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Ανασκόπηση γεγονότων
04-12-2022 Πρόσκληση Αρχηγού ΓΕΝ στο Πολεμικό Μουσείου για τον εορτασμό του Προστάτη του Αγ. 

Νικολάου στο Μέγαρο Μουσικής. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος 
Γερούκης ΠΝ ε.α. και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ ε.α.

06-12-2022 Πρόσκληση Αρχηγού ΓΕΝ για τον εορτασμό τού Προστάτη των ναυτικών Αγίου Νικολάου και της 
επετείου νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913. Παρευρέθηκε ο Πρό-
εδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.

08-12-2022 Μνημόσυνο Πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού κατά την εκτέλεση καθήκοντος σε καιρό Πολέμου 
και Ειρήνης. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α. και 
μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ.

09-12-2022 Πρόσκληση Αρχηγού ΓΕΝ στα εγκαίνια της ανακαινισθείσας Καρδιολογικής Κλινικής του ΝΝΑ και 
δύο ανακαινισθέντων πτερύγων νοσηλείας, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος 
Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.

16-12-2022 Πρόσκληση Διευθυντή ΠΟΝ στην τελετή εγκαινίων του γηπέδου αντισφαίρισης και της Χριστου-
γεννιάτικης Εκδήλωσης φωτογράφησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Παρευρέθηκε ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ, Πλοίαρχος (Ε) Εμμανουήλ Αναγνωστάκης ΠΝ ε.α. και το μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ 
και αναπληρωτής ΔΣ/ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης Γαρείος ΠΝ.

08-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος ΕΑΑΝ/Κέρκυρας.
11-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος ΕΑΑΝ/Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ 

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ ε.α. και ο Υποναύαρχος (Ο) Στέλιος Μάρκου ΠΝ ε.α.
12-01-2023 Πρόσκληση κοπής βασιλόπιτας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας. Παρευρέθηκε ο 

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.
14-01-2023 Πρόσκληση κοπής βασιλόπιτας και βράβευση αριστούχων μαθητών Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Στρατού. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.
15-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος ΕΑΑΝ/Σαλαμίνος. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντι-

ναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α., ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περ-
βαινάς ΠΝ ε.α. και τα μέλη ΔΣ/ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Μανωλιουδάκης ΠΝ ε.α. 
και Αντιπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης Γαρείος ΠΝ ε.α. 

19-01-2023 Πρόσκληση κ. Υπουργού Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην κοπή βασιλόπιτας του 
ΥΝΑΝΠ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Παρευρέθηκε το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ, Ναύαρχος Θεόδωρος Φουστάνος ΛΣ ε.α.

Δελτίο Ενημέρωσης  Επίκαιρα θέματα

Μνημόσυνο Πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού κατά την εκτέλεση καθήκοντος σε καιρό Πολέμου και Ειρήνης. 
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21-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντι-
ναύαρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.

22-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Κεντρικής ΕΑΑΝ και Βράβευση Αριστούχων μαθητών, στο Πολεμικό Μουσείο.
25-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Λέσχης Λ.Σ. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος 

Γερούκης ΠΝ ε.α.
 Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Α/ΓΕΝ στη ΣΝΔ. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύ-

αρχος Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ ε.α.
27-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ/Κρήτης. Παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σπυρίδων 

Περβαινάς ΠΝ ε.α. 
28-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας Ε.Α.Α./ΛΣ. Παρευρέθηκε το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ, Ναύαρχος Θεόδωρος Φουστά-

νος ΛΣ ε.α.
29-01-2023 Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ/ΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος Θεόδω-

ρος Γερούκης ΠΝ ε.α. και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ ε.α. 
 Κοπή βασιλόπιτας Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος. Παρευρέθηκε το μέλος ΔΣ/ΕΑΑ ο Αρχιπλοίαρχος 

Δημήτριος Λαγαρίας.
08-02-2023 Παράδοση - Παραλαβή Υπαρχηγού ΓΕΝ.             ■

Δελτίο Ενημέρωσης  Επίκαιρα θέματα

Βράβευση Αριστούχων μαθητών, στο Πολεμικό Μουσείο. Παράδοση - Παραλλαβη Υπαρχηγού ΓΕΝ.

Στιγμιότυπα από την Κοπή βασιλόπιτας Κεντρικής ΕΑΑΝ.
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Η πανδημία του κορονοϊού μας στέρησε τα 
τελευταία 3 χρόνια την δυνατότητα να συνα-

ντηθούμε, όπως γινόταν πάντα στον φιλόξενο χώρο 
του Πολεμικού Μουσείου και να πραγματοποιούμε 
την καθιερωμένη ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας της 
ΕΑΑΝ.

Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και στο εξής θα βρισκό-
μαστε από κοντά. 

Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε πάντα αλλά και 
σήμερα με την παρουσία σας και μαζί με τις δικές μου 
ευχές, σας μεταφέρω και τις ευχές όλου του ΔΣ της 
ΕΑΑΝ. 

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην ετήσια κοπή της 
βασιλόπιτας και σας ευχόμαστε, ένα ευτυχισμένο, 
αισιόδοξο, χαρούμενο και δημιουργικό 2023. 

Δεν θα σας κουράσω με απολογισμό έργου ΕΑΑΝ 
και με λεπτομέρειες που μας απασχολούν καθημερινά.

Ο απολογισμός του έργου μας, είναι για εμένα 
καθημερινός και όχι ετήσιος. 

Θα αναφερθώ στα σπουδαιότερα θέματα που 
απασχολούν τους αποστράτους, τα οποία είναι κυρίως 
οικονομικά, θέματα υγείας και αυτό του παραθερισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν όλες οι ενέργειες και  
οι κάθε είδους προσπάθειές μας τα τελευταία χρόνια 
και όπως αναφέρει η νομοθεσία που αφορά τις Ενώσεις 
Αποστράτων, αφορούν στην υποχρέωσή μας, για την 
επιμέλεια των συμφερόντων των μελών μας. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω για ακόμη 
μια φορά την άριστη συνεργασία που είχα με το ΓΕΝ, 
το ΜΤΝ και με το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Αναλυτικότερα τα οικονομικά χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες: 

Η πρώτη αφορά στα συνταξιοδοτικά θέματα που 
είναι θέματα κράτους και ουσιαστικά των Υπουργείων 
Οικονομικών, Εργασίας και του ΕΦΚΑ, και η δεύτερη, 
στα θέματα του ΜΤΝ που κατά κύριο λόγο αφορούν 
στο Μέρισμα, στο ΕΚΟΕΜΝ στο ΒΟΕΑ και στα δάνεια 
που παρέχει το ΜΤΝ. 

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία η ΕΑΑΝ έχει 
κάνει ό,τι προβλέπεται, προσβάλλοντας Υπουργικές 
Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα για αντισυνταγ-
ματικότητα νόμων που μας αφορούν, προσφεύγοντας 
απευθείας στο ΣτΕ, το οποίο μας έχει αναγνωρίσει ως 

νόμιμους εκπρόσωπους όλων των μελών μας.
Στο πλαίσιο της δικαίωσης των προσφυγών μας 

ζητούμε από την πολιτεία την άμεση εφαρμογή των 
ακυρωτικών αποφάσεων 2192/2014 και 1128/2016  
της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφορικά με την αντισυνταγ-
ματικότητα των διατάξεων των νόμων 4093/12 & 
4307/2014 για επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών 
μας, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Έτσι θα υπάρξει μια ισότιμη αντιμετώπιση των 
συνταξιούχων στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συ-
νταξιούχους, καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συντα-
ξιούχων δεν μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές, από 
τις οποίες, βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός 
εκάστου, υπολογίζεται η ανταποδοτική μας σύνταξη. 

Όσον αφορά προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
το οποίο είναι το αρμόδιο ανώτατο δικαστήριο για τις 
συντάξεις μας, αυτές γίνονται πάντα ατομικά, με τα 
προσωπικά μας δεδομένα και στοιχεία, αποφεύγοντας 
η ΕΑΑΝ, να συστήνει δικηγορικά γραφεία, αλλά προ-
τρέποντας τα μέλη μας, να προτιμούν συναδέλφους 
δικηγόρους για περισσότερη φερεγγυότητα.

Στο σημείο αυτό θέλω να σας ενημερώσω, ότι για 
πρώτη φορά, προσκληθήκαμε και συναντηθήκαμε με 
τον κ. Πρωθυπουργό, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί 
διαχρονικά, δεν μας έκαναν την τιμή να μας δεχθούν, 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Στην συζήτηση με τον 
Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, την ΕΑΑΝ εκ-
προσώπησε ο ομιλών, ως πρόεδρος του Συντονιστικού 
των τριών Ενώσεων, δηλαδή όλων των αποστράτων 
αξιωματικών. 

Τα θέματα που ετέθησαν στον Πρωθυπουργό της 
Χώρας ήταν καθαρά οικονομικά τα οποία απασχολούν 
όλους τους συνταξιούχους. 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα θέματα που μας αγ-
γίζουν ως αποστράτους αξιωματικούς, κατέθεσα υπό-
μνημα στο επιτελείο του, το οποίο είναι στη διάθεσή 
σας στην ιστοσελίδα μας.

Σημειώνω ότι τα οικονομικά θέματα που μας απα-
σχολούν έχουν δοθεί σε όλη την πολιτική και στρατι-
ωτική ηγεσία. 

Όσον αφορά στο ΜΤΝ, κατ' αρχήν μπορείτε να 
ενημερώνεστε, μέσα από την επίσημη και πολύ χρη-
στική ιστοσελίδα του, για όλα όσα μας αφορούν. 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΑΑΝ
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Του Προέδρου της ΕΑΑΝ Θεόδωρου Γερούκη, Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Θα σταθώ μόνο στην «πολυταλαιπωρημένη, επι-
τρέψτε μου την λέξη, υπόθεση της γνωστής πλέον σε 
όλους μας αντισυνταγματικής κράτησης του ν. 
4093/2012 που γίνεται στα μερίσματά μας και πλέον 
η οριστική κατάργηση αυτής της διάταξης ευρίσκεται 
επιτέλους στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που κατατέθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στην Βουλή, για συζήτηση. 

Δυστυχώς αν και οι μειώσεις που είχαν επιβληθεί 
στα μερίσματα και στο ΕΚΟΕΜΝ κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές από την ολομέλεια του ΣτΕ το 2015, η συμμόρ-
φωση της πολιτείας έρχεται με καθυστέρηση περίπου 
8 ετών. 

Όμως είδαμε έκπληκτοι στο κατατεθέν νομοσχέδιο 
αναδρομική εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2022, πράγ-
μα που θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο, καθώς είχε 
δηλωθεί από το υπουργείο, ότι οι κρατήσεις θα επι-
στραφούν από τον Ιανουάριο του 2021.

Παρά τις παρεμβάσεις μας στην διαβούλευση, αυ-
τές δεν ελήφθησαν υπόψιν στο τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου. 

Τα χρήματα αυτά είναι δικά μας, χρήματα τα οποία 
από το 2012 με τους υποχρεωτικούς πλεονασματικούς 
προϋπολογισμούς οδηγήθηκαν αυτούσια, στα κουρε-
μένα από το PSI αποθεματικά των ταμείων και τουλά-
χιστον, θα περιμέναμε να επιστραφούν, αν όχι από την 
εφαρμογή του αντισυνταγματικού κριθέντος νόμου το 
2012, τουλάχιστον από το 2015, σύμφωνα και με την 
απόφαση του ΣτΕ και σε κάθε περίπτωση, από τον 
Ιανουάριο του 2021 όπως είχε δηλώσει επανειλημμέ-
νως ο αρμόδιος Υπουργός σε επερωτήσεις βουλευτών. 

Πέραν της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων 
του Νόμου η κράτηση αυτή γινόταν μόνο στους παλαι-
ούς πριν το 2016 μερισματούχους, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν μερισματούχοι δύο ταχυτήτων. 

Ζητούμε λοιπόν, να αποκατασταθεί άμεσα αυτή η 
ανισότητα και η αδικία και επιτέλους η πολιτεία να 
σταθεί στο ύψος της, προς τους παλαιούς προ του 2016 
στρατιωτικούς συνταξιούχους, που εν μέσω κρίσης 
είδαν συντάξεις και μερίσματα να περικόπτονται πάνω 
από το 65% και οι οποίοι, με την συνεισφορά τους, 
αποκατέστησαν τα αποθεματικά των ταμείων τους. 

Για την ενημέρωσή σας στο κατατεθέν νομοσχέδιο 
εντάχθηκαν και κάποιες θετικές διατάξεις που ήταν 
πάγια απαίτηση της ΕΑΑΝ. 

Η πρώτη αφορά στην αλλαγή που επέρχεται και 
αφορά το βοήθημα θανάτου των 1500 €, το οποίο δεν 
θα καταβάλλεται μόνο στον δικαιούχο ζώντα σύζυγο, 
όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά επεκτείνεται και σε 
περίπτωση μη υπάρξεως δικαιούχου συνέχισης κατα-
βολής μερίσματος, και θα καταβάλλεται, σε όποιον 
αποδεδειγμένα επιμεληθεί και επωμιστεί τα έξοδα της 
τελετής. 

Ήταν ένα πάγιο αίτημα της ΕΑΑΝ και επιτακτική 
ανάγκη να αλλάξει η διάταξη αυτή, διότι υπήρξαν 
περιπτώσεις θανάτου απόστρατων συνταξιούχων του 
ΠΝ, χωρίς σύζυγο, τέκνα ή συγγενείς, όπου κανείς δεν 
αναλάμβανε την ταφή τους και το κόστος αυτής, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις καλύψεως των 
εξόδων, από το ΓΕΝ ή την ΕΑΑΝ και σε ελάχιστες ευ-
τυχώς περιπτώσεις δι’ εράνου. 

Η δεύτερη είναι στο άρθρο που αφορά στην περί-
πτωση, όταν από ζευγάρι συναδέλφων που υπηρετούν 
και οι δύο στο ΠΝ, ο ένας αποβιώσει, τότε ο εν ζωή θα 
λαμβάνει μέρος του μερίσματος του αποβιώσαντος 
από το ΜΤΝ, κάτι που μέχρι τώρα δεν το προέβλεπε η 
νομοθεσία του ταμείου. 

Η τρίτη είναι στο άρθρο που νομιμοποιεί πλέον, την 
ήδη υπάρχουσα κράτηση επί των αποδοχών των εν 
ενεργεία μετόχων και του μερίσματος των εν αποστρα-
τεία μετόχων του ΜΤΝ, οι οποίοι είχαν αναλάβει την 
αποπληρωμή του δανείου ανέγερσης του ΝΝΑ. 

Μετά την αποπληρωμή του δανείου και για να συ-
νεχιστεί νόμιμα και τυπικά και όχι με μια απλή διατα-
γή, ο δεσμός των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στε-
λεχών με το ΝΝΑ, θα εξακολουθεί να υφίσταται η 
κράτηση, όχι πλέον για την αποπληρωμή ανέγερσης 
του ΝΝΑ, αλλά για την εξυπηρέτηση σκοπών επέκτασης 
υποδομών, καθώς και συντήρησης και ανανέωσης του 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των νοσοκομείων του 
Πολεμικού Ναυτικού.
Υγεία
Όσον αφορά τα νοσοκομεία μας, είναι εμφανείς οι 
προσπάθειές του ΓΕΝ προς καλυτέρευση των παρεχο-
μένων υπηρεσιών και για τους αποστράτους, παρά την 
γκρίνια των συναδέλφων σε λίγες ευτυχώς περιπτώσεις.

Όσον αφορά το ΝΝΑ, που έχει και τον μεγάλο φόρ-
το, το πρόβλημα δεν είναι η ιατρική αντιμετώπιση μετά 
την εισαγωγή, η οποία είναι πολύ υψηλού επιπέδου, 
αλλά αυτή καθαυτή η διαδικασία της εισαγωγής. 

Θα πρέπει κατά την άποψή μας, να γίνει ένας κα-
θορισμός σειράς προτεραιότητας νοσηλείας και εξε-
τάσεων, στα ναυτικά νοσοκομεία και το οδοντιατρείο, 
ώστε τα εν αποστρατεία στελέχη, ως ΑΜΕΣΟΙ ΔΙΚΑΙ-
ΟΥΧΟΙ που πληρώνουν για 40, 50 και 60 έτη, να εξυ-
πηρετούνται κατά προτεραιότητα, μετά τους εν ενεργεία 
συναδέλφους μας και όχι μαζί με τους ΕΜΜΕΣΩΣ τρίτους 
δικαιούχους. 

Φυσικά, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια 
μείωσης των χρόνων αναμονής των ραντεβού. Υπάρχουν 
προτάσεις από την ΕΑΑΝ, τις οποίες ελπίζουμε να ξα-
νασυζητήσουμε.

Με μέριμνα του ΓΕΝ, έγινε και αύξηση του ποσού 
των διατακτικών του ΠΟΝ για τα εν αποστρατεία στε-
λέχη από 1,000 σε 1.200€ και του ΜΤΝ για αύξηση των 

Δελτίο Ενημέρωσης  Επίκαιρα θέματα
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δανείων των εν αποστρατεία στελεχών.
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Η συνεργασία με το ΓΕΝ είναι σε πολύ καλό επίπεδο, 
αλλά έχουμε υποβάλλει και κάποιες επιπλέον προτά-
σεις μας, που μπορούμε να τις ξαναδούμε.

Για το θέμα παραθερισμού στα ιδιωτικά ξενοδοχεία, 
που είναι καθαρά θέμα ΕΑΑΝ, υπάρχει ήδη αύξηση 
παραθεριζόντων, τα τελευταία χρόνια, η οποία προ-
έρχεται κυρίως από την μείωση των τευχών του πε-
ριοδικού μας «Θαλασσινοί Απόηχοι».

Το περιοδικό μας από εφέτος, θα αποστέλλεται 
στα άνω των 70 ετών μέλη μας και σε όσους κάτω των 
70 ετών, επιθυμούν να το λαμβάνουν και το έχουν 
δηλώσει.

Το περιοδικό αναρτάται στην ιστοσελίδα μας και 
όσοι θέλουν μπορούν να το λαμβάνουν και με email, 
αρκεί, να μας στείλουν το email τους. 
ΧΟΡΗΓΙΑ ΞΙΦΩΝ 
Αναμένουμε από το ΓΕΝ, την χορηγία 250 Ξιφών για 
επίδοση σε δικαιούχους απόστρατους Αξιωματικούς 
Ειδικοτήτων (Ε) ΠΝ, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν από 
το 2011 και μετά, και δεν τους έχει επιδοθεί από το 
Πολεμικό Ναυτικό, όταν έπρεπε, το δικαιούμενο ξίφος, 
με την προαγωγή τους σε Αξιωματικούς.

Έως σήμερα μας έχουν δοθεί, 200 ξίφη, τα οποία, 
με επίσημες τελετές επιδόθηκαν στους δικαιούχους 
που είχαν αποστρατευθεί έως και τον Ιανουάριο 2011.

Για το ανωτέρω πρόβλημα η ΕΑΑΝ δέχεται καθη-
μερινά και δικαιολογημένα, παράπονα και αιτήματα 
συναδέλφων για την επίδοση των δικαιούμενων ξιφών 
τους.   

«Θα γελάσω, για να μην κλάψω», για το επόμενο 
θέμα, δηλαδή την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος  
για τα Α.Ν.Ι.

Παρά τις προσπάθειες της Ένωσής μας, και εμού 
προσωπικά του ιδίου, αλλά και του ΓΕΝ, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, εκκρεμή, εδώ και 10 χρόνια, η έκ-
δοση διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 
4150/2013, «για τον καθορισμό ελάχιστων υποχρεω-
τικών απαιτήσεων εκπαίδευσης, για την απόκτηση 
πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας, από τους αξιω-
ματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό 
και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή», σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύμ-
βαση STCW 1978.  

Αποτέλεσμα αυτής της πολύχρονης καθυστέρησης 
εκδόσεως του ΠΔ, είναι η στέρηση του δικαιώματος 
αναζήτησης εργασίας στο Εμπορικό Ναυτικό, ιδιαίτε-
ρα στην ποντοπόρο ναυτιλία, των προερχομένων από 
το ΠΝ και ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ αποστράτων, οι οποίοι  έχουν 
τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν όλες τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις του νόμου.

Είμαστε, οι μοναδικοί Έλληνες πολίτες, που στε-
ρούνται του δικαιώματος αναζήτησης εργασίας και 
έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου σε ένα ελεύθερο επάγ-
γελμα προσφοράς και ζήτησης όπως είναι αυτό, του 
Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού.

Αυτό παράλληλα θα αποτελεί και την πιστοποίηση 
των επαγγελματικών ικανοτήτων ως Αξιωματικών του 
Π.Ν και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, μετά την αποστρατεία. 

Οι προσπάθειές μας δεν έχουν σταματήσει και 
ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα!!!
Κλείνοντας... για το νέο έτος...
Θα συνεχίσουμε ως ΕΑΑΝ, τις όποιες διεκδικήσεις 
μας, όπου και όταν απαιτείται, προς όφελος των μελών 
μας και των οικογένειών τους. 

Θα ολοκληρώσουμε την εσωτερική οργάνωση της 
ΕΑΑΝ, η οποία είναι ήδη πλέον, σε υψηλό επίπεδο.

Θα κάνουμε προσπάθεια αύξησης του εθελοντι-
σμού στην ΕΑΑΝ, όχι μόνον για τους εθελοντές και 
εθελόντριες για το γραφείο πρόνοιας στο ΝΝΑ, αλλά 
και για προσέλκυση νεότερων ηλικιακά συναδέλφων, 
για την συμμετοχή τους και εκλογή τους, στο διοικη-
τικό συμβούλιο της ΕΑΑΝ, τα διοριζόμενα μέλη στα 
παραρτήματα και τους τοπικούς εκπροσώπους, για 
να αντικαταστήσουν εμάς τους παλαιοτέρους, που 
και εμείς εθελοντές είμαστε. 

Επίσης έχουμε ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα μας, αλλά και θα συνεχίσου-
με, την προσπάθεια εξασφάλισης προσφορών προς 
τα μέλη μας, από τον ιδιωτικό τομέα, που θα διευκο-
λύνουν την καθημερινότητά μας.

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, που τιμάτε με 
την παρουσία σας, την σημερινή μας εκδήλωση. Ευ-
χαριστώ επίσης, το προσωπικό και τα μέλη του ΔΣ που 
συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους μας.

Δελτίο Ενημέρωσης  Επίκαιρα θέματα
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Τ ο Ελληνικό Έθνος γιορτάζει φέτος τα 202 
χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης 
στις 25 Μαρτίου του 1821. Υπήρξε ο πρώτος 

απελευθερωτικός ξεσηκωμός των σκλάβων λαών μέσα 
στην Ευρώπη.

Οι Έλληνες αγωνιστές, τολμηροί μέχρι θανάτου, 
ύψωσαν το ανάστημά τους, όχι μόνο κατά του Δυνάστη, 
αλλά και κατά της Ευρώπης, στην οποία κυριαρχούσε 
η δύναμη του ισχυροτέρου που δεν ευνοούσε τα επα-
ναστατικά κινήματα.

Η παγκόσμια έκπληξη
H Επανάσταση των Ελλήνων το 1821 άφησε έκπληκτο 
τον κόσμο ολόκληρο. Στα χείλη των Ευρωπαίων και όχι 
μόνο, επλανάτο το ερώτημα πώς ένας μικρός λαός 
κατόρθωσε, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, να διατη-
ρήσει την εθνική του συνείδηση, τη θρησκεία, τη γλώσ-
σα, τον πόθο για την ελευθερία.

Αυτό το πνεύμα, που γεννήθηκε τη ροδαυγή της 
Ελληνικής Ιστορίας από τους θεμελιωτές του Ελληνικού 
Πολιτισμού και επιβλήθηκε σε όλο τον κόσμο, επέζησε 
και στις κακές στιγμές της φυλής, για να φανεί ολόκλη-
ρη η Ελληνική ρώμη και αρετή κατά τον αγώνα της 
Εθνεγερσίας.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν σ’ αυτό 
ήταν το φιλόθρησκο του Έλληνα, η πολεμική αρετή 
του, δηλαδή η γενναιότητα, η λιτότητα, ο ριψοκίνδυνος 
χαρακτήρας του, το Ναυτικό του και πάνω απ’ όλα οι 
μεγάλες του παραδόσεις. Σπουδαίο ρόλο έπαιξαν η 
Εκκλησία, οι Δάσκαλοι του Γένους, οι Εταιρείες. Μόνο 
με αυτά, όμως, δεν μπορούσε να αποτιναχθεί ο τύραν-
νος. Χρειάζονταν στρατιωτικές δυνάμεις για να κατα-
νικήσουν τις Οθωμανικές Στρατιές και τους Στόλους.

Αρματολοί και Κλέφτες
Τα σώματα των «Αρματολών» και των «Κλεφτών», με 
τους γενναίους οπλαρχηγούς τους, ήταν ο πυρήνας για 
να δημιουργηθούν χερσαίες δυνάμεις. Σαράντα, μόλις, 
χρόνια μετά το πάρσιμο της Κωνσταντινούπολης οι 
ραγιάδες δόξαζαν τον πρώτο Έλληνα «Κλέφτη» που 
έπεσε με τα άρματα στο χέρι, σε μάχη με τους Τούρκους. 

Την ώρα που οι διάδοχοι του Μωάμεθ του Πορθη-
τή ανέβαιναν στο θρόνο των Σουλτάνων, άρχιζε στην 
Ελλάδα κάτι το μοναδικό, κάτι το πρωτόφαντο στην 
παγκόσμια ιστορία. Μέσα στην επικράτεια του κατα-

κτητή, κάτω από το βαρύ του πέλμα, ξεπήδαγαν, σαν 
από λαϊκό ένστικτο, άντρες αντρειωμένοι, λεβέντες 
ατσαλένιοι που δεν μπορούσαν να ανεχθούν ούτε 
λεπτό τη σκλαβιά. Ήταν αυτοί που ξέκοψαν από τη 
μάζα των ραγιάδων, και μοναδικό τους όνειρο και 
φροντίδα, μα και πόρο ζωής, είχαν το τουφέκι και το 
σπαθί. Στα ορεινά χωριά, στα μοναστήρια ή ακόμη 
ψηλότερα στα απάτητα λημέρια, έβλεπες ξαφνικά την 
Αρχαία Ελλάδα και ας μην είχαν ακούσει ποτέ να μιλά-
νε γι’ αυτή. Η «κλεφτουριά» ήταν για τον Τούρκο φο-
βερή πάντα και μυριοκέφαλη, σωστή Λερναία Ύδρα. 
Απ’ αυτή βγαίνει και η γενιά των Κολοκοτρωναίων, για 
να της δώσει με τον Γέρο του Μοριά καθαρή συνείδη-
ση εθνικού σκοπού και να αποτελειώσει το έργο της.

Το Ναυτικό
Με την πτώση της Βασιλεύουσας ο Ελληνισμός μπαίνει 
σε μία περίοδο ιστορικής κρίσης.

Για ακόμα μία φορά η θάλασσα και η ναυτική αξι-

Η επανάσταση των Ελλήνων το 1821

του Αντιναυάρχου ε.α. Ξενοφώντος Π. Μαυρογιάννη ΠΝ
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οσύνη του Έλληνα θα τον βοηθήσουν να βγει από αυτή.
Σιγά-σιγά στην αρχή και με γρηγορότερους ρυθμούς 

αργότερα, οι Έλληνες θα πάρουν και πάλι στα χέρια 
τους τον έλεγχο του Αιγαίου και των θαλασσινών δρό-
μων του. Αρχίζουν να ελέγχουν τη διακίνηση των προ-
ϊόντων επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σχέση 
τους με τη θάλασσα.

Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (10-21 Ιουλίου 
1774) μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας μετά την ήττα της 
πρώτης από τη δεύτερη επέτρεπε στους Έλληνες να 
ταξιδεύουν υπό Ρωσική σημαία στα λιμάνια του Αιγαί-
ου, του Εύξεινου και του Δούναβη, και να διεξάγουν 
το κατά θάλασσα εμπόριο.

Ο αποκλεισμός από τους Άγγλους των παραλίων 
της ηπειρωτικής Ευρώπης κατά τους Ναπολεοντείους 
πολέμους (1799-1815) έδινε την ευκαιρία στους τολ-
μηρούς και ριψοκίνδυνους Έλληνες ναυτικούς να δια-
σπούν τους αποκλεισμούς ανεφοδιάζοντας τα ηπει-
ρωτικά λιμάνια με πολλά κέρδη.

Η πειρατεία, επίσης, η οποία τα χρόνια εκείνα λυ-
μαίνονταν τις θάλασσες της Ανατολικής, Κεντρικής 
Μεσογείου και το Αιγαίο, συνετέλεσε στη δημιουργία 
εμπειροπόλεμων πληρωμάτων αφού τα Ελληνικά πλοία, 
για να προστατεύονται από τους Βερβερίνους (Αλγε-
ρίας, Τύνιδος, Μαρόκου) πειρατές εξοπλίζονταν από 
το 16ο αιώνα με πυροβόλα και έδιναν πραγματικές 
ναυμαχίες.

Αναδείχθηκαν σπουδαίοι ναυμάχοι: Μιαούλης, 
Κανάρης, Σαχτούρης, Τομπάζης κ.ά. και κέρδισαν μάχες 
στο Γέροντα, την Ερεσό, τη Χίο, τις Σπέτσες, τον Κα-
βο-Ντόρο, τη Σάμο, τη Μεθώνη, τη Σούδα, τον Πατρα-
ϊκό, τον Αργολικό κ.α. που προκάλεσαν τον παγκόσμιο 
θαυμασμό.

Η Φιλική Εταιρεία, γνωρίζοντας την αξία της θαλάσ-
σιας ισχύος, είχε θέσει ως πρωταρχικό όρο για την 
κήρυξη της Επανάστασης τη συμμετοχή της νησιωτικής 
Ελλάδας και ειδικά των νησιών Ύδρας, Σπετσών και 
Ψαρών, που είχαν εμπορικούς στόλους και χρήματα, 
για συντήρηση και εφοδιασμό των πλοίων τους.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας με την 
πληθώρα των νησιών χρειαζόταν το Ναυτικό για την 
εξέγερση των παράκτιων περιοχών και των νησιών του 
Αιγαίου.1 Στη συνέχεια τα νησιά αυτά χρειάζονταν το 
Ναυτικό για την προστασία τους. Το Ναυτικό θα βοη-
θούσε τις χερσαίες δυνάμεις στον αποκλεισμό των 
παράκτιων Τουρκικών φρουρίων και θα παρεμπόδιζε 
τις μεταφορές διά θαλάσσης εχθρικών στρατευμάτων, 
υλικού και εφοδίων στην Πελοπόννησο, την Στερεά, 

1. Τα νησιά του Ιονίου ήταν τότε υπό Αγγλική κατοχή και αποτελούσαν 
το Ιόνιο Κράτος.

την Εύβοια, μέρη που αποτελούσαν το στήριγμα της 
Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα.

Ένας άλλος λόγος που η Φιλική Εταιρεία ήθελε τη 
συμμετοχή του Ναυτικού των τριών νησιών ήταν η 
εξασφάλιση της επαφής των επαναστατημένων Ελλή-
νων με το εξωτερικό, δηλαδή με τις Ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες και τα εμπορικά κέντρα των ομογενών, και 
τους εφοπλιστικούς Οίκους που υπήρχαν στα μεγάλα 
λιμάνια. Μέσω των επαφών αυτών γινόταν δυνατή η 
σύναψη διαφόρων δανείων χωρίς τα οποία θα ήταν 
αδύνατη η συνέχιση της Επανάστασης.

Με το Ναυτικό των επαναστατημένων Ελλήνων 
έγινε κάτι το πρωτόγνωρο στην παγκόσμια Ιστορία. Στη 
σκλαβωμένη Ελλάδα δημιουργήθηκε Πολεμικό Ναυ-
τικό πριν καν δημιουργηθεί το Ελληνικό Κράτος.

Η μελέτη της ιστορίας της Επανάστασης του ’21, 
σύμφωνα με τη γνώμη και ξένων μελετητών, μαρτυρεί 
ότι, χωρίς το Ναυτικό στην αρχή δεν θα επεκτεινόταν, 
στη συνέχεια δεν θα εδραιωνόταν και αργότερα δεν 
θα πετύχαινε.

Ελευθερία και Πατρίδα
Οι δύο αυτές έννοιες και ιδέες είναι συνυφασμένες με 
την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια. Για τους 
Έλληνες του ’21 ήταν κίνητρα άμα και ιδανικοί σκοποί 
που απέκτησαν πληρώνοντας βαρύ τίμημα με εκατόμ-
βες αίματος. Η Ελευθερία είναι πηγή κάθε αγαθού για 
τον άνθρωπο. Χωρίς αυτή κάθε αίσθημα δικαιοσύνης, 
ευημερίας, προόδου, προκοπής θα ήταν αδύνατο να 
υπάρξει και αυτό γιατί ο άνθρωπος αποτελεί οντότητα 
όταν το πνεύμα είναι ελεύθερο, η σκέψη του αδάμαστη. 
Στο όνομά της απαγχονιζόταν ο Πατριάρχης Γρηγόριος 
ο Ε΄, σουβλιζόταν ο Αθανάσιος Διάκος, ανατινάζονταν 
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στον αέρα τα παλικάρια του 
Ολύμπιου, έκαναν την έξοδο 
στο Μεσολόγγι.

Η ιδέα της Πατρίδας εξάλ-
λου, με τα βαθειά συναισθήμα-
τα που εμπνέει και τα καθήκο-
ντα που συνεπάγεται, είναι η 
πιο ζωντανή, η πιο ισχυρή απ’ 
όλες τις ιδέες, πάνω στις οποίες 
βασίζεται ο πολιτισμός της Αν-
θρωπότητας. Η αγάπη και η 
ευθύνη προς την Πατρίδα είναι 
αισθήματα ευρέα και γενναία, 
τα οποία εξευγενίζουν και κά-
νουν τον άνθρωπο καλύτερο. 

Οι ήρωες του ’21 υπήρξαν 
άντρες γενναίοι, φιλόθρησκοι, 
φιλοπάτριδες που πρόσφεραν 
αίμα, οικογένεια, χρήματα, τα 
πάντα για την πατρίδα. Ορισμέ-
νοι απ’ αυτούς έγιναν θρύλος, 
και θέμα της λαϊκής και της λό-
γιας ποίησης. Αναμφίβολα οι ψυχές τους που αναπαύ-
ονται όπου και οι ψυχές των ηρώων της Αρχαίας Ελ-
λάδας, στη νήσο των Μακάρων, θα αγάλλονται γιατί 
έκαναν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την Πατρίδα.

Το βλέμμα τους θα είναι στραμμένο στους επιγόνους 
προσμένοντας να παραδειγματιστούν από τις παρα-
δόσεις και τις υποθήκες τους με το μήνυμα εκείνων 
«περιφρόνηση προς το θάνατο για την Ελευθερία και 
την Πατρίδα!».

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολω-
μού, νοηματοδοτεί την ασίγαστη φλόγα που έκαιγε 
στα σπλάχνα των Ελλήνων για 400 χρόνια εξαθλίωσης, 
πείνας, φτώχειας, από Τουρκικό ζυγό. Χρόνια που 
οδηγούσαν τους ανθρώπους σε πρωτόγνωρες, απελ-
πιστικές συνθήκες επιβίωσης.

Ελλάδα και Ελευθερία είναι για τους Έλληνες έν-
νοιες αλληλένδετες, διαχρονικές και εξ ίσου σημαντι-
κές. Αν εξέλιπε η μία ταυτόχρονα χανόταν και η άλλη.
Θαρρείτε και Ελπίζετε
Ας αντικρύσουμε σήμερα την ιστορία μας με το βλέμ-
μα της αλήθειας. Ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και 
τα παιδιά των παιδιών μας με την ανόθευτη αγάπη 
προς την Πατρίδα, τον ευλογημένο αυτό τόπο με την 
Ακρόπολη, τα μνημεία του, τον πολιτισμό του. Ιδιαί-
τερα σήμερα στην κρίση που περνάμε, που μείναμε 
τόσο μόνοι, αλλά είμαστε τόσοι πολλοί. Ο μεγάλος 
μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης το 1963 στην ομιλία 
του κατά την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ Λογο-
τεχνίας, έλεγε (απόσπασμα):

«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα 
πέτρινο ακρωτήριο στη Μεσό-
γειο που δεν έχει άλλο αγαθό 
παρά τον αγώνα του λαού, τη 
θάλασσα και το φως του ήλιου. 
Είναι μικρός ο τόπος μας αλλά 
η παράδοσή του είναι τεράστια 
και αυτό που την χαρακτηρίζει 
είναι ότι μας παραδόθηκε χω-
ρίς διακοπή. Δέχτηκε τις αλλοι-
ώσεις που δέχεται κάθε τι ζω-
ντανό, αλλά δεν παρουσιάζει 
κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτη-
ριστικό αυτής της παράδοσης 
είναι η αγάπη της για την αν-
θρωπιά, κανόνας της είναι η 
δικαιοσύνη…».

Και αλλού, πριν από περίπου 
50 χρόνια σε μία δύσκολη κατά-
σταση, ανάλογη της τωρινής που 
περνούσε ο τόπος του, έλεγε: 

«…Εδώ και μήνες η Ελλάδα είναι στο πραιτόριο. Χλευ-
άζεται και κατασυκοφαντείται. Αναίσχυντοι αργυρα-
μοιβοί την παίζουν στα ζάρια. Προσβάλλουν τους 
ανθρώπους της, αμφισβητούν την ιστορία της και τον 
πολιτισμό της. Όποια εφημερίδα και να ανοίξεις μας 
έχουν κατατάξει στα "σκουπίδια". Ε, λοιπόν, η Ελλά-
δα δεν είναι σκουπίδια… Ευτυχώς ακόμα στην Ελλά-
δα οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά τους, κι εκείνα τους 
γονείς τους. Ευτυχώς η μικρή και φτωχή αυτή χώρα 
δεν ήταν απούσα από καμιά μεγάλη μάχη για την 
ελευθερία. Και έδινε το είναι της όταν οι άλλοι είχαν 
παραδώσει και την ψυχή και το πνεύμα. Ευτυχώς 
ακόμα η Ελλάδα έχει μέλλον γιατί στη μακραίωνη 
ιστορία της, κάθε μεγάλη ήττα και καταστροφή αντί 
να την αφανίσει την ανασταίνει…».

Ας ενστερνισθούμε τα λόγια του μεγάλου μας ποιη-
τή. Ας τα βάλουμε στα μύχια της ψυχής μας και ας 
κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Η ψυχή ενός Έθνους είναι η ιστορική μνήμη. Αν 
τη χάσει, χάνει και την ψυχή του. Και χωρίς ψυχή το 
Έθνος είναι νεκρό!

Θαρρείτε και Ελπίζετε!

Αναδημοσίευση από το περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» τ. Μάρτιος 2021, σελ. 4, 5, 18.

«Η Επανάσταση» φωτό ειλημμένη στις 6_02_2023 από το: https://el.wikipedia.org/ wiki/Ελληνι-
κή_Επανάσταση_του_1821#/media/Αρχείο:Epanastasi.jpg
«Διονύσιος Σολωμός» φωτό ειλημμένη στις 6_02_2023 από το: https://el.wikipedia.org/ wiki/
Διονύσιος_Σολωμός#/media/Αρχείο:Solomos_portrait_4.jpg
«Γιώργος Σεφέρης» φωτό ειλημμένη στις 6_02_2023 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ /
Γιώργος_Σεφέρης#/media/Αρχείο:Giorgos_Seferis_1963.jpg
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Ἡ Ναυμαχία τῆς Λήμνου 
Τήν 8ω30λ π.μ. ὁ ‘’Λέων’’ μέ τήν ‘’Ἀσπίδα’’ περιπο λοῦν 
εἰς τά Στενά ραδιογραφεῖ ὅτι ἐξέρχεται ὁλόκληρος ὁ Τουρ-
κικός Στόλος προπορευομένου τοῦ ‘’Μετζητιέ’’. Πάραυτα, 
ἐκ τῆς Ναυαρχίδος ἐσημάνθη ‘’Γενική ἄπαρσις τῶν πλοί-
ων τήν 9ω10λ o ‘’Λέων’’ ἀναφέρει ὅτι ὁλόκληρος ὁ Στόλος 
ἐν γραμμῇ παραγωγῆς πλέει νοτιοδυτικῶς Ἴμβρον. Εὑρί-
σκεται σχεδόν βορειοδυτικῶς Τενέδου’’. Εἰς τόν Μοῦδρον 
παρέμειναν ὁ ‘’Πάνθηρ’’ ἕνεκα τῆς βλάβης τῆς μηχανῆς 
του, τά μικρά τορπιλλοβόλα καί τά βοηθητικά πλοῖα. Εἰς 
τόν Ν/θμον εὐρίσκοντο πρός ἐπισκευήν ὁ ‘’Κεραυνός’’ ἡ 
‘’Νέα Γενεά’’ καί τό ὑποβρύχιον ‘’Δελφίν’’. Τά ἀντιτορπιλ-
λικά ‘’Λόγχη’’ ‘’Θύελλα’’ ‘’Βέλος’’ καί ‘’Δόξα’’ εὐρίσκοντο 
εἰς περιπολίαν μεταξύ Χίου καί Ψαρῶν διά τό ‘’Χαμηδιέ’’. 
Η Ναυαρχίς σημαίνει εἰς τά ἀνασπάσαντα τᾶς ἀγκύρας 
τῶν θωρηκτά ‘’Ἀθρόα στροφή μέχρι Ν30°Ζ’’ καί κατόπιν 
‘’Γραμμή παραγωγῆς, φυσικῆς τάξεως’’. Ο Ναύαρχος, 
ραδιογραφεῖ εἰς τό ὑπουργεῖον Ναυτικῶν ‘’Ἅπας ὁ Τουρ-
κικός Στόλος ἐξῆθεν. Βαίνομεν πρός συνάτησιν. Τήν 9ω40λ 
- Προετοιμασία πολεμικῆς ἐγέρσεως. Ὁ ‘’Λέων’’ διαταχθεῖς 
παρά τοῦ Ναυάρχου νά καθιστᾶ αὐτόν ἐνήμερον διά τᾶς 
κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ ἀναφέρει ὅτι ‘’ἐχθρός ἐξακολουθεῖ 
πλησιάζων Λήμνον’’ καί τήν 9ω44λ – ‘’Καταδρομικόν 
πρόἡγούμενον Στόλου κατά τίνα μίλλια πλησιάζει πολύ 
Λήμνον’’. Πιθανόν νά ἐπρόκειτο περί αἰφνιδιασμοῦ τοῦ 
Τουρκικοῦ Στόλου εἰς τό ὁρμητήριόν μας ἐπί τή ἐλπίδι ὅτι 
τά κυριώτερα πλοῖα τοῦ Στόλου μας ἤθελον ἀπασχοληθῆ 
μέ τό ‘’Χαμηδιέ’’ ὅπερ ἐβομβάρδισε τήν ‘’Μακεδονίαν’’. 
Τά εἰς τόν λιμένα τοῦ Μούδρου πλοῖα τοῦ Στόλου, ἀπό 
τᾶς καπνοδόχους τῶν ὁποίων ἐξήρχοντο τολύπαι μαύρου 

καπνοῦ, τιθέμενα σιωπηρῶς εἰς κίνησιν καί μεθοδικῶς 
ἑλισσόμενα ἴνα λάβουν τᾶς ὠρισμένας θέσεις τῶν, ἐξέ-
πλεον διαδοχικῶς διά τῆς στενῆς ἐξόδου εἰς τόν προλι-
μένα, ταχθέντα τελικῶς, κατόπιν σήματος τοῦ ναυάρχου, 
εἰς γραμμήν παραγωγῆς κατά στήλας, διατεθειμένα ἐγκαρ-
σίως εἰς τήν κανονικήν μεταξύ τῶν ἀπόστασιν τῶν 400 
μέτρων. Τήν μεσαίαν στήλην κατεῖχον τά θωρηκτά κατά 
τήν φυσικήν ἀριθμολόγησιν Ἀβέρωφ, Σπέτσαι, Ὕδρα καί 
Ψαρά, δεξιά αὐτῶν ἡ στήλη τῶν ἀνιχνευτικῶν Ἱέραξ καί 
Ἀετός καί ἀριστερά ἡ τῶν ἀντιτορπιλλικῶν Σφενδόνη, 
Ναυκρατοῦσα καί Νίκη.

Ἐκ τῆς Ναυαρχίδος ἐσημάνθη διά βραχιόνων εἰς πάντα 
τά πλοῖα τό ἑξῆς, ‘’Ο Ναύαρχος εὔχεται τήν καλήν ἡμέραν 
εἰς τά γενναία ἐπιτελεῖα καί πληρώματα. Ὑπενθυμίζομεν 
τό σῆμα τῆς 3 Δ/βρίου. Τό πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν σημε-
ρινήν ἡμέραν διά τήν ἀγαπητήν μας Ἑλλάδα. Φανῆτε 
λέοντες. Νά ἀναγνωσθῆ ἐν ἐπιθεωρήσει’’. Πράγματι τό 
σῆμα τοῦτο τοῦ Ναυάρχου ἀνεγνώσθη ἐν ἐπιθεωρήσει 
ὑπό τᾶς παρατεταμένας ζητωκραυγᾶς πάντων, καθ’ ὅν 
χρόνον ἠκοῦντο αἵ τελευταία στροφαί τοῦ ‘’Μαύρη εἴν’ 

Απόσπασμα από το βιβλίο 

«Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα, αναμνήσεις ενός 
παλαιού Ναυάρχου» 
του Αντιναυάρχου Σταμάτιου Πλατσούκα κατά 
τη διάρκεια της «Ναυμαχίας της ΛΗΜΝΟΥ» (5 Ιανουαρίου 1913)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, πέτυχε σημαντική νίκη εναντίον του Οθωμανικού Στόλου 
στη θαλάσσια περιοχή της Λήμνου. Η Ναυμαχία της Λήμνου, την 5 Ιανουαρίου 1913, ήταν η δεύτερη κατά σειρά νικηφό-
ρα ναυμαχία του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, μεταξύ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Οθωμανικού Στόλου, με 
την οποία επισφραγίστηκε η απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων στο Αιγαίο. 

Το συνημμένο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα μεταγραφής του πρωτότυπου χειρόγραφου, από τον 
Αντιναύαρχο ε.α. ΠΝ Αναστάσιο Δημητρακόπουλο, και αφορά την περίοδο της Ναυμαχίας της Λήμνου την 5 Ιανου-
αρίου 1913. Αποτέλεσμα της επιμέλειας αυτής ήταν η έκδοση σε βιβλίο, από την ΥΙΝ, όλων των αναμνήσεων του Στ. 
Πλάτσουκα, όπως άλλωστε ονειρευόταν και ίδιος, με τίτλο «Ταξείδια και Πολεμικά Γεγονότα, αναμνήσεις ενός παλαιού 
Ναυάρχου».  Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο ανήκουν στο Φωτογραφικό Αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.).

Το Θωρακισμένο Καταδρομικό  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ», Αρχείο YIN
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ἡ νύχτα στά βουνά...’’ παιανιζομένου ὑπό τῆς Μουσικῆς 
ἐπί τοῦ πρυμναίου καταστρώματος τῆς Ναυαρχίδος.

Ο Μοίραρχος μέ τό ἐπιτελείον τοῦ εἶναι ἐπί τῆς ἀσκε-
ποῦς γεφύρας τοῦ θωρηκτοῦ ‘’Σπέτσαι’’ ἐν ἀνοικτῷ 
ὁριζόντι, ἐνῶ οἱ ἐπί τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ τοῦ συγχρονισμένου 
τούτου πλοίου πρός τά νεώτατα τότε θωρηκτά ἤσαν εἰς 
τόν πρωραῖον θωρηκτόν πυργίσκον, τόν περικλείνοντα 
τόν οἴακα τοῦ πηδαλίου, τά ποικίλλα ἠλεκτρικά καί μή 
ὄργανα μεταδόσεως διαταγῶν πυρῶν, ἐκσφενδονίσεως 
τορπιλλῶν, τηλεφωνικῶν συγκοινωνιῶν καί λοιπῶν 
ἄλλων ὀργάνων τόν ἀποτελοῦντα ἐν μίᾳ λέξει τήν ψυχήν 
καί τόν ἐγκέφαλον τοῦ πλοίου. Ἐνῶ ὁ Στόλος μας ἐξελθῶν 
τοῦ ἐσωτερικοῦ ὅρμου εὐρίσκετο εἰς τόν προλιμένα ὁ 
‘’Λέων’’ ραδιογραφεῖ ‘’Ἀπέχομεν περί τά 4 μίλλια ἀπό 
τό ἀκρωτήριον Εἰρήνη τῆς Λήμνου, ἀκολουθούμενοι 
ὑπό καταδρομικοῦ. Ὄπισθεν ἔρχεται ὁ Στόλος διευθυ-
νόμενος πρός Δυσμάς’’. Τό καταδρομικόν τοῦτο ἦτο τό 
‘’Μετζητιέ’’ εἰς οὐχί μεγάλην σχετικῶς ἀπόστασιν χωρίς 
νά βάλη κατ’ αὐτῶν, ἀνιχνεῦον τόν ὁρίζοντα. Ὁ ‘’Λέων’’ 
καί ἡ ‘’Ἀσπῖς’’ ἐρχόμενοι πρός ἠμᾶς μέ μεγάλην ταχύτη-
τα ἔλαβον τᾶς θέσεις τῶν εἰς τᾶς σχετικᾶς ὁμάδας τῶν, 
ἐνῶ ἠμεῖς ἀπό τῆς θέσεώς μας ἐκείνη ἐβλέπαμε πλέον 
πολλούς πυκνούς καπνούς πλησίον τοῦ ἀκρωτηρίου 
Εἰρήνη - τί εἰρωνεία ἐπί τοῦ προκειμένου - Μόλις τό 
‘’Μετζητιέ’’ ἀνεγνώρισε τόν ἐξερχόμενον Στόλον μας, 
ἔστρεψε ἀμέσως ἀριστερά καί ἐχάθη ἐπ’ οὐρᾶς τοῦ 
ἀναφαινομένου πλέον Τουρκικοῦ Στόλου, πλέοντος πρός 
Δυσμᾶς εἰς γραμμήν παραγωγῆς. 10ω17λ Παρηλλάσομεν 
νησίδα Κόμπι - 10ω20λ - ἐσημάνθη ἐκ τῆς Ναυαρχίδος 
‘’Πλήρης πολεμική ἔγερσις’’. Τά πρός ἀριστερά ἀντιτορ-
πιλλικά ἐτάχθησαν ἐπ’ οὐρᾶς τῶν ἀνιχνευτικῶν, ἀπο-
μακρυνθέντων ὅλων πρός τά δεξιά, κατόπιν διαταγῆς, 
ἐκτός βολῆς. Ο Τουρκικός Στόλος, πλέων ἤδη πρός ΛΝ 
καί μέ ταχύτητα 13-14 μιλλίων ἀπετελεῖτο ἀπό τά 2 
γερμανικῆς κατασκευῆς θωρηκτά ‘’Μπαρμπαρόσα’’ καί 
‘’Τουργκούτ’’. Ἐπί τοῦ πρώτου καί εἰς τό ἐπίμηλον τοῦ 
πρωραίου του ἱστοῦ ἦτο ἐπηρμένον τό διακριτικόν σῆμα 
τό ὁποῖον εἶχεν ὑψώσει ἐπί τῆς Ναυαρχίδας τοῦ ὁ Χαϊ-
ρεντίν Βαρβαρόσας κατά τήν νικηφόρον του Ναυμαχίαν 
εἰς τόν Ἀμβρακικόν Κόλπον, ὁ ἔνδοξος ἐκεῖνος Ναύαρχος, 
ὁ πρῶτος διοργανωτής τοῦ Τουρκικοῦ Στόλου καί τοῦ 
ὁποίου ὁ τάφος ἦτο προσκυνητήριον τῶν εἰς στρατείαν 
ἐκπλεόντων Ναυάρχων τῆς Τουρκίας. Καί τό σῆμα τοῦτο, 
ὡς ἱστορικόν κειμήλιον φυλαττόμενον, εἶχε παραληφθῆ 
τήν ἡμέραν ἐκείνην, ἴνα ἐμπνεύση καί φανατίση τούς 
ἐπιβαίνοντας τοῦ Στόλου τῶν. Τρίτον ἦτο τό ‘’Μεσουδιέ’’ 
καί τέταρτον ἤδη ἐτάχθη τό ‘’Μετζητιέ’’, ἀριστερά δέ καί 
ὄπισθεν αὐτῶν ἐν παραλλήλῳ γραμμή, τορπιλλικός 
Στολίσκος ἐκ 2 ἀνιχνευτικῶν καί 6 ἀντιρορπιλλικῶν.

Ο Στόλος μας ἔπλεε τήν 10ω25λ πρός Ν 50οΑ μέ 
ταχύτητα 11 μιλλίων. Ἀπό τήν Ναυαρχίδα εἶχε σημαν-
θῆ νά παρακολουθοῦμε τᾶς αὐξομειώσεις τῆς ταχύτη-

τός της, καί αἵτινες νά ἐκτελοῦνται ἄνευ σήματος. Ἐνό-
μιζε κανείς κατά τήν ὥραν ἐκείνην ὅτι τά πλοῖα 
ἐκινοῦντο ὄχι ἀπό τόν ἀτμόν, ἀλλ’ ἀπ’ ὁλόκληρον τήν 
ψυχήν τοῦ Ἔθνους.

Ο Τουρκικός Στόλος στρέφει διαδοχικῶς ὀλίγον 
ἀριστερά καί ἐπεῖχε πρός Νότον. Καί μεταξύ τῶν δυό 
Στόλων διεξάγεται ἀγών τακτικῆς, ποίος ἐκ τῶν δυό 
ἤθελε λάβει τήν πλεονεκτικωτέραν θέσιν του νά πλεύ-
ση καθέτως εἰς τήν κεφαλήν τοῦ ἄλλου. Παρ’ ὅλην ὅμως 
τήν πρός τοῦτο προσπάθειαν τήν ὁποίαν κατέβαλλεν 
ὁ Τοῦρκος Ναύαρχος ἴνα καταλάβη τήν πλεονεκτικήν 
ταύτην θέσιν δέν τό κατώρθωσεν ἕνεκα τῶν ἐπιδεξίων 
χειρισμῶν, μέ τούς ὁποίους ἀνταπεξῆλθεν ὁ Ἕλλην 
Ναύαρχος καί ὅστις ἔβαινε πλέον πρός ἐπίτευξιν αὐτοῦ. 
Μέ τήν συγκλίνουσαν ταύτην πορείαν μας ἡ ἀπόστασις, 
ἥτις ἦτο κατ’ ἐκείνην τήν στιγμήν περί τά 10.000 μ., 
ἠλαττοῦτο καί αἵ λεπτομέρειαι τῶν σκαφῶν εὐκρινῶς 
διεκρίνοντο, διότι μεγάλη διαύγεια εἰς τήν ἀτμοσφαί-
ραν ἐπεκράτει. Ὁ μεσαῖος πύργος τῶν 2 μεγάλων τουρ-
κικῶν Θωρηκτῶν στρεφόμενος ἐφαίνετο μέ τό ἄνοιγμα 
τῶν 2 πυροβόλων του, ὡς πελώριοι ὀφθαλμοί του, 
παρακολουθοῦντες ἠμᾶς.

Τέλος οἱ δυό ἀντίπαλοι Στόλοι ἔπλεον εἰς δυό γραμ-
μᾶς σχεδόν παραλλήλους, διότι ἀπό τῆς 11ω09λ μέχρι 
τῆς 11ω35λ ἐλάχιστα μετεβλήθη ἡ ἀπόστασις κυμαι-
νόμενη ἀπό 6500-5800 μέτρα. Τήν 11ω08λ ἐσημάνθη 
ἀπό τήν Ναυαρχίδα τό σῆμα ‘’Βάλλατε κατά τοῦ ἐχθροῦ 
καθ’ ὅσον ἡ ἀπόστασις ἐπιτρέπει τήν ἀποτελεσματικήν 
χρῆσιν τῶν διαφόρων ὅπλων κ.λπ...’’. Ἐπί τοῦ ἐπιμήλου 
τοῦ πρωραίου ἱστοῦ τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδος εἶχεν 
ὑψωθεῖ σῆμα ἐκ 2 ψηφίων τοῦ Διεθνοῦς Σηματολογί-
ου, τό ὁποῖον ὑπεσήμανον τά δυό ἄλλα ἐρχόμενα 
κατόπιν θωρηκτά. Τό σῆμα τοῦτο, μετ’ ὀλίγον ὑπεστά-
λη μέχρι τῆς ἀνωτέρας κεραίας τῆς Ναυαρχίδος τῶν, 
καί σύν τῇ τελικῇ ὑποστολῇ τοῦ τήν 11ω34λ δίδεται τό 
σύνθημα τῆς ἐνάρξεως τοῦ πυρός, καί ρίπτεται ἡ πρώ-
τη ὁμοβροντία ὑπό τῶν Τουρκικῶν θωρηκτῶν, ἥτις 
γίνεται δεκτή ὑπό τῶν πληρωμάτων μας διά ζητωκραυ-
γῶν. Μετά 1λ περίπου ἤρχισε τό πῦρ ἡ Ναυαρχίς μας, 
καί ἀμέσως σχεδόν καί ἠμεῖς ἀπό ἀπόστασιν 5800 μ.  
Συμπληρωματικόν ραδιογράφημα τοῦ Ναυάρχου ἀπο-
στέλλεται πρός τό ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν μέ τήν 
ἑξῆς λακωνικᾶς φράσεις ‘’Ἀρχίζομεν πυρ’’, ὁ δέ ὑπουρ-
γός τῶν Ναυτικῶν ἀπαντᾶ ‘’Ο Θεός μαζί σας’’.

Κατά τοῦ Μπαρμπαρόσα καί Τουργκούτ ἔβαλλον ὁ 
Ἀβέρωφ καί αἵ Σπέτσαι κατά δέ τοῦ Μεσουδιέ ἡ Ὕδρα 
καί τά Ψαρά. Ο Αβέρωφ ηὔξανε συνεχῶς ταχύτητα, 
ἐνῶ τά ἄλλα θωρηκτά μας προσεπάθουν ν’ ἀκολουθοῦν 
τά ἴχνη του. Τό ἡμέτερον πῦρ γενικευθέν ἀπό τῆς 11ω35λ 
ἦτο ἐξαιρετικῶς κανονικόν, ταχύ καί, τῆς μικροτέρας 
ἀποστάσεως ἀπό τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδος ἐλαττω-
θείσης εἰς 5200 μ. ἀρκετά ἐπιτυχές καί περιβάλλον τόν 
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στόχον, καί ἕνεκα τοῦ ὁποίου ἐφαίνετο ὁ ἐχθρός πολύ 
ὑποφέρων. Τουναντίον ὅμως, τό πῦρ τῶν ἐχθρικῶν 
πλοίων ὄχι τόσον ταχύ, ὅπως κατά τήν Ναυμαχίαν τῆς 
Ἕλλης, αἵ δέ πτώσεις τῶν βλημάτων τῶν ἀνεπιτυχεῖς 
καί σπανίως ταυτόχρονοι. Μετά 1/4 περίπου τῆς ὥρας 
ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ πυρός τό ‘’Μεσουδιέ’’ τοῦ ὁποί-
ου τό πῦρ εἶχε καταστῆ ἀραιόν, καί εἰς τό ὁποῖον ἐφά-
νησαν καπνοί, ἐξέρχεται τῆς γραμμῆς καί διευθύνεται 
πρός Εὗρον. Ἐπειδή δέ εἰς τήν προηγουμένην ναυμαχία 
εἴχαμε παρατηρήσει ὅτι ἔβαλλε συνεχῶς διά ὁμοβρο-
ντιῶν, ἤδη δέ μόνον δυό ὁμοβροντίας ἔβαλε, καί κα-
τόπιν μεμονωμένας τινάς βολᾶς, εὐλόγως συμπεράνα-
με ὅτι εἶχεν ὑποστῆ ζημίας εἰς τό πυροβολεῖον, ἐξ οὐ 
καί ἡ ἄτακτος φυγή του. Ὡς ἐγνώσθη κατόπιν βλῆμα 
μεγάλου διαμετρήματος τῶν παλαιῶν θωρηκτῶν μας 
ἔπεσεν εἰς τό μεσόστεγόν του, εἰς τό κεντρικόν πυρο-
βολεῖον, καί ἐκραγέν ἐφόνευσε καί ἔθεσε ἐκτός μάχης 
τό πλεῖστον τῶν ἀνδρῶν τῶν ὁμοχειριῶν, ἀνερχομένων 
εἰς ἀρκετᾶς δεκάδας, προξενῆσαν σοβαρᾶς ἐκεῖ βλάβας.

Ὀλίγον κατόπιν καπνός μελανόφαιος εἰς πολύ ὑψη-
λήν στήλην ἀναθρώσκει ἐπί 15λ περίπου ἐκ τοῦ Μπαρ-
μπαρόσα ὀφειλόμενος εἰς ἔκρηξιν τοῦ διαρρηκτικοῦ 
γεμίσματος βλήματος μεγάλου διαμετρήματος πεσόντος 
ἐπ’ αὐτοῦ καί τό ὁποῖον, ὡς ἐγνώσθη κατόπιν, ἐπέφε-
ρε μεγάλας καί σοβαρᾶς ζημίας εἰς τό σκάφος, πολλῶν 
φονευθέντων καί τραυματισθέντων.

Συγχρόνως τό Ναυαρχικόν σῆμα τοῦ Χαϊρεντίν Μπαρ-
μπαρόσα ἔπεσε ἐκ τοῦ ἐπιμήλου τοῦ πρωραίου ἱστοῦ, 
καί ἕνα ράκος τοῦ μόνον φαίνεται κρεμασμένο ἀπό τό 
θωράκιον. Καί τήν στιγμήν ἐκείνην μέ τᾶς διόπτρας εἰς 
τούς ὀφθαλμούς παρακολουθῶν μέ ὅλην τήν ἐντεταμέ-
νην καί συγκεντρωμένην προσοχήν μου τήν σκηνήν 
αὐτήν, ἔβγαλα αὐτομάτως τό κασκέτο μου, καί σείων 
αὐτό εἰς τόν ἀέρα ἐφώναξα δυνατά ‘’Ζήτω τό Ἔθνος’’ 
ἐπαναληφθέν ἀπό ὅλους τους ἐν τή γεφύρα εὑρισκο-
μένους, ἐνῶ ἀπό τά στέρνα τοῦ θωρηκτοῦ ἔφθανε μέχρι 
τῆς γεφύρας διά μέσου τῶν ἀνεμοδόχων τῶν λεβητο-
στασίων ἡ ἠχώ τῶν στροφῶν τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου, 
πού ἔψαλλαν οἱ θερμασταί τροφοδοτοῦντες τᾶς ἑστίας 
τῶν λεβήτων. Καί εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὑπό τό σκιόφως τοῦ 
λεβητοστασίου ἀόρατοι σχεδόν συντελεσταί τῆς Νίκης, 
οἱ οὕτως εἰπείν αἰχμάλωτοι, ἐγκεκλεισμένοι εἰς τά ὑπό 
τό θωρηκτόν κατάστρωμα διαμερίσματα τῶν, ἀσχολού-
μενοι εἰς τό νά τροφοδοτοῦν τό πῦρ τῆς ἀοράτου δι’ 

αὐτούς μάχης, ἀναγκασμένοι νά προσβλέπουν τούς 
μαύρους τοίχους τῶν λεβητοστασίων, καί νά τείνουν τά 
ὦτα τῶν ἀναμένοντες τήν ἀντήχησιν τῶν πυροβόλων. 
Ἐκείνην τήν ὥραν τῆς μάχης μεθᾶ κανείς. Νομίζει ὅτι 
εὑρίσκεται εἰς τά ὕψη, εἰς τά μετέωρα, ξεχνᾶ τόν ἑαυτόν 
τοῦ ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἔχει γίνει ἄλλος ἄνθρωπος, 
καί δέν ἀποβλέπει εἰς ἄλλο τί παρά τήν Νίκην.

Τά δυό ἐχθρικά θωρηκτά ὑπό τήν πίεσιν τῶν πυρῶν 
του Ἑλληνικοῦ Στόλου ἔστρεψαν περί τήν μεσημβρίαν 
ἀριστερά σχεδόν ἀθρόως καί ἀτάκτως μέ ταχύτητα 13 
ἕως 14 μιλλίων, σχηματίσαντα γραμμήν διοπτεύσεως, 
καί διευθύνθησαν πρός τά Στενά. Καί ἀπό τῆς ὥρας 
ταύτης εἶχε κριθῆ πλέον ἡ ἐκ παρατάξεως Ναυμαχία, 
ὁπότε περατοῦται καί ἡ ἅ φάσις αὐτῆς. Καί ἐάν κατά τήν 
στιγμήν ἐκείνην ἡ Ναυαρχίς μας διέτασσεν ἀθρόαν 
στροφήν ἀριστερά καί τῶν 4 θωρηκτῶν μας, ἴνα διώξουν 
ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν φεύγοντα ἐχθρόν, τά ἀποτελέσμα-
τα θά ἤσαν πολύ διαφορετικά ἀπό τά ἤδη ἐπιτευχθέντα. 
Ἀντί ὅμως τούτου - τῆς ἀθρόας τουτέστιν στροφῆς καί 
τῶν 4 πρός ἀριστερά ὁ ‘’Ἀβέρωφ’’ ἐξηκολούθησε τήν 
αὐτήν πορείαν πού εἶχε, καί κατόπιν στρέφει διαδοχικῶς 
ὀλίγον δεξιά. Τήν στιγμήν ἐκείνην παρευρισκόμενος ἐπί 
τῆς ἀσκεποῦς γεφύρας τῶν Σπετσῶν μεταξύ τῶν φυλασ-
σόντων ἐπ’ αὐτῆς, καί βλέπων τήν πρός τά δεξιά ταύτην 
κίνησιν τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’, ἀνεφώνησα ἐν ἐρώτημᾳ ‘’Μά 
ποῦ πάει ὁ ‘’Ἀβέρωφ’’;’’. Ἡ κίνησις δέ αὔτη τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ 
πρός δεξιά προσεπικυροῦται ἀπό τήν ἔκθεσιν τοῦ κυ-
βερνήτου τῆς Ὕδρας Κοντοσταύλου ἀναφέροντος ἐπί 
λέξει τά ἑξῆς ‘’Τήν 12ω04λ τά θωρηκτά ‘’Τουργκούτ’’ καί 
‘’Μπαρμπαρόσα’’ στρέψαντα σχεδόν ταυτοχρόνως ἀρι-
στερά, ἐτράπησαν καί ταῦτα ἀτάκτως εἰς φυγήν προ-
τροπάδην. Τήν 12ω13λ ἡ ἡμετέρα Ναυαρχίς, ἀποχωρι-
σθεῖσα ἄνευ σήματος τοῦ λοιποῦ Στόλου, ἀπέκλινεν 
ὀλίγον δεξιά, εἴτα, ἀποκλίνουσα πολύ ἀριστερά ἐν μεγάλῃ 
ταχύτητι, καί ἐξακολουθοῦσα πάντοτε τό σφοδρόν πῦρ 
κατά τῶν δυό Γερμανικῆς κατασκευῆς θωρηκτών’’.

Ἀποδεικνύεται ἐξ ἄλλου τοῦτο ἐκ τῶν ἐκθέσεων 
πολλῶν ἐκ τῶν παραστάντων ἐκεῖ κυβερνητῶν πολε-
μικῶν πλοίων, ὡς τοῦ Διοικητοῦ τῶν Ἀνιχνευτικῶν 
ἀντιπλοιάρχου τότε Παπαχρήστου, τοῦ κυβερνήτου 
τοῦ ‘’Λέοντος’’ Ραζηκότσικα. Ἀλλά μήπως καθαρά δέν 
φαίνεται εἰς τό Σχεδιάγραμμα τῆς Ναυμαχίας τῆς Λή-
μνου τῆς Β' Μοίρας Θωρηκτῶν καταρτισθέν ἐπί τή 
βάσει τοῦ ἐπί τῆς φυλακῆς ἀξιωματικοῦ τῶν Σπετσῶν 
ἀνθυποπλοιάρχου Διομήδους Πανά, ἀξιωματικοῦ της 
πορείας, ἀναγράφοντος ἐν τῷ ἡμερολογίῳ τοῦ πλοίου 
τοῦ ‘‘12ω13λ - Βολαί τινές ἐχθρικαί ἔπεσαν πλησίον 
τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ ὅστις ἐστράφη ἀμέσως ὀλίγον δεξιά’’.

Εἰς τό Σχεδιάγραμμα τοῦ Στόλου τό ἐπίσημον διά τήν 
Ναυμαχίαν τῆς ‘’Λήμνου’’ οὐδαμοῦ ἀναφαίνεται ἡ πρός 
τά δεξιά αὔτη κίνησις τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ χαρακτηριστικῶς 
ἀποσιωπώμενη. Καί βλέπει τίς ὅτι κατά τήν στιγμήν τῆς 

Το Θωρηκτό «ΥΔΡΑ», Αρχείο ΥΙΝ
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ἀθρόας στροφῆς πρός τά ἀριστερά τῶν 2 Τουρκικῶν 
Θωρηκτῶν ἡ ἐξακολούθησις ὄχι μόνο της αὐτῆς πορεί-
ας τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ ἀλλ’ ἀκόμη περισσότερον ἡ ἐπ’ ὀλίγον 
πρός δεξιά ἀπόκλισίς του, συνεπῶς καί τῶν ἀκολουθού-
ντων αὐτόν γηραιῶν θωρηκτῶν μας, εἶναι ἐκεῖνα πού 
ἀπεμάκρυναν ταῦτα ἀπό τά Τουρκικά, ἅτινα εὑρέθησαν 
οὕτω ἐκτός βολῆς τῶν. [Τό Σχεδιάγραμμα τοῦτο τῆς Β' 
Μοίρας Θωρηκτῶν τό ὑποβληθέν εἰς τόν Ναύαρχον τήν 
8 Ἰανουαρίου 1913 πιθανότατα δέν θά εὑρίσκεται εἰς 
τό Ἀρχεῖον τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν, ὡς περιλαμ-
βανόμενον εἰς τό Ἀρχεῖον τοῦ Στόλου τοῦ Αἰγαίου, τό 
διασκορπισθέν καί ἐξαφανισθέν ἄγνωστον ὑπό τίνων. 
Διά τοῦτο τό Σχεδιάγραμμα αὐτό, καθώς καί τό τῆς Ναυ-
μαχίας τῆς Ἕλλης περιλαμβανόμενα ἀμφότερα εἰς τό 
Ἡμερολόγιον τῆς Β' Μοίρας Θωρηκτῶν - ἐπίσημα ἀντί-
γραφα - κατετέθησαν εἰς τό Μπενάκειον Μουσεῖον καί 
ἔχουν ἐπίσης διαφυλαχθεῖ εἰς τήν βιβλιοθήκην μου 
δυνάμενα πιθανόν νά χρησιμεύσουν εἰς τόν κριτικόν 
του μέλλοντος διά τήν ἀμερόληπτον συγγραφήν τῆς Ν. 
Ἱστορίας τῆς περιόδου ἐκείνης. 

Μετά τήν πρός τά δεξιά καί ἐπ’ ὀλίγον χρόνον ἀπό-
κλισιν ταύτην τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ οὗτος ἀπέκλινεν κατόπιν 
πολύ πρός ἀριστερά διαδοχικῶς καί μέ μεγάλην ταχύ-
τητα, ἐξακολουθήσας σφοδρόν πῦρ κατά τῶν 2 Τουρ-
κικῶν Θωρηκτῶν. Καί ἐνῶ ἡ ἀπόστασις τοῦ Στόλου μας 
κατά τήν στιγμήν τῆς ἀθρόας στροφῆς πρός ἀριστερά 
τῶν 2 Τουρκικῶν Θωρηκτῶν, ἀπ’ αὐτῶν ἦτο 5500-6000 
περίπου μέτρων, διά τῆς μή ἀμέσου καταδιώξεως αὐτῶν 
ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου, ἡ ἀπόστασις αὕτη ηὐξήθη 
εἰς 10000 μ. περίπου, ὁπότε ἀρχίζει ἡ Β’ φάσις τῆς 
Ναυμαχίας, ὡς φαίνεται καί εἰς αὐτό τό Σχεδιάγραμμα 
τοῦ Στόλου. Καί ὁ μέν ‘’Ἀβέρωφ’’ ὑπερτερῶν πολύ κατά 
ταχύτητα τῶν Τουρκικῶν καί ἀναπτύξας τοιαύτην με-
γαλειτέραν τῶν 20 μιλλίων, ἠδυνήθη νά ἐλαττώση 
αὐτήν βραδύτερον εἰς 7000 μ. ἀλλά τά 3 γηραιά θω-
ρηκτά, ὑποχρεωμένα ν’ ἀκολουθοῦν τά ἴχνη τοῦ ‘’Ἀβέ-
ρωφ’’ διότι δέν εἶχε δοθῆ ὑπό τοῦ Ναυάρχου εἰς τόν 
Μοίραρχον ἀνεξαρτησία κινήσεων, πώς νά κατορθώ-
σουν τοῦτο, καίτοι ἐνέτειναν τᾶς δυνάμεις τῶν παρ’ 
ὅλην τήν ἀθλίαν κατάστασιν τῶν λεβήτων τῶν καί μά-
λιστα τῶν διαρρεόντων τῆς Ὕδρας; 

Τό θωρηκτόν ‘’Σπέτσαι’’ ματαίως κατά τό διάστημα 
τοῦτο (ὡς ἐκ τοῦ ἡμερολογίου τῆς μηχανῆς τοῦ ἐμφαί-
νεται) ηὔξησε διαδοχικῶς τᾶς στροφᾶς τῶν μηχανῶν 
εἰς 97, μέ πίεσιν τῶν λεβήτων ἐν ἀτμῷ 9 ἀτμοσφαιρῶν, 
ἀντιστοιχοῦσαν εἰς ταχύτητα 16,5 μιλλιῶν, ἔναντι τῶν 
17 κατά τήν παραλαβήν τοῦ ἐκ τῶν Ναυπηγείων, μέ 
κίνδυνον ν’ ἀνατιναχθῆ εἰς τόν ἀέρα. Διότι ὀλίγους 
μήνας πρό τοῦ πολέμου, ὄτε εὐρίσκετο εἰς τά Ναυπη-
γεῖα Orlando ἐν Λιβόρνῳ πρός καθαρισμόν τῶν ὑφάλων 
του, ἠρνήθησαν ἐν τῷ Ναυπηγείῳ νά δοκιμάσουν τούς 
λέβητας πέραν τῶν 5 ἀτμοσφαιρῶν ἐν ἀτμῷ. Καί ἀπε-

τέλει τοῦτο κατόρθωμα διά τοιαύτης ἡλικίας λέβητας, 
ἀλλά συγχρόνως καί κίνδυνος δι’ αὐτό τοῦτο τό σκάφος, 
ἕνεκα τοῦ ὁποίου δέν κατέστη δυνατή ἡ ἐξακολούθη-
σις τῶν αὐτῶν στροφῶν πέραν τῶν 20λ.

Ἡ ‘’'Ὑδρα’’ ἐν τῷ μεταξύ ἀφοῦ ἠκολούθησεν ἐπ’ 
ὀλίγον χρόνον τήν μεγάλην μας ταχύτητα, ἐσήμανεν 
ὅτι δέν ἠδύνατο πλέον νά πλεύση μέ περισσοτέρας 
τῶν 80 στροφῶν. Ἀφ’ ἑτέρου, ὅμως, ἐπειδή ἡ ἀπόστα-
σις ἀπό τοῦ ἐχθροῦ ἦτο περί τά 7500 μ. ἴνα δέ ἡ βολή 
τῶν πυροβόλων τῶν θωρηκτῶν τούτων σύμφωνα μέ 
τᾶς Γενικᾶς Ὁδηγίας περί Μάχης τοῦ Γ. Ἐπιτελείου τοῦ 
Στόλου ἔχη δραστικότητα, δέν πρέπει νά βάλλουν ἀπό 
ἀποστάσεις μεγαλειτέρας τῶν 5000 μ. αἵ δέ βολαί μας 
κατά τῶν 2 ἐχθρικῶν θωρηκτῶν ἤσαν βραχεῖαι, ἐπαύ-
σαμεν τό πῦρ τήν 12ω30λ, ἐνῶ ἐν τῷ μεταξύ τό ἐχθρι-
κόν πῦρ εἶχεν ἀραιωθεῖ. Τό πρυμναῖον πυροβόλον τῶν 
0,27μ τῶν Σπετσῶν, ἕνεκα βλάβης κατά τήν προολκήν 
του, ἀπό τῆς 11ω50λ δέν ἠδύνατο πλέον νά βάλη. Τό 
‘’Μεσουδιέ’’ προηγεῖτο τῶν 2 ἄλλων θωρηκτῶν, ἐνῶ 
τό ‘’Μετζητιέ’’ μέ 2 ἀντιτορπιλλικᾶ τῶν εὐρίσκοντο 
πολύ μακράν πλησιάζοντα πρός τά Στενά. Τά 2 Τουρ-
κικά θωρηκτά, χειρίζοντα ἀτάκτως καί ἀλλάξαντα σχε-
τική θέσιν ἐπεῖχον πρός Μέσην. Κατά τήν Ναυμαχίαν 
ταύτην αἵ ‘’Σπέτσαι’’ ἔβαλον 17 ὀβίδας συνήθεις καί 
ἐκρηκτικᾶς τῶν πυροβόλων τῶν 270 μ, ἐπίσης δέ 58 
ὀβίδας διά τῶν πυροβόλων τῶν 0,15μ.

Τά ἀντιτορπιλλικά μας παρηκολούθουν πρός ἀρι-
στερά καί ἐν μεγάλῃ ἀποστάσει μή διαταχθέντα, ὡς 
ἐπεβάλλετο, νά ἐπιτεθοῦν κατά τοῦ ἐχθροῦ, καί τοῦ 
ὁποίου τά πυρά ἤσαν ἀραιά. Καί ἔτσι παρέμειναν ἀχρη-
σιμοποίητα, ὅπως καί κατά τήν προηγουμένην Ναυμα-
χίαν τῆς Ἕλλης. Τά δέ ἀνιχνευτικά διετάχθησαν ὑπό 
τῆς Ναυαρχίδος νά καταδιώξουν ὕποπτον πλοῖον δι-
ευθυνόμενον πρός Μοῦδρον, ὡς ἐραδιογραφήθη 
ἐκεῖθεν πρός τήν Ναυαρχίδα.

Ο Χάρτης της Ναυμαχίας της «ΛΗΜΝΟΥ», Αρχείο ΥΙΝ.
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Ὁ ‘’Ἀβέρωφ’’ χρησιμοποιῶν τήν μεγάλην του ταχύ-
τητα, ἥτις ἀπεδείχθη διά μίαν ἀκόμη φορᾶν ὡς ἕνας ἀπό 
τούς σπουδαιοτέρους παράγοντας τῆς Νίκης, κατεδίω-
κε τά 2 ἀτάκτως ὑποχωροῦντα καί φεύγοντα τήν δίωξιν 
Τουρκικά θωρηκτά, τηρούμενος τουτέστιν ἐντός περίπου 
τοῦ νεκροῦ τομέως τοῦ πρωραίου καί μεσαίου πύργου 
τῶν, καί οὕτω ὑφίστατο τήν βολή τῶν πρυμναίων πύργων 
τῶν. Βλῆμα ἐνός ἐξ αὐτῶν ἐπιτυχόν τήν πρωραίαν ἀρι-
στεράν πλευράν τοῦ Ἀβέρωφ καί διελθόν διά τοῦ θερα-
πευτηρίου του, προσέκρουσεν ἐπί τοῦ στροφέως τῆς 
ἀριστερᾶς πρωραίας θύρας τῆς κεντρικῆς θωρακίσεως 
τοῦ πλοίου καί κατέρριψε τήν θωρακισμένην θύραν.

Κατά τό διάστημα τοῦτο παρετηρήσαμεν σήματα 
μικρᾶς ἀποστάσεως ἐπί τῆς Ναυαρχίδος, ἀλλ’ ὡς ἐκ 
τῆς ἀποστάσεως καί τῶν καπνῶν δέν ἦτο δυνατόν νά 
τά ἀναγνώσωμεν (ἔπρεπε νά εἶχαν χρησιμοποιηθῆ 
πρός τοῦτο Σήματα Μεγάλης Ἀπόστάσεως) κανένα δέ 
ἄλλο πλοῖον ἐκ τῶν συμπλεόντων δέν τά ὑπεσήμανε. 
Διετάχθη ἕνεκα τούτου ὑπό τοῦ Μοιράρχου ὁ ἀσύρ-
ματος τῶν Σπετσῶν νά συνδεσμολογηθῆ τάχιστα, πού 
εἶχε ἀποσυνδεθῆ ἀκριβῶς πρό τῆς Ναυμαχίας πρός 
ἀποφυγήν τῶν πολλῶν ζημιῶν του πού εἶχε ὑποστῆ 
κατά τήν Ναυμαχίαν τῆς Ἕλλης, ἕνεκα τοῦ πυροβολι-
σμοῦ τοῦ πρυμναίου μεγάλου πυροβόλου τῶν 0,27μ 
τοῦ εὑρισκομένου πλησίον τοῦ σταθμοῦ ἀσυρμάτου. 
Ἀλλ’ οὔτε καί διά τοῦ ἀσυρμάτου κατέστη δυνατή ἡ 
συνεννόησις ἕνεκα τῆς βλάβης τῆς κεραίας τοῦ ἀσυρ-
μάτου – τά ἠλεκτρικά αὐτία - τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’.

Ὁ ‘’Ἀβέρωφ’’ ἐξηκολούθησε τήν δίωξιν τῶν 2 Τουρ-
κικῶν θωρηκτῶν βάλλων κατ’ αὐτῶν δι’ ὁμοβροντιῶν, 
μέχρις οὐ ἐπλησίασαν ταῦτα τά Στενά, ὁπότε καί συ-
νενωθέντα μετά τῶν λοιπῶν πλοίων τοῦ Τουρκικοῦ 
Στόλου εἰσῆλθον ὁριστικῶς, πλέον ἐντός αὐτῶν, πω-
ματισθέντων οὕτω ἐντός τῆς φιάλης τῶν. Καί τήν 2ω30λ 
ἔπαυσε τελικῶς τό πῦρ. 

Αἵ ζημίαι αἵ προξενηθεῖσαι εἰς ἀμφότερα τά ἐχθρι-
κά σκάφη ἤσαν σημαντικαί, τόσον εἰς τά ζωτικά μέρη 
τῶν σκαφῶν, ὅσον καί εἰς τό προσωπικόν, ἐνῶ τοῦ 
‘’Ἀβέρωφ’’ ἐλάχισται. 

Τοῦ ‘’Ἀβέρωφ’’ ἀνακόψαντος οὕτω τήν ταχύτητά του 
κατωρθώθη ἡ συγκέντρωσις τῶν ἄλλων θωρηκτῶν πα-
ρελασάντων πρό αὐτοῦ, ἐνῶ τά πληρώματα ἐπί τῶν κα-
ταστρωμάτων ἔξαλλα ἐξ ἐνθουσιασμοῦ ἐζητωκραύγαζαν, 
καί ἡ μουσική θούρια ἀνέκρουεν. Ἕκαστον δ’ ἐν τῶν 3 
θωρηκτῶν ἀνελάμβανε τήν μετά τόν ‘’Ἀβέρωφ’’ θέσιν του. 
Ὅλα τά πλοῖα ἐσημαιοστολίσθησαν ἐπί τή Νίκη διά μικροῦ 
σημαιοστολισμοῦ κατόπιν σήματος τοῦ Ναυάρχου.

Ὅταν ὁ Τουρκικός Στόλος ἐξηφανίσθη εἰς τό βάθος 
τῶν Στενῶν ὁ Στόλος μας ἀπέπλευσεν ἀπ’ ἐκεῖ καί τήν 
7ω30λ μ.μ. ἠγκυροβολεῖ εἰς τόν ἐξωτερικόν ὅρμον τοῦ 
Μούδρου ἀφοῦ πρώτον τά πλοῖα τά ἔχοντα ἔγγομα 
πυροβόλα ἐξεκένωσαν αὐτά εἰς τό πέλαγος. Ἐπίσης 

ἀγκυροβόλησεν ἐκεῖ τό πλωτόν Νοσοκομεῖον ‘’Ἰωνία’’ 
πού εἶχεν ἐξέλθει ἐκ τοῦ ὁρμητηρίου κατά τήν Ναυμα-
χίαν, ἐνῶ τά ἀνιχνευτικά καί τά ἀντιτορπιλλικά εἰσῆλθον 
εἰς τόν ἐσωτερικόν ὅρμον πρός ἀνθράκευσιν.

Διά τῆς Ναυμαχίας ταύτης οἱ Τοῦρκοι, ἡττημένοι 
ἤδη κατά ξηράν εἰς ὅλα τά Συμμαχικά μέτωπα, ἠθέλη-
σαν πρό τῆς ὁριστικῆς εἰρήνης νά δοκιμάσουν ἅπαξ 
ἔτι κατά θάλασσαν τήν τύχην τῶν μέ τήν ὑστάτην ἐλ-
πίδα ὅτι, ἐάν ἡ κυριαρχία τοῦ Αἰγαίου περιήρχετο εἰς 
αὐτούς, ἤθελον ἀνατρέψη πάντα τά αἰσίως ἕως τότε 
στρατιωτικῶς πεπραγμένα, καί ἤθελε παράσχει εἰς 
αὐτούς τά μέσα τῆς πλήρους κινητοποιήσεως καί τῆς 
περαιτέρω ἐξακολουθήσεως τοῦ ἀγῶνος μέ ἐλπίδας 
ἐπιτυχίας πλέον. Ἀλλ’ ἡττηθέντες κατά τήν Ναυμαχίαν 
ταύτην παρητήθησαν πλέον πάσης ἐλπίδος ἐπί τή κυ-
ριαρχία τῆς θαλάσσης, καί οὕτω ἐξησφαλίσθη ἡ ἅλω-
σις τῶν πολιορκουμένων φρουρίων τῆς Ἀδριανουπό-
λεως, Ἰωαννίνων καί Σκόδρας καί ἑδραιώθη ὁριστικῶς 
ἡ νίκη τῶν Βαλκανικῶν Συμμαχικῶν Κρατῶν.

Τήν ἑπομένην 6 Ἰανουαρίου τά θωρηκτά εἰσέρχονται 
εἰς τόν ἐσωτερικόν ὅρμον καί ὁ μέν ‘’Ἀβέρωφ’’ παρα-
λαμβάνει πυρομαχικά ἐκ τοῦ Πέλοπος, τά δέ ἄλλα 
θωρηκτά ἀνθρακεύουν -ραγδαία βροχή ὑπό κατά δια-
λείμματα- καταπλέουν καί τά ἀντιτορπιλλικά ἐκ τῆς 
περιπολίας τοῦ Στενοῦ Χίου, καί διερχόμενα πρό τῶν 
θωρηκτῶν ἐζητωκραυγάζουν. Ἐπί τή ἑορτή τῶν Θεο-
φανείων μέγας σημαιοστολισμός εἰς πάντα τά πλοῖα. 
Ἐπί τῆς Ὕδρας ἐτελέσθη λειτουργία καί ἁγιασμός ἀπό 
τῆς δεξιᾶς κλίμακος τῆς ὁποίας ἔγινεν ἡ κατάδυσις τοῦ 
Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν ριπτομένων 21 βολῶν ἐκ 
τῶν θωρηκτῶν. Ὁ ἱερεύς κατόπιν τῆς Μοίρας περιέρ-
χεται τό σκάφος μας μέ τόν σταυρόν ἀνά χείρας, ἁγιά-
ζων αὐτό.

Ἐπί τή Νικηφόρω Ναυμαχία πολυπληθῆ συγχαρη-
τήρια ἀποστέλλονται ἐκφράζοντα τόν θαυμασμόν καί 
τονίζοντα ἰδία τήν ἐπικαιρότητα τῆς νίκης. Βούλγαροι 
στρατιωτικοί ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐπί τή νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στόλου ἰδόντες καθ’ ὁδόν ὑπαξιωματικόν τῆς ἐκεῖ ὑδρευ-
ούσης ‘’Κρήτης’’ ὑδροφόρου του Στόλου, τόν ἀνύψω-
σαν εἰς τᾶς χείρας ζητωκραυγάζοντες. 	 ■

Το Θωρηκτό «ΨΑΡΑ», Αρχείο ΥΙΝ
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Αμέλεια
«Ελεεινότατον θέαμα· μετά νηστείαν, μετά σκληραγω-
γίαν, μετά προσευχήν εκτενή, μετά δάκρυον δαψιλές, 
μετά εγκράτειαν ετών είκοσι που ή τριάκοντα, δι’ απρο-
σεξίαν ψυχής και αμέλειαν, γυμνόν απάντων αποδυ-
θήναι, και παραπλήσιον γενέσθαι τον τη εργασία των 
εντολών ευθυνούμενον εμπόρω τινί μεγαλοπλούτω, ος 
τω πλήθει των αγωγίμων επαγαλλόμενος, εξ ουρίας 
αυτώ της νηός φερομένης, τα φοβερά πελάγη διαδρα-
μών, προς αυτοίς τοις λιμέσι διαρραγέντος του πλοίου, 
πάντων αθρόως έρημος απεδείχθη» (ΕΠΕ 7,414).

Κορυφαίος στόχος του μοναχού, και κάθε πιστού, 
είναι η σωτηρία της ψυχής του διά υπακοής στο θείο 
θέλημα. Η πορεία στην επίτευξη αυτού του στόχου 
συναντά εμπόδια. Δύο εναντιωματικές δυνάμεις και-
ροφυλακτούν˙ ο εαυτός μας και ο εξωτερικός εχθρός. 
Ο δεύτερος βρίσκει διάδρομο ανοικτό από τον πρώτο.

Συμβαίνει πνευματικοί άνθρωποι, όπως οι μοναχοί, 
ενώ έχουν συγκεντρώσει πλούτο αρετής μετά από 
κόπους πολλών ετών, από αμέλεια να απογυμνώνονται 
του πλούτου τους αυτού, μετά από δαιμονική προσβο-
λή, η οποία βρήκε ανοικτές θυρίδες εισόδου στο ταμείο 
των αρετών.

Και ιδού η εικόνα από τη θάλασσα που προσομοι-
άζει την κατάσταση ενός αμελούντος πιστού. Ο αμελής 
μοναχός (πιστός) μοιάζει με έναν πλούσιο έμπορο, ο 
οποίος είχε φορτώσει το εμπόρευμά του σε πλοίο με 
προορισμό ασφαλή λιμένα. Αν και το πλοίο ταξίδεψε 
με ασφάλεια όλο το πέλαγος, λίγο έξω από το λιμάνι, 
από αμέλεια του κυβερνήτη, προσάραξε σε βράχο και 
βυθίστηκε. Όλο το εμπόρευμα και ορισμένοι ναυτικοί 
χάθηκαν. Αιτία του ναυαγίου; Η αμέλεια του κυβερνή-
τη, ο οποίος αντί να είναι συγκεντρωμένος και αφοσι-
ωμένος στην κύρια αποστολή του, τον ασφαλή κατάπλου 
του πλοίου στο λιμάνι, έστρεψε την προσοχή του σε 
διάφορες άλλες φροντίδες. Ξέχασε να εκμεταλλευτεί 
τον άνεμο και έριξε το πλοίο έξω.

Αυτό θα πάθει και ο κάθε πιστός που αμελεί τη 
σωτηρία της ψυχής του. Μπορεί να χάσει το πολύτιμο 
φορτίο των αρετών που φέρει, από αμέλεια, την τελευ-
ταία στιγμή.

Ο άγιος Αντώνιος παραβάλλει την ψυχή με χαλκό, 
αναφερόμενος στην αμέλεια. «Όπως όταν αφήσεις τον 
χαλκό εκτεθειμένο σε υγρασία αυτός θα σκουριάσει 
και προοδευτικά θα σαπίσει, έτσι και αν αμελήσεις την 
ψυχή σου, αυτή θα απομακρύνεται από τον Θεό, θα 
φθείρεται και τελικά θα καταποντισθεί».

Ο δαίμονας των παθών μοιάζει με τον αέρα που 
φυσάει επάνω από τη θάλασσα, σηκώνει κύματα και 
αυτά χτυπάνε με ορμή το πλοίο (ψυχή).
Αμαρτία
«Κύματα είναι τα πάθη. Όταν κρατάς τον εαυτό σου 
πάνω από αυτά, θα είσαι καλός κυβερνήτης της ζωής. 
Εάν όμως δεν αποφύγεις το καθένα από αυτά [...] και 
περιφέρεσαι σάν ακυβέρνητο πλοίο, θα εξαφανισθείς 
στο πέλαγος της αμαρτίας. Έθος τοις ναυτιλλομένοις 
προς ουρανόν αναβλέπειν κακείθεν λαμβάνειν την 
οδηγίαν του πλου. εν ημέρα μεν από του ηλίου, εν 
νυκτί από της άρκτου ή τινος άλλου των αειφανών 
αστέρων, και τούτοις αεί τεκμαίρεσθαι την ευθύτητα. 
Και συ τοίνυν προς ουρανόν έχε το όμμα» (ΕΠΕ 7, 414-
416).

Η προσομοίωση είναι δυναμική. Κυβερνήτης πλοί-
ου και επί γης άνθρωπος για να πορευθούν με ασφάλεια 
έχουν ανάγκη ιθυντηρίου σημείου. Ο ήλιος και τα αστέ-
ρια για το πλοίο εν θαλάσση, ο ουρανός για τον αγω-
νιζόμενο άνθρωπο που αναζητά τη σωτηρία του.

Ας φαντασθούμε την εικόνα δύο ή και περισσοτέρων 
πλοίων, τα οποία ταξιδεύουν στο πέλαγος και δοκιμά-
ζονται από τα κύματα. Το ένα από αυτά είμαστε εμείς. 
Ο κυβερνήτης του δικού μας πλοίου υποφέρει όχι μόνο 
για τη δοκιμασία που περνάει το σκάφος του, αλλά και 
για τις δοκιμασίες των συμπλεόντων σκαφών. Στενα-
χωριέται για το συνάνθρωπο, μοιράζεται το πρόβλημά 
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του. Ο πνευματικός άνθρωπος αισθάνεται την αμαρτία 
του άλλου ως δική του.

Εάν μεταφέρουμε την εικόνα αυτή στο πνευματικό 
πεδίο, θα συναντήσουμε τον Μέγα Βασίλειο να ερωτά: 
«Πώς βεβαιώνεται η ψυχή ότι είναι καθαρή από την 
αμαρτία;» Ο ίδιος απαντά: όταν η ψυχή υποφέρει για 
τις αμαρτίες των άλλων, «Αι ανομίαι μου υπερήραν την 
κεφαλήν μου, ωσεί φορτίον βαρύ εβαρύνθησαν επ’ 
εμέ» (ΕΠΕ 9,366-370).
Κυβερνητική πνεύματος
«Υπάρχει και η κυβερνητική του πνεύματος. Αν δεν 
κρατάς καλά το τιμόνι της ζωής, αν δεν κυβερνάς με 
επιδεξιότητα και σταθερότητα τα μάτια σου, την ακοήν, 
την γλώσσαν, τον θυμόν, τον ξαφνικό φόβον, την βα-
ρείαν λύπην, θα περιφέρεσαι σαν ακυβέρνητο πλοίο 
και τελικά θα εξαφανισθείς στο πέλαγος των παθών» 
(ΕΠΕ 7, 414).

Οι ναυτικοί σώζονται γιατί παίρνουν γραμμή πλεύ-
σεως την ημέρα με οδηγό τον ήλιο και τη νύκτα τον 
αστερισμό της άρκτου. Να έχεις κι εσύ στραμμένο το 
βλέμμα σου στον ουρανό και να ακολουθείς την οδηγία 
του ψάλμωδού:

«Προς εσένα έχω υψωμένα τα βλέμματά μου, σ’ 
εσένα που κατοικείς στον ουρανό. Τότε, θα σε οδηγεί 
ο ήλιος της δικαιοσύνης και θα σε μεταφέρει με ασφά-
λεια η απαλή αύρα του Αγίου Πνεύματος στο γαλήνιο 
λιμάνι του θελήματος του Θεού» (ΕΠΕ 7,414).

Mε τις προσομοιώσεις: πλοίον-άνθρωπος,πηδάλιο 
πλοίου-τιμόνι ζωής, πέλαγος-πάθη, κυβερνήτης-νους, 
λιμάνι-θέλημα Θεού, ήλιος και αστερισμός άρκτου-θείες 
εντολές, ο ιεράρχης συμβουλεύει τους πιστούς πώς μπο-

ρούν να φθάσουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας.
Όπως το ιστιοφόρο πλοίο έχει ανάγκη ευνοϊκών 

ανέμων στο ταξίδι του, έτσι και οι άνθρωποι χρειάζονται 
την αύρα (χάρη) του Αγίου Πνεύματος για να πορευθούν 
με ασφάλεια στο πέλαγος της ζωής.

Γράφει ο Μ. Βασίλειος:
«Δει τοίνυν τον νουν ώσπερ κυβερνήτην, άνω καθή-

μενον των παθών και οιονεί πλοίου της σαρκός επιβά-
ντα, και εμπείρους τους λογισμούς οίακας περιστρέφο-
ντα, καταποντείν μεν γενναίως τα κύματα, υψηλού δε 
διαμένοντα και δυσπρόσιτον όντα τοις πάθεσι αεί 
προσευχόμενον λέγειν. Ρυσθείην εκ των βαθέων υδά-
των. Μη καταποντισάτω καταιγίς ύδατος, μηδέ κατε-
σθιέτω με βυθός» (ΕΠΕ 7, 412 και PG 31,420).

(Ο νους είναι ο κυβερνήτης του σκάφους. Ο κυβερ-
νήτης έχει επιβιβασθεί και κατευθύνει ένα πλοίο σαρ-
κός, ανοικτό σε προσβολές παθών. Χειρίζεται το πηδά-
λιο για να ξεπεράσει τα κύματα με την εμπειρία του, 
τους έμπειρους λογισμούς. Κρατάει τα πάθη μακριά 
του συνεχώς προσευχόμενος).

Σοφία Θεού

«Αύτη θάλασσα η ευρύχωρος και μεγάλη εκεί [...] ζώα 
μικρά μετά μεγάλων [...] σοφή τις εστι παρ’ αυτοίς και 
εύτακτος διακόσμησις.

Έστιν α και μιμήσασθαι άξιον. Πώς τα γένη των 
ιχθύων έκαστον την επιτήδειαν εαυτοίς διανειμάμενα 
χώραν, ουκ επεμβαίνει αλλήλλοις, αλλά τοις οικείοις 
ορίοις ενδιατρίβει; Ουδείς γεωμέτρης παρ’ αύτοίς 
κατένειμε τας οικήσεις. ου τείχεσι περιγέγραπται ουν 
οροθεσίοις διήρηται. και αυτομάτως εκάστου το χρή-
σιμον αποτέτακται» (ΕΠΕ 4,278).

Ο Μέγας Βασίλειος, σε ομιλία του περί του εξαημέ-
ρου της δημιουργίας, αναδεικνύει τη σοφία του Δημι-
ουργού μέσα από την εικόνα της αρμονικής συμβίωσης 
των ψαριών. Διαπιστώνει την ύπαρξη μεταξύ των θα-
λασσίων έμβιων όντων μιας κανονικής σχέσης, την 
οποία διακρίνει σοφία. Κάθε γένος ψαριών ζει στο δικό 
του χώρο, που είναι κατάλληλος γι’ αυτό. Δεν εισβάλλει 
το ένα γένος στον θαλάσσιο τομέα του άλλου, δεν 
παραβιάζονται τα σύνορα.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον κόσμο των ψαριών, 
των αλόγων όντων, οι λογικοί άνθρωποι προβαίνουν 
σε έριδες και πολέμους για τη διεύρυνση των συνόρων 
τους. Παράδειγμα η βαλκανική χερσόνησος που ζει τη 
συνέχεια του Ανατολικού Ζητήματος και η πολύπαθη 
Μέση Ανατολή. Ακόμη δεν έχουν σταθεροποιηθεί τα 
σύνορα και των δύο περιοχών.

Ο σοφός Σολομών γράφει στις Παροιμίες (22, 28: 
«μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο πατέρες σου» (πρό-
κειται για σύνορα ιδιοκτησιών). Εδώ «όρια αιώνια» 
είναι οι προγονικές παραδόσεις, όπως η πίστη στο Θεό, 
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Ο Μέγας Βασίλειος.
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η οικογενειακή τιμή, ο σεβασμός των γονέων, η δικαι-
οσύνη στις σχέσεις ανθρώπων,πράγματα τα οποία 
σεβάστηκαν σειρές γενεών.

Η αρετή, η άφιξη σε ασφαλή λιμένα προϋποθέτει 
ταξίδι δοκιμασιών μέσα στο πέλαγος της ζωής με στα-
θερή την προσοχή του κυβερνήτου και αδιάλειπτη 
προσευχή.

Ο άγιος ιεράρχης πάλιν εμπνέεται από μιά άλλη 
θαλάσσια εικόνα, για να μάς υποδείξει την αναγκαιό-
τητα συνεχούς αγώνος προς πλουτισμόν του ταμείου 
των αρετών. «Ιχθύς τοσαύτα διαμείβει πελάγη υπέρ 
του ευράσθαι τινα ωφέλειαν. τι ερείς συ ο τη αργία 
συζών;» (Ομιλία Εις την εξαήμερον, Ζ 25).
Θλίψεις
«Ου γαρ αγνοείτε ότι δημοσία προκείμενοι πάσιν ώσπερ 
οι εν τη θαλάσση προβεβλημένοι σκόπελοι, ημείς τον 
θυμόν των αιρετικών υποδεχόμεθα και περί ημάς ρη-
γνύμενοι τα κατόπιν ημών ουκ επικλύζουσι» (ΕΠΕ 3,230).

Ο σκόπελος είναι ένας βράχος μέσα στη θάλασσα, 
ή και την άκρη αυτής, ο οποίος σε ήρεμη κατάσταση 
εξέχει της επιφανείας της, ενώ με θαλασσοταραχή 
καλύπτεται και αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Οι θλίψεις 
είναι οι άνεμοι και τα υπό αυτών εγειρόμενα κύματα, 
τα οποία χτυπούν το βράχο (σκόπελο) και προσωρινά 
μπορεί να τον καλύπτουν. Ο άνθρωπος προτρέπεται 
να αντιμετωπίσει με υπομονή τις θλίψεις, χωρίς να 
καταποντίζεται από αυτές. Η σκληρότητα τού βράχου 
είναι αυτή που εξασφαλίζει την αντοχή του στα χτυπή-
ματα των κυμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρω-
πο, η αντοχή του στις θλίψεις είναι συνάρτηση της 
«πνευματικής του σκληρότητας».

Ο πιστός που δοκιμάζεται από κύματα θλίψης θα 
πρέπει να μοιάζει με τον σοφό και ψύχραιμο κυβερνή-
τη πλοίου, που διασώζει το πλοίο μέσα στο ταραγμένο 
πέλαγος.

«Ώσπερ τις κυβερνήτης σοφός και ατάραχος υπό το 
άγαν περί του πλου εμπειρίας, ορθήν και αβάπτιστον 
(απτόητον) και παντός χειμώνας υψηλοτέραν την ψυχήν 
διασώζων».

«Πολλαχού γαρ ύδατα και θάλασσαν τον βίον τού-
τον ευρίσκομεν υπό της Γραφής ονομαζόμενον» (ύδα-
τα ονομάζει την ταραχήν και τους κινδύνους της ζωής).

«Ούτε τα περιστατικά των πραγμάτων της ζωής και 
κατηφή παγίως ήδρασται αλλά πάντα σάλω τινι και 
κλόνω και μεταβολαίς αδοκήτοις υπόκειται.

Ώσπερ ουν θάλασσαν αμήχανον αυτήν επί πολύ ου 
διαρκέσαι ούτω και τα του βίου πράγματα ραδίως 
λαμβάνει τας περιστροφάς εφ’ εκάτερα.

Διά τούτο κυβερνήτου χρεία ίνα και εν γαλήνη βίου 
πάντων αυτώ κατά ρουν προϊόντων, τας μεταβολάς 
εκδέχηται» (ΕΠΕ 7,408 - 412).

Ο Μέγας Βασίλειος επιχειρεί να ενισχύσει το θάρρος 

των θλιβομένων ανθρώπων δανειζόμενος εικόνα από 
τη θάλασσα. Όπως λοιπόν η θάλασσα, όταν είναι φουρ-
τουνιασμένη, μετά από κάποιο χρόνο θα ηρεμήσει, έτσι 
και οι μπόρες-θλίψεις που δοκιμάζει ο πιστός και αυτές 
θα παρέλθουν και η ψυχή θα γαληνέψει. Για το λόγο 
αυτό, ο άνθρωπος έχει ανάγκη ορθού λογισμού για να 
κυβερνάει με ασφάλεια στη γαλήνη και στις όποιες 
μεταβολές τη διαδεχθούν.

«Ούτως είδον τα γράμματά σου της αγάπης ως αν 
ίδοιεν, θαλαττεύοντες πυρσόν εν πελάγει πόρρωθεν 
φρυκτωρούμενον άλλωστε καν αγριαίνουσα πώς τύχη 
υπό ανέμου η θάλασσα» (ΕΠΕ 1, σελ. 261 και PG 32,504).

Η αγάπη προς το συνάνθρωπο, το μεγάλο μήνυμα 
του χριστιανισμού, ενισχύει το θάρρος και την ελπίδα 
του δοκιμαζόμενου ανθρώπου, όπως και η όψη ενός 
φάρου μέσα στη νύχτα, και μάλιστα κάτω από άσχημες 
καιρικές συνθήκες.

Ας επεκταθούμε στην αρετή της αγάπης. Ο άγιος 
Μάξιμος (Εύεργ., Δ' Τόμ. υπόθ. δ') τη χαρακτηρίζει ως 
μία διάθεση της ψυχής, η οποία παρακινεί τον άνθρω-
πο να προτιμάει τη γνώση τού Θεού υπεράνω των 
όντων, υλικών και πνευματικών. Όμως η γνώση του 
Θεού από μόνη της, χωρίς τη συνεργασία της αγάπης 
προς Αυτόν, ουδόλως ωφελεί, όπως και μόνη η ενθύ-
μηση της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, αλλά η φωτιά 
έλκει και το θερμαίνει.

Κλείνω την αναφορά στην αγάπη επιλέγοντας εικό-
να από τη θάλασσα όπως τη χρησιμοποιεί ο αββάς 
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Ισαάκ. «Ικανή γάρ η αγάπη θρέψαι τον άνθρωπον αντί 
πάσης βρώσεως και πόσεως. Εις τούτων δε τον ακύμα-
ντον λιμένα και γαληνόν, την αγάπην λέγω, ου δυνατόν 
τινα φθάσαι, ει μη πρότερον περάση την νοητήν θά-
λασσαν των παθών, την τεθείσαν μεταξύ ημών και του 
σωτηρίου λιμένος, ην διά του πλοίου της μετανοίας τω 
φόβω ασφαλώς κυβερνώμενοι, περάσαι δυνάμεθα διά 
της βοηθείας του πνεύματος.

Και ότε εις τον άκλυστον τούτον λιμένα της αγάπης 
φημί, καταντήσωμεν, οι μεν επάγοντες ημάς υποστρέ-
φουσιν. η γάρ αγάπη, φησίν, έξω βάλλει τον φόβον. ημάς 
δε αδεώς λοιπόν των εν τούτω χαρίτων κατατρυφώμεν 
εν Θεώ όντες αεί, και της αυτού γλυκύτητος, ακορέστως 
καταπολαύοντες» (Εύεργ., Δ' Τόμ., ύποθ. δ').

Στο κείμενό του ο αββάς Ισαάκ προσφεύγει στις 
προσομοιώσεις: αγάπη-λιμήν ακύμαντος, γαληνός, 
θάλασσα-πάθη, πλοίον-μετάνοια, κατευθυντήριο ση-
μείο διά τον πλουν, π.χ. πυρσός, αστέρι-φόβος Θεού, 
άνεμος-Άγιο Πνεύμα.

Ο άγιος Ευθύμιος προσθέτει: «Η αγάπη είναι για 
την ψυχή η σφραγίδα τού Θεού» (Ίω. 13., 35) και πα-
ραπέμπει στα λόγια του Ιησού «εν τούτω γνώσονται 
πάντες, ότι εμοί μαθηταί εστέ, εάν αγάπην έχετε αλλή-
λοις» (Ευεργ., Γ' Τόμ., υπόθ. λς´).

Στο ταξίδι της ζωής δεν θα λείψουν οι τρικυμίες, 
ούτε θα πάψει η ανάγκη πυρσών ακτινοβολούντων. Οι 
ναυτικοί συμβουλεύονται το βιβλίο «Φαροδείκτης» 
προκειμένου να ενημερωθούν για τη θέση και τα χα-
ρακτηριστικά ακτινοβολίας των φάρων. Για τους πι-
στούς, «Φαροδείκτης» είναι η Αγία Γραφή. 'Ενα μάθη-
μα αγάπης προς τον ξένο δίνει η Οδύσσεια, όταν ο 
Οδυσσέας εμφανίζεται ως ζητιάνος: «Δεν το νομίζω 
δίκαιο να καταφρονήσω έναν ξένο ούτε και ταπεινότε-
ρο από σένα. Γιατί ξένοι και ζητιάνοι είναι όλοι σταλ-
μένοι από τον Δία».

Ας θυμηθούμε εδώ τον ευαγγελιστή Ματθαίο: «[...] 
ξένος ήμην, και ου συνηγάγετέ με, γυμνός και ου περιε-
βάλατέ με, ασθενής και εν φυλακή και ου επισκέψασθέ 
με [...] Αμήν λέγω υμίν, εφ' όσον ουκ εποιήσατε ενί 
τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε» (Μτ 25,45).
Οδηγία προς επισκόπους
«Και ως νοήμων κυβέρνησιν ποιησάμενος, πάσης ζάλης 
από των αιρετικών πνευμάτων εγειρομένης υψηλότερος 
γενόμενος τη γνώμη, αβάπτιστον αλμυροίς και πλήροις 
της κακοδοξίας κύμασι διαφύλασσε την ολκάδα, ανα-
μένων την γαλήνην ην ποιήσει Κύριος, επειδάν ευρέθη 
φωνή αξία του διαναστήσαι αυτόν προς την επιτήρησιν 
των πνευμάτων και της θαλάσσης» (ΕΠΕ 1, σελ. 121).

Ο επίσκοπος, ως κυβερνήτης ολκάδας (Εκκλησίας), 
καλείται να προστατέψει την Εκκλησία από τα εγειρό-
μενα αιρετικά κύματα υπό του εχθρού κατά παραχώ-
ρηση του Θεού.

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει ως εξής τους 
επισκόπους στο θέμα αντιμετώπισης των αιρετικών:

«Δει γαρ επίσκοπον αντεχόμενον του κατά την δι-
δαχήν πιστού λόγου, ίνα δυνατός η και παρακαλείν εν 
τη διδασκαλία τη υγιαινούση, και τους αντιλέγοντας 
ελέγχειν» (Τίτ. 1,9).

(Ο επίσκοπος πρέπει να κρατεί καλά και να μένει 
προσηλωμένος στον αξιόπιστο λόγο, που είναι σύμφω-
νος με τη διδασκαλία του Κυρίου και των αποστόλων, 
προκειμένου να είναι ικανός να νουθετεί σύμφωνα με 
την ορθή διδασκαλία και να αποκρούει, αποστομώνει 
τους αντιλέγοντας). Και συμπληρώνει ο Παύλος: «Θα 
πρέπει ο επίσκοπος, συν τοις άλλοις, να έχει καλή την 
έξωθεν μαρτυρία για να μη γίνει περίγελως των πιστών 
και πέσει στην παγίδα του διαβόλου» (1 Τιμ. 3,7).

Επισημαίνει και ο Μ. Βασίλειος:
«'Εστω δε πάντα κατά νουν ότι, η ολκάς [Εκκλησία] 

ναυπηγήθηκε με το αίμα του ίδιου του Χριστού. Ο 
επίσκοπος ποιμαίνει Εκκλησία, την οποία δόμησε ο 
Κύριος διά του ιδίου αίματος».

Σημ.*  Δεν εξαντλούνται όλα τα πατερικά κείμενα.
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«Σολομών» φωτό ειλημμένη στις 7_02_2023 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Σολομών#/media/
Αρχείο:Dore_Solomon_Proverbs.png

Σολομών.
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Ο ι ένδοξες σελίδες του Βασιλικού Ναυτικού της Ελ-
λάδος του 1940-41, είναι γνωστές κυρίως μέσα από 

τα ηρωικά κατορθώματα των γενναίων πληρωμάτων των 
υποβρυχίων αλλά και των αντιτορπιλικών του. Το προ-
σωπικό της Παράκτιας Άμυνας δρούσε υποστηρικτικά 
και σε σύμπνοια μαζί τους, αλλά και για την υπεράσπιση 
των ακτών της χώρας. Παράλληλα η Παράκτια Άμυνα 
επαγρυπνούσε, προειδοποιούσε και συντόνιζε τις ενέρ-
γειες των δυνάμεων της ξηράς με αυτές των θαλάσσιων.

Η Οργάνωση σε Ναυτικές Παράκτιες Περιοχές (Ν.Α.Π.)
Ήδη από το 1926 με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
οι ακτές της χώρας είχαν χωρισθεί σε Ναυτικές Αμυντικές 
Περιοχές (Ν.Α.Π.). Το προσωπικό των Ν.Α.Π. κάτω από 
τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού(Γ.Ε.Ν.) 
και σε συνεργασία με τα άλλα Σώματα, θα εκτελούσε σε 
περίοδο πολέμου παρατήρηση και προσβολή του εχθρού, 
κατεύθυνση των θαλάσσιων μετακινήσεων, υποστήριξη 
των υποβρυχίων και προστασία των παράκτιων περιοχών. 

Δημιουργήθηκαν λοιπόν τελικά έξι Ν.Α.Π. με περιοχές 
ευθύνης την Δυτική Ελλάδα (ΝΑΠ-1), τη Κρήτη (ΝΑΠ-2), 
το Νότιο Αιγαίο (ΝΑΠ-3), την Εύβοια (ΝΑΠ-4), το Βόρειο 
Αιγαίο (ΝΑΠ-5) και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
(ΝΑΠ-6) υπό την Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης 
(Α.Δ.Π.Α.). Τα αρχικά οχυρωματικά έργα που επέβλεπαν 
Γερμανοί αξιωματικοί το 1935, αποπεράτωσαν με ζήλο 
Έλληνες αξιωματικοί σε συνδυασμό με απόφοιτους πο-
λιτικούς Μηχανικούς του Πολυτεχνείου.

Για τα πυροβόλα της παράκτιας άμυνας αλλά και τον 
ναυτικών οχυρών, έγινε χρήση κάθε διαθέσιμου υλικού, 
συμπεριλαμβανομένων ακόμα και πυροβόλων παροπλι-
σμένων ελληνικών θωρηκτών όπως το Λήμνος ή ακόμα 
και των λειτουργικών πυροβόλων του θωρηκτού Φετίχ 
Μπουλέντ που είχε βυθιστεί από ελληνική ενέργεια το 
1912 στο Θερμαϊκό Κόλπο.1 Για την έγκαιρη προειδοποί-
ηση και προσβολή της ιταλικής εναέριας αλλά και θα-
λάσσιας απειλής, ήταν απαραίτητο το χτίσιμο υψηλών 
σταθμών παρατήρησης που θα επέτρεπε την θέαση σε 
μεγάλη απόσταση. Τοποθετήθηκαν δε δυνατοί προβολείς, 
σταθεροί και φορητοί, για επαρκή φωτισμό την νύχτα 

1 Καββαδίας (1950) 107.

και σταθεροί ή φορητοί σταθμοί ασυρμάτων. Παράλλη-
λα δημιουργήθηκαν υπόγεια καταφύγια και πυριτιδα-
ποθήκες αλλά και αντιαεροπορικά πυροβολεία συνο-
δευόμενα από ηχητικούς εντοπιστές αεροσκαφών.
Θαλάσσιες νάρκες
Για να συμπληρωθεί όμως η επάκτια άμυνα χρειάζονταν 
θαλάσσιες νάρκες που θα προστάτευαν τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις ή τις φυσικές θαλάσσιες διόδους μεταξύ 
ξηράς ή νησιών, από ξαφνική προσβολή. Άφηναν με τον 
τρόπο αυτό, μετά από αφέσεις ναρκών από αντιτορπι-
λικά ή τορπιλοβόλα, ελεγχόμενη πρόσβαση πάνω σε 
πεδία βολής της επάκτιας φίλιας άμυνας όπως στην 
περίπτωση του Βόρειου και Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου 
αλλά και μεταξύ των νήσων Φλεβών και Αίγινας. Η υψη-
λή επικινδυνότητα των πεδίων ναρκών τόσο για τα εχθρι-
κά όσο και για τα φίλια σκάφη για τα πλοία που εισέρ-
χονταν ή έβγαιναν από το λιμάνι, ήταν μεγάλη. Εξαιτίας 
αυτού, κατέστη αναγκαία η στάθμευση πλοίων αλίευσης 
ναρκών, καθώς η εχθρική ενέργεια μπορούσε να αφορά 
πόντιση μαγνητικών ναρκών. 

Τα ανθυποβρυχιακά πλέγματα/φράγματα με δίχτυα 
που τοποθετήθηκαν, θωράκιζαν ακόμα περισσότερο την 
άμυνα των ελληνικών λιμανιών, ενώ υπήρχαν ατμοκίνη-
τες άκατοι που άνοιγαν ή τα έκλειναν, επιτρέπονταν ή 
όχι την είσοδο στο λιμάνι. Για να γίνει κατανοητή η με-
γάλη σημασία των φραγμάτων, αναφέρεται ότι σε μια 
από της περιπολίες του στην Αδριατική, το Υ/Β Νηρεύς, 
από έλλειψη φράγματος αλλά και προσανατολισμού 
βρέθηκε μέσα στο Ιταλικό λιμάνι της Αυλώνας! 

Οι διάφορες ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές που 

Η παράκτια άμυνα κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο μέσα από 
την δράση των Ναυτικών Παράκτιων Περιοχών (Ν.Α.Π.)

Του Σημαιοφόρου (Ε) Μιχάλη Κατσικαρέλη ΠΝ, Ιστορικού

Οχυρώσεις Επάκτιας Άμυνας στην Αίγινα.  
Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ)
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δημιουργήθηκαν από το εύρος του βεληνεκούς των ελ-
ληνικών παράκτιων πυροβόλων, αλλά και τα πεδία ναρ-
κών με τα ανθυποβρυχιακά φράγματα, έδωσαν την δυ-
νατότητα στις μονάδες κρούσεις του ελληνικού στόλου 
να φτάνουν στους προορισμούς τους με ασφάλεια. Αλλά 
και όταν παρουσιάζονταν μηχανικές βλάβες σε αυτές, να 
μπορούν να εισέρχονται σε λιμάνια σχετικώς προστα-
τευμένα, όπου μπορούσαν να τροφοδοτηθούν με άν-
θρακα αλλά και ανταλλακτικά, όπως τα υποβρύχια του 
στόλου κατά τις περιπολίες στην Αδριατική ή τα ελληνι-
κά αντιτορπιλικά κατά τον πλου για τις επιδρομές τους 
στον Τάραντα. 

Το δίκτυο επιτήρησης θάλασσας αλλά και αέρα, ήταν 
έτσι αλληλοκαλυπτόμενο, ώστε ακόμα και με τα πενιχρά 
μέσα της εποχής να ελαχιστοποιείται ο αιφνιδιασμός 
από εχθρική ενέργεια στην θάλασσα αλλά και τον αέρα. 
Αξιοποιήθηκαν δε πληροφορίες όπως η θέση των Φάρων, 
η μορφολογία του εδάφους για τις κτηριακές εγκαταστά-
σεις, το τηλεγραφικό και τηλεφωνικό δίκτυο, αλλά και οι 
σταθμοί χωροφυλακής που υπήρχαν σε κοντινή απόστα-
ση με τα αρχηγεία των Ν.Α.Π.

Οι Ν.Α.Π. ακολούθησαν την τύχη του Ελληνικού στρα-
τού στην Συνθηκολόγηση. Αρκετές μονάδες κατέστρεψαν 
με προβλεπόμενο τρόπο το υλικό τους εν όψει της Γερ-
μανικής καθόδου, ενώ από άλλες διαλυόμενες μονάδες, 
μεγάλο μέρος του προσωπικού τους προτίμησε να δια-
φύγει στην Μέση Ανατολή ή να πάρει μέρος σε δράσεις 
αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της κατο-
χής.
Σύνοψη/Συμπεράσματα
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η ελληνική επάκτια 
άμυνα δεν μπορούσε με τα διαθέσιμα να αντιπαρατεθεί 
σε σοβαρή αεροπορική προσβολή. Μπορούσε όμως να 
αντισταθεί σε αποβατική ενέργεια για μικρό χρονικό 
διάστημα μέχρι ο βρετανικός στόλος της Μεσογείου να 
επέμβει. Αν και οι Ν.Α.Π. λειτούργησαν επαρκώς, δεν 
έλειψαν και οι παραλήψεις όπως η παραλίγο τορπιλική 
προσβολή των Α/Τ Ψαρά και Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ από το Υ/Β 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ στις 31 Νοεμβρίου του 1940 έξω από τον 
Πατραϊκό Κόλπο αφού το ανάλογο σήμα για την ύπαρξη 
και των τριών μονάδων στην περιοχή, δεν αναμεταδό-

θηκε από την αρμόδια Ν.Α.Π.-1 στο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. 
Αναμφισβήτητα, από τα μέσα παρατήρησης μπόρεσαν 

οι Έλληνες ναυτικοί των Ν.Α.Π. να προειδοποιούν για 
επικείμενες εχθρικές προσβολές δίνοντας ένα σχετικό 
αριθμό αλλά και την πιθανή κατεύθυνση των εχθρικών 
αεροπλάνων. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, εγκατα-
στάσεις των Ν.Α.Π βομβαρδίστηκαν ανηλεώς στην Πρέ-
βεζα και την Πάτρα, προειδοποιώντας μολοταύτα κατά 
το μέτρο του δυνατού, τον τοπικό πληθυσμό ή τα πλοία 
ευθύνης τους για ενέργειες διασποράς. Επίσης έγινε 
εφικτό να συντονιστούν οι διάφορες μετακινήσεις/νηο-
πομπές που οργάνωσε το ΠΝ σε λιμάνια δικαιοδοσίας 
των Ν.Α.Π. Ας σημειωθεί ότι μόνο μέχρι την 16η Νοεμ-
βρίου, είχαν με πλοία του Βασιλικού Ναυτικού και επί-
τακτα πλοία, 41.578 άνδρες και 18.057 κτήνη προς το 
Αλβανικό Μέτωπο.

Τούτων λεχθέντων δεν μπορεί κανείς να μην θαυμά-
σει το δίκτυο αυτό επιτήρησης θαλάσσης και αέρος που 
ενεργοποιήθηκε ομαλά τέσσερις μήνες πριν ακόμα την 
ιταλική εισβολή! Τα ελάχιστα μέσα οδήγησαν την ηγεσία 
των Ν.Α.Π. να αξιοποιήσει στο έπακρο, όλα τα υπάρχοντα 
αποθέματα υλικού χωρίς μεμψιμοιρίες, καταφέρνοντας 
να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά έναντι των Ιταλών, κάνο-
ντας το καθήκον της έναντι των Γερμανών.  ■
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Το τορπιλοβόλο ΝΙΚΗ.  
Πηγή: Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού(Υ.Ι.Ν.)

Το αντιτορπιλικό ΑΕΤΟΣ.  
Πηγή: Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.)

Το αντιτορπιλικό ΥΔΡΑ.  
Πηγή: Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.)
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Ένα μικρό ελληνικό χωριό κοντά στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα, το Καλπάκι έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά 

την πρώτη φάση του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
Το ιστορικό χωριό Καλπάκι αποτέλεσε σημείο σφο-

δρών συγκρούσεων τον Νοέμβριο του 1940. Τα ιταλικά 
σχέδια για την κατάληψη της Ελλάδας προέβλεπαν 
αρχικά την αιφνιδιαστική επίθεση σε Ήπειρο και Κέρ-
κυρα για την κατάληψή τους. Έπειτα επρόκειτο να πε-
ράσουν προς τη Μακεδονία και την Αθήνα. Καταστρώ-
νοντας τα ελληνικά σχέδια αναχαίτισης των Ιταλών, 
ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, Διοικητής 
της 8ης Μεραρχίας Πεζικού ήταν σίγουρος για το πώς 
έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτός. Ήταν πεπεισμένος 
ότι στα στενά του Καλπακίου (της Ελαίας δηλαδή) ήταν 
το ιδανικό σημείο για να ανακοπεί η προέλαση των 
ιταλικών στρατευμάτων προς τα Ιωάννινα. Και υπήρ-
χε πολύ συγκεκριμένος λόγος που το πίστευε αυτό.

Τις δύο πρώτες μέρες του Νοεμβρίου του 1940 οι 
Ιταλοί επιχειρούν πλέον να μπουν στα στενά του Καλ-
πακίου ενώ η ιταλική αεροπορία και το πυροβολικό 
άρχισαν να βομβαρδίζουν τις θέσεις των Ελλήνων στρα-
τιωτών. Η άμυνα των Ελλήνων δε θα έσπαγε τόσο εύκο-
λα. Ο ελληνικός στρατός απάντησε με πυρά πεζικού και 
πυροβολικού ανακόπτοντας την πρώτη επίθεση.

Η συνέχεια είναι πιο δύσκολη για τους Έλληνες κα-
θώς τα ιταλικά και αλβανικά στρατιωτικά τμήματα 
επωφελούμενα από τη χιονοθύελλα αιφνιδίασαν την 
ελληνική διμοιρία που βρισκόταν στο ύψωμα της Γκρα-
μπάλας και κατάφεραν να το καταλάβουν. Μόνο για 
λίγες ώρες μιας και τα ξημερώματα της επόμενης μέρας 
το ύψωμα τελικά ανακαταλήφθηκε από τους Έλληνες. 
Οι Ιταλοί πέτυχαν με τη σειρά τους την ανακατάληψη 
της Γκραμπάλας.

Ακολούθησε μια λυσσαλέα διεκδίκηση του υψώμα-
τος και από τις δύο πλευρές, μάχες σώμα με σώμα, 
αλλά τελικά τα ελληνικά τμήματα κατάφεραν την ορι-
στική κατάληψη και τον έλεγχο του υψώματος της 
Γκραμπάλας. Παράλληλα την ίδια ημέρα μια εχθρική 
φάλαγγα αρμάτων που αποτελούνταν από 50-60 άρ-
ματα και 80 μοτοσικλετιστές επιτέθηκε στο Καλπάκι, 
ωστόσο τα πρόχειρα αντιαρματικά εμπόδια και τα λα-
σπωμένα από τη βροχή χωράφια αποδείχτηκαν ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο. Έτσι, έγιναν εύκολη λεία για τα 
ελληνικά πυροβόλα. Εννέα τεθωρακισμένα άρματα 
καταστράφηκαν και άλλα εγκαταλείφθηκαν από τα 
πληρώματά τους. 

Η νίκη ήταν πλέον γεγονός
Οι απώλειες της 8ης Μεραρχίας κατά τη μάχη του Καλ-
πακίου (Ελαία-Καλαμά), από την 1η μέχρι την 5η Νο-
εμβρίου, ανήλθαν σε 3 αξιωματικούς και 57 οπλίτες 
νεκρούς και σε 5 αξιωματικούς και 203 οπλίτες τραυ-
ματίες. Οι απώλειες των ιταλικών δυνάμεων, ωστόσο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατηγού Πράσκα, ανήλ-
θαν σε 17 αξιωματικούς και 354 οπλίτες νεκρούς και σε 
65 αξιωματικούς και 1.134 οπλίτες τραυματίες. Ως 
αγνοούμενοι φέρονται 10 αξιωματικοί και 648 οπλίτες.

Η νίκη των Ελλήνων στη μάχη του Καλπακίου απο-
δείχθηκε καθοριστική. Αποτέλεσε εξαιρετικά κομβικό 
σημείο για την έκβαση του ελληνοϊταλικού πολέμου. Η 
κατάσταση ήταν σχεδόν μη αναστρέψιμη για τους Ιτα-
λούς από τις πρώτες κιόλας μέρες.

φωτό ανειλημμένες στις 15_02_2023, Πηγή εικόνων: historical-quest.com

Η μάχη του Καλπακίου
Του Υποπλοιάρχου (Ε) ε.α. Αναστάσιου Βυτινίδη ΠΝ

Έλληνας στρατιώτης πάνω σε ένα ιταλικό εγκαταλελειμμέ-
νο άρμα μάχης CV 33. Στις 3 Νοεμβρίου οι ελληνικές δυ-
νάμεις στο Καλπάκι αντιμετώπισαν με επιτυχία μια έφοδο 
50-60 τέτοιων αρμάτων και κατέστρεψαν εννέα από αυτά.
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Πυρπολικά
Aποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο και ιστορικά εξακρι-
βωμένο ότι η δράση του Ναυτικού συνετέλεσε κατά 
τρόπο καθοριστικό στην επιτυχία της ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821.

Όσο όμως γενναία κι αν ήταν τα ελληνικά πληρώ-
ματα, όσο κι αν είχαν γίνει ατρόμητοι θαλασσομάχοι 
οι ναυτικοί των νησιών και των παραλιακών ναυτότο-
πων, δεν θα ήταν δυνατόν να αντιπαραταχθούν με τα 
«σιτοκάραβά» τους στα δίκροτα και τρίκροτα «πλοία 
της γραμμής», τα αποκαλούμενα και «βατσέλα» (vessels) 
του Οθωμανικού στόλου.

Το υπερόπλο που χρησιμοποιήθηκε πολύ αποτελε-
σματικά από τους Έλληνες και αιφνιδίασε τους Οθω-
μανούς ήταν το «Πυρπολικό».

Για την επιτυχία του το Ναυτικό των Ελλήνων της 
Επανάστασης χρησιμοποίησε ένα νεωτερισμό που για 
πρώτη φορά έβλεπε η παγκόσμια Ιστορία. Τη χρήση 
του «πυρπολικού». Το πυρπολικό ήταν γνωστό ακόμα 
και από την αρχαιότητα. Αναφέρεται από τον Θουκυ-
δίδη η χρήση του στην εκστρατεία των Αθηναίων ενα-
ντίον των Συρακουσών κατά τη διάρκεια του Πελοπον-
νησιακού πολέμου, και στην κατάληψη της Τύρου, όπου 
χρησιμοποιήθηκε με σχετική επιτυχία εναντίον του 
στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Τύριοι το εξαπέ-
λυσαν εναντίον των ξύλινων πολιορκητικών πύργων 
που είχαν κατασκευαστεί από τους Έλληνες, για την 
κατάληψη των τειχών της πόλης. Είχε επίσης χρησιμο-
ποιηθεί στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας πριν 
από το «υγρό πυρ», καθώς και πολύ αργότερα, το 1672, 
στις θαλάσσιες συγκρούσεις μεταξύ των Ολλανδών και 
των συνασπισμένων Άγγλων και Γάλλων. Σε όλες όμως 
αυτές τις περιπτώσεις, το πυρπολικό λάμβανε θέση 
προσηνέμως του αγκυροβολημένου στόχου, το πλή-
ρωμα έθετε πυρ, εγκατέλειπε εγκαίρως το φλεγόμενο 
πλοίο, το οποίο με τον ούριο άνεμο, ή το ρεύμα, αφη-
νόταν να ξεπέσει προς τον στόχο και σε ευνοϊκή περί-
πτωση να επιπέσει σε αυτόν και να μεταδώσει το πυρ.

Ο νεωτερισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την 
Επανάσταση του 1821 ήταν η καθοδηγούμενη μέχρι 
την τελευταία στιγμή πλεύση του πυρπολικού, η αγκί-
στρωση και πρόσδεση επάνω στον στόχο, όχι μόνο όταν 

αυτός βρισκόταν αγκυροβολημένος, αλλά ακόμα και 
εν πλω και η, εν συνεχεία, ανάφλεξη και διαφυγή του 
πληρώματός του. Με αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζο-
νταν οι πιθανότητες επιτυχούς μετάδοσης του πυρός. 
Το εγχείρημα αυτό απαιτούσε όχι μόνο εξαιρετική 
ναυτική εμπειρία και επιδεξιότητα, αλλά και γενναιό-
τητα και ατσάλινα νεύρα. Το πλήρωμα «υπό χάλαζα 
εχθρικού πυράς», από πυροβόλα και φορητό οπλισμό, 
εκτελούσε τους κατάλληλους χειρισμούς προσκόλλησης 
του πυρπολικού στην πλευρά του εχθρικού στόχου.

Τα πυρπολικά ήταν κυρίως μπρίκια, όπως και τα 
άλλα πλοία του στόλου, από τα πλέον παλαιά, που 
διατηρούσαν όμως την ικανότητά τους να ελίσσονται 
και να αναπτύσσουν αξιόλογη ταχύτητα. Ήταν κατάλ-
ληλα μετασκευασμένα ώστε να πυρπολούνται εύκολα 
και να μεταδίδουν το πυρ στα εχθρικά πλοία, όπου τα 
προσκολλούσε το πλήρωμά τους. Το πλήρωμα του 
πυρπολικού με το άναμμα του φυτιλιού διέφευγε με 
κωπήλατη λέμβο που την ονόμαζαν «σκαμπαβία«.

Ο ελληνικός στόλος στην επταετή διάρκεια των 
αγώνων της Επανάστασης διεκδίκησε βήμα προς βήμα 
την κυριαρχία του Αιγαίου από τον Οθωμανικό. Αντι-
παρατάχθηκε, σχεδόν πάντοτε με επιτυχία, σε πλήθος 
ναυμαχιών, ναυτικών επεισοδίων και χρησιμοποιώντας 
τα πυρπολικά του κατέκαυσε και ανατίναξε μεγάλο 
αριθμό εχθρικών δικρότων και φρεγατών.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του απελευθε-
ρωτικού αγώνα του 1821 επιχειρήθηκαν συνολικά 59 
επιθέσεις με πυρπολικά, από τις οποίες 39 ήταν επι-
τυχείς, 19 απέτυχαν και 1 αμφισβητείται.

Για τη χρησιμοποίηση ενός πλοίου ως πυρπολικού 
ήταν απαραίτητο να τοποθετηθεί υπόστρωμα (κορα-
δούρον) κάτω από το κατάστρωμα. Κατά μήκος αυτού 
του υποστρώματος τοποθετούνταν σε κάθε του πλευ-
ρά οχετοί (λούκια) που έφταναν από την πρύμη ως την 
πλώρη. Οι οχετοί αυτοί πασπαλισμένοι με πυρίτιδα 
επικοινωνούσαν μέσω εγκαρσίων οχετών με βαρέλια 
γεμάτα με μπαρούτι. Στο πάνω κατάστρωμα ανοίγονταν 
οπές πάνω ακριβώς από αυτά τα βαρέλια, οι οποίες 
επέτρεπαν την κυκλοφορία του αέρα που θα τροφο-
δοτούσε τη φωτιά όταν θα άναβε. Πίσσα, ρητίνη, τε-
ρεβινθίνη, λινέλαιο, λίπος και άλλες εύφλεκτες ύλες, 

Πυρπολικά 

H πυρπόληση του Τουρκικού δικρότου στην Ερεσό

Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. Ιωάννη Παλούμπη
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χρησιμοποιούνταν επίσης για την επάλειψη των ιστίων 
και της αρματωσιάς του πλοίου.

Ο κυβερνήτης εκτελούσε τους κατάλληλους χειρι-
σμούς ώστε να φέρει το πυρπολικό προσηνέμως του 
εχθρικού και να το προσκολλήσει στην παρειά (μάσκα) 
του. Μόλις πλησίαζε, το πλήρωμα πέταγε μεγάλους 
γάντζους, τις αρπάγες, για να «δέσουν» καλά το πυρ-
πολικό στον στόχο τους. Στη συνέχεια, το πλήρωμα 
μέσω μιας μικρής θυρίδας που ήταν ανοιγμένη στην 
πρύμη του πλοίου, επιβιβάζονταν σε μία κωπήλατη 
λέμβο, τη σκαμπαβία, που ρυμουλκούσαν μαζί τους. 
Τελευταίος έμενε ο κυβερνήτης που άναβε την άκρη 
του φιτιλιού. Μόλις βεβαιωνόταν ότι η φωτιά προχω-
ρούσε προς τα βαρέλια, επιβιβαζόταν και εκείνος στη 
σκαμπαβία η οποία απομακρυνόταν όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα.

Καθώς η όλη επιχείρηση έπρεπε να γίνει αιφνιδια-
στικά, ώστε να μη δοθεί χρόνος στον αντίπαλο να 
αντιδράσει, εκτός από ηρωισμό και ψυχραιμία, απαι-
τούνταν μεγάλη επιδεξιότητα και ακρίβεια για να εκτε-
λεστούν με επιτυχία οι απαραίτητοι χειρισμοί.

Στην Επανάσταση πυρπολισμοί γίνονταν αρχικά 
μόνο εναντίον ακινητοποιημένων πλοίων και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, ώστε το σκοτάδι να προστατεύει 
τους πυρπολητές. Καθώς όμως οι επαναστάτες βελτί-
ωναν την τεχνική τους, πυρπολισμοί γίνονταν και κατά 

τη διάρκεια ναυμαχιών με τα εχθρικά πλοία σε πλήρη 
συναγερμό και εν κινήσει. Τα πληρώματα των πυρπο-
λικών επιλέγονταν με αυστηρά κριτήρια και θεωρούνταν 
ως «σώμα επιλέκτων».

Το πυρπολικό αποτέλεσε το κυριότερο και αποτε-
λεσματικότερο όπλο των Επαναστατών κατά τον αγώ-
να εναντίον των Οθωμανών στη θάλασσα.

H πυρπόληση του Τουρκικού δικρότου στην Ερεσό
Από την έναρξη της Επανάστασης μέχρι περίπου τα 
μέσα Μαΐου του 1821 ο Τουρκικός στόλος δεν είχε 
εμφανιστεί στο Αιγαίο. Παρέμενε στον Εύξεινο Πόντο 
έχοντας την υποψία ότι θα μπορούσε η Ρωσία να κη-
ρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
να στείλει τον στόλο της Σεβαστούπολης εναντίον της 
Κωνσταντινουπόλεως. Μία μικρή σχετικά ναυτική μοί-
ρα είχε σταλεί στο Ιόνιο για να ενισχύσει την πολιορκία 
των Ιωαννίνων εναντίον του Αλή Πασά.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Ελληνική 
εξέγερση δημιούργησε έλλειψη ναυτών στα Τουρκικά 
πλοία, δεδομένου ότι έως τότε τα πληρώματα του 
στόλου προέρχονταν κυρίως από Έλληνες νησιώτες 
που κινούσαν τα τεράστια Οθωμανικά πλοία της γραμ-
μής. Προσπάθεια που είχε αναληφθεί για να αντικα-
τασταθούν οι Έλληνες από Ραγουζαίους δεν είχε ακό-
μα τελεσφορήσει, διότι ούτε το ίδιο ικανοί ήταν, αλλά 

«Πυρπόληση τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό», Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837- 1907), Ελαιογραφία, 110×150 εκ.
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χρειάζονταν και χρόνο εξάσκησης και προσαρμογής.
Η Ελληνική εξέγερση είτε είχε υποτιμηθεί, είτε είχε 

αναβληθεί η καταστολή της για ευθετότερο χρόνο, όταν 
οι πιεστικές ανάγκες στη Μαύρη Θάλασσα θα εξομα-
λύνονταν. Στο μεταξύ τα νησιά του Αιγαίου το ένα μετά 
το άλλο κήρυσσαν την ανεξαρτησία τους αποτίνασσαν 
τον Τουρκικό ζυγό και εισέρχονταν στην Επανάσταση.

Για όλους αυτούς τους λόγους καθυστέρησε η έξο-
δος του Οθωμανικού στόλου στο Αιγαίο.

Στα μέσα περίπου του Μαΐου οι προετοιμασίες του 
Οθωμανικού στόλου είχαν επιταχυνθεί. Ο Σουλτάνος 
είχε ανησυχήσει με την διαφαινόμενη εδραίωση της 
Επανάστασης στην Πελοπόννησο, αλλά είχε επίσης 
ιδιαίτερα εξοργισθεί με την κήρυξη της Επανάστασης 
στη Σάμο. Οι κάτοικοι της Σάμου καθοδηγούμενοι από 
τον πολύ ικανό Λυκούργο Λογοθέτη, ο οποίος είχε μόλις 
επιστρέψει από τη Σμύρνη και παρακίνησε τους συμπα-
τριώτες του σε αγώνα για την ελευθερία τους. Οι Σαμι-
ώτες όχι μόνο κήρυξαν της Επανάσταση, αλλά εκμεταλ-
λευόμενοι τη μικρή απόσταση του νησιού τους από τα 
μικρασιατικά παράλια διενεργούσαν επανειλημμένα 
αποβάσεις και συντηρούσαν ένα κλίμα αναβρασμού και 
ανησυχίας στους εκεί Τουρκικούς πληθυσμούς. Ο Ελλη-
νικός στόλος αποτελούμενος κυρίως από μπρίκια και 
γολέτες, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Οθωμανικός ετοι-
μαζόταν να βγει από τα Δαρδανέλια απέπλευσε έχοντας 
ως Ναύαρχο τον Υδραίο Γιακουμάκη Τομπάζη. Η Ελλη-
νική μοίρα αποτελείτο από 69 πλοία, 29 Υδραίικα, 20 
Σπετσιώτικα υπό τον Νικόλαο Ράπτη και 20 Ψαριανά 
υπό τον Νικολή Αποστόλη. Στα Ψαριανά περιλαμβάνο-
νταν και από ένα μπρίκι από την Αίνο και τη Λήμνο που 
συνέπλεαν υπό τη Σημαία των Ψαρών. Οι μοίρες της 
Ύδρας και των Σπετσών έφτασαν στα Ψαρά και κατευ-
θύνθηκαν στο στενό Χίου Ψαρών, όπου αναμενόταν ότι 
θα διερχόταν ο Οθωμανικός στόλος. Την επομένη πλη-
ροφορήθηκαν από δύο Ρωσικά εμπορικά μπρίκια ότι 
βορείως της Λέσβου έπλεε ένα δίκροτο χωρίς σημαία. 
Οι Έλληνες ναυτικοί αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για 
εμπροσθοφυλακή του Τουρκικού στόλου και έπλευσαν 
να αποκαταστήσουν επαφή. Το εχθρικό δίκροτο ενώ 
κατευθυνόταν προς το στενό της Χίου άλλαξε πορεία 
και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Ερεσού στη Δυτι-
κή ακτή της Λέσβου. Ο Ελληνικός στόλος επιτέθηκε 
εναντίον του με κανονιοβολισμό αλλά σύντομα αναγκά-
σθηκε να υποχωρήσει καθώς το δίκροτο διέθετε 84 
κανόνια μεγαλύτερου διαμετρήματος και το κυριότερο 
μακρύτερου βεληνεκούς. Οι Έλληνες είχαν και λίγες 
σχετικά απώλειες από την ανταλλαγή πυρών.

Το εχθρικό δίκροτο αγκυροβόλησε στην Ερεσό και 
αποβίβασε στρατιωτική δύναμη για ενίσχυση της το-
πικής φρουράς της νήσου. Άλλωστε αυτή ακριβώς ήταν 
η αποστολή του, η ενίσχυση των τοπικών φρουρών των 

νήσων και γι' αυτό μετέφερε μια στρατιωτική δύναμη 
1.000 περίπου ανδρών πλέον του πληρώματός του.

Ο Τομπάζης με τη γολέτα του επιχείρησε και πάλι 
επίθεση με κανονιοβολισμό εναντίον του, αλλά και 
πάλι αναγκάσθηκε να υποχωρήσει, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι τα μικρά και ατελώς εξοπλισμένα Ελληνικά 
πλοία ήταν αδύνατο να αντιπαρατεθούν με τα τεράστια 
εχθρικά πολεμικά.

Στη σύσκεψη των επικεφαλής των Ελληνικών μοιρών, 
που συγκροτήθηκε εκείνο το βράδυ, αποφασίστηκε η 
χρήση του μόνου όπλου που θα μπορούσε να εξουδε-
τερώσει το Τουρκικό δίκροτο, το πυρπολικό.

Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει και ανάλογη 
σύσκεψη στα Ψαρά πριν από λίγες ημέρες και είχε 
διαταχθεί η μετατροπή του πλοίου του Ψαριανού Κα-
λαφάτη σε μπουρλότο. Οι γεροντότεροι Ψαριανοί 
έχοντας παραστεί μάρτυρες, ή έχοντας ακούσει από 
ακόμα παλαιότερους την αποτελεσματικότητα του 
πυρπολικού στη ναυμαχία του Τσεσμέ το 1774 είχαν 
κι αυτοί τη γνώμη ότι μόνο το πυρπολικό θα ήταν το 
αποφασιστικό Ελληνικό όπλο στη θάλασσα. Έτσι είχαν 
εγκρίνει τη μετατροπή του πλοίου του Καλαφάτη.

Το αποτέλεσμα της σύσκεψης των Ναυάρχων ήταν 
να αποσταλούν δύο πλοία στα Ψαρά να ζητήσουν την 
εσπευσμένη αποστολή του πυρπολικού του Καλαφάτη. 
Στο μεταξύ όμως φοβούμενοι, είτε να καταφθάσει ο 
Τουρκικός στόλος, είτε να αποπλεύσει το δίκροτο, απο-
φάσισαν να αναληφθεί προσπάθεια μετατροπής ενός 
των παρόντων πλοίων σε πυρπολικό.

Στο πλήρωμα του Ψαριανού Νικολή Αποστόλη υπη-
ρετούσε ο Ιωάννης Δημουλίτσας, περισσότερο γνωστός 
ως Πατατούκος, που καταγόταν από την Πάργα της 
Ηπείρου, αλλά ζούσε πολλά χρόνια στα Ψαρά. Αυτός 
έχοντας παραμείνει για κάποιο διάστημα στον ναύ-
σταθμο της Τουλόν, έμαθε την τέχνη της κατασκευής 
πυρπολικών από Μαλτέζο τεχνίτη. Στον Δημουλίτσα 
παραχωρήθηκε το πλοίο του Υδραίου Α. Θεοδοσίου (ή 
Χατζηθεοδόση) το οποίο γρήγορα ετοιμάσθηκε. Στη 
διάρκεια της νύχτας επιτέθηκε εναντίον του δικρότου, 
αλλά οι Τούρκοι το απομάκρυναν και κάηκε μάταια.

Στις 25 Μαΐου έφτασε από τα Ψαρά το πυρπολικό 
του Καλαφάτη, ενώ ο Δημουλίτσας είχε ήδη μετατρέψει 
και άλλο πλοίο σε καλύτερο πυρπολικό. Ως καπετάνιος 
προσφέρθηκε εθελοντικά ο Ψαριανός Δημήτρης Πα-
πανικολής με τον όρο η επιχείρηση να διεξαχθεί με το 
φως της ημέρας.

Το πρωί της 27ης Μαΐου τα δύο πυρπολικά ξεκίνη-
σαν να επιτεθούν. Ο Παπανικολής με το πυρπολικό που 
είχε ετοιμάσει ο Πατατούκος κατευθύνθηκε στην πλώ-
ρη του δικρότου, ενώ ο Καλαφάτης στο μέσον της 
πλευράς του. Οι προσπάθειες του Καλαφάτη δεν έφε-
ραν αποτέλεσμα και το πυρπολικό του, που ήταν ατε-
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λώς κατασκευασμένο, κάηκε μακριά από το δίκροτο. 
Αντίθετα ο Παπανικολής παρά τα πυκνά πυρά που 
δεχόταν και τις προσπάθειες των Τούρκων ναυτών να 
το απομακρύνουν, κατόρθωσε να το κολλήσει και να 
μεταδώσει το πυρ στο Τουρκικό πλοίο.

Σ' αυτή την προσπάθεια είχε ιδιαίτερη υποστήριξη 
από την εξαιρετική επιδεξιότατα του πηδαλιούχου του 
Ιωάννη Θεοφιλόπουλου. Ο ίδιος και το πλήρωμά του 
διέφυγαν με τη σκαμπαβία.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η φωτιά είχε 
μεταδοθεί στην πυριτιδαποθήκη και το Τουρκικό δί-
κροτο είχε μεταβληθεί σε ένα σωρό καπνιζόντων ερει-
πίων. Η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη, όχι μόνο για την 
απώλεια ενός μεγάλου Τουρκικού πλοίου και περισσό-
τερων από 1.000 ανδρών, αλλά κυρίως γιατί οι Έλληνες 
βρήκαν το όπλο που θα τους καθιστούσε ικανούς να 

σταθούν με επιτυχία στο Αιγαίο απέναντι στον πανί-
σχυρο Οθωμανικό στόλο.

Μετά τις 27 Μαΐου ο Τουρκικός στόλος που βρισκό-
ταν αγκυροβολημένος στα Μοσχονήσια, θορυβημένος 
από την απροσδόκητη καταστροφή επέστρεψε στην 
ασφάλεια των Στενών, ενώ ο Ελληνικός στόλος αγκυ-
ροβόλησε στην Ίμβρο.

Η μεταβολή του κλίματος στον κατά θάλασσα πό-
λεμο ήταν γεγονός και η συμβολή των δύο πρωταγω-
νιστών του Δημητρίου Παπανικολή και του Ιωάννη 
Δημουλίτσα ήταν τεράστια.

Aναδημοσίευση από το περιοδικό «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ναυτικής ιστορίας» 
Τεύχος 116, Ιούλ.-Σεπ. 2021, σελ. 25-27.

φωτό ειλημμένη στις 11_02_2023 από το: https://www.archaiologia.gr /blog/photo/ελαιογραφί-
α-του-βολανάκη-ναυτικό-μου/ uploads/2013/01/%CE%95_%CE%95.jpg

Ο ποντιακός ελληνισμός στον Πόντο γέννησε μεγάλους 
πατριώτες που είχαν βαθιά στην καρδιά τους άσβεστη 
αγάπη για τον ελληνισμό, για την πίστη τους στην Ορθο-

δοξία, αλλά και για τον Πόντο, όπου γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν 
και δημιούργησαν.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Λεωνίδας Ιασωνίδης, για τον οποί-
ον έχω την τιμή να αρθρογραφήσω για την ζωή του, το έργο που 
προσέφερε ανιδιοτελώς στους ξεριζωμένους Ποντίους που κα-
τέφυγαν στην Ελλάδα για να σωθούν από την τουρκική θηριωδία 
κατά τα έτη της γενοκτονίας τους, όσοι, φυσικά είχαν την τύχη 
να επιζήσουν, ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους. Ο ξεριζωμένος 
αυτός λαός, τόσο κατά την διάρκεια του ξεριζωμού του, όσο και 
κατά την διάρκεια του ριζωμού τος στην ελεύθερη πλέον Ελλά-
δα, σήκωσε τον Σταυρό του Μαρτυρίου, για να έλθει η Ανάστα-
ση στους απογόνους του.

Ο Λεωνίδας Ιασωνίδης η εξέχουσα προσωπικότητα, το σύμ-
βολο του ποντιακού ελληνισμού, γεννήθηκε στην Πουλαντζάκη 
του Πόντου το 1884. Φοίτησε στο ημιγυμνάσιο της Κερασούντας 
και στο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, από όπου αποφοίτησε 
με ΑΡΙΣΤΑ. Στην συνέχεια σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο 
της Κωνσταντινούπολης, και το 1912 αποφοίτησε με τον βαθμό 
"ΑΡΙΣΤΟΣ των ΑΡΙΣΤΩΝ". Ο πρύτανης του πανεπιστημίου, του 
πρότεινε να συνεχίσει τις σπουδές του με υποτροφία από το 

οθωμανικό κράτος. Τότε ο Λεωνίδας του αντιπρότεινε, η υπο-
τροφία να δοθεί σε ένα Τούρκο φοιτητή που την είχε ανάγκη, 
καθόσον ο ίδιος διέθετε τους οικονομικούς πόρους για να συ-
νεχίσει τις σπουδές του.

Συνέχισε λοιπόν τις σπουδές του στο Παρίσι από όπου απο-
φοίτησε με το πτυχίο στις πολιτικές και νομικές επιστήμες, στην 
συνέχεια εξελίχθηκε σε διδάκτορα την Νομικής σχολής το 1915 
στο Παρίσι. Το 1914 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατόπιν προ-
τροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, ζήτησε από τον Λεωνίδα 
Ιασωνίδη, να θέσει βουλευτική υποψηφιότητα στον Νομό Τρα-

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην,  
  ευλογώ τον Θεό ότι είμαι Πόντιος»

Του Πλοιάρχου (Ε) ε.α. Χρήστου Δ. Γιανταμίδη ΠΝ
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πεζούντας, αλλά δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή τους.
Το 1916 εγκαταλείπει το Παρίσι και πηγαίνει στην Ρωσία με 

σκοπό να βοηθήσει τους 500.000 Έλληνες Ποντίους που διέφυ-
γαν εκεί για να γλυτώσουν τις ζωές τους από τις διώξεις των 
Τούρκων, και παράλληλα να δρομολογήσει την δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Έτσι εξηγείται η άρνησή του 
για την δοθείσα υποτροφία και την πρόταση για την βουλευτική 
υποψηφιότητα στην Τραπεζούντα.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ρωσία, το 1917 
ιδρύει την Ένωση Ευξείνου Πόντου, συμμετέχει στην ίδρυση 
Κεντρικής Ένωσης Ποντίων το 1918. Στο Βατούμ, ορίζεται πρόε-
δρος της Απελευθερωτικής Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων του 
Πόντου, στην συνέχεια αναλαμβάνει την ηγεσία της Επιτροπής 
Εθνικής Αμύνης το 1920.

Η ανωτέρω δραστηριότητά του, ενόχλησε τους Τούρκους και 
όταν έγιναν οι δίκες-παρωδίες στα δικαστήρια της Αμάσειας των 
κορυφαίων, πολιτικών, εμπόρων, πνευματικών και θρησκευτικών 
ηγετών των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου, καταδικάζεται και ο 
Λ. Ιασωνίδης στο δι’ αγχόνης θάνατο ερήμην στις 20-9-1921. 
Επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν, συνέλαβαν 
τον 27 ετών αδελφό του και τον έκαψαν ζωντανό.

Παρά την θανατική του καταδίκη από τις τουρκικές αρχές, 
συνέχισε απτόητος να συμμετέχει και με άλλους επιφανείς Πο-
ντίους σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την μεθοδευμένη και 
συστηματική γενοκτονία των Ποντίων, με σκοπό να γίνει γνωστό 
διεθνώς η προγραμματισμένη εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου 
από τις τουρκικές Αρχές του κεμαλικού καθεστώτος.

Παρά την θανατική του καταδίκη, στις 24 Απριλίου 1922, 
παρίσταται στην πατριαρχική επιμνημόσυνη δέηση για τους 
Ποντίους που έχασαν την ζωή τους στον ιερό ναό του Αγίου 
Νικολάου στον Γαλατά της Πόλης, όπου εκφωνεί τον ιστορικό 
επιμνημόσυνο λόγο υπέρ των σφαγιασθέντων Ελλήνων του 
Πόντου. Ο λόγος του συγκινεί βαθύτατα όλους τους πιστούς: 
«Μελανίστιος εκ πένθους η Αργώ παραπλέει του Πόντου τας 
ακτάς, ρίπτει την λύραν ο Ορφεύς, ο δε Ιάσων στηρίζων περίλυ-
πος την κεφαλήν του επί του πηδαλίου της ολκάδος, χύνει δάκρυ 
θαλερόν… και συνεχίζει.  Οι Πόντιοι εζήτησαν άρτον και έλαβον 
πέτραν, εζήτησαν ιχθύν και έλαβον όφιν, εζήτησαν την ζωήν και 
έλαβον τον θάνατον, εζήτησαν την ελευθερίαν και έλαβον την 
δουλείαν, αρχάγγελον εζήτησαν και δαίμων τοις εστάλη, βοή-
θειαν εζήτησαν και νώτα τοις εστράφησαν… Υπέρ τούτων, υπέρ 
των μυριάδων τούτων Νεομαρτύρων, το ξίφει και πυρί και πείνη 
και ασθενεία και γυμνώσει… τοις μεσογείοις, εν όρεσι και σπη-
λαίοις και ταις οπαίς της Γης και εν θαλάσσαις και ποταμοίς τε-
λειωθέντων πατέρων και αδελφών ημών ετελέσθη το μνημόσυ-
νον τούτο».

Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του ασχολήθηκε με την απο-
κατάσταση των προσφύγων. Το 1927, μαζί με άλλους επιφανείς 
Ποντίους, ιδρύουν την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, την κορυ-
φαία επιστημονική οργάνωση των Ποντίων. Καθοριστικός ήταν 
και ο ρόλος του στον επαναπατρισμό της Παναγίας Σουμελά στην 
Ελλάδα και όπως παρακάτω. Το 1931 ο Πρωθυπουργός της 

Τουρκίας Ισμέτ Ινονού επισκέφθηκε την Αθήνα. Τότε, ο Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας Ε. Βενιζέλος πρότεινε στον Λεωνίδα Ιασω-
νίδη να προσφωνήσει τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην τουρκική 
γλώσσα. Ο Λεωνίδας γνωρίζοντας σε υψηλό επίπεδο την γνώση 
της τουρκικής γλώσσας, μίλησε με τέτοια ευγλωττία που ενθου-
σίασε τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Στο τέλος της προσφώνησής 
του, ο Ισμέτ Ινονού τον ρώτησε αν επιθυμούσε κάτι από την 
χαμένη πατρίδα του. 0 Λ. Ιασωνίδης, του ζήτησε την άδεια με-
ταφοράς της εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Ελλάδα. Έτσι, 
επαναπατρίστηκε η εικόνα της μαζί με άλλα κειμήλια που ήταν 
κρυμμένα στο παρακείμενο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας.

Για τον επαναπατρισμό της Παναγίας Σουμελά στην Ελλάδα 
ο Λ. Ιασωνίδης είπε: «Εν Ελλάδι υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν 
υπήρχε ο Πόντος, με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήλθε και 
Πόντος».

Από το 1923 που ήρθε στην Ελλάδα μέχρι το 1952, επί 29 
χρόνια συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας, εκλέ-
χτηκε οκτώ φορές βουλευτής και δύο γερουσιαστής, καθώς και 
πολλές φορές Υπουργός.

Οι Πόντιοι αγάπησαν τον Λεωνίδα τους, για τον χαρακτήρα 
του, για την ανιδιοτελή προσφορά του στο μεγάλο έργο για την 
αποκατάσταση των ρακένδυτων προσφύγων πατριωτών του. Τον 
αγάπησαν για την εντιμότητά του, για την αγωνιστικότητά του 
και τον αλτρουισμό του, για την δραστηριότητά του ως Πολιτικός 
και όχι ως πολιτικάντης. Γιατί υπήρξε απλώς και ταπεινός στην 
ζωή του, αμερόληπτος στις κρίσεις του και δίκαιος, τίμιος στον 
χαρακτήρα και ευθύς, αλλά πάνω από όλα Φλογερός Πόντιος. 
Παρότι διετέλεσε Διευθυντής περιθάλψεως προσφύγων, Υπουρ-
γός Πρόνοιας, Γενικός διοικητής Βορείου Ελλάδας, διαχειριζό-
μενος τεράστια χρηματικά ποσά, δεν είχε στην κατοχή του κινη-
τή ή ακίνητη περιουσία. Τον δε μισθό του τον διένειμε σε 
σωματεία Ποντίων και στον οίκο του Ακρίτα φοιτητή. Το 1976 ο 
βουλευτής του Κιλκίς Δημοσθένης Παπαδόπουλος είχε πει για 
τον Ιασωνίδη: «Σωστοί άνθρωποι, με σωστές ιδέες κάνουν σωστή 
πολιτική, αυτό είναι το ιασωνίδειο θεώρημα του ανθρώπου και 
του πολιτικού που στην δήλωσή του ‘’Πόθεν ‘Εσχες’’, αν ζούσε 
θα δήλωνε, Ουδέν, Ουδαμόθεν, Έσχον». 

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε άρθρο του 
με τίτλο ‘’Ο Πόντος’’ στην ‘’Ποντιακή Εστία’’ το 1954, όπου με-
ταξύ άλλων έγραφε: «Ουδέποτε λησμονώ τον Πόντο του οποίου 
είμαι γέννημα και θρέμμα και, όπως έλεγα κάποτε από του βή-
ματος της Βουλής, θα αποθάνω νοσταλγός, θα αποθάνω πρόσφυξ, 
θα αποθάνω Πόντιος».

Ιστορική έμεινε και η ομιλία του στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσα-
λονίκης το 1946 όπου εκτός των άλλων είπε: «Ηρώων και μαρ-
τύρων συ εγένου γεννήτωρ, δι’ ο και ύμνον σοι αναπέμπομεν 
και όρκον δίδομεν πίστεως: Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επι-
λαθώμεθά σου ω Πάτριος Ποντία Γη». Αξιωθείς να γεννηθώ 
Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είμαι Πόντιος.

Αθήνα 11-11-2022

Λεωνίδας Ιασωνίδης Πηγή εικόνας: malkidis.blogspot.com φωτό ειλημμένη στις 11_02_2023 από το 
https://www.maxmag.gr /politismos/prosopa/iasonidis/:
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Μέρος Δ΄

γ. Οι Επιχειρήσεις της Ελλάδος στην Κύπρο  
από 20 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου 1974 
Στην πραγματικότητα συνέβησαν τα παρακάτω γεγο-
νότα: Στις 20 Ιουλίου 1974 ημέρα της τουρκικής εισβο-
λής στην Κύπρο 18 αεροσκάφη δίωξης βομβαρδισμού 
F-84F με πλήρες φορτίο βομβών, ρουκετών και πυρο-
μαχικών πυροβόλων, μεταστάθμευσαν στο αεροδρόμιο 
Καστελίου σε 5λεπτη ετοιμότητα για προσβολή της 
τουρκικής αποβατικής δύναμης. Δύο φορές διατάχθη-
κε η απογείωση των 3 τετράδων (συνολικά των 12 
αεροσκαφών ) και δύο φορές έγινε η ακύρωσή της. 

Στις 19 Ιουλίου 1974 πρωινές ώρες διατάχθηκαν τα 
τρία νέα υποβρύχια τύπου 209 (με δυνατότητα να 
φέρουν 8 ηλεκτρονικές τορπίλες SST4, MK37II και III σε 
πρωραίους τορπιλοσωλήνες και φόρτο 7 τορπιλών σε 
φορείς, διότι η μία θέση έπαιρνε 2 τορπίλες ), ο Τρίτων 
S112, ο Νηρέας S111 και ο Γλαύκος S110 να πλεύσουν 
στην περιοχή της Ρόδο για εκτέλεση ασκήσεων. Στις 20 
Ιουλίου ο Τρίτων διατάχθηκε να εγκαταστήσει επιθε-
τική περιπολία βόρεια της Ρόδου και ο Νηρέας με τον 
Γλαύκο διατάχθηκαν στις 16.10 να πλεύσουν και να 
εγκαταστήσουν επιθετική περιπολία σε τομείς βορει-
οδυτικά της Κερύνειας (η οποία περιλαμβανόταν τον 
τομέα του) ο Νηρέας και βορειοανατολικά ο Γλαύκος 
της Κερύνειας μέχρι και την Μερσίνα, δηλαδή στα βό-
ρεια της Κύπρου, με προτεραιότητα να προσβάλουν 
αντιτορπιλικά και αποβατικά. Όμως την 21 Ιουλίου και 
ώρα 14.00 διατάχθηκαν να επαναπλεύσουν στην περι-
οχή της Ρόδου, ο Γλαύκος νοτιοδυτικά Ρόδου- Καρπά-
θου και ο Νηρέας δυτικά Καρπάθου. Στις 22 Ιουλίου 
και ώρα 19.30 λαμβάνουν νέα διαταγή να επαναπλεύ-
σουν εκ νέου βόρεια Κύπρου. Στις 23 Ιουλίου και ώρα 
21.45 και ενώ ο Γλαύκος βρισκόταν 46 ναυτικά μίλια 
από δυτική ακτή Κύπρου και 98 ναυτικά μίλια από λι-
μένα Κυρήνειας και ο Νηρέας 164 ναυτικά μίλια από 
δυτικές ακτές Κύπρου, διατάχθηκαν να επιστρέψουν, 
ματαιωθείσης της αποστολής των.

Ένα ερώτημα που παραμένει μέχρι σήμερα είναι 
γιατί το σήμα κίνησης των ελληνικών υποβρυχίων 

(Subnote) πέρασε στο Νατοϊκό σύστημα και το έλαβαν 
όλοι, ώστε να φαίνονται οι θέσεις τους . Ήταν κίνηση 
από λάθος των χειριστών, καθόσον ως διαδικασία ρου-
τίνας γινόταν μηχανικά ή θέλαμε ως χώρα να δείξουμε 
την παρουσία των ελληνικών υποβρυχίων στις ξένες 
δυνάμεις και ιδιαίτερα στην Τουρκία. 

Τα υποβρύχια ταξίδευαν σε κατάδυση με ταχύτητα 
6 κόμβων, γιατί σε πολεμικές επιχειρήσεις το επίπεδο 
φόρτισης των συσσωρευτών που δίνουν την κίνηση στο 
υποβρύχιο, δεν πρέπει πέσει κάτω από 80% . Η φόρτι-
ση των συσσωρευτών σε κατάδυση, γίνεται με το σύ-
στημα ενός αναπνευστήρα ( Snorkel), δηλαδή ενός 
σωλήνα εκτός νερού που δίνει αέρα στις μηχανές Diesel, 
ώστε να παράγεται ρεύμα και να φορτίζοντα οι συσ-
σωρευτές του. Η απόσταση Ναυστάθμου-Κυρήνειας 
είναι 575 ναυτικά μίλια. Τα υποβρύχια απείχαν ο Νη-
ρέας 27 ώρες και ο Γλαύκος 7,5 ώρες από Κύπρο και ο 
Γλαύκος 16 ώρες από λιμένα Κυρήνειας. Συνολικά τα 
δύο υποβρύχια διέθεταν φόρτο τορπιλών με μεγάλη 

H Δυνατότητα των Ελληνικών Ενόπλων  
Δυνάμεων να Υποστηρίξουν την Κύπρο  
το ’64, ’67, και ’74

Του Αντιναυάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου ΠΝ
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ισχύ πυρός, ο Νηρέας 10 τορπίλες ( 4 SST4, 4 MK37II 
και 3 ΜΚ37ΙΙΙ) και ο Γλαύκος 13 τορπίλες ( 6 SST4 και 7 
ΜΚ37ΙΙ/ΙΙΙ) έτοιμες να βληθούν κατά στόχων επιφανεί-
ας και υποβρυχίων. Με το απόθεμα κυρίως των 10 
σύγχρονων τορπιλών (SST4) και από ασφαλή απόστα-
ση μπορούσαν να βυθίσουν τα 5 τουρκικά αντιτορπι-
λικά τύπου FRAM I, που δρούσαν στην Κύπρο. Το απο-
τέλεσμα της βύθισης των τουρκικών αντιτορπιλικών θα 
ήταν η απώλεια του θαλασσίου ελέγχου στο θέατρο 
επιχειρήσεων της Κύπρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 
18 Ιουλίου 1974 ο Νηρέας είχε εκτελέσει εκπαιδευτική 
βολή τορπίλης SST4, που ήταν η 1η επιτυχής βολή από 
την παραλαβή των νέων υποβρυχίων, λόγω προβλη-
μάτων τόσο στο Σύστημα Διευθύνσεως Βολής, όσο και 
στις τορπίλες. Επίσης με τις αμερικανικές τορπίλες ΜΚ 
37ΙΙ/ΙΙΙ, μπορούσαν να πλήξουν πλοία επιφανείας αρ-
ματαγωγά/οχηματαγωγά και τα παλαιά υποβρύχια. 
Όσον αφορά τις ναυτικές μονάδες επιφανείας, έγινε 
μεταστάθμευση 2 τορπιλακάτων τύπου Nasty στον Άγιο 
Νικόλαο Κρήτης, όπως προέβλεπε το σχέδιο Κ/ΑΕΔ, 
περί στρατιωτικής συνδρομής στην Κύπρο. 

Επίσης τα υποβρύχια Τρίτων (S112) και Πρωτεύς 
(S113) που βρισκόταν βόρεια και ανατολικά αντίστοιχα 
της Ρόδου από 11 Αυγούστου 1974, διατάχθηκαν με 
την εκδήλωση του Αττίλα ΙΙ, στις 15 Αυγούστου να 
πλεύσουν εν καταδύσει βορείως Κύπρου και να εγκα-
ταστήσουν επιθετική περιπολία ανάμεσα στις Κυπρι-
ακές και Τουρκικές ακτές. Ενώ απείχαν : ο Τρίτων 130 
ναυτικά μίλια και ο Πρωτεύς 100 ναυτικά μίλια από την 
Κυρήνεια, στις 17 Αυγούστου διατάχθηκαν να επανα-
πλεύσουν στους τομείς πέριξ της νήσου Ρόδου.

Επίσης έγιναν δύο προσπάθειες μεταφοράς της Β 
μοίρας καταδρομών (έδρα Ρεντίνα) με πολιτικά αερο-
σκάφη τύπου Boeing 707 της Ολυμπιακής: α) η επι-
χείρηση Αλέξανδρος Ι, με την μετέφερα της από την 
Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο και προορισμό την Λευκω-
σία, αλλά λόγω κωλυσιεργίας του επικεφαλής της μα-
ταιώθηκε, με πρόφαση ότι τα αεροσκάφη θα έφθαναν 
ξημέρωμα, β) η άλλη επιχείρηση Αλέξανδρος ΙΙ, από 
την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά πάλι για τον ίδιο 
λόγω ακυρώθηκε (Λέγεται ότι και τις δύο περιπτώσεις 
υπήρξε άρνηση του Διοικητού της Β μοίρας καταδρομών 
με σωρεία προφάσεων). 

Στις 22 Ιουλίου 1974 10 αεροσκάφη δίωξης βομβαρ-
δισμού τύπου F-4E, ότι πιο σύγχρονο Β γενιάς που δι-
έθετε η ελληνική αεροπορία, παρέμεναν στο αεροδρό-
μιο του Ηρακλείου σε 5λεπτη ετοιμότητα, για 
προσβολή του τουρκικού προγεφυρώματος. Τα 8 από 
τα αεροσκάφη, θα εκτελούσαν την αποστολή στην 
Κύπρο και τα υπόλοιπα 2, θα ήταν σε ρόλο προστασίας 
τους και ετοιμότητας αναχαίτισης των εχθρικών αερο-
σκαφών. Βέβαια η διαταγή για απογείωσή τους δεν 

δόθηκε ποτέ. Τα αεροσκάφη αυτά έφεραν το Αδρανει-
ακό Σύστημα Ναυτιλίας, Ιnertial Navigation System 
(INS), το οποίο με την τοποθέτηση συντεταγμένων (Way 
Points), το σύστημα ακολουθούσε τα σημεία αυτά και 
έδινε την δυνατότητα να γνωρίζει ο πιλότος την ακριβή 
θέση του αεροπλάνου ως τον στόχο, με φόρτο από 
βόμβες Cluster Bomb Unit (CBU) και πυρομαχικά πυ-
ροβόλων. Οι τούρκοι δεν διέθεταν αυτόν τον τύπο 
αεροσκαφών, βέβαια νεότερα στοιχεία αποδεικνύουν 
ότι είχαν προσγειωθεί κάποια διερχόμενα F-4E ιρανικά 
στα αεροδρόμιά τους, χωρίς να μπορούν να τα χρησι-
μοποιήσουν, διότι δεν είχαν εκπαιδευμένους πιλότους 
και δεν ήταν επιχειρησιακά. 

Αντιθέτως με τα 15 μεταγωγικά Noratlas Nord 
N2501D της δεκαετίας του 50 που δεν είχαν κανένα 
ραδιοναυτιλιακό βοήθημα, η πολεμική αεροπορία 
εκτέλεσε στις 22 Ιουλίου την μοναδική αποστολή αυ-
τοκτονίας ‘Νίκη’, μεταφέροντας την Α Μοίρα Καταδρο-
μών με 300 άνδρες, μέρος της Γ Μοίρας Αμφιβίων 
Καταδρομέων με 60 άνδρες και βαρύ οπλισμό με πυ-
ρομαχικά, από το αεροδρόμιο Σούδας στο αεροδρόμιο 
Λευκωσίας και επέστρεψαν. Τα συνόδευσαν αεροσκά-
φη F-102A σε ρόλο αναχαίτισης όταν εισήλθαν στο 
Ελληνικό FIR. Επέστρεψαν πίσω με απώλειες τριών 
αεροσκαφών, ένα βλήθηκε από φίλια πυρά και τα άλλα 
δύο εγκαταλείφθηκαν λόγω εκτεταμένων ζημιών, 4 
αεροπόρων και 29 καταδρομέων. Η αποστολή αυτή δεν 
προβλεπόταν σε κανένα σχέδιο, αλλά την αποφάσισε 
το Πολεμικό Συμβούλιο και υπεύθυνο για την αποστο-
λή ήταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Αερο-
πορίας (ΚΕ/ΔΑ). Επιπρόσθετα κατά την αποστολή των 
αεροσκαφών Noratlas, είχε διατεθεί η τορπιλάκατος 
Ανδρομέδα τύπου Nasty, η μία εκ των δύο που είχαν 
μεταστάθμευση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με αποστο-
λή την έρευνα και διάσωση, Search and Rescue (SAR).

Επίσης το παλαιό αρματαγωγό Λέσβος L172 πρώην 
αμερικανικής κατασκευής Landing Support Tank (LST) 
με οπλισμό 8 πυροβόλα των 40 χιλιοστών Bofors και 6 
πυροβόλα Oerlikon των 20 χιλιοστών, δηλαδή καμία 
αντιαεροπορική προστασία, τόσο λόγω απηρχαιωμένου 
οπλισμού του ΒΠΠ, όσο και λόγω τύπου πλοίου, που 
μετέφερε στις 21 Ιουλίου την νέα ελληνική δύναμη 
Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) την αποβίβασε και παρέλαβε την πα-
λαιά. Ακολούθως ξανά γύρισε και αποβίβασε την παλαιά 
ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, στην συνέχεια εκτέλεσε ναυτικό 
βομβαρδισμό με τα πυροβόλα των 40 χιλιοστών και 
ανάλωσε περίπου 4.500 βλήματα, κτυπώντας ένα τουρ-
κοκυπριακό θύλακα στην Πάφο, ο οποίος στην συνέχεια 
παραδόθηκε στους ελληνοκυπρίους. Το αρματαγωγό 
κινήθηκε ανατολικά και μετά νότια προς Αίγυπτο με 
σιγή στον ασύρματο, ανέστρεψε δυτικά και κατέπλευ-
σε στην Σούδα. Το γεγονός της εμπλοκής του αρματα-
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γωγού Λέσβος, μαζί με τις πληροφορίες για ελληνική 
νηοπομπή, λόγω των κινήσεων των ελληνικών υποβρυ-
χίων (Subnote) που από πιθανό ελληνικό λάθος ή σκό-
πιμα δηλώθηκαν στο σύστημα υποτύπωσης του ΝΑΤΟ 
και άρα γνώριζαν και οι τούρκοι τις κινήσεις τους, της 
κίνησης του Οχηματαγωγού Ρέθυμνο με το 573 Τάγμα 
Πεζικού, άρματα και 500 κυπρίους φοιτητές που απέ-
πλευσε από Πειραιά και τελικά κατέπλευσε στη Ρόδο, 
προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση στους τούρκους που 
πίστεψαν, ότι στην περιοχή υπάρχουν ελληνικά αντι-
τορπιλικά που συνοδεύουν μια νηοπομπή. Σαν αποτέ-
λεσμα αυτού ήταν, ότι μετά από εσφαλμένη πληροφο-
ρία στις 21 Ιουλίου και περί ώρα 10.00 να διαταχθεί η 
2η Μοίρα των Αντιτορπιλικών που υποστήριζαν την 
απόβαση με πυρά, τα Adatepe D-353, Tinaztepe D-355, 
Kocatepe D-354, Mustafa Fevzi Cakmak D-351 (ενώ το 
Icel D-344 συνέχισε τα πυρά υποστήριξης) να πλεύσουν 
προς αναξήτηση και καταστροφή της. Στην συνέχεια 
νέα αναφορά επιβεβαιώνει την ύπαρξη ελληνικής νηο-
πομπής, ενώ το Αντιτορπιλικό Tinaztepe D-355 διατάσ-
σεται να πλεύσει βόρεια για ναυτικό βομβαρδισμό. 
Τότε η τουρκική αεροπορία, διατάσσεται να επιτεθεί 
στην θεωρούμενη ως ελληνική δύναμη των τριών πλοί-
ων, στη θέση 24-30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της 
Πάφου, δηλαδή των τουρκικών αντιτορπιλικών: Adatepe 
D-353, Mustafa Fevzi Cakmak D-351 και Κotsatepe 
(D354), που επιχειρούσαν εντοπισμό της υποτιθέμενης 
ελληνικής δύναμης έξωθεν της Πάφου. Οι δυο χώρες 
είχαν τα ίδια αμερικανικής κατασκευής αντιτορπιλικά 
του ΒΠΠ, με κοινά χαρακτηριστικά, που οι πιλότοι ήταν 
δύσκολο να τα ξεχωρίσουν. Με αποτέλεσμα να επιτε-
θούν τα τουρκικά αεροσκάφη, το 1o κύμα με 16 F-100C/D 
της 111ης μοίρας στις 15.00 και το 2ο κύμα με 12 F-104G 
της 141ης μοίρας στις 16.43 με ρουκέτες και βόμβες. 
Επίσης ακολούθησε και το 3ο κύμα με 16 F-100C/D της 
181ης μοίρας στις 19.20, με αποτέλεσμα να βυθίσουν 
το Κotsatepe D354, το Adatepe D-353 να καταστεί άχρη-
στο από τις πολλές ζημιές που υπέστη, το Tsakmak 
D-351 να υποστεί πολλές ζημιές και να προκληθούν 
συνολικά εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες. Επίσης 
καταρρίφθηκε και ένα τουρκικό αεροσκάφος. Το περι-
στατικό αυτό δεικνύει ότι η επιχείρηση ελληνικών 
ναυτικών μονάδων την ημέρα στην ανοικτή θάλασσα, 
με αντιαεροπορική άμυνα παλαιού τύπου, ανίσχυρη 
και χωρίς επαρκή αεροπορική κάλυψη ώστε να υπάρ-
χει τοπική αεροπορική υπεροχή ήταν καταδικασμένη. 
Τα ελληνικά και τα τουρκικά αντιτορπιλικά αμερικανικής 
κατασκευής του ΒΠΠ, ήταν εφοδιασμένα με οπλισμό 
και συστήματα για ελικοφόρα αεροσκάφη και όχι για 
αεριωθούμενα Α γενιάς όπως τα F-100C/D, F-102 και 
F-104 που διέθετε σε μεγάλους αριθμούς η τουρκική 
αεροπορία. Τα αλλεπάλληλα κύματα των επιτιθεμένων 

τουρκικών αεροσκαφών 44 συνολικά, ήταν αδύνατον 
να τα παρακολουθήσουν τα συστήματα διευθύνσεως 
βολής των πλοίων και να τα καταρρίψουν, είχε υποστεί 
μείωση η ικανότητα (στόμωσε, έγινε κορεσμός) της 
αντιαεροπορικής τους άμυνας. Το μόνο που μπορούσαν 
να εκτελέσουν ήταν βολές φραγμού και τυχαία να κα-
ταρριφθεί κάποιο αεροσκάφος. Τα πλοία βλήθηκαν με 
πολλές ρουκέτες και βόμβες γενικής χρήσης, από πολ-
λές και διαφορετικές κατευθύνσεις, όταν έγινε αντιλη-
πτό το λάθος ήταν πλέον αργά. 

Στις 22 Ιουλίου 1974 2 Ελληνικά αεροσκάφη F-5A 
της 111 Πτέρυγας Μάχης Αγχιάλου, ενεπλάκησαν σε 
αερομαχία με δύο τουρκικά αεροσκάφη F-102A, στην 
περιοχή Αγίου Ευστρατίου και Λήμνου, με αποτέλεσμα 
το ένα να καταστραφεί από βολή ελληνικού πυραύλου 
αέρος-αέρος Sidewinder και του άλλου αποπροσανα-
τολίστηκε ο πιλότος του και κινήθηκε δυτικά μέχρι το 
αεροδρόμιο της Τανάγρας, ανέστρεψε και κινήθηκε 
ξανά ανατολικά, όπου κατέπεσε στα παράλια της Σμύρ-
νης λόγω έλλειψης καυσίμων, ο δε πιλότος του τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα. Δυστυχώς την ίδια μέρα υπήρξε 
και μία απώλεια ελληνικού αεροσκάφους αναχαίτησης 
F-5A, το οποίο μετά από αναχαίτηση τουρκικού σχη-
ματισμού έμεινε από καύσιμα και στην προσπάθεια να 
προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας συνετρίβη 
με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής του. 

Με το οχηματαγωγό (Ο/Γ) Ρέθυμνο έγινε προσπά-
θεια μεταφοράς του 573 τάγματος πεζικού, μίας ίλης 
μέσων αρμάτων και 500 εθελοντών κυπρίων, από τον 
Πειραιά στην Λεμεσό (όπου η απόσταση είναι 540 
ναυτικά μίλια), όταν έφθασε η πληροφορία όμως ότι 
στα νότια της Κύπρου περιπολεί τουρκική ναυτική 
δύναμη, οπότε το οχηματαγωγό κατόπιν διαταγής επέ-
στρεψε και αποβίβασε τα στρατεύματα στην Ρόδο. 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί και η μεταφορά 
2.500 τόνων πολεμοφοδίων με μικρά εμπορικά πλοία 
στην Κύπρο. Τα πλοία επιτάχθηκαν σε συνεργασία της 
Ναυτικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και του Λιμενικού 
Σώματος. Εκτέλεσαν από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 30 
Ιουλίου τις μεταφορές από Πειραιά και Αμφιάλη με 
κατάπλου νυκτερινές ώρες στο λιμάνι της Λεμεσού. Το 
πρώτο ήταν το Οχηματαγωγό Αιγαίον που κατέπλευσε 
την 23 Ιουλίου στις 23.00, το δεύτερο ήταν το μότορσιπ 
M/S Ευάγγελος που κατέπλευσε την 25 Ιουλίου στις 
23.59, το τρίτο μότορσιπ M/S που κατέπλευσε τα με-
σάνυκτα 27/28 Ιουλίου και τέλος το τέταρτο μότορσιπ 
M/S Spica που κατέπλευσε την 30 Ιουλίου στις 23.00.

Επίσης εκτελέστηκαν με πολιτικά αεροσκάφη της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, μεταφορές στην Κύπρο ελα-
φρού οπλισμού και πυρομαχικών.
Συμπεράσματα
Οι αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδος τόσο στον Έβρο, 



Ιανουάριος   •  Φεβρουάριος 2023 31Ιστορικά θέματα

όσο και στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου έχουν βελτι-
ωθεί κατακόρυφα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που 
έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Τα νησιά διαθέτουν 
πλέον άμυνα, η οποία συνεχώς βελτιώνεται (ιδιαίτερα 
μετά το 1974). Στις χερσαίες δυνάμεις στον Έβρο αν και 
η αναλογία είναι 1:3 υπέρ των τούρκων, αυτό εξουδε-
τερώνεται με την καλή ελληνική άμυνα : λόγω του 
στενού πλάτους του μετώπου, του υδάτινου εμποδίου 
του ποταμού Έβρου και της ύπαρξης συγχρόνων αρμά-
των μάχης ΑΜΧ30, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης 
ΑΜΧ10Ρ και τελευταίου τύπου αντιαρματικών όπλων. 
Τέλος στις αεροναυτικές δυνάμεις υπάρχει σαφής ποι-
οτική υπεροχή της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι η αριθ-
μητική υπεροχή δεν αποτελεί πανάκεια για τις πολεμι-
κές επιχειρήσεις, όπως είχε ήδη καταδειχτεί κατά τις 
Αραβοϊσραηλινές συγκρούσεις, όπως στον πόλεμο του 
Γιομ Κιπούρ του 1973.

Το υπάρχον τότε σχέδιο Κ /ΑΕΔ εμπλοκής των ελλη-
νικών δυνάμεων στην Κύπρο του 1968, προέβλεπε για 
πρώτη φορά σχέδια για την άμυνα της νήσου : για τον 
στρατό ξηράς την διάθεση της ΕΛΔΥΚ και 2 ταγμάτων 
πεζικού, για το ναυτικό 1 υποβρυχίου και 2 τορπιλακά-
των και για την αεροπορία μία μοίρα 18 αεροσκαφών 
F-84F για εφάπαξ προσβολή της τουρκικής αποβατικής 
δυνάμεως. Ακολούθως έγιναν ανανεώσεις και βελτιώ-
σεις το 1970 και 1971, με την πρόσκτηση τόσων συγ-
χρόνων οπλικών συστημάτων : υποβρυχίων τύπου 209, 
πυραυλακάτων τύπου combattane ΙΙ και αεροσκαφών 
Β γενιάς τύπου F-4E. Είναι απορίας άξιο γιατί το σχέδιο 
Κ /ΑΕΔ που είχε ανανεωθεί εγκαίρως στις 22 Οκτωβρί-
ου 1973 με νέο, δεν περιελάμβανε 1 ή 2 σύγχρονα 
υποβρύχια τύπου 209 (καθόσον το ελληνικό ναυτικό 
διαθέτει πλέον 7 υποβρύχια, έναντι των 2 που διέθετε 
το 1968) και προσθήκη εναλλακτικά 2 σύγχρονων πυ-
ραυλακάτων τύπου combattane II με κατευθυνόμενα 
βλήματα, μαζί με τις δύο τορπικλακάτους τύπου Nasty. 
Βέβαια το ανωτέρω σχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, 
ούτε στον Αττίλα Ι και ούτε στον Αττίλα ΙΙ, γεγονός που 
προκάλεσε πτώση στο ηθικό του προσωπικού των ενό-
πλων δυνάμεων . 

Κατά την εισβολή στην Κύπρο, στις φάσεις του Ατ-
τίλα Ι από 20 έως 23 Ιουλίου και του Αττίλα ΙΙ από 14 
έως 16 Αυγούστου δεν χρησιμοποιήθηκαν : ούτε τα 
σύγχρονα υποβρύχια 209 και οι πυραυλάκατοι τύπου 
combattane II, ούτε τα σύγχρονα αεροσκάφη δίωξης 
βομβαρδισμού F-4E Fhantom και άλλα οπλικά συστή-
ματα πού διέθετε η Ελλάδα. Ιδιαίτερα στον Αττίλα ΙΙ 
καμία προσπάθεια δεν κατέβαλε η Ελλάδα να βοηθήσει 
τον αγώνα στην Κύπρο, αντιθέτως προβλήθηκε η δι-
καιολογία, ότι: η Κύπρος κείται μακράν. Επίσης ήταν 
ακατανόητη η επιμονή της στρατιωτικής ηγεσίας, ότι 
είναι ανέφικτη η ενίσχυση της Κύπρου (ίσως εάν συ-

ναινούσαν, θα φαινόταν αδικαιολόγητη, η μη αποστο-
λή στρατιωτικής υποστήριξης στον Αττίλα Ι ) . Επιπλέον 
οι κυπριακές και ελληνικές δυνάμεις διατάχθηκαν να 
απαγκιστρωθούν από τις θέσεις τους και να υποχωρή-
σουν για να μην υπάρξουν απώλειες. Γεγονός το οποίο 
δυσαρέστησε σφόδρα τον Κυπριακό λαό, που αισθάν-
θηκε ότι έμεινε αβοήθητος και από την δημοκρατική 
κυβέρνηση του 1974.

Οι τούρκοι είχαν τα πλεονεκτήματα του αιφνιδιασμού 
και της κοντινής απόστασης από το θέατρο επιχειρή-
σεων στην Κύπρο. Καθόρισαν εξαρχής ως Αντικειμενι-
κό Σκοπό (ΑΝΣΚ) την κατάληψη μέρους του κυπριακού 
εδάφους (του 37%) . Είχαν διαθέσει το 50% των απο-
βατικών τους, το 50%-56% των αντιτορπιλικών, το 33%-
46% των υποβρυχίων και το 42% των αεροπορικών τους 
δυνάμεών στο θέατρο επιχειρήσεων της Κύπρου. Τα 
διδάγματα που έλαβαν το 1964 και το 1967 τα μετου-
σίωσαν σε πράξεις, διόρθωσαν αδυναμίες, εκπαιδεύ-
τηκαν, μελέτησαν, κατασκεύασαν κυρίως εγχώρια πο-
λεμικά μέσα, αποκτήσαν εμπειρία, ετοιμάστηκαν 
μεθοδικά και αποφασιστικά με εμμονή και προσήλωση 
στον στόχο τους. Οι Έλληνες πίστευαν ότι η εμπλοκή 
δυνάμεων τους στο νησί, θα προκαλούσε Ελληνοτουρ-
κικό πόλεμο, γεγονός που δεν ευσταθεί. Διότι όπως 
τεκμαίρεται, τόσο στην Ανατολική Θράκη είχαν απλώς 
αυξημένη ετοιμότητα με ενίσχυση των στρατευμάτων 
τους, όσο δε απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου δεν 
υπήρχε αξιόλογη συγκέντρωση τουρκικών στρατευμά-
των ώστε να επίκειται πιθανή απόβαση, σε συνδυασμό 
και με την έλλειψη επαρκών μέσων, διότι μεγάλος 
αριθμός τους είχε διατεθεί στην Κύπρο. Από την άλλη 

Bομβαρδισμός Αμμοχώστου.
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πλευρά, οι τούρκοι πίστευαν ότι θα εκδηλωθεί ελληνι-
κή δυναμική αντίδραση στην Κύπρο, η οποία δεν ήρθε 
ποτέ. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία να κτυπηθεί η τουρκική 
αποβατική δύναμη, που ήταν η Αχίλλειος Πτέρνα και 
το αρχικά μικρό προγεφύρωμα που κατάφεραν να 
δημιουργήσουν την πρώτη μέρα. 

Η εμπλοκή των Ελλήνων -την οποία θεωρούσαν 
σημαντική απειλή οι τούρκοι- δεν απαιτούσε κήρυξη 
πολέμου στην Τουρκία αλλά αντιθέτως ‘χειρουργικά 
κτυπήματα’, διότι οι τούρκοι επικεντρώθηκαν αποκλει-
στικά στις επιχειρήσεις στο κυπριακό χώρο και δεν 
εκδήλωσαν πρόθεση επέκτασης της σύγκρουσης σε 
άλλα εδαφικά ή θαλάσσια σημεία μεταξύ των δύο 
χωρών, εκτός από κάποιες παραβάσεις- παραβιάσεις 
αεροσκαφών τους στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή ο πόλε-
μος που διεξήγαγαν στην Κύπρο οι τούρκοι, περιορί-
στηκε αποκλειστικά στο νησί και στην εμπόλεμη ζώνη 
των 40 ναυτικών μιλίων γύρω από την Κύπρο, ήταν ένα 
είδος τοπικού πολέμου. Επέδειξαν αποφασιστικότητα 
και εμμονή στον σκοπό τους, που απορρέει και από το 
γεγονός ότι οι τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κτύπη-
σαν το στρατόπεδο και την Ελληνική Δύναμη Κύπρου 
(ΕΛΔΥΚ), καθώς και τα θεωρούμενα ως ελληνικά αντι-
τορπιλικά στο θέατρο επιχειρήσεων της Κύπρου. Μάλ-
λον ήταν τόσο σίγουροι και αποφασιστικοί για τον 
εαυτόν τους και τόλμησαν όπως πάντα.

Οι μεμονωμένες περιπτώσεις εμπλοκής ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων στο θέατρο επιχειρήσεων της Κύ-
πρου κατέδειξαν την ικανότητα και την αποτελεσματι-
κότητα, έστω και σε ατομικού τύπου αποστολές/επι-
χειρήσεις/πρωτοβουλίες :

α) Η επιχείρηση ‘ΝΙΚΗ’ μεταφοράς 300 καταδρομέ-
ων και 60 αμφίβιων καταδρομέων με τα παλαιά αερο-
σκάφη ήταν ηρωική πράξη, εκτελέστηκε νυκτερινές 
ώρες χωρίς προετοιμασία, πληροφορίες, ραδιοναυτι-
λιακά βοηθήματα, μηχανικά προβλήματα και νυκτερι-
νή προσγείωση στην Λευκωσία με βομβαρδισμένους 
τους διαδρόμους του αεροδρομίου. Χαρακτηρίστηκε 
ως επιχείρηση αυτοκτονίας και κατέδειξε την εμπειρία, 
το θάρρος, τον επαγγελματισμό και την τόλμη των 
Ελλήνων πιλότων. Επίσης το θάρρος και την τόλμη των 
καταδρομέων, που πολέμησαν αποτελεσματικά στις 
μάχες πέριξ του αεροδρομίου της Λευκωσίας και κα-
τάφεραν να μην καταληφθεί από τους τούρκους.

β) Η αερομαχία των δύο ελληνικών F-5A με τα δύο 
τουρκικά F-102A στο Βόρειο Αιγαίο, είχαν κατάληξη την 
κατάρριψη του ενός και την πτώση του άλλου λόγω 
έλλειψης καυσίμων. Γεγονός που κατέδειξε τον επαγ-
γελματισμό, την ψυχραιμία, την εμπειρία και την απο-
τελεσματικότητα των Ελλήνων πιλότων της αναχαίτησης.

γ) Η πρωτοβουλία του Κυβερνήτη του αρματαγωγού 
ΛΕΣΒΟΣ L-172 Πλωτάρχη Ελευθερίου Χανδρινού Π.Ν, 

να εκτελέσει ναυτικό βομβαρδισμό στην ξηρά μετά από 
αίτημα της Εθνοφρουράς και να βοηθήσει τις κυπρια-
κές δυνάμεις να καταλάβουν τουρκοκυπριακό θύλακα 
στην Πάφο, κατέδειξε αποφασιστικότητα, τόλμη και 
θάρρος. Επιπρόσθετα με την κίνηση του να κατευθυν-
θεί ανατολικά και νότια προς Συρία, αντί δυτικά όπως 
ήταν το φυσιολογικό, προκάλεσε πλήρη σύγχυση στους 
τούρκους με αποτέλεσμα να βυθίσουν/καταστρέψουν 
τουρκικά αντιτορπιλικά. Αυτό το εγχείρημα κατέστη 
δυνατό λόγω της ευφυΐας, της ναυτοσύνης και της 
αυξημένης γνώσης της ναυτικής τακτικής, του Κυβερ-
νήτη Πλωτάρχη Ελευθερίου Χανδρινού Π.Ν .

δ) Οι μεταφορές πολεμοφοδίων από Πειραιά στο 
λιμένας Λεμεσού σε εμπόλεμη ζώνη, με κατάπλου των 
εμπορικών πλοίων νυκτερινές ώρες, κατέδειξε το θάρ-
ρος, την τόλμη και την ναυτοσύνη του Έλληνα ναυτικού. 

ε) Οι μεταφορές με αεροσκάφη της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας ελαφρού οπλισμού και πυρομαχικών. 

Οι νυκτερινές αποστολές που εκτελέστηκαν στη 
Κύπρο, όπως η επιχείρηση ΝΙΚΗ στις 21/22 Ιουλίου και 
οι μεταφορές πολεμοφοδίων από 23 έως 30 Ιουλίου, 
έδειξαν ότι την νύκτα δεν υπήρχε αυστηρή έως καθόλου 
αεροπορική και ναυτική επιτήρηση, στην ζώνη απο-
κλεισμού της Κύπρου στα νότια όπως είχαν εξαγγείλει 
οι τούρκοι. Άρα μπορούσε να ενισχυθεί το νησί τις 
νυκτερινές ώρες με θαλάσσιες μεταφορές μονάδων 
πεζικού, αρμάτων μάχης, πυροβολικού και υλικών. Η 
προσπάθεια αυτή προϋπόθετε κατάλληλα σχεδιασμέ-
νη και συντονισμένη αεροναυτική επιχείρηση, με μικρή 
δύναμη αεροσκαφών και πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον 
ημερήσιο πλου των πλοίων ο οποίος θα γινόταν μακράν 
και πολύ νότια (100-150 ναυτικά μίλια) από τις ακτές 
της Τουρκίας, πιο κάτω και από το ύψος της Κύπρου 
την ημέρα και την νύκτα θα πλησίαζαν από νότια κα-
τεύθυνση το λιμάνι της Λεμεσού. 

Ενδεικτικά η ελληνική αεροπορία είχε την δυνατό-
τητα να εκτελέσει τις παρακάτω αποστολές στο Κυπρι-
ακό θέατρο επιχειρήσεων.

Α) από 20 έως 22 Ιουλίου: προσβολές του τουρκικού 
αποβατικού στόλου και του προγεφυρώματος πολλές 
φορές.

Β) από 23 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου: πτήσεις επί-
δειξης παρουσίας της, οι οποίες θα δείκνυαν θέληση 
και θα αποθάρρυναν την προέλαση των τούρκων και 
θα προκαλούσαν αναδιάταξη της τουρκικής αεροπο-
ρίας.

Γ) από 14 έως 16 Αυγούστου: 1) περιορισμένες 
επιχειρήσεις προσβολής στόχων ξηράς και παροχή 
εγγύς υποστήριξη στα φίλια μαχόμενα τμήματα (όπως 
οι δυνάμεις τις ΕΛΔΥΚ που μάχονταν επί τριήμερο, 
χωρίς αεροπορική κάλυψη). 2) περιορισμένες αεροπο-
ρικές επιχειρήσεις που θα ασκούσαν πίεση και θα πε-
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ριόριζαν την δράση της τουρκικής αεροπορίας.
Σημαντικό αρνητικό στοιχείο για την περίοδο της 

εισβολής και προέλασης των τουρκικών δυνάμεων στην 
Κύπρο, ήταν η έλλειψη πληροφοριών για την διάταξη 
των τουρκικών αεροσκαφών. Εάν υπήρχε δράση της 
ελληνικής αεροπορίας θα καταδεικνυόταν η διάταξή 
τους μέσω της αεροπορικής αντίδρασης τους. 

Η Ελλάδα στον Αττίλα Ι επέδειξε διστακτικότητα, 
αδυναμία εκτίμησης της κατάστασης, ατολμία, σύγχυ-
ση, αδυναμία ανταπόκρισης και οι υπεύθυνοι πληθώ-
ρα δικαιολογιών, που δεν εφάρμοσαν τα προβλεπόμε-
να σχέδια και δεν εκτέλεσαν το καθήκον τους απέναντι 
στον Ελληνισμό της Κύπρου, που στο κάτω κάτω ήταν 
υπεύθυνοι για την συνταγματική εκτροπή στο νησί, 
από την στιγμή που βάλλονταν ελληνικά τμήματα της 
ΕΛΔΥΚ και η Τουρκία δεν τηρούσε κανένα κανόνα. Πα-
ραβίαζε την εκεχειρία, τα στρατεύματά της έκαναν 
πληθώρα ‘εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας’, έδιω-
χναν κατοίκους από τα σπίτια και της περιουσίες τους 
και εκτελούσαν ένστολους και αμάχους. Στην συνέχεια 
η Ελλάδα στον Αττίλα ΙΙ επέδειξε πλήρη αδράνεια, 
απραξία και αδιαφορία. Εκτιμάται ότι εάν η δύναμή 
των συγχρόνων αεροσκαφών F-4E δρούσε κατά κύμα-
τα στον Αττίλα ΙΙ, σε συνεργασία με τα μαχόμενα κυ-
πριακά και ελληνικά τμήματα θα επηρέαζαν την προέ-
λαση των τούρκων και θα εμψύχωναν τον κυπριακό 
λαό, ώστε να πολεμήσει με ηθικό και όχι να νιώθει 
εγκαταλελειμμένος. 

Βέβαια με υποκειμενικές εκτιμήσεις, πιθανές/ενδε-
χόμενες ενέργειες και υποθέσεις εκ των υστέρων, δεν 
προσεγγίζεται η πραγματικότητα, αλλά ούτε αλλάζει η 
κατάσταση, αντιθέτως δημιουργείται μία εικονική απει-
κόνιση του τι θα θέλαμε να γίνει και δεν έγινε ποτέ. 
Βέβαια τα διδάγματα των παθημάτων και των παρα-
λείψεων αποτελούν οδηγό για βελτίωση και αποφυγή 
των ίδιων λαθών. 
Γενικά Συμπεράσματα
Αποτέλεσμα της μελέτης των Κυπριακών κρίσεων του 
1964, 1967 και του 1974, όσον αφορά την υποστήριξη 
από την Ελλάδα στρατιωτικά της Κύπρου είναι, στην 
μεν κρίση του 1964 χωρίς αξιόλογες δυνατότητες έστει-
λε αεροσκάφη της και συγχρόνως μία μεραρχία πεζικού 
σταδιακά, την οποία μετά την εκδήλωση της κρίσης του 
1967, την απέσυρε σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 
ιδίου έτους, μέχρι τον Ιανουάριο του 1968. 

Διαφαίνεται ιστορικά, ότι μετά την ανακαίνιση από 
την Ελλάδα του κυπριακού ζητήματος στις αρχές της 
δεκαετίας του 50, οι ΗΠΑ με προτροπή της Μεγάλης 
Βρετανίας, δεν της χορηγούσαν ποσοτικά και ποιοτικά 
οπλικά συστήματα, εν αντιθέσει με την Τουρκία. Με 
αντικειμενικό σκοπό την αδυναμία στρατιωτικής επέμ-
βασης της Ελλάδος στην Κύπρο. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός, όταν το 1950 αποφασίστηκε η παραχώρηση 
του πρώην Ιταλικού καταδρομικού EUGENIO DI SAVOIA 
στο ελληνικό ναυτικό, ως μέρος των Ιταλικών επανορ-
θώσεων για τον τορπιλισμού του Καταδρομικού Έλλη 
τον δεκαπενταύγουστο του 1940 στην Τήνο, η Μεγάλη 
Βρετανία διαφώνησε και προσπαθούσε να ακυρώσει 
την παράδοση ενός μεγάλου πλοίου στην Ελλάδα, ώστε 
να μην έχει την δυνατότητα να επιχειρεί στην Κύπρο. 
Επίσης μέχρι το τέλος του 1970 το ναυτικό διέθετε 
μικρό αριθμό παλαιών υποβρυχίων (περίπου 3 ή 4) και 
μέχρι τον Απρίλιο του 1974 η πολεμική αεροπορία 
διέθετε παλαιά αεροσκάφη Διώξεως-Βομβαρδισμού 
(ΔΒ) τύπου F-84F, που αδυνατούσαν να επιχειρήσουν 
στην Κύπρο. Έφθαναν οριακά με τις μεγάλες εξωτερικές 
δεξαμενές καυσίμου, με ιδανικές συνθήκες, πετώντας 
σε μεγάλο ύψος,με παραμονή στον εναέριο χώρο (on 
task) για 5 λεπτά και δεν μπορούσαν να γυρίσουν ασφα-
λώς σε ελληνικά αεροδρόμια.

Στην δε απόβαση των τούρκων στις 20 Ιουλίου 1974 
στην πρώτη φάση και στις 14 Αυγούστου στη δεύτερη 
φάση των επιχειρήσεων, όπου η Ελλάδα είχε σημαντι-
κά σύγχρονα οπλικά συστήματα και θα ανέτρεπαν τα 
δεδομένα για επιτυχία των τουρκικών επιδιώξεων στην 
Κύπρο, αλλά δεν επενέβη ποτέ. Βέβαια πλέον οι λόγοι 
ήταν άλλοι, θαμμένοι στις άστοχες και πολλές δικαιο-
λογίες : α). μικρός αριθμός σύγχρονων αεροσκαφών 
F-4E με πιλότους ανεκπαίδευτους και έλλειψη μηχα-
νισμών οπλισμού, β). η αδυναμία επιστροφής των 
αεροσκαφών F-84F στην Ελλάδα και με χρόνο παρα-
μονής (on task) στο νησί μόνο της τάξεως των 5 λεπτών, 
εφόσον τα χρησιμοποιούσαν, γ). η θαλάσσια ενίσχυ-
ση χωρίς αεροπορική υποστήριξη θα είχε μεγάλες 
απώλειες, δ). ο ενδεχόμενος εντοπισμός των ελληνικών 
αεροσκαφών, πλοίων και υποβρυχίων, ε) η άποψη 
περί του ανέφικτου της αποστολής ενισχύσεων, στ) 
η μη χρήση των πυραυλακάτων λόγω προβλημάτων 
των βλημάτων Exocet και τέλος ζ). η αριθμητική υπε-
ροχή των τουρκικών δυνάμεων ως δικαιολογίας για 
τα πάντα, των πρωταγωνιστών περί αδυναμίας δράσης 
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αποδυνάμωσης της 
ελληνικής άμυνας και κινδύνου γενικού πολέμου με 
την Τουρκία, που δεν ευσταθούν και δεν είχαν σχέση 
με τις στρατιωτικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων το 1974. Επίσης οι δικαιολογίες και οι προ-
φάσεις για πιθανές απώλειες, ώστε να μην γίνει κάποια 
στρατιωτική επιχείρηση από έμπειρους στρατιωτικούς 
δεν στέκουν και ιδιαίτερα από την στρατιωτική ηγεσία 
(Πρόεδρο Δημοκρατίας, Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων, 
Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων) του 1974, που οι περισ-
σότεροι δεν ήταν απόλεμοι, αλλά αντιθέτως είχαν 
εμπειρία από τον πόλεμο του 1940-41 και τον εμφύλιο 
πόλεμο του 1946-49.
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Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε το ανεξήγητο φαινό-
μενο να βάλλονται από εχθρικά πυρά ελληνικές δυνά-
μεις της ΕΛΔΥΚ τόσο στον Αττίλα Ι και στον Αττίλα ΙΙ, 
χωρίς έστω στοιχειώδη υποστήριξη από την ελληνική 
αεροπορία. Η δικαιολογία περί εντοπισμού και ανα-
χαίτησης των ελληνικών αεροσκαφών F-4E από τους 
Τούρκους πάνω από την Κύπρο, αποδυναμώθηκαν 
πλήρως σε παραπάνω αναφορές, για το ελλιπές δίκτυο 
ραντάρ της νότιας Τουρκίας και σε συνδυασμό με την 
χρήση των σύγχρονων αεροσκαφών  F-4E.

Η πρόφαση περί βουλγαρικής απειλής ήταν ανυπό-
στατος και τα περί Ελληνοτουρκικού πολέμου δεν είχαν 
βάση αληθείας. Στην μεν πρώτη περίπτωση μία χώρα 
του Συμφώνου της Βαρσοβίας θα επιτιθόταν σε μία 
νατοϊκή χώρα και θα γινόταν παγκόσμιος πόλεμος, πράγ-
μα αδύνατον καθόσον στον ψυχρό πόλεμο οι υπερδυ-
νάμεις κρατούσαν ισορροπίες. Στην δεύτερη περίπτωση 
οι ΗΠΑ μόλις είχαν σαφείς ενδείξεις για Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο, θα άφηναν την νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ να καταρρεύσει και βέβαια όχι, θα επενέβαιναν 
δραστικά και θα σταμάταγαν τους πάντες. 

Οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι οι Ελληνικές αεροναυτι-
κές δυνάμεις, θα επενέβαιναν κατά την εισβολή δυνα-
μικά, αλλά όταν διαπίστωσαν την Αδράνεια της Αθήνας 
αναθεώρησαν τα σχέδιά τους, στην περίοδο της εκε-
χειρίας και στον Αττίλα ΙΙ πέτυχαν πανεύκολα την κα-
τάληψη του 37% του νησιού. 

Οι Έλληνες συνήθισαν στις παρεμβάσεις του Αμε-
ρικανού Προέδρου το 1964 και 1967, καλόμαθαν στον 
ξένο παράγοντα και έκαναν λάθη συνεχώς χωρίς να 
σοβαρεύονται. Ελπίζοντας ότι θα σώζονται διαρκώς 
από τις ΗΠΑ, όμως στις 20 Ιουλίου 1974 δεν υπήρχε 
ισχυρός Πρόεδρος και έτσι δεν πίστευαν ούτε στα αυ-
τιά τους, αλλά ούτε και στα μάτια τους. Σωτήρια πα-
ρέμβαση ατυχώς δεν υπήρξε, ο υπουργός των εξωτε-
ρικών Χ. Κίσινγκερ άφησε τους τούρκους να δράσουν 
ανενόχλητοι και να καταλάβουν περιοχές σύμφωνα με 
τον χάρτη 9 (που παρουσίαζε τις κινήσεις των τουρκικών 
στρατευμάτων από 20 Ιουλίου στο Αττίλα Ι έως και το 
τέλος του Αττίλα ΙΙ ) των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ 
που υπήρχε πριν από τις 13 Αύγουστου, δηλαδή πριν 
και την προέλαση στις 14 Αυγούστου του Αττίλα ΙΙ . 

Στην Ελλάδα δεν έγινε κατανοητό, ότι στην Κύπρο 
έπρεπε να υπάρχουν Νατοϊκές δυνάμεις για τις ΗΠΑ 
και την Μεγάλη Βρετανία, είτε Ελληνικές είτε Τουρκικές 
που θα έλεγχαν το νησί πλήρως. Εφόσον οι Ελληνικές 
απέτυχαν το 1964-1967, έπρεπε να έρθουν οι Τουρκικές 
το 1974 να λύσουν το θέμα υπέρ του ΝΑΤΟ και να απο-
μακρύνουν τον Σοβιετικό κίνδυνο. Τελικά η Κύπρος 
έπεσε θύμα γεωπολιτικού παιχνιδιού στον ψυχρό πό-
λεμο, ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες και η συνο-
χή του ΝΑΤΟ. 

Επίλογος
Βέβαια οι απόψεις που διατυπώνω είναι υποκειμενικές, 
τα συμπεράσματα είναι θεωρητικά, οι πιθανές ενέρ-
γειες άνευ αξίας, εφόσον δεν υλοποιήθηκαν τότε και 
δεν ξεχνώ ότι μελετώ γεγονότα του παρελθόντος, από 
το μέλλον γνωρίζοντας πολλά περισσότερα στοιχεία, 
από ότι ήξεραν τότε οι εμπλεκόμενοι. Ότι έγινε εκείνη 
την περίοδο δεν αλλάζει, με τα αν και τα ίσως, δεν 
επηρεάζεται η ροή της ιστορίας που τρέχει και δεν 
γυρίζει ποτέ πίσω.

Η μόνη πιθανή αξία της παρούσης μελέτης και ο 
σκοπός της, είναι να παραδειγματιστούμε, να βελτιω-
θούμε και να αποφύγουμε μελλοντικά τα επαναλαμ-
βανόμενα λάθη, που θα μας στοιχήσουν σαν χώρα.
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2022.

Αλέξης Παπαχελάς. Ο Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανι-
κός Παράγοντας Εστία Οκτώβριος 1999.

Αλέξης Παπαχελάς. Ένα Σκοτεινό Δωμάτιο 1967-1974.Ο Ιωαννίδης και η 
Παγίδα της Κύπρου-Τα Πετρέλαια στο Αιγαίο-Ο Ρόλος των Αμερικα-
νών. Μεταίχμιο Οκτώβριος 2021.

Αδαμάντιος Ι. Ανδρουτσόπουλος. Η Μαρτυρία Ενός Πρωθυπουργού Εκ-
δόσεις Το Οικονομικόν Αθήνα 1993.

Μεχμέτ Αλή Μπιράντ. Παζαρέματα Εκδόσεις Ι. Φλώρος Αθήνα 
1985.  

ZBIGNIEW BREZEZINSKI. Η Μεγάλη Σκακιέρα Εκδόσεις Α.Α, Λιβάνη Αθήνα 1997.
Μάνου Ν. Χατζηδάκη. Φως Στο Σκοτεινό Δωμάτιο 13-12-1967 έως 14-8-

1974 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2021. 
Μάνου Ν. Χατζηδάκη. Φάκελος 21ης Απριλίου Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 

2016.
Σόλων Νεοκ. Γρηγοριάδης. Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974 

Πολυτεχνείο-Κύπρος-Μεταπολίτευση, τόμος 12ο έκδοση Χ.Κ Τεγό-
πουλος Α.Ε Αθήνα 2011.

Σ.Π Μαρκεζίνης. Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία Της Ελλάδος, τόμος τρίτος 
(1952-1975) Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος Αθήνα 1994.

Βομβαρδισμός Αμμοχώστου φωτό ειλημμένη στις 11_02_2023 από το:  
https://el.wikipedia.org/wiki/ Τουρκική_εισβολή_στην_Κύπρο#/media/
Αρχείο:Βομβαρδισμός_Αμμοχώστου.jpg
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Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἔχουν διατυπωθεῖ πολλές 
ἀντιφατικές ἀπόψεις γιά τήν ἔννοια τοῦ χρόνου. 

Πολλές πρωτόγονες θρησκεῖες τοῦ ἔδιναν ἕναν 
μυστηριακό χαρακτήρα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι σέ 
πολλές ἀρχαῖες κοινωνίες ὑπῆρξαν ἱερά στά ὁποία 
γινόταν μέτρηση τοῦ χρόνου ἤ τό ἴδιο τό ἱερατεῖο 
κατεῖχε αὐτή τή γνώση. Γράφει ὁ Ἀντώνης Καλα-
μπάκας1 : «Δύο δοξασίες γιά τόν χρόνο δεσπόζουν 
στούς ἀρχαίους λαούς. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς πίστευ-
αν τόν χρόνο σάν ποτάμι πού κυλάει συνεχώς πρός 
μία μόνο κατεύθυνση, ἀπό τό παρελθόν πρός τό 
μέλλον καί ἄλλοι σάν μία ὀντότητα πού κυλάει 
ἀνακυκλούμενη. Φυσικά, οἱ τελευταῖοι, κατά ἕνα 
τρόπο, ταύτιζαν τή ροή τοῦ χρόνου μέ τήν ροή τῶν 
γεγονότων καί παρακολουθώντας τά γεγονότα νά 
ἐπαναλαμβάνονται θεωροῦσαν ὅτι ἐπαναλαμβά-
νεται καί ὁ ἴδιος ὁ χρόνος».

Ο Αριστοτέλης στά «Φυσικά»2 του, διατυπώνει 
τόν παράδοξο ἰσχυρισμό ὅτι ὁ χρόνος δέν ὑπάρχει, 
γιατί κανένα τμῆμα του δέν ὑπάρχει. Ἄν ποῦμε ὅτι 
ἡ παροῦσα στιγμή, μεταξύ παρελθόντος καί μέλ-
λοντος, ἔχει διάρκεια, αὐτή εἶναι ἀπείρως μικρή, 
πού σημαίνει ὅτι ἔχει ὅριο τό «μηδέν». Ἀλλά οὔτε 
τό μέλλον, οὔτε καί τό παρελθόν ὑπάρχουν γιατί 
τό ἕνα δέν ἔχει ἔλθει ἀκόμα καί τό ἄλλο ἔχει ἤδη 
περάσει καί, φυσικά, καί τά δύο δέν ὑπάρχουν σέ 
ὁποιαδήποτε παροῦσα στιγμή. Ὁ χρόνος, ὡς ὀντό-
τητα, δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτός καί ἄρα δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρχει.

Ἡ διαπίστωση ὅτι δέν μποροῦμε νά τόν ὁρίσου-
με φιλοσοφικά, δέ μᾶς ἐμποδίζει ἀπ’ τό νά τόν 
βιώσουμε καί μάλιστα οὐσιαστικά ἀξιοποιώντάς 
τον μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιός εἶναι 
αὐτός ὁ οὐσιαστικός τρόπος καί τί εἶναι αὐτό πού 
καθιστά ἀδήριτη τήν ἀνάγκη νά κατανοήσουμε 
αὐτή τήν ἀξία;

1 Διδάκτωρ τῆς θεωρητικῆς μηχανολογίας τοῦ ΕΜΠ.
2 Πραγματεία τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τίς γενικές ἀρχές τῶν φυσι-

κῶν φαινομένων.

Ὁ χρόνος καί ἡ προσέγγισή του διαφοροποιή-
θηκαν μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου. Μέχρι 
τήν ἐνανθρώπηση ὁ Κρόνος-Χρόνος ἔτρωγε τά 
παιδιά του καί ἀσφαλῶς ἦταν ἔχθρός ἀφοῦ κάθε 
ὥρα ἔφερνε τόν ἄνθρωπο πιό κοντά στό ἐπικείμε-
νο τέλος του, ἀναδεικνύοντάς τον ὡς τραγική ὕπαρ-
ξη. Ο Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του διέλυσε τό 
κράτος τοῦ θανάτου σπάζοντας στά δύο τόν ἱστο-
ρικό χρόνο καί παρουσιάζοντας τό τέλος ὡς ἀρχή 
τῆς αἰώνιας ζωῆς. Παύει νά ἐννοεῖται ὁ χρόνος ὡς 
εὐθύγραμμος ἄξονας ἤ ὡς κύκλος καί γίνεται προ-
εκτεινόμενος σέ ὅλες τίς διαστάσεις. Μετουσιώ-
νεται ὁ χρόνος καί γίνεται ἕνα διαρκές παρόν χωρίς 
τέλος. Αὐτή τήν αἰωνιότητα ἦρθε νά μᾶς χαρίσει ὁ 
Κύριος. Αὐτό τό γεγονός βιώνεται ρεαλιστικά ἀπ’ 
τήν Ὀρθόδοξη λατρεία ἡ ὁποία στούς ὕμνους της 
προσεγγίζει τά ἱστορικά γεγονότα βιώνοντάς τα 
στό σήμερα. (π.χ. σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου…, 
σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…, σήμερον ἡ χάρις 
ἡμᾶς συνήγαγεν…).

Τό ἡμερολόγιο μέσα στήν Ἐκκλησία γίνεται ἑορ-
τολόγιο καί κάθε μέρα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ 
ἑορτή. Ἁγιάζεται ὁ χρόνος μέ τό νά ἁγιάζουμε τή 
ζωή μας. Ἐξαγιαζόμενοι ἑνωνόμαστε μέ τόν Θεό 
πού νίκησε τή φθορά τοῦ θανάτου. Κάθε μέρα δέ 
φέρνει τό Χριστιανό πιό κοντά στό τέλος του ἀλλά 
πιό κοντά στόν Θεό καί τήν Ἀνάσταση πού Αὐτός 
θά τελέσει τή Δευτέρα Παρουσία. Αὐτή τήν Ἀνά-
σταση ἑορτάζει καθημερινά ἡ Ἐκκλησία ἐνοποιώ-
ντας τό χθες, τό σήμερα καί τό αὔριο. Ο Ιησοῦς 
Χριστός εἶναι ὁ αὐτός εἰς τούς αἰώνας.

Μέ τήν Ὀρθόδοξη ὀπτική, ὁ χρόνος ἀποτελεῖ 
δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί ἐπαφίεται στόν 
τελευταῖο νά τόν ἀξιοποιήσει γιά νά ζήσει αἰώνια. 
Πώς; Ἁγιοποιώντας τον. Ἑνώνοντας τόν ἑαυτό μας 
μέ τόν Θεό ἀνάγουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας ἀπό 
ἱστορικό σέ αἰώνιο. Ἀπελευθερωνόμαστε ἀπό τά 
δεσμά του καί τόν βιώνουμε ὡς ἕνα μέσον πού μᾶς 
φέρνει πιό κοντά στήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. ■

Toῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἱερωνύμου Φράγκου

Ἡ ἔννοια τῆς ἀξίας τοῦ χρόνου στή ζωή μας

Θρησκευτικά θέματα
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Αντί Εισαγωγής
Η διάρκεια της ρητορικής τέχνης συμβαδίζει με τις 
προόδους της δημοκρατίας κατά τον 5ο και 4ο αιώνα 
π.Χ. Τούτο, διότι στη δημοκρατία οι πολίτες και οι δι-
καστικές αποφάσεις δεν ήταν προνόμιο μιας μόνο 
ομάδας και λαμβάνονταν από όλους τους πολίτες. 
Καθώς η ικανότητα να απευθύνεται κάποιος πειστικά 
στη συνέλευση (Εκκλησία του Δήμου) ή τα δικαστήρια, 
αποδεικνύονταν δεξιότητα την εποχή εκείνη.

Ο Τεισίας, θεωρείται αυτός που διαίρεσε τους λό-
γους της κλασικής εποχής: εισαγωγή (προοίμιο), αφή-
γηση (διήγησης), απόδειξη (πίστις) και συμπέρασμα 
(επίλογος). Ο σπουδαιότερος σοφιστής, όσον αφορά 
τη ρητορική, θεωρείται ο Πρωταγόρας από τα Άβδηρα, 
που δίδαξε μεθόδους επιχειρηματολογίας, υπέρ και 
κατά της υπόθεσης, καθώς και χρησιμοποίηση θεμάτων 
γενικής εφαρμογής, γραμματική και ορθή χρησιμοποί-
ηση των λέξεων (ορθοέπεια).

Γενικά, οι λόγοι του Ανδοκίδη έχουν διπλό ενδια-
φέρον. Κατ’  αρχήν εντοπίζουμε σε αυτά, πέραν των 
ιστορικών στοιχείων, και τα ποιοτικά στοιχεία της φυ-
σικής ρητορείας την περίοδο της Αττικής ρητορείας, 
και αφετέρου διαφαίνεται σε τι επίπεδο οι λόγοι του 
επηρεάστηκαν από την εξέλιξη της ρητορικής τέχνης.

«Τις αγορεύειν βούλεται;» Εκκλησία του Δήμου της 
Αθήνας

Ο Βίος του
«Ανδοκίδου μεν, έφη, βελτίων ειμί» Ηρώδης ο Αττικός

Ο Ανδοκίδης (440-390 π.Χ.), κατάγονταν από τις 
παλιότερες και πλουσιότερες οικογένειες της Αθήνας. 
Η οικογένειά του κατάγονταν, σύμφωνα με τις αρχαίες 
πηγές, από τον Ερμή και είχε στενή συγγενική σχέση 
με την περίφημη οικογένεια των Αλκμεωνιδών, απηνή 
αντίπαλο των Πεισιστρατιδών. Πρόγονός του ήταν ο 
περίφημος Οδυσσέας. Συγγενής του ήταν ένας ταμίας 
της Αθηνάς, τον 6ο αιώνα π.Χ. και είναι γνωστό ότι 
συγγενείς του αντιστάθηκαν σθεναρά στους Πεισιστρα-
τίδες. Ο παππούς του Ανδοκίδης υποστήριζε σθεναρά 
την πολιτική του Περικλή και ήταν μέλος της πρεσβεί-
ας, η οποία μετέβη στην Σπάρτη για την σύναψη της 
Τριακονταετούς Ειρήνης. Ο πατέρας του Λεωγόρας, 
παντρεύτηκε την κουνιάδα του Ξάνθιππου, του πατέρα 

του Περικλή. Ο πατέρας του, δεν κατάφερε όμως να 
συνεχίσει το σπουδαίο έργο του προγόνου του και ο 
πολιτικός του βίος σατιρίζονταν από την αθηναϊκή 
κωμωδία στα υπαίθρια θέατρα.

Παρακολούθησε την διδασκαλία διάφορων σοφι-
στών της εποχής του και σίγουρα γνώρισε και την δι-
δασκαλία του Σωκράτη. Η μόρφωσή του χαρακτηρίζε-
ται σαν γενικής κατεύθυνσης και η ρητορική του 
ικανότητα δεν οφείλονταν σε εξειδικευμένες σπουδές. 
Υπήρξε πράγματι ο ταλαντούχος ερασιτέχνης που έβλε-
πε περιφρονητικά το ρητορικό επάγγελμα.

Στα είκοσι έτη του συνδέθηκε πολιτικά με μία εται-
ρεία, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το 415 π.Χ., 
στην πτώση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Η πρώτη του 
ομιλία έγινε υπέρ των συντρόφων του στην εταιρεία, 
με το προπαγανδιστικό κείμενο «Προς Eταίρους». Από 
την εν λόγω ομιλία σώζονται μερικά αποσπάσματα. 
Σημειώνεται ότι είχε ολιγαρχικές πολιτικές προτιμήσεις. 
Ήταν νέος, αριστοκράτης και περιφρονούσε τους πο-
λιτικούς της αθηναϊκής δημοκρατικής παράταξης.

Οι συνάδελφοι εταίροι του, που είχαν φιλικά αι-
σθήματα για τους ολιγαρχικούς, συμμετείχαν σε μία 
σοβαρή ιστορική περιπέτεια το 415 π.Χ. Οι νέοι της 
εταιρείας του μισούσαν θανάσιμα τον στρατηγό Αλκι-
βιάδη, γιατί θεωρούσαν ότι ενεργούσε για εγκαθίδρυ-
ση τυραννίας. Επειδή δεν μπορούσαν να αναιρέσουν 
την απόφαση του λαού, κατέφυγαν σε δολιοφθορά. 
Πράγματι, το χρονικό εκείνο διάστημα, ετοιμάζονταν 
η αποτυχημένη αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία. Ένα 
πρωινό οι Αθηναίοι βρέθηκαν προ ενός θρησκευτικού 
ανοσιουργήματος. Τη νύχτα όλες οι Ερμαϊκές Στήλες 
ήταν ακρωτηριασμένες. Στήλες, που είχαν ένα φαλλό 
σε στήσει και στο επάνω μέρος τους την εικόνα του 
θεού Ερμή. Η ανησυχία από την κοπή των Ερμαϊκών 
Στηλών μεγεθύνθηκε, όταν κάποιος Πυθόνικος ανέφε-
ρε στη συνέλευση ότι ο στρατηγός Αλκιβιάδης, που 
επρόκειτο να ηγηθεί της αθηναϊκής εκστρατείας στη 
Σικελία, έκανε φάρσα με άλλους στις μυστικές τελετές 
των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Υποστήριζαν ότι ετοίμαζε 
την ανατροπή της δημοκρατίας. Καθώς όμως ο αθηνα-
ϊκός στόλος ήταν έτοιμος για απόπλου, η δίκη αναβλή-
θηκε για αργότερα.

Η υπόθεση της κοπής των Ερμαϊκών Στηλών συνε-

Ανδοκίδης, ο Απλός - Πειστικός Ρήτορας του «Κανόνα» 
των Αττικών Ρητόρων της Κλασικής Περιόδου

Του Υποναυάρχου (Ο) Δημήτριου Γεωργαντά ΠΝ ε.α.
Της Ιωάννας – Θεοδοσίας Γεωργαντά, Φοιτήτριας
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χίστηκε απρόσκοπτα και με άλλες καταγγελίες. Μερικοί 
από τους κατηγορούμενους εκτελέστηκαν και άλλοι 
έφυγαν μυστικά από την Αθήνα, επιλέγοντας την αυ-
τοεξορία. Συγχρόνως, ο Αλκιβιάδης ανακλήθηκε από 
τις αθηναϊκές αρχές, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την 
εκστρατεία και να επιστρέψει για να δικαστεί στην 
Αθήνα. Ο Αλκιβιάδης, αισθανόμενος τη δύσκολη πολι-
τική θέση που περιήλθε, κατάφερε να δραπετεύσει 
στην Πελοπόννησο. Η εκστρατεία στη Σικελία, έγινε με 
την γνωστή καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού 
σώματος, η οποία οφείλεται κυρίως στην απουσία από 
την εκστρατεία του Αλκιβιάδη. 

Η υπόθεση της κοπής των Ερμαϊκών Στηλών εξετά-
στηκε από το δικαστήριο στην Αθήνα, και ο Ανδοκίδης 
καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Πληροφοριοδότης 
της εν λόγω υπόθεσης ήταν κάποιος Διοκλείδης. Αυτός 
έδωσε κατάλογο με σαράντα δύο ονόματα Αθηναίων 
πολιτών. Μεταξύ των ονομάτων αναφέρονταν και ο 
Ανδοκίδης, ο οποίος αμέσως συνελήφθη και φυλακί-
στηκε. Προκειμένου δε να σωθεί από την εκτέλεση, 
μεταβλήθηκε και αυτός σε πληροφοριοδότη. Η πράξη 
του αυτή θα του πρόσφερε την αμνηστία του και την 
αθώωσή του. Ανέφερε ότι υπεύθυνοι για τον ακρωτη-
ριασμό των Ερμαϊκών Στηλών ήταν μέλη της εταιρείας 
του. Το στοιχείο αυτό έσωσε τον Ανδοκίδη από τον 
θάνατο, όπως και πολλούς άλλους συγγενείς του. Η 
καταγγελία αυτή όμως τον έκανε φοβερά αντιπαθητικό 
στο λαό της Αθήνας. Η ασυλία όμως που κέρδισε, ακυ-
ρώθηκε από ένα ψήφισμα του Ισοτιμίδη, με το οποίο 
απαγορεύονταν η προσέλευση στους ναούς και στην 
αγορά της Αθήνας, εκείνων που ήταν ένοχοι για ασεβείς 
πράξεις, τις οποίες είχαν ομολογήσει. Αυτό ανάγκασε 
τον Ανδοκίδη να αυτοεξοριστεί.

Η εμπλοκή του αυτή στα σκάνδαλα του 415 π.Χ. τον 
οδήγησε στην αυτοεξορία του στην Κύπρο και την απο-
χή συμμετοχής του στα πολιτικά δρώμενα της Αθήνας. 
Έζησε για αρκετά χρόνια στην Κύπρο, όπου δημιούρ-
γησε περιουσία και φιλικές σχέσεις με υψηλά ιστάμε-
να πρόσωπα. Στο διάστημα παραμονής του στην Κύπρο 
εφοδίαζε με ξυλεία και σίτο το στόλο της Αθήνας, ο 
οποίος βρίσκονταν στη Σάμο και προσπάθησε να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη των Αθηναίων. 

Στη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, προ-
έβη σε δύο αποτυχημένες προσπάθειες για να γυρίσει 
στην Αθήνα. Πρώτα επιχείρησε να επιστρέψει στην 
Αθήνα, όταν ανατράπηκε η δημοκρατία από τους Τε-
τρακοσίους, περί το 411 π.Χ. Κατηγορήθηκε όμως στη 
Βουλή από τον Πείσανδρο ότι εφοδίαζε με ξυλεία τους 
εχθρούς της Αθήνας, και φυλακίστηκε. Κατάφερε να 
δραπετεύσει και να γυρίσει πάλι στην Κύπρο για δεύ-
τερη φορά. Η δεύτερη φορά που το επιχείρησε ήταν 
το 407/405 π.Χ. Επέστρεψε στην Αθήνα και εκφώνησε 

το λόγο του «Περί της Εαυτού Καθόδου», προσπαθώ-
ντας να επιτύχει από τους Αθηναίους την άφεση και να 
του επιτρέψουν την παραμονή του στην Αθήνα, σύμ-
φωνα με το ψήφισμα του Μενίππου. Και αυτή η προ-
σπάθειά του όμως απέτυχε. Επέστρεψε οριστικά στην 
Αθήνα, περί το 403/402 π.Χ., όταν έπεσε το καθεστώς 
των Τριάκοντα, διενεργώντας σημαίνοντα ρόλο στη 
δημόσια ζωή της πόλης. 

Το 402 π.Χ. δόθηκε στην Αθήνα γενική αμνηστία και 
επέστρεψαν όλοι οι εξόριστοι. Λόγω των πολλών χρη-
μάτων που απέκτησε κατά την εξορία του, ανέλαβε 
δημόσιες λειτουργίες και εκλέχθηκε γυμνασιάρχης στα 
«Ηφαίστεια» και αρχιθεωρός στα «Ίσθμια» και τα «Ολύ-
μπια». Επιπλέον, ανέλαβε και ως ταμίας των ιερών 
χρημάτων της πόλης. Όμως, το 400/399  π.Χ. τον κα-
τηγόρησαν, οι Κηφίσιος, Επίχαρης και Μέλητος, για τη 
μη εφαρμογή του ψηφίσματος του Ισοτιμίδη. Κατά το 
ψήφισμα αυτό δεν έπρεπε οι «ασεβείς» να εισέρχονται 
στα ιερά και να λαμβάνουν μέρος στα θρησκευτικά 
μυστήρια. Ο Ανδοκίδης εκφώνησε τότε τον διάσημο 
λόγο του «Περί των Μυστηρίων» και εξασφάλισε τε-
λικά την αθώωσή του και την απόκτηση των πολιτικών 
του δικαιωμάτων.

Περί το 395-387 π.Χ., στον Κορινθιακό πόλεμο, ασχο-
λήθηκε με τα πολιτικά της Αθήνας, όταν ως μέλος πρε-
σβείας εστάλη στη Σπάρτη για την διαπραγμάτευση 
ειρήνης. Με την επιστροφή του από την Σπάρτη εκφώ-
νησε στην εκκλησία του δήμου τον λόγο του «Περί της 
προς Λακεδαιμονίους Ειρήνης», προσπαθώντας να 
πείσει τους Αθηναίους να αποδεχθούν τις αποφάσεις 
της εν λόγω πρεσβείας και της Σπάρτης για την επίτευ-
ξη ειρήνης. Τελικώς, η ειρήνη δεν υλοποιήθηγκε. Ο ίδιος 
και οι άλλοι πρέσβεις κατηγορήθηκαν για κακό χειρισμό 
της υπόθεσης και δωροδοκία. Συνέπια αυτού ήταν οι 
πρέσβεις να διωχθούν και ο Ανδοκίδης, να αυτοεξορι-
στεί για να αποφύγει την θανατική καταδίκη του στην 
Αθήνα. Άγνωστο είναι το μέρος όπου απεβίωσε.
Το Ύφος του
«Ο κεραμέας φθονεί τον κεραμέα και ο ξυλουργός τον 
ρήτορα» Ηρώδης ο Αττικός

Οι λόγοι του «Περί της Εαυτού Καθόδου» και «Περί 
των Μυστηρίων», θεωρούνται γνήσιοι. Υπάρχει δε 
μεγάλη αμφιβολία ως προς την γνησιότητα των λόγων 
του «Περί της προς Λακεδαιμονίους Ειρήνης» και του 
«Κατά Αλκιβιάδου».

Το περισσότερο τμήμα του λόγου του «Περί της 
Εαυτού Καθόδου», καλύπτεται από επεξηγήσεις και 
ερμηνείες του για τις πολιτικές του πράξεις και όχι από 
απλή παράθεση των γεγονότων. Ο λόγος του αυτός 
αποτελεί παράκληση για άφεση αμαρτιών από τους 
συμπολίτες του, αναφέροντας την υπερηφάνειά του 
για την μεγάλη προσφορά του στην Αθήνα. 
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Ο δεύτερος λόγος του «Περί 
των Μυστηρίων» εκφωνήθηκε 
μετά την κατάλυση του καθεστώ-
τος των Τριάκοντα τυράννων. Στο 
λόγο του αυτό δεν παραδέχεται 
ότι ήταν βέβηλος και Ερμοκόπτης. 
Τα βασικά στοιχεία του λόγου του 
αυτού είναι: α) ο πρόλογος περι-
έχει τόπους που συναντώνται 
στους Αττικούς ρήτορες,  Λυσία, 
Ισοκράτη και Δημοσθένη, που ση-
μαίνει σημαντική πρόοδο στη ρη-
τορική του τέχνη, β) το ευρύ τμή-
μα του λόγου του, που δεν 
διαχωρίζεται σε διήγηση και από-
δειξη, αναφέροντας τη βεβήλωση 
των Μυστηρίων και του ακρωτη-
ριασμού των Ερμών, γ) η παρουσίαση εικόνας αισθη-
μάτων φόβου και καχυποψίας, που επικράτησαν την 
εποχή εκείνη στην Αθήνα, δ) η σκηνή στη φυλακή, όπου 
ο ρήτορας καταλήγει να προδώσει τέσσερις άνδρες για 
να σώσει τον εαυτό του και τους συγγενείς του, ε) η 
συγκλονιστική περιγραφή του ακρωτηριασμού των 
Ερμών, την νύκτα του γεγονότος, στ) η έξαρση του 
λόγου του με υποφορές και ανθυποφορές και ζ) το 
απρόσμενο τέλος του επιλόγου με απότομο και ασυ-
νήθιστο τρόπο.   

Ο λόγος του «Περί της προς Λακεδαιμονίους Ειρή-
νης», εκφωνήθηκε στην εκκλησία του δήμου, το 390 
π.Χ. Επιδιώκει να καταφέρει τους Αθηναίους να απο-
δεχτούν τους όρους ειρήνης της Σπάρτης για το τέλος 
του Κορινθιακού πολέμου. Οι προτάσεις του όμως 
απορρίφθηκαν και ο ρήτορας αυτοεξορίστηκε. Ο λόγος 
αυτός είναι άρτιος και σαφής. Είναι σύμφωνα με τους 
κανόνες της πολιτικής ρητορείας και αναφέρεται σε 
«χρεία», «τιμή» και «δίκαιο». 

Ο Ανδοκίδης μπήκε στη ρητορική διαμέσου της πο-
λιτικής. Οι λόγοι του είναι σημαντικά χρήσιμοι για τις 
ιστορικές πληροφορίες τους. Ως προς το ύφος και τη 
γενική τους μορφή είναι υποδεέστεροι των σπουδαίων 
λόγων των άλλων γνωστών Αττικών ρητόρων. Οι λόγοι 
του δεν χαρακτηρίζονται από ρητορική επιτήδευση και 
κυριαρχούνται από απλότητα. Τους εκφωνούσε στην 
εκκλησία του δήμου και προσπαθούσε να αποκτήσει τη 
συμπάθεια του λαού της Αθήνας με τους ανεπιτήδευτους 
λόγους του. Η άποψη δομής των λόγων του δεν ακολου-
θούν την τυπική μορφή των ρητορικών λόγων των διά-
σημων ρητόρων της εποχής του, αλλά διαμορφώνει το 
ύφος τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
στιγμής. Χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν άπτεται ισχυ-
ρής επιχειρηματολογίας και οι λόγοι του ωθούνται από 
μακρές και λεπτομερείς αφηγήσεις.

Ο Ανδοκίδης βίωσε την περίοδο 
της νέας σοφιστικής ρητορικής διδα-
σκαλίας. Μερικές φορές μιμείται τα 
γοργίεια σχήματα λόγου, όπως πχ την 
αντίθεση. Δεν ήταν επαγγελματίας 
λογογράφος, όπως ήταν ο Αντιφών. 
Ενδιαφέρεται έντονα για το τι θέλει 
να αναφέρει και όχι τον τρόπο που 
θα το αναφέρει. Το ύφος του είναι 
κράμα παλιού και νέου στυλ. Το ποι-
ητικό του λεξιλόγιο, οι ποιητικές εκ-
φράσεις, η περίφραση και τα ξεπερα-
σμένα στοιχεία του, θυμίζουν τους 
λόγους του Αντιφώντα και του Θου-
κυδίδη. 

Το απλό αφηγηματικό ύφος του 
αντιστοιχεί στην προσέγγιση του Λυ-

σία, αλλά τα ελληνικά του όμως δεν έχουν την μεγάλη 
αξία των λόγων των Αττικών ρητόρων. Οι λόγοι του 
χαρακτηρίζονται από συχνές επαναλήψεις, ασυνεπή 
χρησιμοποίηση των χρόνων και προθέσεων, φλυαρία, 
ασαφείς παρενθέσεις και πολλά άλλα που δίνουν την 
αισθητική του ερασιτεχνισμού στα έργα του. Τα μειο-
νεκτήματα αυτά τα αντιμετωπίζει με τη μεγάλη ποικι-
λία που εμπλουτίζει τα έργα του, συμπεριλαμβάνοντας 
προτάσεις σε ευθύ λόγο, ρητορικές ερωτήσεις, ανέκ-
δοτα, αστεία και ειρωνεία. Πραγματικά, οι λόγοι του 
δεν φθάνουν το μεγαλείο της τεχνικής του Λυσία, Ισο-
κράτη και Δημοσθένη, αλλά δεν είναι πληκτικός.

Χρησιμοποιεί περισσότερες αρχαϊκές λέξεις από τον 
Αντιφώντα. Συνηθίζει τις αντιθέσεις του «τούτο μεν … 
τούτο δε» και δίνει βαρύτητα στο λόγο του, χρησιμο-
ποιώντας περιφράσεις. Του αρέσουν τα πολυσύνθετα 
«τε … τε». Επιδιώκει τη σαφήνεια. Χρησιμοποιεί πα-
ρενθέσεις και μειώνει την επιβλητικότητα του λόγου 
του. Δεν αρέσκεται στις αντιθέσεις και στα γοργίεια 
σχήματα, τα οποία χρησιμοποιεί επιδέξια. Χρησιμοποι-
εί ρητορικούς πλατειασμούς. Χειρίζεται επιδέξια τα 
σχήματα διάνοιας, όπως ειρωνεία, υποφορά και ρητο-
ρικές ερωτήσεις.
Τα Καλλιτεχνικά του Έργα
«Κατείχε το πλήθος ελευθέρως και ουκ ήγετο μάλλον 
υπ’ αυτού ή αυτός ήγε» Θουκυδίδης

Οι τρεις αυθεντικοί λόγοι του Ανδοκίδη που διασώ-
θηκαν, έχουν σχέση με περιστατικά της προσωπικής 
ζωής του, τα οποία διασυνδέονταν με δημόσια θέματα. 
Τους λόγους - του τους έγραψε κάτω από προσωπική 
επαφή και σκοπό. Οι λόγοι του αποτελούν σημαντικό-
τατες πηγές στοιχείων για την ιστορία της εποχής εκεί-
νης. Ο ένας από τους αυθεντικούς λόγους του είναι 
δικανικός και οι άλλοι δύο εκφωνήθηκαν στη συνέλευ-
ση του δήμου. Ένας τέταρτος λόγος του, ο «Κατά Αλ-

Aνδοκίδης
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κιβιάδου», γράφτηκε για να εκφωνηθεί στη συνέλευση 
το 415 π.Χ., για να υλοποιηθεί ο εξοστρακισμός ενός 
από τους τρεις υποψηφίους. Η γνησιότητα και τα πε-
ριστατικά του λόγου αυτού είναι αμφίβολα.

Ο Ανδοκίδης δεν ήταν επαγγελματίας ρήτορας και 
ο ερασιτεχνισμός του αποδεικνύεται από τη μικρή 
χρησιμοποίηση επιχειρημάτων πιθανολογίας. Η τεχνι-
κή του στη ρητορική, κατά την διάρκεια των δεκαπέντε 
ετών της ασχολίας του, παρουσιάζει σημαντικά σημεία 
εξέλιξης. Ο λόγος του «Περί της Εαυτού Καθόδου», 
μπορεί να συγκριθεί με τους λόγους του Αντιφώντα και 
συμπεριλαμβάνει μία δραματική αφήγηση με αποδει-
κτική ενότητα. Εκεί, ο Ανδοκίδης κάνει χρήση του τυ-
πικού επιχειρήματος ότι πρέπει να τιμηθεί για τις υπη-
ρεσίες του στην πόλη. Ο επίλογός του είναι σύντομος 
και το θέμα του, ώστε να μην κριθεί με μνησικακία για 
την παρελθοντολογική συμπεριφορά του, δεν πείθει. 
Και αυτό, λόγω του αλαζονικού χαρακτήρα του. Παρό-
λα αυτά η συνέλευση ήταν σκεπτική ως προς την αφο-
σίωση του Ανδοκίδη στη δημοκρατία και απέρριψε 
άμεσα το αίτημά του.

Στο λόγο του «Περί των Μυστηρίων» ο Ανδοκίδης 
φαίνεται να διαθέτει τεράστια γνώση των ρητορικών 
συμβάσεων. Ο τρόπος του να αναμειγνύει αφηγημα-
τικά και αποδεικτικά στοιχεία, αποτελεί εξελικτικό 
στάδιο της τεχνολογίας του Αντιφώντα. Αυτή η διάτα-
ξη του υλικού του, αποδεικνύει ότι ο Ανδοκίδης προ-
σάρμοζε την υπερασπιστική του τακτική στις ανάγκες 
της εκάστης περίπτωσης. Υποχρεωμένος να αναπτύξει 
τρεις ξεχωριστές θέσεις υπεράσπισης σε ένα λόγο, 
ανταποκρίνεται επιτυχώς. 

Μετά από μεγάλη εισαγωγή με αίτημά του τη δίκαιη 
αντιμετώπισή του, ο Ανδοκίδης χρησιμοποιεί δύο γραμ-
μές υπεράσπισης απέναντι στην κύρια κατηγορία. Ότι 
δηλαδή είχε λάβει μέρος στα μυστήρια όταν του είχε 
αφαιρεθεί το δικαίωμα λόγω ασέβειας. Αποδεικνύει, 
πρώτον, ότι δεν διέπραξε ασέβεια το 415 π.Χ. και δεύ-
τερον το ψήφισμα του Ισοτιμίδη, τους όρους του οποί-
ου δεν εφάρμοσε, δεν είχε καμία ισχύ. Στο τρίτο μέρος 
της υπεράσπισής του, ο Ανδοκίδης αναφέρεται στη 
δευτερεύουσα κατηγορία εναντίον του, ότι δηλαδή στη 
διάρκεια των Μυστηρίων είχε θέσει παράνομα ικετευ-
τικό κλάδο στο βωμό του Ελευσίνιου. Η τακτική του 
είναι να αντιμετωπίσει τον χαρακτήρα των κατηγόρων 
του και να βασίσει τη σημασία της αθώωσής του για 
την ομοψυχία της πόλης των Αθηνών. Το αποδεικτικό 
μέρος εκπληρώνεται με την πολιτική ατμόσφαιρα της 
Αθήνας, ότι η αθωότητα του Ανδοκίδη είναι δεδομένη 
από την εύνοια των θεών. Η υπεράσπισή του τελειώνει 
σε ένα επιβλητικό επίλογο, με μία τελική επίκληση για 
αθωότητα.

Η εξοικείωση του Ανδοκίδη με τις ρητορικές συμ-

βάσεις είναι ορατή στο τελευταίο του έργο «Περί της 
προς Λακεδαιμονίους Ειρήνης», το οποίο είναι το 
αρχαιότερα σωζόμενο έργο του, που εκφωνήθηκε και 
δημοσιεύθηκε από τον ίδιο. Τα στοιχεία για την συμ-
βουλευτική ρητορική σε θέματα, όπως της αναγκαιό-
τητας, της πρακτικής δυνατότητας, της τιμής, της σκο-
πιμότητας και του δικαίου, χρησιμοποιούνται ευρέως 
και ο επίλογος του συμπεριλαμβάνει ανακεφαλαίωση 
της επιχειρηματολογίας του. Το προοίμιό του είναι 
σύντομο και αφηγηματικό. Ο Ανδοκίδης υποστήριζε 
την πολιτική του, αλλά δεν είχε την ικανότητα να καλύ-
ψει και το ιδεολογικό κενό που υπήρχε σε αυτόν και τη 
συνέλευση.

Αντί Επιλόγου
«Τα κρέσσω τοις ήσσοσι» Θεμιστοκλής

Ο κριτικός λογοτεχνίας Καικίλιος καθιέρωσε στο 
έργο του «Περί Χαρακτήρος των Δέκα Ρητόρων», έναν 
«κανόνα» των δέκα σπουδαιότερων Αττικών ρητόρων. 
Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο συμπεριλαμβάνει και τον 
ίδιο τον Ανδοκίδη, τον οποίο θεωρεί έναν από τους 
σημαντικότερους εκ των Αττικών ρητόρων.

Το corpus των Αττικών ρητόρων είναι σπουδαίο, όχι 
μόνο για την ανάπτυξη των τεχνικών της ρητορικής και 
του ύφους του πεζού λόγου, αλλά και σαν πηγή υλικού 
για την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και νομική 
ιστορία της κλασικής Αθήνας.

Ο Ανδοκίδης χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αρετή 
για την πειστικότητα των λόγων του και της απλότητάς 
τους. Αποτελεί σοβαρή ιστορική πηγή και σπουδαίο 
κεφάλαιο της πολιτικής της ρητορικής τέχνης. Συμπε-
ριλήφθηκε, από τους αρχαίους, στον «Κανόνα» των 
δέκα σπουδαιότερων Αττικών ρητόρων της κλασικής 
Αθήνας.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ανδοκίδης. (1996). Άπαντα. μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, Αθή-

να: Κάκτος.
Δήμου, Βασιλική - Άννα. (2017). Η Υπόθεση των Μυστηρίων, ΔΕ ΕΚΠΑ, 

διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο: https://www.pergamos.lib.uoa.gr, 
3-10-2022.

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς. (2003). Περί των Αρχαίων Ρητόρων (Λυσίας, 
Ισοκράτης, Ισαίος), μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, Αθήνα: 
Κάκτος.

Edwards, Michael. (2002). Οι Αττικοί Ρήτορες, μετάφραση Δ. Σπαθάρας, 
Αθήνα: Καρδαμίτσα. 

Θεοδωρακόπουλος, Βασίλης. (2017). Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία, 
Αθήνα: Γιαλός.

Μανδηλαρά, Τίνα. (2020). Τα Μυστικά του Ερμή: Πώς βρέθηκε, 2400 
χρόνια μετά, από την Ακρόπολη στην αποχέτευση της Αιόλου, διατί-
θεται στο διαδικτυακό τόπο: https://www.protothema.gr, 3-10-2022.

Ο Ακρωτηριασμός των «Ερμών» το 415 π.Χ., διατίθεται στο διαδικτυακό 
τόπο: https://www.worldhistory.org, 3-10-2022.

Φιλόστρατος. (1994). ΑΠΑΝΤΑ 4. Βίοι Σοφιστών, μετάφραση Φιλολογική 
Ομάδα Κάκτου, Αθήνα: Κάκτος.

Χανιώτης, Άγγελος. (2022). Δημοκρατίες στην αρχαία Ελλάδα: Γένεση 
και εξέλιξη, διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο: https://www.mathesis.
cup.gr, 25-9-2022. 



Ιανουάριος   •  Φεβρουάριος 2023   40 Κοινωνικά θέματα

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΜΤΓΣ) βρίσκεται στην 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Είναι η πρώτη που 
δημιουργήθηκε επί Τουρκοκρατίας και στην συνείδη-
ση του λαού ήταν η συνέχεια του Βυζαντινού οικου-
μενικού σχολείου και του λαμπρού ελληνικού πνεύ-
ματος. Η Πατριαρχική (Μεγάλη του Γένους) Σχολή, 
κάτω από την ομπρέλα της Εκκλησίας, ανέδειξε ανά 
τους αιώνες άνδρες γνωστούς για την ανδρεία και την 
παιδεία τους, άντρες που φώτιζαν το Ελληνικό Έθνος. 
Ανέδειξαν άξιους Ιεράρχες που ηγήθηκαν της Εκκλη-
σίας όπως επίσης και ευσυνείδητους πολίτες που 
ένοιωθαν, γιατί πρέπει να τιμούν και να υπερασπίζο-
νται το Ελληνικό Έθνος. Τον Μέγα Λογοθέτη Ιέρακα, 
τον Ιουλιανό ή Γουλιανό (1757). Μεγάλες οικογένειες 
οι οποίες διαχρονικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους 
στο έθνος, τους Νικοσίους, Μαυροκορδάτους, Υψη-
λάντηδες, Γκίκες, Καλλιμάχες, Καρατζάδες, Σούτσους, 
Μουρούζους, Αργυρόπουλους, Χατζερήδες, Μαυρο-
γένηδες, Μάνους, Τζανέτους, Αριστάρχες, Σχινάδες, 
Μουσούρους και πολλούς άλλους Φαναριώτες. «Άν-
δρες που με την φιλοπατρία τους και τις πνευματικές 
τους ικανότητες τους στους χαλεπούς καιρούς της 
Ρωμιοσύνης, σήκωσαν το ανάστημά τους και γλύτω-
σαν το Ελληνικό πνεύμα αλλά και το Ελληνικό έθνος 
από διάφορες περιστάσεις γλιτώνοντάς το από ανυ-
πολόγιστα δεινά. Άντρες τους οποίους τους χαρακτή-
ριζε η μάθηση και παιδεία. Άριστοι γνώστες της ελ-
ληνικής γλώσσας, γνώστες των κυριότερων 
Ευρωπαϊκών και Ασιατικών γλωσσών, κάτοχοι της 
φιλοσοφίας και των επιστημών, άφησαν σε εμάς 
συγγράμματα, στα οποία δεν ξεχωρίζει μόνο η μάθη-
ση, αλλά και ο πατριωτισμός, η ευσέβεια και η αρετή 
στο λόγο».

Η Μεγάλη του γένους σχολή, παρ’ όλα τα κατά 
καιρούς προβλήματά της (οικονομικά, διοικητικά κ.ά.), 
κατάφερε και στάθηκε όρθια σε όλη την περίοδο της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σαν σχολή μεταρρυθμί-
στηκε πολλές φορές. Γνωρίζουμε ότι η μεταστέγασή 
της σε άλλο κτίριο αναφέρεται μόνο μια φορά το 1804, 
όταν σε μια προσπάθεια οικονομικών περικοπών της, 
το Πατριαρχείο αποφάσισε τη μετακίνησή της στη 
περιοχή Ξηροκρήνης (Κουρούτσεσμε) στο Αρχοντικό 
του Ρωμιού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και τη συγ-

χώνευσή της με την ούτως ή άλλως υπολειτουργούσα 
Αθωνιάδα Σχολή.

Τον Σεπτέμβριο του 1882 και έπειτα από εξήντα 
περίπου χρόνια η Μεγάλη του Γένους Σχολή, μεταφέρ-
θηκε στο Φανάρι στο μεγαλοπρεπέστατο και αντάξιο 
του πνεύματός της κτίριο, στο οποίο συνεχίζει μέχρι 
των ημερών μας την εκπαιδευτική της δραστηριότητα.

Επίσης η Μεγάλη του Γένους Σχολή υπήρξε η μητέ-
ρα όλων των μικρασιατικών σχολείων, τα οποία μόλις 
τον 19ο αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται, στην αρχή 
δειλά, και αργότερα πιο δυνατά. Για όλα τα ελληνικά 
σχολεία που ακολούθησαν η Μεγάλη του Γένους Σχο-
λή υπήρξε το πρότυπο και ο λαμπερός φάρος πνευμα-
τικής κληρονομίας, όπως επίσης ήταν το μετερίζι της 
πνευματικής Ρωμιοσύνης. Εδώ πρέπει να τονίσουμε 
ιδιαίτερα τον ρόλο του Πατριαρχείου εκείνη την εποχή. 
Όλα τα Ελληνικά σχολεία, από την Μεγάλη του Γένους 
Σχολή έως το τελευταίο μικρό σχολείο στο πιο απομα-
κρυσμένο χωριό, δούλευαν κάτω από το κύρος και το 
θάρρος που τους παρείχε το Πατριαρχείο, όποιο και 
όσο αν ήταν αυτό.

Σμύρνη
Εκεί υπήρχε (σχολή) ακόμη και πριν το 1708, αλλά 

εξαιτίας της απώλειας των εγγράφων της, αγνοούμε 
την τύχη της. Το 1708 ιδρύθηκε άλλη, της οποίας πρώ-
τος δάσκαλος υπήρξε ο Διαμαντής Ρύσιος, παππούς 
του Αδαμάντιου Κοραή (1708-1717). Το 1733 επανι-
δρύθηκε από τον Ιερόθεο Δενδρινό με καταγωγή την 
Ιθάκη, μετονομάστηκε σε «Ευαγγελική Σχολή» και 
διατηρήθηκε μέχρι το 1922. Το 1809 συστάθηκε το 
«Φιλολογικό Γυμνάσιο» το οποίο λειτούργησε μέχρι 
το 1819, οπότε και διαλύθηκε. Από εκεί και πέρα, τα 
ελληνικά εκπαιδευτήρια της Σμύρνης, δημόσια και 
ιδιωτικά, ξεπέρασαν τα 25, από τα οποία ξεχώριζε το 
παρθεναγωγείο «Ομήρειον» και το κεντρικό παρθενα-
γωγείο (Κιουπετσόγλου) και όλα τα δημοτικά σχολεία. 
Τα ελληνικά νέα κτίρια της «Ευαγγελικής» και του 
«Πανεπιστημίου» (Μάιος 1919-Σεπτέμβριος 1922) που 
κατέλαβαν οι Τούρκοι, χρησιμοποιήθηκαν ως σχολεία. 
Υπήρχαν και τρία διδασκαλεία. 

Κυδωνία
Η πόλη και η σχολή ιδρύθηκαν το δεύτερο μισό του 

18ου αιώνα. Ο πρώτος συνοικιστής υπήρξε ο ιερέας 

Η Ελληνική παιδεία την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

Σχολεία της Μικράς Ασίας

Του Ανθυποπλοιάρχου (Ε) ε.α. Γεωργίου Καλλιώρα ΠΝ, Ερευνητή-Συγγραφέα
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Ιωάννης Οικονόμος γύρω στο 1770, ο οποίος ίδρυσε το 
σχολείο δίπλα στην εκκλησία της Κάτω Παναγίας, στο 
οποίο όρισε δάσκαλο τον Ευγένιο από τις Βρυούλες. Οι 
κάτοικοι, το μετέτρεψαν σε γυμνάσιο στις αρχές του 
19ου αιώνα, όταν και δίδαξαν σε αυτό οι Γρηγόριος 
Σεράφης, Βενιαμίν ο Λέσβιος, Θεόφιλος Καΐπης κ.λπ. 
Δίπλα σε αυτό δημιουργήθηκε και τυπογραφείο. Το 1821 
καταστράφηκε, ανασυντάχθηκε το 1828 ως κλασικό 
γυμνάσιο με εμπορικό τμήμα. Τελικά διαλύθηκε το 1922.

Καισαρεία
Την σχολή ίδρυσε με κληροδοσία ο πρώην Μονεμ-

βασίας και πλέον μητροπολίτης Καισαρείας Γρηγόριος 
Σωτήρης (Σωτηριανός) ο Αθηναίος (1773-1797). Σε αυτόν 
μαθήτευσε ο Γερμανός ο εξ Αλεξανδρέττας που συνέ-
στησε την Ελληνική σχολή, ο οποίος διέδωσε την παιδεία 
στην Καππαδοκία, με την προστασία του ισχυρού Δημη-
τρίου Μουρούζη δίπλα στους Τούρκους. Ο Γερμανός 
ίδρυσε την ιερατική σχολή στην μονή του Τιμίου Προ-
δρόμου στα Φλαβιανά (Ζιντζιδερέ) για την μόρφωση 
των ιερών λογίων. Και στις δύο σχολές συγκεντρωνόταν 
πλήθος μαθητών, οι οποίοι έγιναν φορείς του ελληνισμού 
και της ορθοδοξίας. Δημιουργήθηκαν μάλιστα σχολεία 
από τους απόφοιτους αυτών των σχολών στο Κερμηρίω, 
Ιντζέ Σου, Ταυσουλούν, Τυλάς, Ουρκούπ, Νεβσεχίρ, 
Μαλακοπή, Ανδρονίκιο Νίγδης, Φερτέκι, Τένεγι, Γκέρ-
βελι (Κσρβάλη), Πόρο, Μισθί ή Μιστί, Λαοδικεία, Σύλ-
λη, Αραβανί, Ικόνιο, Μουταλάσκη.

Βουρλά
Κατά τον κώδικα της σχολής, αυτή ιδρύθηκε το 1760 

με έρανο των κατοίκων, όταν ο προύχοντας Ν. Χρυσο-
γιάννης δώρισε 1.000 γρόσια, ενώ το 1790 μετατράπη-
κε σε ελληνικό. Στην σχολή ο δάσκαλος είχε μισθό 150 
γρόσια, ενώ του κοινού ήταν 50.

Ανάμεσα στους δασκάλους υπήρξε ο Καλλίνικος, ο 
οποίος το 1780 πρόσφερε ποσό στην οικοδομή του σχο-
λείου. Από το 1800-1803 δίδαξε ο Ιερόθεος, τον οποίο 
διαδέχθηκε ο Ζαχαρίας μέχρι το 1817. Το 1818 δίδαξε ο 
Σμυρναίος Ευσέβιος. Κατά την επανάσταση του 1821 
έπαυσε να λειτουργεί. Επαναλειτούργησε το 1828 ως 
αλληλοδιδακτική κατά το σύστημα Γ. Κλεοβούλου. Το 1892 
μεταρρυθμίστηκε σε αστική από το φιλόσοφο Αναξαγόρα, 
για χάρη του οποίου ονομάστηκε «Αναξαγόρειος».

Φιλαδέλφεια
Ιδρύθηκε το 1817 και προικίσθηκε με το ποσό των 

14.500 γροσίων από συνδρομές, κυρίως όμως από τον 
προύχοντα Χατζή Θεολόγο Χατζή Γεωργίου για αυτό 
και μετονομάσθηκε σε «Θεολόγια εκπαιδευτήρια».

Δαρδανέλια
Η σχολή ιδρύθηκε το 1793. Το κτίριο οικοδομήθηκε 

από τον αρχιτέκτονα Χατζή Ανδρέα (εκ Μαδύτου). Πριν 
την μικρασιατική καταστροφή είχε γυμνάσιο και παρ-
θεναγωγείο.

Πέργαμος
Αυτή ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον 

μητροπολίτη Εφέσου, Διονύσιο Καλλίαρχο Χίου, ο οποί-
ος αφού κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, ίδρυσε αρκετά 
σχολεία στην επαρχία αυτή (1804-1821).

Προύσα
Στα τέλη του 18ου αιώνα στην συνοικία Καγιά Μπα-

σί (Μπαλούκ Παζάρ) υπήρχε κοινή σχολή, στην οποία 
φοιτούσαν τα παιδιά των τουρκόφωνων τότε Προύσων. 
Το 1804 ιδρύθηκε ελληνική σχολή από τον μητροπολί-
τη Άνθιμο. Γνωστοί δάσκαλοι της είναι ο Γεώργιος Οικ. 
Αινιάν Νεοπατρεύς (1812) και πλέον ο Ν. Σκούφος. Κατά 
την επανάσταση του 1821 έκλεισε και άνοιξε το 1830. 
Τότε δίδαξε ο ιερομόναχος Δωρόθεος. Αφού κάηκε, 
επανιδρύθηκε και ονομάστηκε «Κεντρική ελληνική 
σχολή». Συντηρήθηκε από τους Ζαρίφη και Ευγενίδου, 
για αυτό και έφερε τα ονόματά τους πριν το 1922.

Αρτάκη (Κυζίκου)
Ιδρύθηκε το 1806 από τον μητροπολίτη Κυζίκου, 

Μακάριο, με την συνδρομή της οικογένειας Θεολογίδων. 
Δάσκαλος διορίστηκε ο Γεώργιος Μιχαηλίδης. Το 1810 
έκλεισε εξαιτίας της μετανάστευσης των Θεολογίδων 
στο Βυζάντιο. Επαναλειτούργησε το 1824, μετά την επα-
νάσταση, από τον μητροπολίτη Ματθαίο. Διατηρήθηκε 
ως αστική σχολή μέχρι την μικρασιατική καταστροφή.

Μαρμαράς (Προκόνησος)
Ιδρύθηκε στην αρχή του 19ου αιώνα, στο χωριό 

Βόρυ, από την οικογένεια των Ζαρίφηδων, που κατα-
γόντουσαν από εκεί.

Μουδανιά
Σύγχρονο της Προύσας. Το σχολείο κάηκε από πυρ-

καγιά το 1870. Έκτοτε ιδρύθηκαν νέα σχολικά κτίρια, 
τα οποία μετά το 1922, πέρασαν στους Τούρκους.

Κίος
Η σχολή ιδρύθηκε το 1802 -ίσως και νωρίτερα- και 

δάσκαλος προσελήφθη ο Φιλόθεος από την Ιθάκη, ο 
οποίος δίδασκε μέχρι το 1807. Μετά από αυτόν ο Γε-
ώργιος Οικ. Αινιάν (1808-1812) που βρισκόταν στην 
Προύσα. Τον διαδέχτηκε ο μοναχός Ανανίας μέχρι το 
1821. Από το 1821-1824 δίδαξε ο εξόριστος Ζαχαρίας 
Αινιάν (από την πόλη των Θεραπείων). Μετά από αυτόν 
ο Χρήστος Κ. Κοκκινάκης και ύστερα ο Κούρτιος από τα 
Ιωάννινα, μέχρι το 1830, και πλέον ο Κοκκινάκης μέχρι 
το 1837. Από το 1838-1842 ο Δημήτριος Χρυστοστόμου 
από την Τρίγλια. Η σχολή διατηρήθηκε μέχρι την Μι-
κρασιατική καταστροφή.

Τρίγλια
Σύγχρονη των Μουδανιών. Μετά την επανάσταση 

του 1821, οικοδομήθηκε νέο σχολικό κτίριο και έγινε 
αλληλοδιδακτική.

Νικομήδεια
Ιδρύθηκε το 1795, όπως φαίνεται από τον κώδικα 
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της μητρόπολης του 1600. Πρώτος δάσκαλος υπηρέτη-
σε ο Γεώργιος από τα Γανάχωρα μέχρι το 1812 και από 
το 1812-1821 ο Μάρκος Τζαννής. Κατά την επανάσταση 
έκλεισε και από το 1827 και έπειτα, μετατράπηκε σε 
αλληλοδιδακτική, μέχρι και το 1922.

Ρύσιο (Αρετσού)
Ιδρύθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε στο κοινό 

υπήρχε και ελληνικό και κοινό κοριτσιών. Δάσκαλοι 
ήταν οι Πελοποννήσιοι, Αγγελής Χατζηγεωργάκης και 
Νικόλαος Μακρής (1750-1769). Μετά από αυτούς προ-
σελήφθη ο Θεσσαλός μοναχός Αγαθάγγελος. Άλλος 
γνωστός δάσκαλος είναι ο εκ Κουρίου Νικόλαος Λογά-
δης, ο μετέπειτα σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής (+ 1835).

Τούζλα
Η σχολή ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και 

συντηρήθηκε από συνδρομές των κατοίκων του ποσού 
των 11.000 γροσίων. Ο πατριάρχης Κύριλλος Στ’ το 1817 
κατοχύρωσε την σχολή με σιγίλιο.

Χαλκηδόνα (Καδή-Κιοι)
Ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Γεράσιμος ίδρυσε αυτή 

την σχολή στο τέλος του 18ου αιώνα, αλλά εξαιτίας των 
Τούρκων δεν ευδοκίμησε. Μετά την επανάσταση του 
1821, επανιδρύθηκε το 1830. Σε αυτή δίδαξε ο Άνδριος 
Λεόντιος Καμπάνης μέχρι το 1834, μετά από αυτόν ο 
Κρης Ιερόθεος μέχρι το 1836, έπειτα ο Χρύσανθος και 
μετά από αυτόν ο Χίος Γ. Καβάκος. Η σχολή αφού με-
ταρρυθμίστηκε, προήχθη σε γυμνάσιο.

Χρυσόπολις (Σκούταρι)
Συστάθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα, όπως μαθαί-

νουμε από σιγίλιο του πατριάρχη Κυρίλλου Στ’ το 1816, 
αλλά αγνοούμε τους δασκάλους της. Η σχολή ήταν 
κοινή και ελληνική, και εξασφάλισαν για αυτή πόρους, 
άλλοι πατριάρχες, όπως ο Γαβριήλ (1780- 1785) και ο 
Γρηγόριος Ε’ το 1798. (Υπάρχει μέχρι σήμερα).

Κουογουντσουκιού (Χρυσοκέραμος)
Την σχολή ίδρυσε στις αρχές του 19ου αιώνα (τον 

Οκτώβριο του 1805) ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος. Η 
έδρα της βρισκόταν στα προάστια, αλλά αγνοούμε τους 
δασκάλους και στην κοινή και στην ελληνική.

Τραπεζούντα
Η σχολή υπήρχε στην πόλη πριν την Τουρκική κατά-

κτηση και ήταν κυρίως θετικών επιστημών. Εννοείται 
ότι μετά το 1461 αυτή εξέπεσε μέχρι που έκλεισε, και 
το 1682 ιδρύθηκε μία νέα με σχολάρχη τον ντόπιο Σε-
βαστό Κομνηνό. Έκτοτε και λόγω της κακής διοίκησης 
των Δερεμπέηδων στον Πόντο, η σχολή διατηρήθηκε 
μέχρι το 1922 διαπαιδαγωγώντας την νεολαία του 
ελληνικού Πόντου και δίνοντας το παράδειγμα και σε 
άλλα σχολεία του Πόντου.

Αργυρούπολη (Γκιουμούσχανε)
Η σχολή σε αυτή την κωμόπολη ιδρύθηκε το 1723 

και εξυπηρέτησε μαζί με την Τραπεζούντα, την παιδεία 
στον Πόντο.

Μονή Σουμελά
Όπως και οι περισσότερες σχολές έτσι και αυτή 

ιδρύθηκε το 1792 με δάσκαλο τον εκ Πλατάνων ιερο-
μόναχο Ιωαννίκη. Λειτούργησε μέχρι το 1922.

Σουρμένα
Την σχολή εντοπίζουμε στις αρχές του 19ου αιώνα 

και δάσκαλος της υπήρξε από το 1820-1940 ο Παπαη-
λιάς Κωνσταντινίδης.

Σινώπη
Η σχολή ιδρύθηκε το 1814. Πρώτος δάσκαλός της 

υπήρξε ο Θεόδωρος Τραπεζούντιος και δεύτερος ο 
Παναγιώτης Νομικός.

Αμισού Σαμψούς
Ιδρύθηκε στο ξεκίνημα του 19ου αιώνα. Κατά τα 

τέλη του αιώνα, εξαιτίας της εξαγωγής του καπνού, 
ευημέρησε η κοινότητα και προήχθη σε γυμνάσιο.

Κερασούντα
Η σχολή ιδρύθηκε το 1827 από τον δάσκαλο Πτολε-

μαίον, τον οποίο διαδέχτηκε ο Μιλτιάδης Οικονομίδης. 
Αργότερα δημιουργήθηκε και άλλο σχολείο στην συ-
νοικία του Λιμένος.

Σινασός
Η σχολή ιδρύθηκε από συνδρομές των κατοίκων και 

από την μεγάλη οικονομική προσφορά του εθνικού 
ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη το 1820. Κατοχυρώθηκε με 
σιγίλιο του Γρηγόριου του Ε’ το 1821.
Αυτά είναι τα αρχαιότερα σχολεία της Μ. Ασίας μέχρι 
τις αρχές του 19ου αιώνα. Έκτοτε ιδρύθηκαν χιλιάδες 
σχολεία, όσες ήταν και οι ελληνικές κοινότητες στην Μ. 
Ασία οι οποίες αν και μικρές διατηρούσαν προς την 
εκκλησία και το μικρό σχολείο, στο οποίο δίδασκε ο 
παπάς τα ελληνόπουλα την γλώσσα των πατεράδων 
τους. Αλλά στις μεγάλες πόλεις των οποίων τα σχολεία 
αναφέραμε υπήρχαν πράγματι εκπαιδευτήρια πρώτης 
τάξης, καλλιμάρμαρα και καθ’ όλους τους όρους της 
υγιεινής οικοδομημένα, τα οποία κινούσαν τον θαυμα-
σμό των ξένων επισκεπτών, οι οποίοι ομολογούσαν ότι 
το μόνο από τα οικεία στοιχεία της Ανατολής, οι Έλλη-
νες ήταν αυτοί που είχαν τα καλύτερα σχολεία από όλες 
τις φυλές, και άριστες λέσχες με αναγνωστήρια και 
βιβλιοθήκες, στις οποίες έκαναν διαλέξεις για διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα και κάποιες φορές πραγματοποι-
ούσαν θεατρικές παραστάσεις. Οι μεγάλες κοινότητες 
διατηρούσαν πολλά νοσοκομεία και πτωχοκομεία και 
άλλα καταστήματα φιλανθρωπίας, στα οποία έκαναν 
χρήση μόνο οι Έλληνες αλλά και αλλοεθνείς της κοινό-
τητας και των γειτονικών. ■
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Μυοκαρδίτιδα

Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μυοκαρδίτιδα ορίζεται κλινικά η φλεγμονή του καρ-
διακού μυός. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στη βιβλιογραφία του 19ου αιώνα για να περιγράψει 
τις καρδιακές νόσους που δεν σχετίζονταν με παθολο-
γία των καρδιακών βαλβίδων.

Η μυοκαρδίτιδα έχει συχνά υποκλινική πορεία και 
έτσι η ακριβή της επίπτωση δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, 
σε νεκροτομικές μελέτες η μυοκαρδιακή φλεγμονή 
διαπιστώνεται σε ποσοστό από 1% έως 9%. Μάλιστα 
σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων νεαρών ενηλίκων, 
ευρήματα μυοκαρδίτιδας διαπιστώνονται σε ποσοστό 
έως και 20%.

Όσον αφορά την ιογενή μυοκαρδίτιδα η οποία είναι 
και η συχνότερα απαντώμενη, φαίνεται ότι αντιπρο-
σωπεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ ιού και ξενιστή. 
Η μυοκαρδίτιδα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τρεις 
φάσεις στην φυσιοπαθολογία της. Η πρώτη είναι η 

ιογενής φάση, ακολουθούμενη από την φάση ανοσο-
λογικής αντίδρασης (περιλαμβάνοντας εγγενή και επί-
κτητη ανοσία), ακολουθούμενη από τη φάση καρδιακής 
αναδιαμόρφωσης. Στους περισσότερους ασθενείς η 
ανοσολογική φάση εξασθενεί και τελικά καταστέλλεται 
μετά την ιική κάθαρση ενώ παράλληλα η συπαστικό-
τητα του μυοκαρδίου αποκαθίσταται. Ωστόσο, σε κά-
ποιες περιπτώσεις, αφενός η κάθαρση μπορεί να είναι 
αναποτελεσματική αφετέρου, ενεργοποιημένα έναντι 
του ιού Τ λεμφοκύτταρα μπορεί να στραφούν έναντι 
μη προσβεβλημένων μυοκαρδιακών κυττάρων στα 
πλαίσια μιμητισμού.

Για την εμφάνιση της νόσου ενοχοποιείται ένα με-
γάλο εύρος παραγόντων που περιλαμβάνει λοιμώδη, 
ανοσολογικά και καρδιοτοξικά αίτια.
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ιογενείς
Ιός coxsakie, ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ιοί 
echo, αδενοϊοί, γρίππης, ιλαράς, παρωτίτιδας, παρβο-
ϊοί, ερυθράς, ιός έρπητα-ζωστήρα, ιός απλού έρπητα, 
κυτταρομεγαλοϊός, ιός ηπατίτιδας C.
Πρωτοζωικές
Βακτηριακές
Βρουκέλλα, Κορυνοβακτηρίδιο διφθερίτιδας, Σαλμο-
νέλλα, Αιμόφιλος ινφλουέντζας, Μυκόπλασμα πνευ-
μονίας, Ναϊσσέρια μηνιγγίτιδας (Μυκοβακτηρίδιο) 
Ναϊσσέρια γονόκοκκου (γονόκοκκος), Δονάκιο χολέρας. 
Σπειροχαιτικές
Τρεπόνημα ωχρό, Μπορρέλια, Λεπτόσπειρα
Μυκητιασικές
Από ρικέτσιες
Παρασιτικές

Πλωτάρχη (ΥΙ) Περικλή Σύρου ΠΝ
Επιμελητή Α΄ Καρδιολογικής κλινικής ΝΝΑ 

Πλοιάρχου (ΥΙ) Γεωργίου Κατσιμαγκλή ΠΝ
Διευθυντή Α΄ Καρδιολογικής κλινικής ΝΝΑ 

Κοινωνικά θέματα
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
Αλλοαντιγόνα
Απόρριψη καρδιακού μοσχεύματος 
Αυτοαντιγόνα
Σύνδρομο Churg-Strauss, νόσος Kawasaki, συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, συστηματική σκλήρυνση, σαρ-
κοείδωση, σκληροδερμία, πολυμυοσίτιδα, θρομβοπε-
νική πορφύρα 
Αλλεργιογόνα (φάρμακα)
Πενικιλλίνη, σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες, μεθυλντό-
πα, στρεπτομυκίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.

ΤΟΞΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
Φάρμακα
Ανθρακυκλίνες, κατεχολαμίνες, αμφεταμίνες, κοκαΐνη, 
κυκλοφωσφαμίδη, 5-φθοριοουρακίλη, ερσεπτίνη, ιντερ-
φερόνη, ιντερλευκίνη-2.
Φυσικοί παράγοντες
Ηλεκτρικό σοκ, ακτινοβολία, υπερπυρεξία.
Βαριά μέταλλα
Χαλκός, σίδηρος, μόλυβδος.
Άλλα
Αρσενικό, δήγματα φιδιών, δήγματα αράχνης και σφή-
κας, φώσφορος, μονοξείδιο του άνθρακα.

Η κλινική παρουσίαση ποικίλλει, από ασυμπτωματικές 
αλλαγές στο ΗΚΓ, συμπτώματα αρρυθμίας, οξέα στε-
φανιαία σύνδρομα μέχρι εκδήλωση καρδιακής ανεπάρ-
κειας. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν: 
κόπωση, δύσπνοια προσπάθειας, αρρυθμίες (τόσο 
υπερκοιλιακές όσο και κοιλιακές), αίσθημα παλμών και 
στηθαγχικό πόνο σε ηρεμία.

Αρκετά συχνά επίσης προηγούνται πρόδρομα συ-
μπτώματα ίωσης με πυρετό, ρίγος και μυαλγίες.

Καθώς, λοιπόν η διάγνωση της μυοκαρδίτιδας είναι 
πολλές φορές δύσκολη λόγω της ποικιλίας των συμπτω-
μάτων με τα οποία παρουσιάζεται, χρειάζεται ένας συν-
δυασμός εξετάσεων για να επιβεβαιωθεί η παρουσία 
της. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα το οποίο είναι παθολο-
γικό στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με μυοκαρδίτιδα 
αν και τα ευρήματα είναι μη ειδικά.

Το Υπερηχοκαρδιογράφημα το οποίο μπορεί να 
αναδείξει τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας του 
μυοκαρδίου σε ποσοστό έως και 64% καθώς και περι-
καρδιακή συλλογή σε περίπτωση συνυπάρχουσας πε-
ρικαρδίτιδας.

Τα ένζυμα μυοκαρδιακής νέκρωσης, όπως η τροπο-
νίνη, η οποία όταν ανευρίσκεται ιδιαίτερα υψηλή σχε-
τίζεται με δυσμενή πρόγνωση.

Τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (CMR), η οποία 
με την ικανότητα χαρακτηρισμού των ιστών που δια-
θέτει μέσω της ΤΙ και Τ2 ακολουθίας, αναδεικνύει πε-

ριοχές του μυοκαρδίου όπου υπάρχει φλεγμονή και 
άρα ιστική βλάβη. Εξαιτίας της σχετικά μη επεμβατικής 
φύσης της CMR αυτή η τεχνική απεικόνισης θα μπο-
ρούσε επίσης να επαναληφθεί για να παρακολουθήσει 
την φυσική ιστορία της πάθησης και την ανταπόκριση 
στη θεραπεία.

Τέλος, η ενδομυοκαρδιακή βιοψία παραμένει η 
εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας 
αλλά έχει ένδειξη μόνο όταν αναμένεται ότι από τα 
αποτελέσματά της θα προκύψουν διαγνωστικές και 
προγνωστικές πληροφορίες, που θα καθορίσουν και 
τις θεραπευτικές επιλογές.

Όσον αφορά τη θεραπεία αυτή περιλαμβάνει πρω-
ταρχικά την υποστηρικτική αγωγή και την ανάπαυση 
του ασθενούς, η οποία πρέπει να παρατείνεται για 6 
μήνες ή μέχρις ότου οι διάστασεις και η λειτουργικό-
τητα της αριστεράς κοιλίας επανέλθουν στο φυσιολο-
γικό και δεν καταγράφονται αρρυθμίες. Η φαρμακευ-
τική αγωγή με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου και 
β-αποκλειστές φαίνεται ότι είναι χρήσιμη ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με εμφανώς επηρεασμένη συσπαστικότητα 
της αριστεράς κοιλίας καθώς βελτιώνουν την καρδιακή 
λειτουργία, μειώνουν τον αριθμό επανεισαγωγών στο 
νοσοκομείο και αυξάνουν την επιβίωση. Τέλος, σε ει-
δικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν παρατεταμένες 
διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής πρέπει να εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης μόνιμου βηματοδό-
τη, ενώ σε περίπτωση αναταχθείσας κοιλιακής μαρμα-
ρυγής ή εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας, έχει 
ενδειξη η εμφύτευση καρδιακού απινιδωτή.         

«Καρδιά» φωτό ειλημμένη στις 11_02_2023 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/ Καρδιά#/media/

Αρχείο:Diagram_of_the_human_heart_el.svg

φωτό ειλημμένη στις 11_02_2023 από το https://www.iatropedia.gr /eidiseis/perikarditida-ti-ine-

akrivos-ke-pos-ekdilonete/40058/

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

O σεισμός στην Τουρκία

Στις 7 Φεβρουαρίου 2023 έγινε ο καταστροφικός 
σεισμός στην Ανατολική Τουρκία. Όλη η οικουμέ-
νη με τεράστιο ενδιαφέρον και συγκίνηση παρα-
κολούθησε το μοναδικό αυτό φαινόμενο το οποίο 
μόνο σε κινηματογραφική ταινία θα μπορούσες 
μόνο να ιδείς, τόσες χιλιάδες πολυκατοικίες να 
βρίσκονται στο έδαφος πεσμένες και χιλιάδες άν-
θρωποι να ψάχνουν τους δικούς τους.

Τεράστια η καταστροφή, αλλά και μεγάλες οι 
ευθύνες των διοικούντων οι οποίοι αντί να ασχο-
ληθούν με τα δικά τους προβλήματα, αυτοί το 
μόνο που κάνανε καθημερινά ήταν να απειλούν 
και να τρομάζουν την Ελλάδα και να απαιτούν 
παράλογα πράγματα. Όμως όταν ήρθε αυτή η 
σκληρή μέρα για τον τουρκικό λαό, ο ελληνικός 
λαός στάθηκε δίπλα όχι με λόγια αλλά με πράξεις 
γενναίες. Πρώτον στείλαμε δύο ομάδες ΕΜΑΚ, μία 
στην Τουρκία και μία στη Συρία για να σώσουν 
τους πλακωμένους ανθρώπους από τα συντρίμμια 
του Εγκέλαδου. Δεύτερον όλες οι Μητροπόλεις της 
Ελλάδος έκαναν έρανο για χρήματα-τρόφιμα και 
φάρμακα για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες τού 
κόσμου που ζούσε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. 
Διότι πιστεύουμε ότι εμείς οι Έλληνες ανέκαθεν 
έχουμε μέσα στην ψυχή μας τον Ξένιο Δία που 
δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε από την ανθρωπιά 
και την αλληλεγγύη, και ότι το Αιγαίο δεν μας χω-
ρίζει αλλά μας ενώνει...

Τιμή μνήμης

Το γεγονός που θα σας διηγηθώ αφορά την συ-
γκινητική αλλά και αυθόρμητη πράξη δύο μικρών 
παιδιών της ακριτικής Καρπάθου 10 και 5 ετών, τα 
οποία θέλησαν με τον τρόπον τους, να τιμήσουν 
τους δύο αεροπόρους του Phantom που έπεσαν 
στο καθήκον τους στις 30/01/2023, και πέρασαν 
στο Πάνθεον των Ηρώων. 

Αφού έφτιαξαν ένα στεφάνι στάθηκαν προσο-
χή στον λιμενοβραχίονα του νησιού τους, και αφού 
έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο πέταξαν το στεφάνι στη 
θάλασσα. Η πράξη αυτή δεν τιμά μόνον αυτά τα 
μικρά παιδιά, αλλά και όλους τους νησιώτες «ακρί-
τες» που αγαπούν τους ιπτάμενους φρουρούς 

τους που τούς προστατεύουν και ενίοτε θυσιάζο-
νται και γι' αυτούς. Τα μικρά αυτά παιδιά με το 
παράδειγμά τους, ας γίνουν οι πατριώτες και οι 

φύλακες των ιδανικών της πατρίδας.

O ρόλος του Χρυσοστόμου και Στεργιά-
δη κατά την Μικρασιατική Καταστροφή

Δύο ακόμη άτομα πρωταγωνίστησαν κατά την 
περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, είτε θε-
τικά είτε αρνητικά. Και οπωσδήποτε επηρέασαν την 
τότε κατάσταση στο να επέλθει η συμφορά, και 
πτώση της Σμύρνης. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, 
ως ορθόδοξος Ιεράρχης αντιπροσώπευσε την 
Ορθοδοξία και το Ελληνικό Γένος επαξίως και 
έλαβε τον ακάνθινο στέφανο. Διότι οι Τούρκοι που 
τον μισούσαν για αυτά που έκανε και έλεγε, περί-
μεναν την ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Ενώ του 
πρότειναν όλοι οι ξένοι αντιπρόσωποι της Σμύρ-
νης ότι το παιχνίδι χάθηκε και ότι πρέπει να του 
βρουν τρόπο να φύγει, εκείνος προτίμησε να μεί-
νει και να θυσιαστεί μαζί με το ποίμνιό του. Ο 
φανατισμένος όχλος τον λιντσάρισε, τον σφαγί-
ασε και τον ατίμασε περιφέροντάς τον μέσα στην 
πόλη, προς παραδειγματισμό στον απλό λαό.

Ενώ, ο Στεργιάδης μάζεψε τα μπογαλάκια του 
και με πλοιάριο που τού ετοίμασαν οι τότε αχρεί-
οι σύμμαχοί μας τον απομάκρυναν από τη Σμύρ-
νη. Έφθασε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Νίκαια 
όπου πέρναγε τη ζωή του άνετα χωρίς τύψεις για 
ό,τι έκανε. Τι όμως δεν έκανε;  Πρώτον βρισκόταν 
σε μόνιμη κόντρα με τον Δεσπότη, ενώ ο Δεσπότης 
ήταν εκεί ο αρχηγός του ελληνισμού, δεν τον 
συμβουλευόταν για κανένα θρησκευτικό ή πολιτι-
κό θέμα. Εκφραζόταν με πολλή απέχθεια για τον 
Δεσπότη και δεν συνεργαζόταν μαζί του. Δεν προ-
έβλεψε σχέδιο αμύνης σε περίπτωση ανάγκης, ούτε 
οργάνωσε τον ελληνικό λαό της Σμύρνης σε πε-
ρίπτωση ανάγκης. Δεν οργάνωσε τον τρόπο δια-
φυγής του ελληνικού λαού προς τα νησιά για να 
σωθεί, παρά τον άφησε βορά στους λυσσασμένους 
λύκους του Νουρεντίν Πασά, και αυτός έφυγε 
πρώτος. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, αυτός 
ο κύριος για ποιον δούλευε για τους Τούρκους ή 
για άλλες «συμμαχικές δυνάμεις»;
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Επίκαιρο Κεντρί
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 26 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) έτους 
2023

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα η 
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) για το έτος 
2023 παρουσία του ΔΣ της ΕΑΑΝ.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρ-

χος Ι. Δρυμούσης ΠΝ και ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕ-
ΕΘΑ, ο Βουλευτής Νοτίου τομέα Αθηνών και μέλος της 
ΕΑΑΝ κ. Δ. Χατζηδάκης, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ 
και πρώην ΥΕΘΑ Ναύαρχος Ε. Αποστολάκης ΠΝ, ο επί-
τιμος τέως Αρχηγός Γ.Ε.Ν. Ναύαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ, 
ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., Διοικητής 1ης 
Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛ. 
ΑΚΤ Ν. Πολέμης, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Δ. 
Κατάρας ΠΝ, ο Υποδιοικητής ΣΝΔ Αρχιπλοίαρχος Β. 
Τσούκας ΠΝ, ο Διευθυντής ΝΝΑ Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Λ. 
Μπιλάλης ΠΝ, ο πρόεδρος του ΜΤΝ Αντιναύαρχος ε.α. 
Ι. Σαμαράς ΠΝ, ο Γενικός Διευθυντής Πλοίαρχος (Ο) Ι. 
Μαυρουδάκης ΠΝ, ο εκπρόσωπος του προέδρου της 
ΕΑΑΑ Σμήναρχος ε.α. Δ. Κοντοβάς, ο αντιπρόεδρος της 
ΕΑΑΛΣ Υποναύαρχος ε.α. ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. Ι. Καραγεωργό-
πουλος, η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος 
κ. Α. Αναγνωστωπούλου - Παλούπη, ο πρόεδρος της 
Λέσχης ΛΣ, Αντιναύαρχος ε.α. ΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ Λ. Αγγελό-
πουλος, ο πρόεδρος του παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμί-
νος Υποναύαρχος ε.α. (Μ) Γ. Κουτσούκος ΠΝ, ο πρόεδρος 
του παραρτήματος ΕΑΑΝ Πόρου Αρχιπλοίαρχος ε.α. 
(Δδ) Γ. Αλιφέρης ΠΝ, ο πρόεδρος του παραρτήματος 
ΕΑΑΝ Δυτ. Ελλάδος (Πάτρας) Αντιναύαρχος ε.α. (Ο) Δ. 
Μποϊλές ΠΝ, ο πρόεδρος του παραρτήματος ΕΑΑΝ 
Νομού Ηλείας, Πλοίαρχος ε.α. (Ε) Ζ. Υφαντής ΠΝ, η 
υπεύθυνη γραφείου πρόνοιας ΝΝΑ/ΕΑΑΝ Αρχιπλοίαρ-
χος ε.α. Ζ. Ταχματζοπούλου ΠΝ, ο πρόεδρος του ΣΑ/
ΣΝΔ Υποναύαρχος ε.α. Αντώνιος Αναστασάκης ΠΝ, ο 
πρόεδρος το ΣΑ/ΣΜΥΝ Υποπλοίαρχος ε.α. (Ε) Π. Σοφι-
κίτης ΠΝ, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ν.Α Υποναύαρχος ε.α. Σ. 
Κωνσταντινίδης ΠΝ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέ-

σμου Υποβρυχίων Αντιναύαρχος ε.α. Π. Ραδίτσας ΠΝ, 
συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΝ μετά μελών οικογενειών, 
φίλοι, αντιπροσωπεία Ναυτικών Δοκίμων και μαθητών 
ΣΜΥΝ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερού-
κης ΠΝ καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ευχήθη-
κε καλή θητεία στον νέο Α/Γ.Ε.Ν Αντιναύαρχο Ιωάννη 
Δρυμούση ΠΝ και τον νέο Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο 
Δ. Κατάρα ΠΝ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε θέματα 
και προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της ένωσης, 
όπως τα συνταξιοδοτικά θέματα, τα ναυτικά νοσοκομεία, 
τον παραθερισμό, το ΜΤΝ για θέματα μερισμάτων, 
ΒΟΕΑ και δανείων. Επίσης αναφέρθηκε στο κατατεθέν 
νομοσχέδιο στην Βουλή και εκτενώς στα άρθρα που 
αφορούν στους αποστράτους και στο τέλος ευχαρίστη-
σε τους επισήμους και τους παρευρισκόμενους που 
τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς και το προσωπικό και 
τα μέλη του ΔΣ που συνέβαλαν στην διοργάνωση και 
ευχήθηκε Χρόνια Πολλά, καλή χρονιά με υγεία και 
ευτυχία.

Επίσης σύντομο χαιρετισμό προς τους παρευρισκό-
μενους απεύθυνε ο νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Ναυτικού Αντιναύαρχος Ι. Δρυμούσης ΠΝ. 
Στην τελετή τιμήθηκαν:
α. Με τον θυρεό της ΕΑΑΝ για την πολυετή προσφορά 

τους στην ένωση:
Ο Υποναύαρχος ε.α. (Ο) Νικόλαος Τσαπράζης ΠΝ
Ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Χαράλαμπος Αϊδίνης ΠΝ και
Ο Αρχιπλοίαρχος ε.α. Ιωάννης Κατσαλούλης ΠΝ.
β. Με χρηματικό ποσό, τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλ-

λίου, αναμνηστικού και βιβλίου, τρεις (3) απόφοιτοι 
παραγωγικών σχολών ΣΝΔ και ΣΜΥΝ που αρίστευσαν 
ή πρώτευσαν κατά την αποφοίτησή τους από τις 
σχολές τους το έτος 2022.
γ. Με χρηματικό ποσό, με τιμητικό δίπλωμα μετά 

μεταλλίου και αναμνηστικό Δεκατέσσερα (14) παιδιά 
Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ε.α. του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. 
που προβιβάστηκαν ή απολύθηκαν το έτος 2022 με 
βαθμό Άριστα από την Β' και Γ' Λυκείου. 

δ. Με χρηματικό ποσό, με τιμητικό δίπλωμα μετά 
μεταλλίου και αναμνηστικό, έξι (6) παιδιά Αξιωματικών 
και Ανθυπασπιστών ε.α. του ΠΝ και ΛΣ που αποφοίτη-
σαν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστη-
μιακού και Τεχνολογικού τομέα το έτος 2022 με βαθμό 
Άριστα.

ε. Με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, αναμνη-
στικού και βιβλίου, θυγατέρα αξιωματικού που έλαβε 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ το έτος 2022 με βαθμό 
Άριστα.

Η τελετή συνεχίστηκε με την ευλογία και την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των επισήμων από 

Aνακοινώσεις
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τον Πατέρα Αλέξιο και ακολούθησε διανομή κομματιών 
βασιλόπιτας και παράθεση μικρής δεξίωσης στο φου-
αγιέ του Πολεμικού Μουσείου συνοδεία, τμήματος της 
Μουσικής του ΠΝ.

Τυχερός της ημέρας στον οποίο έτυχε το φλουρί της 

βασιλόπιτας, ήταν ο Βουλευτής Νοτίου τομέα Αθηνών 
κ. Δ. Χατζηδάκης.  

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

Aνακοινώσεις

21 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωματικών ΠΝ-ΛΣ και Φίλων
Πλοίαρχο ΠΝ .εα., Βετεράνο Πολέμου Μακρή Κωνσταντίνο 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για 
τις επιτυχείς προσπάθειές σας, για την προμήθεια συστήματος υπερηχογράφου με επιχορήγηση 
από την Βουλή των Ελλήνων. 

Το σύστημα αυτό, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ν.Α. προς τους εν ενεργεία 
και αποστρατεία συναδέλφους.

Η πρωτοβουλία σας αυτή, αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες αποστράτων του Πολεμικού Ναυτι-
κού και το Λιμενικού Σώματος και αποτελεί εικόνα προς μίμηση και παράδειγμα στη συνείδηση 
όλων μας.

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

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2023   Αριθμ. Πρωτ.: 11 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Αύξηση Πιστωτικού Ορίου Διατακτικών στο Π.Ο.Ν. για  
τα εν αποστρατεία στελέχη ΠΝ και ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας γνωρίζουμε ότι το πιστωτικό ορίου διατακτικών για τα εν αποστρατεία στελέχη αυξήθηκε από 1.000 
ευρώ σε 1.200 ευρώ και η δυνατότητα αποπληρωμής του είναι σε  18 δόσεις σε  συνάρτηση με το ύψος  του 
μερίσματος.

Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Ν. www.pon-hn.gr  και ειδικότερα στο 
πεδίο “Π.Ο.Ν.” - Δικαιούχοι - Χρήση Διατακτικής.
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Αθήνα 11 Ιαν 2023  Αριθμ. Πρωτ.: 08 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Προνομιακή Προσφορά 
του Ιατρικού Διαγνωστικού 
Κέντρου «MEDICALL» για 

Πραγματοποίηση  
Διαγνωστικών Εξετάσεων  

στα Μέλη της ΕΑΑΝ

ΣΧΕΤ: α. Προσφορά «MEDICALL» 
 β. Έγκριση προσφοράς του ιατρικού δι-

αγνωστικού κέντρου «MEDICALL» από 
ΔΣ/ΕΑΑΝ (Θέμα 1ο Πρακτικό υπ΄αριθ. 25 
/5ης 01.2023)

Κατόπιν σχετικών, σας γνωρίζουμε την έναρξη συνερ-
γασίας της ΕΑΑΝ με το ιατρικό διαγνωστικό κέντρου 
«ME DICALL» για την πραγματοποίηση διαγνωστικών 
εξετάσεων στα μέλη της, καθώς και στα εξαρτώμενα 
μέλη (σύζυγοι - τέκνα), με την επίδειξη ταυτότητας 
μέλους ΕΑΑΝ και της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι προνομιακές παροχές  του ιατρικού διαγνω-
στικό κέντρου «MEDICALL» αφορούν στις παρακά-
τω υπηρεσίες:

- Εξετάσεις από την συμμετοχή των παραπε-
μπτικών με έκπτωση 30%.

- Ιδιωτικές εξετάσεις 20%.
Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο «MEDICALL» ευ-

ρίσκεται σε κεντρικό σημείο πλησίον Λιμένος  Ζέας 
(Πασαλιμάνι) στον Πειραιά, επί της Γρηγορίου Λα-
μπράκη 91, σε απόσταση 5 λεπτών από τον σταθμό 
μετρό ‘’Δημοτικό Θέατρο’’ και έμπροσθεν της στάσης 
του τραμ, ‘’Δελληγιάνη’’. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλι-
σμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι πιστοποιημέ-
νο κατά ISO 9001:2015 και διαθέτει τα εξής τμήμα-
τα:
-  Μικροβιολογικό/ιατρικής βιοπαθολογίας. 
-  Καρδιολογικό.
- Ακτινοδιαγνωστικό στο οποίο λειτουργεί μόνο 

για υπέρηχους και τρίπλεξ.
- Διαθέτει επίσης και τμήμα παιδιών στο οποίο 

πραγματοποιούνται αιμοληψίες από 3 ετών, 
καρδιολογικός έλεγχος από 8 ετών και υπέρηχοι 
/ τρίπλεξ,  εκτός ισχίων κεφαλής και γεννητικών 
οργάνων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας «MEDICALL»: 
210 4222 040 - 210 4222 044).  

Ιστοσελίδα «MEDICALL» : https://www.medicall.gr/
Για επείγοντα θέματα  μπορείτε να επικοινωνείτε 

στο  e-mail  info@medicall.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Δ/Σ ΕΑΑΝ
Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο MEDICALL στα πλαίσια έναρξης συνεργασία με το Δ/Σ ΕΑΑΝ (Ένωση Από-
στρατωνΑξιωματικών Ναυτικού)για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, σας καταθέτει την 
κάτωθι προσφορά:

Οι εξετάσεις από την συμμετοχή των παραπεμπτικών σας παρέχονται με έκπτωση 30 %
Για τις ιδιωτικές εξετάσεις μας παρέχεται έκπτωση 20%
Προϋπόθεση για να απολαμβάνουν τα μέλη και τα εξαρτώμενα μέλη τους (σύζυγος και παιδιά) τα προνόμια 
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είναι να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους του Δ/Σ ΕΑΑΝ και την αστυνομική τους ταυτότητα κάθε φορά που επι-
σκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας.

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο MEDICALL βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο Πασαλιμάνι στον Πειραιά, επί 
της Γρηγορίου Λαμπράκη 91 σε απόσταση 5 λεπτών από το μετρό Δημοτικό Θέατρο και έμπροσθεν της στάσης 
του τραμ Δεληγιάννη. Διαθέτει σύγχρονο  εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένο 
κατά ISO 9001:2015.

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο MEDICALL διαθέτει τα εξής τμήματα: τμήμα μικροβιολογικό/ιατρικής βιοπα-
θολογίας, τμήμα καρδιολογικό και τμήμα ακτινοδιαγνωστικό στο οποίο λειτουργεί μόνο για υπερήχους και 
τρίπλεξ. Διαθέτει επίσης και τμήμα παιδιών στο οποίο πραγματοποιούνται  αιμοληψίες από 3 ετών, καρδιολο-
γικός έλεγχος από 8 ετών και υπέρηχοι/τριπλεξ από ημερών εκτός ισχίων κεφαλής και γεννητικών οργάνων.

Ενδεικτικά οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο μας είναι οι εξής:
Γενικές εξετάσεις αίματος
Αιματολογικές εξετασεις
Βιοχημικές εξετάσεις
Ορμονολογικές εξετάσεις
Ανοσολογικές εξετάσεις
Καρκινικοί δείκτες
Προγεννητικός έλεγχος
Rapid – PCRtest
Υπερήχοι σώματος
Τριπλεξ αγγείων
Καρδιολογικό έλεγχο (Ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλεξ καρδιάς και τεστ κόπωσης)
Holter ρυθμού και πίεσης
Παρακεντήσεις/FNA όζων θυρεοειδούς, μαστών, μαλακών μορίων κλπ
Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος
Έκδοση κάρτας υγείας αθλητή
 
Οι κάτωθι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο μας μόνο ιδιωτικά:
Υπέρηχος θυρεοειδούς
Υπέρηχος μαστών
Υπέρηχος μαλακών μορίων
Υπέρηχος μυοσκελετικού
Υπέρηχοι σε παιδιά κάτω των 14 ετών
Holter ρυθμού και πίεσης
Rapid – PCRtest
Σπιρομέτρηση

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Mε εκτίμηση
Ιωαννίδης Κων/νος
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΕΘΑ Ν. 5018/09.02.2023 (ΦΕΚ 25τΑ΄) 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (ΜΕΡΙ ΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ) ΤΟΥ ΜΤΝ

«Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός 

της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, 
οργάνωση της Εθνοφυλακής 

και άλλες διατάξεις»

1.  Άρθρο 34
Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά 
Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους 
οικείους Ειδικούς Κλάδους.

Από την 1.1.2021 καταργούνται οι μειώσεις που 
επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα 
μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλ-
λουν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλά-
δοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Αν και οι μειώσεις που είχαν επιβληθεί στα μερίσμα-
τα του ΜΤΝ και του ΕΚΟΕΜΝ (και των αντίστοιχων 
κλάδων των ΕΔ) των εν αποστρατεία παλαιών πριν το 
2016 μετόχων (μερισματούχων) κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές από την ολομέλεια του ΣτΕ το 2015, (Αποφά-
σεις 2287-2288/2015), η συμμόρφωση της πολιτείας 
έρχεται με καθυστέρηση 7 χρόνων και αναδρομική 
επιστροφή των κρατήσεων από την 1.1.2021. Στο 
κατατεθέν σχέδιο νόμου υπήρχε επιστροφή μόνο ενός 
έτους από 1.1. 2022 αλλά μετά από έντονες διαμαρ-
τυρίες και αγώνες, τελικά η διάταξη τροποποιήθηκε 
προς το ευμενέστερο και η επιστροφή των κρατήσεων 
θα γίνει από 1.1.2021 (26 μήνες). Εκκρεμεί ο τρόπος 
φορολόγησης των αναδρομικών και η ΕΑΑΝ έχει ει-
σηγηθεί και αγωνίζεται ώστε αυτός να γίνει στην πηγή 
άμεσα με 20% και όχι με τροποποιητικές δηλώσεις, 
όπου ο φόρος μεγεθύνεται σύμφωνα με την φορολο-
γική κλίμακα ενός εκάστου.    

2.  Άρθρο 27
Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του 
ΜΤΝ - Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21ης/31ης.10.1932.

Το άρθρο 79 του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (Α΄ 
387) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 79, Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία 
μετόχων του ΜΤΝ»
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-

μείου, μετά τον θάνατο τού εν αποστρατεία μετόχου 
χορηγείται βοήθημα λόγω θανάτου ύψους χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον πρώτο δικαιούχο 
μερίσματος, λόγω θανάτου, ύστερα από αίτησή του, 
με την εξής σειρά: α) στον/στην σύζυγο και στον/
στην συμβιούντα του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) , β) στο 
τέκνο ή στα τέκνα του θανόντος κατ’ ισομοιρία. 

2. Εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι σύμφωνα με την 
παρ. 1, το βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται 
σε όποιον επωμίσθηκε τα έξοδα κηδείας πλήρως ή 
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ύστερα από αίτη-
σή του, η οποία υποβάλλεται στο Ταμείο μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία θανάτου του εν αποστρατεία μετόχου. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-
μείου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την καταβολή του βοηθήματος. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ταμείου, το ύψος του ποσού 
του βοηθήματος της παρ. 1 δύναται να αναπροσαρ-
μόζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του 
Ταμείου. 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-
μείου, στο τέλος κάθε έτους δύναται να καταβάλ-
λεται επιπλέον ποσό βοηθήματος σε κάθε ένα από 
τα ανήλικα τέκνα των εν αποστρατεία μετόχων που 
απεβίωσαν μέσα στο ίδιο έτος. Το επιπλέον ποσό 
δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) του προβλεπόμενου βοηθήματος.».

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η αλλαγή που επέρχεται είναι στο βοήθημα θανάτου 
των 1500 € το οποίο δεν θα καταβάλλεται μόνο στον/
ην δικαιούχο ζώντα σύζυγο (ή στα τέκνα έως 24 ετών) 
όπως γίνεται έως σήμερα με την καταβολή του πρώτου 
μερίσματος, αλλά επεκτείνεται και σε περίπτωση μη 
υπάρξεως δικαιούχου συνέχισης καταβολής μερίσμα-
τος (σύζυγος /τέκνα έως 24) δύναται να καταβληθεί 
και σε όποιον αποδεδειγμένα επιμεληθεί και επωμι-
στεί τα έξοδα κηδείας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της 
ΕΑΑΝ και επιτακτική ανάγκη να αλλάξει η διάταξη 
αυτή διότι υπήρξαν περιπτώσεις θανάτου απόστρατων 
συνταξιούχων του ΠΝ, χωρίς σύζυγο, τέκνα ή συγγενείς, 
όπου κανείς δεν αναλάμβανε την ταφή τους και το 
κόστος αυτής, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα 
αζήτητα ή η ταφή τους να γίνεται με έρανο ή με τις 
διαδικασίες απόρων από τον Δήμο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ

Μέλη της ΕΑΑΝ που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην Πρόνοια ΕΑΑΝ, πα-
ρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΕΑΑΝ στο τηλ. 210 3310430 και 431 και στο mail 
info@eaan.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Από την ΕΑΑΝ

Aνακοινώσεις

3. Άρθρο 38
Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμεί-
ου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η κράτηση επί των αποδοχών των εν ενεργεία με-
τόχων και του μερίσματος των εν αποστρατεία μετόχων 
του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, η οποία προβλέπε-
ται στο άρθρο 7 του ν. 994/1949 (Α΄ 136), διενεργείται 
ανεξαρτήτως της προϋπόθεσης σύναψης δανείου που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 994/1949. Οι πόροι 
που προέρχονται από τη διενέργεια της κράτησης του 
πρώτου εδαφίου διατίθενται και για την εξυπηρέτηση 
σκοπών επέκτασης υποδομών, καθώς και συντήρησης 
και ανανέωσης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
των νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μια πολύ θετική διάταξη η οποία νομιμοποιεί την 
ήδη κράτηση που υπήρχε με το άρθρο 7 του ν. 994/1949 
επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων και επί 
του μερίσματος των εν αποστρατεία μετόχων (μερι-
σματούχων) του ΜΤΝ οι οποίοι είχαν αναλάβει την 
αποπληρωμή του δανείου ανέγερσης του ΝΝΑ. Μετά 
την αποπληρωμή του δανείου και για να συνεχιστεί 
με νόμο και όχι με μια απλή διαταγή ο θεσμός των εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών με το ΝΝΑ ως 
άμεσα δικαιούχοι, θα εξακολουθεί να υφίσταται η 
κράτηση, όχι πλέον για την αποπληρωμή ανέγερσης 
του ΝΝΑ, αλλά για την εξυπηρέτηση σκοπών επέκτα-
σης υποδομών, καθώς και συντήρησης και ανανέωσης 
του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των νοσοκομεί-
ων του Πολεμικού Ναυτικού.

4.  Άρθρο 97
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Τα άρθρα 34, 56 έως 60 και 69 του π.δ. της 
21ης/31ης.10.1932 (Α΄ 387), περί καταβολής μερισμά-
των και τελών γάμου των μετόχων του Μετοχικού Τα-
μείου Ναυτικού. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ένα πάγιο αίτημα της ΕΑΑΝ το οποίο αφορά στην 
περίπτωση, όταν από ζευγάρι συναδέλφων που υπη-
ρετούν και οι δύο στο ΠΝ ο ένας αποβιώσει, τότε ο εν 
ζωή θα λαμβάνει μέρος του μερίσματος του αποβιώ-
σαντος από το ΜΤΝ, κάτι που μέχρι τώρα δεν το προ-
έβλεπε η νομοθεσία του ταμείου. 

- Με την κατάργηση του άρθρου 69 του π.δ. 
21/31.10.1932 (Α΄ 387), ρυθμίζεται επιτέλους το δι-
καίωμα εν ζωή μελών χηρεύουσας οικογένειας που 
καταλείπει αποβιών μέτοχος/μερισματούχος του ΜΤΝ 
που έχει δικαιωθεί μερίσματος ή έχει εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις λήψης μερίσματος κατά την στιγμή του 
θανάτου του, για λήψη από τα εν λόγω μέλη ποσοστό 
του μερίσματος του θανόντος ίσο με το ποσοστό της 
συντάξεώς του, που τους κανονίζεται και τους κατα-
βάλλεται, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα μέλη της χηρεύ-
ουσας οικογένειας λαμβάνουν ήδη έτερο μέρισμα 
από το ΜΤΝ ή το ΜΤΣ ή το ΜΤΠΥ ή ΝΑΤ.

Πλοίαρχος εα (Ε) Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
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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.

Πωλήσεις ακινήτων

• Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ  606 τ.μ. Εντός σχεδίου Α΄ Ζώνης, 
Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου. Τιμή λογική, τηλ. 6932474087

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»
Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 11/22-09-2022

1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση και 
ύστερα από αίτημα/εισήγηση του Διευθυντή Σύντα-
ξης του περιοδικού, για την ύλη που δημοσιεύεται 
στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», αποφασίζει 
όπως παρακάτω:

Α. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδια-
φέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και να μην 
υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες σελίδες. 
Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζε-
ται το κείμενο σε ενότητες με επικεφαλίδα από 
τον συγγραφέα. Το προς δημοσίευση άρθρο να εί-
ναι πλήρες. Τυχόν ημιτελή ή προς διόρθωση αφού 
έχουν παραληφθεί από την επιτροπή δεν γίνονται 
οι διορθώσεις/συμπληρώσεις και εξετάζεται για 
το επόμενο τεύχος ή τίθεται στο αρχείο.

Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντά-
κτη – αποστολέα.

Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην 
περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπα-
ραθέσεις μεταξύ συναδέλφων.

Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να 
μη στρέφεται κατά των θεσμών, κρατικών ή θρη-
σκευτικών, καθώς και των εθνικών θέσεων.

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

Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και 
σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι κα-
θαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Ζ. Να είναι τα κείμενα καλώς συνταγμένα, εύληπτα, 
σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε επίσημη 
γλώσσα.

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

Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της 
ΕΑΑΝ ή σε άλλο έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτότυ-
πο και όχι αντίγραφο με ευθύνη των συγγραφέων. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να δημοσι-
εύονται κείμενα ειδικού ενδιαφέροντος κατά την 
κρίση του Διευθυντή Σύνταξης και της συντακτι-
κής επιτροπής από περιοδικά, βιβλία κ.λπ. έντυπα 
κατά τα κεκανονισμένα.

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

Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προ-
σωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφα-
σίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
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«Η λύσσα και η αγριότητα με την οποία ο πληθυσμός της Κρήτης 
πολεμά τους στρατιώτες του Γ’ Ράιχ, μόνο στον Πολωνικό πόλεμο 
παρατηρήθηκε. Έδωσα διαταγές στα ευρισκόμενα στην Κρήτη 
Γερμανικά στρατεύματα να διεξάγουν ιπποτικό πόλεμο. Οι ένοχοι 
κάτοικοί της θα τιμωρηθούν σκληρά και οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί 
θα παραπεμφθούν στα Γερμανικά στρατοδικεία για να λογοδοτή-
σουν». 

Αδόλφος Χίτλερ 

Αναφέρεται δε, ότι σε ομιλίες του ο Μουσολίνι, απέδιδε την ήττα του 
στην Αλβανία “Σε μια άγρια φυλή, τους Κρήτες, που πολεμούσαν 
δίπλα στους Έλληνες...”. Ήταν γι’ αυτόν ένα άλλοθι....

Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 81 χρόνια από τον σημαδιακό 
Αύγουστο του 1941. Οι λίγοι που βρίσκονται εν ζωή πια, μικρά παιδιά 
τότε, ξύπνησαν από τις φωνές των Γερμανών στρατιωτών. Σκυλιά δεν 
υπήρχαν να προειδοποιήσουν για τον ερχομό τους είχαν φροντίσει 
να εξολοθρευτούν.

Οι πληροφορίες, φήμες, ενδείξεις για επικείμενη επιδρομή 
υπήρχαν. Όμως οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι δεν ήθελαν να τις πι-
στέψουν. Για μήνες ζούσαν την δυστυχία και τον πόνο, θρηνούσαν 
τους πατεράδες, τους αδελφούς, τους άνδρες τους, τα παιδιά τους, 
όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα από τον αναίτιο πόλεμο με τους Ιτα-
λούς,τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους και εδώ στην Κρήτη είχαν 
πρόσφατα αντιμετωπίσει τις μάχες,τους βομβαρδισμούς και τις εκ-
καθαριστικές επιχειρήσεις. Όσοι κατά κύριο λόγο είχαν εμπλακεί στη 
μάχη της Κρήτης, κρύβονταν στις γύρω περιοχές και ήταν έτοιμοι να 
συνδράμουν στη διάσωση των γυναικόπαιδων προς τα γύρω βουνά 
καθώς και όσων παρέμεναν πίσω.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, την πρόταση για εισβολή από 
αέρα στην Κρήτη έκανε στον αρχηγό της γερμανικής αεροπορίας 
Χέρμαν Γκαίρινγκ, ο πτέραρχος Κούρτ Στούντεντ. Επρόκειτο για τον 
δημιουργό της μεραρχίας των αλεξιπτωτιστών. Και οι δύο επισκέ-
φτηκαν τον Χίτλερ και του κατέθεσαν την πρότασή τους. Αν και η 
Κρήτη δεν ενδιέφερε στρατηγικά τον Χίτλερ τελικά συμφώνησε.

Πίστευαν ότι η καταπίεση των Κρητών από την κυβέρνηση Με-
ταξά της 4ης Αυγούστου, οι βαρύτατες απώλειες της 5ης Μεραρχίας 
Κρητών στην Αλβανία και η εγκατάληψη και ο εγκλωβισμός της στη 
Βόρεια Ελλάδα, θα οδηγούσε στην ανοχή, αν όχι στη σύμπραξη τών 
Κρητών εναντίων των Άγγλων.

Όταν όμως η Κρήτη μετατράπηκε σε νεκροταφείο Ναζί αλεξιπτω-
τιστών, ο πτέραρχος Κούρτ Στούντεντ για να αποφύγει τις ευθύνες 
του για τις μεγάλες απώλειες των επιλέκτων στρατιωτών του, επικα-
λέστηκε βαρβαρότητες από τους ντόπιους αμάχους, μαυροφορεμέ-
νους πολεμιστές που δεν ήταν μέλη του τακτικού στρατού, και υλο-
ποίησε με μεγάλη ευχαρίστηση την εντολή του Χέρμαν Γκαίρινγκ για 
μαζικές εκτελέσεις των αμάχων, για εκδίκηση στα χωριά όπου οι 
Γερμανοί στρατιώτες θα εύρισκαν νεκρούς συμπολεμιστές τους. 

Εκτέλεσαν πάνω από 2.000 κατοίκους, ανάμεσά τους πολλές 
γυναίκες και παιδιά. Οι Ναζί κατηγορούμενοι για εγκλήματα πολέμου 
ισχυρίστηκαν ότι, οι πρώτες μαζικές εκτελέσεις πολιτών, πραγματο-
ποιήθηκαν από εξαγριωμένους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι θέλησαν 

να εκδικηθούν τον «φρικτό» θάνατο, που βρήκαν οι σύντροφοί τους. 
Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/

germanikes-dikeologies-gia-tis-sfages-ton-amachon-stin-kriti/
Όλες οι εκτελέσεις που έγιναν μεταξύ 2-5 Ιουνίου έγιναν από 

Αξιωματικούς των Αλεξιπτωτιστών, υπακούοντας στη διαταγή του 
Γκαίρινγκ, (μέσω ραδιοφωνικού μυνηματος) να εκτελούν, χωρίς δια-
δικασίες και αδιακρίτως, πολίτες. (Ανδρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμα 
και ιερείς).

Η 7η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών δεν θα ανασυγκροτηθεί ποτέ 
ξανά και ο Στούντεντ πέφτει σε δυσμένεια. Αφού διοίκεσε διάφορες 
μονάδες, καταλήγει στην ΤΥΝΗΣΙΑ όπου θα έλθει -όπως μαθεύτηκε 
μετά τη δίκη των εγκληματιών πολέμου- σε συνεννόηση με τους 
Αμερικανούς ως αντιφρονούντας κατά του Χίτλερ και έτσι θα εξα-
σφαλίσει ασυλία και ατιμωρησία.

Τον Στούντεντ διαδέχτηκε ο στρατηγός Αντρέ. 
Αυτός διέταξε τον Ταγματάρχη της Γκεστάπο, Σπεράντι, να διε-

ρευνήσει την συμμετοχή των κατοίκων των χωριών πέριξ του Κερήτη 
στη μάχη της Κρήτης και να συντάξει τη σχετική έκθεση. Αυτός εγκα-
ταστάθηκε στον Αλικιανό. Παρίστανε τον γιατρό, συστηνόταν ως Δρ. 
Müller (πρώτος Müller) και άοπλος περιφερόταν στα χωριά του κάμπου 
έχοντας μαζί του φάρμακα και προσφέροντας υποτυπώδη ιατρική 
βοήθεια. 

Με τον τρόπο του και μιλώντας άπταιστα ελληνικά, συζητούσε 
με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τις μαυροφορεμένες γυναίκες, 
γνωρίζοντας ότι πενθούσαν κάποιον δικό τους και ήταν πιο ευάλωτες 
στις συζητήσεις. 

Ιδιαίτερη επιμονή είχε να μάθει, ποιός πυροβόλησε τον νεαρό 
Ταγματάρχη του προπομπού λόχου των Αλπινιστών, όταν αυτοί ει-
σήλθαν στον Αλικιανό.

Ο Ταγματάρχης ήταν αδερφός του Φρούραρχου του Βερολίνου 
και είχε δοθεί σαφέστατη εντολή για να βρεθεί ο υπαίτιος. 

Μετά από προδοτική αναφορά θεωρήθηκε υπεύθυνος για το 
θάνατο του Ταγματάρχη, ο εκ Σκινέ αγωνιστής της Μάχης της Κρήτης, 
επίστρατος Αλκιβιάδης Μαραγκουδάκης (βλέπε: Παΐζης και Παπα-
γιανάκης). Οι Γερμανοί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον συλλάβουν. 
Εκβιάζοντάς τον όμως με την ασφάλεια της πολυμελούς οικογένειάς 
του, τον υποχρέωσαν να παραδοθεί. Επί μια εβδομάδα τον βασάνιζαν 
στις φυλακές Αγυιάς. Τελικά τον εκτέλεσαν την 1η Αυγούστου μαζί 
με τους συντοπίτες του στον Κερήτη, φυσικά άνευ δίκης.

Εν τω μεταξύ, ο Müller είχε συντάξει την έκθεσή του προς τη Δι-
οίκηση, στην οποία καθιστούσε ενόχους τους κατοίκους της ευρύτε-
ρης περιοχής του Κάμπου του Κερίτη έως την Αγυιά, όπου ήταν και 
το επίκεντρο της πτώσης των Αλεξιπτωτιστών του 3ου Συντάγματος. 

Ο «Δρ. Müller επισκεπτόταν συχνά τον Πρόεδρο του χωριού, 
Νικόλαο Ζαχαράκη, ο οποίος τον καθησύχαζε ότι οι Σκινιανοί ήταν 
φιλήσυχοι πολίτες. Όμως αυτός γνώριζε, είχε ήδη πληροφορηθεί ότι 
είχαν πολεμήσει Σκινιανοί στη Μάχη της Κρήτης και γνώριζε και τα 
ονόματά τους. 

Μετά τις 18 Ιουλίου, ημέρα που δέχτηκε ο στρατηγός Αντρέ την 
Επιτροπή των Χανίων η οποία ζητούσε ειρήνευση στο νησί και να 
σταματήσουν οι εκτελέσεις, ο Αντρέ τους έδιωξε λέγοντάς τους ότι οι 

ΣΚΙΝΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
Το άγνωστο μαρτυρικό χωριό που δέχτηκε την εκδικητική μανία 
των ΝΑΖΙ μετά την Μάχη της ΚΡΗΤΗΣ

Του Αντιναυάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Μανωλιουδάκη ΠΝ
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νεκροί ζητούσαν εκδίκηση. Τότε ο Δήμαρχος Χανίων, Νικόλαος Σκουλάς, 
ειδοποίησε τους κατοίκους των χωριών, ότι οι εκτιμήσεις του είναι ότι 
θα συνεχιστούν οι εκτελέσεις, και να λάβουν τα μέτρα τους. Αν και 
ενημερώθηκαν, κάποιοι δεν το πίστεψαν και αμφισβήτησαν την πλη-
ροφορία.

Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί και ο Δρ. Müller είχαν αποφασίσει να 
επέμβουν στο Σκινέ με άγνωστες τις περαιτέρω προθέσεις τους για 
την τύχη των κατοίκων. Έτσι στις 22-23 Ιουλίου τα μεσάνυχτα προσπα-
θούν να κυκλώσουν το χωριό με στρατιώτες με ποδήλατα. Το εγχείρη-
μα αποτυγχάνει πλήρως γιατί ξεσηκώθηκαν οι σκύλοι του χωριού και 
πρόδωσαν την έφοδο των ποδηλατών. Την επόμενη μέρα κατέφθασε 
ο Müller στον Προέδρο του Σκινέ και ζήτησε άμεσα οι κάτοικοι του 
χωριού να φέρουν τους σκύλους τους για ευθανασία γιατί είναι φορείς 
επικίνδυνης ασθένειας για τους ανθρώπους. Βέβαια, όσοι είχαν καλούς 
σκύλους τούς έδεσαν μακριά από τα σπίτια τους. Καμιά εικοσαριά 
σκύλους πρέπει να παρέδωσαν στην Θέση «Τσακίστρα», όπου και τους 
εκτέλεσαν οι Γερμανοί και έβαλαν να τους θάψουν σε ένα πρόχειρο 
όρυγμα που υπήρχε εκεί. Αυτή την τακτική την συναντάμε και σε άλλα 
μαρτυρικα χωρια.

Στη συνέχεια, τα μεσάνυχτα 31 Ιουλίου με 1η Αυγούστου κατέ-
φθασαν στη διασταύρωση του Κερίτη ισχυρές δυνάμεις αποτελούμε-
νες από ένα Τάγμα Πεζικού και ένα Τάγμα της 5ης Μεραρχίας Αλπινι-
στών από όπου νωρίς το πρωί, πεζή πλέον, όδευσαν προς Βατόλακκο, 
Κουφό, Υψώματα Αλικιανού, Σκινέ και Φουρνέ και κύκλωσαν τα χωριά. 

Έκαναν συλλήψεις και εκτελέσεις πολιτών, από 17 έως 80 ετών, 
ακόμα και αναπήρων, αδιακρίτως και, όπως καταγράφηκε στη συνέχεια, 
οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες δεν είχαν λάβει μέρος στη 
Μάχη της Κρήτης.

Όσους προσπάθησαν να διαφύγουν, τους εκτέλεσαν επί τόπου. 
Οδήγησαν λοιπόν τους συλληφθέντες στον Αλικιανό, στη θέση 

που σήμερα βρίσκεται το Γυμνάσιο. Κάποιοι πήγαν μόνοι τους υπα-
κούοντας στις εντολές των Γερμανών και πιστεύοντας τα λόγια τους 
ότι δηλαδή μόνο κάποιες ερωτήσεις θα τους κάνουν. Τόσο καλά είχε 
λειτουργήσει η προπαγάνδα του Müller.

Έστησαν κάτω από τις ελιές στρατοδικείο και μετά από συνοπτικές 
διαδικασίες, οδηγήθηκαν πεζή για εκτέλεση στον Κερίτη. 108 εκτελέ-
στηκαν την ημέρα εκείνη συν 10 άτομα που έφεραν πιθανόν από τις 
φυλακές της Αγυιάς.

Βέβαια ο Σκινές έμελλε να ‘χει ιδιαίτερα βάρβαρη μεταχείριση. 
Ενώ διαρκούσε η επιχείρηση, ανταλλάχτηκαν πυροβολισμοί ενό-

πλων ψηλά στα Ξεροκάμπια. Τότε σκοτώθηκαν οι επίστρατοι Εμμα-
νουήλ Καντζουράκης και ο Γεώργιος Δημητράκης ενώ οι Γερμανοί είχαν 
μόνο τραυματίες. Οι δυο νεκροί είχαν συμμετάσχει στη Μάχη της 
Κρήτης και ήταν οπλισμένοι με γερμανικά όπλα. Η θυσία τους είχε σαν 
αποτέλεσμα να τραβήξει την προσοχή των Γερμανών και να επιτρέψει 
τη διαφυγή πολλών συγχωριανών.

Αυτά τα όπλα τα πήραν μαζί τους στην συνεχεια στο στρατοδικείο 
και όταν ήρθε η σειρά του Προέδρου Ν. Ζαχαράκη του είπε ο στρατο-
δίκης: «Εσύ είσαι που έλεγες ότι οι Σκινιανοί είναι φιλήσυχοι άνθρω-
ποι; Γι’ αυτό καταδικάζεσαι και εσύ σε θάνατο». 

Συλλαμβάνονται και εκτελούνται 32 κάτοικοι του Σκινέ, οκτώ (8) 
φονεύονται στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Η Γερμανική Διοί-
κηση, δίνει εντολή για την πυρπόληση των οικισμών του Σκινέ. Ομάδες 
στρατιωτών, εφοδιασμένοι με βενζίνη από τα 20 βαρέλια που είχαν 
τοποθετηθεί σε χώρο στο Σκινέ πολλές μέρες νωρίτερα, περιέρχονταν 
στις γειτονιές του χωριού και κατέκαιγαν τα σπίτια.

Κάποιοι άντρες, πιο τυχεροί, οι οποίοι κοιμόνταν στα χωράφια 
διεσώθησαν.

Ο Αντώνης Κουτρούλης πρόλαβε και κρύφτηκε σε μια πυκνόφυλ-
λη μουριά και διηγούνταν αργότερα, ότι ένας Γερμανός είχε πάρει δυο 
πορτοκάλια για να τα φάει και έκατσε να ξαποστάσει για λίγο κάτω 

από τη μουριά. Δεν τον είδε ευτυχώς.
Ο Δερμιτζάκης ο Μιχάλης χώθηκε στην κουφάλα αιωνόβιας ελιάς 

και σώθηκε.
Ο παπά Νικόλας Γομπάκης έμενε στην γειτονιά Λιβαδάκι και ήταν 

ο ιερέας του χωριού. Ξυπνώντας νωρίς για την πρωινή λειτουργία, 
αντιλήφθηκε τους Γερμανούς και κατέβηκε να κρυφτεί στο ρυάκι 
ανάμεσα στο Λιβαδάκι και τη γειτονιά Γραμβούσα και χώθηκε στα 
πυκνά βάτα. Κοντά του βρισκόταν ο νεαρός τότε και μετέπειτα γιατρός 
Κώστας Καραπατάκης και πιο δίπλα ο Γεώργιος Λουπάκης ο παππούς 
μου. Τα σπίτια των δυο τελευταίων ήταν πλησίον της κρυψώνας. 

Μάλιστα έχω ακούσει από την μητέρα μου κατ’ επανάληψη, ότι 
της είχε πει ο παππούς μου, ότι ο νεαρός Καραπατάκης ήταν ανήσυχος 
και κινείτο συνεχώς και οι άλλοι να του λένε συνέχεια να κάτσει ήσυχος 
γιατί θα τους αντιληφθούν οι Γερμανοί. Κάποια στιγμή ένας Γερμανός 
κατέβηκε για σωματική ανάγκη στο ρυάκι και είδε τον παπα-Νικόλα 
και τον Καραπατάκη και προσπάθησε να τους οδηγήσει μέσω του 
ανηφορικού μονοπατιού στην Πλατεία στο Λιβαδάκι, πιέζοντας τον 
ιερέα να πάει πιο γρήγορα, ο ιερέας αντέδρασε. Εκμεταλλευόμενος 
τον ανηφορικό δρόμο τον έσπρωξε και έπεσε κάτω ο Γερμανός. Όμως 
αμέσως σηκώθηκε και, όπως λέγεται, προσπάθησε δυο φορές να 
πυροβολήσει με το λούγκερ του τον ιερέα, αλλά αυτό έπαθε εμπλοκή 
και τότε αναφέρεται ότι τον άφησε να φύγει, χαιρετώντας τον στρα-
τιωτικά. (βλέπε:Ιωσήφ Παπαγιαννάκης)

Εικόνες απίστευτης βαρβαρότητας διαδραματίστηκαν στην οικία 
του Ιωάννη Δερμιτζάκη, στον οικισμό Μεσοκεφάλα, ο οποίος ήταν και 
ανάπηρος πολέμου. Κατάκοιτος όπως ήταν, τον περιέλουσαν με βεν-
ζίνη και τον έκαψαν.

Σε άλλο σπίτι η 4 μηνών έγκυος Θεοδώρα, σύζυγος Εμμανουήλ 
Κατσιγαράκη προσπαθεί να σώσει την προίκα της και κάποια τρόφιμα, 
οι Γερμανοί την εμποδίζουν και ξαναπετούν μέσα στο σπίτι αυτά που 
προσπαθεί να διασώσει. Μετά από διαπληκτισμούς και λογομαχία 
την σπρώχνουν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι ρίχνοντας πάνω της τα 
καμένα ρούχα. Η γυναίκα αρπάζει φωτιά. Αμέσως προστρέχουν οι 
γειτόνισσες και αφού καταφέρνουν να σβήσουν την φωτιά από πάνω 
της, με πολλές δυσκολίες μπόρεσαν να την μεταφέρουν σε νοσοκομείο 
στα Χανιά με εγκαύματα 3ου βαθμού. Διασώθηκε αυτή και το παιδί της 
μετά από πολλών μηνών προσπάθεια. 

Να σημειωθεί ότι ο σύζυγός της εκτελέστηκε στον Αλικιανό στις 
26/05/1945 οκτώ ημέρες μετά την υπογραφή του Τελικού πρακτικού 
παραδόσεως της Γερμανικής φρουράς Κρήτης. Για τη δολοφονία αυτή 
κανείς δεν λογοδότησε. Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα άλλης μιας 
θλιβερής αντιμετώπισης των Κρητών από τους Άγγλους Συμμάχους οι 
οποίοι για πολιτικούς λόγους και λόγω της έλλειψης σύμπνοιας και 
συνεργασίας μεταξύ των αντάρτικων ομάδων της νήσου επέτρεψαν 
να παραμείνουν οπλισμένοι οι Γερμανοί στην Κρήτη για επτά επιπλέ-
ον μήνες. Την περίοδο αυτή ήταν αρχές του καταστροφικού εμφυλίου.

Οι Γερμανοί είχαν παραμείνει ένα επτάμηνο σε αυτό το ιδιόμορφο 
καθεστώς στην Κρήτη και την Μήλο. Ενώ είχαν παραδοθεί χωρίς όρους, 
παράλληλα τους εδόθει και η δυνατότητα να εξακολουθουν να συμπε-
ριφέρονται σαν «κατακτητές». Αν και στην υπόλοιπη Ελλάδα έφυγαν 
τον Οκτώβρη του 1944 στο τμήμα της περιοχής των Χανίων έφυγαν 
τον Μάιο του 1945. Στο διάστημα αυτό με την ανοχή των Άγγλων, 
δολοφονούνται περίπου 70 συμπατριώτες μας και βομβαρδίζονται 
Κρητικά χωριά.

Το απόγευμα λοιπόν της 1ης Αυγούστου εκατοντάδες στήλες καπνού 
υψώνονταν από τον Σκινέ. 250 περίπου οικίες πυρπολήθηκαν και 44 
κάτοικοι εκτελέστηκαν. Ο θρήνος των γυναικόπαιδων που αναζητούσαν 
γονείς, συζύγους και αδέλφια συνέθεταν την τραγική εικόνα του ολο-
καυτώματος.

Το δράμα του Σκινέ όμως δεν τελειώνει εδώ. Την 9η Αυγούστου 
μετά από επεισόδιο στην περιοχή Λαγγός, κατά το οποίο τραυματί-
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στηκε Γερμανός αγγελιοφόρος, ο Αντρέ ξανάστειλε τους ανθρώπους 
του. Αυτή τη φορά μάζεψαν τα γυναικόπαιδα στην πλατεία του χωριού, 
ξεφόρτωσαν σκαλίδες και φτυάρια, με σκοπό να προβούν σε ομαδικές 
εκτελέσεις. Η εκτέλεση αυτή τελικά αναβλήθηκε. Έτσι, σε λίγο κατέ-
φθασαν 19 μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, φόρτωσαν τα γυναικόπαιδα 
και ξεκίνησε η φάλαγγα για τα Χανιά στις φυλακές του Φιρκά, και από 
εκεί μετά οδηγήθηκαν σε τόπους εξορίας: Γεωργιούπολη, Κουρνά και 
Μαργαρίτες Ρεθύμνου. 

Ο λογαριασμός για τον Αντρέ δεν είχε κλείσει ακόμα. 
Στις 10 Αυγούστου έστειλε Λόχο Μηχανικού και ανατίναξε τα ήδη 

καμμένα σπίτια. Κήρυξε την περιοχή του Σκινέ στρατιωτική ζώνη με 
απαγόρευση εισόδου, άνευ στρατιωτικής αδείας. Στο σημείο αυτό θα 
ήθελα να τονίσω ότι η πυρπόληση και η ανατίναξη των οικιών του 
Σκινέ, συνοδεύτηκε από πλιατσικολόγημα της εναπομείνασας περι-
ουσίας των κατοίκων του.

Στην είσοδο του κατεστραμμένου χωριού τοποθέτησαν πινακίδα 
με την αναφορά: «Γερμανική ιδιοκτησία».

Αργότερα στις 19/ 9 /1941, επέτρεψαν να επιστρέψουν καταρχάς 
100 άτομα ικανά για εργασία. Όμως δεν επιτρεπόταν να εργαστούν 
στην ιδιοκτησία τους και φυσικά να πουλούν την γεωργική παραγωγή 
τους. Θα ήταν, όπως τους έλεγαν εργάτες γης και εργάτες στα νοσο-
κομεία και λέσχες που είχαν κατασκευάσει. Οι υπόλοιποι θα μπορού-
σαν να εγκατασταθούν στα πέριξ χωριά. Ετσι ξεκίνησε ο άτυπος 
επαναπατρισμός των εκτοπισμένων.

Το 1943, μετά από επιχείρηση για συλλήψεις αντιστασιακών, 
συνελήφθησαν 40 άτομα και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αγυιάς 
προκειμένου να μεταφερθούν μαζί με άλλους στη Γερμανία. Όμως 
αυτή η μεταγωγή δεν έγινε ποτέ. Πιθανόν λόγω παρέμβασης του 
φρουράρχου του Σκινέ, λοχία Müller. (τρίτος Müller)

Τα ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο στον Ελλαδικό χώρο, τόσο για πολιτικούς λόγους 
όσο και λόγω της ενεργούς συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, 
εξαιτίας του εμφυλίου, των ατόμων που συνεργάστηκαν με τους Γερ-
μανούς, δεν επέτρεψαν να διερευνηθούν και να δημοσιοποιηθούν 
επαρκώς. 

Έτσι και σε ό,τι αφορά στην επιλογή του συγκεκριμένου χωριού 
Σκινέ για να πυρποληθεί, δεν έχει μέχρι τώρα επαρκώς δικαιολογηθεί, 
κατά τη γνώμη μου.

Α) Οι συμμετέχοντες κάτοικοί του στη μάχη της Κρήτης δεν ήταν 
τόσοι πολλοί αριθμητικά. Υπήρχαν χωριά με αποδεδειγμένα μεγαλύ-
τερη συμμετοχή. Και αυτό το γνώριζε ο Müller.

Β) Δεν βρέθηκαν, νεκροί Γερμανοί στρατιώτες εντός του χωριού. 
Γ) Ο θάνατος του Γερμανού Ταγματάρχη τη στιγμή που ο υποτιθέ-

μενος ένοχος ήταν πολιτοφύλακας και είχε παραδοθεί, πιστεύω ότι 
δεν ελήφθη υπ’ όψη στην τελική απόφαση. 

Δ) Επίσης η ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Ξεροκάμπια 
- Άγιος Ανδρέας μεταξύ των επίστρατων Εμμανουήλ Καντζουράκη και 
Γεώργιου Δημητράκη με τους Γερμανούς, έγινε την ημέρα της πυρπό-
λησης του χωριού, ενώ είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί είχαν ήδη φέρει 
βαρέλια με βενζίνη στην περιοχή του Ανεζάκη είκοσι μέρες νωρίτερα. 
(Η πυρπόληση είχε προαποφασιστεί).

Οι Γερμανοί δεν έκαναν ποτέ κινήσεις χωρίς σκοπιμότητα και 
προετοιμασία. Πιστεύω ότι ήθελαν να ελέγχουν τη διαδρομή προς την 
Σούγια και παράλληλα να δημιουργήσουν ένα σχετικά ασφαλή χώρο 
για νοσοκομεία σε περιοχή ελεγχόμενη και πλούσια σε γεωργικά 
προϊόντα (εσπεριδοειδή).

Μετά την απελευθέρωση, η χώρα προσπαθούσε να ανασυγκρο-
τηθεί μετά από την κατοχή, με κατεστραμμένες υποδομές, τον λιμό,την 
εγκατάληψη της αγροτικής γης και ιδιαίτερα τον εμφύλιο. Η κρατική 
συνδρομή για την ανοικοδόμηση του Σκινέ υπήρξε ελάχιστη. Μόνο 
κάποιες παρτίδες ξυλείας μοιράστηκαν, όσες περίσσεψαν από τους 

γνωστούς αγνώστους που λιμαίνονταν και τότε τη χώρα. Η γερμανική 
αποζημίωση που έφτασε στους πληγέντες ήταν πενιχρή, ενώ ένα μέρος 
της, διατέθηκε για τις περαιτέρω δικαστικές διεκδικήσεις των κατοίκων 
χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς μέχρι τώρα. Τα χρήματα από το σχέδιο 
Μάρσαλ δεν έφτασαν ποτέ στο Σκινέ, νομίζω ούτε στην Κρήτη. Η μόνη 
βοήθεια ήλθε από ιδιώτες, ομογενείς και διεθνείς ανθρωπιστικές 
οργανώσεις. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν, όπως και σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας πολλούς νέους να μεταναστεύσουν στην Γερμανία, στην 
Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού. Όσοι παρέμειναν, με κόπο και 
μόχθο προσπάθησαν να επανέλθουν, όσο αυτό ήταν δυνατό, σε μια 
ήρεμη ζωή. Έτσι σιγά- σιγά αναπτύχθηκε μια ικανοποιητική οικονομι-
κή δραστηριότητα και κατάφεραν να ανοικοδομήσουν τα κατεστρα-
μένα σπίτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Παράλληλα, υπήρξαν 
χωριανοί που βοήθησαν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ανά-
πτυξη κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής, μοναδικής για την ευρύτερη 
περιοχή, μέσω της ίδρυσης της Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ από τον 
Ιωσήφ Παπαγιαννάκη και άλλους. Έτσι βρήκαν ένα τρόπο να υπενθυ-
μίσουν στην Πολιτεία, που τους εγκατέλειψε ότι δεν ξεχνούν μεν, αλλά 
μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. 

Εδώ θα μιλήσω για την Μαρία Ζαχαράκη (Λαμπογιάννενα ).
Είχε το σπίτι της και τις αποθήκες της λίγο πρίν την είσοδο στα 

καφενεία του χωριού, απέναντι από το νυν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ». Έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή της στο καμμένο 
και πρόχειρα επισκευασμένο σπίτι της, αν και είχε την οικονομική 
δυνατότητα να το φτιάξει. Ήθελε να γίνει μνημείο για να μην ξεχαστεί 
το έγκλημα της 1ης Αυγούστου 1941. Μάλιστα στην πλευρά που 
φαίνεται από το δρόμο είχε φτιάξει με δάφνες το έτος 1941. Υπήρξε 
και υπάρχει ακόμα, συμφωνία του εγγονού της Ιωάννη Λουπάκη, ο 
οποίος είχε ενεργή συμμετοχή στην διοργάνωση των εκδηλώσεων της 
Περιηγητικής λέσχης, καθώς και των κληρονόμων του, να δοθεί το 
οίκημα για να γίνει μνημείο μνήμης του ολοκαυτώματος του χωριού. 

Όμως οι δάφνες εδώ και χρόνια ξεράθηκαν και έπεσαν. Μέρος του 
κτιρίου κατέρρευσε, είτε μόνο του, είτε κατόπιν παρεμβάσεων για 
προστασία παρακείμενων κτιρίων, μετά την θεομηνία του Φεβρουα-
ρίου του 2019. 

H διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, είναι επίπονη υπόθεση ίσως 
και επικίνδυνη.

Όμως όπως γράφει ο Ισπανός Φιλόσοφος Σανταγιάνα: «Ο λαός 
που ξεχνά την Ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει». 

Δυστυχώς πολιτικές και προσωπικές αντιδικίες και σκοπιμότητες 
δεν επέτρεψαν να αναγνωριστεί η καταστροφή του χωριού από την 
επίσημη Πολιτεία νωρίτερα. 

Η «Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ωμοτητών εν Κρήτη», με 
επικεφαλής τον Νίκο Καζαντζάκη, Ιωάννη Καλλιτσουνάκη και Ιωάννη 
Κακριδή, γύρισε το νησί, συντάσσοντας ένα πολύτιμο ιστορικό ντο-
κουμέντο για τη ναζιστική θηριωδία στην Κρήτη. Η «Έκθεση Καζαντζά-
κη», όπως έμεινε να λέγεται, πλαισιωνόταν από τις φωτογραφίες του 
Κωνσταντίνου Κουτουλάκη, που με τον φακό του είχε αποτυπώσει 
τον πόνο της μετα-Κατοχικής περιόδου στο νησί. Η περιοδεία της 
Επιτροπής διήρκεσε από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Αυγούστου 1945. Η 
τύχη της πλήρους εκθεσης όμως, αγνοείται.

Αλλά και στα αναρτημένα κομμάτια της δεν βρέθηκαν καταγραφές 
για το Ολοκαύτωμα του Σκινέ.

Έτσι έμειναν μόνο τα παιδιά του χωριού να θυμούνται και να 
τραγουδούν: «Σκινέ μου όμορφο χωριό ήσουν σαν πολιτεία και σε 
κάψαν οι Γερμανοί χωρίς καμμιά αιτία».

Αν και έχουν καταγραφεί προσπάθειες από το 1961, ο Σκινές 
αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό χωριό μόλις στις 4 Φεβρουαρίου 2004, 
με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 40.   ■
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Παραθερισμός EAAN 
για το έτος 2023
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα 
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά 
Ξενοδοχεία-Πανσιόν-Ενοικιαζόμενα 
Δωμάτια (ΟΔΗΓΙΕΣ) 

ΣΧΕΤ.: α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.
ΠΑ.ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 17 Φεβρουαρίου 2022.

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

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

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

ΓENIKA
2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο 

λόγο ο υποψήφιος παραθεριστής δεν 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 ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στο γραφείο 
παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Επίσης να διαπιστώσει ο 
ίδιος, ότι το αίτημά του καταχωρήθηκε στους πίνα-
κες παραθερισμού. Εάν δεν το δηλώσει, τούτο ση-
μαίνει ότι δεν επιθυμεί παραθερισμό και ως εκ 
τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την 
ΕΑΑΝ.

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

5. Στις δυο τελευταίες περιόδους πέραν των 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.

10. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο πα-
ραθερισμού ΕΑΑΝ: 
Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-3368663, 
210-3368657, 210-3310429

Παραθερισμός 
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
11. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με 

τα ποσά που αναφέρονται στην ανακοίνωση ΕΑΑΝ:
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
Iδιωτικά ξενοδοχεία / πανσιόν / ενοικιαζόμενα δωμάτια / καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης

α. Το ποσόν που καταβάλει η ΕΑΑΝ στον κάθε δικαιούχο παραθερισμού σε Ιδιωτικά ξενοδοχεία, για διαμονή 
πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών είναι έως 350 ευρώ. Για παραμονή μικρότερη των πέντε ημέρων θα κα-
ταβάλλεται ποσό έως 70 ευρώ ημερησίως. 
(1) Αν το κόστος καταλύματος για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών υπερβαίνει το ποσό των 350 

ευρώ στην/ις απόδειξη/εις ή το/α τιμολόγιο/α, θα θεωρούνται έγκυρες/α αλλά το υπερβαίνον ποσό 
δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. Αν το κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των 350 ευρώ, θα 
πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε 
περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / τιμολογίου.

(2) Αν το συνολικό κόστος καταλύματος για διαμονή μίας (1) έως τεσσάρων (4) ημερών υπερβαίνει το 
ποσό των 70 ευρώ ημερησίως στην απόδειξη ή το τιμολόγιο θα θεωρούνται έγκυρες/α, αλλά το 
υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος καταλύ-
ματος είναι μικρότερο των 70 ευρώ ημερησίως, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό 
στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης 
/ τιμολογίου.

(3) Οι δικαιούχοι δύνανται να παραθερίζουν περισσότερο των 10 ημερών εφόσον το κατάλυμα κοστίζει 
λιγότερο, μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των 350 ευρώ.
Σε περίπτωση μη χρήσης του δικαιώματος παραθερισμού σε Ιδ. ξενοδοχείο και εφόσον δεν γίνει έγ-
γραφη ενημέρωση (e-mail) του γραφείου παραθερισμού, το μέλος θα λογίζεται ότι έχει παραθερίσει 
και θα του χρεώνονται μόρια. 

β) Για την πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους παραθερισμού από τον ταμία της ΕΑΑΝ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση στη Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ.

Παραθερισμός 
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Επικήδειος Aρχιπλοιάρχου (Δδ) ε.α. Γεωργίου Πάττα ΠΝ 
Από τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) ε.α. Γιάννη Χαρτοφύλη ΠΝ 

Με θλίψη και πόνο βαθύ δέχθηκα το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αρχιπλοιάρχου Γεωργίου Πάττα, ενός εξαίρετου συναδέλφου, ο 
οποίος έφυγε για την αιώνια κατοικία του, αφού συμπλήρωσε ενός αιώνα ζωή.  Και έφυγε συνοδευόμενος από την αγάπη, την εκτίμηση, 
τον καλό λόγο φίλων, γνωστών και συναδέλφων, αλλά και των πολυπληθών μαθητών του, οι οποίοι στη μεγάλη ώρα του αποχωρισμού, 
θέλω να πιστεύω ότι, υποκλίθηκαν στη μνήμη του με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, για όσα τους είχε προσφέρει. 

O Γεώργιος Πάττας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νότια Εύβοια, απ’ όπου έφυγε μετά τις Γυμνασιακές 
σπουδές του και φοίτησε και αποφοίτησε με επιτυχία στην τότε, Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής και στη συνέχεια στη Μαράσλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία. 

Ακολούθως κατετάγη στο Π.Ν. στον Κλάδο των Αξιωματικών Δασκάλων, πρώτος κατά τη μεταπολεμική περίοδο, και από τη θέση αυτή 
συνέβαλε καθοριστικά στην αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των κατωτέρων στελεχών του Π.Ν.. Δίδαξε σε όλες τις 
παραγωγικές Σχολές και στα σταδιοδρομικά σχολεία Υπαξιωματικών και εκτός από την πνευματική καλλιέργεια και τη στρατιωτική τους 
αγωγή, φρόντιζε πάντα και για την κοινωνική τους μόρφωση, παρέχοντάς τους εφόδια για μια καλή πορεία στη ζωή. 

Δεν ξέχασε όμως και την ιδιότητα του Γυμναστή. Εκτός από τα κύρια εκπαιδευτικά του καθήκοντα, ενδιεφέρθη και για την ανάπτυξη 
αθλητικού πνεύματος στο Π.Ν. Εισηγήθηκε την εισαγωγή του μαθήματος της Γυμναστικής στις Σχολές, υπήρξεν ο εισηγητής της δημιουρ-
γίας αθλητικών ομάδων, τόσο στις Σχολές όσο και στο Ναυτικό γενικότερα, καθώς και της οργάνωσης αθλητικών συναντήσεων, ενώ διετέ-
λεσε και εκπρόσωπος του Π.Ν. στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). 

Ως Αξιωματικός ήταν αφοσιωμένος προς το καθήκον του, ως δάσκαλος διεκρίνετο για το πάθος του προς την εκπαίδευση, ενώ παρα-
κολουθώντας την πρόοδο και επιτυχημένη πορεία των μαθητών του, δήλωνε περήφανος, στην αίσθηση ότι, κάποιο μικρό πετραδάκι, όπως 
έλεγε, πρόσθεσε και ο ίδιος.  

Έφυγε από τη ζωή με την ικανοποίηση ότι είδε τα παιδιά του άριστα αποκατεστημένα. Το Γιάννη Υποναύαρχο, σήμερα Διοικητή ΣΝΔ, 
το Μιχάλη γιατρό χειρούργο και τη Μαρία καλοπαντρεμένη και εγκατεστημένη μόνιμα στην Αμερική. Εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύσει «εν 
χώρα ζώντων» και εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου προς την οικογένειά του. Αιωνία του η μνήμη.

Αυ
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… Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα θανάτου Έτος 
γεννήσεως

Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α. Μηνάς Γεωργακάκης 29 Ιανουαρίου 2023 1938
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ευστάθιος Ρέκκας 28 Ιανουαρίου 2023 1939
Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ ε.α. Ιάκωβος Σαμιώτης 27 Ιανουαρίου 2023 1953
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ηλίας Μπούλιας 25 Ιανουαρίου 2023 1967
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Θεοδόσης 23 Ιανουαρίου 2023 1946
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Δημήτριος Σκαράκης 23 Ιανουαρίου 2023 1961
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Σταμάτιος Μακρυγιάννης 23 Ιανουαρίου 2023 1968
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Νικόλαος Παναγιώτου 22 Ιανουαρίου 2023 1932
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Σταμάτιος Μακρυγιάννης 23 Ιανουαρίου 2023 1938
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Αναγνωστάκης 22 Ιανουαρίου 2023 1959
Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Ρεντούλης 18 Ιανουαρίου 2023 1942
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. Κωνσταντίνος Λεονάρδος 17 Ιανουαρίου 2023 1937
Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α. Χρήστος Λύγουρης 14 Ιανουαρίου 2023 1948
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Κωνσταντίνος Ψυχογυιός 9 Ιανουαρίου 2023 1935
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Αναστάσιος Κολούτσος 9 Ιανουαρίου 2023 1968
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Αριστείδης Μαύρος 9 Ιανουαρίου 2023 1958
Πλωτάρχης (Ε) Γεώργιος ΠΝ ε.α. Γεώργιος Γαρράς 9 Ιανουαρίου 2023 1938
Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α. Χαράλαμπος Τόλιας 8 Ιανουαρίου 2023 1932
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Λεωνίδας Μαρινόπουλος 7 Ιανουαρίου 2023 1937
Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α. Εμμανουήλ Τζανακάκης 5 Ιανουαρίου 2023 1953
Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ε.α. Νικόλαος Αλαφάκης 28 Δεκεμβρίου 2022 1961
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. και Δήμαρχος Μεθάνων Τροιζηνίας Σπυρίδων Πολλάλης 26 Δεκεμβρίου 2022 1962

Νεκρολογίες
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Εις μνήμη

Ο Υποναύαρχος ε.α. Αντώνιος Νεοφώτιστος ΠΝ, κατέθεσε 50€ στη μνήμη του πατέρα τού Αντιναυάρχου 
(Μ) ΠΝ ε.α. Δημήτρη Κωνταντόπουλου. 

Από την ΕΑΑΝ
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… Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα θανάτου Έτος 
γεννήσεως

Επίτιμος Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ΠΝ ε.α. Ιωάννης Στάγκας 24 Δεκεμβρίου 2022 1937
Ανθυπασπιστής ΛΣ ε.α. Αλέξιος Δημακόπουλος 23 Δεκεμβρίου 2022 1963
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Κωνσταντίνος Μανέτας 22 Δεκεμβρίου 2022 1933
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Παναγιώτης Μανωλάκος 21 Δεκεμβρίου 2022 1948
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Παπακουνάδης 19 Δεκεμβρίου 2022 1948
Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Ιωάννης Παξιβανάκης 16 Δεκεμβρίου 2022 1962
Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α. Γρηγόριος Θεοδωρογλάκης 16 Δεκεμβρίου 2022 1956
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Παπαστεργής 14 Δεκεμβρίου 2022 1936
Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ΠΝ ε.α. Γεώργιος Πάττας 12 Δεκεμβρίου 2022 1923
Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α. Νικόλαος Ζαχαριουδάκης 12 Δεκεμβρίου 2022 1959
Σημαιοφόρος ΠΝ ε.α. Ζώης Γόγαλης 5 Δεκεμβρίου 2022 1958
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α. Βασίλειος Μπάρδης 1 Δεκεμβρίου 2022 1937
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Αποστολάκης Δημήτριος 3 Φεβρουαρίου 2023 1940
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Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας της ΕΑΑΝ
και τη βράβευση μαθητών στο Πολεμικό Μουσείο
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Κοπή βασιλόπιτας ΕΑΑΝ/ΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος ΕΑΑΝ/Θεσσαλονίκης.

Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος ΕΑΑΝ/Σαλαμίνος.

Κοπή βασιλόπιτας Παραρτήματος 
ΕΑΑΝ/Κέρκυρας.



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

Η ναυμαχία της Λήμνου Η ναυμαχία της Λήμνου 
(5 Ιανουαρίου 1913)


