικές φλέβες), οι οποί-
ες ευθύνονται για την πρόκληση της κολπικής μαρμα-
ρυγής. Η κατάλυση των πνευμονικών φλεβών πραγμα-
τοποιείται με ειδικούς καθετήρες σε μία διαδικασία 
που προσομοιάζει αυτής που ακολουθείται στη στε-
φανιογραφία ή το «μπαλονάκι».

Μετά την επέμβαση τα επεισόδια κολπικής μαρμα-

ρυγής είτε εξαφανίζονται είτε μειώνονται πολύ σε 
αριθμό.

Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής διαρκεί περίπου 
2 ώρες, με μικρότερη ακόμη διάρκεια επί διενέργειας 
cryoablation. 

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται 
σε ύπνωση, ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων 
χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία. Σε ένα ποσοστό 
ασθενών μπορεί να απαιτηθεί δεύτερη επέμβαση μι-
κρότερης διάρκειας με στόχο τον καυτηριασμό επιπρό-
σθετων εστιών. Οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσο-
κομείο την επομένη της επέμβασης.

Η πρώτη επέμβαση cryoablation της κολπικής μαρ-
μαρυγής διενεργήθηκε στο ΝΝΑ το 2018.

Η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποι-
είται σήμερα στο ΝΝΑ από τους Ηλεκτρο-
φυσιολόγους: Πχος(ΥΙ) Π.Στρέμπελας ΠΝ - 
Πχος(ΥΙ) Χ.Κατσίκας ΠΝ - Πχης (ΥΙ) Π.Σύρος 
ΠΝ. 

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί αρκετές 
επεμβάσεις cryoablation στο νοσοκομείο 
μας με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, ασφά-
λειας  και αποτελεσματικότητας που έχουν 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών.

Η ομάδα Ηλεκτροφυσιολογίας του ΝΝΑ 
με την αθροιζόμενη εμπειρία και παρακο-
λουθώτας τις εξελίξεις στον χώρο της επεμ-
βατικής αντιμετώπισης των αρρυθμιών συ-
νεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές 
υπηρεσίες στα στελέχη του Πολεμικού Ναυ-
τικού και στις οικογενειές τους.    ■

Κοινωνικά θέματα
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Σ το ηλιακό μας σύστημα, το οποίο εικονίζεται 
στο σχήμα 1, περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο 

οι Πλανήτες, μεταξύ αυτών και η Γη, με τους Δορυ-
φόρους τους σε σαφώς προσδιορισμένες τροχιές.

Μέσα σ’ αυτόν τον Διαπλανητικό χώρο περιφέρε-
ται, σε διάφορες τροχιές και προς όλες τις κατευθύν-
σεις, και ένα τεράστιο πλήθος μικρότερων σωμάτων. 
Αυτά είναι οι Αστεροειδείς, οι Κομήτες και οι Μετε-
ωρίτες, των οποίων η φύση εξετάζεται συνοπτικά 
στην συνέχεια.

Ειδικότερα, κατά τους μήνες Αύγουστο και Νοέμ-
βριο παρατηρείται από την Γη ένα πλήθος μετεωρι-
τών να έρχονται από ορισμένες κατευθύνσεις του 
Διαστήματος.

Aστεροειδείς ή Πλανητοειδείς
Σε μιαν απόσταση 2,8 Aστρονομικών Mονάδων από 
την Γη και μεταξύ των πλανητών Άρης-Δίας, περιφέ-
ρονται σε τροχιές πλανητικού τύπου, πολύ μικρά 
σώματα που ονομάζονται Aστεροειδείς ή Πλανητο-
ειδείς. Aυτοί πιστεύεται ότι είναι υπολείμματα ενός 
ή περισσοτέρων Πλανητών που υπήρχαν σ’ αυτή την 
θέση αλλά καταστράφηκαν και διασκορπίσθηκαν, 
πιθανώς από σύγκρουση. Oι ανακαλυφθέντες Aστε-
ροειδείς είναι περίπου 1.500 αν και ο συνολικός τους 
αριθμός είναι πιθανόν εκατονταπλάσιος, αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να εντοπισθούν λόγω πολύ μικρού 

μεγέθους και μεγάλης αποστάσεως. Tο μέγεθός τους 
ποικίλλει και εκτιμάται ότι όλοι μαζί έχουν βάρος λίγο 
μεγαλύτερο της Σελήνης.

Aπό τους Πλανητοειδείς, μόνο η Eστία (Vesta) με 
διάμετρο 240 μίλια είναι ορατή με γυμνόν οφθαλμόν, 
όταν είναι κοντά στην Γη. H Δήμητρα (Ceres) είναι ο 
μεγαλύτερος αστεροειδής με διάμετρο 500 μίλια ενώ 
υπάρχουν πολλοί με διάμετρο μικρότερη από 1 μίλι.

Οι περίοδοι περιφοράς των Aστεροειδών γύρω 
από τον Ήλιο κυμαίνονται από 3,5 έως 7 έτη, αναλό-
γως των αποστάσεών τους απ’ αυτόν. Oι τροχιές τους 
επηρεάζονται από τις έλξεις Hλίου και του Πλανήτου 
Δία, με αποτέλεσμα να ομαδοποιούνται με μεγάλα 
κενά μεταξύ τους.

Πολλοί Aστεροειδείς προσεγγίζουν στην Γη και οι 
αποστάσεις τους μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. 
Aυτές οι μετρήσεις αποτελούν ακριβή μέθοδο προσ-
διορισμού της Aστρονομικής Mονάδος.

O Aστεροειδής Έρως, με διάμετρο μόνο 15 χιλ/τρα, 
πλησιάζει την Γη σε απόσταση μικρότερη από κάθε 
άλλον. Tο διαστημόπλοιο Near της NASA τον συνάντη-
σε για πρώτη φορά στις 6 Φεβρουαρίου 1999.
Παρατήρηση: 
Η Aστρονομική Mονάδα (A.M.)–Astronomical Unit, 
είναι μικρή διαστημική μονάδα, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες και χρησιμοποιείται για την μέτρηση των 
αποστάσεων στο Hλιακό μας Σύστημα, το οποίο είναι 
ελάχιστο τμήμα μέσα στο αχανές Διάστημα. H A.M. 
αντιστοιχεί στην μέση απόσταση Γης-Hλίου και ισού-
ται με 92.900.000 στατικά μίλια, (1 στ. Μίλ.= 1609 

Αστεροειδείς – Κομήτες – Μετεωρίτες*
Επιδρομείς του Διαστήματος

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

Σχήμα 1: Γενική Άποψη Ηλιακού Συστήματος.

Σχήμα 2: Ο Αστεροειδής Δήμητρα.
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μέτρα). Eπομένως, με την ταχύτητα του φωτός η A.M. 
διανύεται σε 8&1/3 λεπτά, χρόνος που απαιτείται για 
να φθάσει το φως του Hλίου στην Γη. Aπό τον χρόνο 
αυτόν, γίνεται σαφές πόσο κοντά στην Γη είναι ο 
Ήλιος, σε σύγκριση με τις ιλιγγιώδεις διαστάσεις του 
Σύμπαντος.

Kομήτες
Παρ’ όλον ότι απλώνονται σε πολύ μεγάλες αποστά-
σεις στο στερέωμα, οι Kομήτες έχουν μάζα-πυκνότη-
τα ελάχιστη και αποτελούνται από άπειρο πλήθος 
απειροελάχιστων μορίων ύλης, συγκρατουμένων 
μεταξύ τους με αμοιβαία έλξη.

Η φύση των κομητών δεν είναι γνωστή με ακρίβεια. 
Σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή θεωρία του Aμε-
ρικανού F.L. Whipple, ο πυρήνας της κεφαλής αυτών, 
που έχει διάμετρο 1 έως 2 μίλια, αποτελείται κυρίως 
από τα παγωμένα στοιχεία μεθάνιο, αμμωνία, νερό 
και αιωρούμενα μόρια ύλης. Kαθώς ένας Kομήτης 
πλησιάζει τον Ήλιο, τα παγωμένα συστατικά του, αρ-
χίζουν να εξατμίζονται και σχηματίζουν αέρια τα οποία, 
ωθούμενα από την ηλιακή ακτινοβολία, διαχέονται 
μακριά, σχηματίζοντας την ουρά του Kομήτη, η οποία 
εκτείνεται σε κατεύθυνση αντίθετη του Hλίου. Tα αι-
ωρούμενα σωματίδια διασκορπίζονται σταδιακά και 
κατά το επίπεδο περιφοράς του Kομήτη, ο οποίος δι-
αλύεται μετά πάρα πολλές προσεγγίσεις στον Ήλιο. 
Tα σωματίδια αντανακλούν το φως του Hλίου και έτσι 
γίνονται ορατοί οι Kομήτες όταν πλησιάζουν στην Γη, 
ενώ στις μακρινές αποστάσεις του Hλιακού Συστήμα-
τος, εντοπίζονται σαν μικρά φωτεινά νέφη. Καθώς 
πλησιάζουν την Γη, φαίνονται η κεφαλή με πυρήνα 
φωτεινότερο πλαισιωμένο με κόμη και η ουρά η οποία 
απλώνεται στον ουρανό σε τεράστιες αποστάσεις, που 
μπορεί να καλύπτουν τομέα 60°.

Ο κομήτης Halley προσέγγισε την Γη το 1910. Eπει-
δή τότε δεν ήταν ακόμη γνωστή με βεβαιότητα η 
φύση των Kομητών, υπήρξε έντονη ανησυχία, αλλά 
η Γη πέρασε μέσα από την ουρά του Halley χωρίς να 
γίνει αισθητό, λόγω της ελαχίστης πυκνότητος της 
ύλης αυτού.

H ταυτότης ενός επανεμφανιζόμενου Kομήτη δι-
απιστώνεται από τα στοιχεία της τροχιάς του. Όταν 
ο Άγγλος αστρονόμος E. Halley παρατήρησε τον ομώ-
νυμο Kομήτη το 1682, υπολόγισε την τροχιά του και 
σημείωσε την μεγάλη ομοιότητα με τροχιές του 1607 
και 1531. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι επρό-
κειτο για τον ίδιο Kομήτη με περίοδο επανεμφανίσε-
ως 76 έτη περίπου, του οποίου είχαν καταγραφεί 28 
επάνοδοι από το έτος 240 π.X. Mετά το 1910 ο Halley 
επαναπροσέγγισε πράγματι την Γη το 1986. Επάνοδος 
τον Ιούλιο του 2061. Είναι ο μόνος που μπορεί να 
παρατηρηθεί δύο φορές σε μίαν ανθρώπινη ζωή.

Kατ’ έτος παρατηρούνται 5 με 6 Koμήτες στο Hλι-
ακό Σύστημα, εκ των οποίων τα 2/3 είναι πρωτοεμ-
φανιζόμενοι και το 1/3 έχουν παρατηρηθεί σε παλαι-
ότερα χρόνια. H περιοδικότης επανεμφανίσεως ποι-
κίλλει από την μικρότερη παρατηρηθείσα 3,3 έτη 
μέχρι 1000άδες έτη. Το 1996 παρατηρήθηκε ο Κομή-
της Hyakutake (φωτο 4), του οποίου η περιοδικότης 
υπολογίσθηκε σε 17.000 έτη. Το 1997 ήταν πολύ καλά 
ορατός με γυμνόν οφθαλμό από την Eλλάδα, για ένα 
περίπου μήνα (Aπρίλιο), ο Kομήτης Hale-Bopp. Το 
2020 πλησίασαν τη γη οι Κομήτες Atlas και Neowise. 
Την 21η Μαρτίου 2021 ο αστεροειδής 2001 FO32, με 
μέγεθος όσο δύο πύργοι Άιφελ, πλησίασε την Γη στα 
2 εκατομμύρια χιλιόμετρα με ταχύτητα 124.000 χιλ./
ώρα και θα επανέλθει το 2052 στην ίδιαν απόσταση.

Oι τροχιές των Kομητών έχουν μεγάλη εκκεντρό-
τητα, διάφορα μεγέθη (περιόδους) και τυχαίες κα-

Φωτό 3: Ο Kομήτης Halley κατά το 1986.

Φωτό 4: Ο Kομήτης Hyakutake κατά το 1996
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τευθύνσεις. Άλλες έχουν φοράν από Aνατολάς προς 
Δυσμάς και άλλες αντιθέτως, ενώ τα επίπεδα περι-
φοράς τους έχουν διαφορετικές κλίσεις (γωνίες το-
μής), ως προς το επίπεδο της γήινης τροχιάς περί τον 
Ήλιο. Όταν η περιοδικότης είναι σχετικά μικρή π.χ. 
Halley, η τροχιά είναι ελλειπτική και κινείται μέσα 
στο Hλιακό Σύστημα. Όταν οι Kομήτες έχουν πολύ 
μεγάλη περιοδικότητα π.χ. Hyaku take, πιστεύεται ότι 
φεύγουν έξω από το διαπλανητικό μας χώρο, επιτα-
χυνόμενοι από τις ελκτικές δυνάμεις του Δία και Kρό-
νου, οπότε οι τροχιές τους πρέπει να είναι παραβο-
λοειδείς. Όταν μία τροχιά γίνει υπερβολοειδής, ο 
αντίστοιχος κομήτης ουδέποτε επανέρχεται, αφού 
τα σκέλη της τροχιάς του τείνουν να γίνουν ευθείες 
αποκλίνουσες. Σε κάθε περίπτωσην, η τροχιά ενός 
κομήτη μπορεί να επηρεαστεί κατά την διέλευσή του 
κοντά από μεγάλο πλανήτη, από την έλξη του

H σύγχρονη τάση της επιστήμης είναι να εμφυ-
τευθεί δορυφόρος στην κεφαλή κομήτη για να μελε-
τηθεί η ακριβής σύστασή τους.

Mετέωρα
Σε αντίθεση με τους Kομήτες, τα Mετέωρα είναι σώ-
ματα μικρών διαστάσεων αλλά με στερεά και συμπα-
γή μάζα, τα οποία γίνονται ορατά με γυμνόν οφθαλ-
μόν, όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, λόγω 
πυρακτώσεως. H προέλευσή τους δεν είναι γνωστή. 
Mπορεί να αποτελούν υπολείμματα διαλυθέντων 
Πλανητών, που είναι πιθανό να υπήρχαν στην κενή 
θέση μεταξύ Άρη και Δία ή μπορεί να είναι μικροί 
Aστεροειδείς, αφού δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ μικρών Aστεροειδών και μεγάλων Mετεώρων.

Oι τροχιές των μετεώρων άρχισαν να μελετώνται 
συστηματικά από τον F.L. Whipple το 1936 και από 
τότε καταγράφηκαν χιλιάδες. Oι τροχιές αυτές είναι 
ελλειπτικές και θεωρείται ότι παραμένουν στο Hλια-
κό Σύστημα, δεδομένου ότι οι μετρηθείσες ταχύτητές 
τους είναι μικρότερες από 26 μίλια/δλ, που είναι η 
απαιτουμένη ταχύτης διαφυγής από την έλξη του 
Hλίου, στην περιοχή της τροχιάς της Γης.

Kαθώς η τροχιά της Γης (γύρω από τον Ήλιο) δια-
σχίζει περιοχές στις οποίες κινούνται Mετέωρα, δη-
λαδή συναντά τα Mετέωρα, όπως απεικονίζεται συμ-
βατικά στο άνω σχήμα 5, αυτά εισέρχονται στην 
ατμόσφαιρά της, πυρακτώνονται με την τριβή και 
αφήνουν φωτεινά ίχνη τα οποία είναι ορατά με γυ-
μνόν οφθαλμό και καλούνται διάττοντες αστέρες 
(shooting stars). Όταν τα Mετέωρα είναι ιδιαίτερα 
μεγάλα και λαμπρά, καλούνται βολίδες (fire balls), 
που συχνά εκρήγνυνται και δημιουργούν πλήθος δι-
αττόντων.

Στον διαπλανητικό μας χώρο, περιφέρεται ένα 
ανυπολόγιστο πλήθος Mετεώρων, από τα οποία ει-
σέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης περίπου 1.000.000 
ανά ώρα που έχουν μέγεθος ικανό για να εντοπι-
σθούν, κατά την διαδικασία της εξαερώσεώς τους. 
Aναμφίβολα, ένας πολλαπλάσιος αριθμός μικροτέ-
ρων εισέρχονται και εξαερώνονται χωρίς να εντοπί-
ζονται.

Kατά τον Aύγουστο και Nοέμβριο η Γη περνά από 
περιοχές όπου υπάρχει γιγαντιαία ροή μετεώρων και 
τότε παρατηρείται βροχή μετεωριτών. Kατά τις περι-
όδους αυτές, τα πλήθη των μετεώρων φαίνονται, λόγω 
των τεραστίων αποστάσεων, να έρχονται προς την Γη 
με τροχιές παράλληλες μεταξύ τους, από την κατεύ-
θυνση διαφόρων Aστερισμών, όπως φαίνεται στο 
κάτω σχήμα 5, των οποίων την ονομασία παίρνουν, 
π.χ. Περσίδες από τον Περσέα ή Ωριωνίδες από τον 
Ωρίωνα. Tον Aύγουστο του 1993 και τον Nοέμβριο του 

Σχήμα 5: Συνάντηση Γης με βροχή Mετεωριτών

Αστροφυσικής θέματα
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1999 παρατηρήθηκε πολύ έντονο το φαινόμενο αυτό 
και από την Eλλάδα. Μία χαρακτηριστική φωτογραφία 
αυτών των μετεωριτών φαίνεται στην φωτογραφία 6.

Eξ’ άλλου, ορισμένες εποχές παρατηρείται, σε 
αρκετό ύψος πάνω από τον ορίζοντα, πριν την Aνα-
τολή και μετά την Δύση του Hλίου, μια αμυδρή λάμ-
ψη που απλώνεται κατά μήκος του Zωδιακού Kύκλου 
και καλείται Zωδιακό Φως (Zodiac Light). Tαυτόχρο-
να και σε θέση αντίθετη (κατά 180°), παρατηρείται η 
αντίλαμψη (counterglow) του φαινομένου. Tούτο 
αποδίδεται στην ανάκλαση του Hλιακού φωτός από 
τα Mετέωρα και φαίνεται στην φωτογραφία 7.
Σημείωση
Ζωδιακός Κύκλος καλείται η ζώνη που εκτείνεται 8° 
εκατέρωθεν της περιφέρειας της Εκλειπτικής και 
υποδιαιρείται σε 12 ίσα τμήματα, τα γνωστά ζώδια. 
Εκλειπτική δε, είναι το επίπεδο της τροχιάς της Γης, 
γύρω από τον Ήλιο σε ένα έτος.

Eάν το Mετέωρο είναι αρκετά μεγάλο, τότε δεν 
προλαβαίνει να εξαερωθεί τελείως με την τριβή του 
στην ατμόσφαιρα και πέφτει στην Γη, χαρακτηριζό-
μενο Mετεωρίτης (Meteorite). Στην επιφάνεια της 
Γης υπάρχουν αρκετοί κρατήρες που δημιουργήθηκαν 
από την πτώση μετεωριτών. Ο μεγαλύτερος γνωστός 
μετεωρίτης βάρους περίπου 66 τόνων (φωτογραφία 
8), βρίσκεται κοντά στο Grootfontein της Nοτιοδυτι-
κής Aφρικής. Oι Mετεωρίτες μπορεί να είναι πετρώ-
δους συστάσεως καλούμενοι αερόλιθοι, ή να απο-

τελούνται από μέταλλα, κυρίως σίδερο και νικέλιο 
οπότε χαρακτηρίζονται σιδερίτες.

Πριν 23 εκατομμύρια χρόνια ένας αστεροειδής ή 
μεγάλο μετέωρο έπεσε στην περιοχή του Bορείου 
Πόλου της Γης, όπου σήμερα υπάρχουν τα υπολείμ-
ματα του κρατήρος Haughton διαμέτρου (ό,τι έχει 
απομείνει) 10 μιλίων. Tο τεράστιο μέγεθος του με-
τεώρου αυτού δεν επέτρεψε σημαντική επιβράδυν-
ση από την τριβή στην ατμόσφαιρα και ασφαλώς θα 
ήταν τρομακτική η πρόσκρουση στην Γη προκαλώντας 
την καταστροφή της Mειοκαίνου γεωλογικής εποχής.

Την 15η Φεβρουαρίου 2013 εισήλθε στην γήινη 
ατμόσφαιρα ένας Μετεωρίτης πάνω από τα Ουράλια 
Όρη, την Δυτική Σιβηρία και εδάφη του Καζακστάν, 
με κατεύθυνση από Νοτιοανατολικά προς Βορειοδυ-
τικά και ταχύτητα 15 έως 20 χιλιόμετρα ανά δευτε-
ρόλεπτο. Ο Μετεωρίτης εξερράγη πάνω από την Γη 
σ’ ένα ύψος 30 έως 50 χιλιομέτρων, όπως φαίνεται 
στην φωτογραφία 9, όπου και αναπτύχθηκαν θερμο-
κρασίες μέχρι 2500 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσα από 
τα θραύσματά του δεν πρόλαβαν να εξαερωθούν 
έπεσαν στις προαναφερθείσες περιοχές, προκαλώ-
ντας τραυματισμούς ανθρώπων και ζημιές.

Kατά την σύγχρονη διαστημική εποχή, τα Mετέ-
ωρα αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τα Διαστη-
μόπλοια, αλλά και για την Γη γενικότερα.

* Από την Μελέτη μας «Σύμπαν και Γη»

Φωτό 6. Βροχή Μετεωριτών Φωτό 8: Ο Μετεωρίτης του Grootfontein

Φωτό 7. Το Ζωδιακό Φως Φωτό 9: Η έκρηξη του Μετεωρίτη 
της 15ης Φεβρουαρίου 2013

Αστροφυσικής θέματα
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Τ α τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα Πολε-
μικά Ναυτικά όπως π.χ. τα ναυτικά της Ρωσίας, 

των ΗΠΑ και της Ουκρανίας χρησιμοποιούν μυστικά 
κατάλληλα εκπαιδευμένα δελφίνια (Εικόνα 1) στην 
εξουδετέρωση των ναρκών λόγω του ότι δεν έχουν 
μαγνητισμό τα δελφίνια (είναι αντιμαγνητικά). Λόγω 
της επικινδυνότητας της αποστολής αυτής υπάρχουν 
βέβαια πολλές αντιδράσεις οργανώσεων που προστα-
τεύουν τα δικαιώματα θαλάσσιων θηλαστικών όπως 
WWF και GREEN PEACE για αυτό και η χρήση τους έχει 
περιορισθεί και γίνεται μυστικά.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, η 
Μόσχα ανέλαβε επίσης τη φύλαξη των δελφινιών της 
περιοχής της Κριμαίας . Όμως δεν πρόκειται για οποια-
δήποτε δελφίνια. Αυτά τα άρτια εκπαιδευμένα θηλα-
στικά ανιχνεύουν πιθανούς κινδύνους, όπως νάρκες 
θαλάσσης ή εχθρικούς δύτες που προσπαθούν να ει-
σέλθουν στα χωρικά ύδατα.

Τα δελφίνια και οι φώκιες αποτελούν σημαντικό 
μέρος της ασφάλειας στην ανοιχτή θάλασσα. Ανιχνεύ-
ουν ήχους και αντικείμενα σε θολά νερά (Εικόνες 2 και 
3) , όπου οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, 
καθιστώντας τα εξαιρετικά αποτελεσματικά σε ό, τι 
αφορά τους κίνδυνους στον πυθμένα της θάλασσας. 
Τα Πολεμικά Ναυτικά των ανωτέρω χωρών, και όχι 
μόνο, έχουν αναπτύξει νέες συσκευές, οι οποίες «δί-
νουν» σήμα στην οθόνη του χειριστή όταν ανιχνευθεί 

από το υποβρύχιο σόναρ των δελφινιών κάποιο αντι-
κείμενο.

Το επόμενο στάδιο θα είναι να εκπαιδευτούν τα 
θαλάσσια θηλαστικά να σκοτώνουν  εχθρικούς βατρα-
χανθρώπους με όπλα τοποθετημένα στα κεφάλια τους 
(σε δελφίνια ή φώκιες).

Το πρόγραμμα δελφινιών χρονολογείται από τη 
δεκαετία του 1960, όταν Ρωσία και Ουκρανία ανήκαν 
στη Σοβιετική Ένωση. Πέρασε στο Κίεβο με την ανε-
ξαρτητοποίηση της Ουκρανίας.

Πάντως και η Ουκρανία διαθέτει στο αντίστοιχο 
πρόγραμμά της θαλάσσιους ελέφαντες. 

Επίσης το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στο Σαν 
Ντιέγκο εκπαιδεύει δελφίνια καθώς και θαλάσσια 
λιοντάρια για την προστασία του χωρικών υδάτων και 
προκειμένου να ανιχνεύσει επικίνδυνα αντικείμενα 

Σύγχρονες αντιναρκικές μέθοδοι με τη  
συμμετοχή θαλάσσιων θηλαστικών

Του Υποναυάρχου ε.α. Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ

Εικόνα 1. Εκπαίδευση δελφινιών στην  
εξουδετέρωση ναρκών.

Εικόνα 2. Ανίχνευση στόχων από το  
σόναρ των δελφινιών

Εικόνα 3. Ανίχνευση στόχων από  
φορητό το σόναρ φώκιας.

Εθνικής Άμυνας θέματα
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κάτω από το νερό όπως νάρκες (Εικόνες 4,5,6,7 και 8). 
Τα δελφίνια εκπαιδεύονται και στην εξουδετέρωση 
των ναρκών με την εναπόθεση εκρηκτικών πλησίον των 
ναρκών. Υπάρχουν πολλές οικολογικές οργανώσεις που 
αντιδρούν και το θέμα έχει παγώσει.

Βιβλιογραφία
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_mine
https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeper#/media/File:Minesweeper_

cutting_loose_moored_mines_diagram_1952.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeper
http://e-amyna.com/?p=6704

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83

%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%

BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF

http://www.ellinikos-stratos.com/naytiko/castagno.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeping

https://www.google.gr/search?q=MINESWEEPING&espv=2&biw=1280&

bih=675&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi8pbf

VrpPLAhXHCw8KHbMVCPwQsAQIMA&dpr=1

https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=MINEHUNTING

https://en.wikipedia.org/wiki/Minehunter

Εικόνα 4. Εκπαίδευση φώκιας Εικόνα 6. Εξουδετέρωση νάρκης από φώκια.

Εικόνα 8. Υποβρύχιο σόναρ στο κεφάλι δελφινιού.

Εικόνα 7. Επιβράβευση δελφινιού 
για την εκπαίδευσή του με τροφή.Εικόνα 5. Εντοπισμός νάρκης  

από φώκια

Εθνικής Άμυνας θέματα
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Επίκαιρο Κεντρί

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

Το εμβόλιο ως λύτρωση από την πανδημία

Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση να καταλάβω 
τους συνέλληνες πατριώτες Χριστιανούς, οι οποί-
οι δεν υπερβαίνουν το 30% και αρνούνται να 
κάνουν το εμβόλιο με τη δικαιολογία, π.χ. ότι μέσω 
του εμβολίου θα μπει στον εμβολιαζόμενο ο διά-
βολος ή στικάκια, και επομένως, ως χριστιανοί 
απαγορεύεται καθώς και ένα σωρό ανόητες δικαι-
ολογίες, που ως νοήμων άνθρωπος τις θεωρώ 
βλακείες τις οποίες εκμεταλλεύονται ωρισμένοι 
επιτήδειοι, για να καρπωθούν είτε πολιτικά είτε οι-
κονομικά οφέλη. 

Ευτυχώς που δεν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό 
διότι συμβάλλουν οι ανεμβολίαστοι στη μετάδοση 
του Covid 19, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη 
αναστάτωση στη χώρα, με ανάλογες οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες. Αν θέλετε να βοηθήσετε 
τη χώρα σας προκειμένου να απαλλαγούμε από 
αυτό τον εφιάλτη «τρέξτε» να εμβολιαστείτε, αλ-
λιώτικα ο κορωνοϊός θα μείνει εδώ και θα μας 
απειλεί..

Η πολιτική της Τουρκίας στην Αλβανία

Προ ημερών, ο Ράμα μιλώντας προς τα μέλη του 
κόμματός του είπε, ότι η Ελλάδα διεκδικεί τη Βόρειο 
Ήπειρο, η οποία κατοικείται από Αλβανούς πολίτες, 
και ότι τα σύνορά μας φθάνουν μέχρι την Ηγου-
μενίτσα. 

Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από τη διείσδυση 
της Τουρκίας, σε όλες τις δομές της Αλβανίας στο 
στρατό, ναυτικό, οικονομία, παιδεία και στην κοι-
νωνία της Αλβανίας, βάζοντας βάσεις για τον 
εκτουρκισμό της Αλβανίας. Αυτό θα έχει μακρο-
πρόθεσμα ολέθρια αποτελέσματα για την Ελλάδα, 
γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε ετοιμότητα για παν 
ενδεχόμενο.

Η Τουρκική λίρα σε κάθοδο

Σήμερα η Τουρκία βρίσκεται σε οικονομική κατάρ-
ρευση, διότι όπως είπε ο Πρόεδρος της τουρκικής 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι μισθοί της Ελλάδας 
είναι τριπλάσιοι των μισθών της Τουρκίας, και ότι 
τα καταστήματα πωλούν με δελτίο τα αγαθά, και 
ότι η τουρκική λίρα κατρακυλάει συνεχώς έναντι 
του δολλαρίου. Δεν πρέπει να μας ευχαριστεί εμάς 
σαν χώρα διότι κατά κανόνα όταν σε ένα κράτος 

υπάρχει οικονομική κρίση, στη συνέχεια δημιουρ-
γείται και πολιτική αστάθεια με απρόβλεπτες συνέ-
πειες, τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και για τα 
γειτονικά με τα οποία έχει τεχνητές ή πραγματικές 
διαφορές. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε και να 
έχουμε πάντοτε ένα δεύτερο σχέδιο για να νιώ-
θουμε ασφαλείς. Η Ελλάδα έχει γεωπολιτικά και 
γεωστρατηγικά συμφέροντα προς τα Βαλκάνια, 
διότι τα Βαλκάνια αποτελούν τον μοναδικό, ζωτικό 
και οικονομικό χώρο που μπορεί να επεκταθεί και 
να επιτύχει. Ίδωμεν...

Η Ναυτική ισχύς ως παράγων επιβίωσης 
του Ελληνικού κράτους 

Για να προσδιορίσουμε την έννοια της ναυτικής 
ισχύος ενός κράτους, θα δανειστώ την ρήση του  
μεγάλου πολιτικού και ιστορικού της αρχαιότητας 
«Μέγα το της θαλάσσης κράτος».

Λέγοντας την παραπάνω ρήση του Θουκυδίδη 
εννούμε τη θαλάσσια δυνατότητα ενός κράτους 
να μπορεί να στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις και 
εμπορεύματα σε άλλα κράτη.

Με δεδομένη την απαγόρευση σε άλλα κράτη, 
να κάνουν το ίδιο, σε περίπτωση που τα κράτη 
αυτά διάκεινται εχθρικά. Για να το πετύχει όμως 
αυτό πρέπει το εν λόγω κράτος να έχει πλοία 
πολλά στη θάλασσα, πολεμικά και εμπορικά. Άρα 
για να κάνουμε πράξη το ρητό του Θουκυδίδη 
πρέπει πρώτα η πολιτεία να το καταλάβει και να το 
πράξει.

Το Βυζαντινό ναυτικό μόλις εγκατέλειψε τα ναυ-
τικά προγράμματα, αλώθηκε πρώτα από τους 
σταυροφόρους και μετά από τους Τούρκους και 
διαλύθηκε. Η Μ. Βρετανία έγινε κοσμοκράτειρα, 
διότι έφτιαξε στόλο, το ίδιο και η Αμερική. 

Ενώ λοιπόν οι Έλληνες δίδαξαν στον κόσμο την 
τέχνη και την επιστήμη της ναυτικής ισχύος, επα-
ναπαυθήκαμε στις δάφνες μας και ησυχάζουμε.

Τώρα που απειλούμεθα ανοιχτά από τους Τούρ-
κους, πρέπει να αναθεωρήσουμε και να αρχίσου-
με τα ναυτικά προγράμματα, προκειμένου να γί-
νουμε σεβαστοί στους φίλους και υπολογίσιμοι 
στους εχθρούς. Και αυτό επιτέλους το βλέπουμε 
σήμερα στο παρά πέντε, τοποθετώντας παραγγε-
λίες φρεγατών και αεροσκαφών και άλλων βοηθη-
τικών πλοίων. Ας ευχηθούμε να συνεχιστεί...
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 
20ης-10-2021   Υπ’ Αριθ. 121

ΘΕΜΑ 1ο : Οδηγίες ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις Εκλογές της 
20-03-2022 την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου 
ΣΧΕΤ:  α. ΚΥΑ Φ.940.1/2/218204/Σ.2152 ΦΕΚ Β’ 1227/11-
04-2019
β. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).
γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.106/08-07-2021 Θέμα 8ο «Ορι-
σμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 
το έτος 2022»
δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.98/12-05-2021 Θέμα 3ο «Σύ-
σταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 
2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»
ΑΙΤΗΜΑ : Πρόεδρος Επιτροπής για την Διεξαγωγή των 
Εκλογών 2022
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πρόεδρος Επιτροπής για την Διεξαγωγή 
των Εκλογών 2022
1. Με το σχετ.(γ) το ΔΣ/ΕΑΑΝ όρισε ως ημερομηνία 

εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ την 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 της με φυσική παρουσία 
και επιστολικής, που εφαρμόσθηκαν στις εκλογές του 
2019. Με το σχετ.(α) επέρχονται και αλλαγές στην 
συγκρότηση του ΔΣ με αύξηση των μελών κατηγορίας 
(Ε) από 3 σε 4 και αντίστοιχη μείωση στην κατηγορία 
μελών της ειδικότητας του Αντιπροέδρου της ΕΑΑΝ.

3. Συνημμένα παρέχονται οι οδηγίες του ΔΣ/ΕΑΑΝ για 
την διενέργεια των εκλογών, οι οποίες συντάχθηκαν 
από την επιτροπή που όρισε το ΔΣ με σχετ.(δ) .

4. Οι συνημμένες Οδηγίες, πέραν της συμμόρφωσης 

με το σχετ.(α) αντιμετωπίζουν και θέματα που προ-
έκυψαν σε προηγούμενες ψηφοφορίες .

5. Το ΔΣ μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφω-
να τις συνημμένες οδηγίες (συνημμένο «1») και ανα-
θέτει στην επιτροπή του σχετ.(δ) (Αντιναύαρχο ε.α. 
Σπ. Περβαινά ΠΝ, Ναύαρχο ΛΣ ε.α. Θ. Φουστάνο, 
Υποναύαρχο (Μ) ε.α Π. Μαυραγάνη ΠΝ, Αρχιπλοί-
αρχο ε.α. Δ. Λαγαρία ΠΝ, Πλοίαρχο (Ε) ε.α Εμ. Ανα-
γνωστάκη ΠΝ) και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Πλοίαρχο (Ε) ε.α. Γρηγόριο Γεωργακόπουλο ΠΝ την 
ανάληψη σχετικών ενεργειών και εισήγηση για λήψη 
αποφάσεων του ΔΣ όπου απαιτηθεί.

6. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφα-
σίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20ής-
03-2022 για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου 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 διεξα-
γωγής 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 

Εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022 
για την ανάδειξη του  

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΝ
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ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ για την Κυριακή 20 
Μαρτίου 2022 στα γραφεία της κεντρικής ΕΑΑΝ και 
στα Παραρτήματα αυτής με αυτοπρόσωπη παρου-
σία 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 ανά δειξη 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 ψηφο-
φορία και με ηλεκτρονική ψήφο, πέραν τής με 
φυσική παρουσία και επιστολικής, που εφαρ-
μόσθηκαν στις εκλογές του 2019.

2. Με το σχετ. (α) επέρχονται και αλλαγές στην συ-
γκρότηση του Δ.Σ. με αύξηση των μελών της κατη-
γορίας 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 ΕΚΛΟ ΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΕΑΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗ ΤΑΣ 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 -  
ΠΡΟΫ ΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΗ 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 
με αυτοπρόσωπη παρουσία στα κεντρικά γραφεία 
της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης, Πόρου, 
Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα), Β. Ελλάδος (θεσ-
σαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα) και Νομού Ηλείας 
(ΠΥΡΓΟΣ), όπως επιστολικά και ηλεκτρονικά.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  
(ΚΥΡΙΑΚΗ 20-03-2022)

α. Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία του 
παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30.06.2022 και οι εκλο γές 
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 διεξαγω-
γής των εκλογών.

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ  
ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΨΗΦΟ
α. Περιοχή Κέντρου:
Σύμφωνα με τα σχετικά καθορίστηκε όπως οι εκλογές 
με αυτοπρόσωπη παρουσία διεξαχθούν στα γραφεία 
και στο Εντευκτή ριο της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοι-
κούν ή παρευ ρίσκονται στο κέντρο (Αθήνα, Πειραιά, 
Περίχωρα, το αυτό ισχύει και γι’ αυτούς που ευρίσκονται 
στα Παραρτήματα) από ώρα 08:00 μέχρι 18:00, της 
δι άρκειας παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 19:00, 
ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων. Επίσης 
οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ψηφίζουν και εξ απο-
στάσεως 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 συ-
ναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατι στικά 
στοιχεία, ψηφίζουν μόνο 3.000-3.500 μέλη. Το δικαίω-
μα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των 
δημοκρατικών δια δικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. 
και πρέπει να ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ.

Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα μέλη θέ τουν 
υποψηφιότητα και ψηφίζουν, τόσο η επιλογή του νέου 
Δ.Σ./ΕΑΑΝ θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική 
και υπεύθυνη ένα ντι των υποχρεώσεων που αναλαμ-
βάνει.

Θα λειτουργήσουν τρία (3) εκλογικά τμήματα αυ-
τοπρόσωπης ψήφου και παραβάν εντός του χώρου 
των γραφείων και εντευκτηρίου, στα οποία θα έχουν 
κατανεμηθεί, κατ’ αλφαβητική σει ρά τα εγγεγραμμένα 
μέλη. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία και τις εφο-
ρευτικές Επιτροπές αναφέρο νται στις παρακάτω πα-
ραγράφους. 
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β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλά δος, Β. 
Ελλάδος, ΝΔ Ελλάδος και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ).
Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλ ληλο 
χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο, 
όπως ορίζεται και για τα εκλογικά τμήματα της κεντρι-
κής ΕΑΑΝ.

Τα ψηφοδέλτια και οι φά κελοι 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 προσέλευ ση των ψη-
φοφόρων- 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 παρού-
σας.
δ. Ψηφοφορία
Όπως προβλέπεται στο σχετικό (α) ανωτέρω και στις 
παραγράφους Γ4, Γ5, Γ6 και Γ7 παρούσης.
ε. Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυ ρών 
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 οιαδή ποτε 

κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους 
προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλ τιο είναι 
άκυρο. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών, θα 
εί ναι 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 επί σης 
και όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια εφορευτική 
επιτροπή ότι υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της 
μυστι κότητας της ψηφοφορίας, ιδίως σε περιπτώσεις 
διορ θώσεων, διαγραφών, υπογραμμίσεων και το-
ποθέτησης 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 ψηφο δέλτια 
έκαστος (χωρίς φακέλους). Η τοποθέτηση τους όμως 
στον έγκυρο φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το 
παραβάν. Η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απα-
γορεύεται, ως ορίζει το σχετ. (α).

θ. Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρε ασμού 
των ψηφοφόρων από τους υποψηφίους κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας, (εντός και πέριξ των 

χώρων της ΕΑΑΝ), αποτελεί παράβαση του εκλογι-
κής διαδικασίας και αντιιδεοντολογική συναδελφι-
κή συμπε ριφορά.

4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
α. Οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά των 

υποψηφίων θα πρέπει να έχουν περιέλ θει στην 
ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00. Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δι αγραφής από τα 
ψηφοδέλτια μέχρι την 14η Ια νουαρίου 2022 που 
είναι η ημερομηνία εντο λής εκτύπωσης των ψη-
φοδελτίων.

β. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυ πωθεί 
από την ΕΑΑΝ μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 όπως 
και προηγουμένως αναφέρθηκε. Το ψηφοδέλ τιο 
μετά την συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παρα-
διδομένου από την εφορευτική επιτροπή φακέλου 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το 
παραβάν. Η εφορευτική επιτρο πή, θα παραδίδει 
υποχρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα 
ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προ-
βλεπόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβητική σειρά, 
τα ονο ματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους 
απαι τούμενους 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 μαύ ρο ή μπλε 
στυλό.
γ. Δικαίωμα ψήφου, έχουν: (1) Τα τακτικά μέλη της 

ΕΑΑΝ. (2) Στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογε-
νειών, 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 αποβι ώσαντος, μόνο ένα μέλος θα ψηφίζει 
(αυτός που ψηφίζει πρώτος). Η επίδειξη ταυτότητας 
είτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφο ρευτική 
επιτροπή) είτε της αστυνομικής είτε επιτίμου ή δι-
πλώματος οδήγησης είναι απαραίτητη. Ουδείς δύ-
ναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα και δεν 
είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος στο ΜΤΝ. 
Μετά την ολοκλήρω ση της μηχανογράφησης των 
μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 14.500. 
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Ο αριθμός ανα φέρεται για να συνειδητοποιηθεί, 
πόση σημα σία έχει η ταχεία, αθόρυβη, με τάξη και 
άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.

δ. Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και Αντιπρο-
έδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας 
οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύ-
αρχοι ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση μη 
υποβολής υπο ψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίωμα 
έχουν Αρχι πλοίαρχοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί. 
Εξυπακούεται ότι εάν υπάρχουν έστω και δύο υπο-
ψήφιοι βαθμού Ναυάρχου, Αντιναυάρχου και Υπο-
ναυάρχου, οι απόστρατοι άλλων βαθμών δεν δικαι-
ούνται 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 υποβο λή υποψηφιότητας για τις 
θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δεν κωλύ-
ει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη 
θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδι-
κότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία 
ανήκει ο υποψήφιος.

ε. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευ τικές 
Επιτροπές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική 
αίτηση, η οποία θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο 
της ΕΑΑΝ, ως τα αναφερόμενα στη συ νέχεια αντί-
στοιχα έντυπα υποβολής υποψηφι ότητας και Εφο-
ρευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμ-
βάνεται από την ΕΑΑΝ, θα πρωτοκολλείται και θα 
πρέπει να έχει παρα δοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 11 
Ιανουαρίου 2022 ώρα 12:00.

στ. Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να απο στείλουν 
και ταχυδρομικά το έντυπο υποβο λής υποψηφιό-
τητας, 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 αντί στοιχα 
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 πί νακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να λά βουν γνώση. Έως την Παρασκευή 19 
Φεβρουάριου 2022 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια 
για την παραλαβή τους από τους επιθυμούντες υπο-
ψηφίους. Μέχρι 17.01.2022 εκτύπωση ψηφοδελτίων.

η. Από 22.02.2022 αποστολή ψηφοδελτίων στα Παραρ-
τήματα της ΕΑΑΝ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ  
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
α. Διενεργείται στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ 

και στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ
β. Αρχίζει στις 08:00 και τελειώνει στις 18:00 παρατει-

νομένου 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-
σης ή ταυτότητας επιτίμου, στην οικεία εφορευ τική 
επιτροπή της κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου. Η 
ψη φοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.

δ. Οι εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσω-
πης ψήφου ανά την επικράτεια, σε κάθε μέλος που 
προ σέρχεται να ψηφίσει, αφού ελέγξουν στους 
τηρούμενους στην ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους 
(χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς) την ταυτότητα, 
δίδουν τον φάκελο ψηφοφο ρίας 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 επιλο γής του, κλείνει το φάκελο και τον παρα-
δίδει κλειστό στον πρόεδρο της εφορευτικής επι-
τροπής.

στ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, θέτει τη 
σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, μονογράφει 
τον κλειστό φάκελο και τον επιστρέφει στον ψηφο-
φόρο, ο οποίος τοποθετεί το φάκελο στην κάλπη. 
Αμέσως μετά καταχωρίζεται ο ψηφίσας στον οικείο 
εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτό-
χρονα διαγράφεται από τους τηρούμενους στην 
ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους μελών (χειρογραφικούς 
και ηλεκτρονικούς), ενημερώ νοντας κατ αυτόν τον 
τρόπο σχετικώς τις εφορευτικές επιτροπές επιστο-
λικής και ηλεκτρονικής ψήφου.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
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 οδηγί-

ες συ μπλήρωσης του ψηφοδελτίου, ταυτο-
ποίησης του εκλο γέα και αποστολής του 
απαντητικού φακέλου στην ταχυδρομική 
θυρίδα της ΕΑΑΝ, εντός της οριζόμενης κα-
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ταληκτικής προθεσμίας
(β). Ένα (1) ψηφοδέλτιο, με τα στοιχεία των 

υποψη φίων.
(γ). Ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας (μικρός φάκε-

λος),
(δ). Ένα (1) απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκε-

λος).
β. Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής 

του, εντός του φακέλου ψηφοφορίας (μικρός φά-
κελος).

γ. Στον απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκελος) εσω-
κλείεται ο φάκελος ψη φοφορίας (μικρός φάκελος) 
κλειστός και ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΛΛΑ 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ φωτοαντίγραφο της 
ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυ-
τότητας, από το οποίο προκύπτει η ταυτοπρο σωπία 
του εκλογέα.

δ. Ο απαντητικός φάκελος στον οποίο τίθεται ένδειξη 
«ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛ-
ΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΝ», αποστέλλεται στην ταχυδρομι-
κή 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 εφορευ-
τική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής ψήφου, 
η οποία θα έχει ήδη συσταθεί, άλλως δεν γίνονται 
δεκτοί.

στ. Αμέσως μετά την παραλαβή των απαντητικών φα-
κέλων, την ίδια ημέρα και αφού πρωτοκολληθούν, 
ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(1). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολι κής 
ψήφου ανοίγει τους πρωτοκολλημένους απαντη-
τικούς φακέλους που περιέχουν το συνοδευτικό 
έγ γραφο ταυτοποίησης του μέλους, ελέγχει εάν το 
μέλος έχει δικαίωμα ψήφου, καταχωρίζει τον ψη-
φίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών 
και ταυτόχρονα τον διαγράφει από τους τηρούμε-
νους στην ΕΑΑΝ χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς 
καταλόγους μητρώου των μελών αυτής, ενημερώ-
νοντας 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 απα ντητικούς 
φακέλους.

(2). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολι κής 
ψήφου συντάσσει πρωτόκολλο με τα στοιχεία όσων 
ψήφισαν με επιστολική ψήφο, το οποίο υποχρεω-
τικά κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, επί αποδείξει, στις λοιπές 

ανά την επι κράτεια 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 αυτο-
πρόσωπης και ηλεκτρονικής ψή φου, διαγράφουν 
όσους ψήφισαν με επιστολική ψήφο από τον κατά-
λογο των μελών τους.

(3). Η κάλπη της επιστολικής ψήφου φυλάσσεται και 
παραμένει σφραγισμένη μέχρι το τέλος της ψηφοφο-
ρίας την ημέρα των εκλογών. Εάν από το πρακτικό 
ψη φισάντων προκύπτει ότι έχουν ψηφίσει με επι-
στολική 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ
α. Με μέριμνα του Δ.Σ., πέντε (5) ημέρες πριν την ημέ-

ρα των εκλογών, ο πρόεδρος της εφορευτικής επι-
τροπής ηλεκτρονικής ψήφου παραλαμβάνει το 
λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από 
τους διαχειρι στές 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 κατα χωρεί 
τους ψηφοφόρους, όταν οι τελευταίοι ψηφίσουν, 
με σκοπό την αποτροπή διπλής ψήφου. Ο κάθε 
λογαρια σμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι 
προσωπικοί, δημιουργούνται από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) η οποία τους φυλάσ-
σει σε σφραγισμένο φάκελο και τους δίδει στον 
υπεύθυνο διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατ φόρμας 
ψηφοφορίας για καταχώρηση στο σύστημα. Κα θένας 
από τους εν λόγω διαχειριστές δημιουργεί παρου-
σία της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψή-
φου, έναν (1) πολυσύνθετο κωδικό τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) χαρακτήρων, από τυχαίους αριθμούς, 
γράμματα και σύμβολα ο οποίος με μέριμνα της 
εφορευτικής επιτρο πής 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 ηλεκτρονι κής 
ψήφου καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό 
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κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα τον 
δι αγράφει από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ χειρο-
γραφικούς και ηλεκτρονικούς καταλόγους μητρώου 
των μελών αυτής, ενημερώνοντας αμελλητί τις έτερες 
εφο ρευτικές 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 
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 σχε τικού 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 ημέ-
ρα και τις ίδιες ώρες που ασκείται το εκλογικό δι-
καίωμα με αυτοπρόσωπη ψήφο, ως εξής:

(1). Επιλέγεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος στην ιστοσε-
λίδα της ΕΑΑΝ.

(2). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας κατα-
χωρίζονται τα στοιχεία εισόδου, τα οποία διασφα-
λίζουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου.

(3). Σε επόμενη καρτέλα, ζητείται από την εφαρμογή ο 
αριθμός του κινητού τηλεφώνου ή η ηλεκτρονική 
διεύ θυνση του ψηφοφόρου, προκειμένου να ταυτο-
ποιηθεί το πρόσωπο που κάνει χρήση της εφαρμογής.

(4). Μέσω της εφαρμογής στέλνεται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, ένας (1) 
τυ χαίος 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 
ψηφο δελτίου αναγράφονται σχετικές καθοδηγητι-
κές εντολές χρήσης. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχω-
ρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμ-
βάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. 
Η απόδειξη αυτή απο τελεί 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 ψη φοφόρο. Ο 
διαχειριστής του συστήματος δεσμεύεται με προ-
σωπική 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 
προκειμέ νου να εκδοθούν τα στατιστικά στοιχεία 
των εκλογών, καταστρέφοντας ταυτόχρονα όλες τις 
πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην 
ταυτοποίηση του ψηφοφό ρου ή στη διατήρηση 
σχετικού αρχείου. Τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο 
και κατά τη λειτουργία της ηλεκτρο νικής πλατφόρ-
μας ψηφοφορίας, τηρούνται, με μέριμνα και ευθύ-
νη της ΕΑΑΝ, όλες οι εκ του νόμου τιθέμενες προϋ-
ποθέσεις για την προστασία του ατόμου έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(οι χειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφο-
φορίας δεν έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία 
των ψηφο φόρων, πέραν από αυτά που αναγράφο-
νται στην ταυτό τητα μέλους της ΕΑΑΝ), η εν λόγω 
πλατφόρμα διαθέτει κωδικούς ασφαλείας για απα-
γόρευση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, εξυπηρετείται από ηλεκτρονικό πρω-
τόκολλο 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 διαπιστευ μένου 
για την υπηρεσία αυτή παρόχου, έχει όλες τις προ-
βλεπόμενες δικλείδες ασφαλείας για προσβολή από 
εισβολείς και διαθέτει σχετικές αυτοματοποιημένες 
δια δικασίες για λήψη ανάκτησης.

(γ). Η ΕΑΑΝ τηρεί μόνο ονομαστικά και αριθμητικά 
στοιχεία των ψηφοφόρων και του τρόπου ψηφο-
φορίας (αυτοπρόσωπη, επιστολική, ηλεκτρονική), 
καθώς και ξεχωριστό αρχείο ψήφων, χωρίς να προ-
καλείται ταυτο ποίηση και διατήρηση αρχείου.

ε. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ θα αναρτηθούν έγκαιρα 
λεπτομερείς και κατανοητές με εικόνες οδηγίες για 
την ηλεκτρονική ψήφο. 

8. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστεί λουν 
με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο 
βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμενο με ή χωρίς φω-
τογραφία με πολιτική ενδυμασία, προκειμένου να 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εντευκτη-
ρίου της ΕΑΑΝ και των παραρτημάτων, για ενημέρωση 
και να δημοσι ευθεί στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόη-
χοι» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

Το βιογραφικό αυτό σημείωμα θα πρέπει να είναι 
έως 120 λέξεις, (1/4 σελίδας Α4), μπορεί να συνοδεύ-
εται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας 
και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βιογρα-

Εκλογές ΕΑΑΝ 2022
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φικά με περισσότερες λέξεις θα κόβονται στις πρώτες 
120 λέξεις από την αρμόδια επιτροπή.

9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΑΝ 
(ΚΕΦΕ)
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (ΚΕΦΕ) αποτε-
λείται 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. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΑΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
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 κληρώσε-
ως. Το ένα από τα 5 μέλη εκτελεί χρέη Προέδρου και 
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Τυχόν περισσότεροι 
ενδιαφερόμε νοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ χωρίζο-
νται σε «αυτοπρόσωπης ψήφου», «επιστολικής ψήφου» 
και «ηλεκτρονικής ψήφου».

Η σύνθεση (πρόεδρος και μέλη) προκύπτει κατό πιν 
κλήρωσης.

Σε κάθε Παράρτημα υπάρχει παρόμοια μόνο «αυτο-
πρόσωπης 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 διαδι κασία 
των εκλογών. Για οποιοδήποτε θέμα θα αναφέρονται στην 
ΚΕΦΕ. Για καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών, εν-
στάσεις κ.λπ., βλέπε σχετικό (α). Με δεδομένη την ιδιαί-
τερη και υπεύθυνη απο στολή των εφορευτικών επιτροπών, 
παρακαλούνται τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα, 
συμπληρώ νοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι 
ση μαντική βοήθεια στην ΕΑΑΝ.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικές επι τροπές 
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ια-
νουαρίου 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 στυ λό 
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. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά την ημέρα των εκλογών κάθε μέλος έχει δικαί ωμα 
να υποβάλει έγγραφη ένσταση για τυπικούς και ου-
σιαστικούς λόγους ενώπιον της αρμόδιας εφορευτικής 
επιτροπής, η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής πριν την 
έκδο ση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των εκλο-
γών. Αν η ένσταση αφορά σε λόγο αναγόμενο στην 
ανάμειξη των ψηφοδελτίων της κάλπης της επιστολικής 
ψήφου και της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, αρμόδια 
για την εξέτα σή 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 ψή φος λογίζεται διπλή σε 
περίπτωση ισοψηφίας. Κατά της απόφασης της ενιαί-
ας επιτροπής και κατά του πρακτι κού καταμέτρησης 
ψήφων οποιασδήποτε εφορευτικής επιτροπής, δύνα-
ται να ασκηθεί ένσταση, εντός δύο (2) ημερών, από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στην Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται εντός τριών 
(3) ημερών και εκδίδει χωρίς υπαίτια καθυ στέρηση 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 συνή-
θους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11:00 - 
12:30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα 
προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμματος επω-
νύμου:
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 συμβου-
λευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευ ση των 
ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.
13. Με μέριμνα της Ε.Α.Α.Ν. θα λάβει χώρα έγκαιρα 
προ των εκλογών παρουσίαση των υποψηφίων. Λεπτο-
μέρειες θα γνωσθούν με νεότερο.

Εκλογές ΕΑΑΝ 2022

20 Μαρτίου 2022  Εκλογές ΕΑΑΝ 20 Μαρτίου 2022 Εκλογές 
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Εκλογές ΕΑΑΝ 20 Μαρτίου 2022  Εκλογές ΕΑΑΝ 20 Μαρτίου 
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Εκλογές ΕΑΑΝ 2022

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022

Σεπτέμβριος - 
Οκτώβριος 2021

«Θ.Α.» Τεύχος 164 Προκήρυξη εκλογών - Ανακοίνωση και νομοθεσία, υπο-
δείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ ΕΑΑΝ και εφορευτικής Επιτροπής καθώς και 
ημερομηνίες υποβολής.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 
2021 

«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 ημερο μηνία αυτή αιτήσεις καθυστερημένες για οποιοδήποτε λόγο δεν 
θα παραλαμβά νονται 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 
ψηφοδελ τίων από τα παραρτήματα της ΕΑΑΝ. Μέχρι 08.02.2022 αποστο-
λή 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 διαδι-
κασία 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.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΑΑΝ

Για τις εκλογές ΕΑΑΝ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή συμπληρώνεται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 11-01-2022, ώρα 
12.00. Εάν αποσταλεί ηλεκτρονικά ή 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 ηλεκτρονικά 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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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Αθήνα:  02 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 205

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Κοπή Βασιλόπιτας έτους 
2022
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση, αφού 
μελέτησε την εξέλιξη του κορονοϊού μέχρι σήμερα, 
τα υπάρχοντα πρωτόκολλα περιορισμού κυκλοφορί-
ας κίνησης και τα προβλεπόμενα μέτρα συγχρωτισμού, 

όπως καθορίζονται από τον ΕΟΔΥ και για την τήρηση 
των Υπουργικών αποφάσεων αποφάσισε:
α. Να μην κοπούν βασιλόπιτες με συμμετοχή μελών 

στην Κεντρική ΕΑΑΝ καθώς και στα Παραρτήματα 
ΕΑΑΝ το έτος 2022.

β. Να ακυρωθεί η δέσμευση της αίθουσας αμφιθε-
άτρου στο Πολεμικό Μουσείο που έχει δεσμευθεί 
για την κοπή βασιλόπιτας Κεντρικής ΕΑΑΝ. 

γ. Να ενημερωθούν εγγράφως τα Παραρτήματα 
ΕΑΑΝ για την μη κοπή βασιλόπιτας έτους 2022 
προκειμένου να μην προγραμματίσουν / δεσμεύ-
σουν αίθουσες για το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ

Προτάσεις για τον παραθερισμό 
των Αποστράτων
Κατά καιρούς διατυπώνονται σχόλια και εκφράζονται 
παράπονα περί του παραθερισμού και αυτά δεν 
φθάνουν επίσημα στην ΕΑΑΝ για εξέταση ως προς 
την πραγματική ή όχι κατάσταση των συμβαινόντων 
προς διευκρίνιση ή επίλυση ή βελτίωσή τους. Για 
τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε, όπως 
τα μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν θέσεις, απόψεις, προ-

τάσεις, σχετικά με τον παραθερισμό στα χρησιμο-
ποιούμενα παραθεριστικά κέντρα για τα μέλη της 
ΕΑΑΝ, γνωρίσουν αυτά στα γραφεία της ΕΑΑΝ, εγ-
γράφως και επωνύμως, προκειμένου να αξιολογη-
θούν από αρμόδια όργανα για περαιτέρω βελτίωση 
γενικά των όρων και προϋποθέσεων παραθερισμού, 
στις επόμενες θερινές περιόδους. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παρα-
θερισμού: Σημαιοφόρος (Ε) Βαρβάρα Αλλαντάλα 
ΠΝ και Σημαιοφόρος (Ε) ΗΝ/ΣΝ Δημ. Φώτου ΠΝ.

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Αθήνα:  30 Νοεμβρίου    2021
Αριθμ. Πρωτ.: 198

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Παραθερισμός Εξωτερικού μέσω 
CLIMS
Η Υπηρεσία Παραθερισμού του προσωπικού Ε.Δ του 
ΓΕΕΘΑ, παρέχεται από τον Διεθνή Οργανισμό Στρα-
τιωτικής Συνεργασίας (CLIMS), και σκοπός της είναι 
η άρτια οργάνωση και διεκπεραίωση παραθεριστικών 
προϊόντων στο εν ενεργεία & εν αποστρατεία προ-

σωπικό του Π.Ν. καθώς και στις οικογένειές τους στις 
ακόλουθες Ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ιταλία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγα-
ρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Κατηγορίες Παραθερισμού:
α. Ατομικός - Οικογενειακός Παραθερισμός
β. Ομαδικός Παραθερισμός
γ. Παιδικά κατασκηνωτικά προγράμματα τέκνων 

(από 12 έως 17 ετών).
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

της ΕΑΑΝ στην διαδρομή http://www.eaan.gr>Πλη-
ροφόρηση>Παραθερισμός CLIMS

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

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

Διάφορα

• Παιδιατρικό Κέντρο «ΛογοΠλανήτης»  δωρεάν Λογοθεραπευ-
τική και Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση. 

 Διεύθυνση: Παλαιάς Καβάλας 34 Αιγάλεω Τ.Κ: 12242. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 210 - 5911914

• Γραφείο Τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ». Ειδικές τιμές για την οικο-
γένεια του ΠΝ και ΛΣ τηλ. 6972 416761.

• Εξωτερικοί συνεργάτες ΠΟΝ - Παροχή δυνατότητας διατακτι-
κών για συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο, καθώς και ασφάλειες 

αυτοκινήτων κ.λπ. Πουλάκης Δημήτριος  τηλ. 210 5321000 - 
6936 111730.

• Γραφείο Τελετών «ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», 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.

Πωλήσεις ακινήτων

• Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ 642 τ.μ, Ο.Τ. 221 αριθμ. 4. Τιμή 
15.000€ συζητήσιμη, τηλ. 6943481438.

• Πωλείται οικόπεδο στο Αλιβέρι ΟΣΜΑΝ. Ο.Τ 250/11. Τιμή συζη-
τήσιμη. 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.

• 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.

Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-81/19-11-2014
Θέμα 14ο: Σχετ.: 

α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων).

β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και 
Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).

γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 75/2-10-2014 θέμα 5ο.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση για την ύλη που δημο-

σιεύεται στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», αποφασίζει όπως παρακάτω:
Α. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει 

περιορισμένη έκταση και να μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες 
σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζεται το κείμενο σε 
ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.

Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη – αποστολέα.
Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»

Χρήσιμες πληροφορίες
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Παραθερισμός EAAN 
για το έτος 2022
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα 
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά 
Ξενοδοχεία-Πανσιόν-Ενοικιαζόμενα 
Δωμάτια (ΟΔΗΓΙΕΣ) 
ΣΧΕΤ.: α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.

ΠΑ.ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 13 Φεβρουαρίου 2014, 
Διόρθωση Νο 2.

            β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-38/27-02-2020 
- Θέμα 10

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

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από 
τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι 

έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα 
με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε 
περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια 
συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του 
ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν 
δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν  τουλάχιστον 
10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθερι-
στικής περιόδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν 
όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρω-
ματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρ-
χουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο 
πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα Δ 
(ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν 
δηλώσει επιθυμία παραθερισμού τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με FAX, 
συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά. Επίσης να 
διαπιστώνεται από τους ιδίους ότι το αίτημά τους 
καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εφόσον 
εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώ-
νεται ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες 
ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν 
επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγρά-
φεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν 
και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από 
την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.

ΓENIKA
2. Επισημαίνεται  ότι σε περίπτωση που για κάποιο 

λόγο ο υποψήφιος παραθεριστής δεν χρησιμο-
ποιήσει  το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί 
θα ενημερώσει την ΕΑΑΝ τηλεφωνικά τουλάχιστον 

10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθεριστι-
κής περιόδου.

3. Εάν ο υποψήφιος παραθεριστής είναι εγγεγραμ-
μένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθε-
ρισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) 
ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περι-
όδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμεί να παρα-
θερίσει εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το 
δηλώσει με FAX, συστημένη επιστολή και τηλεφω-
νικά στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Επίσης 
να διαπιστώσει ο ίδιος ότι το αίτημά του καταχω-
ρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εάν δεν το 
δηλώσει, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμεί παραθε-
ρισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλε-
φωνικά από την ΕΑΑΝ.

4. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί 
της περιόδου που έχουν δηλώσει επιθυμία παρα-
θερισμού, τότε θα καλούνται για παραθερισμό 
άτομα από άλλες περιόδους που έχουν δηλώσει 
επιθυμία παραθερισμού από τους πίνακες Α, Δ, Γ, 
Β, ή από άτομα που δεν έχουν κάνει αίτηση και 
είναι γραμμένα στην περίοδο αυτή και έτσι θα 
συμπληρώνονται τα τυχόν κενά οικήματα/δωμάτια.

5. Στις δυο τελευταίες περιόδους πέραν των δικαιου-
μένων, σε περίπτωση κενών οικημάτων/δωματίων, 
θα προτιμούνται για παραθερισμό άτομα που δεν 
παραθέρισαν ή που δεν πρόκειται να παραθερί-
σουν το παραθεριστικό έτος και έχουν δηλώσει 
επιθυμία παραθερισμού, κατά σειρά προτεραιό-
τητας από τους πίνακες Α, Δ, Γ, Β άλλων περιόδων 
του ιδίου παραθεριστικού κέντρου, ή από άτομα 
που δεν έχουν κάνει αίτηση για παραθερισμό και 
έχουν δηλώσει επιθυμία στην περίοδο αυτή.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων
6. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για 

παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότη-
τα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται από το ΓΕΝ ως 
εξής:

 α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
 β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
 γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
 δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. 
 ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
7. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κα-

τανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
8. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων 

ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
9. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα 

άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δω-
ματίου που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν 
υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/
δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οι-
κογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περι-
ορίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.

Παραθερισμός
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10. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο πα-
ραθερισμού ΕΑΑΝ   
 Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-3368663, 
210-3368657 - FAX: 210-3310429
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
11. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με 

τα παρακάτω ποσά:
― Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 35 ευρώ ημερη-

σίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 350 ευρώ.
― Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 25 ευρώ ημερη-

σίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 250 ευρώ.
― Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για 

όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 40 ευρώ ημερη-
σίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 400 ευρώ.

 Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 
1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε 
ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύ-
ναται, οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσότερες 
από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγό-
τερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς 
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 

ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
12. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών 

Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτε-
λείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως 
αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε 
παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίο-
δο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδο-
χεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:

α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». 
Σ’ αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παρα-
θερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.

β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).

γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).

δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

Ανακοίνωση
Υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» Μελών ΕΑΑΝ έτους 
2022
Επιμέλεια: 
Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ 
ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημερώνει τα μέλη της ΕΑΑΝ ότι, 
όπως και κατά το παρελθόν, το έτος 2022 η υπο-
βολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕ-
ΡΙΣΜΟ» μελών ΕΑΑΝ θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ 
ηλεκτρονικά μέσω ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.

eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).
2. Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕΝ θα δέχεται χειρό-

γραφες αιτήσεις –Υπεύθυνες δηλώσεις παραθε-
ρισμού.

3. Αποστολή δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορί-
ες όπως ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λπ. θα γίνονται ΜΟΝΟ στο email 
paratherismos@eaan.gr. 

 Περισσότερες διευκρινίσεις και στοιχεία υποβολής 
θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος 
παραθερισμού.

4. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, καθορίζεται 
από το ΓΕΝ, προβλέπεται να αρχίσει περί την 15η 
Μαρτίου 2022.

Παραθερισμός
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Νεκρολογίες

Επικήδειος Πλωτάρχη (ΠΥ-ΗΛ) Δημήτριου Στρουμπούλη ΠΝ ε.α. 
Από τον Πλοίαρχο (Ε) Γρηγόριο Γεωργακόπουλο ΠΝ ε.α. 

Αγαπητέ Προϊστάμενε, συνεργάτη, φίλε Δημήτρη Στρουμπούλη,
Πέρασαν πολλά χρόνια, δεκαετίες πολλές από τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε στο Α/Τ ΔΟΞΑ το 1963. Συνδεθήκαμε φιλικά και είμασταν 

ειλικρινείς φίλοι, σε όλη την σταδιοδρομία μας στο ΠΝ και ως πολίτες απόστρατοι, μέχρι που έφυγες από τον πλανήτη Γη, για άλλους κό-
σμους, για άλλα μέρη, για τους κήπους του Παραδείσου.

Φίλε Δημήτρη, υπηρέτησες το αγαπημένο σου ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουνα εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη δουλειά σου, καλός 
φίλος και συνάδελφος. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο ΠΝ και στη μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουνα ο πρώτος μεταξύ των πρώτων 
συναδέλφων σου. Η προσφορά σου, απόδοσή σου στο ΠΝ άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου ΠΝ.

Η πατρίδα σε τίμησε για την προσφορά σου, και σε προήγαγε στον ανώτατο βαθμό της κατηγορίας σου. Ήσουνα παράδειγμα προς 
μίμηση σε όλους μας. Έχαιρες της εμπιστοσύνης των ανωτέρων σου. Σε εκτιμούσαν όλοι. Ήσουνα ένας ειλικρινής και τίμιος Προϊστάμενός 
μας και φίλος.

Φίλε Δημήτρη έφυγες από κοντά μας, από την οικογένειά σου, από τα παιδιά σου, τους φίλους και συμμαθητές στο ΠΝ που τόσα χρό-
νια περάσατε μαζί, για άλλα μέρη, στους κήπους της χριστιανοσύνης. 

Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι του Δημήτρη Στρουμπούλη, ο Δημήτρης δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε για άλλους κόσμους, για την αιω-
νιότητα. 

Συνάδελφοι από το ΠΝ ας ευχηθούμε στα παιδιά του δύναμη και κουράγιο για τον αγαπητό τους πατέρα που έφυγε από κοντά τους, 
και σε σένα Σταυρούλα και στα αδέλφια σου υγεία και να είσαστε όλοι σας καλά. 

Αιωνία η μνήμη του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, από τους συμμαθητές σου, τους 
συνεργάτες σου και όλους τους Αξιωματικούς που σε γνώρισαν.

Στο καλό Δημήτρη Στρουμπούλη.

Εις μνήμη Υποναυάρχου (Μ) Γ. Σκλιβάνου ΠΝ ε.α. 
Από τον Υποναύαρχο Α. Νάνο ΠΝ ε.α. 

Απευθύνουμε λίγα λόγια αντί επικηδείου, στον Γιώργο Σκλιβάνο, ο θανατος του οποίου μας συγκλόνισε βαθύτατα. Μας συνέδεε μια άρ-
ρηκτη φιλία από το 1960 όταν εισερχόμεθα ως έφηβοι στη ΣΝΔ και έκτοτε όλα τα χρόνια εκτιμήσαμε τον χαρακτήρα του. Ευχάριστος, 
προσηνής και αγαπητός σε όλους. Στη σταδιοδρομία του υπηρέτησε σε Π.Π., Ναύσταθμο, Επιτελεία και ως Υποναύαρχος ΓΕΠΝ. Είχε δε 
μετεκπαιδευθεί εις NPGS (Mont. ΗΠΑ). 

Όσοι τον γνώρισαν ή συνυπηρέτησαν έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις ως έναν ευχάριστο, συνεργάσιμο, πράο αλλά και αποφασιστικό, 
αυστηρό αλλά και δικαιο άνθρωπο.

Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε στον χώρο της Ναυτιλίας επ’ αρκετόν.
Συλλυπητήρια στην οκογενειά του.
Φίλε Γιώργο, θα μείνεις για πάντα στη μνήμη μας.
Καλό σου ταξιδι έχοντας και στις αποσκευές σου την βαθειά σου πίστη.
Οι Συμμαθητές ΣΝΔ
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… Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα 
θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Κωνσταντίνος Μπατζάκης 22 Σεπτεμβρίου  2021 1937
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ανδρέας Κόγιας 22 Οκτωβρίου 2021 1967
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Θεόδωρος Λώνης 22 Οκτωβρίου 2021 1939
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Παναγιώτης Φουσέκης 25 Οκτωβρίου 2021 1937
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Ιωάννης Φυκάς 26 Οκτωβρίου 2021 1970
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ & διατελέσας ΥΦΕΘΑ Ιωάννης Σταθόπουλος 30 Οκτωβρίου 2021 1934
Υποναύαρχος ΛΣ ε.α. Γρηγόριος Μαζαράκης 2 Νοεμβρίου 2021 1923
Πλοίαρχος (Ε) ε.α.  ΠΝ Αναστάσιος Βελισσάρης 4 Νοεμβρίου 2021 1942
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Θεόδωρος Γκρέκος 6 Νοεμβρίου 2021 1966
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Αντώνιος Χατζηκωνσταντής 10η Νοεμβρίου 2021 1938
Υποναύαρχος ε.α. & Παλαίμαχος Β’ ΠΠ Θεόδωρος Λυμπεράκης 11η Νοεμβρίου 2021 1921
Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ Ευάγγελος Κολυβοδιάκος 15η Νοεμβρίου 2021 1933
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.  ΠΝ Αυγερινός Θεοχάρης 16η Νοεμβρίου 2021 1939
Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α. ΠΝ Σταύρος Βλαβιανός 17η Νοεμβρίου 2021 1925
Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Νικόλαος Μπογδάνος 17η Νοεμβρίου 2021 1938
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Δημήτριος Κουρεμάδας 23η Νοεμβρίου 2021 1964

Νεκρολογίες

Εις μνήμη
Ο Υποναύαρχος ε.α. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Αντώνιος ΠΝ κατέθεσε:
- 50 ευρώ εις μνήμη του Αντιναυάρχου ε.α. Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΝ  
- 50 ευρώ εις μνήμη του Υποναυάρχου ε.α. Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΝ
- 50 ευρώ εις μνήμη του Αντιπλοίαρχου ε.α. Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟY ΠΝ, τέως Βουλευτής ΥΦΕΘΑ

Νοέμβριος  •  Δεκέμβριος 2021



Τις καλύτερες ευχές μας για όμορφες γιορτές
με υγεία, αγάπη και ευημερία

σε σας και τις οικογένειές σας.
Ας είναι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς

η αφετηρία μιας ξένοιαστης ζωής!!!
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

Ευτυχισμένο το 2022 
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν.



Ένωση Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού
ΝΠΔΔ
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


