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Πρωτοχρονιάτικο
µήνυµα
Προέδρου ∆.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη, φίλες και φίλοι της
Λέσχης,
Η χρονιά που πέρασε, μαζί κι η προηγούμενή
της, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι
πιο δραματικές χρονιές στην πορεία της
Λέσχης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Από
τις αρχές του 2020 μέχρι τις μέρες μας όλη η
ανθρωπότητα βιώνει τις συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19, που πρωτοεμφανίστηκε στην
πόλη Yuhan της Κίνας και εξελίχθηκε ως
πανδημία σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας στο πέρασμά του αβάσταχτο πόνο,
εκατομμύρια θανάτους και τεράστια κοινωνική
και οικονομική κρίση. Όλη η ανθρωπότητα,
χωρίς καμμία εξαίρεση, κατέβαλε και καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να αναχαιτίσει
τη διασπορά του αλλά δυστυχώς ακόμη και
σήμερα ο κορωνοϊός Covid-19 παραμένει
δίπλα μας, λιγότερο επικίνδυνος μεν λόγω του
εμβολιασμού μεγάλου τμήματος του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά ακόμη ζωντανός, πανδημικός, ύπουλος και δολοφονικός .
Όπως γνωρίζετε, η Λέσχη μας λόγω των περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας για την
προστασία της δημόσιας υγείας, αναγκάστηκε
να εφαρμόσει, για πρώτη φορά στη 47χρονη
ζωή της, «αναστολή λειτουργίας» από τον
Μάρτιο του 2020 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου
του 2021, από την οποία προσπαθούμε τώρα
να ξεφύγουμε δημιουργώντας, με πολλή
προσοχή και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κατάλληλες συνθήκες και
ασφαλείς προϋποθέσεις για τη σταδιακή
επαναλειτουργία της Λέσχης. Αποτέλεσμα της
πρώτης μας προσπάθειας ήταν η πραγματοποίηση με επιτυχία στις 9 Οκτωβρίου της καθιερωμένης ετήσιας επίσκεψης-προσκυνήματός
μας στη Σχολή και την Ύδρα, όπου κάθε χρόνο
τελούμε τρισάγιο μνήμης και καταθέτουμε
δάφνινο στεφάνι στο Μνημείο-Ηρώο της
Σχολής εκπληρώνοντας το υπέρτατο χρέος

μας να αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη των
αποφοίτων της αγαπημένης μας Σχολής που
έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι υπέρ πατρίδος κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Κυπριακού Αγώνα. Η δεύτερη
προσπάθειά μας είχε ως στόχο τη σταδιακή
επαναλειτουργία του εντευκτηρίου μας που
τόσο πολύ μας έλειψε τους είκοσι μήνες της
ανενεργού του κατάστασης ενώ θα ακολουθήσουν η έγκαιρη έκδοση του ημερολογίου της
Λέσχης για το 2022, η γιορτή κοπής της βασιλόπιτας στις αρχές του νέου έτους και στη συνέχεια η τακτική ετήσια γενική μας συνέλευση,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργηθούν
αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής της Λέσχης για την επόμενη τριετία.
Συνοψίζοντας την κατάσταση εν αναμονή του
καινούργιου χρόνου εκτιμούμε ότι κατά τους
πρώτους μήνες η Λέσχη μας θα συνεχίσει να
λειτουργεί τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, των οποίων τα περιοριστικά μέτρα σταδιακά θα αίρονται μέχρι να επιτευχθεί η πολυπόθητη πλήρης ανοσία της κοινωνίας και το τέλος
της πανδημίας που όλοι ευχόμαστε και προσδοκούμε. Μέχρι τότε ο Πρόεδρος, τα λοιπά
μέλη του Δ.Σ. και η γραμματέας της Λέσχης θα
εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με απώτερο
στόχο την επιστροφή της Λέσχης σε κατάσταση πλήρους κανονικότητας που θα μας επιτρέψει ν’ ανταμώνουμε χωρίς φόβο και να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της Λέσχης που τόσο
πολύ μας έλειψαν τον τελευταίο καιρό.
Κλείνοντας το μήνυμά μας αυτό θα θέλαμε, με
αφορμή την ανατολή του νέου χρόνου 2022, να
ευχηθούμε κατ’ αρχήν γρήγορη Απαλλαγή και
Λύτρωση από την πανδημία του κορωνοϊού
Covid-19, Ασφάλεια και Ειρήνη για όλον τον
Κόσμο και Ήρεμες Θάλασσες στους ναυτικούς
μας.
Τέλος, ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη, Χαρά, Δημιουργία και οικογενειακή Ευτυχία σε όλα τα
μέλη, τις φίλες και τους φίλους της Λέσχης με
την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά οι ευχές μας θα
βγουν αληθινές μέσα στους πρώτους κιόλας
μήνες του νέου χρόνου.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Θανάσης Ζεύκης

Η Λέσχη µας
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ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ: Ο ΛΕΣΧΙΑΡΧΗΣ
Τα καθήκοντα του Λεσχιάρχη ασκεί από τον Μάϊο του 2016 ο τέως Πρόεδρος του
Δ.Σ. και Επίτιμος Πρόεδρος της Λέσχης, απόφοιτος της αγαπημένης μας Σχολής
(1959), καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης. Η διοικητική του εμπειρία σε συνδυασμό με
την αγάπη του προς τη Λέσχη και τη γενική αποδοχή του εκ μέρους όλων των
μελών και φίλων του Συλλόγου μας, δημιουργούν ένα σταθερό πόλο έλξης
αρκετών συναδέλφων και φίλων, που έρχονται στο εντευκτήριο για να περάσουν μια-δυο ώρες ψυχαγωγίας και συναδελφικής συντροφιάς δίπλα σε παλιούς συμμαθητές και νεότερους συναδέλφους, ν’ ακούσουν
και να διηγηθούν ιστορίες από τη ζωή τους στη Σχολή και τη θάλασσα, να ζωντανέψουν μέσα τους
αναμνήσεις από τα χρόνια της νιότης τους.
Δυστυχώς, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι το φθινόπωρο της χρονιάς που πέρασε, το εντευκτήριο της
Λέσχης παρέμεινε ανενεργό λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας αλλά από τα μέσα Οκτωβρίου επιχειρήσαμε, με ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να οργανώσουμε μια επανεκκίνηση της λειτουργίας του ελπίζοντας ότι κατά τη νέα χρονιά θα ξαναβρεί τον παλιό του
καλό ρυθμό. Μακάρι οι προσπάθειές μας να έχουν το θετικό αποτέλεσμα που προσδοκούμε!!!
Η πανδημία κάποια στιγμή θα λήξει, τα περιοριστικά μέτρα θα αρθούν και ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης
θα ασχοληθεί και πάλι με το εντευκτήριο της Λέσχης φροντίζοντας να το επαναφέρει στις παλιές δόξες που
έζησε στα χρόνια που πέρασαν. Είμαστε σίγουροι ότι ο τρόπος και η συμπεριφορά του αγαπητού μας
Λεσχιάρχη θα κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον πολλών μελών και φίλων της Λέσχης, ώστε να επανέλθουν και να συμμετέχουν, όπως παλαιότερα, στις ποιοτικές και εκλεκτές συναντήσεις και εκδηλώσεις μας
στον χώρο της ναυτικής «κυψέλης» του εντευκτηρίου μας!!!

Φωτογραφίες: Σπήλιος Σπηλιώτης - Καλλίστη Τσιγκάρη
Επιµέλεια ύλης: Θανάσης Ζεύκης
Συνεργασία: Πάνος Τριανταφυλλίδης, Καλλίστη Τσιγκάρη

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ηλιοβασίλεµα στην Ύδρα
µε φόντο τη νήσο ∆οκό και τα νησάκια του Καµινιού
Αγ. Νικόλαος και του Βλυχού Αγ. Ιωάννης - Καλλίστη Τσιγκάρη

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα
Οι Γυναίκες των καραβιών
Του Καπετάνιου η γυναίκα, ή του Πρώτου
σ’ ένα βαπόρι ποντοπόρο φορτηγό
στολίδι είναι, που το φόραγα κι εγώ
στα μακρινά εκείνα πέλαγα του νότου…

Παρηγοριά σε κάθε άχαρο ταξίδι.
Σεμνή και ήσυχη, με ντύσιμο απλό.
Γινόταν πάντα περιζήτητη εν πλω
όπως της κάθε αγοράς τα σπάνια είδη.

Κρυφή ελπίδα των ναυτών και καμαρότων.
Ένα χαμόγελο του γκρίζου ουρανού.
Η φαντασίωση στο πέλαγο του νου,
των ανεκπλήρωτων παθών και των ερώτων.

Μορφή δεσπόζουσα στης γέφυρας το θώκο.
Θερμή ή κρύα, αναλόγως του καιρού.
Νύμφη της θάλασσας, ή κάποιου τυχερού.
Κοινή θνητή, έως ασήμαντη στο ντόκο…

Των πελαγίσιων βαρδιών ο σύντροφός τους.
Νύχτες στη γέφυρα, βουβός ακροατής.
Πίνακας είναι, οδαλίσκη του Ματίς.
Σε σκοτεινές ψυχές ξανάδινε το φως τους.

Του Καπετάνιου η γυναίκα ή του Πρώτου
σε κάθε πλοίο, μοιάζουν λίγο ή πολύ
με το χαμένο ταξιδιάρικο πουλί
που κάθε ναύτης το αισθάνεται δικό του.
Κώστας Σώκος
(Απόφοιτος 1967)

Α’ βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Μουσικού Στίχου των Φορέων
Ε.Π.Ο.Κ. και ΞΑΣΤΕΡΟΝ με θέμα: ‘’Γυναίκα’’ - Μάρτιος 2021

Ένα αναµµένο κερί
Ένα κερί
είναι αρκετό
να μην υπάρχει
πολύ φως
η αγάπη
να μπορεί να κρυφτεί
κανείς κακός
να μην την βρει.
Μάρω Δήμου

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Μίλτα (Θαλασσινοί ...στοχασµοί)
Όσο του χρόνου τ' άρμα κι αν κυλά
κι εμείς ανηφορίζουμε το καλντερίμι της ζωής
σέρνοντας στους κουρασμένους ώμους μας
φροντίδες, αγάπες, έγνοιες,
κι όσο της ξενιτιάς το μάκρυσμα
με θέλει τόσα μίλια μακρυά σου,
μέσ’ από το στενό φινιστρίνι της ελπίδας
αγναντεύω βαθειά τις άγριες θαλασσοκορφές
και οραματίζομαι το φτωχικό μα γεμάτο αγάπη
και στοργή πατρικό μας!
Τη μάνα να με καρτερεί,
τον αδελφό να συλλογιέται τον χωρισμό!
Κι εσένα χλωμό, εξαίσιο και εύοσμο τριαντάφυλλο,
να στέκεις αγέρωχη στα κύματα
και στους ψυχρούς βοριάδες της ζωής
προσφέροντας με το καλοσυνάτο χαμόγελό σου
την ομορφιά της αιώνιας νιότης!!!
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
(Απόφοιτος 1959)
(Από την πρώτη ποιητική μου συλλογή Στοχασμοί της ξενιτιάς
αφιερωμένο στην "ετεροθαλή" αγαπημένη μου αδελφή ...Μίλτα Σάββα!!!)

Ταξιδευτής
Ως τολμηρός ταξιδευτής
της ψυχής και του ανέμου,
ταξιδεύεις την τόλμη σου
με την πλώρη σου στραμμένη
στον ήλιο που ανατέλλει.
Κι ο ίσκιος της μοναξιάς σου
να μένει με τ’ απόνερα,
μήνυμα σε μια μποτίλια
ριγμένο στον ωκεανό.

Σ’ ένα ταξίδι ονείρων
ο μακρινός ωκεανός
δεν έχει αδιέξοδα.
Κι η μοναξιά σου γίνεται
αντίδωρο της αγάπης.
Όσες πορείες χάραξες,
με τους στίχους της καρδιάς σου
να οδηγούν στην αγάπη,
όλες γυρνούν στην Ιθάκη.
Κώστας Στεφανόπουλος
(Απόφοιτος 1952)

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Κατευόδιο
Κύματα ορμήστε! Στεφανώστε τους βράχους με τ´ άσπρα σας λουλούδια
και τραγουδήστε τις ρίμες της Θάλασσας! Φέρτε την ηχώ της κι' άμποτε
μέσ’ από το νερό να ξεπροβάλλουν τα μυστικά της και να μιλήσει!
Να πει λόγια που μόνο οι καρδιές γροικάνε!
Φλογέρα, πνοή τ' αγέρα, τραγούδησε της χαράς το μελωδικό σκοπό!
Χέρια ενωμένα, μαλλιά ξέμπλεκα, μάτια που βυθίζονται στο πέλαγο με βλέμμα ονειροπόλο!
Φύλλα και στάχυα, εύοσμα άνθη, κορμιά ενωμένα,
Θάλασσα χρυσαφένια! Αχτίδες του Ήλιου ζώπυρες!!
Χείλη που σμίγουνε μισάνοιχτα από έρωτα, νιάτα, ζωή, τη χαρά σας υμνήστε!
Σκιρτήματα αγάπης ας πλημμυρίσουν στο είναι σας
και ο πόθος ας κυριέψει το είναι σας με υποσχέσεις αιώνιας αγάπης,
κι αφοσίωσης και τρυφερής στοργής!!!
Κάβοι που "λυόνται", κλειδιά π' αργοκυλάνε στο ..."όκιο" της άγκυρας,
χτύπος του σίδερου στη "μάσκα", μαντήλια π' ανεμίζουν και χαιρετούν,
φωνές, σφυρίγματα, ρόδα που γυρνάει, κύμα που αργοσαλεύει, αναπηδά,
κι αφροσκεπάζει την πλώρη που το σκίζει βίαια!
Καράβι που ταξιδεύει στην αγκαλιά του πέλαγου,
τραγούδια που αντηχούνε, γέλια του τσούρμου και κιθάρες,
ενωμένες με τον φλοίσβο της Θάλασσας μέσ’ της νύχτας τη γαλήνη!!
Αέρας που σφυρίζει, καράβι που σύγκορμο τριζοβολά, κύμα που το σκεπάζει,
πλώρη που σκαμπανεβάζει, ορμώντας ψηλά σαν άτι αγριεμένο.
Νερό αφρισμένο που ξεχύνεται απ' τις κουπαστές, όμοια με καταρράχτη,
πρόσωπα σφιγμένα απ' την αγωνία, κορμιά που αγωνίζονται με δύναμη περίσσια,
"νιτσεράδες" που στάζουνε, γλάροι να αιωρούνται ζευγαρωτά, αλαφιασμένοι
απ' το βίαιο αχό του μπουρινιού σαν αλυχτά στο μισοσκόταδο!
Μάτια που αγναντεύουνε δακρυσμένα, χείλη που προσεύχονται και ικετεύουν.
Ο γκρίζος ουρανός γεμάτος βαρειά, μολυβένια σύννεφα,
η αφρισμένη Θάλασσα με το μουντό, σκούρο χρώμα,
ο αέρας που ηχοβολούσε άγρια, τα κύματα που σκάζανε με μανία
στα κοφτερά βράχια και τινάζονταν ψηλά τα κυνηγημένα ψαροπούλια
που γυρεύανε απάγγιο.
Όλα φτιάχνανε τη φύση δυνατή χωρίς καλοσύνη, ομορφιά δίχως φως,
βοσκό με φλογέρα που ουρλιάζει καλώντας το Χάρο!

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Αγαπημένε μου!
Η Θάλασσα σήμερα με τρομάζει! Όλα γύρω μας είναι τόσο σκοτεινά!
Σφίξε με πιο πολύ στην αγκαλιά σου! Νοιώθω το κρύο να με παγώνει,
ζέστανέ με σε παρακαλώ! Έσφιξε με τα χέρια του τους ώμους της.
Το καστανό της κεφάλι έγειρε επάνω του. Μικρή, μη φοβάσαι,
θα περάσει ο Χειμώνας, η Θάλασσα δεν με σκιάζει!
Εσύ ναι, μα εγώ πώς να έχω ησυχία; Κάθε μέρα θ' αγναντεύω το πέλαγο
κι η αγωνία σαν αράχνη θα απλώνει τον ιστό της στο...παγωμένο κορμί μου!
Εσύ με τους άλλους συντρόφους σου θα ταξιδεύεις! Εγώ όμως;
Μόνη, έρμη θα σε περιμένω τις ατέλειωτες ώρες της νύχτας που καρτεράς
δίχως ύπνο το ξημέρωμα λες και το φως τις μαύρες σου σκέψεις θα διώξει.
Τί ξέρεις εσύ από μοναξιά, που από κανένα βοήθεια δεν προσμένω
κι όλα γύρω μου κρύα, ξένα, αδιάφορα, γεμίζουν τρόμο
την ψυχή με τη σιωπή τους!! Είναι μακριά από σένα όλα αυτά!
Όρθιος στη γέφυρα του καραβιού αντιστέκεσαι στη μανία της Θάλασσας...
"Δύναμη στη δύναμη"! Εσύ είσαι ο αγωνιστής
κι εγώ είμαι το κυνηγημένο πουλί που καρδιοχτυπά στη φωλιά του!
Σταμάτησε λαχανιασμένη! Ο άνδρας δίπλα της, την πήρε στα χέρια του
κι ανάλαφρα σαν να μη σήκωνε βάρος, πηδώντας από βράχο σε βράχο
την απίθωσε μαλακά πάνω στην άμμο εκεί που οι βράχοι κλείνανε ολόγυρα
κι άφηναν ένα άνοιγμα προς το μέρος της Θάλασσας.
Είμαι κοντά σου, και πάλι θα ξανάρθω. Κάνε λίγη υπομονή,
είναι ακόμη νωρίς για μάς. Έγειρε πάνω της.
Τα όμορφα πρόσωπά τους σμίξανε! Έσφιξε τρυφερά τα χέρια της!
Τα πανιά του καραβιού φουσκώσανε απ' το δυνατό αγέρι
που ανοίχτηκε στο πέλαγο το βαθύ. Η αγαπημένη απόμεινε στην ακροβραχιά
να κουνάει το μαντήλι, το ..."τελευταίο κατευόδιο".
Τα καυτά δάκρυά της ενώνανε την αρμύρα τους με την άλμη της Θάλασσας!!
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
(Απόφοιτος 1959)

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

25η Μαρτίου
Σαν πέφτει ο Αυτοκράτορας στου Ρωμανού την Πύλη,
σκλαβώνετ’ ο Ελληνισμός με του ηλιού το δείλι,
μα πάλι έδωσ’ ο Θεός ο ήλιος ν’ ανατείλει,
και πίσω στην πατρίδα του τον Τούρκο για να στείλει.
Απ’ την Odessa ξεκινούν Ξάνθος, Σκουφάς και άλλοι,
και τ’ όνειρο της λευτεριάς φωλιάζει στο κεφάλι.
Τον σπόρο όπου έσπειρε ο Ρήγας στην καρδιά τους,
εφύτρωσε και θέριεψε σε όλα τα παιδιά τους.
Και μια ημέρα σαν κι αυτή και πρίν διακόσια χρόνια,
τότε π’ ανθίζουν τα κλαδιά και λειώνουνε τα χιόνια,
ημέρα Ευαγγελισμού, του Μάρτη είκοσι-πέντε,
το σήμα στέλνει λευτεριάς αγέρας του πουνέντε.
Τα φίδια από τη νάρκη τους την άνοιξη ξυπνούνε,
έτσι κι οι Έλληνες ξυπνούν και λευτεριά ζητούνε.
Δεν λογαριάζουν θάνατο και δεν λυγούν στη φρίκη,
μπροστά τους πάντα οδηγεί η δόξα και η νίκη.
Οι λόγγοι γύρω ανθίζουνε και φεύγει ο χειμώνας,
η κλεφτουριά ξεχύνεται κι αρχίζει ο αγώνας.
Και να, η νίκη περπατά στους τάφους των ηρώων,
ασάλευτη και τρομερή στην πίστη των πατρώων.
Οι κλέφτες κι οι αρματολοί με τα σπαθιά στα χέρια,
ορμούν σαν άγριοι λέοντες στ’ Αγαρηνού τ’ ασκέρια.
Μανιάκι, Σούλι, Ζάλογγο, Βαλτέτσι, Σφακτηρία,
λαμπρά τιμής ορόσημα μέσα στην ιστορία.
Αντιλαλούνε τα βουνά, θάλασσες και λαγκάδια,
γίνονται όλοι αετοί , της λευτεριάς ζαρκάδια.
Του Λεωνίδα το σπαθί αρπάζουν στο ’να χέρι,
κι εκεί στο Χάνι της Γραβιάς να στήνουν το καρτέρι.
Απ’ άκρη σ’ άκρη τούτη γη με αίμα εποτίστει,
για να βλαστήσει η λευτεριά με δόξα και με πίστη.
Ποια είν’ αυτή η δύναμη που Έλληνες δοξάζει,
και στις ψηλότερες κορφές της δόξας ανεβάζει;
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Στον τόπ’ αυτόν, σ’ αυτήν τη γη, φυτρώνει το λουλούδι,
τον θάνατο κάνει ζωή και τη ζωή τραγούδι.
Εδώ το φως και η τιμή και όλα τα σπουδαία,
και με την πίστη στον Χριστό, Ελλάς ίσον ΙΔΕΑ.
Μαρμαρωμένε Βασιλιά, ξύπνα και αναστήσου,
σαν καβαλάρης τρομερός και με την πίστη οπλίσου,
να διώξεις πέρα την Τουρκιά, στον Βόσπορο να ρίξεις,
πως μάχονται οι Έλληνες στον κόσμο για να δείξεις.
Αντώνης Μικέλης
(Απόφοιτος 1960)
Απονομή Αριστείου από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο
Κυπρίων (Ε.Π.Ο.Κ.) στον Ποιητικό Διαγωνισμό το 2021

25η Μαρτίου 1962

25η Μαρτίου 1963

Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

∆εξαµενόπλοιο CORINTHOS
1974-1975
Ο καπετάνιος κοιτάζει από το φινιστρίνι του γραφείου του στην κουβέρτα τα κλειστά αμπάρια. Το
πλοίο, Panamax, δεμένο σε έναν ντόκο της Φιλαδέλφειας στις Η.Π.Α., αλλά επειδή είναι Κυριακή
απόγευμα, δεν εκτελείται φόρτωση.
Σκέπτεται πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια, ταξιδεύοντας σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.
Είχε υπηρετήσει στην Κύπρο ως έφεδρος αξιωματικός σε κάτι μικρά σκάφη και όταν απολύθηκε,
ετοιμάσθηκε να αρραβωνιαστεί την αγαπημένη του και μετά να μπαρκάρει πάλι στα γκαζάδικα.
Ο αρραβώνας είχε κανονιστεί για τις 20 Ιουλίου του 1974, και μετά, ένα ωραίο γκαζάδικο τον
περίμενε να συνεχίσει τη θαλασσινή του καριέρα.
Μελαγχολούσε, όταν σκεφτόταν ότι στις 20 Ιουλίου έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο,
ένα έγκλημα που δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Μετά τον αρραβώνα, επιστρατεύθηκε αμέσως και ξαναγύρισε στην Κύπρο. Εκεί έμεινε εκατό μέρες. Φυσικά ειδοποίησε την εταιρεία, ότι δεν μπορούσε να μπαρκάρει στο δεξαμενόπλοιο CORINTHOS. Όμως τον διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει
θέση γι' αυτόν, όταν απολυθεί.
Το CORINTHOS στις 30 Ιανουαρίου 1975 ήταν πλαγιοδετημένο στην Peninsula side στον ντόκο
της British Petroleum στον ποταμό Delawere της Φιλαδέλφειας με τουλάχιστον 300 χιλιάδες
βαρέλια αργού πετρελαίου στα τάνκια. Ενώ το πλοίο ήταν στον ντόκο, το δεξαμενόπλοιο EDGAR
M. QUEENY, καθώς αυτό προσπαθούσε να κάνει μια μανούβρα για να πάρει τη στροφή, εξαιτίας των κακών χειρισμών προσέκρουσε βίαια στο CORINTHOS. Από την ανατίναξη και την
πυρκαγιά που ακολούθησε, σκοτώθηκαν είκοσι δύο ναυτικοί, επισκέπτες αλλά και τρεις εργάτες
που δούλευαν στον ντόκο. Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ο αντικαταστάτης του.
Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος
(Απόφοιτος 1975)
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ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ Ε.Ν. Υ∆ΡΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
στις 21 Οκτωβρίου τη γενναιόδωρη απόφαση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» να
στηρίξει την αγαπημένη μας Σχολή με μια εξαιρετικά σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση
των κτιριακών της υποδομών και του απαραίτητου εκπαιδευτικού τεχνολογικού
εξοπλισμού, εκτιμώντας ότι η ιστορική Ακαδημία Ε.Ν. Ύδρας αποτελεί πράγματι ζωντανό
ναυτικό μνημείο και αληθινή έκφραση της ναυτικής μας παράδοσης.
Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» περιλαμβάνει έργα
συντήρησης και αναβάθμισης των ιστορικών κτιρίων που στεγάζουν τη Σχολή,
τεχνολογικό εξοπλισμό για τις αίθουσες διδασκαλίας, παροχή προσημειωτή γεφύρας
τελευταίας τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στα παγκόσμια πρότυπα εκπαίδευσης,
καθώς και υποτροφίες σε αποφοίτους της Σχολής προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ως απόφοιτοι της Ακαδημίας Ε.Ν. Ύδρας εκφράζουμε μέσ’ απ’ την καρδιά μας ειλικρινείς
ευχαριστίες προς το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη σημαντική του δωρεά, παράλληλα
με τα θερμά μας συγχαρητήρια προς τον ακούραστο Διοικητή της Ακαδημίας Αντιπλοίαρχο
Λ.Σ. Ευάγγελο Δανόπουλο και τους συνεργάτες του, που στήριξαν όλοι μαζί με πίστη και
αυταπάρνηση τον καλό αγώνα για την υλοποίηση και ευόδωση των σκληρών τους
προσπαθειών.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί για μια ακόμη φορά μάς δίνεται η
ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι η Διοίκηση και η Διεύθυνση Σπουδών, με το διοικητικό και
εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτουν, έχουν αναδείξει την Ακαδημία Ε.Ν. Ύδρας σε
πρότυπο Ανώτερης Σχολής Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, γεγονός που κάνει όλους
εμάς τους αποφοίτους της αγαπημένης μας Σχολής να νιώθουμε υπερήφανοι.

Θανάσης Ζεύκης
(Πρόεδρος Δ.Σ./Απόφοιτος 1963)

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την Υδρα

CAPTAIN ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
Μνήµες από τα χρόνια της Σχολής και της Θάλασσας
Νέα συνάντηση των Αποφοίτων της Τάξεως 1958-1960
Οι απόφοιτοι της Α.Ε.Ν. Ύδρας 1958-1960 βρεθήκαμε και πάλι στο ξενοδοχείο PLAZA
RESORT Παλαιά Φωκαία για ένα πενθήμερο από Παρασκευή 17 έως Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2021.
Αυτή η συνάντηση είναι η τέταρτη κατά σειρά μετά το Λουτράκι (τον Μάιο του 2015),
την Ύδρα (τον Μάιο του 2018) και την Αίγινα (τον Σεπτέμβρη του 2019). Δυστυχώς λόγω
COVID-19 αποφασίσαμε να μη συναντηθούμε το 2020, έχοντες οι περισσότεροι από εμάς
κάποια υποκείμενα νοσήματα της ηλικίας μας.
Συνολικά συναντηθήκαμε 14 συμμαθητές από τους 18 εν ζωή, μετά συζύγων,
συντρόφων ή και μόνοι, οι Πρίφτης, Παπαδόπουλος, Μουτσόπουλος, Μαυράκης,
Μπομπότσης, Σπερελάκης, Στεφανάκης, Μικέλης, Μοσχούρης, Μεγαλοοικονόμου,
Χατζημιχάλαρος, Βερδές, Μελισσός και Γάτσινος.
Δυστυχώς στους δώδεκα συμμαθητές που είχαν φύγει από τη ζωή προστέθηκαν τον
Αύγουστο ο Σπύρος Ποταμιάνος και τον Σεπτέμβρη ο Σωτήρης Μαστοράκης κάνοντας
έτσι τον αριθμό των αποθανόντων δεκατέσσερα και για ένα ακόμη μνημόσυνο
αναφέρουμε τα ονόματα των καλών μας φίλων που έφυγαν : Χρήστου, Λιούσκος, Τσιώλης,
Πρωτίδης, Μπίτικας, Μπρίνιας, Πλυτζανόπουλος, Ανδρέου, Σάγκας, Αγγελάκης,
Καστριώτης, Κουκουριτάκης, Ποταμιάνος και Μαστοράκης.

Μια ομαδική φωτογραφία των αποφοίτων του 1960, κοιτώντας από αριστερά προς τα δεξιά
έχουμε Στεφανάκης, Παπαδόπουλος, Μικέλης, Μουτσόπουλος, Μοσχούρης, Πρίφτης,
Μεγαλοοικονόμου, Μαυράκης, Βερδές, Χατζημιχάλαρος, Σπερελάκης και Μπομπότσης.
Λείπουν Μελισσός και Γάτσινος.
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Πάλι μια ομαδική φωτογραφία των αποφοίτων του 1960 μαζί με τις γυναίκες μας και τις
συντρόφους μας. Μπορεί η φωτογραφία αυτή να μη δείχνει νεαρά και όμορφα άτομα πλην
όμως η ομορφιά είναι κρυμμένη σε όλους μας μέσα στις καρδιές μας.
Τέλος, για να συμπληρώσουμε τον αριθμό 32 που αποφοιτήσαμε από τη Σχολή,
έλειπαν από τη συνάντηση οι Γιαννούλης, Ψαλίδας, Γαρουφαλιάς και Βεζιρτζής, απόλυτα
δικαιολογημένοι για διαφόρους λόγους.
Το πενθήμερο της διαμονής μας στο υπέροχο αυτό πεντάστερο ξενοδοχείο PLAZA
RESORT περάσαμε υπέροχα. Είχαμε όλες τις ημέρες έναν υπέροχο καιρό, λες και τον
είχαμε παραγγελία.
Κολυμπήσαμε όλες τις ημέρες, και βγάλαμε τις σωματάρες μας στον ήλιο και στα
….αδηφάγα μάτια πολλών κυριών που μας κοιτούσαν επίμονα.
Τα βράδια απολαύσαμε τον ωραίο μπουφέ του ξενοδοχείου έξω στον κήπο αλλά και
την υπέροχη ζωντανή μουσική με πολύ και ασταμάτητο χορό.
Εδώ πρέπει να σταθώ στο υπέροχο ζευγάρι Μπομπότση, τους αγαπητούς μας
Μπάμπη και Ντίνα που με τις, κάθε βράδυ, χορευτικές τους επιδόσεις μας ξετρέλαναν
όλους.
Τα βράδια με τη συντροφιά του φεγγαριού, τότε έτυχε να έχουμε και πανσέληνο, οι
γυναίκες μας άκουσαν τέτοια ερωτόλογα που δεν είχαν ακούσει για χρόνια.
Περιττό επίσης να αναφέρω ότι όλοι εμείς οι συμμαθητές, οι παλιόφιλοι των 63
περασμένων χρόνων κατά τη πενθήμερη διαμονή μας στο ξενοδοχείο θυμηθήκαμε όλα
μας τα παρατσούκλια, τις μαθητικές μας διαβολιές αλλά και τις αγάπες μας στο
πανέμορφο αυτό ψαρονήσι των τότε χρόνων.
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Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου εάν δεν ανέφερα το ήθος και την αγάπη που μας
περιέβαλλαν όλες οι κυρίες της παρέας μας και εννοώ τις γλυκές μας Έλενα Χάρη, Ζωζώ
Παπαδοπούλου, Τζίνα Μουτσοπούλου, Τασία Μικέλη, Χρυσάνθη Μαυράκη, Αρετή
Μελισσού, Ντίνα Μπομπότση, Άννα Σπερελάκη, Ελένη Χατζημιχάλαρου, Άννα Βερδέ και
Ειρήνη Γάτσινου.
Στο τέλος της πενθήμερης αυτής συνάντησης δώσαμε πάλι όλοι ραντεβού για τον
επόμενο χρόνο με μια ευχή ‘’Να είμαστε όλοι υγιείς και να βρεθούμε χωρίς καμία πάλι
απώλεια, ΑΜΗΝ’’.

Ο Υ∆ΡΑΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Το πανέμορφο τρικάταρτο μήκους 103,70 μ.
ιστιοφόρο ‘’LIBERTAD’’, εκπαιδευτικό του
Πολεμικού Ναυτικού της Αργεντινής, που
επιβαίνουν 400 ναυτικοί δόκιμοι και ήταν
ελλιμενισμένο από 3 Σεπτεμβρίου 2016
στον Πειραιά σάλπαρε, μετά τριήμερο για
την Ύδρα όπου στις 7 Σεπτεμβρίου
επρόκειτο να τιμηθεί ο Υδραίος εθνικός
ήρωας της Αργεντινής Νικόλαος Γεωργίου
Κολμανιάτης (1784-1860).
Κατά την υπηρεσία (ραγιάδικη υποχρέωση
των Υδραίων από τους τυράννους), αυτού
Επίσκεψη Αργεντινών Ναυτικών Δοκίμων
του απλού ναυτικού τότε στον Οθωμανικό
στην Ύδρα το Μάιο του 1952
πολεμικό στόλο, πληροφορήθηκε τη
βάναυση προσβολή της συζύγου του στο νησί. Για να ξεπλύνει λοιπόν τη μεγάλη ντροπή
που τον βρήκε, αναγκάστηκε να λιποτακτήσει και να επιστρέψει στην πατρίδα. Στη
συνάντησή του όμως με τον φταίχτη που δεν μπορούσε βέβαια να είναι ειρηνική και στη
φιλονικία που ακολούθησε, τον τραυμάτισε θανάσιμα…. Τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα δεν
του επιτρέπανε την παραμονή του στην Ύδρα πλέον, αφού θα του επικρεμότανε η ποινή
του θανάτου από τους Τούρκους για τη λιποταξία ή και η πολύχρονη φυλάκισή του για το
φονικό από τους συμπατριώτες του. Έτσι με συγγενικό του καράβι κατόρθωσε να
σαλπάρει από την Ύδρα και μετά από περιπλανήσεις και περιπέτειες βρέθηκε το 1811,
μαζί με ένα άλλο ελληνικό καράβι που πλοιάρχευε ο άλλος εθνικός ήρωας της Αργεντινής
Μιχαήλ Σαμουήλ Σπύρου, στην εμπόλεμη περιοχή του RIO DE LA PLATA. Χωρίς όμως
τον παραμικρό δισταγμό εμπλακήκανε και τα δύο ελληνικά πλοία στη μάχη μεταξύ
Αργεντινών επαναστατών και Ισπανών κατακτητών, συμπαρατασόμενα με τους πρώτους
φυσικά!
Μετά από την παύση των εχθροπραξιών οι δύο Έλληνες πλοίαρχοι
καταταχθήκανε ως απλοί ναύτες στο Αργεντινό Πολεμικό Ναυτικό! Ο NICOLAS JORGE
(‘’Χόρχε’’ προφέρεται στα ισπανικά) COLMANIATIS πολέμησε γενναία σε πολλές
ναυμαχίες και ιδιαίτερα σε αυτές του Μαρτίν Γκαρσία το 1814 και της COLONIA αργότερα.
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Ύδρα, Μάιος 1952
Ο Αργεντίνος Δόκιμος H.Zaratiegul ανάμεσα
στους τριτοετείς Ι.Πίτσιο, Α.Παπανδρέου και Φ.Δήμου
Κυβέρνησε με απαράμιλλη ναυτοσύνη και ηρωισμό αρκετά πολεμικά πλοία όπως : ‘’Σαν
Λουίς’’ το 1817, ‘’Χενεράλ Βαλκάρσε’’ το 1826 , ‘’Λα Εντεριάνα’’ το 1840, ‘’Λα Μολέσκα’’ το
1842 και ‘’Τσακαβούτο’’ το 1844. Σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του έδειξε μεγάλες
στρατιωτικές αρετές, ναυτοσύνη, σωφροσύνη, αυτοθυσία και ηρωισμό. Εξάντλησε όλη τη
ναυτική ιεραρχία, προαγόμενος πάντοτε ‘’επ’ ανδραγαθία’’ και αποστρατεύτηκε το 1860 με
το βαθμό του υποναυάρχου! Η κυβέρνηση της Αργεντινής Δημοκρατίας τιμώντας αυτόν
τον σπουδαίο Υδραίο στις 30 Ιουλίου 1937 τον ανακήρυξε εθνικό της ήρωα και έδωσε το
όνομά του ‘’NICOLAS JORGE’’ στη Ναυτική Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού στο Μπουένος
Άϊρες. Ομοίως τον ίδιο χρόνο έστειλε στην Ύδρα (με το πολεμικό ‘’SAMBIENTO’’)
ορειχάλκινη πλάκα με την προσωπογραφία του μεταξύ δύο γυναικείων μορφών που
παριστάνουν την Ελλάδα και την Αργεντινή, παρόμοια αυτής που βρίσκεται στο
Μπουένος Άϊρες και εντοιχίστηκε στο μνημείο του Ήρωα στους πρόποδες της Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας. Αργότερα η Πρόεδρος της Αργεντινής Εύα Περόν απέστειλε
στην Ύδρα την προτομή του Κολμανιάτη που εκτίθεται στο μουσείο του νησιού. Και
ακόμη, όποτε το εκπαιδευτικό πλοίο της Αργεντινής προσεγγίζει τον Πειραιά, το ίδιο ή
άγημα δοκίμων μεταβαίνει στην Ύδρα για απονομή τιμών στον εθνικό τους Ήρωα.
Να σημειωθεί πως ο γράφων είχε την τύχη να λάβει μέρος σε δύο από τις τελετές
απονομής τιμών : Η πρώτη ήταν τον Μάιο του 1952, όταν η τάξη του, η τρίτη τάξη της
Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας, παρέστη στην υποδοχή και στην τελετή των
Αργεντινών Ναυτικών Δοκιμών στην Ύδρα και η δεύτερη κατά τη φοίτησή του επίσης στη
Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών
Πολεμικού Ναυτικού το 1956, όταν άγημα
σπουδαστών συνόδεψε την τάξη των αποφοίτων Αργεντινών Δοκίμων, που με τα ξίφη ‘’επ’
ώμου’’ εκείνοι, παρελάσαμε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη συνέχεια
καταθέσανε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Διαδικτυακή βιβλιογραφία :
- Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκος
- Capt. Πάνος Τριανταφυλλίδης
- Γκίκας Κουλούρας

Φρίξος Δήμου
(Απόφοιτος 1953)
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΟ ’’ΧΙΟΣ’’
Κάθε καλοκαίρι που τελειώνανε τα μαθήματα, οι μαθητές της Σχολής της Ύδρας, κάναμε το
εκπαιδευτικό μας ταξίδι με την ‘’πετρελαιοκίνητη ημιολία’’ ΗΛΕΚΤΡΑ. Το ΗΛΕΚΤΡΑ, παρά τον
πομπώδη τίτλο του, δεν επαρκούσε για τις ανάγκες της ναυτικής εκπαίδευσης. Βλέπετε
είμαστε πολλοί και το ‘’καράβι’’, έτσι το λέγαμε κατ' ευφημισμό, μικρό. Ο κάθε μαθητής δεν
ταξίδευε περισσότερο από είκοσι μέρες. Η Σχολή λοιπόν, για να βελτιώσει την πρακτική μας
εξάσκηση, μας παρότρυνε να μπαρκάρουμε και σε άλλα πλοία. Όλοι το επιθυμούσαμε για να
εξοικειωθούμε με τη ζωή του πλοίου, που δεν είχε καμιά σχέση με αυτήν του ΗΛΕΚΤΡΑ, αλλά
και για να αυξήσουμε το βαθμό μας στα ναυτικά προσόντα. Οι νησιώτες και αυτοί των
‘’ναυτικών οικογενειών’’ δεν είχαν πρόβλημα. Βρήκανε όπως και πέρυσι μπάρκο. Στην
ακτοπλοΐα φυσικά. Υπήρχανε όμως και οι πολλοί τυχεροί που ταξιδέψανε με τα μεγάλα
ποστάλια ΚΟΡΙΝΘΙΑ και ΙΩΝΙΑ. Το καθένα από αυτά ναυτολογούσε πέντε δόκιμους. Αλλά κι
ο υπερτυχερός συμμαθητής μας Δημήτρης που μπαρκάριζε με το υπερωκεάνειο ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ,
τη ναυαρχίδα του τότε εμπορικού μας στόλου, γιατί ο αδερφός του πατέρα του ήταν ο
καπετάνιος του πλοίου. ‘Ετσι το καλοκαίρι του 1951, όσοι από τους νέους τριτοετείς δεν είχαμε
ναυτικές γνωριμίες, πήραμε σβάρνα τα γραφεία του Πειραιά για να βρούμε μπάρκο. Η
συνηθισμένη απάντηση των υπευθύνων ήταν ότι θα μας έχουν υπ’ όψη τους και να
….ξαναπεράσουμε. Μας τονίζανε όμως ότι σε περίπτωση ναυτολόγησής μας, θα είμαστε
άμισθοι και θα επιβαρυνόμαστε και με τα έξοδα της τροφοδοσίας μας. Πάλι καλά που δεν μας
ζητούσανε να βγάλουμε κι ….εισιτήριο διαρκείας. Φοιτούσαμε τότε σε δημόσια Σχολή αλλά
πληρώναμε τις στολές μας, την τροφοδοσία, τα βιβλία, τα πλυστικά, τις τρίμηνες εγγραφές, τις
‘’φθορές και ζημιές’’ και τα μόνα που δεν πληρώναμε ήταν η θέρμανση γιατί δεν είχαμε και το
….νοίκι. Δωρεάν παιδεία δηλαδή…. Όταν απογοητεύτηκα από την ….έρευνα της ναυτικής
αγοράς κι επειδή και πέρυσι δεν είχα μπαρκάρει, πήγα και βρήκα το μοναδικό ναυτικό της
οικογένειας, τον καλό θείο Δημητράκη, πλοίαρχο του τότε Βασιλικού Ναυτικού. Του εξήγησα
την κατάσταση και αφού σκέφτηκε λιγάκι μου είπε χαμογελώντας: ‘’Θα σε στείλω σε πολεμικό
πλοίο. Σ’ αρματαγωγό που είναι πολεμικό και φορτηγό μαζί. Θα προκαλέσω σήμα από το
Γ.Ε.Ν. και θα ταξιδέψεις για ένα μήνα. Άντε και …..καλός πολίτης.’’ Έτσι στις αρχές Αυγούστου
πήγα στο Κερατσίνι να συναντήσω το ΧΙΟΣ που είχε προδετήσει στο ‘’κεκλιμένο επίπεδο’’, τη
ράμπα, που δένανε τ’ αρματαγωγά.
Μου φάνηκε τεράστιο. Παρουσιάστηκα αμέσως στον ύπαρχο, έναν έφεδρο ανθυποπλοίαρχο
που υπηρετούσε απ’ τον …..πόλεμο στο πλοίο.Με δέχτηκε με καλοσύνη και με ρώτησε τι
ναυτικά μαθήματα έχω διδαχθεί τονίζοντάς μου πως αν έχω όρεξη και επιμέλεια, θα πλουτίσω
τις γνώσεις μου στην ακτοπλοΐα, τη ναυτιλία, τα σήματα και τη ναυτική τέχνη. Στο πέλαγος θα
κάνω βάρδια 8-12 και στο λιμάνι θα ακολουθώ τις κινήσεις των μάχιμων αξιωματικών που ήταν
όλοι έφεδροι σημαιοφόροι. Μέσα στο καράβι θα φόραγα τη χακί στολή της Σχολής και στην
εξόδου τη λευκή. Είχα καμπίνα δική μου αλλά ήταν πολύ ζεστή γιατί ήταν εσωτερική. Έτσι στις
μεγάλες ζέστες μετακόμιζα στο ‘’δεκαπενταπλούν’’, μια καμπίνα
με 15 κουκέτες που
προοριζότανε γι’ αξιωματικούς, όταν μεταφέραμε στρατό. Έτρωγα στην τραπεζαρία των
υπαξιωματικών τις καθημερινές και των αξιωματικών τις Κυριακές και αργίες. Οι αξιωματικοί
και υπαξιωματικοί μου φερόντουσαν πολύ φιλικά και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν
στις ερωτήσεις μου. Ο κυβερνήτης ήταν πλωτάρχης των υποβρυχίων και πολύ καλός
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“Βάρδια” στην κόντρα γέφυρα του Α/Γ ΧΙΟΣ
ναυτικός, γι' αυτό τον έλεγαν “….καπετάν Βαγγέλη” αντί για “κύριε κυβερνήτα”. Ήταν όμως
αρκετά πράος για….πλωτάρχης. Γιατί με το μόνο αξιωματικό που είχαμε νταραβέρι στη Σχολή
ήταν ο υποδιοικητής, υποπλοίαρχος λιμενικός Ζ.Ν. Σδούγκος, που στην κυριολεξία τον
τρέμαμε, αν και ήταν δίκαιος, καλός καθηγητής και σωστός άνθρωπος.
Ο κυβερνήτης μού είπε ότι τις δύο πρώτες ώρες της βάρδιάς μου θα κάνω τιμόνι και τις άλλες
δύο ναυτιλία. Έτσι έμαθα καλό τιμόνι και απέκτησα αρκετή, για μαθητή, πείρα στην ακτοπλοΐα.
Άλλο να ταξιδεύεις με το ΗΛΕΚΤΡΑ κι άλλο μ’ ολόκληρο πολεμικό που έχει πάνω από εκατό
άτομα πλήρωμα. Όλα τα όργανα του πλοίου, λίγο-πολύ ήταν γνωστά και τα πιο πολλά τα
είχαμε διδαχθεί στο μάθημα των ναυτικών οργάνων. Τα μόνα άγνωστα που τα κοίταγα με
δέος ήταν το RADAR και ο οπλισμός του πλοίου. Το RADAR ήταν αγγλικής κατασκευής και
τύπου ‘’SF1’’. Δεν είχε το γνωστό ‘’PPI’’ αλλά τον λεγόμενο ‘’ενδείκτη Α’’. Δεν έδειχνε δηλαδή
την ακτογραμμή, όπως τα σημερινά, αλλά τρεις-τέσσερεις στόχους που ήταν τα ψηλότερα
σημεία της ακτής. Για να μετρήσεις τη διόπτευση έπρεπε να σταματήσεις την κεραία και να τη
γυρίσεις χειροκίνητα μέχρι το στόχο. Έπιασα φιλίες με τον υπόλογο Ρ/Ε, ένα μόνιμο
υποκελευστή Α’, κι έγινα ξεφτέρι. Θα ήμουν ο μόνος στη Σχολή, εκτός απ' το συμμαθητή μου
που ταξίδευε με το ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, το μόνο τότε εμπορικό εφοδιασμένο με RADAR, που
‘’χειριζόμουνα’’ αυτό το υπερμοντέρνο εργαλείο.
Όταν πλησίαζε ο καιρός να ξεμπαρκάρω με ρώτησε ο κυβερνήτης αν ήθελα κάτι να μάθω, αν
ήθελα κάτι να ρωτήσω. Τον ευχαρίστησα και του απάντησα ότι έμαθα πάρα πολλά χρήσιμα
πράγματα για τη θάλασσα και το πλοίο. Χειρίστηκα όλα τα όργανα εκτός από τα
……αντιαεροπορικά. Ο κυβερνήτης τότε γέλασε, φώναξε τον οπλονόμο και του είπε να
οπλίσει ένα Έρλικτον και να με βάλει να ρίξω μια-δυο ριπές. Έτσι θα γύριζα στη Σχολή εκτός
από “ναυτικός” και “…….μπαρουτοκαπνισμένος”.
Τ’ αρματαγωγά την εποχή εκείνη, αλλά και τώρα νομίζω, ήταν τα πλοία για όλες τις δουλειές.
Οι Φιλιππινέζες του ναυτικού που θα έλεγε και ο ……..Μπαμπινιώτης. Στους σεισμούς
μεταφέρανε εφόδια, στα γυμνάσια αυτοκίνητα αλλά και …..μουλάρια, στους ναυταθλητικούς
αγώνες, αθλητές και στ’ άνυδρα νησιά μας ….νερό. Έτσι μας στείλανε να εφοδιάσουμε με
νερό τη Σπιναλόγκα. Το τουριστικό σήμερα νησί της Σπιναλόγκας ήταν τότε το λεπροκομείο
της Κρήτης ή μάλλον όλης της Ελλάδας. Υπήρχε φρουρά της χωροφυλακής που απαγόρευε
στους τροφίμους ν’ απομακρυνθούν απ’ το νησί. Το πλήρωμα ήταν περίεργο, ιδιαίτερα όμως
εγώ, αλλά και φοβισμένο. Η λέπρα τότε ήταν ανίατη και όλοι την τρέμαμε σαν την κατάρα του
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Θεού. Ο γιατρός του πλοίου, ανθυποπλοίαρχος θυμάμαι, έλεγε και είχε δίκιο, ότι η λέπρα δεν
είναι μεταδοτική και πρέπει να βγάλουμε αυτή την φοβία από μέσα μας. Ζήτησε μάλιστα την
άδεια απ’ τον κυβερνήτη να βγει έξω και να επισκεφθεί τον διευθυντή του λεπροκομείου. Ο
κυβερνήτης δεν έφερε αντίρρηση όπως ήταν φυσικό για το γιατρό. Απαγόρευσε όμως την
έξοδο σ’ όλους τους άλλους και του εαυτού του συμπεριλαμβανόμενου. Διέταξε μάλιστα τον
οπλονόμο να εγκαταστήσει σκοπούς με επικεφαλής υπαξιωματικό για την αυστηρή τήρηση
της απαγόρευσης. Το ΧΙΟΣ προσγειαλώθηκε σε μια πρόχειρη ράμπα στη Σπιναλόγκα κατά
τ’ απόγευμα της μέρας εκείνης και άρχισε να πομπάρει το νερό στις εγκαταστάσεις του
λεπροκομείου. Επειδή η ακτή ήταν αρκετά ψηλότερα της ράμπας, το καμπούνι ήταν περίπου
στο ίδιο επίπεδο με τη στεριά. Σε λίγο άρχισαν να μαζεύονται απέναντί μας οι λεπροί και
δειλά-δειλά μας πιάσανε την κουβέντα. Όλοι θέλανε να μιλήσουνε μαζί μας, που
αντιπροσωπεύαμε τον έξω κόσμο, τον …..παράδεισο γι’ αυτούς. Πολλοί δεν είχαν κανένα
σημάδι της καταραμένης αρρώστιας, άλλοι όμως είχαν φαγωμένες μύτες, ανοιχτές πληγές στο
πρόσωπο και τ’ άκρα. Σ’ άλλους λείπανε δάχτυλα απ’ τα χέρια ή τα πόδια και μερικών η φωνή
ήταν αφύσικη. Πέρασα όλη τη νύχτα ξάγρυπνος κουβεντιάζοντας μ’ αυτούς τους
δυστυχισμένους. Ήταν μια πολύ πικρή εμπειρία για μένα….
Όταν σαλπάραμε την άλλη μέρα ο κυβερνήτης, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ανάγκασε το

12.08.1951 Ηράκλειο, με το πλήρωμα του Α/Γ ΧΙΟΣ
γιατρό να πλυθεί ολόκληρος με …..οινόπνευμα γι’ απολύμανση.
Σ’ ένα άλλο μας ταξίδι μεταφέραμε βενζίνη σε βαρέλια για το πολεμικό αεροδρόμιο στο
Τυμπάκι. Μείναμε δυο-τρεις μέρες για την εκφόρτωση και η μεταφορά γινόταν από στρατιώτες.
Εμείς καλοπερνάγαμε γιατί είχαμε στη διάθεσή μας μια πανέμορφη θάλασσα. Δεν υπήρχε
χωριό παρά ένας μικρός οικισμός αλλά πολύ μακριά απ’ το καράβι. Ένας ναύτης όμως
τάφτιαξε με μια Κρητικοπούλα, κούκλα όπως έλεγε, κι ήταν πανευτυχής. Του λέγανε να
προσέχει γιατί η κοπελιά θα είχε πατέρα, αδέλφια και ξαδέρφια και ότι οι Κρητικοί σ’ αυτά δεν
αστειεύονται. Αυτός χαμογελούσε ειρωνικά και έλεγε ότι δεν μοιάζει γι’ Αμερικανάκι. Το
τελευταίο βράδυ πριν τον απόπλου, θα φεύγαμε πολύ πρωί, ο …..γαμπρός έλειπε απ’ την
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κλήση. Μόλις το έμαθε ο κυβερνήτης κάλεσε αμέσως τον ύπαρχο και συμφωνήσανε ότι με
κάθε μέσο πρέπει να φέρουν πίσω στο πλοίο τον γαμπρό αλλιώς το λιγότερο που θα πάθει
είναι να παντρευτεί με το ζόρι. Κι όπως είπε ο κυβερνήτης, το μοναδικό μέσο επιστροφής του
“ασώτου” είναι η “……επίδειξη δύναμης”. Διέταξε λοιπόν εκτέλεση “γυμνασίου” αποβίβασης
αγήματος στη στεριά. Το άγημα, με επικεφαλής μάχιμο σημαιοφόρο, θα είχε ‘’αντικειμενικό
σκοπό’’ την απελευθέρωση “αιχμαλώτου” από εχθρικές δυνάμεις που είναι οχυρωμένες στην
θέση ‘’Θ’’ που κατά …..σύμπτωση, ήταν το σπιτάκι που έμενε η ….νύφη. Κάλεσε όμως ο
κυβερνήτης τον αγηματάρχη στο γραφείο του, του έδωσε οδηγίες για την “επιχείρηση” και του
απαγόρευσε χρήση βίας και προπαντός όπλων. Όταν το άγημα πλησίασε στο στόχο, ο
διοικητής του αγήματος έρριξε δύο φωτοβολίδες αλεξιπτώτου και ως διά μαγείας, ξεπρόβαλε
ο γαμπρός τρέχοντας προς το άγημα. Ο σημαιοφόρος ανέφερε με το φορητό ραδιοτηλέφωνο
στο πλοίο ότι “αντικειμενικός σκοπός επιτεύχθηκε”, κι ο ήρωάς μας τρισευτυχισμένος, δεν
πίστευε πως είναι ακόμα ανύπανδρος γιατί τα “μελλοντικά” ξαδέρφια του είχαν πάει να φέρουν
τον παππά απ’ το γειτονικό χωριό. Μόλις επιβιβάστηκε το άγημα στο αρματαγωγό, ο ύπαρχος
σήμανε πέρας γυμνασίου κι ο οπλονόμος φιλοδώρησε τον γαμπρό μ’ ένα “ένδον μέχρις
…..απολύσεως”.
Πολύ πρωί σαλπάραμε για Κερατσίνι απ’ όπου ξεμπαρκάραμε ο παρά λίγο με το ζόρι γαμπρός
και εγώ. Ο καπτάν-Βαγγέλης, ο κυβερνήτης, μου συνέστησε να εξακολουθήσω και στη
Σχολή, όπως και στο ΧΙΟΣ, να είμαι εργατικός και επιμελής και θα γίνω καλός αξιωματικός. Στο
δε γαμπρό, είπε, πως αν θέλει να διατηρήσει το κεφάλι στους ώμους του, να μην ξαναπατήσει
ποτέ στη ζωή του στην Κρήτη και σαν πρώτο βήμα τον μετέθεσε στη Ναυτική Διοίκηση
Βόρειας Ελλάδας.

Φρίξος Δήμου
(Απόφοιτος 1953)

∆ΥΟ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
Ήταν κάποτε δυο γειτονόπουλα που μεγάλωναν στις
φτωχές προσφυγικές συνοικίες του Βύρωνα και του
Υμηττού στην περιοχή της Αττικής. Στα μαθητικά τους
χρόνια φοίτησαν σε διαφορετικά δημόσια σχολεία της
Γούβας (στον Άγιο Αρτέμιο της Αθήνας) και του Βύρωνα,
στα οποία διακρίθηκαν για τις πολύ καλές τους διαγωγές
και επιδόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου
χρόνου της εφηβικής τους ηλικίας το αφιέρωσαν στον
Προσκοπισμό, τις ανεκτίμητες αρχές του οποίου
υπηρέτησαν με πίστη, αφοσίωση κι ευγνωμοσύνη για
πολλά χρόνια, ως λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές
και μάλιστα, ύστερα από επιλογή και εξετάσεις, ως
Πρόσκοποι του Έθνους, συμμετέχοντας σε ομαδικές
εκδηλώσεις, κατασκηνώσεις και τζάμπορι, με την
ενωμοτία των Ελαφιών ο ένας, των Λεόντων ο άλλος.
Σύντομα έγιναν φίλοι αχώριστοι.
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Μετά το Γυμνάσιο, η τύχη τα έφερε ώστε το 1961 να βρεθούν και οι δύο στον κατάλογο των
επιτυχόντων υποψηφίων (και μάλιστα μεταξύ των πρώτων) στη Δημόσια Σχολή
Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας (ΔΣΕΝ/Υ), όπου την επόμενη χρονιά, ο μεν πρώτος ανέλαβε
καθήκοντα αρχηγού της δευτέρας (διοικούσας) τάξεως και σημαιοφόρος της Σχολής, ο δε
δεύτερος, τμηματάρχης και παραστάτης της σημαίας.
Λίγο καιρό αργότερα οι δύο αχώριστοι φίλοι ναυτολογήθηκαν για συμπλήρωση
θαλάσσιας υπηρεσίας στο «αλήστου μνήμης» F/B «ΗΡΑΚΛΕΙΟ», στο ναυάγιο του οποίου
χάθηκαν γνωστοί και φίλοι, μέλη του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν, πάλι μαζί,
στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού μας Ναυτικού, στην αρχή ως ναύτες προπαιδευόμενοι
και σπουδαστές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών και, μετά την αποφοίτησή τους, ως
Μάχιμοι Επίκουροι/Έφεδροι Σημαιοφόροι.
Στη συνέχεια οι δρόμοι τους χώρισαν. Ο πρώτος, διέκοψε τη θαλάσσια υπηρεσία του και
εργάστηκε σε γραφεία ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Πειραιά και της Γλυφάδας,
σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρώην
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.&Ε.Ε.) και εξελίχθηκε σε
έμπειρο διευθυντικό στέλεχος στον τομέα των ασφαλειών και ασφαλιστικών απαιτήσεων
(Insurance & Claims) των πλοίων. Ο δεύτερος, μετά την απόλυσή του από το Πολεμικό
Ναυτικό, πραγματοποίησε εξαιρετική σταδιοδρομία, τόσο ως Αξιωματικός του Λιμενικού
Σώματος και πτυχιούχος της Παντείου
Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών
(Π.Α.Σ.Π.Ε.), όσο και ως Επιθεωρητής στη γενική διεύθυνση Αλιείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Κομισιόν).
Από την ίδρυση της Λέσχης Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας και μετά, υπηρέτησαν
και οι δύο με πολλή αγάπη τον Σύλλογο συμμετέχοντας σε Διοικητικά Συμβούλια,
Εξελεγκτικές Επιτροπές και εκδηλώσεις της Λέσχης. Πέραν των υποχρεώσεών τους προς
τη Λέσχη, ο πρώτος ασχολήθηκε ενεργά με την κλασσική και βυζαντινή χορωδιακή
μουσική, ως και με σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα στις τοπικές κοινωνίες του Υμηττού,
του Βύρωνα και της Δάφνης, ενώ ο δεύτερος ανακάλυψε νέα ταλέντα μέσα του και
ασχολήθηκε με επιτυχία τόσο με τη Ζωγραφική όσο και τη Μουσική.

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την Υδρα
Με τη βοήθεια του Θεού πλησιάζουν σήμερα υγιείς και οι δύο την όγδοη δεκαετία της ζωής
τους διατηρώντας ζωντανή και δυνατή τη φιλία που τους ενώνει από μικρά παιδιά.
Νοιώθουν και οι δύο ευλογημένοι και καμαρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Θανάσης και Μιχάλης, αχώριστοι φίλοι, παλαιοί πρόσκοποι, συμμαθητές και συνάδελφοι,
στην υπηρεσία της θάλασσας, της ναυτιλίας και της κοινωνίας γενικότερα !!!!
«Θα μείνουμε πάντα ιδανικοί κι ανάξιοι εραστές
των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων….»
(Απόσπασμα από το ποίημα «Mal du Depart»
του ποιητή της Θάλασσας Νίκου Καββαδία)

Θανάσης Ζεύκης/Μιχάλης Μπαλαφούτης
(Απόφοιτοι 1963)

Συνεργασία Λέσχης Αποφοίτων
Σχολής Ναυτιλίας Υδρας - HELMEPA

Από εκδήλωση της Λέσχης στο ξενοδοχειο “ROYAL OLYMPIC” της Αθήνας,
αρχές δεκαετίας του ‘80, με θέμα τη Θαλάσσια Ρύπανση.
Διακρίνονται στο Panel ο τότε Γενικός Διευθυντής της HELMEΡA Δημήτριος Μητσάτσος,
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Λέσχης Θανάσης Ζεύκης και ο αείμνηστος Αναστάσιος Δημαράκης,
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Διευθυντής της αρμόδιας διεύθυνσης προστασίας
θαλασσίου περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Από τη Λειτουργία της Λέσχης
και τις Εκδηλώσεις
ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ 2021
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν για μια ακόμη χρονιά τα «Μιαούλεια» στην Ύδρα
με τη συμπλήρωση 186 ετών από το θάνατο του Μεγάλου Υδραίου Ναυάρχου και 200
ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, τα οποία διοργάνωσε με απόλυτη
επιτυχία ο Δήμος της Ύδρας.
Στις 11 Ιουνίου τιμήθηκε η μνήμη του Υδραίου ναυτικού Νικόλαου Κολμανιάτη, ως εθνικού
ήρωα της Αργεντινής, παρουσία της Α.Ε. Πρέσβη της Αργεντινής στην Ελλάδα κυρίας
Maria Lucia Dougherty de Sanchez.
Στις 24 και 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τελετές ονοματοδοσίας οδών της Ύδρας
παρουσία των Α.Ε. Πρέσβεων στην Ελλάδα κ.κ. Andrey Maslov της Ρωσίας και Geoffrey
Pyatt των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αντιστοίχως. Στην πρώτη περίπτωση δόθηκαν
σε οδό της Ύδρας τα ονόματα των Ρώσων φιλελλήνων Ivan Afanachiev και Στέφανου
Λεωνίδη, οι οποίοι δίδαξαν στους Υδραίους κατά τους επαναστατικούς χρόνους την
παρασκευή και χρήση των πυρπολικών ενώ στη δεύτερη, δόθηκαν σε άλλη οδό του
νησιού τα ονόματα των Αμερικανών φιλελλήνων William Washington και George Jarvis
που έδρασαν με γενναιότητα στην Ύδρα κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821.
Το βράδυ της 25ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα και το
συγκρότημά του στο λιμάνι της Ύδρας με τίτλο «Περπάτησα όλη τη γη…», με τη συμμετοχή
της Βιολέτας Ικάρη και της Ασπασίας Στρατηγού, στην οποία παρέστη ο Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης.

Οι εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις στην Ύδρα κορυφώθηκαν το Σαββατοκύριακο 26
και 27 Ιουνίου, στις οποίες παρέστησαν η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κυρία Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ.
Εφραίμ επικεφαλής του τοπικού Ιερού Κλήρου, ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος
Κουκουδάκης επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, οι βουλευτές Νικόλαος
Μανωλάκος, Νόνη Δούνια, Ιωάννης Μελάς και Θεόδωρος Δρίτσας, η Αντιπεριφερειάρχης

Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις
Πειραιώς και Νήσων κυρία Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Αρχηγός Στόλου και
εκπρόσωπος του ΑΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Π.Ν. Παναγιώτης Λυμπέρης, ο Υπαρχηγός του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Νικόλαος Ισάκογλου,
Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, ο Διοικητής της Ακαδημίας Ε.Ν. Ύδρας
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευάγγελος Δανόπουλος, ο Λιμενάρχης Ύδρας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
Γαβριήλ Χαραλαμπίδης, η Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρία
Ντίνα Αδαμοπούλου, ο Κυβερνήτης της Πυραυλακάτου «Καραθανάσης» που συμμετείχε
στις εκδηλώσεις των «Μιαούλειων 2021», άγημα τιμών και «μπάντα» του Πολεμικού μας
Ναυτικού, εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών Αρχών και των πολιτιστικών φορέων της
Ύδρας, εκδότες και εκπρόσωποι του τοπικού ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου, ως και
πλήθος κόσμου. Τη Λέσχη εκπροσώπησαν στις εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. Θανάσης Ζεύκης, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Τζίρμπης, ο Επίτ.
Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλης Τσιγκάρης και το εκλεκτό μέλος της Λέσχης
γνωστός εφοπλιστής Κώστας Πρίφτης.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν το απόγευμα του Σαββάτου 26 Ιουνίου η μεταφορά με κάθε
επισημότητα του Σταυρού του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και της ασημένιας ληκύθου με
την ταριχευμένη καρδιά του, από το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το βράδυ η αναπαράσταση της σημαντικής για τον
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 Ναυμαχίας του Γέροντα (που έλαβε χώρα στις 29
Αυγούστου 1824 μεταξύ του Ελληνικού στόλου υπό την αρχηγία του Ναυάρχου Ανδρέα
Μιαούλη και του πολυάριθμου Τουρκοαιγυπτιακού) και της πυρπόλησης της φρεγάτας,
ναυαρχίδας της Τυνησιακής μοίρας που συμμετείχε στη ναυμαχία, από Υδραίους
μπουρλοτιέρηδες. Το συνολικό δρώμενο ξετυλίχτηκε για αρκετή ώρα στο λιμάνι της Ύδρας
και περιλάμβανε θεατρική αφήγηση, φωτισμένα κτήρια με σκηνές από το δρώμενο, την
ανατίναξη ομοιώματος της Τυνησιακής φρεγάτας από Υδραίους «μπουρλοτιέρηδες» και
ολοκληρώθηκε με φαντασμαγορική καύση πυροτεχνημάτων που καταύγασαν τον ουρανό
του νησιού με άπειρα πολύχρωμα αστέρια.
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Την Κυριακή το πρωί 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ και παρισταμένης της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας
Κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία στη συνέχεια κατέθεσε δάφνινο στεφάνι
στον ανδριάντα του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στο Κάστρο του Κάβου. Ακολούθως η
Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας και
ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στο ηρωικό νησί της Ύδρας και τη συμμετοχή της στις
εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις των «Μιαούλειων 2021» με τη ρίψη δάφνινου
στεφάνου στο θαλάσσιο χώρο παρά την προβλήτα της Ακαδημίας Ε.Ν. Ύδρας προς τιμήν
των Ναυμάχων του 1821.

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2021
Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου γιορτάστηκε στην Ύδρα με επισημότητα, η 86η
επέτειος από τον θάνατο του πρώτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υδραίου
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, που διοργάνωσε με επιτυχία ο Δήμος της Ύδρας. Η
κορύφωση των εκδηλώσεων έλαβε χώρα την Κυριακή 29 Αυγούστου, όπου κατ’ αρχήν
τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Ύδρας χοροστατούντος του Γενικού
Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοπρεσβύτερου Πατρός Ακίνδυνου Δαρδανού ως
εκπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ.
Εφραίμ, στην οποία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος
Κουκουδάκης επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κ. Κατσαφάδος, η Αντιπεριφεριάρχης Νήσων
Αττικής κυρία Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, οι Βουλευτές Α’ Πειραιά κ.κ. Ν. Μανωλάκος
και Χ. Μπουτσικάκης, Ανώτατοι Αξιωματικοί εκπρόσωποι της ηγεσίας του Πολεμικού
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, τιμητικό Άγημα του Πολεμικού Ναυτικού,
εκπρόσωποι της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του Λιμεναρχείου και του Ιστορικού
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Αρχείου-Μουσείου Ύδρας, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων και αρκετοί κάτοικοι του
νησιού. Τη Λέσχη μας εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνης Τζίρμπης και ο
Επίτ. Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλης Τσιγκάρης.
Μετά τη δοξολογία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων τόσο στο
Ηρώο όσο και στον τάφο του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Σημαντική και ιδιαίτερα
συγκινητική ήταν η δήλωση του Δημάρχου Ύδρας κ. Γεωργίου Κουκουδάκη για την
επέτειο: «Ογδόντα έξι χρόνια μετά το θάνατο του Υδραίου Ναυάρχου Ελευθερωτή του
Αιγαίου και Α’ Προέδρου της Δημοκρατίας, ο τρόπος που έζησε και η μεγάλη του
Προσφορά στην Πατρίδα μας εξακολουθούν να αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.
Χρόνια Πολλά από την Ύδρα της Ιστορίας και του Ηρωισμού!».

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)

Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ∆ΡΑ
Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε και αυτήν τη χρονιά από τη Λέσχη Αποφοίτων
Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας η καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη-προσκύνημα των μελών και
φίλων του Συλλόγου στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και το αγαπημένο σε
όλους μας ιστορικό νησί της Ύδρας. Η εκδήλωση αυτή, που αποτελεί έκφραση υπέρτατου
χρέους εκ μέρους των αποφοίτων της Σχολής, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του
Σαββάτου 9 Οκτωβρίου 2021 στο χώρο του Μνημείου-Ηρώου της Ακαδημίας, στην οποία
παρέστησαν ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης, ο Διοικητής της Ακαδημίας
Ε.Ν. Ύδρας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευάγγελος Δανόπουλος, ο Διευθυντής Σπουδών καπετάν
Χρήστος Κοτζιάς (απόφοιτος 1989), η καθηγήτρια κυρία Αριστέα Τερεζάκη, η
Υπολιμενάρχης Ύδρας Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Χριστίνα Δημητρίου, η Διευθύντρια του
Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και φίλοι της Λέσχης, απόφοιτοι της Σχολής διαφόρων ετών, μεταξύ των
οποίων και ο καπετάν Λευτέρης Κεχαγιόγλου, απόφοιτος της Σχολής (1983) και δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Ύδρας, ως και αντιπροσωπεία συναδέλφων της τάξεως 1969-1971
με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την αποφοίτησή τους.

Η εκδήλωση άρχισε με τρισάγιο, το οποίο τελέστηκε από τον εκλεκτό φίλο της Λέσχης
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Βλαχόπουλο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο-Ηρώο της Ακαδημίας από το εκλεκτό μέλος της Λέσχης καπετάν Νίκο
Τασώνη και από τον εκπρόσωπο των αποφοίτων της τάξεως 1969-1971 καπετάν Δημήτρη
Παπαχαρίση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο των νεκρών ηρώων
συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής που χάθηκαν σε στεριές και θάλασσες αγωνιζόμενοι
υπέρ πατρίδος κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Κυπριακού Αγώνα και
η συγκινητική αυτή εκδήλωση μνήμης έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Λέσχης καπετάν Θανάσης Ζεύκης καλωσόρισε
τους παρόντες συναδέλφους, μέλη, φίλες και φίλους του Συλλόγου και επισήμανε με
ιδιαίτερη έμφαση τη μεγάλη σημασία της ετήσιας αυτής εκδήλωσης, που
πραγματοποιείται ανελλιπώς από τον χρόνο της ιδρύσεως της Λέσχης (1975) και αποτελεί
απότιση φόρου τιμής και εκπλήρωση βαρύτατου χρέους όλων των αποφοίτων τόσο προς
τη μνήμη των νεκρών ηρώων συναδέλφων όσο και προς την ίδια την αγαπημένη σε όλους
μας Σχολή. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Λέσχης ευχαρίστησε
και συνεχάρη τον Διοικητή και τον Διευθυντή Σπουδών της Ακαδημίας κ.κ. Ευάγγελο
Δανόπουλο και Χρήστο Κοτζιά για το εξαιρετικό επίπεδο λειτουργίας της Ακαδημίας, το
οποίο τόσο από πλευράς διοίκησης όσο και από πλευράς εκπαίδευσης κάνει όλους τους
αποφοίτους να νοιώθουμε υπερήφανοι διότι
αποτελεί πρότυπο εκπαιδευτικής
λειτουργίας και παράδειγμα προς μίμηση.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Ύδρας και εκλεκτού φίλου του Συλλόγου κ.
Γεωργίου Κουκουδάκη, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην
Ύδρα, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη συγκινητική αυτή εκδήλωση τιμής και
μνήμης που διοργανώνει η Λέσχη κάθε χρόνο και ευχήθηκε όπως η παράδοση αυτή, την
οποία αγκαλιάζει και εκτιμά η κοινωνία της Ύδρας, συνεχιστεί χωρίς διακοπή για πολλά
χρόνια ακόμη.
Στη συνέχεια απηύθηνε χαιρετισμό ο Διοικητής της Ακαδημίας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
Ευάγγελος Δανόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους αποφοίτους και τους συνοδούς των,
επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις που διατηρεί η Ακαδημία με τη Λέσχη των αποφοίτων της
Σχολής, ανεφέρθη στα έργα συντήρησης που προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται
στους χώρους της Ακαδημίας και έκλεισε τον χαιρετισμό του τονίζοντας το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης που παρέχεται στους σπουδαστές της Α.Ε.Ν. Ύδρας χάρη στις ικανότητες,
την ευσυνειδησία και την πολύτιμη συνεργασία του Διευθυντού Σπουδών καπετάν

Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις
Χρήστου Κοτζιά, του Αναπλ. Διευθυντού Σπουδών κ. Βασίλη Σταυρόπουλου, ως και του
λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Ακαδημίας.
Η επίσκεψη-προσκύνημα των μελών και φίλων της Λέσχης στην αγαπημένη μας Σχολή και
την Ύδρα συνεχίστηκε με ελεύθερο χρόνο για το υπόλοιπο της ημέρας και έκλεισε με
δείπνο το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστή παραλιακή ταβέρνα της Ύδρας….
Μακάρι του χρόνου, οι υγειονομικές συνθήκες και η κατάσταση της υγείας μας, να μας
επιτρέψουν να ζήσουμε όλοι μαζί, μέλη και φίλοι της Λέσχης, την εμπειρία της
συγκινητικής αυτής εκδήλωσης με την απότιση φόρου τιμής στη μνήμη των απολεσθέντων
ηρώων συμμαθητών και συναδέλφων, αποφοίτων της αγαπημένης μας Σχολής…..

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε έφυγαν από τη ζωή δεκαέξι αγαπητοί φίλοι,
συνάδελφοι, οι πιο πολλοί από αυτούς μέλη της Λέσχης, εκλεκτά και καταξιωμένα μέλη
της κοινωνίας και της μεγάλης ναυτικής μας οικογένειας.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο καπετάν Θανάση Ζεύκη ή
τον Επίτιμο Πρόεδρο καπετάν Βαγγέλη Τσιγκάρη παρέστησαν στις εξόδιες ακολουθίες (με
εξαίρεση εκείνων που πραγματοποιήθηκαν σε περιόδους που ίσχυαν αυστηρά
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19) συνοδεύοντας τους
παλιούς συμμαθητές στην τελευταία τους κατοικία και εξέφρασαν τα θερμά τους
συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των μελών της Λέσχης προς τις οικογένειες των
εκλιπόντων συναδέλφων.
Καλό ταξίδι στις ψυχές σας αγαπημένοι και αξέχαστοι συνάδελφοι, φίλοι και παλιοί
συμμαθητές, απόφοιτοι της αγαπημένης μας Σχολής και μέλη της Λέσχης. Η μνήμη όλων
σας θα μένει πάντα ζωντανή ανάμεσά μας!!!

Θανόντες Απόφοιτοι της Σχολής – Μέλη της Λέσχης
Γιάννης Ματζούρης
Κώστας Πάνου
Παναγιώτης Σκαρµέας
Γιάννης Σκούρτης
∆ηµήτρης Σιώκος
Γιώργος Χαραλάµπους
Σκουλούδης Ρουσσάκης
Λευτέρης Μαρµατσούρης
∆ηµήτρης Ντόκος
Κώστας Αποστολόπουλος
Πάµπης Βασιλείου
Σπύρος Ποταµιάνος
Γιάννης Καρατζής
Σωτήρης Μαστοράκης
Τάσος Φούρος
Σοφοκλής Ρωµανζής

(1947)
(1959)
(1961)
(1958)
(1958)
(1961)
(1946)
(1948)
(1963)
(1959)
(1968)
(1960)
(1954)
(1960)
(1962)
(1970)

Θανάσης Ζεύκης

Φίλοι και Υποστηρικτές της Λέσχης
1. DIAPLOUS GROUP
2. D.KORONAKIS S.A.
3. OCEANSTAR MANAGEMENT INC.
4. KATRADIS GROUP
5. MEGA TUGS SALVAGE & TOWAGE
6. BRS GROUP
7. ALERT SHIPPING AGENCIES LTD
8. DORIAN LPG
9. LIBERIAN REGISTRY
10.MTI OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL
11. ECONAV S.A. – ECOCARRIERS MARITIME LTD.
12. U.K. P&I CLUB – U.K. DEFENCE CLUB
13. ACF SHIPPING AND TRADING INC.
14. DORIC SHIPBROKERS S.A.
15. TOTOTHEO MARITIME
16. CROSSWORLD MARINE
17. ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
18. DOUBLE CLICK
19. ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

CYPRUS
28 Agias Zonis Str., 3027
Limassol Cyprus T. + 357
25760990
contact@diaplous-ms.com
www.diaplous-ms.com

“YOUR CONCERN, OUR MISSION”

The leading Maritime Risk Management (MRM) provider, delivering a
broad range of specialized security services, including Maritime, Land,
Training, Yacht and Cyber Security, to an ever-broadening portfolio of clients
across the shipping, oil & gas, energy and construction industries.

Your VLSFO Solution

68, Alimou Str. ,
Alimos 174 55 | Greece
Tel.: +30 210 4292470/ 4294718
Fax: +30 210 4292478 | web: www.acf.gr

ACF SHIPPING & TRADING INC.
email: chartering@acf.gr
email: ac�rade@acf.gr

DRY CARGO SHIPBROKERS
& CHARTERING AGENTS

ADDING VALUE TO YOUR
CHARTERING REQUIREMENTS

Status Center
41, Athinas St.,
166 71 Vouliagmeni
Athens-greece
Tel: 210 9670970
Fax: 210 9670985

1982 - 2022
Σαράντα χρόνια προόδου και προσφοράς στην
Ελληνική Ναυτιλία και το Κοινωνικό Σύνολο

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Φίλωνος 86, 3ος όροφος, 185 36 Πειραιάς
Τηλ. 210 4294236 / 7 Fax: 210 4294238
e-mail: portcaptainsclub@otenet.gr
www.portcaptainsclub.gr

