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«Ω φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου,
γλυκύτατόν μου τέκνον
πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;»
Ἐπιτάφιος Θρήνος, Αἱ γενεαί πᾶσαι

«ἄπλετο καὶ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως»
εύχεται σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ
και στις οικογένειές τους
ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ

Χριστός Ανέστη
«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί»
Γράφει ο Αρχ. Πατεράκης Θεοδόσιος
τ. Δ/ντής Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

Έ

χουν περάσει τα μεσάνυκτα. Ξαφνικά μέσα εις
την νυκτερινήν ησυχίαν, σεισμός φοβερός εδόνησε τον τόπον. Η μεγάλη πέτρα του Τάφου απεκυλίσθη. Ο Κύριος Ανέστη. Ο αρχηγός της ζωής και
του θανάτου «ηγέρθη ως ο υπνών». Ο θάνατος δεν

ηδύνατο να κρατήση την ζωήν των απάντων.
Μετά το πάθος η Ανάστασις, μετά τον Σταυρόν
η δόξα. Ανέτειλεν η ήλιος της δικαιοσύνης, διά να
φέρη την αλήθειαν, να διαλύση τα σκοτάδια της
πλάνης, της αμαρτίας, να δείξη την αρετήν, να χαρί-

ση την ειρήνην της ψυχής, και να ενθρονίση εις τας
καρδίας μας το φως του Αναστημένου Ιησού.
Χωρίς την Ανάστασιν όλη μας «η πίστη είναι μάταιη», όπως μας διαβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος (Α΄Κορ. 15-14) και Πάσχα σημαίνει πέρασμα,
μέσω του οποίου οδηγείται «εκ του θανάτου εις
την ζωήν» (Ιωάν. 5, 24).
Είκοσι αιώνες μας χωρίζουν από την ημέρα εκείνην, που αντήχησεν εις τον κήπον του Γολγοθά το
σάλπισμα «Χριστός Ανέστη». Από την ώραν που οι
Μυροφόρες μετέφεραν την είδησιν εις τους Αποστόλους από τότε η Ανάστασις του Κυρίου έγινεν
σημαία κάτω από την οποίαν διεξάγεται ο κρατερώτερος αγών των αιώνων.
Επάνω εις αυτήν την αλήθειαν εστηρίχθη το κήρυγμα και η αυτοθυσία των Αποστόλων. Δι’ αυτήν
την πίστιν θα οδηγηθούν ως πρόβατα εις την σφαγήν Χριστιανοί και άλλοι με αγνότητα θα ζήσουν
«εν σπηλαίοις και όρεσι και ταις οπαίς της γης».
Αυτή είναι η χριστιανική πίστις η οποία θέτει εις
τον ώμον του ανθρώπου τον Σταυρόν του καθήκοντος και τον ανεβάζει εις τον Γολγοθά με την πεποίθησιν της Αναστάσεως. Όμως η αλήθεια θα πολεμηθή. Την Ανάστασιν του Κυρίου θα την πολεμήση
η απιστία, διότι τον Ιησούν τον θέλει μόνον άνθρωπον, διδάσκαλον, φιλόσοφον και παιδαγωγόν.

Το φως της Αναστάσεως όσο και αν το φυσούν οι
άνεμοι της απιστίας δεν θα το σβύσουν ποτέ, αλλά
θα μεγαλώνη, θα δυναμώνη και θα καταυγάζη την
Οικουμένην.
Η Ανάστασις του Κυρίου είναι ο αιώνιος βράχος,
επάνω εις τον οποίον θα συντρίβωνται τα κύματα
της απιστίας.
Αδελφοί Χριστός Ανέστη!
Ας αισθανθώμεν την χαράν της Αναστάσεως, την
χάριν της απολυτρώσεως και της σωτηρίας μας. «Ας
συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και αλλήλους
περιπτυξώμεθα».
Η πίστις μας εις τον Αναστάντα Κύριον ας μας
οδηγεί εις συναδέλφωσιν, καλωσύνην, έργα αγάπης, φιλανθρωπίας και αρετής.
Ο Ιησούς αναστάς, χαρίζει την Ανάστασιν εις την
οικογένειαν, εις την κοινωνίαν, και εις ολόκληρον
την ανθρωπότητα. «Εγώ ειμί η ζωή και η αλήθεια».
Με χαρά, ψυχή και καρδία, να αναφωνήσωμεν
όλοι μαζί «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος».
«Η Σταύρωση» φωτό ειλημμένη στις 15-4-2016 από το http://ekladata.com/
MjqeXIM6liLQuR3VgD6Xza1H9LQ.jpg
«Διαμελισμός των ιματίων» φωτό ειλημμένη στις 15-4-2016 από το http://www.aihuahua.net/uploads/
allimg/160119/1-160119142349459.jpg
«Λεονάρντο ντα Βίντσι Μυστικός Δείπνος» φωτό ειλημμένη στις 15-4-2016 από το https://elniplex.
files.wordpress.com/2013/04/la-ultima-cena-last-supper-leonardo-da-vinci-1495-98.jpg MYstikos
de;ipnow
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Επίκαιρα Θέματα

Ανασκόπηση των γεγονότων
από (01-02-2016 μέχρι 10-04-2016)
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
1. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα

που απασχόλησαν την Ε.Α.Α.Ν. Κρίνεται σκόπιμο να
ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, για αυτά
και για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α. Την 01-02-2016 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη
στο Πολεμικό Μουσείο σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ με θέμα «Προσφυγική κρίση και τρομοκρατία» που έγινε παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Π.
Καμμένου.
β. Την 02-02-2016 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη
σε εκδήλωση στην Γαλλική Πρεσβεία κατά την
οποία τιμήθηκαν ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ε. Αποστολάκης Π.Ν. και ο Αντιναύαρχος Β. Παππάς
Π.Ν.ε.α.
γ. Την 05-02-2016 ο Πρόεδρος και Μέλη του ΔΣ/
ΕΑΑΝ παρέστησαν στην κοπή πίτας του παραρτήματος ΕΑΑΝ ΠΟΡΟΥ.
δ. Την 11-02-2016 τα ξημερώματα συνέβη το τραγικό ατύχημα με το Ε/Π του Π.Ν. στην νήσο Κίναρο,
όπου έχασαν την ζωή τους οι τρεις χειριστές του.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο εξέδωσε την ανακοίνωση που φαίνεται στην σελίδα 35.
ε. Την 14-02-2016 έγινε στο Δημαρχείο Βόλου εκδήλωση για τον EISA JENINGS, ο οποίος βοήθησε στην φυγάδευση 350.000 Ελλήνων από την
Σμύρνη το 1922 και για τον Κυβερνήτη του Θ/Κ
ΚΙΛΚΙΣ Πλοίαρχο Ι. Θεοφανίδη Π.Ν., που έλαβε
μέρος στην επιχείρηση. Την ΕΑΑΝ που είχε λάβει
πρόσκληση για συμμετοχή εκπροσώπησε ο έφεδρος Υποπλοίαρχος του ΠΝ Ιωάννης Αντωνόπουλος, εκλεκτό μέλος της κοινωνίας του Βόλου, ο
οποίος απηύθυνε τον χαιρετισμό που φαίνεται
στην σελίδα 43.
στ. Την 24-02-2016 εκδόθηκε το ΦΕΚ 445/Β/24-022016 που αφορά την εφαρμογή της επιστολικής
ψήφου στην ΕΑΑΝ. Επειδή προβλέπει την ενημέρωση των Μελών της ΕΑΑΝ 45 ημέρες προ των
εκλογών και με δεδομένο ότι οι εκλογές είχαν
προκηρυχθεί για την 20-03-2016 δεν υπήρχε
αυτό το περιθώριο και η μετάθεση των εκλογών
για την 17-04-2016 κρίθηκε από την πλειοψηφία
του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως μη νόμιμη, τελικά απεφασίσθη

οι εκλογές να γίνουν την 20-03-2016 χωρίς την
επιστολική ψήφο. Η πορεία προς την επιστολική
ψήφο παρουσιάζεται στην σελίδα 46.
z. Την 19-02-2016 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ παρέστησαν
στο ΝΙΜΤΣ στην έναρξη του 15ου Πολυθεματικού
Ιατρικού Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΝΝΑ.
η. Την 21-02-1206 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
της ΕΑΑΝ παρέστησαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος ΠΥΡΓΟΥ και ο Τοπικός Εκπρόσωπος ΕΑΑΝ ΗΛΕΙΑΣ Αντιπλοίαρχος (Ε) Ζ. Υφαντής
Π.Ν.ε.α. προς τιμήν του ήρωα του Β.΄Π.Π. Μίλτωνα Ιατρίδη, Κυβερνήτη του θρυλικού Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, στην οποία παρέστησαν ο Διοικητής
Υ/Β και ο Κυβερνήτης του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.
θ. Την 26-02-2016 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη
στα εγκαίνια της έκθεσης «Μνήμες ανδρείας του
Π.Ν.» που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΟΣΜΟΣ,
την οποία εγκαινίασαν ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ε.
Αποστολάκης Π.Ν. και ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γ.
Γιακουμάκης Π.Ν.
ι. Την 06-03-2016 ο Πρόεδρος και το Μέλος του ΔΣ/
ΕΑΑΝ Υποναύαρχος Κ. Ξύτσας Π.Ν.ε.α. παρέστησαν σε μνημόσυνο που έγινε στον Ι. Ναό του Ν.
Κρήτης για τους θανόντες αποστράτους Κρήτες.
ια. Την 07-03-2016 το Συντονιστικό Συμβούλιο
έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής κ. Κ. Δουζίνα και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κ Γ.
Μπαλαούρα με αίτημα να παρίσταται το Συντονιστικό ως κοινωνικός εταίρος, όταν συζητούνται θέματα
που αφορούν την Άμυνα και τους Αποστράτους.
ιβ. Την 09-03-2016 έγινε στην ΛΑΕΔ η παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές της 20-03-2016,
οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις τους και το πρόγραμμά τους. Δυστυχώς η συμμετοχή εκτός των
υποψηφίων ήταν ελαχίστη.
ιγ. Την 15-03-2016 οι Πρόεδροι της ΕΑΑΝ και
ΕΑΑΣ συναντήθηκαν με τον Υπεύθυνο Άμυνας της
Ν.Δ. βουλευτή κ. Α. Δαβάκη, κατόπιν προσκλήσεώς
του και τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα των
αποστράτων και ζήτησαν την στήριξη του κόμματος
της Ν.Δ. Στην συνάντηση δεν παρέστη ο Πρόεδρος
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της ΕΑΑΑ γιατί είχε υποχρέωση να παραστεί σε εκδήλωση στη Σχολή Ικάρων, αλλά ο κ. Α. Δαβάκης
επισκέφθηκε αργότερα την ΕΑΑΑ.
ιδ. Την 19-03-2016 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ και ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΝ, αφού παρότρυνε τους παρόντες να προσέλθουν για να ψηφίσουν στις αυριανές εκλογές στην
συνέχεια τούς ενημέρωσε για την εξέλιξη των θεμάτων των αποστράτων.
ιε. Την 20-03-2016 διεξήχθησαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ. Τα τελικά αποτελέσματα φαίνονται στις σελίδες 57-62.
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ ευχαριστεί την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και τις τοπικές Εφορευτικές
Επιτροπές (ΕΑΑΝ και Παραρτημάτων) για την εθελοντική προσφορά τους και τον άριστο τρόπο που
διεξήγαγαν τις εκλογές. Επίσης το ΔΣ/ΕΑΑΝ συγχαίρει τους εκλεχθέντες για το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ και όλους
τους υποψηφίους για τον σωστό προεκλογικό αγώνα που έκαναν.
ιστ. Την 24-03-2016 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και το απόγευμα παρέστη σε
εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΑΑΣ στο Πολεμικό
Μουσείο.
ιζ. Την 25-03-2016 το ΓΕΝ διέθεσε τρία Π. Πλοία
για τετράωρο πλου αποστράτων. Την Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ
για 70 αποστράτους, την ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ για 30 αποστράτους και το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ για 15 αποστράτους. Η
ΕΑΑΝ απέστειλε ευχαριστήριο επιστολή στον Α/ΓΕΝ.

2. Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα

έχουμε:
α. Αναμένονται οι επιπτώσεις στις συντάξεις των
Αποστράτων από το τρίτο μνημόνιο (Ν. 4336/15)
και οι ενέργειες της Κυβέρνησης για την πλήρη
συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, όπως
άλλωστε και αυτό προβλέπεται στην σελίδα 1021
του ιδίου νόμου. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων και οι τρεις Ενώσεις μεταξύ των
οποίων και η Ε.Α.Α.Ν. παρακολουθούν τις εξελίξεις και ευρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για
αντιδράσεις.
β. Στα πλαίσια των ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο διοργανώνει διαμαρτυρία στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 15-04-2016.
γ. Την 19-04-2016 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος θα δεχθεί το Συντονιστικό
Συμβούλιο των τριών Ενώσεων.
δ. Ευρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΥΑ
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που αφορά την συγκρότηση και την διαδικασία
εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
ε. Την 27-05-2016 ξεκινά η νέα παραθεριστική περίοδος στο ΘΑΝ και την 15-05-2016 σε άλλα παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν.. Όλες οι αιτήσεις παραθερισμού γίνονται πλέον ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Λεπτομέρειες στις σελίδες 51-54.
στ. Αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής
των τριών Ενώσεων κατά του Ν. 4307/14, που μας
έδωσε τα μισά των δικαιουμένων από τις αποφάσεις του ΣτΕ, η οποία εκδικάστηκε την 03-04-2015.
ζ. Επειδή υπάρχουν άμεσες εξελίξεις σε θέματα
δικαστικών προσφυγών, που δεν μπορούν να
καλυφθούν στα στενά περιθώρια που κατά περίπτωση υπάρχουν από το κυκλοφορούν ανά
δίμηνο Περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», παρακαλούνται τα Μέλη μας να ενημερώνονται από
το site της Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr )
η. Την 15-09-2016 και ώρα 12.00 θα γίνει στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η τακτική ενημέρωση των Μελών της ΕΑΑΝ από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑΝ.
θ. Η ΕΑΑΝ σχεδιάζει να οργανώσει ημερίδα για την
ΕΑΑΝ στο Πολεμικό Μουσείο κατά τον μήνα
Οκτώβριο 2016, όπου θα παρουσιασθεί το έργο
και το σχέδιο της ΕΑΑΝ και θα δοθεί η δυνατότητα στα Μέλη μας να παρουσιάσουν τις απόψεις
τους. Περισσότερα στοιχεία θα γνωσθούν με νεώτερο.
ι. Στα πλαίσια του σχεδίου αναδιανομής του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι», το οποίο σημειωτέον εμφανίζεται ηλεκτρονικά και στο site της
ΕΑΑΝ, παρακαλούνται, όσα Μέλη μας δεν επιθυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά να το γνωρίσουν στην ΕΑΑΝ, ώστε να διαγραφούν από την
διανομή.
ια. Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει
επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος
ΚΟΡΑΚΙΑ, αναθεώρησης της ΚΥΑ περί συγκρότησης και εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και S.T.C.W., οι
οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ
και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κ.λπ.
Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα και
γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως τούς καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. δηλώνοντας
συμμετοχή στα ανωτέρω.
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Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εχθρός εν όψει»
του Ναυάρχου Ι. Ν. Τούμπα ΠΝ

Έκδοση Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ «ΑΕΤΟΣ»
Κεφάλαιον Δεύτερον

Ο «ΑΕΤΟΣ» γίνεται πάλιν πολεμικόν πλοίον
ενώ άλλα πλοία διαλύονται
Επιμελούνται οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Β΄ Μέρος

Α

ργότερα έφθαναν άσχημα νέα από τον Ναύσταθμον. Πρώτα-πρώτα η Επιτροπή που είχε
συγκροτηθεί διά να εξετάση τας βλάβας του αντιτορπιλλικού Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, απεφάνθη ότι θα εχρειάζοντο
εβδομάδες διά την επισκευήν των!!! Κατόπιν τούτου
φαίνεται ότι οι αρμόδιοι απεφάσισαν να το βυθίσουν. Και όταν εγνώσθη η απόφασις αυτή, εισώρμησαν μέσα εις το πλοίον διάφορα κακοποιά στοιχεία,
τα οποία διήρπασαν τα πάντα!!!
Μη χειρότερα, έχουν λοιπόν όλοι τρελλαθή; Ή
μάλλον, τόσον μεγάλος πανικός έχει κυριεύσει τους
πάντας!
Τι επισκευή εβδομάδων και κουραφέξαλα είναι
αυτά!
Αφού είχαν επιτύχει να ανελκύσουν το πλοίον
εις την δεξαμενήν, ήτο ζήτημα πλέον απλής στεγανοποιήσεως και όχι επισκευής.
Δηλαδή, δύο τρεις λαμαρίνες, ολίγον οξυγόνον
και εντός ολίγων ωρών το πολύ, το πλοίον θα είχε
στεγανοποιηθή!
Μα καλά, δεν υπήρχεν κανείς εκεί πέρα, που να
έχει κρατήσει την ψυχραιμίαν του.
Το πλοίον είχε Κυβερνήτην. Τι έκανε αυτός ο κύριος!!!
Και ύστερα, είναι πρωτάκουστον, να διαρπάζεται ένα πλοίον από τον όχλον, μέσα εις τον Ναύσταθμον!
Μου είναι αδύνατον να τα εννοήσω όλα αυτά!
Δεν χωρούν εις το κεφάλι μου.
Μόνον όταν φθάσωμεν εις την Αλεξάνδρειαν,
τότε θα μάθω τι ακριβώς συνέβη και τότε μόνον θα
ημπορέσω να εννοήσω, διατί έγιναν όλα αυτά. Θα
τα περιγράψω εν συντομία αργότερα, όταν πραγμα-

τευθώ τα της αφίξεώς μας εις την Αίγυπτον. Αλλά τα
άσχημα νέα δεν σταματούν εδώ. Πρέπει να τριτώσει
το κακό.
Κατά τας 03.00 επληροφορούμεθα ότι ο ΑΒΕΡΩΦ εστίασεν. Είχε διαδοθεί ότι η Κυβέρνησις λόγω
της παλαιότητας του πλοίου, το οποίον εθεωρείτο
ότι εστερείτο μαχητικότητας δι’ ένα σύγχρονον πόλεμον, έλαβε την απόφασιν να τον βυθίσει. Το πλήρωμα υπό τον Σημαιοφόρον Ηλιομαρκάκην εστίασε, ότε ο Κυβερνήτης του, Πλοίαρχος Βλαχόπουλος,
ευρίσκετο, όπως ανέφερα ανωτέρω, εις τον ΑΕΤΟΝ
ζητών από τον Α.Δ.Α. να φύγει οπωσδήποτε.
Απέπλευσαν και έφυγαν μόνοι των παρά τας
αντιθέτους διαταγάς.
Είμαι απολύτως σύμφωνος ότι ο ΑΒΕΡΩΦ έπρεπε
οπωσδήποτε να φύγει διά να συνεχίσει τον αγώνα,
έστω και εάν δεν προεβλέπετο ότι θα ημπορούσε να
δράσει ικανοποιητικώς, αν και αργότερα το ένδοξον
αυτό πλοίον, προσέφερεν αξιολόγους πολεμικάς
υπηρεσίας, όταν συνώδευεν νηοπομπάς εις τον Ινδικόν Ωκεανόν. Ατυχώς δεν είχαν αντιληφθεί οι αρμόδιοι ότι τα πλοία, καινούργια ή παλαιά, μεγάλα ή
μικρά, θα ήσαν πολύτιμα εις την Μέσην Ανατολήν.
Και βενζινακάτους ακόμη, εάν επέρναμε μαζύ μας
και αυταί θα ήσαν πολύτιμοι.
Είναι απολύτως προς τιμήν των Αξιωματικών,
Υπαξιωματικών και ναυτών του ΑΒΕΡΩΦ η επιθυμία
των να φύγουν με το πλοίον των, διά να συνεχίσουν
τον πόλεμον μετά την κατάληψιν της Πατρίδος.
Και είναι άξιον ιδιαιτέρας εξάρσεως, το πολεμικόν πνεύμα και το υψηλόν ηθικόν όλων αυτών.
Ο υπηρετών επί του ΑΒΕΡΩΦ Αρχιμανδρίτης του
Στόλου κ. Παπανικολόπουλος, νυν Μητροπολίτης
Εδέσσης, συνέβαλεν κατά πολύ διά των ομιλιών του
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και διά του προσωπικού του θάρρους εις την διατήρησιν του ακμαίου ηθικού του πληρώματος.
Ο προ ολίγων ημερών τοποθετηθείς νέος Κυβερνήτης Πλοίαρχος Βλαχόπουλος, ο Ύπαρχος Αντιπλοίαρχος Παπαβασιλείου και ο Αξιωματικός Πυροβολικού Πλωτάρχης Δαμηλάτης, ήσαν άριστοι
Αξιωματικοί, με εξαίρετον ηθικόν και επεδίωκαν την
διά παντός μέσου κάθοδον του πλοίου των εις Αλεξάνδρειαν προς συνέχισιν του αγώνος.
Ο Βλαχόπουλος αγόμενος από το πνεύμα αυτό
επεσκέπτετο εις το πλοίον μου τον Α.Δ.Α. Πλοίαρχον Μεζεβύρην, ενώ ο Παπαβασιλείου συνεννοείτο
εις το Υπουργείον διά την ένταξιν του ΑΒΕΡΩΦ εις
μίαν καλώς προστατευομένην Αγγλικήν νηοπομπήν,
ώστε το πλοίον να πλεύση με την μεγαλυτέραν δυνατήν ασφάλειαν εις την Αλεξάνδρειαν.
Ατυχώς, αι μικροφιλοδοξίαι και επιπολαιότητες
δύο τριών εξημμένων προσώπων, εδημιούργησαν
εκ του μη όντος ζήτημα διά την άμεσον αναχώρησιν του πλοίου και εκμεταλλευθέντες το επιθετικόν
πνεύμα των νέων Αξιωματικών και του πληρώματος, ως επίσης και την τελείως ανακριβή διάδοσιν
περί δήθεν ληφθείσης αποφάσεως διά την αυτοβύθισιν του ΑΒΕΡΩΦ, επέτυχαν να παρασύρουν τους
επιβαίνοντας και να αποπλεύσουν χωρίς διαταγάς,
εκθέσαντες ούτω το πλοίον εις τον μέγαν κίνδυνον
του μεμονωμένου πλου.
Η σύγχρονος απουσία από το πλοίον των, του
Κυβερνήτου και του Υπάρχου, υπεβοήθησεν κατά
πολύ την δημιουργίαν εξαιρετικώς ανησύχου ατμοσφαίρας εις το πλοίον.
Οι ζωηρότεροι εκ των νέων Αξιωματικών, επέμεναν να εξηγούν την απουσίαν αυτήν, ως ενδεικτικήν
των διαθέσεων του Κυβερνήτου και του Υπάρχου
περί μη καθόδου των εις Αλεξάνδρειαν.
Προς την απουσίαν αυτήν, συνεδυάσθη και η
διάδοσις περί δήθεν ληφθείσης αποφάσεως προς
αυτοβύθισιν του ΑΒΕΡΩΦ.
Δεν εβράδυνε να δημιουργηθή η εντύπωσις ότι
πλοίον, αξιωματικοί και πλήρωμα είχαν εγκαταλειφθεί εις την τύχην των.
Ατυχώς, κατά την κρίσιμον αυτήν στιγμήν, κατά
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την οποίαν η ζωηρότης των νέων αξιωματικών, εν
συνδυασμώ προς το πολεμικόν πνεύμα και αυτών
και του πληρώματος, εδημιούργησεν ατμόσφαιραν
μεγάλης εξάψεως επί του πλοίου, δεν επεκράτησεν
η απλή λογική και έλλειψεν η αυτοκυριαρχία.
Εφόσον είχε δημιουργηθή η ατμόσφαιρα αυτή
επί του πλοίου, θα έπρεπε να εξαντληθή κάθε προσπάθεια προς σαφή διευκρίνισιν της καταστάσεως.
Ο Αρχηγός του Στόλου ευρίσκετο εις μικράν απόστασιν από του αγκυροβολίου του ΑΒΕΡΩΦ.
Ουδείς όμως ατυχώς εσκέφθη, να σπεύση με
μίαν βενζινάκατον, διά να πληροφορηθή τας προθέσεις των αρμοδίων από του στόματος του Ναυάρχου Καββαδία.
Ουδείς επίσης εσκέφθη να επικοινωνήση, έστω
και τηλεφωνικώς με τον Ναύαρχον Σακελλαρίου, ή
τον Διευθυντήν των Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών, Πλοίαρχον Τσάφον.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, εστερούντο τελείως κάθε
επισήμου πληροφορίας ως προς τας προθέσεις της
ηγεσίας του Β.Ν. και της Κυβερνήσεως διά την τύχην
του ΑΒΕΡΩΦ.
Χωρίς καμμίαν επίσημον πληροφορίαν και βασιζόμενοι μόνον εις τας αδεσπότους φήμας, την σημασίαν των οποίων ηύξανε συνεχώς η εκ των ζωηρών
συζητήσεων αλληλοδιέγερσις όλων των επιβαινόντων, κατέληξαν εις το εσφαλμένον συμπέρασμα,
ότι επέκειτο τον επομένην η είσοδος των Γερμανών
και συνεπώς η παράδοσις του πλοίου των!
Απεφάσισαν λοιπόν, αγόμενοι από τον άδολον
πατριωτισμόν των και το επιθετικόν πνεύμα των, να
αποπλεύσουν χωρίς καμμίαν διαταγήν διά να σώσουν τον ΑΒΕΡΩΦ.
Τόσον δε είχαν πιστεύσει εις τας φήμας αυτάς,
τας οποίας, ως ανέφερα ανωτέρω, επηύξησεν η
υπάρχουσα νευρικότης, ώστε όταν την νύκτα φθάνει ο Ύπαρχος και τους διαβιβάζει τας προθέσεις
του Γ.Ε.Ν. συμφώνως προς τας οποίας το πλοίον θα
απέπλεε την επομένην με μίαν ισχυρώς προστατευομένην Αγγλικήν νηοπομπήν, δεν τον επίστευσαν!
Και την στιγμήν εκείνην ακόμη, δεν ευρέθη ατυχώς κανείς να πάρη το τηλέφωνον και να ζητήση
επιβεβαίωσιν των πληροφοριών τας οποίας έφερεν
ο Ύπαρχος.
Φυσικά η ενέργεια αυτή, θα είχε χαρακτήρα
αντιπειθαρχικόν, εφόσον θα διεδήλωνε δυσπιστίαν
προς τον Ύπαρχον, αλλά θα είχεν όμως ως πολύτιμον συνέπειαν την αποσόβησιν και της στάσεως και
τον παρά τας διαταγάς απόπλουν του ΑΒΕΡΩΦ.
Ο ΑΒΕΡΩΦ έπρεπε οπωσδήποτε να φύγη.

Συνεχίζεται

φωτό ειλημμένη στις 18-4-2015 από το https://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/5/5a/Aetos1_old_hi.jpg
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Αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

Η

σκλαβιά των 400 ετών κάτω από τον σκληρό δυνάστη, έδωσε στους Έλληνες την
πρωτοβουλία και το ηθικό βάρος, ώστε να αντιταχθούν, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να πετάξουν τον εχθρό από τον αυχένα τους.
Βέβαια κατά την εποχή που ξεσηκώθηκαν και το
γενικότερο κλίμα σε διπλωματικό επίπεδο δεν ήταν
ό,τι καλλίτερο, όμως το διέγραψαν και πήραν την
απόφαση «Λευτεριά ή Θάνατος», τα κλέφτικα τραγούδια, έλεγαν καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Ο ξεσηκωμός μια χούφτα Ελλήνων κατά την
Οθωμανική Αυτοκρατορία από πολλούς ιστορικούς
θεωρήθηκε (τρέλα) μόνο ένας τρελός θα μπορούσε
να κάνει αυτό. Ο Κολοκοτρώνης, ο μεγάλος αυτός
εθνεγέρτης, έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους.
Αλλά ας δούμε ποιο ήταν το διεθνές περιβάλλον
μέσα στο οποίο ξεκίνησε η επανάσταση και ποιες οι
ηθικές δυνάμεις που στήριξαν και που έκαναν τους
Έλληνες Επαναστάτες ήρωες. Η πρώτη ηθική δύναμη με την οποία γαλουχήθηκαν οι Ρωμιοί ήταν η
βαθειά χριστιανική πίστη, που πίστευαν ότι ο Θεός
υπέγραψε την ελευθερία τους.
Διάφοροι διαφωτιστές και ευεργέτες που ζουν
στο εξωτερικό, γράφουν και διδάσκουν ότι οι Έλληνες πρέπει να ελευθερωθούν, το έθνος που δίδαξε
(Δημοκρατία) στον κόσμο δεν του αξίζει να ζει σκλαβωμένο.
Τέτοιοι ήταν ο Ρήγας Φεραίος, ο Κοραής. Αλλά
περισσότερο την επηρεάζουν θετικά τα μηνύματα
που στέλνει η Γαλλική επανάσταση, μέσω των ναυτικών μας που πλέουν στα λιμάνια της Γαλλίας και
της Ρωσίας και έρχονται σε επαφή με την Ανώτατη
ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας η οποία θερμαίνει τις
ψυχές των Ελλήνων. Αυτή εδρεύει στην Οδησσό της
Ρωσίας, ως Ανώτατη Αρχή μπλέκει στα πλοκάμια
της όλη την πνευματική ηγεσία των Ελλήνων και δίνουν το σύνθημα ότι οι Έλληνες πρέπει να παύσουν
να περιμένουν την ελεημοσύνη της Χριστιανικής
Ευρώπης των Βασιλέων και να κινηθεί αυτόνομα.
Γίνονται Φιλικοί, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο 5ος, ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος αξιωματικός του ρωσικού στρατού χρήζεται ως ανώτατος αρχηγός, ο
Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης και άλλοι γίνονται

Φιλικοί. Μάλιστα την εποχή εκείνη ο Κολοκοτρώνης
ζει στην Ζάκυνθο, κυνηγημένος από τους Τούρκους
και ορκίζεται Φιλικός στον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών, έτσι ονομάζεται η Εκκλησία μέχρι σήμερα.
Αλλά ας δούμε τώρα τις υλικές δυνάμεις των Ελλήνων που επαναστάτησαν.
Α) Στην πρώτη γραμμή μπορούμε να θεωρήσουμε τα πλούτη των πλουσίων εφοπλιστών οι οποίοι
εμπλούτισαν από το εμπόριο που έκαμαν τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και
τις χώρες της Βαλκανικής και Ρωσίας. Πολλοί αξιόλογοι Έλληνες που πλούτισαν στα παραδοσιακά
κράτη ( Βλαχία - Μολδοβλαχία) και Ρωσία έδιναν τα
πλούτη τους για τον αγώνα.
Β) τα μοναστήρια πουλούσαν ό,τι πολύτιμα είχαν
από αφιερώσεις και τάματα και προσέφεραν στον
αγώνα.
Γ) Tα πλοία των νησιωτών τα οποία κούρσεψαν
στις θάλασσες της Μεσογείου αποκόμιζαν πολλά
κέρδη. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό μπορούμε
να αναφέρουμε τους Αρματωλούς και Κλέφτες που
για πολλά χρόνια είχαν εκπαιδευτεί στον κλεφτοπόλεμο και έτσι ήταν έτοιμοι για τον αγώνα. Επίσης
οι Σολιώτες που από χρόνια πολλά είχαν πόλεμο με
τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων και είχαν εκπαιδευτεί.
Στη θάλασσα τα καράβια τα οποία αποτελούσαν
τον εμπορικό στόλο των τριών Ναυτικών νησιών
(Ύδρα, Σπέτσες, και Ψαρά) είχαν με έγκριση του
Σουλτάνου εξοπλισθεί για να αντιμετωπίζουν τους
Αλγερινούς πειρατές και έτσι στην ώρα τους όλα
τα παραπάνω υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό
αποτέλεσαν τη μαγιά για την έναρξη του αγώνα.
Πώς ξεκίνησε η Επανάσταση
Στις 26 Γενάρη έγινε η σύναξη της Βοστίτσας (Αίγιον)
στην οποία συμμετείχαν όλοι οι οπλαρχηγοί Λόντος,
Ζαΐμης Φωτήλας, Δεληγιάννης, Θεοχαρόπουλος,
Μουρτογιάννης και οι δεσποτάδες Παλαιών Πατρών
Γερμανός, Κερνίτσης Προκόπιος, Χριστιανουπόλεως
Γερμανός καθώς και ο πρωτοσύγγελος Φραντζής σε
λίγο ήρθε και ο Παπαφλέσσας. Όλοι συμφώνησαν
ότι το έθνος δεν ήταν έτοιμο για ξεσηκωμό, εκτός
από τον Παπαφλέσσα για τον οποίο συμφώνησαν
να τον κλείσουν στο μοναστήρι.
Αλλά αυτός αντί να πάει στο Μοναστήρι πηγαί-
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νει στα Καλάβρυτα, εκεί συναντά ένα άσημο Φιλικό,
μέσω του οποίου εξομολογείται ότι η Επανάσταση
πρέπει να αρχίσει πάση θυσία, διότι οι πληροφορίες από τη Ρωσία είναι θετικές και η Ανωτάτη Αρχή
έδωσε την έναρξη του αγώνα αλλά οι προεστοί δεν
θέλουν τον ξεσηκωμό. Τότε απαντάει ο Νικόλαος
Σολιώτης «και ποιός τους μετράει αυτούς. Εγώ έχω
έτοιμα παλληκάρια που μπορούν να ξεκινήσουν τον
αγώνα». Και έτσι ξεκίνησε η εθνεγερσία, αφού αναγκάσθηκαν να συμφωνήσουν και οι πρόκριτοι σηκώνοντας το Λάβαρο της Επαναστάσεως.
Κατωτέρω αναφέρω γεγονότα με χρονολογική σειρά από το βιβλίο του Δ. Φωτιάδη «Η επανάσταση
του ’21» που φαίνεται πώς ξεκίνησε η επανάσταση
και πώς εδραιώθηκε στην Πελοπόννησο.
«Επειδή, από ευκολονόητη κι ευγενική κατά ένα
τρόπο αντιζηλία, τα Καλάβρυτα, η Πάτρα και η Καλαμάτα διεκδικούν τα «πρωτεία» για την κήρυξη
του εθνεγερτικού αγώνα, ανακεφαλαιώνουμε περιληπτικά τα γεγονότα:
21 Φεβρουαρίου 1821. Ο Βασίλης Καραβιάς, έπειτα
από εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, χτυπά
τους Τούρκους στο Γαλάτσι της Μολδαβίας.
22 Φεβρουαρίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
περνά τον Προύθο. Η επανάσταση κηρύχτηκε.
24 Φεβρουαρίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
κυκλοφορεί την τυπωμένη στο Γιάτσι της Μολδαβίας προκήρυξή του «Μάχου υπέρ πίστεως
και πατρίδος».
16 Μαρτίου 1821. Ο Νικόλαος Σολιώτης χτυπά στ’
Αγρίδι γυφτοχαρατζήδες και Τούρκους ταχυδρόμους, που ο καϊμακάμης της Τριπολιτσάς Μεχμέτ
Σελήχ αγάς έστελνε προς τον Χουρσίτ Πασά.
17 Μαρτίου 1821. Οι αρχηγοί της Μάνης σε σύσκεψη στην Τσίμοβα (Αρεόπολη) αποφασίζουν να
επαναστατήσουν και ειδοποιούν όσους βρίσκονται στο μοναστήρι του Αγίου Ηλία (Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά, Νικηταρά κ.ά.).
18 Μαρτίου 1821. Οι Χονδρογιανναίοι, με έγκριση
του Ασημάκη Ζαΐμη, χτυπάνε στη Χελωνοσπηλιά
τον σπαχή Σεϊντή, που από τα Καλάβρυτα τραβούσε στην Τριπολιτσά.
19 Μαρτίου 1821. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης με Μα-
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νιάτες φτάνει στην Καλαμάτα για να την προστατέψει τάχα από τους κλέφτες.
20 Μαρτίου 1821. Οι Πετιμεζαίοι με τους Μαζιώτες
χτυπάνε στον τσαούση του βοεβόδα των Καλαβρύτων Ιμπραήμ μπέη Αρναούτογλου.
21 Μαρτίου 1821. Ο Χαραλάμπης, ο Φωτήλας, ο Θεοχαρόπουλος, ο Σολιώτης, ο Παπαδόπουλος και
οι Πετιμεζαίοι πολιορκούνε τον Αρναούτογλου
στα Καλάβρυτα. Στις 24(;) Μαρτίου παραδίνεται.
21 Μαρτίου 1821. Οι Τούρκοι των Πατρών κλείνονται στο κάστρο και χτυπάνε τους Ρωμιούς, γυρεύοντας να προλάβουν την εξέγερσή τους. Ο
τσαγκάρης Παναγιώτης Καρατζάς οργανώνει την
αντίσταση.
22 Μαρτίου 1821. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στέλνει
το περίφημο στους Γαλαξειδιώτες γράμμα προσκαλώντας τους να επαναστατήσουν.
23 Μαρτίου 1821. Παίρνουν την Καλαμάτα οι Μανιάτες με αρχηγό τον Πετρόμπεη. Τους ακολουθούν ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς κ.ά. Μπαίνουν στην
Πάτρα επαναστατικά στρατεύματα με τον Σταμάτη Κουμανιώτη, που την ίδια μέρα σκοτώνεται.
23 Μαρτίου 1821. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης,
ως «αρχιστράτηγος του σπαρτιατικού και μεσσηνιακού στρατού» απευθύνει το πρώτο διπλωματικό έγγραφο προς τας «ευρωπαϊκάς αυλάς».
24 Μαρτίου 1821. Φτάνουν με ενισχύσεις από τα
Νεζερά στην Πάτρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και ο Ανδρέας Ζαΐμης.
25 Μαρτίου 1821. Το «Επαναστατικό Διευθυντήριο»
των Πατρών, συγκροτημένο από τους Παλαιών
Πατρών Γερμανό, Κερνίτσης Προκόπιο, Ανδρέα
Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο, Μπενιζέλο Ρούφο, Σωτήρη
Θεοχαρόπουλο και Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, εκδίδει διακήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, που την επομένη, 26η Μαρτίου, τη δίνει
προς τους πρόξενους της Πάτρας.
Αυτή είναι χρονολογικά η σειρά των γεγονότων.
Σε ποιον λοιπόν ανήκει η τιμή για την έναρξη του
αγώνα της Εθνεγερσίας; Νομίζω πως η απάντηση
δεν μπορεί να είναι άλλη από τούτη εδώ: Σ’ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, που από την Άλωση ως το 1821 διαφώτισαν, εργάστηκαν, αγωνίστηκαν, πολέμησαν,
θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας.
Δόξα αιώνια, ας τους στεφανώνει».
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Πριν από την Μεγάλη Απόβαση
Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρήστος Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

Μ

πήκε, θυμάμαι, στο γραφείο του πατέρα
μου, στην οδό Σοφοκλέους για να δει τους
συγγενείς του. Μου τον σύστησαν «ο εξάδελφός
σου από την Αμερική που έλαβε μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας». Ήτανε Ελληνοαμερικανός, ένα
παιδί γύρω στα δύο μέτρα, ντυμένος με την στολή
των πεζοναυτών. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω του, τον
αγκάλιασαν, τον φιλούσαν, τον ρωτούσαν συνέχεια
και αυτός σαν πραγματικός ήρωας, απλός, καλωσυνάτος, με τα σπασμένα του Ελληνικά, απαντούσε
για την επιχείρηση, που τα παιδικά μου αυτιά άκουγαν για πρώτη φορά, και η φαντασία μου κάλπαζε
ασυγκράτητη στα γεγονότα του πολέμου.
Ήτανε καλοκαίρι του 1945, ο πόλεμος στην Ευρώπη
μόλις είχε τελειώσει, και εγώ 12 χρονών τότε, άκουγα από πρώτο χέρι για μάχες και γεγονότα που μετά
από πολλά χρόνια τα διάβασα, τα έμαθα και μπόρεσα να περπατήσω μελετώντας τα, πάνω στις αιματοβαμμένες αμμουδιές των Νορμανδικών ακτών
UTAH, OMAHA. Με συγκίνηση είδα τα ακόμη υφιστάμενα χορταριασμένα ημιβυθισμένα «μποτόνια»
των τεχνητών κυματοθραυστών, MULBERRIES στις
αμμουδιές της Arromanches, εκεί όπου έλαβαν μέρος και οι δύο Ελληνικές κορβέτες Β.Π. ΚΡΙΕΖΗΣ (κυβερνήτης Δημ. Κιοσσές) και Β.Π. ΤΟΜΠΑΖΗΣ (κυβερνήτης Γ. Παναγιωτόπουλος), καθώς και τα Ελληνικά
φορτηγά πλοία «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π»,
«ΑΜΕΡΙΚΗ» και «ΕΛΛΑΣ» τα δύο πρώτα εκ των φορτηγών, πλήρη τσιμέντου, αυτοεβυθίσθησαν εις προκαθορισμένον σημείον της ακτής διά την δημιουργίαν κυματοθραύστου. Ήταν τότε που μου γεννήθηκε
η επιθυμία να μοιραστώ με τους αναγνώστες του
περιοδικού τις λεπτομέρειες της προπαρασκευής
τις τελευταίες στην κυριολεξία ώρες πριν από τη μεγαλύτερη ίσως μέρα του αιώνα μας.
Η Κυριακή 4η Ιουνίου 1944 ήταν μία ιστορική
ημέρα για το Ανώτατον Συμμαχικόν Στρατηγείον.
Είχε κατορθωθεί η επάνοδος όλων των πλοίων εις
τους λιμένας μετά την αναβολήν της D-DAY για 24
ώρες, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Κανάλι (CHANNEL) και ευτυχώς χωρίς οι Γερμανοί ν’ αντιληφθούν τίποτα.

Μετά ήρθαν τα νέα, ότι η Στρατιά του Clark κατέλαβε την Ρώμη, γεγονός μεγάλης σημασίας, περισσότερον από ψυχολογικής πλευράς.
Ο Group Captain John Stagg, μετεωρολόγος της
Β. Βρεττανικής Αεροπορίας και ο αναπληρωτής του
D.N. Yates, συνταγματάρχης της Αμερικανικής Αεροπορίας, οι δύο κατ’ ουσίαν υπεύθυνοι διά την εκτέλεσιν του σχεδίου της αποβάσεως και σύμβουλοι
του στρατηγού Αϊζενχάουερ, εκείνο το πρωινό αφού
ξύπνησαν μετά από ύπνο 2 ή 3 ωρών, διεπίστωσαν
ότι ήταν σωστή η απόφαση της αναβολής.
Μετά όμως, μελετώντας τους μετεωρολογικούς
χάρτες ο Stagg είδε ότι, ένα ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί προς το κανάλι και το οποίο θα διήρχετο από το
Port Smouth, αργότερον την νύχτα.
Μεταξύ όμως του ψυχρού μετώπου και του βαρομετρικού χαμηλού, μπορούσε να υπάρξει μία
βελτίωσις καιρού και αν αυτή κρατούσε ένα χρονικό
διάστημα αρκετό κατά την σωστή περίοδο, μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση της αποβάσεως.
Στις 21.30 το ίδιο βράδυ στην σύσκεψη των Αρχηγών ο Stagg μετρούσε τα λόγια του καθώς εξηγούσε
την κρίσιμον πρόβλεψίν του, ότι σύννεφα όχι τόσον
πυκνά μπορούν να καλύψουν την περιοχήν και ότι
μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο άνεμος δεν θα
είναι τόσον δυνατός, με συνέπεια το μέγεθος των
κυμάτων να επιτρέπει την απόβαση των στρατιωτών στις ακτές.
Μετά από μερικές αντιρρήσεις των Διοικητών,
ιδίως της Αεροπορίας, ο στρατηγός Eisenhower και
ο αναπληρωτής του Smith, έκριναν ότι μπορούν να
προβούν στην εκτέλεσιν. Ο Eisenhower, τότε, εστράφει προς τον Montgomery και τον ηρώτησεν: «Βλέπετε καμμία αιτία να μην μπορούμε να προχωρήσωμεν την Τρίτη;». Ο Montgomery απήντησε: «όχι, θα
έλεγα να προχωρήσωμεν». (No, I WOULD SAY, GO).
Ήταν 21.45 όταν ο Eisenhower είπε: «Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι πρέπει να δώσωμεν την διαταγήν. Δεν βλέπω ότι μπορούμε να κάνωμεν τίποτα άλλο». Με αυτή την δήλωση, έδωσε εντολήν να
ετοιμάζονται για την επιχείρηση Neptune.
Έπρεπε όμως να συναντηθούν πάλι στις 04.15
την επόμενη ημέρα διά την οριστικήν εντολήν.
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RAF group captain John Stagg

Όταν ο Stagg πήγε στην σύσκεψη, όλοι οι Διοικηταί Μεγάλων Μονάδων ήταν ντυμένοι με στολή πολέμου (Battle - dress Uniform) εκτός του Στρατηγού
Montgomery που φορούσε πουλόβερ μάλλινον με
υψηλόν λαιμόν και ένα παντελόνι από ριγωτό βαμβακερό ύφασμα.
Με ένα νεύμα του Eisenhower ο Stagg άνοιξε την
συζήτηση με τα λόγια: «Κύριοι, καμμία ουσιαστική
μεταβολή δεν έχομεν, από την τελευταίαν πρόβλεψη.
Η τρίτη είναι η κατάλληλη ημέρα διά την απόβασιν».
Μόλις τέλειωσε τα λόγια αυτά, ο Ανώτατος Διοικητής
και οι άλλοι αξιωματικοί έγιναν καινούργιοι άνθρωποι. Ο Eisenhower κάθησε και γυρίζοντας προς τον
Stagg με το γνωστό πλατύ χαμόγελο του είπε: «Stagg
έτσι λοιπόν, αν η πρόβλεψίς σου βγει ορθή, σας υπόσχομαι μία γιορτή όταν έλθει η κατάλληλη ώρα».
Αμέσως ο Ανώτατος Διοικητής εξέδωσεν το ιστορικόν σήμα προς όλους τους Διοικητάς και το μεικτόν επιτελείον στην Ουάσιγκτον, ένα σήμα ιστορικό όπως του Νέλσωνος. Το σήμα του Eisenhower
ήτο: «Halcyon πλέον 5 τελικώς και οριστικώς επιβεβαιωμένων». Η D-DAY θα είναι η Τρίτη 6η Ιουνίου.
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Διά το καλόν ή κακόν αποτέλεσμα, η επιχείρησις
Neptune ανυπερθέτως είχε γίνει πραγματικότης.
Στις 4 Ιουνίου είχε αφιχθεί στο Λονδίνο με το
προσωπικόν αεροπλάνον του Churchill, ο στρατηγός
De Gaulle και από εκεί μετεφέρθει στο Ανώτατον Αρχηγείον όπου τον υπεδέχθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο οποίος του περιέγραψε σε γενικές γραμμές το
σχέδιον Neptune, απαγορεύοντάς του την επικοινωνίαν με το επιτελείον του εις το Αλγέρι, και γενικά
δείχνοντάς του συγκρατημένην εμπιστοσύνην.
Ακολούθως τον παρέλαβαν ο στρατηγός Eisen
hower ο οποίος του είπε ότι η απόβαση στην Νορμανδία είναι παραπλανητική κίνηση και ότι η κυρία
απόβαση θα γίνει εις Pas de Calais.
Εις τον Λευκόν Οίκον ο Πρόεδρος Ρούσβελτ κατόρθωσε, επιτέλους, να πει στην γυναίκα του ότι η
απόβαση θα γίνει την επομένη το πρωί. Τόση ήτο η
μυστικότης ώστε σ’ ένα Έθνος 135 εκατομμυρίων,
μόνον 10 (BIGOT) εγνώριζαν το μυστικόν.
Ο Churchill πέρασε το βράδυ στην σουίτα του
στην Storey Gate πίνοντας κονιάκ, με τον γραμματέα του.
Από την πλευρά των Γερμανών, στην Γαλλία, στην
περιοχή της κατοικίας του στρατάρχου Rommel στο
Chateau de la Roche Cuyon, από τις 4 Ιουνίου είχε
ξεσπάσει φοβερή θύελλα. Βλέποντας τον καιρό και
πεισθείς ότι θα συνεχισθεί, ο στρατάρχης απεφάσισε την επομένη 5 Ιουνίου στις 6 π.μ. να πάει με
άδεια στην Γερμανία να συναντήσει τον Hitler, κι
ακολούθως να εορτάσει τα γενέθλια της γυναίκας
του στο σπίτι του στη Herrlingen, κωμόπολη πλησίον του Ulm.
Την ιδίαν ημέραν ο στρατάρχης Rundsteadt, διοικητής όλων των στρατευμάτων της Δυτικής Γαλλίας, τελείωνε την αναφορά του με τις λέξεις: «Ακόμη
δεν υπάρχει περίπτωση αμέσου επεμβάσεως».
Είναι απολύτως βέβαιον ότι ουδείς από την Ανωτάτην Διοίκησιν, υποπτεύετο την απόβασιν. Αυτό
ισχύει και διά του Hitler όπου από το ημερολόγιον
του φαίνεται ότι την 5ην Ιουνίου είχε σύσκεψη για
εισαγωγές από την Πορτογαλία και ότι κατά το πολεμικόν συμβούλιον απησχολήθη διά την επιτυχή
αποχώρηση της 10ης στρατιάς από το Ιταλικόν μέτωπον, ακολούθως συνομίλησεν με τον υπουργόν
Speer διά την κάλυψιν των γεφυρών του Ρήνου με
προπέτασμα καπνού, και τέλος είχε την εξέταση του
ιατρού του.
Εις το Berchtesgaden η νύχτα ήτο γεμάτη αστέρια
ο καιρός ήπιος και έχοντας συνομιλήσει με μερικούς
συνεργάτες του, επήγε μαζί με την Eva Braun, για
ύπνο. Την ώρα εκείνη από το Συμμαχικόν Αρχηγείον
του Southwick εξεδίδετο ένα άλλο ιστορικό σήμα:
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O Στρατηγός Μοntgomery πίνει τσάι με το πλήρωμα του τανκ. Αριστερά ο Λοχίας Jock Fraser

«Adoration from 02.00». Ήτο το σήμα διά το σχέδιο
παραπλανήσεως.
Σήματα δι’ ασυρμάτου θα έκαναν τους Γερμανούς να πεισθούν, ότι μεγάλαι στρατιωτικαί κινήσεις ελάμβανον χώραν εις την περιοχήν του Pas de
Calais, ακριβώς την ώραν που τα πρώτα κύματα αεραγημάτων έπιπτον εις την Νορμανδίαν. Η Η - Hour
διά την επιχείρησιν Neptune είχε ήδη αρχίσει. Τα
6000 πλοία ευρίσκοντο ήδη στην ανοικτήν θάλασσαν και πλησίαζαν τας ακτάς.
Τίποτα άλλο δεν απέμενε στην Ανωτάτη Διοίκηση.
Όπως ο Χίτλερ, έτσι ο Eisenhower και ο Montgo
mery πήγαν για ύπνο.
Εδώ θα αναφέρουμε ένα εύθυμο περιστατικό σχετικώς με τον περίφημο μαύρο μπερέ του Στρατάρχου
(τότε 1942 Στρατηγού) Montgomery. Ως γνωστό ο
«Monty» ήτο Αξιωματικός του Πεζικού και φορούσε
το γνωστό με γείσο πηλήκιο των Αξιωματικών.
Όταν ανέλαβε αρχηγός των Δυνάμεων στην
Αφρική φορούσε το πλατύ καπέλο των Αυστραλών.
Το καπέλο αυτό όμως τον δυσκόλευε όταν ευρίσκετο μέσα σε άρμα μάχης.
Κατά την Μάχη, λοιπόν στο EL ALAMEIN (Οκτώβριος 1942) ηναγκάσθη ν’ ανέβη στο άρμα όρθιος
για να μπορέση να έχη ευρύτερο πεδίο ορατότητος
με τα κιάλια.
Εκεί «μπλέχτηκε» το αυστραλέζικο καπέλο του
και ο διοικητής του άρματος Λοχίας JOCK FRASER,
του προσέφερε το δικό του μαύρο μπερέ με το σήμα
του Βασιλικού όπλου των τεθωρακισμένων του 6ου
TANK REGIMENT.

Από τότε ο μαύρος μπερές του Λοχία JOCK
FRASER έγινε διάσημος.
Όταν επέστρεψε στο αρχηγείο ο «Monty» όλοι
τον παρατηρούσαν με περιέργεια, για την αλλαγή
του καπέλου. Μετά τοποθέτησε, όπως ανέφερε ο
ίδιος, και το Εθνόσημο των Ανωτάτων Αξιωματικών,
για τον Στρατάρχη, δύο διασταυρούμενες Στραταρχικές Ράβδοι, με τον λέοντα και το Στέμμα και έκτοτε ο μαύρος μπερές έγινε το σήμα κατατεθέν του
«Monty».
Τον μπερέ, όταν τελείωσε ο πόλεμος τον δώρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 1945 στο Βασιλικό Μουσείο
των Τεθωρακισμένων.
Το αυστραλέζικο καπέλο που φορούσε προηγουμένως ευρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο της Καμπέρας στην Αυστραλία.
Επεξηγήσεις

NEPTUNE: Κωδική ονομασία διά την απόβασιν της Νορμανδίας. Η επιθετική φάσις της επιχειρήσεως.
OVERLORD (EPIKYRIARXOS): Κωδική ονομασία των συμμαχικών στρατηγικών σχεδίων και επιχειρήσεων στην
βορειοδυτική Ευρώπη 1944 - 45.
MULBERRY: Κωδική ονομασία των δύο αμφιβίων λιμένων
που ως αγκυροβόλια στην Νορμανδία, εχρησιμοποιήθηκαν διά τον εφοδιασμόν των συμμαχικών αποβατικών δυνάμεων.
BIGOT: Κωδική ονομασία, εμφαίνουσα άτομον που έχει
γνώσιν της αποβάσεως στην Νορμανδία. Συνήθως διά
την προστασίαν εγγράφων υψίστης σημασίας.
«Μοντγκόμερυ» φωτό ειλημμμένη στις 18-4-2015 από το https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/53/3a/f5/533af516a5a5372fad2dbb22a1f93967.jpg
«Stagg» φωτό ειλημμμένη στις 18-4-2015 από το https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/1/14/James_stagg120.jpg/220px-James_stagg120.jpg
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Η Ύδρα, μέσα από τα αρχεία
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821
«Νέα Ιστορικά Στοιχεία»
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Δημήτρης Λισμάνης ΠΝ

Β΄ Μέρος

Τ

α υδραίικα πλοία με τους πλοιάρχους τους
και τα πληρώματα χρησιμοποιούνταν όχι
μόνο για εφοδιασμούς και μεταφορές, αλλά επίσης
και σε περιπτώσεις άμυνας και πολέμου. Κατά την
κατοχή της Αιγύπτου από τους Γάλλους π.χ., αποφασίστηκε να αγορασθούν μερικές φρεγάτες από την
περιοχή του Μοριά και της Ύδρας.
Οι Υδραίοι πλοίαρχοι, επιπλέον της ευθύνης που
είχαν για τη θαλάσσια ασφάλεια στο Αιγαίο, συμμετείχαν ενεργώς σε πολεμικές επιχειρήσεις και σε
άλλα μέρη. Τέτοια περίπτωση ήταν με τον Υδραίο
καπετάνιο Νικόλαο (Σ.τ.Σ., Κοκοβίλας). Ένα έγγραφο
των προνομίων του 1816 τον αναγνωρίζει ως εκλεγμένο πρώτο-κοτζάμπαση του νησιού. Το έγγραφο
βασίζεται στην αναφορά του Καπουδάν πασά, σύμφωνα με την οποία ο Υδραίος αυτός καπετάνιος
είχε υπηρετήσει επί χρόνια στο Οθωμανικό ναυτικό,
εμπλακείς επιτυχώς σε ναυτικές συγκρούσεις στη
Μαύρη Θάλασσα, είχε πολεμήσει εναντίον των πειρατών του Αιγαίου και για τους λόγους αυτούς άξιζε
να αμειφθεί.
Η πειρατεία είχε αυξηθεί ιδιαίτερα προς το τέλος
του 18ου αιώνα. Η επανάσταση του Ορλώφ το 1770
αποτέλεσε καμπή μιας πολιτικής ανισορροπίας και
αμυντικής αστάθειας στην περιοχή. Μια σειρά ντοκουμέντων από το έτος 1783 βεβαιώνουν για πειρατική επίθεση εναντίον ενός υδραίικου καραβιού.
Επίσης, ότι κάποιοι που ζούσαν από την πειρατεία
επιτέθηκαν στο πλοίο του καπετάν Μανώλη (Σ.τ.Σ.,
μάλλον εννοεί τον Τομπάζη), φόνευσαν έξι ανθρώπους, άρπαξαν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, έκαψαν το σκάφος και εξαφανίστηκαν. Εκτιμάται ότι
οι πειρατές κατέφυγαν στα Χανιά της Κρήτης, απ’
όπου ξεκίνησαν. Άρχισε έρευνα και υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα από τους προεστούς της Ύδρας προς

τον δραγουμάνο του Οθωμ. στόλου. Το έγγραφο
αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι δείχνει τον τρόπο επικοινωνίας των Υδραίων με την κεντρική οθωμανική
διοίκηση. Γραμμένο χειρόγραφο στα ελληνικά, με
ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 1783, απευθυνόταν στον
δραγουμάνο Νικόλαο Μαυρογένη, μετέπειτα πρίγκιπα της Βλαχίας.
Σε ένα άλλο έγγραφο του αρχείου, με ημερομηνία 5 Απριλίου 1790, αναφέρεται ότι πειρατικά
πλοία που έφεραν ρωσικές σημαίες, έπλεαν στο Αιγαίο με πρόθεση να επιτεθούν εναντίον της Ύδρας.
Εκείνη την εποχή εμφανίζεται στα αρχεία το όνομα
του Λάμπρου Κατσώνη, ως ο πειρατής που παρενοχλεί τον Μοριά και την Ύδρα.
Ο Κατσώνης αναφέρεται ως ο «πειρατής Λάμπρος». Οι δραστηριότητες του Κατσώνη καταγράφονται με λεπτομέρεια σε αναφορά του δραγουμάνου του Μοριά, προς το τέλος της άνοιξης του 1792.
Εκείνες τις ημέρες έπλεε στα νερά του Μοριά με
14 καράβια, τρία από τα οποία ήσαν μεγάλου μεγέθους. Τα πληρώματα αποτελούντο από οκτακόσιους Αρβανίτες (Αρναούτους) και έναν κακότροπο
τύπο που ονομαζόταν καπετάν Ανδρούτσος.
Τριακόσιοι από αυτούς τους Αρβανίτες αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Ναυπλίου και επιτέθηκαν
το βράδυ στο Καστρί (Σ.τ.Σ., ίσως το Κρανίδι). Λεηλάτησαν τις περιουσίες των κατοίκων του χωριού,
ακόμη και των επισκεπτών που φιλοξενούνταν εκεί
προσωρινά. Μεταξύ αυτών ήσαν και Υδραίοι που
κατέφυγαν σε εκείνο το χωριό λόγω επιδημίας πανώλης που είχε ενσκήψει. Κατέλαβαν επίσης πέντε
υδραίικα καράβια τα οποία ήσαν αγκυροβολημένα
στο λιμάνι του Καστριού. Μετά την απώθηση των
πειρατών από δυνάμεις ασφαλείας, επιχείρησαν
νέα επίθεση με παραπλανητικές οθωμανικές σημαίες εναντίον του χωριού Πιάντχα, το οποίο λεηλάτησαν. Ο Κατσώνης κατέφυγε στη Μάνη με τα περισ-
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σότερα καράβια του, ενώ άλλα περιφέρονταν στο
Αρχιπέλαγος. Η διαταγή που έβγαλε ο Σουλτάνος
δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Σουλτάνος παρατηρεί ότι αν και ο «Λάμπρος» είναι υποβαθμισμένος ως πειρατής, είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί λόγω των ενεργειών του, και δηλώνει ότι
είναι ανάγκη να πολεμηθεί με μικρότερα και ταχύτερα σκάφη υδραίικου τύπου, παρά με τα μεγάλα
πλοία του Καπουδάν πασά.
Προς το τέλος ιδίως της Οθωμανικής περιόδου,
οι Υδραίοι προσπαθούσαν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την πειρατεία στη θάλασσα, αλλά μερικές
φορές και οπλισμένα πολεμικά πλοία. Μία αναφορά η οποία έγινε από τον δραγουμάνο του Μοριά
Κωνσταντίνο, στις 24 Φεβρουαρίου 1807 περιγράφει ένα τέτοιο περιστατικό. Δώδεκα μεγάλα ρωσικά
πλοία ερχόμενα από την Κέρκυρα, αγκυροβόλησαν
έξω από την Ύδρα, περί τα μέσα του Ιανουαρίου. Ο
Ρώσος ναύαρχος κάλεσε τους δύο κοτζαμπάσηδες
του νησιού και τους απείλησε ότι αν δεν υπακούσουν στην Ρωσική κυβέρνηση, θα αποκλείσει το
νησί, θα κατασχέσει τα υπάρχοντα και θα πυρπολήσει τα σπίτια. Επιπλέον ζήτησε εκατό αγελάδες, ένα
αντίστοιχο αριθμό προβάτων και τέσσερα καράβια
μαζί με το πλήρωμα να τους οδηγήσουν στο Αιγαίο.
Αναφέρεται ότι το πλήρωμα των ρωσικών πλοίων
ήσαν Αρβανίτες άτακτοι που είχαν πριν καταφύγει
στην Κέρκυρα. Από πληροφορίες του δραγουμάνου,
ο ρωσικός αυτός στόλος κατευθύνθηκε στα Δαρδανέλια και συναντήθηκε με Βρετανική μοίρα αγκυροβολημένη έξω από το Bozcaada, ενώ οι Υδραίοι με
διπλωματικό τρόπο και δικαιολογίες απέφυγαν τις
ρωσικές απαιτήσεις και απειλές.
Η αντίδραση του Σουλτάνου Σελίμ του Γ΄ στο γεγονός αυτό φαίνεται σε σημείωμά του στο οποίο
γράφει: «Συγχαρητήρια, είμαι πολύ ευχαριστημένος
από την υπακοή που έδειξαν οι κοτζαμπάσηδες της
Ύδρας. Με τη βοήθεια του Θεού θα τους ανταμείψω. Να ανταμειφθούν οι δραγουμάνοι κλπ. και να
ευημερήσουν».
Σε μία άλλη αναγραφή, κατά την τελευταία περίοδο (από το 1812 και μετά), γίνεται λόγος για μια
επίθεση εναντίον ενός υδραίικου καραβιού και των
συμβάντων που ακολούθησαν. Μία ομάδα πειρατών που προέρχονταν από τη Μάνη επιτίθεται κατά
υδραίικου σκάφους και το συλλαμβάνει. Όταν ο επικεφαλής κοτζάμπασης του νησιού καπετάν Γεώργιος (Σ.τ.Σ., εννοεί τον Γεώργιο Βούλγαρη τον Μπέη)
πληροφορήθηκε το συμβάν, κατέλαβε το πειρατικό,
απελευθέρωσε το υδραίικο πλοίο και απέστειλε
τρεις πειρατές δέσμιους στον αυτοκρατορικό ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης. Οι συλληφθέντες
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θεωρήθηκαν δημόσιοι κρατούμενοι και φυλακίσθηκαν στο ναύσταθμο.
Φαίνεται ότι στον αγώνα κατά της πειρατείας, το
Μοναστήρι της Ύδρας υπήρξε ενεργό επίσης. Υπάρχουν διάφορες αναφορές σχετικώς με την χρήση
και τα όρια της ιδιοκτησίας του Μοναστηριού στην
Αργολική ακτή απέναντι από το νησί. Η ιδιοκτησία
αυτή είχε παραχωρηθεί στο Μοναστήρι από τους
Οθωμανούς και χρησιμοποιείτο ως βοσκότοπος,
σε ανταμοιβή των υπηρεσιών του, εν ονόματι του
Θεού, προς τα πλοία τα οποία προστάτευε και διαφύλασσε από τους πειρατές, παρέχοντας σε αυτά
τροφή και νερό.
Η μέχρι εδώ έρευνα των οθωμανικών αρχείων
δείχνουν τη σημασία που είχε η Ύδρα και η υδραίικη
ναυτοσύνη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο κρίσιμος ρόλος των Υδραίων και η σπουδαιότητά τους στην Οθωμανική Διοίκηση εξακολούθησε
και μετά την έναρξη της επανάστασης, αν και με αρνητικό τρόπο (Σ.τ.Σ., αρνητικά για τους Οθωμανούς).
Είναι γνωστό ότι αυτό το δυναμικό και ευημερούν νησί ήταν μεταξύ των λίγων κύριων κέντρων
της επανάστασης, μαζί με τις Σπέτσες. Φαίνεται ότι
πολύ πριν από την έκρηξη της επανάστασης, οι Οθωμανικές αρχές ήσαν πλήρως ενήμερες του επικίνδυνου δυναμικού των Υδραίων σε περίπτωση μιας
εξέγερσης. Ένα έγγραφο στις αρχές του 19ου αιώνα,
πιθανόν το 1807, δείχνει τις σχετικές ανησυχίες που
υπήρχαν στο ανώτατο επίπεδο του κρατικού μηχανισμού. Γραμμένο προσωπικώς από τον ίδιο τον
Σουλτάνο και απευθυνόμενο στον Βεζίρη του, το έγγραφο αυτό τονίζει την ανάγκη να προσελκυσθούν
οι κάτοικοι της Ύδρας, των Σπετσών και Ψαρών προς
την Οθωμανική πλευρά. Αυτό το σύντομο και περιεκτικό σημείωμα υποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός
πρέπει να επιτευχθεί με κάθε τρόπο, όπως φορολογικές απαλλαγές λίγων ετών ή μειώσεις φόρων,
διευκολύνσεις εμπορικών συναλλαγών κλπ.
Με τη συμμετοχή των Υδραίων στην επανάσταση, η ναυτική ισχύς του νησιού συνέτεινε
αποφασιστικά (Σ.τ.Σ., η υπογράμμιση δική μου) στις
μετέπειτα εξελίξεις. Όπως είναι αναμενόμενο, στην
περίοδο αυτή τα περισσότερα οθωμανικά αρχεία
αναφέρονται στην Ύδρα ως μία από τις πιο κρίσιμες
βάσεις των επαναστατών. Τα έγγραφα είναι κυρίως
αναφορές πληροφοριών και αναλύσεις. Είναι τόσα
πολλά και πλούσια σε περιεχόμενο, ώστε πρέπει να
μελετηθούν χωριστά και λεπτομερώς. Από τα αρχεία αυτά αξίζει να μνημονευθούν κάποια ξεχωριστά, επειδή δείχνουν τον σημαντικό ρόλο που είχε η
Ύδρα στην επανάσταση.
Μία αναφορά η οποία εστάλη από τον οθωμα-
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νικό στόλο που μαχόταν στο Αιγαίο το 1825 γράφει:
«Οι επιθέσεις των πλοίων των επαναστατών σε όλο
το Αιγαίο δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν, εάν
δεν προσβληθούν τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες το ταχύτερο. Επομένως, είναι αναγκαία η βοήθεια δυνάμεων από τον Κυβερνήτη της Αιγύπτου». Ομοίως, σε
ένα έγγραφο του 1826 που αποτελεί ανάλυση της
κατάστασης από τον Κυβερνήτη της Ρούμελης, αναφέρεται: «Δεδομένου ότι οι επαναστάτες του Μοριά εφοδιάζονται και προστατεύονται κυρίως από
τη θάλασσα, εάν η Ύδρα καταληφθεί, η εξέγερση θα
τελειώσει σύντομα». Μία άλλη αναφορά που εστάλη από τον Κυβερνήτη της Ρούμελης τον ίδιο χρόνο,
επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της κατάληψης
της Ύδρας (Σ.τ.Σ., αλλά ποτέ δεν τολμήθηκε): «Εάν
καταληφθεί η Ύδρα και αποκτηθεί ο έλεγχός της, η
θάλασσα θα καθαρίσει από πλοία των επαναστατών, και έτσι θα εξασφαλισθεί η τάξη κατά μήκος
των ακτών του Μοριά και της Ρούμελης».
Ένα άλλο έγγραφο των οθωμανικών αρχείων, με
ημερομηνία 6 Μαρτίου 1824, αναφέρει τις εσωτερικές διαμάχες των επαναστατών. Επαναστάτες του
Μοριά άρχισαν ένοπλες συμπλοκές μεταξύ τους για
τη διεκδίκηση της ηγεσίας της περιοχής αυτής και η
μία ομάδα κατηγορούσε την άλλη ότι ήταν η κύρια
αιτία της Επανάστασης. Εκείνον που μισούσαν πιο
πολύ μεταξύ τους οι επαναστάτες, ήταν ο Κολοκοτρώνης ο οποίος εμισείτο από όλους τους άπιστους.
Τότε απεσύρθη στο κάστρο του Ναυπλίου και αντιπρόσωποι της Ύδρας και των Σπετσών του ζήτησαν
να αφήσει τα γυναικόπαιδά τους να μείνουν στο κάστρο για προστασία. Ο Κολοκοτρώνης δεν δέχθηκε
το αίτημα και τους είπε ότι δεν τους εμπιστεύεται.
Στη συνέχεια, ένας μεγάλος στόλος υδραίικων και
σπετσιώτικων πλοίων πολιόρκησε το Ναύπλιο και
άρχισε μάχη μεταξύ τους.
Κάποια άλλη συμπλοκή έγινε όταν ο γιος του
Γιάγκου Καρατζά και άλλοι οπλαρχηγοί άρχισαν τη
μάχη με τον Μπέη της Μάνης. Τελικά ο Μπέης κατέφυγε στη Μάνη και διακήρυξε ότι αν η Υψηλή Πύλη
τού αναθέσει τη διοίκηση της Μάνης αυτόν τον
χρόνο, όπως και τον προηγούμενο, θα εγκατέλειπε
την εξέγερση και θα δεχόταν να πληρώσει φόρους
στους Οθωμανούς.
Εκείνη την περίοδο, ενώ οι Υδραίοι είχαν εμπλακεί στον πόλεμο, υπήρχαν ακόμη κάποιοι από αυτούς οι οποίοι εργαζόντουσαν στα αυτοκρατορικά
ναυπηγεία του Γαλατά. Οι Υδραιο-σπετσιώτες τεχνίτες και ναύτες στους οθωμανικούς ναυστάθμους
αποτελούσαν μια ανησυχία για τους Οθωμανούς
και αποφασίστηκε να ληφθούν κάποια μέτρα. Έτσι,
για να επιτευχθεί ο έλεγχος και η επιτήρηση αυτών,
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περιορίσθηκαν κάποιοι από τις κεφαλές τους σε
ασφαλές μέρος ως όμηροι.
Λόγω των ισχυρών σχέσεων των Υδραίων με την
Αυτοκρατορία, όπως έχει προαναφερθεί, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ανάπτυξαν εκεί και παροικία.
Υπάρχει στα αρχεία διάταγμα (φερμάνι) το οποίο
εδόθη στην Υδραίικη κοινότητα που ζούσε στο Γαλατά και αναφέρεται στο πνευματικό της κέντρο,
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου Γαλατά.
Στα αρχεία υπάρχει η αναγραφή ότι στις 11 Μαρτίου 1804 ναυτικοί από την Ύδρα ζήτησαν άδεια να
αναπαλαιώσουν το ναό του Αγίου Νικολάου (τρίκλιτη βασιλική), ο οποίος ανήκε σε αυτούς. Το κτίσμα ήταν σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας και
η άδεια δόθηκε. Εκτιμάται λοιπόν ότι ο ναός των
Υδραίων και η κοινότητά τους που εκπροσωπούσε,
πρέπει να υπήρχαν από αρκετά χρόνια πριν, μέσα
στα τείχη του Γαλατά. Η ενορία αυτή (μαχαλάς) βρισκόταν μεταξύ Karakoy καιTophane, κοντά στον αυτοκρατορικό ναύσταθμο. Η περιοχή ήταν το κέντρο
των ναυπηγείων και των συναφών κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων, όπως στεγανοποιήσεις, ξυλουργικές εργασίες, κηροποιεία κ.λπ. (Σ.τ.Σ., επομένως η
παρουσία και η δραστηριότητα των Υδραίων στο
ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης θα ήταν επίσης
παλαιά). Ο ναός υπάρχει σήμερα εκεί, διαστάσεων:
30,20 μ. x 15,56 μ., με προαύλιο χώρο και βοηθητικά
κτίσματα, αλλά δεν λειτουργεί. Κοντά βρισκόταν η
κοινότητα των Χίων, όπου και ο ναός Άγιος Ιωάννης
των Χίων (οι Χιώτες ήσαν καλοί τεχνίτες και εργάζονταν επίσης στα ναυπηγεία της Πόλης).
Οι παλαιότερες καταγραφές για την ενορία του
Αγίου Νικολάου Γαλατά εντοπίζονται πίσω στο 16ο
αιώνα. Σε οθωμανικό γραπτό με ημερομηνία 27 Αυγούστου 1585, η περιοχή μαχαλάς αναφέρεται ως
«Άγιος Νικόλαος». Υπάρχουν και άλλες μετέπειτα
αναφορές που επιβεβαιώνουν την παλαιότητα του
ναού, ο οποίος είχε αρχικά μικρότερο μέγεθος.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι Υδραίοι στο
Γαλατά είχαν πληθύνει αρκετά στα μέσα του 18ου
αιώνα, ώστε να δημιουργήσουν ιδιαίτερη κοινότητα
η οποία άνθησε τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
αυτού μέχρι τις πρώτες του 19ου αιώνα. Κατά την
έναρξη της Επανάστασης του 1821, σημειώθηκαν
ταραχές και σε αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα να
υποστεί ζημιές ο ναός, ο οποίος επισκευάστηκε το
1834 και αποκαταστάθηκε τελείως το 1887.
Καθώς η σύνδεση των Υδραίων με το οθωμανικό ναυτικό έφθανε στο τέλος της, ελαττωνόταν
κα η υδραίικη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης,
η οποία συγχωνεύθηκε με την υπόλοιπη ελληνική
κοινότητα της Πόλης. Ξεχωριστά έτη για αυτή την
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μεταβολή ήσαν το 1821 και το 1827. Το 1827 καταργήθηκε η παρουσία Υδραίων ναυτικών στο οθωμανικό ναυτικό. Δεν είναι εξακριβωμένο πόσο αποτελεσματική και σε ποια έκταση εφαρμόστηκε αυτή η
απόφαση.
Πάντως, κατά το 1830, 1500 Υδραίοι εργάζονταν
ακόμη στου ναυστάθμους του Γαλατά. Σύμφωνα με
τα πρακτικά των ανεπίσημων συζητήσεων με τον
Ρώσο πληρεξούσιο υπουργό, την 3η Απριλίου 1830,
εξετάσθηκε ο τρόπος για να ξεχωρίζονται οι υπήκοοι του ελεύθερου Ελληνικού κράτους από εκείνους
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φαίνεται ότι η κατάσταση ήταν περιπλεγμένη για τους Έλληνες που
προέρχονταν από την Ελλάδα. Εκτός από τους ομαδικώς μετοικούντες από τα νησιά και την Πελοπόννησο στην Κωνσταντινούπολη εκείνες τις ημέρες,
υπήρχαν επίσης Έλληνες από αυτά τα μέρη, οι οποίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Πόλη. Προφανώς,
οι Υδραίοι που εργάζονταν στους ναυστάθμους,
ανήκαν στη δεύτερη κατηγορία.
Ο συνολικός αριθμός των Υδραίων οι οποίοι ζούσαν στο Γαλατά πρέπει να ήταν μεγαλύτερος από
τον προαναφερθέντα, αν ληφθούν υπόψη οι οικογένειες των εργαζομένων στους ναυστάθμους. Επίσης οι Υδραίοι που ζούσαν και ταξίδευαν στην Πόλη,
δεν ήσαν μόνο τεχνίτες και ναυτικοί, αλλά έμποροι
και επιχειρηματίες.
Μετά την Ανεξαρτησία της Ελλάδας, πολύ λίγα
είναι γνωστά για τις σχέσεις της Ύδρας και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε δύο μόνο περιπτώσεις
γίνεται αναφορά για το νησί, στην περίοδο 1840
και 1844. Όταν υπογράφηκε η Συμφωνία Φιλίας
και Εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών, οι Υδραίοι
καπετάνιοι που ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη
θα πρέπει να είχαν ξαναδημιουργήσει τις εμπορικές
τους συνδέσεις εκεί. Η επικοινωνία αυτή συνεχίσθηκε τον υπόλοιπο 19ο αιώνα, έως τον πόλεμο του
1897, οπότε η Συμφωνία διακόπηκε. Στο μεταξύ οι
Υδραίοι οι οποίοι παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας, θα πρέπει
να συγχωνεύθηκαν με την ευρύτερη ελληνική κοινότητα της Πόλης.
Ο αριθμός και το περιεχόμενο των οθωμανικών
εγγράφων που αφορούν το νησί, αν και δυσανάλογα με το γεωγραφικό μέγεθός του, δείχνουν τη
σπουδαιότητα που είχε η Ύδρα για την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Αυτή η εκτίμηση ισχύει και για την
περίοδο πριν από το 1821 όπως και για αυτή της Ελληνικής Επανάστασης. Περισσότερα από τα μισά έγγραφα που ερευνήθηκαν αφορούν την προεπαναστατική περίοδο, τα οποία παρουσιάζουν την Ύδρα
ως μία κρίσιμη πηγή τεχνικών γνώσεων πάνω στη
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ναυτιλία και τις ναυτικές κατασκευές.
Ο αριθμός των γραπτών κειμένων που αφορούν
την Ύδρα κατά την περίοδο της επανάστασης δείχνει
ότι η σημασία του νησιού σε όλο αυτό το διάστημα
υπήρξε η ίδια, αν και κατά αρνητικό τρόπο (Σ.τ.Σ., για
τους Οθωμανούς). Μέσα από την αναδίφηση των
οθωμανικών αρχείων, γίνεται φανερό ότι η ναυτική
δύναμη της Ύδρας είχε αποφασιστική επίδραση
στην επανάσταση (Σ.τ.Σ., η υπογράμμιση δική μου).
Ο δυναμισμός της υδραίικης ναυτικής παράδοσης, φαίνεται ότι μεταμόρφωσε αυτό το απομονωμένο κομμάτι γης σε κεντρικό παράγοντα εμπορίου
και οικονομίας, ενσωματώνοντάς τον στο όλο πλέγμα της ναυτιλιακής του δραστηριότητας. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι αυτές οι επιχειρηματικότητες δημιούργησαν στενούς δεσμούς με
το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι αυτό
το λόγο, η Ύδρα δεν αποτελούσε έναν απλό εμπορικό τόπο, αλλά μία απολύτως απαραίτητη πηγή ναυτικής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης εργασίας
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οι Υδραίοι όχι μόνο είχαν δραστηριοποιηθεί
επιχειρηματικά σε ένα δίκτυο ναυτιλιακού εμπορίου σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά επίσης είχαν σχεδόν
πλήρως ενσωματωθεί στο Οθωμανικό οικονομικό
και διοικητικό σύστημα. Είχαν συμβάλει ενεργώς
στη συντήρηση και την ανάπτυξη του Οθωμανικού πολεμικού ναυτικού, η λειτουργία του οποίου
πραγματικά εξαρτάτο από τους Υδραίους (η υπογράμμιση δική μου).
Στα οθωμανικά αρχεία οι Υδραίοι εμφανίζονται
ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή και ως οργανωμένες
κοινότητες ναυτικών, εφοπλιστών ή ναυπηγών.
Επίσης, ως πράκτορες προμηθειών, εξωτερικών
προμηθευτών και εφοδιασμού, που εξυπηρετούσαν κυρίως το αυτοκρατορικό ναυτικό και τους ναυστάθμους. Σύμφωνα με τον τομέα της ειδίκευσής
τους, οι Υδραίοι είχαν επίσης προσληφθεί από την
Οθωμανική διοίκηση ως ναυπηγο-κατασκευαστές
και εξειδικευμένοι ναυτικοί. Οι δυνατές σχέσεις μεταξύ του νησιού και της Αυτοκρατορίας συνέτειναν,
όπως αναφέρθηκε, να αναπτυχθεί η υδραίικη κοινότητα στο Γαλατά, με το απόγειο της δυναμικότητάς
της το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έως το πρώτο
τέταρτο του 21ου, περίοδος που κατά κάποιο τρόπο
αποτελούσε την χρυσή εποχή της Ύδρας.

Ο γράφων το παρόν, ως μέλος του «πάνελ» στην εν
λόγω παρουσίαση, όπως αναφέρθηκε, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των ιστορικών αυτών πληροφοριών και επεσήμανε ότι:
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- Αυξάνουν και φωτίζουν περισσότερο τις ιστορικές μας γνώσεις, πάνω στην ελληνική ναυτική και
εμπορική δραστηριότητα, κατά την προεπαναστατική και επαναστατική εποχή.
- Αποτελούν επίσημη μαρτυρία και αποδοχή από
τους Οθωμανούς της ιδιαίτερης σημασίας που είχε
η ναυτική δύναμη της Ύδρας γι’ αυτούς τους ίδιους,
αλλά και του αποφασιστικού ρόλου του νησιού
στον Ναυτικό Αγώνα του 1821 και
- Επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η Ύδρα αποτέλεσε απαραίτητο παράγοντα και για τη Ρωσία, για την
εξυπηρέτηση του αναπτυσσόμενου ναυτικού της
από το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα.
Στη συνέχεια, (ο γράφων) παρουσίασε την εισήγησή του με αντίστροφο θέμα: «Η Οθωμανική
Αυτοκρατορία, μέσα από τα αρχεία της Ύδρας, πριν
και κατά την Επανάσταση του 1821», η οποία δημοσιεύθηκε στο έντυπο ‘Θαλασσινοί Απόηχοι’, τεύχος
129, Σεπτ.-Οκτ. 2015. Και παρεκάλεσε τον καθηγητή
κ. Arisoy να μελετήσει λεπτομερέστερα τις αναφο-
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ρές πληροφοριών και αναλύσεις των Οθωμανικών
Αρχείων, που αφορούν το επιχειρησιακό μέρος του
ναυτικού αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης.
Τελικά, θα συμφωνήσει ο αναγνώστης ότι τα νέα
αυτά στοιχεία από τα Οθωμανικά Αρχεία, αξίζουν να
διαφυλαχθούν και να αξιοποιηθούν από το Πολεμικό
μας Ναυτικό με το ανάλογο ενδιαφέρον.
Βιβλιογραφία
Archive Documents (κωδικοί και αριθμοί των εγγράφων
δίνονται στις υποσημειώσεις του αγγλικού κειμένου):
Ottoman Archives of the Prime Ministry (BOA):
Ali Emiri Abdulhamid I (AE. SABH. I), Ali Emiri Selim III(AE.
SSLM. III), Bas Muhasebe Kalemi Sefterleri (D. BSM. d.),
Cevdet Adliye (C. ADL), Cevdet Bahriye (C. BH), Cevdet
Evkaf (C. EV); Cevdet Iktisad (C. IKTS), Cevdet Maliye (C.
ML), Cevdet Timar (C. TZ), Cevdet Zabtiye (C. ZB), Hatt-i
Humayun (HAT).
Other Sources: Στο αγγλικό κείμενο αναφέρονται και 30
άλλες πηγές.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠΝ
Β΄ Μέρος

Ο

Μ. Β. Φρούνζε γράφει: «Παντού διέκρινα ίχνη
βίας. Στην κορυφή του περάσματος συναντηθήκαμε με ένα καραβάνι. Πάνω στο κάρο βλέπω
μαυροντυμένες γυναίκες. Οι γυναίκες και τα παιδιά
τρέμουν από το κρύο[...] Φοράνε όλοι τους κουρέλια. Αναστατωμένος ρωτώ τον Τούρκο χιλίαρχο
και εκείνος μου απαντά πρόκειται για ληστές[…]
Για λίγα λεπτά μείναμε σιωπηλοί και σκυθρωποί.
Παντού υπήρχαν ίχνη βίας[…] Ποτέ στην υπόλοιπη
ζωή μου δεν θα σβήσει η εικόνα εκείνου του δρόμου[…] Ο ίδιος μέτρησα 58 νεκρούς. Παντού διέκρινα ίχνη βίας.Αντικρίσαμε το πτώμα ενός όμορφου
κοριτσιού. Το κεφάλι ήταν κομμένο και δίπλα το ένα
χέρι. Σε άλλο σημείο διακρίναμε το πτώμα ενός κοριτσιού, περίπου οχτώ ετών με ξανθιά μαλλιά. Φορούσε μόνο ένα πουκάμισο[...] Καθώς φαίνεται το
κοριτσάκι λιποθύμησε[...] Στην συνέχεια το σώμα
του το διαπέρασε η ξιφολόγχη ενός στρατιώτη».

Ο Φραγκούλη Σ. Φράγκος στο βιβλίο του «ΠΟΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ» γράφει: «Οι Νεότουρκοι
με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου με την μέθοδο των εξοριών, βιασμών, σφαγών, εξανδραποδισμών και απαγχονισμών
(κατά τον Πανάρετο Τοπαλίδη), εξόντωσαν από την
έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1914 ως
την μικρασιατική καταστροφή του 1922: α. Κατά την
περίοδο 1914-1918, 170.576 Ποντίους, β. Κατά την
περίοδο 1918-1922, 199.122 Ποντίους».
Δηλαδή συνολικά 289.698 Ποντίους, ποσοστό
δηλαδή 41,56% σε σύνολο 697.000 Ελλήνων κατοίκων, ενώ κατά τον Γ. Βαλαβάνη οι απώλειες των Ποντίων, σύμφωνα με την μαύρη Βίβλο του κεντρικού
Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα ανέρχονται σε
303.238, ως το 1922 και 353.000 ως τον Μάρτιο του
1924 ποσοστό που ξεπερνά το 50% του συνολικού
πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου.
Διερωτώμεθα, γιατί; Γιατί; Γιατί διαπράχτηκαν
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αυτά τα φρικαλέα εγκλήματα στους προγόνους μας; Η
απάντηση είναι ότι τα αθώα αυτά άμωμα θύματα δολοφονήθηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο, όχι για κάτι
που έκαναν, αλλά γιατί γεννήθηκαν Έλληνες και ορθόδοξοι Χριστιανοί, και έτσι ήθελαν να παραμείνουν.
Η Τουρκία κατηγορηματικά αρνείται την γενοκτονία που διέπραξαν οι πρόγονοί τους, τα δικά της
συμφέροντα εξυπηρετεί, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη διάσταση που επιφέρουν τέτοια εγκλήματα που βλάπτουν την ανθρωπότητα και δεν πρέπει
να μένουν ατιμώρητα, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν. Εάν η ανθρωπότητα είχε αντιδράσει όπως
θα έπρεπε κατά την γενοκτονία των Αρμενίων το
1915, δεν θα ακολουθούσε η σφαγή της Σμύρνης, η
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας, αλλά ούτε και η γενοκτονία των Εβραίων στον
Β.Π.Π., που τότε ο Χίτλερ, κατά την εξόντωση των
Εβραίων της Πολωνίας το 1939, για να καθησυχάσει
τους Στρατηγούς του είπε «Ποιος θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων».
Αφού οι θύτες των πρώτων γενοκτονιών δεν τιμωρήθηκαν, ο θαυμαστής, μαθητής και μιμητής του
Κεμάλ, ο Αδόλφος Χίτλερ, σχεδίασε και εκτέλεσε
άφοβα πλέον νέες γενοκτονίες όπως των Εβραίων
και όχι μόνο. Δυστυχώς για την χώρα μας οι γενοκτονίες δεν έχουν τέλος, γιατί μετά την γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, η γενοκτονία των Ελλήνων συνεχίστηκε στην Ελλάδα από τις κατοχικές δυνάμεις της
ναζιστικής Γερμανίας, μιμούμενοι στο ακέραιο την
μέθοδο του κεμαλικού καθεστώτος, δολοφονώντας
άμαχο πληθυσμό, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους
ανήμπορους ανθρώπους του Διστόμου, των Καλαβρύτων, της Καισαριανής και σε πολλά άλλα μέρη
του ελλαδικού χώρου, κατά την διάρκεια του Β.Π.Π.
Αναφορικά με την γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, δυστυχώς καμιά ελληνική κυβέρνηση μέχρι
σήμερα δεν την αναγνώρισε, αλλά ούτε έκανε καμιά ενέργεια για την αναγνώρισή της από διεθνείς
οργανισμούς. Μήπως για χάρη της ελληνοτουρκικής
συμμαχίας και φιλίας;
Για ποια φιλία όμως; Υπάρχει ελληνοτουρκική
φιλία από πλευράς της Τουρκίας;
Το 1930 ο Ε. Βενιζέλος υπέγραψε το περιβόητο
ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας με τον Ινονού, την
οποία στην συνέχεια η Τουρκία ουδέποτε την εφάρμοσε, γιατί ευθύς αμέσως ακολούθησαν τα γεγονότα του 1934-1935, του 1942, του 1955, του 1964 εις
βάρος της ελληνικής ομογένειας της Κων/λης και
των νησιών Ίμβρου και Τενέδου και του 1974 με την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και έπεται συνέχεια,
μήπως η Θράκη μας έχει σειρά; Για να μην χάσουμε
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και άλλες πατρίδες, σε εθνικά θέματα θα πρέπει να
είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς.
Η Τουρκία εάν πραγματικά επιθυμεί την αποκατάσταση της ελληνοτουρκικής φιλίας πέρα των άλλων θεμάτων για επίλυση, θα πρέπει πρωτίστως να
αναγνωρίσει την εκτέλεση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους προγόνους τους.
Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί όποιος ξεχνά την
ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γιατί
ως Έλληνες δεν μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε να
θυμόμαστε, και να διδασκόμαστε από την ιστορία
μας, την αληθινή ιστορία, γιατί μόνο η πραγματική
ιστορία διδάσκει τους λαούς και τους προστατεύει
από ενδεχόμενες γενοκτονίες και συμφορές. Η ιστορία είναι σαν τον καθρέπτη του αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για να πάμε μπροστά, και τιμωρεί όσους
την αγνοούν ή την διαστρεβλώνουν.
Η διάλεξη μου αυτή δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα, αντιτουρκικές ήταν εκείνες οι πράξεις εις
βάρος των μειονοτήτων που έπραξαν οι Τούρκοι της
εποχής εκείνης, και όπως ακριβώς γράφει ο γνωστός
σε όλους μας από την Τραπεζούντα συγγραφέας,
δημοσιογράφος, και σεναριογράφος, ο Δημήτριος
Ψαθάς στον πρόλογο του βιβλίου του «Η ΓΗ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ» που απεικονίζει την πραγματικότητα:
«Δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα το βιβλίο τούτο.
Αντιτουρκικό χαρακτήρα έχουν τα ίδια τα γεγονότα, που δείχνουν τους Τούρκους έτσι όπως ήσαν και
όπως έδρασαν τα χρόνια εκείνα. Ούτε επιτρέπεται
να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε καμιά σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς, καθιερώθηκε να γίνεται
από τον καιρό που χαράχτηκε η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη τακτική της αποσιώπησης
των γεγονότων της ιστορίας, ήταν ίσως κι ένας από
τους λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η «φιλία
με τους Τούρκους».
Να ρίξουμε το πέπλο της λήθης στο παρελθόν, αλλά
να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε. Να ξέρουν και οι ίδιοι οι
Τούρκοι, το τι έφτιαξαν οι πατεράδες τους, για να αποφύγουν τα όσα στιγμάτισαν εκείνους, εφ’ όσον θέλουν
να πάρουν την θέση που φιλοδοξούν ανάμεσα στα πολιτισμένα έθνη. Μόνο έτσι, ξέροντας εμείς τους Τούρκους και ξέροντας εκείνοι εμάς και το στιγματισμένο
παρελθόν τους, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μια ελληνοτουρκική φιλία πάνω σε στέρεες βάσεις».
Πριν κλείσω την διάλεξή μου, καλούμεθα να
απαντήσουμε.
Τι είναι προτιμότερο, να λησμονήσουμε τις ωμότητες και τις θηριωδίες τους, όπως την μαζική βία, τις
συλλήψεις γυναικών και παιδιών, τους βίαιους εξισλαμισμούς, τις πορείες θανάτου που κατά τον καθηγητή
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Π. Ενεπεκίδη ήταν ένα Άουσβιτς εν ροή, όπως προαναφέρθηκε, τις μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις,
που οδήγησαν στον ξεριζωμό και την γενοκτονία των
μειονοτικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, Πόντου
και Ανατολικής Θράκης, για να μην καλλιεργούμε
εχθρότητα εναντίον τους ή να καταγράφουμε και να
διδάσκουμε τα γεγονότα όπως έγιναν, ώστε να γνωρίζουν οι νεότεροι την ιστορία, ανεξάρτητα από τα όποια
αισθήματα προκληθούν εις βάρος της Τουρκίας;
Κατά την άποψή μου, η απάντηση βρίσκεται στην
σύγχρονη και ανθρώπινη αναγκαιότητα της ειρηνικής
συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο λαών, πράγμα
το οποίο προϋποθέτει καλή γνώση και σωστή διδασκαλία της ιστορίας, ώστε μέσω αυτής να διδάσκονται οι νεότερες γενεές όχι πώς θα εκδικηθούν ή αλληλοεξοντωθούν, αλλά πως δεν θα επιτρέψουν να
επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν η σύγχρονη Τουρκία, η Τουρκία του 21ου αιώνα δείξει σημεία καλής
θέλησης και προβεί στην αναγνώριση των γενοκτονιών των Αρμενίων, των Ελλήνων της Ανατολής, καθώς και των Ασσυρίων, χριστιανικών πληθυσμών,
που διέπραξαν οι πρόγονοί τους. Ας ακολουθήσουν
το παράδειγμα της Γερμανίας, που ζήτησε συγγνώμη και εξιλέωση από τον Εβραϊκό λαό, κατέβαλε
αποζημιώσεις και εξακολουθεί να αποδέχεται τις
ευθύνες της, για την φοβερή γενοκτονία των Εβραίων που διέπραξαν κατά τον Β.Π.Π.
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Κράτη και Κοινοβούλια που αναγνώρισαν την Γενοκτονία των Αρμενίων-Ελλήνων και Ασσυρίων.
Τα παρακάτω κράτη, μέσω των κοινοβουλίων των
αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων: Η Αρμενία, η Κύπρος, η Σουηδία καθώς και πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η
πολιτεία της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της
Κολούμπια, της Νότιας Καρολίνας, της Γεωργίας,
της Πενσιλβάνιας, του Κλίβελανδ, του Οχάιο, και η
κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας. Η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για την μελέτη των γενοκτονιών
(International Association for Genocide ScholarsIAGS), στις 16 Δεκεμβρίου 2007, ενέκρινε ψήφισμα
για την γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων της
Ανατολίας και των Ασσυρίων, με το οποίο καλεί την
κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπραξε στους ιστορικούς λαούς της
Ασίας, εκδίδοντας και το βιβλίο «The Genocide of
the Ottoman Greeks».
Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2015
Βιβλιογραφία
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» του Κωνσταντίνου Φωτιάδη.
«Η Γη του Πόντου» του Δημήτριου Ψαθά.
«Η Μάστιγα της Ασίας» του George Horton.
«Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;» Του Φραγκούλη Σ. Φράγκου.
«Οι Έλληνες του Πόντου» του Βλάσση Αγτζίδη.

Α/Γ Λέσβος στην Κύπρο το 1974
Γράφει ο Υποπλοίαρχος εα Αχιλ. Βουτσάς ΠΝ
Κύριοι,
Με έκπληξη και ικανοποίηση διαπίστωσα ότι έπειτα από 42 χρόνια, αναγνωρίσθηκε ο ρόλος του τότε
Πλωτάρχη Ε. Χανδρινού, Κυβερνήτη του «Α/Γ Λέσβος» κατά τα γεγονότα της Κύπρου το 1974. Πρόκειται για μία οφειλόμενη Τιμή της Πολιτείας απέναντι στον Κυβερνήτη.
Υπηρέτησα ως Ύπαρχος του «Α/Γ Λέσβος» από
28/07/1972 έως 12/10/1974, με Κυβερνήτες τους
Πλωτάρχες Παναγάκη, Μουστάκα και Ε. Χανδρινό
και ως αντιλαμβάνεσθε έχω πλήρη εικόνα, τόσο της
αποστολής, όσο και των δράσεων του πληρώματος
καθ’ όλη την Υπηρεσία.

Σας επισυνάπτω μέρος του προσωπικού μου
ημερολογίου, σχετικά με όλη εκείνη την ταραχώδη
αλλά και περήφανη για το ΠΝ περίοδο. Στο ημερολόγιο αυτό, αναφέρεται με λεπτομέρειες, όλη η
πορεία του ΛΕΣΒΟΣ προς την ηρωική Κύπρο και η
επιστροφή μας.
Ως Ύπαρχος του σκάφους αισθάνομαι ότι η προσφορά των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Στρατεύσιμου Προσωπικού παραγνωρίσθηκε όλα αυτά τα
χρόνια, ενώ την περίοδο των επιχειρήσεων δώσαμε με
θάρρος και αυταπάρνηση τον καλύτερό μας εαυτό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναγνώριση της προσφοράς και των υπηρεσιών του Κυβερνήτου μου Ε.
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Χανδρινού, του οποίου την άριστη συνεργασία μας
ακόμη αναλογίζομαι, καθώς εκατέρωθεν υπήρξε
αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση.
Ευελπιστώ να βρείτε τα αποσπάσματα από τις
σημειώσεις του Προσωπικού μου Ημερολογίου χρήσιμα, ώστε να φιλοξενηθούν στις σελίδες του περιοδικού μας και θέλω να πιστεύω ότι η παράληψη
απόδοσης Τιμής στο σύνολο του πληρώματος από
την επίσημη Πολιτεία, είναι τυχαία.
Με Τιμή
Αχιλλέας Βουτσάς
«Απόσπασμα από το Προσωπικό Ημερολόγιο του
Υποπλοιάρχου ε.α. Αχιλλέα Βουτσά, Υπάρχου Α/Γ
Λέσβος από 12/07/1974 έως 24/07/74»
Παρασκευή, 12/07/1974. Βρισκόμαστε εις Αμφιάλη για φόρτωση υλικών Στρατού Ξηράς, Ώρα
13:00 περίπου, περατώθη η φόρτωση. Αναμένομε Διαταγή Απόπλου για ΚΕΧΡΙΕΣ, προς
επιβίβαση Δύναμης ΕΛΔΥΚ. Ώρα 16:00, λάβαμε
Σήμα Απόπλου από ΓΕΝ για την επομένη 13/07
λόγω καθυστέρησης φόρτωσης1.
Σάββατο, 13/07/1974. Απόπλους για ΚΕΧΡΙΕΣ. Επιβίβαση ΕΛΔΥΚ. Απόπλους για ΚΥΠΡΟ.
Κυριακή, 14/07/1974. Εν πλω προς ΚΥΠΡΟ.
Δευτέρα, 15/07/1974. Εν πλω προς ΚΥΠΡΟ.
Τρίτη, 16/07/1974. Εν πλω προς ΚΥΠΡΟ (Π.Ο.Κ. εις Αμμόχωστο) πρωινές ώρες Τετάρτης 17/07/1974).
Λαμβάνομε Σήμα να πλεύσομε εις ΡΟΔΟ λόγω
εξέλιξης πραξικοπήματος εις ΚΥΠΡΟ. (Βρισκόμαστε 10 ν.μ. από Πάφο όταν αναστρέψαμε πορεία προς ΡΟΔΟ).
Τετάρτη, 17/07/1974. Εν πλω προς ΡΟΔΟ, νέο ΣΗΜΑ
μας διατάσσει να πλεύσομε προς ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ.
Πέμπτη, 18/07/1974. Εν πλω προς ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ.
Παρασκευή, 19/07/1974, Κατάπλους εις ΑΜΜΟΧΩ
ΣΤΟ. Τεταμένη ατμόσφαιρα. Ώρα 10:00, οι
Τουρκοκύπριοι τοποθετούν πολυβόλα στραμμένα προς το πλοίο από το Φρούριο της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Δίνεται άμεσα διακριτικός εξοπλισμός των πυροβόλων μας. Ώρα 17:00,
Απόπλους2.
Σάββατο, 20/07/1974. Ώρα 05:00, ενημερώθηκα από
Αξιωματικό Γέφυρας, ότι από το ραδιόφωνο ανακοινώθηκε ότι τα Τουρκικά στρατεύματα αποβι1 Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι η καθυστέρηση του
απόπλου στις 12/7/74, ήταν σκόπιμη και προέβλεπε τον
κατάπλου στην ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ αφού ολοκληρωνόταν το πραξικόπημα.
2 Το αρχικό πρόγραμμα του ταξιδιού στην ΚΥΠΡΟ προέβλεπε
παραμονή δύο ημερών στο νησί.
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βάζονται στην ΚΥΠΡΟ. Αμέσως ειδοποιήθηκε ο
Κυβερνήτης Χανδρινός. Ώρα 06:00, σήμανε συναγερμός, άμεσος ετοιμότης πυροβολικού. Ώρα
10:00, λαμβάνουμε Διαταγή να πλεύσομε εις
ΠΑΦΟ και να αποβιβάσουμε το τμήμα της ΕΛΔΥΚ
που μεταφέραμε εις ΕΛΛΑΔΑ. Ώρα 14:00, άρχισε
η αποβίβαση με ΑΒΑΚ. Μέτριες καιρικές συνθήκες. Με αίτημα Αξιωματικού Στρατού Ξηράς από
ΠΑΦΟ μας ζητήθηκε να βάλομε εναντίον θέσεων
Τουρκοκυπρίων, που έβαλαν κατά των κυπριακών δυνάμεων. Το πυροβολικό έβαλε επιτυχώς
με αποτέλεσμα να εκτοπισθούν οι Τουρκοκύπριοι από τις θέσεις τους. Η απόβαση έγινε με επιτυχία λόγω της απόλυτης πειθαρχίας πληρώματος
και στρατιωτών που ενθουσιασμό και προθυμία
αντιμετώπισαν το συμβάν. Ώρα 18:30, Αναχώρηση προς Νότο3.
Κυριακή 21/7/74. Απομακρυνθήκαμε ολοταχώς
προς αφρικανικές ακτές. Ώρα: 03:00, ειδοποιούμαι για το θάνατο χειριστού γερανού
(πολιτικός υπάλληλος Ν.Σ.), από καρδιακή
προσβολή. Παίρνουμε πορεία για ΚΡΗΤΗ, υπό
πολεμικές συνθήκες και μαθαίνουμε για τη βύθιση τουρκικού αντιτορπιλικού από τουρκική
αεροπορία. Συναντούμε 6ο ΣΤΟΛΟ, αναγνώριση με σήμανση.
Δευτέρα 22/7/74. Συνεχίζεται ο πλους προς ΚΡΗΤΗ
για παράδοση του θανόντος. Όλες τις ημέρες
αναμένουμε αεροπορική επίθεση, από υποβρύχιο ή πλοίο επιφάνειας.
Τρίτη 23/7/74. Κατάπλους εις Σητεία για παράδοση
του θανόντος. Συνέχιση πλου προς Ν.Σ.
Τετάρτη 24/7/74. Κατάπλους εις Ν.Σ. Επιβίβαση
εφέδρων, πυρετώδεις εργασίες για επισκευές
και εκπαίδευση εφέδρων. Πλήρης επάνδρωση
σκάφους, καταβάλλεται προσπάθεια για καλή
εκπαίδευση εφέδρων.
Πέμπτη 25/7/74. Παραμονή σε Ν.Σ. Βρισκόμαστε
επί ποδός από Σαββατο 20/06:00/Ιουλίου
1974, έως και σήμερα.
3 Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι προτάθηκε να παραμείνουν
στο ΛΕΣΒΟΣ και να μην αποβιβασθούν 10 στρατιώτες για
τη φύλαξη υλικών της ΕΛΔΥΚ και προσωπικών ειδών, οι
οποίοι δεν δέχτηκαν και προτίμησαν να αποβιβασθούν.
Στο δε πλήρωμα μετά τον απόπλου από ΠΑΦΟ και μετά την
απομάκρυνση από κυπριακές ακτές δόθηκε εντολή λόγω
κοπώσεως να εναλλάσσεται στα πυροβόλα όπλα ανά εξάωρο. Προτίμησε όμως όλες τις ημέρες έως και την άφιξη στη
ΣΗΤΕΙΑ να παραμείνει στη θέση του.
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Ελευθέριος Χανδρινός
Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (L -172)

Η αναγνώριση ήρθε μετά από 41 χρόνια
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης εα ΠΝ

Η

ιστορία προσφοράς του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (L172) και του κυβερνήτη του, τότε Πλωτάρχη αείμνηστου Ελευθέριου Χανδρινού στα γεγονότα του 1974 στην Πάφο της Κύπρου αναγνωρίστηκε
μετά από 41 χρόνια.
Ο Έλληνας Αξιωματικός που πέτυχε (κατά Κίσινγκερ) σε μερικές ώρες την καταστροφή τριών
Τούρκικων Αντιτορπιλικών, δεκαεννέα Τούρκικων
Αεροσκαφών, την καταστροφή του Τούρκικου θύλακα στην Πάφο με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η
κατάληψή της, αλλά κυρίως την σωτηρία του πληρώματος και του πλοίου του, τιμήθηκε με διαμνημόνευση από την Ελληνική πολιτεία.
Η πρώτη απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε για απονομή πάρθηκε την 16 Δεκεμβρίου 2014 μετά από παρέμβαση
του τότε Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Λαμπρόπουλου, τη συμβολή του τότε Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωσταράκου και τη σύμφωνη γνώμη του
έχοντος παραδώσει καθήκοντα υπουργού Δημήτρη
Αβραμόπουλου.
Τον Ιανουάριο του 2015 εκδόθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα υπ’ αριθμ. 13 ΦΕΚ Α. 11/20-1-15 που αναφέρεται στην κύρωση του διακλαδικού κανονισμού
ηθικών αμοιβών που απονέμονται με διαταγή.
Μέχρι την ημέρα απονομής δεν υπήρξε καμία
ενημέρωση στην οικογένεια εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού στο οποίο ανήκε ο αείμνηστος Ελευθέριος Χανδρινός.
Μετά από δημοσιογραφικές αναρτήσεις του
στρατιωτικού συντάκτη Λεωνίδα Μπλαβέρη και την
προσωπική ενημέρωση του Υπουργού κ. Π. Καμμένου με ενέργειες του, έφτασε η ώρα της δικαίωσης.
Στην τελετή απονομής/βράβευσης που έγινε την
19 Νοεμβρίου 2015 στο πρόσωπο της συζύγου του
Ε. Χανδρινού κ. Αμαλία Χανδρινού, από τον υπουργό Αμύνης κ. Π. Καμμένο, παρευρέθησαν οι αρχηγοί
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ε. Αποστολάκης, Στρατού Β. Τελλίδης, Ναυτικού Γ. Γιακουμάκης, Αεροπορίας Χ. Βαί-

τσης ενώ στην τελετή παρέστησαν οι κόρες του Ε.
Χανδρινού Μάγια και Εύη μετά συζύγων και τέκνων.
Η Κυρία Αμαλία Χανδρινού ευχαρίστησε τον
Υπουργό εκφράζοντας την ικανοποίησή της για
την απονομή της ηθικής αμοιβής/διαμνημόνευσης
«του Αστέρα Τιμής και Αξίας για τις όλως διακεκριμένες υπηρεσίες που πρόσφερε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην πατρίδα» στον σύζυγό της, όχι τόσο
για αυτή καθ’ αυτή την απονομή αφού ο ίδιος δεν
βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά γιατί έπρεπε να μάθουν οι νεότεροι ποιος ήταν ο Ελευθέριος Χανδρινός και την ιστορία του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ το οποίο ακόμα
δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η τύχη του.
Τα σημαντικότερα που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση της μιας και πλέον ώρας μεταξύ του Υπουργού και της Κυρίας Αμαλίας Χανδρινού:
Υπουργός Π. Καμμένος: Ευτυχώς που ο σύζυγος με
την κίνησή του έσωσε την Πάφο.
Α. Χανδρινού: Ήταν η δεύτερη φορά που εσώθη
η Πάφος. Η πρώτη ήτο το 1964, δεδομένου ότι
κάτω από την Πάφο βρίσκεται οικόπεδο πετρελαίου γι’ αυτό και εκεί ευρίσκετο ο 6ος Αμερικανικός στόλος μέσα από τον οποίο πέρασε το Α/Γ
ΛΕΣΒΟΣ να διαφύγει στην περίπτωση επιθέσεως
από την Τουρκική αεροπορία.
Υπουργός Π. Καμμένος: Πήγε προς την Λίνδο.
Α. Χανδρινού: ‘Οχι Κύριε ΄Υπουργέ. Πέρασε μέσα
από τον Αμερικανικό στόλο και πήρε πορεία
προς Αίγυπτο - Λιβύη και μετέπειτα προς Κρήτη.
Εάν πήγαινε προς Λίνδο θα έπεφτε επάνω στα
Τουρκικά αντιτορπιλικά.
Υπουργός Π. Καμμένος: Τι του είπαν όταν γύρισε;
Α. Χανδρινού:. Δεν τον ρώτησε ποτέ κανείς και τίποτα. Μόνο ο Αρχηγός Ναυτικού δι’ ενός Αξιωματικού ρώτησε, πού ήθελε να τον μεταθέσουν.
Ο σύζυγος απήντησε «Όπου διατάξετε» και τον
έστειλαν στο ΜΚΕ Λαρίσης για 4 χρόνια.
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Υπουργός Π. Καμμένος: Πρέπει να βραβεύσουμε
και τους άλλους που ήσαν στην Κύπρο.
Α. Χανδρινού: Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι
όλους. Δεν πολέμησαν όλοι. Υπάρχουν και μερικοί που λιποτάκτησαν και τα λάφυρα πολέμου
βρίσκονται στο Ναυτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Και αυτός που παράτησε την τορπιλάκατο πήγε Ναυτικός Ακόλουθος στην Ουάσινγκτον ενώ τον Χανδρινό που επέφερε πλήγμα
στον Τουρκικό θύλακα της Πάφου τον έστειλαν
Ναυτικό Ακόλουθο στο στόμα του λύκου στην
Άγκυρα.
Υπουργός Π. Καμμένος: Σχετικά με το ατύχημα.
Α. Χανδρινού: Δεν ήταν ατύχημα κ. Υπουργέ και φυσικά δεν το έψαξε η Ε.Υ.Π. Μπήκε ένα αυτοκίνητο
από Τουρκία και ένα γερανοφόρο από Κομοτηνή,
κάνοντας την «ζημιά».
Υπουργός Π. Καμμένος: Γιατί διαλέξατε την Γερμανία για νοσηλεία.
Α. Χανδρινού: Ένας φίλος ήξερε αυτό το κέντρο αποκαταστάσεως και το βασικότερο επειδή ο Υποδιοικητής του νοσοκομείου ήταν Έλληνας. Ύστερα
από πολλές ημέρες στο 425 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθ’ υπόδειξη του Αρχιάτρου του νοσοκομείου ζητήσαμε έναν γιατρό
από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για να τον
αναγνωρίσει ο Χανδρινός επειδή νόμιζε ότι ήτο
αιχμάλωτος των Τούρκων, ο γιατρός του Ναυτικού Νοσοκομείου που ήρθε στην Θεσσαλονίκη,
ζήτησε να τον εγχειρίσει ο ίδιος διαφορετικά ή
θα πέθαινε ή θα έμενε παράλυτος ή τρελός.

Ιστορικά

Υπουργός Π. Καμμένος: Τι έγινε στην Γερμανία.
Α. Χανδρινού: Προσπάθησε να τον δολοφονήσει μία
Σκοπιανή γιατρός αλλά το πρόλαβα και ευτυχώς
αυτή έπαθε καρδιακή προσβολή και ο Έλληνας
Υποδιοικητής ανέθεσε τον ρόλο της σε έναν Ινδό
ο οποίος και παρεδέχθη ότι τον έβαλε η εν λόγω
γιατρός να το πράξει. Ήσαν έτοιμοι να τον στείλουν σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και τότε ζήτησα
μία εβδομάδα προθεσμία από τον Έλληνα γιατρό. Έκρυψα όλα τα φάρμακα και σε μία εβδομάδα είχε επανέλθει τελείως σε φυσιολογικά
επίπεδα.
Υπουργός Π. Καμμένος: Πώς δεν πήγε μία από τις
κόρες στο ναυτικό;
Α. Χανδρινού: Το ζήτησε η μεγάλη κόρη και ο ίδιος
πικραμένος από την συμπεριφορά των συναδέλφων του, της είπε ότι θα της έκοβε τα πόδια.
Υπουργός Π. Καμμένος: Για τα εγγόνια τι λέτε;
Α. Χανδρινού: Όσο περνά από το χέρι μου δεν θα το
επιτρέψω μετά από 40 χρόνια δίωξης και πίκρας
από τις εκάστοτε ηγεσίες του Πολεμικού Ναυτικού. Λατρεύω το Πολεμικό Ναυτικό άλλα δεν θα
ήθελα τα εγγόνια μας να υποστούν καμία δίωξη.
Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο διαδίκτυο
του παριστάμενου στην εκδήλωση Αντιναυάρχου
Αθανάσιου Παναγόπουλου Π.Ν ε.α: «Ήταν πράγματι μία πολύ συγκινητική απονομή σήμερα. Επί μία
σχεδόν ώρα ο ΥΕΘΑ και οι τέσσερεις Αρχηγοί των
Κλάδων των ΕΔ άκουγαν από τα χείλη της Αμαλίας
Χανδρινού πρωτόγνωρα για όλους γεγονότα εκείνης
της ημέρας και όχι μόνον».
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Η Πρώτη Εμπλοκή του Πολεμικού Ναυτικού
στον Κυπριακό Αγώνα 1964
Παράκτιου Περιπολικού «ΦΑΕΘΩΝ» - «ΑΡΙΩΝ»
Γράφει ο Επίτιμος Αντιναύαρχος Άγγελος Χρυσικόπουλος εα ΠΝ

Σ

τις 25 Ιανουαρίου 2016 στο σπίτι της Κύπρου –στην Κυπριακή Πρεσβεία– τιμήθηκαν οι νεκροί του Π.Π. «ΦΑΕΘΩΝ» που
σκοτώθηκαν στις πρώτες Ναυτικές Επιχειρήσεις
στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1964. Στην τελετή
κληθήκαμε να παρασταθούμε, σαν πρώτοι Κυβερνήτες των Τορπιλακάτων του Κυπριακού Ναυτικού.
Έστω και με καθυστέρηση 52 χρόνων, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου, παρασημοφόρησαν τον Κυβερνήτη Ανθυποπλοίαρχο Δ.
Μητσάτσο Π.Ν., τώρα Πλοίαρχο Πολεμικής Διαθεσιμότητας –που έχασε τότε το δεξί του χέρι– και τίμησαν τους στενούς συγγενείς των νεκρών ηρώων που
έπεσαν υπέρ Πατρίδος.
Τους ονοματίζω: Επίκουρος Σημαιοφόρος Π.
Χρυσούλης, Υποκ. Α΄ Πυρ. Σ. Αγάθος, Υποκ. Α΄ Μηχ.
Ν. Πανάγος, Ναυτ. Αρμ. Ν. Καπαδούκας, Ναυτ. Μηχ.
Π. Θεοδωράτος και Ναυτ. Νοσ. Ν. Νιάφας, που αποκαταστάθηκαν και βαθμολογικά.
Βαριά τραυματισμένοι: Υποκ. Α΄ Μηχ. Ι. Γκιόκας,
Υποκ. Β΄ Μηχ. Δ. Ρεμουντάκης, Υποκ. Β΄ Ηλ. Κ. Κοφινάς και Ναυτ. Ρ/Ε Β. Τσιακάλης.
Η δράση του Π.Ν. εκείνη την εποχή –λόγω ειδικών συνθηκών και μυστικότητος– ήταν γνωστή στα
στελέχη μόνο από διηγήσεις, χωρίς επίσημη αναφορά. Το 1996 εκδίδω το βιβλίο «Αναμνήσεις από
το Κυπριακό Ναυτικό», στο οποίο καταγράφονται
προσωπικές απόψεις και βιώματα, παρά το ότι για
ορισμένα γεγονότα χρησιμοποιώ το ημερολόγιο της
Τορπιλακάτου Τ4 που κυβερνούσα και παράλληλα
αναφέρομαι στους πρωταγωνιστές με τα ψευδώνυμα των Κυπριακών μας ταυτοτήτων. Το 2012 συγκροτήσαμε μια άτυπη επιτροπή από τους Αντιναυάρχους ε.α. Γ. Δημητρόπουλο (Πρόεδρος-Ναυτικός
Διοικητής Κύπρου) και τους Κυβερνήτες των Τορπιλακάτων Κ. Δημητριάδη, Α. Χρυσικόπουλο, Γ. Δεμέστιχα και Ε. Ζαρόκωστα. Συγκεντρώθηκαν επίσημες
αναφορές, μαρτυρίες ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά,
ημερολόγια πλοίων και ό,τι άλλο χρήσιμο στοιχείο,
ώστε να καταγραφούν τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα. Οι πλήρεις φάκελοι

με τα στοιχεία και τις αναλύσεις παραδόθηκαν στο
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), στην Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού (ΙΥΝ) και τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ). Παράλληλα, με την φροντίδα Κ. Δημητριάδη και Γ. Δεμέστιχα, το 2013 εκδόθηκε το βιβλίο
με τίτλο «Ίδρυση του Κυπριακού Ναυτικού» (19641966). Το βιβλίο διανεμήθηκε στα Πλοία και τις Υπηρεσίες του Π.Ν. και ένας ικανός αριθμός αντιτύπων
παραδόθηκε στην Κυπριακή Πρεσβεία για την κατά
κρίση διανομή τους.
Θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω περιληπτικά ορισμένα γεγονότα της εποχής εκείνης για ενημέρωση,
αλλά και να γνωστοποιηθούν δράσεις στελεχών του
Π.Ν., πιστών στις ναυτικές μας παραδόσεις.
Αρχές του 1964 Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) υπό τον Ανθυποπλοίαρχο Ν. Κιοσσέ
Π.Ν. φτάνει στην Κύπρο με αποστολή εκπαίδευση
Βατραχανθρώπων, εντοπισμό και χαρτογράφηση
ακτών αποβάσεως και δολιοφθορές σε εγκαταστάσεις Τουρκοκυπρίων, που χρησιμοποιούνταν για
μεταφορά υλικών και προσωπικού από την Τουρ-

Ο Βομβαρδισμός του Π.Π. ΦΑΕΘΩΝ το 1964.
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Η ιδιόχειρη βεβαίωση του Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή.

κία. Στις αρχές Μαρτίου 1964 έγινε διείσδυση στον
Τουρκοκυπριακό Θύλακα της Μανσούρας - Κοκκίνων και κατεστράφησαν λιμενικές εγκαταστάσεις.
Ήταν η πρώτη επιχείρηση.
Αγοράζονται δύο παροπλισμένα Γερμανικά Περιπολικά 85 τόνων, με χρήματα του Κύπριου Επιχειρηματία Α. Λεβέντη, επισκευάζονται στον Ναύσταθμο
Σαλαμίνος (ΝΣ) και στα ναυπηγεία Περάματος, και
εξοπλίζονται με πυροβόλο Bofors 40 χλσ. και δυο
Oerlikon 20 χλσ. Παίρνουν τα ονόματα Π.Π. «ΦΑΕΘΩΝ» με Κυβερνήτη τον Ανθυποπλοίαρχο Δ. Μητσάτσο Π.Ν. ετών 27 και Παράκτιο Περιπολικό «ΑΡΙΩΝ» με Κυβερνήτη τον Ανθυποπλοίαρχο Ν. Μπέτση
Π.Ν. ετών 26.
Τα δύο περιπολικά με εγκιβωτισμένο τον οπλισμό και Σημαία εμπορικού καταπλέουν στην Λεμεσό στις 28 Ιουλίου 1964, όπου εξοπλίζονται και
αναλαμβάνουν αποστολές. Στις 7 και 8 Αυγούστου
συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των Κόλπων Μόρφου και Χρυσοχούς. Προσβάλλουν με τα πυροβόλα
τους τις Τουρκοκυπριακές θέσεις. Στις 8 Αυγούστου
η Κύπρος δέχεται σφοδρή Τουρκική αεροπορική
επίθεση, ακόμη και με χρήση βομβών Napalm. Το

Π.Π. «ΦΑΕΘΩΝ», με βλάβη στη μια μηχανή, χειρίζει αλλά μετά άνισο αγώνα πλήττεται καίρια και ο
Κυβερνήτης, αν και τραυματισμένος, προσαράζει
το σκάφος έχοντας αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Στην ίδια περιοχή είχαν αραιωθεί στην ξηρά,
πυροβόλα που στάλθηκαν από το Π.Ν. και τα οποία
έβαλαν κατά των επιτιθεμένων Τουρκικών Α/Φ. Aρχηγός ομοχειρίας Αρχικελευστής πυροβολικού Στέλιος Τριβυζάς.
Το ίδιο απόγευμα και ώρα 17:40 –όπως αναγράφεται στο ημερολόγιο του Πλοίου– το Π.Π. «ΑΡΙΩΝ»,
στον Κόλπο της Χρυσοχούς, δέχεται 4 επιθέσεις από
ισάριθμα Τουρκικά Α/Φ F-100. Ο Κυβερνήτης Ανθυποπλοίαρχος Ν. Μπέτσης Π.Ν. χρησιμοποιώντας
μεγίστη ταχύτητα, με ψυχραιμία, βάλλοντας με τον
οπλισμό του σκάφους και με επιτυχείς χειρισμούς,
αποφεύγει τις επιθέσεις και μόνο μια ριπή πολυβόλου πλήττει την αριστερή κουπαστή προκαλώντας
μικρές ζημιές που δεν επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα του σκάφους. Ο Ύπαρχος Επίκουρος Σημαιοφόρος Δ. Ξανθόπουλος, οι Υπαξιωματικοί και το
πλήρωμα αντιδρούν πειθαρχημένα και με περίσσεια θάρρους εκτελούν τις διαταγές του Κυβερνή-
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του. Τότε η Ναυτική Διοίκηση Κύπρου, φοβούμενη
ένα δεύτερο ολοκαύτωμα, επικοινωνεί με το Π.Π.
«ΑΡΙΩΝ» και προτρέπει τον Κυβερνήτη, να προσαράξει το σκάφος και να αποβιβάσει το Πλήρωμα. Ο
Κυβερνήτης αρνείται και μετά το πέρας της εμπλοκής, διατάσσεται να πλεύσει στην Λεμεσό για ανεφοδιασμό με καύσιμα και πυρομαχικά.
Τα μεσάνυχτα της 28.8.1964 ένα μικρό Τουρκικό
φορτηγό, λόγω πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών,
βυθίζεται στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Λατάκια
Συρίας. Το Π.Π. «ΑΡΙΩΝ» σπεύδει στην περιοχή, διασώζει και περιθάλπει τους ναυαγούς, και την επομένη καταπλέει στην Κυρήνεια. Ο πλοίαρχος και οι
ναυαγοί, με προσωπική συνοδεία του Κυβερνήτου,
μεταφέρονται και παραδίδονται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εξασφαλίζοντας τη σωματική τους ακεραιότητα από το δικαιολογημένα εξαγριωμένο πλήθος, που λίγες ώρες πριν δέχονταν τις
Τουρκικές βόμβες Napalm.
Η αντρειοσύνη και η ναυτική παράδοση σε όλο
της το μεγαλείο. Περί τον Οκτώβριο ο Ανθυποπλοίαρχος Ν. Μπέτσης Π.Ν. μετέβη στην Αλεξάνδρεια,
στο κλιμάκιο παραλαβής των Ρωσικών τορπιλακάτων. Κυβερνήτης αναλαμβάνει ο Έφεδρος Ανθυποπλοίαρχος Ι. Αντωνόπουλος, το πλοίο μετονομάζεται –προς τιμήν του Κύπριου Επιχειρηματία– σε
Π.Π. «ΛΕΒΕΝΤΗΣ», και συνεχίζει αποτελεσματικά τις
αποστολές και δράσεις στα Κυπριακά Νερά.
Μετά τις επιχειρήσεις του Αυγούστου, ο Ναύαρχος Γ. Καρβέλης Π.Ν. αναλαμβάνει καθήκοντα
Συμβούλου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και την
ευθύνη παραλαβής και μεταφοράς στην Κύπρο
Ρωσικού πολεμικού υλικού. Παραλαμβάνονται 6
Τορπιλάκατες με όλα τα παρελκόμενα, 32 άρματα
μάχης, πυροβόλα και αντιαεροπορικά, υλικό πυραύλων, υλικό επικοινωνιών, πυρομαχικά. Όλα αυτά
μεταφέρθηκαν με ένα μικρό Χιώτικο πλοίο, το «ΚΑ-

Ιστορικά
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ΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΣΕΣ», και εκφορτώθηκαν στη Ναυτική
Βάση στο Μπογάζι που πήρε το όνομα Ν.Β. «ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ» προς τιμήν του φονευθέντος Υπάρχου του
Π.Π. «ΦΑΕΘΩΝ».
Οργανώθηκαν Ναυτικοί Σταθμοί στην Κυρήνεια,
στο Λατσί και στον Ξυλοφάγου, ενώ παράλληλα
εγκαταστάθηκαν Radar για κάλυψη του Κυπριακού
χώρου και έγκαιρη προειδοποίηση. Τα Radar στον
Κορμακίτη δυτικά της Κυρήνειας, του Ριζοκάρπασου Ανατολικά στην Καρπασία και στην Αγία Νάπα
Νοτιοανατολικά της Αμμοχώστου, επανδρωμένα με
Υπαξιωματικούς και Ναύτες, προσέφεραν σπουδαίο
έργο στην άμυνα του νησιού. Δημιουργήθηκε ένα
Ναυτικό από το τίποτα, με πολύ λίγους ανθρώπους,
στελέχη του Ναυτικού μας, με πολλή δουλειά, ακόμη
και χειρωνακτική, για όλους. Βέβαια πρέπει να σημειώσω την αμέριστη συμπαράσταση των Κυπρίων.
Μας φρόντισαν, μας βοήθησαν, μας διέθεσαν μέσα
και υλικά ενώ οι στρατευμένοι ναύτες συμμετείχαν
με την νεανική ορμή τους. Όλα για την πατρίδα.
Ο Ανθυποπλοίαρχος Ν. Μπέτσης Π.Ν. δεν ζει
ανάμεσά μας. Θεωρώ όμως ελάχιστο χρέος προς τη
μνήμη του συμμαθητού μου στην ΣΝΔ και κυρίως
χρέος προς την οικογένειά του, να επισημάνω για
τον Κυβερνήτη του Π.Π. «ΑΡΙΩΝ»: Σεμνός, πειθαρχημένος, θαρραλέος, ψύχραιμος, αγαπητός στο
πλήρωμά του, πιστός στις παραδόσεις του Ναυτικού μας. Ουδέποτε καυχήθηκε για τη δράση του.
Νομίζω ότι έστω και μετά μισό και πλέον αιώνα,
το Πολεμικό Ναυτικό, έστω και μετά θάνατον, αξίζει
να τιμήσει τον Κυβερνήτη του Π.Π. «ΑΡΙΩΝ» Ανθυποπλοίαρχο Ν. Μπέτση Π.Ν., τον Ύπαρχο και το πλήρωμα. Έκαναν το καθήκον τους προς την πατρίδα
και, γιατί όχι, αποτελούν και αυτοί παράδειγμα για
τους νεώτερους, και συγχρόνως το Ναυτικό αποδεικνύει έμπρακτα ότι τιμά τα στελέχη του.

Η Κυπριακή ταυτότητα και το ψευδώνυμο του Ανθυποπλοιάρχου Ν. Μπέτση Π.Ν.
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«Επιχείρηση Πυρσός» (Operation Torch)
Μία απόβαση με ιδιαίτερη σημασία
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Π. Μουντανέας ΠΝ

Τ

ον Σεπτέμβριο του 1942, ένα υδροπλάνο
τύπου «Καταλίνα» συνετρίβει στ’ ανοιχτά του Καδίθ, μεταφέροντας τον οικονομικό υπολοχαγό Τζαίημς Τέρνερ, σαν ταχυδρόμο. Μετέφερε μία επιστολή του στρατηγού Μαρκ
Κλαρκ προς τον κυβερνήτη του Γιβραλτάρ, η οποία
ονομάτιζε Γάλλους πράκτορες στη Β. Αφρική και
έδιδε τις ημερομηνίες της απόβασης/εων «Πυρσός»
σαν 4 Νοεμβρίου 1942 (ενώ η πραγματική έγινε στις
8 Νοεμβρίου).
Η σορός του Τέρνερ, εξεβράσθη στην ακτή κοντά
στην Ταρίφα και την περισυνέλεξαν οι ισπανικές αρχές. Όταν η σορός επεστράφη στους Βρετανούς, η
επιστολή ήταν ακόμα πάνω του και οι ειδικοί ήταν
κατηγορηματικοί ότι η επιστολή δεν ανοίχτηκε. Οι
Γερμανοί είχαν τα μέσα να διαβάσουν την επιστολή
χωρίς να ανοιχτεί ο φάκελος, αλλά και αν το έκαναν,
προφανώς αποφάσισαν ότι αυτή η πληροφορία της
επιστολής είχε «φυτευτεί» άρα ήταν πλασματική
και την αγνόησαν. Η παραπλάνηση, πέτυχε έστω πιθανά και τυχαία.
Έτσι οδηγούμαι στις παρακάτω σκέψεις μου.
Όταν σχεδιάζεται μία επιθετική επιχείρηση εκείνο
που προέχει πάνω απ’ όλα είναι οι ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίησή της. Η δημιουργία
αυτών επομένως προϋποθέτει και ανάλογες προκαταρκτικές ενέργειες που θα αποσκοπούν και στην
παραπλάνηση του εχθρού. Το να έχει ο εχθρός έστω
και μερική άγνοια των όσων πρόκειται να συμβούν
δεν είναι και τόσο ουσιώδες, όσο είναι να αντιληφθεί αργά, τόσο όσο να μην προλάβει να έχει διαθέσιμο χρόνο για αποτελεσματική αντίδραση.
Εξ αυτών για την «Επιχείρηση Πυρσός» χρησιμοποιήθηκαν λίγο απ’ όλα, αλλά, κομβικό ρόλο «έπαιξε» έστω και η τυχαία, διά επιστολής, παραπλάνηση.
Την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Πυρσός» έφερε η τιτάνια αμερικανο - βρετανική απόβαση - εισβολή στην Γαλλοκρατούμενη Βόρεια Αφρική, κατά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που επιχειρήθηκε στις 8
Νοεμβρίου 1942, από ένα γίγαντα στόλο (αποβατικό) στα πλαίσια της Συμμαχικής εκστρατείας της Βόρειας Αφρικής που ακολούθησε στη συνέχεια.

Σχεδιασμός - Διεξαγωγή της επιχείρησης
Η απόβαση - εισβολή αυτή προγραμματίσθηκε μετά
την υπόσχεση των ΗΠΑ (Φραγκλίνος Ρούσβελτ) και της
Βρετανίας (Τσώρτσιλ) στη Σοβιετική Ένωση (Στάλιν)
για τη δημιουργία ενός δυτικού μετώπου προκειμένου να μειώσουν την ασκούμενη εκ μέρους των γερμανικών δυνάμεων πίεση στις αντίστοιχες σοβιετικές.
Η υπόσχεση αυτή είχε δοθεί στις 8 Μαΐου του
1942 στην Ουάσιγκτον με την ελληνική κωδική ονομασία «Αρκαδία».
Τον Δεκέμβριο του 1941, οι Βρετανοί προκειμένου και αυτοί να τύχουν της μείωσης της γερμανικής πίεσης υποστήριζαν σθεναρά πως μια τόσο μεγάλη και άμεση επιχείρηση από ευρωπαϊκό έδαφος
θα ήταν καταστροφική, αντιπροτείνοντας στις ΗΠΑ,
επί του ασφαλέστερου τα εδάφη της Γαλλίας στη Β.
Αφρική επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της
Μεσογείου και από εκεί μία ακόμη ασφαλέστερη
απόβαση στη Ν. Ευρώπη.
Η μεγάλη αυτή επιχείρηση που κατά τον σχεδιασμό της έφερε το όνομα «Γυμναστής» αλλά στην
εκτέλεσή της «Πυρσός», (συνειρμικά με το Άγαλμα
της Ελευθερίας), περιελάμβανε τρεις βασικές αποβάσεις (Καζαμπλάνκα, Οράν, Αλγέρι) έχοντας εννέα
αντικειμενικούς σκοπούς (ΑΝ.ΣΚ.) –σημεία απόβασης– με συνέπεια να περιλαμβάνει εννέα επιμέρους σχέδια αποβατικών επιχειρήσεων. Τελικά την
επιχείρηση θα εκτελούσαν ταυτόχρονα δύο αποβατικά κύματα· ένα των ΗΠΑ και ένα των Βρετανών.
Επικεφαλής της όλης επιχείρησης τέθηκε ο αντιστράτηγος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ έχοντας υπό τις
διαταγές του τον Βρετανό ναύαρχο Άντριου Κάννινγκαμ. Οι αεροπορικές δυνάμεις που θα ελάμβαναν
μέρος, για τις τρεις τελικά ταυτόχρονες αποβάσεις
είχε η κάθε μία τον δικό της διοικητή, ενώ οι διοικητές των χερσαίων δυνάμεων και για τις τρεις βασικές αποβάσεις της «Επιχείρησης Πυρσός» θα ήταν
Αμερικανοί στρατηγοί που απ’ τη στιγμή που θα
έβγαιναν στην ξηρά θα συγκροτούσαν την 1η Στρατιά υπό τον Βρετανό αντιστράτηγο Κένεθ Άντερσον.
Αναπληρωτής διοικητής ορίσθηκε ο Αμερικανός
υποστράτηγος Μαρκ Κλαρκ.
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Φίλια εδάφη στην επιχείρηση αυτή, ήταν η Αλεξάνδρεια, η Μάλτα στο μέσον της Μεσογείου, και
τέλος το Γιβραλτάρ το οποίο λόγω της απόλυτης
ουδετερότητας, με αποτέλεσμα να είναι ο σημαντικότερος σταθμός ανεφοδιασμού και ελλιμενισμού
συμμαχικών πολεμικών πλοίων και στάθμευση αεροσκαφών. Έτσι η υλοποίηση αποφασίστηκε τέσσερις μέρες μετά τη διάσπαση των Γραμμών του
Άξονα στο Ελ Αλαμέιν, (4 Νοεμβρίου 1942), μετά
από αγώνα 10 ημερών της 8ης στρατιάς υπό τον
Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ, ξεκίνησε, η εφαρμογή
της «Επιχείρησης Πυρσός» τις πρώτες πρωινές ώρες
της 8ης Νοεμβρίου του 1942.
Η διεξαγωγή της «επιχείρησης» ακολουθώντας
επακριβώς το σχέδιο εκδηλώθηκε με σημεία προσγειάλωσης του μεν πρώτου κύματος στις ακτές των
πόλεων Σάφι, Καζαμπλάνκα και Μεχντία του Μαρόκου, σε μορφή προσβάλλουσας τρίαινας, το δε δεύτερο κύμα εκατέρωθεν του λιμένος Οράν και το τρίτο κύμα στις ακτές των πόλεων Αλγερίου, Μπούζι,
Φιλιπβίλ και Μπον σε μορφή εν σειρά επάλληλης
προσβολής. Από δε την επομένη μέρα της απόβασης όλοι οι ΑΝΣΚ είχαν επιτευχθεί πλην της Καζαμπλάνκας που ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου
1942, λόγω της παρουσίας των εκεί γερμανικών δυνάμεων όπου και σημειώθηκε ναυμαχία.
Είναι γεγονός ότι ο στρατάρχης Πεταίν διατηρούσε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους Βρετανούς μέσω πρακτόρων. Ταυτόχρονα ο αμερικανός
πρόξενος του Αλγερίου, βολιδοσκόπησε τη θετική
στάση των Γαλλικών Δυνάμεων του Βισύ, ότι μια
ενδεχόμενη απόβαση των Συμμάχων, με απώτερο
σκοπό την απελευθέρωση της Γαλλίας, γνωρίζοντας
ότι «επίσημη» συναίνεση της Γαλλίας θα ήταν καταστροφική, παραβιάζοντας σημαντικό όρο της συνθηκολόγησής της με τους Γερμανούς.
Γενικά η αντίσταση των Γάλλων ήταν πολύ περιορισμένη, χωρίς να παρατηρηθεί μετακίνηση δυνάμεων στα τρία σημεία απόβασης, παρ’ ότι τα συμμα-

Ντουάιτ Αϊζενχάουερ
Αρχηγός
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χικά πλοία έκαναν την επιχείρηση χωρίς συσκότιση.
Τα παραπάνω καταμαρτυρούν και οι αριθμοί
των εκατέρωθεν απωλειών σε έμψυχο υλικό που κυμαίνεται μεταξύ του 0.5 - 0,9% των αντιμαχομένων.
Έτσι και οι τρεις στην ουσία (ΗΠΑ - Βρετανία,
Γαλλία του Βισύ), ανασυγκροτήθηκαν στις 10 και 11
Νοεμβρίου 1942. Από εκεί και πέρα συντασσόμενοι
όλοι οι Γάλλοι τοπικοί διοικητές με τους Συμμάχους,
άνοιξαν το δρόμο για την εκστρατεία της Β. Αφρικής
προς Μπιζέρτα και Τυνησία.
Αυτή λοιπόν η επιτυχής «Επιχείρηση Πυρσός»
που ολοένα γινόταν πιο αδιαμφισβήτητη, ήταν η
αρχή για την Απόβαση στη Σικελία και ο στρατηγός
Αϊζενχάουερ, ο επικεφαλής της «Επιχείρησης Πυρσός» διορίστηκε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής
Β. Αφρικής και Μεσογείου.
Όταν στις 6.6.1964 ο στρατηγός Ντε Γκωλ αρνείται να παραστεί στον εορτασμό των 20 χρόνων της
«Επιχείρησης Πυρσός» είπε:
«Η απόβαση ήταν ένα αγγλοσαξωνικό εγχείρημα
από το οποίο αποκλείστηκε η Γαλλία. Είχαν αποφασίσει να εγκατασταθούν στη Γαλλία ως εχθρικό
κατεχόμενο έδαφος. Και θέλετε να παραστώ στις
τελετές του εορτασμού του «Πυρσός» που ήταν
πρελούδιο για δεύτερη κατοχή; Όχι, όχι, όχι μην με
υπολογίσετε».
Τότε, χωρίς να τον ακούσει βέβαια, τον πλησίασε
ο επιτελής του και του είπε: «Μήπως κάνετε λάθος
κ. Πρόεδρε; Γνωρίζετε, τι είπε, ο Τσώρτσιλ για τη διαφορά μεταξύ θάρρους και τόλμης;
Αν όχι, τότε σας το λέω.
«Με το θάρρος αντιμετωπίζεις μία κατάσταση
αλλά με την τόλμη την δημιουργείς».
https://el.wikipedia.org/wiki/Επιχείρηση_Πυρσός.
φωτό ειλημμένες στις 16.11.2015 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/Επιχείρηση_Πυρσός#/media/
File:General_of_the_Army_Dwight_D._Eisenhower_1947.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/Επιχείρηση_Πυρσός#/media/File:INF3-6_Portrait_of_Admiral_Sir_
Andrew_Cunningham_(c._1943).jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/Επιχείρηση_Πυρσός#/media/File:Anderson_1943.jpg

Κέννεθ Άρθουρ Άντερσον
ΑΝΣΚ Αλγερίας - 1ης στρατ.

Άντριου Κάννινγκαμ
Υπαρχηγός
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Στον Παναγιώτη Τέτση
το βραβείο «Γ. Μόραλης»
Στον υπό βράβευση Ακαδημαϊκό και καθηγητή
εικαστικών τεχνών κ. Παναγιώτη Τέτση
Επιμέλεια: Υποναυάρχου εα Νικολάου Τσαπράζη ΠΝ
Σημαιοφόρου εα Κων/νου Λέσση ΠΝ
Έτος Γιάννη Μόραλη ανακηρύσσεται το 2016 από
την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννηση
του αείμνηστου ζωγράφου. Επιπλέον, θεσπίζεται
για πρώτη φορά το Βραβείο Εικαστικών Τεχνών
«Γιάννης Μόραλης», το οποίο θα απονέμεται κάθε
δύο χρόνια σε εξέχουσες προσωπικότητες των εικαστικών τεχνών. Φέτος το βραβείο θα δοθεί στον
εικαστικό και ακαδημαϊκό Παναγιώτη Τέτση. Η
απονομή θα γίνει στις 29 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
Κύριε Καθηγητά και Ακαδημαϊκέ Παν. Τέτση η ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ) με αισθήματα ικανοποίησης και χαράς
πληροφορήθηκε από τον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο
τη διάκριση και βράβευσή σας με το βραβείο «Γιάννης Μόραλης» του Υπουργείου Πολιτισμού από την
α.ε. τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Με τη διάκρισή σας αυτή αναδεικνύεται έτσι περισσότερο το σημαντικό έργο που επιτελέσατε και επιτελείτε στον τομέα των εικαστικών τεχνών και όχι μόνο.
Είναι προνόμιο της ΕΑΑΝ να συνεργάζεται με δια-

κεκριμένους επιστήμονες όπως εσείς. Δεν ξεχνούμε
κ. καθηγητά ότι εσείς διανθίσατε με τις αγιογραφίες
σας τον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου στο ΚΕ/ΠΑΛ όταν
υπηρετούσατε στο δοξασμένο Πολεμικό Ναυτικό.
Επιτρέψτε μας να σας ευχαριστήσουμε και να σας
ευχηθούμε ολοψύχως υγεία, δύναμη και μακροημέρευση διότι έχετε ακόμη να προσφέρετε πολλά.
Με σεβασμό και εκτίμηση
Ενώ τα παραπάνω λόγια εγράφησαν για να τιμήσουν τον καλλιτέχνη (ζωγράφο, καθηγητή εικαστικών τεχνών, ακαδημαϊκό και επίλεκτο συνεργάτη
του περιοδικού μας «Θ.Α.» ο Παναγιώτης Τέτσης,
δεν πρόλαβε να τα διαβάσει διότι απεδήμησε εις
Κύριον κάνοντας φτωχότερη την Ακαδημία Αθηνών,
το Πολυτεχνείο και το περιοδικό μας. Ο Διευθυντής
του περιοδικού «Θ.Α.» και ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ
απευθύνουν αυτά τα λόγια ως πνευματικό μνημόσυνο στον άξιο Έλληνα και άνδρα που τίμησε την
πατρίδα του και μας έκανε υπερήφανους.
Αιωνία του η μνήμη
«Παναγιώτης Τέτσης» φωτό ειλημμένη στις 14-4-2106 από το: http://www.naftemporiki.gr/fu/p/10673
92/638/10000/0x0000000000f91035/1/panagiotis-tetsis.jpg
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O Γερμανός Σαμαρείτης
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (ΥΙ), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Ε

κείνο το ξεχαρβαλωμένο και άχρηστο παληό Ford,
παρατημένο για μήνες έξω από το φούρνο δεν
απασχολούσε κανένα· τους έφτανε ότι δεν περνούσαν
από εκεί, άλλα αυτοκίνητα καθώς προτιμούσαν να διατρέχουν, με χαμηλή ταχύτητα την κεντρική και μόνη
άσφαλτο οδό Παπαστράτου. Κι ενώ κανείς δεν σκέφτηκε ν’ αποσύρει το «λείψανο» εκείνο με τα ξεχαρβαλωμένα καθίσματα, τα σκουριασμένα σίδερα και ελατήρια, που μόνο η περιέργεια των παιδιών μπορούσε
να αναδείξει σε εφιάλτη κίνδυνο για τα ίδια, το άθλιο
αυτό απομεινάρι ήταν μαγνήτης για τα παιδιά, που τα
περισσότερα δεν είχαν μπει σε αυτοκίνητο και σ’ αυτό
είχαν την ευκαιρία να μπαινοβγαίνουν ανενόχλητα.
Ήταν λίγο μετά την άτακτη αποχώρηση των Ιταλών
από το Αγρίνιο και οι Γερμανοί κατακτητές που τους
διαδέχτηκαν, έσερναν την κακή τους φήμη για τα δεινά
που προκαλούσαν από όπου περνούσαν, τους λαούς
που κατακτούσαν τον ένα μετά τον άλλον. Εμείς, βέβαια τα παιδιά δεν πήραμε είδηση ούτε πώς έφυγαν
οι Ιταλοί ούτε πώς μπήκαν και από ποια σύνορα της
χώρας οι κακοί Γερμανοί.
Στο σπίτι δεν γινόνταν συζητήσεις και αναπαραγωγή των ειδήσεων. Ο πατέρας λιγομίλητος, η μάνα περίφροντις και ανήσυχη μας ξεπροβόδιζε για το παιχνίδι
με παραινέσεις: όχι τσακωμοί και ήρεμα παιγνίδια.
Τα μεγαλύτερα αδέλφια μου δεν σύχναζαν, δηλαδή
δεν τους επιτρεπόταν οι «κοσμικές» συγκεντρώσεις· χοροί και τα ξενόφερτα «πάρτυ», που ακούγαμε ότι γίνονταν στα σπίτια και πριν φύγουν οι Ιταλοί. Πολύ αργότερα μάθαμε ότι σ’ αυτά τα πάρτυ γινόταν μύηση στην
Αντίσταση στους κατακτητές. Ωστόσο πρώτοι εμείς τα
παιδιά μάθαμε ότι στο πενταόροφο μέγαρο του Κόκκαλη
και στο ίδιο το διαμέρισμα της οικογένειας στον τελευταίο όροφο είχαν επιτάξει δωμάτια κι εγκαταστάθηκαν
δύο αξιωματικοί Γερμανοί. Και κάτι ακόμα που μας αφορούσε. Την άλλη μέρα είδαμε τη μεγάλη αυλή μπροστά
στα Παπαθανασέικα στον πίσω δρόμο που παίζαμε ανενόχλητα, κατειλημμένο και απροσπέλαστο σε μας. Κιβώτια από σανίδα, μικρά και μεγάλα, άδεια γέμιζαν όλο το
χώρο και στη μέση ένας Γερμανός χωρίς καπέλο με ένα
σφυρί στο χέρι κάρφωνε και ξεκάρφωνε και στοίβαζε τα
κιβώτια στην άκρη, με τάξη. Βγαίνοντας από το σπίτι με
τις δυο μικρότερες αδελφές μου 6 και 4 ετών στάθηκα έκπληκτη στο πεζοδρόμιο, σαν να περίμενα απάντηση από

τον Γερμανό πότε θα πάρει από την αυλή τα κιβώτια και
να μας την παραδώσει για τα παιχνίδια μας.
Ο Γερμανός σαν να κατάλαβε κι αυτός το λόγο της
σιωπηλής επίσκεψής μας, μας χαμογέλασε ενώ μας
έδωσε να καταλάβουμε ότι έπρεπε ν’ απομακρυνθούμε κι αυτό, βέβαια κάναμε.
Ο πατέρας μας είχε ήδη ειδοποιήσει, να μην πλησιάσουμε καθόλου στην αυλή με τα κιβώτια. «Οι Γερμανοί δεν αστειεύονται»· είχε ακούσει ότι ένα αγόρι από
άλλη γειτονιά επέμεινε να ψάχνει ανάμεσα στα άδεια
κιβώτια -από μερικά ξεχείλιζαν ίχνη μαρμελάδας- και
δεν υπάκουσε στο Γερμανό που του έκανε νόημα να
φύγει, το κυνήγησε αλλά δεν επέμεινε, όταν το παιδί,
πιο γρήγορο χάθηκε τρέχοντας στο παρακάτω στενό.
Από εκείνη την ημέρα τα παιδιά βρήκαν παιχνίδι
στο παράμερο δρόμο μετά τη στροφή.
Πού να φανταστεί ο πατέρας, ότι ο κίνδυνος από τα
κιβώτια με τα καρφιά και τον Γερμανό που τα φύλαγε,
παραφύλαγε λίγο πιο κάτω, στη στροφή του δρόμου
και μέσα στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο.
Θα ήταν απόγευμα όταν οι δύο μικρές αδελφές μου
ξέφυγαν από την επίβλεψη της μάνας και βρέθηκαν να
παίζουν έξω από το φούρνο, μπαινοβγαίνοντας μαζί
με άλλα συνομήλικά τους παιδιά στο ξεχαρβαλωμένο
αυτοκίνητο, όταν είδαμε με τρόμο το 15χρονο γειτονόπουλο, το Νιόνιο Κόκκαλη, κρατώντας στα χέρια του
ένα νήπιο και να παραδίδει στη μάνα μου τη μικρή μου
αδελφή.
Όπως ήταν φυσικό το θέαμα τάραξε όλους και τη
μάνα, που αλλόφρονη πάλευε να σταματήσει το αίμα
που έτρεχε από την πληγή, με ό,τι υπήρχε στο σπίτι
βαμβάκι, γάζες και να μην το κατορθώνει. Αυτό που την
αναστάτωσε ήταν η πληγή στη βουβωνική χώρα κι ενώ
στο σπίτι εξελισσόταν το δράμα, απ’ έξω μαζεύονταν κόσμος μικροί και μεγάλοι, για να μάθουν τι έγινε και πώς,
είδαμε, το Γερμανό αξιωματικό να παραμερίζει τους συγκεντρωμένους και να κατευθύνεται προς το παιδί.
Ντόκτορ, ντόκτορ είπε στη μητέρα που κατάλαβε
και του άφησε ελεύθερο το πεδίο καθώς τον είδε ν’
ανοίγει ένα κουτί, να βγάζει από μέσα μια σύριγγα και
να ετοιμάζει την ένεση με αντιτετανικό ορό. Έγινε απόλυτη ησυχία μόνο η μικρή κλαυθμύριζε στην αγκαλιά
της μητέρας της. Έκλεισε πρώτα την πληγή με γάζες,
που έβγαλε από το κουτί του και μετά έκανε την ένεση.
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Με νοήματα καθησύχασε τη μητέρα μου· συνέστησε ησυχία για το παιδί, χαιρέτισε στρατιωτικά και βγήκε από το σπίτι, ενώ οι συγκεντρωμένοι παραμέριζαν
με σεβασμό για να περάσει. Η αναπάντεχη σε κάθε περίπτωση εμφάνιση του Γερμανού γιατρού να σπεύσει
μόνος του να προσφέρει βοήθεια στο τραυματισμένο
μικρό παιδί, διαδόθηκε αμέσως στην γύρω περιοχή
και στην οικογένειά μου, η ευγνωμοσύνη θα τον συνόδευε, όσο κράτησε η διαμονή του ίδιου του Γερμανού
αξιωματούχου στο γειτονικό σπίτι, και το τέλος του πολέμου, χωρίς να μάθουμε αν γύρισε κι αυτός από τον
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πόλεμο σώος στο δικό του σπίτι. Και χωρίς να έχουμε
ξεδιαλύνει τελείως το μυστήριο της παρέμβασης του
Γερμανού γιατρού που έσωσε το παιδί μας. Πώς έμαθε
για το συμβάν; Ποιος τον ειδοποίησε για τον κίνδυνο
που διέτρεχε το μικρό κορίτσι κι έφτασε σαν άγγελος
εξ ουρανού για να σώσει από το φοβερό τέτανο το μικρό ελληνόπουλο;
Κάποιος είπε ότι ήταν Αυστριακός. Τι σημασία έχει;
Σ’ όλες τις φυλές της γης σ’ όλους τους λαούς υπάρχουν
Άνθρωποι και κτήνη. Δεν είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν παντού είναι ο πόλεμος απάνθρωπος.

Υγεία - Αταραξία - Ευδαιμονία
Γράφει η Υποναύαρχος (ΥΝ) εα Β. Παπαμιχαήλ ΠΝ

Υ

γεία είναι η πλήρης σωματική και ψυχική ευεξία του ανθρώπου. Για τη διατήρηση της υγείας απαιτείται η
δέουσα προσοχή με το να χρησιμοποιούμε ό,τι είναι απαραίτητο (υγιεινό - αναγκαίο) αποφεύγοντας ό,τι
είναι επιβλαβές - άχρηστο. Η ψυχική ευεξία επιτυγχάνεται με ήρεμη ζωή χωρίς άγχος και φόβους. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, ο άνθρωπος ν’ απαλλαγεί από φόβους και δεισιδαιμονίες και απερίσπαστος να ασχοληθεί με την παιδεία, με τα της πόλης του και την επίτευξη της Ευτυχίας - Ευδαιμονίας του. Τι είναι ευδαιμονία;
Κατά τον Σωκράτη είναι η ΑΡΕΤΗ αυτά κατά τον Πλάτωνα μπορεί να επιτευχθεί με τη γνώση του κόσμου των
ιδεών και την ομοίωση με το Θείον. Οι αρετές (σοφία-ανδρεία-σωφροσύνη) συνδυαζόμενες γεννούν τη Δικαιοσύνη.
Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία επιτυγχάνεται με διανοητικές αρετές και με την άσκηση ηθικών αρετών.
Ο Επίκουρος θεωρεί ως ευδαιμονία την ηρεμία, τη γαλήνη της ψυχής και την απουσία του πόνου από το σώμα,
στοιχεία που οδηγούν στη διατήρηση της υγείας, όπως προκύπτει από τον ορισμό της και συνεχίζει: ευτυχισμένη
ζωή είναι η απαλλαγμένη από φόβους - δεισιδαιμονίες - οδυνηρές σκέψεις. Η δημιουργία ενάρετων πολιτών με
την κατάλληλη παιδεία είναι ένας τρόπος που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευδαιμονία, διότι ο ενάρετος
είναι ευτυχής δεν έχει φόβους και χαρακτηρίζεται από «Αταραξία ψυχής», ζει φρόνιμα, δίκαια, ηθικά. Η κατωτέρω
σύνοψη του Επίκουρου περιέχει στοιχεία «Αταραξίας της ψυχής» με σκοπό την ευδαιμονία.
- Θεόν άφοβον (Ο Θεός αγάπη εστί)
- Θάνατον αναίσθητον (αιώνιος ύπνος - αιώνια ζωή)
- Αγαθόν εύκτητον (εφικτόν)
- Το κακόν ευκαρτέρητον (το υπομένειν)
Η λιτότητα που επεβλήθη τα τελευταία χρόνια έχει άμεση σχέση με την κρίση αξιών, με αποτέλεσμα πενία, ανεργία, αμέτρητες δυσκολίες πολλών πολιτών. Μέσα από αυτήν αναδείχθηκε η αλληλεγγύη, αλλά και η ολιγωρία και η
ανεπάρκεια της πολιτείας. Η μη επίλυση των περίπλοκων κοινωνικών προβλημάτων έχει γίνει κοινή πλέον συνείδηση και οι πολίτες στρέφονται σε αναζήτηση λύσεων για άμεσες αλλαγές και τη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών,
βασιζόμενες στις αρχές Ισονομίας - Ηθικής - Δικαιοσύνης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο βομβαρδισμός
από τα ΜΜΕ σε καθημερινή βάση επί σειρά ετών, για περικοπές μισθών, συντάξεων, κόκκινα δάνεια, grexit, προκλήσεις στο Αιγαίο με κορύφωση τα καραβάνια των προσφύγων - μετανστών, σκοπό έχουν τη δημιουργία ανασφάλειας
των πολιτών και αποδυνάμωση της χώρας για εφαρμογή των μνημονίων και (άλλων μη διαφαινόμενων επιδιώξεων
- σκοπών) υπέρ των δανειστών, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι διεθνείς κανόνες δικαίου. Επίσης παρατηρείται και
η εξής παραδόξότητα: ν’ αντιμετωπίζεται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μη μέλος της.
Η άμυνα των πολιτών που λοιδορούνται θα είναι το ΑΦΟΒΟΝ. Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ και η καθαρότητα του νου, ενάντια
στις επιδιώξεις των ισχυρών κατά της πατρίδας. Η ύβρις που συντελείται θα επαναφέρει τη Νέμεση, η οποία θα
μετρήσει... και θα χτυπήσει τους υπαίτιους ΕΝΘΕΝ και ΕΝΘΕΝ.
ΕΝ ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΕΣΕΣΘΑΙ «Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΣΤΙ»

31

32

Ελεύθερο Βήμα

Κοινωνικά

Μάρτιος • Απρίλιος 2016

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
ΜΕΛΕΤΗ:

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Dr. Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου MD PhD FESC ΠΝ
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ
Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ
Παρουσίαση - Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος ΠΤ-ΗΝ, εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ο

σημερινός φονιάς στο Δυτικό κόσμο είναι το
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Κύρια αιτία
του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι η απόφραξη μίας στεφανιαίας αρτηρίας που τροφοδοτεί με
αίμα την καρδιά. Συνήθως η απόφραξη προκαλείται από έναν θρόμβο αίματος. Οι θρόμβοι σχηματίζονται μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες λόγω ρήξης μίας προϋπάρχουσας αθηρωματικής πλάκας.
Η αθηρωματική πλάκα, με τη σειρά της, δημιουργείται από τη σταδιακή συσσώρευση λιπιδίων τα
οποία επικάθονται στα τοιχώματα της αρτηρίας και
είναι μια διεργασία που διαρκεί χρόνια και ονομάζεται αθηροσκλήρωση.
Από την διαδικασία αυτή κινδυνεύουν περισσότερο οι άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω, με προδιαθεσικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, η αυξημένη χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο
σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος, η καθιστική ζωή,
η έντονη ανταγωνιστικότητα στον επαγγελματικό
χώρο. Κάθε παράγοντας δρα αθροιστικά με άλλους
που ενδεχόμενα συνυπάρχουν αυξάνοντας το συνολικό κίνδυνο. Η εμφάνιση του εμφράγματος στις
γυναίκες είναι πιο σπάνια. Παλαιότερα η σχέση εμφάνισης του εμφράγματος στους άνδρες και στις
γυναίκες ήταν 5 προς ένα. Σήμερα η σχέση αυτή είναι 3 προς ένα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
γυναίκες σήμερα μπήκαν στο στίβο της ζωής με τους
προδιαθεσικούς παράγοντες του άνδρα. Στις γυναί-

κες που πάσχουν από διαβήτη, είναι καπνίστριες και
βρίσκονται σε εμμηνόπαυση ή παίρνουν αντισυλληπτικά η σχέση αυτή τείνει να εξισωθεί.
Οι συχνότεροι παράγοντες εμφράγματος είναι:
1. Κάπνισμα. Το κάπνισμα τσιγάρων, πούρων ή πίπας, όπως επίσης και το παθητικό κάπνισμα, έχει συσχετισθεί με όλες τις μορφές καρδιαγγειακής νόσου,
καθώς και με παθήσεις των πνευμόνων και με νεοπλασίες. Η διακοπή του καπνίσματος ελαττώνει τον
κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων
τουλάχιστον στο μισό, ενώ σε άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου το μέτρο αυτό επιφέρει την πλέον εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην
πρόληψη επανεμφάνισης καρδιακού επεισοδίου.
2. Παχυσαρκία. Η παχυσαρκία αποτελεί πλέον
επιδημία στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Η συσχέτιση του αυξημένου δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ
= Σωματικό Βάρος / Ύψος2) σχετίζεται γραμμικά με
την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η διατήρηση του ΔΜΣ σε επίπεδα 20-25 kg/m2 είναι η
βέλτιστη προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση
καρδιαγγειακής νόσου.
3. Καθιστική ζωή. Η σωματική δραστηριότητα
και η τακτική αερόβια άσκηση έχει φανεί ότι προστατεύουν αποτελεσματικά έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μισή ώρα καθημερινής αερόβιας
άσκησης, όπως π.χ. περπάτημα, αρκούν για να προστατευτεί η υγεία των αγγείων.
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4. Δυσλιπιδαιμία. Τα αυξημένα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, και ιδιαίτερα της LDL («κακή»
χοληστερόλη) σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση
καρδιαγγειακών επιπλοκών. Οι δυσλιπιδαιμίες μπορεί να σχετίζονται με τη διατροφή και τον καθιστικό
τρόπο ζωής, υπάρχουν όμως και κληρονομούμενες
μορφές που μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση
αθηροσκλήρωσης από μικρή σχετικά ηλικία. Η αντιμετώπιση της πάθησης στηρίζεται σε συνδυασμό
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων και κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Ο στόχος της θεραπείας είναι
διαφορετικός για κάθε ασθενή ανάλογα με τους
υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου και ο τρόπος
αντιμετώπισης θα αποφασιθεί με τη βοήθεια του
θεράποντος ιατρού.
5. Αρτηριακή υπέρταση. Η αυξημένη αρτηριακή
πίεση αποτελεί μείζονα παράγοντα για την εμφάνιση
καρδιαγγειακών νοσημάτων και αρρυθμιών, όπως
η κολπική μαρμαρυγή. Η ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης σε χαμηλά επίπεδα στους ασθενείς επιτυγχάνεται με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα και όταν αυτά
δεν επαρκούν, με τη χορήγηση κατάλληλης αντιϋπερτασικής αγωγής. Η πρώιμη αντιμετώπιση της
αρτηριακής υπέρτασης επιφέρει σημαντικά οφέλη
και προστατεύει τους πάσχοντες από την εμφάνιση
καρδιαγγειακών επεισοδίων (ελάττωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ποσοστό έως 35%
και των εμφραγμάτων σε ποσοστό έως 20%).
6. Σακχαρώδης διαβήτης. Η εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη (αυξημένο σάκχαρο αίματος) σχετίζεται με βλάβες των μικρού και μεσαίου μεγέθους
αρτηριών του οργανισμού (μικροαγγειοπάθεια και
μακροαγγειοπάθεια αντίστοιχα). Οι ασθενείς που
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη θεωρούνται εξ
ορισμού ως υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, και ως τέτοιοι ωφελούνται
από παρεμβάσεις σε όλους τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Σήμερα, επίπεδα
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ένας δείκτης της
καλή ή μη ρύθμισης σακχάρου αίματος) < 6,5% θεωρούνται σημαντικός στόχος για την προστασία των
ασθενών αυτών.
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου και γενικά οι επιπλοκές της αθηροσκλήρωσης αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα και κατά συνέπεια πρώτο
στόχο για τα συστήματα υγείας των λεγόμενων
αναπτυγμένων χωρών. Για να αντιληφθεί κανείς το
μέγεθος του προβλήματος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούν ετησίως 4 εκατομμύρια θανάτους
σε ολόκληρη την Ευρώπη, άνω του 1,5 εκατομμυρίου εκ των οποίων αντιστοιχούν στις χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισοδυναμεί με το ήμισυ
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περίπου όλων των θανάτων στην Ευρώπη (48%) και
στην Ε.Ε. (41%). Μετά τις παθήσεις αυτές έπονται τα
τροχαία ατυχήματα και οι ογκολογικές νόσοι.
Στον ελληνικό πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη
την κατανομή της ηλικίας, η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου εκτιμήθηκε ότι είναι 110 θάνατοι ανά
100.000 άτομα. Ας υπολογίσει κανείς ότι στα μεγάλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία και στις στεφανιαίες
μονάδες τους εισάγονται 5-6 εμφράγματα σε κάθε
εφημερία και πολλά από αυτά αποτελούν πρώτη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Ακόμα χειρότερα,
ας συνυπολογιστεί ότι ένας στους πέντε που υφίστανται έμφραγμα δεν καταφέρνουν να φθάσουν
στο Νοσοκομείο και καταλήγουν πριν προλάβουν
να δεχθούν ιατρική βοήθεια.
Αναμφίβολα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης
του εμφράγματος είναι η πρόληψη και συγκεκριμένα
η αποφυγή ή η δραστική αντιμετώπιση των τροποποιήσιμων προδιαθεσικών του παραγόντων. Όλων δηλαδή των παραγόντων εκτός της κληρονομικότητας,
του φύλου και της ηλικίας που είναι προφανώς μη
τροποποιήσιμοι. Όταν παρόλα αυτά εκδηλωθεί έμφραγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης
είναι η πρωτογενής αγγειοπλαστική που οφείλει να
εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό. Για να επιτευχθεί
αυτό πρέπει να υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα
μεταφοράς των εμφραγμάτων σε οργανωμένες Καρδιολογικές Κλινικές με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και
ιατρούς, επεμβατικούς καρδιολόγους, νοσηλεύτριες
και τεχνολόγους σε 24ωρη βάση.
Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι σε μια τέτοια προσπάθεια: ο χρόνος από την έναρξη του πόνου μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ να μην υπερβαίνει τα 2-4
λεπτά, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ μέχρι τη μετάβαση
στο κατάλληλο κέντρο να πραγματοποιείται εντός
μισής ώρας και ο χρόνος από την προσέλευση στο
Νοσοκομείο μέχρι τη διάνοιξη του αγγείου να είναι
λιγότερος από 60 με 90 λεπτά. Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη υπάρχει επαρκής ενημέρωση αλλά
και κατάλληλο σύστημα μεταφοράς και έγκαιρης
αντιμετώπισης. Ευθύνη του δικού μας Υπουργείου
Υγείας είναι η εδραίωση ενός αντίστοιχου δικτύου
σε ολόκληρη τη χώρα, όπου υπολογίζεται ότι το 80%
των περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν με
πρωτογενή αγγειοπλαστική.
Η απάντηση λοιπόν σε αυτή την επιθετική νόσο
είναι η επιθετικότερη πρόληψη αλλά και η οργάνωση, ώστε να προσφέρουμε πραγματικά ταχεία και
αποτελεσματική αντιμετώπιση σε κάθε ασθενή που
υφίσταται έμφραγμα.
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Γράφoυν oι: Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Η φυσιογνωμία της Ελληνικής Κοινωνίας

Σήμερα στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες
είναι διάχυτη η πνευματική και ιδεολογική σύγχυση σε σχέση με τους μετανάστες. Ένα συνοθύλευμα
ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων με διαφορετικούς σκοπούς και επιδιώξεις χωρίς έλεγχο και καθοδήγηση από μια κρατική εξουσία στο έλεος των
ανθρωπιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ, κατοικούν
μέσα στα αντίσκηνα, μπροστά σε εκκλησίες και
άλλους δημόσιους χώρους, εμποδίζοντας τους ντόπιους κατοίκους από τις καθημερινές συνήθειές
τους και ασχολίες, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό
μείγμα που κανείς δεν ξέρει, πότε θα εκραγεί.
Η ελληνική κοινωνία απεκδύεται πάσης ευθύνης
γι’ αυτό το μπάχαλο που δημιούργησε με δική της
ευθύνη με τη διαφορά ότι δεν θέλει να το καταλάβει και ρίχνει την ευθύνη σε κάθε περίπτωση και
εποχή στους άλλους. Ποιοι είναι όμως οι άλλοι; Κατά
τη Μικρασιατική καταστροφή έφταιγαν οι Γάλλοι,
για τον εμφύλιο έφταιγαν οι Άγγλοι, για τη δικτατορία έφταιγαν οι Αμερικάνοι. Για τη χρεοκοπία φταίνε οι Γερμανοί. Μα καλά ρε παιδιά, εμείς δεν φταίμε
ποτέ; Έλεος ας συνέλθουμε σαν Κράτος και Έθνος
και ας ψάξουμε τον πραγματικό φταίχτη, που είμαστε εμείς, διοικούντες και διοικούμενοι.

Ένας τρόπος να μην πληρώνετε τους φόρους σας

Σας παραφράζω ένα μικρό ανέκδοτο που διάβασα στην εφημερίδα «Δημοκρατία» με τίτλο «Όλοι
στην προσφυγιά» της 9-4-2016.
Ο φίλος μου ο Νίκος βρήκε ένα τρόπο να μην
πληρώνει ΕΝΦΙΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, εισιτήρια σε λεωφορεία και τρένα. Βρήκε τρόπο να
ταξιδεύει ΔΩΡΕΑΝ με πλοία της Γραμμής, και να
σιτίζεται δωρεάν στην εκκλησία ή στο Δήμο και
γενικά να περνάει ζωή χαρισάμενη. Το κόλπο λοιπόν είναι να δηλώσεις Λαθρομετανάστης. Αγοράζεις
ένα Συριακό διαβατήριο, αφήνεις γένια και ζητάς
πολιτικό άσυλο και το πρόβλημα λύθηκε αμέσως.

Οι λαθρομετανάστες ως κινητήρια Δύναμη στα φιλάνθρωπα αισθήματα των Ελλήνων
Ουδέν κακόν αμιγές καλού, έλεγαν οι Αρχαίοι Έλ-

ληνες. Αυτό λοιπόν σήμερα δοκιμάζεται στην πράξη
και στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Το καλό
είναι ότι οι Έλληνες βρήκαν ευκαιρία να αναδείξουν τα φιλάνθρωπα και αλληλέγγυα αισθήματά
τους προς ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά τη
φρίκη του Πολέμου, άσχετα από τη θρησκεία και
το Δόγμα που πιστεύουν. Αυτό το βλέπουμε σε καθημερινή βάση στην Ειδομένη, στην πατρίδα μου
τη Λέσβο, στη Χίο και αλλαχού. Επίσης πολλές κυρίες που δεν εργάζονται ή έχουν χάσει τη δουλειά
τους λόγω κρίσης βρήκαν ευκαιρία να ασχοληθούν
και με κάτι για να μην έχουν ανία. Το κακό είναι
ότι οι άνθρωποι (μετανάστες) αυτοί σε μερικές περιπτώσεις κατέλυσαν το κράτος, κάνουν έλεγχο στα
χαρτιά των οδηγών νταλικών για να εγκρίνουν αν
θα τους επιτρέψουν να περάσουν, καταλαμβάνουν
σιδηροτροχιές, λιμάνια, μετακινούνται δωρεάν και
πολλά άλλα. Με λίγα λόγια παραβιάζουν βασικούς
νόμους του κράτους χωρίς να τους αγγίζει κανείς.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παράνομων πράξεων είναι να διχάσει αυτό τους Έλληνες διότι, άλλοι δεν ενοχλούνται ενώ άλλοι διαμαρτύρονται. Τι
να υποθέσει κανείς, ότι οι Έλληνες το έχουν χάσει
και δεν ξέρουν, τι κάνουν; Ιδού το ερώτημα.

Οι Εθνομάρτυρες και οι Τούρκοι

Στις 20 Απριλίου του 1821, οι Τούρκοι για να εκδικηθούν τους Έλληνες που επαναστάτησαν στον
Μοριά, κρέμασαν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’.
Οι Τούρκοι διαχρονικά δεν σεβάσθησαν και δεν σέβονται την υπογραφή που βάζουνε, διότι και τότε
είχαν υπογράψει με τη Ρωσία, τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καïναρτζή το 1774 και στο άρθρο «έβδομο» προβλεπόταν να παρέχει συνεχή προστασία
στη Χριστιανική θρησκεία.
Αντίθετα οι Τούρκοι άρχισαν τις σφαγές και
εκτοπίσεις σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία
με αρχή από τον Πατριάρχη.
Με τον απαγχονισμό του Πατριάρχη ως πρώτο
θύμα της θηριωδίας των Οθωμανών, δίνουν έμπρακτη γραφή ότι, η υπογραφή τους δεν έχει καμμία
αξία και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι η δύναμη
και η ισχύς. Υπάρχει μια λαïκή παροιμία που λέει:
«αν θέλεις να έχεις φίλο Τούρκο, κράτα πίσω από
την πόρτα σου και ένα ραβδί».
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Ανακοίνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν. - Ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2016 - Υπ’ αριθ. 2/16
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια
των τριών Αξιωματικών του Π.Ν., Υποπλοιάρχου Α. Τουλίτση Π.Ν., Κ. Πανανά Π.Ν. και Ανθυπασπιστή
Ε. Ευαγγέλου Π.Ν., κατά την πτώση Ελικοπτέρου του Π.Ν. στην νήσο Κίναρο τις πρωινές ώρες της 11ης
Φεβρουαρίου.
2. Η απώλεια των στελεχών του Π.Ν. έρχεται να προστεθεί στην μακρά σειρά πεσόντων του Σ.Ξ., του Π.Ν.
και της Π.Α., εν καιρώ ειρήνης, στα πλαίσια της εκτέλεσης του καθήκοντός τους.
3. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ευρίσκονται καθημερινά στις επάλξεις προστατεύοντας τα πάτρια
εδάφη και συμβάλλουν αποφασιστικά στο αίσθημα ασφάλειας που αισθάνεται ο Ελληνικός Λαός, ο οποίος
αναγνωρίζει την προσφορά τους αυτή.
4. Όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προτάσσουν το καθήκον τους προς την Πατρίδα έναντι κάθε
άλλης υποχρεώσεώς τους και αναλαμβάνουν αγόγγυστα αποστολές, που σε πολλές περιπτώσεις είναι εκ
της φύσεώς τους επικίνδυνες.
5. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την προσφορά αυτή και την ιδιαιτερότητα της εργασίας τους και
σε κάθε περίπτωση να τους αντιμετωπίζει με αυτό το κριτήριο και όχι με δημοσιονομικούς υπολογισμούς.
6. Στις οικογένειες των τριών Ηρώων εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και ευχόμεθα να τους δώσει ο
Θεός δύναμη να αντιμετωπίσουν την μεγάλη αυτή απώλεια.
Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Συνταγματάρχης ε.α. Ν. Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΑΑΣ, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού,
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ,
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ. Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ. Περβαινάς

Υποπλοίαρχος
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΝ
(Κυβερνήτης)

Υποπλοίαρχος
ΠΑΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ
(Συγκυβερνήτης)

Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΡΕ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(Χειριστής Οργάνων)

36

Ανακοινώσεις

Μάρτιος • Απρίλιος 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 31ης-3-2016 Υπ’ Αριθ. 150
Αθήνα, σήμερα την Πέμπτη 31 Μαρτίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιναυάρχου ε.α. Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ
στην οδό Π. Π. Γερμανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Απόντες δικαιολογημένα ο Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Δ. Αποστολάκης Π.Ν. λόγω άδειας απουσίας που του χορήγησε το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την υπ. αριθμόν
Π-138/5-01-2016 θέμα 15ο, απόφαση του και ο Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α. Θεόδωρος Γρίβας ΠΝ.
3. Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος ε. α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν., προέβη στη
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη 30 ώρες ενωρίτερα της ημερομηνίας συγκλήσεως του Δ. Συμβουλίου.
4. Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημέρωσε τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα
και έγινε εκτενής συζήτηση επ΄ αυτών από όλα τα Μέλη του Δ.Σ.
Στη συνέχεια το Δ.Σ./ΕΑΑΝ υπεισήλθε στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης που φαίνονται κατωτέρω.

ΘΕΜΑ: 8ο Παιδικές κατασκηνώσεις μελών ΕΑΑΝ
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ
82Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 1911/1990
β. ΠΔ 576/24-6-1978 Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΦΕΚ 124Α/1978).
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να συνεχισθεί το υπάρχον πρόγραμμα
παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά Μελών ΕΑΑΝ και για το έτος 2016.
2. Δικαίωμα συμμετοχής για το έτος 2016 έχουν τα παιδιά των Αξιωματικών ε.α. μελών ΕΑΑΝ ηλικίας
από επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, (έτη γεννήσεως 1-1-2002 έως 31-12-2009).
3. Οι γονείς μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την παιδική κατασκήνωση της προτιμήσεώς τους, που
λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή.
4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικονομική επιδότηση κάθε παιδιού που θα μεταβεί στις
κατασκηνώσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑΝ μέχρι 08 Μαΐου 2016 και είναι τα εξής (υποβάλλονται και ηλεκτρονικά):
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου Μέλους, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας Μέλους
της ΕΑΑΝ (του αποστράτου).
β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου (Καλλικράτη) στο οποίο θα φαίνεται η σχέση Μέλους ΕΑΑΝ και παιδιού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα την τελευταία τριετία.
δ. Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την κατασκήνωση (υποβάλλεται μετά το πέρας του
παραθερισμού) .
ε. Βεβαίωση κατασκήνωσης για το χρονικό διάστημα που συμμετείχε το παιδί σε αυτή και το ημερήσιο κόστος (υποβάλλεται μετά το πέρας του παραθερισμού).
5. Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί στο κάθε παιδί θα είναι ανάλογο του αριθμού
των συμμετεχόντων παιδιών στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων.
6. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

Μάρτιος • Απρίλιος 2016

37

Ανακοινώσεις

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Πρακτικά Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ αριθμ. 151

Ημερομηνία 7 Aπριλίου 2016

ΘΕΜΑ 5ο: Νέα Διοικητικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΝ
1. Με τη συγκρότηση του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ θα ακολουθήσει διορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων των παραρτημάτων της ΕΑΑΝ, ο αριθμός των οποίων είναι πενταμελής.
2. Προς τούτοις τα μέλη της ΕΑΑΝ στα κατά τόπους παραρτήματα να υποβάλουν στα παραρτήματά τους επιθυμίες για τα νέα
Διοικητικά Συμβούλια των παραρτημάτων της, για τις θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή μελών μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016.
3. Επίσης τα μέλη των παραρτημάτων δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητες ως άνω και απ’ ευθείας στη Γραμματεία της
ΕΑΑν, οι δηλώσεις των οποίων δέον να έχουν περιέλθει στη ν ΕΑΑΝ μέχρι 20 Ιουνίου 2016 με μέριμνα των ιδίων υποψηφίων και να έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
4. Οι υποψηφιότητες των μελών ΕΑΑΝ των παραρτημάτων να υποβληθούν όλες ασχέτως αριθμού μελών στην ΕΑΑΝ έγκαιρα.
5. Τα παραρτήματα ΕΑΑΝ να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις ως άνω υποψηφιότητες, αναρτώντας το παρόν σε εμφανές
σημείο στους πίνακες ανακοινώσεων των παραρτημάτων τους.
6. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ανακοίνωση Υπ’ αριθμ. 173

Ημερομηνία 12 Aπριλίου 2016

ΘΕΜΑ: Νέα Διοικητικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΝ
ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΝ
α) Σαλαμίνος
β) Κρήτης
γ) Πόρου
δ) Θεσσαλονίκης
ε) Κέρκυρας
στ) Πατρών
Σχετ.: Πρακτικό Συνεδριάσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 151 από 7-4-2016 θέμα 5ο.
1. Σας αποστέλλουμε συνημμένως αντίγραφο του σχετικού για ενημέρωσή σας.
2. Παρακαλούμε για την εφαρμογή του ως προς την υποβολή των επιθυμιών συναδέλφων για συμμετοχή τους στα νέα τοπικά
Διοικητικά Συμβούλια των παραρτημάτων σας.
3. Υποβολή του πίνακα των επιθυμούντων δέον να έχει περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 20 Ιουνίου 2016.
Για την ακρίβεια της αντιγραφής
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινίας ΠΝ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Επιστολές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μυτιλήνη 26-3-2016
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή
Με ξεχωριστή χαρά λάβαμε το τεύχος Μαρτίου της ε.ε. του περιοδικού σας «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» και σας ευχαριστώ θερμά.
Όπως και τα προηγούμενα είναι πολύ καλό και πλούσιο σε θέματα που δυστυχώς εμείς οι νεοέλληνες τα ξεχνάμε και κάποιος
πρέπει να τα υπενθυμίζει, πριν πάμε στον πάτο.
Σας εσωκλείω ένα μικρό βιβλιαράκι για τους «Αγίους της Λέσβου».
Μετά τιμής
Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429
e-mail info@eaan.gr

ΠΡΟΣ:
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ιεράς Μητροπόλεως ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
κ. ΙΑΚΩΒΟ

Ημερομηνία: 11 Απριλίου 2016

Σεβασμιώτατε τα σέβη μας και με τις ευλογίες σας.
Λάβαμε την από 26-03-2016 επιστολή σας και το βιβλίο οι «ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΣ» και σας ευχαριστούμε θερμά. Το
βιβλίο αυτό μελετήθηκε και τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στην βιβλιοθήκη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ) και θα διανθίζει έτσι περισσότερο την βιβλιοθήκη μας ένεκα του περιεχομένου του. Θα ήθελα επίσης
να σας ευχαριστήσω Σεβασμιώτατε για τις διθυραμβικές εκφράσεις σας που αφορούν το υπό της ΕΑΑΝ εκδιδόμενο
περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» και να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι το καλλίτερο ειδικά σήμερα που η Πατρίδα μας
διέρχεται χαλεπούς καιρούς.
Σεβασμιώτατε σας ενημερώνω επίσης ότι η ΕΑΑΝ εκδίδει και το διμηνιαίο περιοδικό «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ» το
οποίο και σας εσωκλείω τιθέμενον στη διάθεσή σας για να αρθρογραφείτε ειδικά σήμερα που οι Νεοέλληνες έχουν
ανάγκη και δη η νεολαία μας, που βάλλεται πανταχόθεν για να απωλέσει τα εθνικά της ιδεώδη (θρησκεία, οικογένεια,
την μακραίωνα ιστορία της), όπλα που οι άλλοι λαοί δεν διαθέτουν.
Μετά μεγίστης τιμής
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
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Έκφραση Ευχαριστιών και Συγχαρητηρίων
Απευθύνω προς όλους-ες τους-τις συναδέλφους μου Αξιωματικούς ε.α., του Π.Ν. του Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς επίσης και στις
ορφανικές οικογένειες, τις θερμότερες από καρδιάς ευχαριστίες μου, που με τίμησαν με την ψήφο τους στις αρχαιρεσίες
της 20ής Μαρτίου 2016, αναδεικνύοντάς με Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ.
Επίσης ευχαριστώ και όσους-ες είχαν μία διαφορετική επιλογή, πλην όμως εξέφρασαν την προτίμησή τους με αίσθημα ευθύνης, πνεύμα ανησυχίας και με κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων την αρετή και την αξία ενός εκάστου, για να
αναδείξουν το νέο Δ.Σ., καλώντας τους να δικαιώσουν τις προσδοκίες τους, αλλά και να κατευθύνουν με τις πράξεις τους,
την περαιτέρω τύχη και την ενίσχυση της ΕΑΑΝ.
Η εν λόγω έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, είναι για μένα μεγάλη τιμή, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί και τις ευθύνες που μου αναλογούν, σε όποιον τομέα και αν κληθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, εν μέσω
του συλλογικού έργου που καλείται να επιτελέσει το νεοκλεγέν Δ.Σ. της ΕΑΑΝ.
Παράλληλα με τις ευχαριστίες μου, συγχαίρω και όλους τους εκλεγέντες, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του νέου
Δ.Σ. της ΕΑΑΝ, καθώς και όσους-ες δεν εξελέγησαν, πλην όμως ενστερνίστηκαν την αναγκαιότητα καθόδου των ως υποψηφίων, προκειμένου να συστρατευθούν στον κοινό αγώνα, τους οποίους καλώ μαζί με όλους τους-τις συναδέλφους, να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε από κοινού, χωρίς να απεμπολούμε θέσεις και απόψεις, να συμβάλλουμε ο καθένας
από τη δική του θέση, για το καλό όλων μας.
Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας το έργο των Εφορευτικών Επιτροπών, καθώς και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
(ΚΕΦΕ), εκφράζω τις προσωπικές μου ευχαριστίες, καθόσον επί πέντε συνεχή ημερόνυχτα και αδιάλειπτη παρουσία, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με εντατικούς ρυθμούς, αμεροληψία, ανιδιοτέλεια, αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και
επιτυχία. Η εν λόγω εθελοντική προσφορά των συναδέλφων, ειδικότερα εν μέσω χαλεπών καιρών που διανύει η Πατρίδα
μας, μας προξενεί αισθήματα αισιοδοξίας, καθόσον διαπιστώνουμε την ύπαρξη ανθρώπων που τιμούν την εργασία τους,
αλλά και που ενισχύουν το εθελοντικό κίνημα, ώστε να αποκτήσει μία δυναμική και μία παράδοση, ενός αγωνιστικού
παρόντος οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί.
Εύχομαι σε σας και στις οικογένειές σας, υγεία, χαρές και Καλό Πάσχα.
Με τιμή
Στέργιος Ε. Παπαδάς
Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ
Aθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ευχαριστήριο
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στην ομάδα του Ιατρικού-Νοσηλευτικού Προσωπικού των επειγόντων περιστατικών για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας μου.
Η οργάνωση του χώρου, η ικανότητα προσέγγισης της Αντ/χου (ΥΝ) Ε. Αγγελοπούλου, οι απαραίτητες εξετάσεις και η σωστή διάγνωση του
Ανθ/χου (ΥΙ) Α. Παναγιωτόπουλου με την άμεση τεχνική παρέμβαση του Φυσιάτρου Υπ/χου (ΥΙ) Ν. Λύκου έδωσαν τη δέουσα λύση. Τους συγχαίρω
για την ποιοτική τους εργασία στον ζωτικό αυτό χώρο που είναι σημαντική και δίνει ελπίδες στους ζοφερούς χρόνους που ζούμε. Ο χώρος της
υγείας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Υπάρχει ελπίδα...
Υποναύαρχος (Ν) εα Β. Παπαμιχαήλ ΠΝ

Ευχαριστίες
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στο γιατρό-νευροχειρουργό Δρ. Δήμο Μπουραμά (Διευθ. Νευροχειρουργικής
κλινικής του ΝΝΑ και τέως πρόεδρο της εταιρίας σπονδυλικής στήλης) ένα εξαίρετο επιστήμονα, άνθρωπο με ήθος, για την ευαισθησία που έδειξε
στο θέμα της υγείας του πατέρα μου.
Τον ευχαριστώ θερμά
Με τιμή Φανή Κανέλλου, σύζυγος αντ/χου ΠΝ εα

Ευχαριστήρια επιστολή
Είμαι υποχρεωμένος ανθρωπίνως σκεπτόμενος να ευχαριστήσω τους ιατρούς της Καρδιολογικής κλινικής του ΝΝΑ, πλοίαρχο (ΥΙ) Ε. Κασωτάκη ΠΝ
και τον Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Γ. Κατσιμαγκλή ΠΝ και λοιπό προσωπικό της κλινικής κατά τη νοσηλεία μου στο ΝΝΑ, που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου
πέραν του καλώς εννοούμενου καθήκοντος με την ανθρώπινη και επιστημονική προσφορά τους.
Εύχομαι ο Θεός να τους έχει πάντα καλά.
Υποπλοίαρχος (Ε) Κ. ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΠΝ εα
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Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους/ες με τίμησαν με την ψήφο τους και ιδιαίτερα τους 2300 άνδρες και γυναίκες που
συμμετείχαν στις εκλογές. Όσο για τους χιλιάδες αδικαιολογήτως απόντες/ούσες θα ήθελα να τους πω, να κάτσουν αναπαυτικά
στον καναπέ τους και να περιμένουν τον νέο σφαγιασμό μας.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου (και θα το θυμάμαι, όσο ζω) όλους τους πτυχιούχους συναδέλφους μου για τη συγκινητική τους στήριξη στο πρόσωπό μου, με πρωτεργάτες τους τρεις πρώην Αρχηγούς ΓΕΝ, Διοικητές μου,
Κυβερνήτες μου, Υπάρχους μου, Α΄ Μηχανικούς!!!
Με εκτίμηση και σεβασμό
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα
Δημήτρης Γ. Δέδης ΠΝ

Ευχαριστήριο
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Διευθυντή Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ) Πλοίαρχο κ. Αναστάσιο Τζωρτζίνη (Χειρούργο) καθώς και τους συνεργάτες του και όλη την ομάδα του χειρουργείου του για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης στην μητέρα μου την 13/01/2016. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο νοσηλευτικό
προσωπικό κλινικής ΝΝΚ για την νοσηλεία από 13/01/2016 - 15/01/2016.
Με τιμή
Υποναύαρχος (εα) ΠΝ Σ. Κωνσταντινίδης

Ευχαριστήρια επιστολή
Αξιότιμοι Κύριοι,
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες, τόσο της οικογένειάς μου όσο κι εμένα προσωπικά, για την άψογη αντιμετώπιση που έτυχα από τους Ιατρούς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, τόσο κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας μου, όσο και για την περίθαλψη τους μήνες που ακολούθησαν.
Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Ειδικό Παθολόγο, Διευθυντή της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών, Αντιπλοίαρχο κ. Παναγιώτη Πράνταλο, τον Χειρούργο, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών, Πλοίαρχο κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο και τον Παθολόγο - Ογκολόγο, Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Πλωτάρχη κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο.
Οι ανωτέρω Διευθυντές Κλινικών του ΝΝΑ, από κοινού με την επιστημονική ομάδα του καθενός, εκτίμησαν με ακρίβεια
την κατάσταση της υγείας μου και έπειτα από μακρύ χειρουργείο, με κατηύθυναν αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση της θεραπείας και την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετώπιζα.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Διοίκηση του ΝΝΑ για την ποιότητα των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα του ένστολου και μη προσωπικού.
Με εκτίμηση
Αχιλλέας Βουτσάς, Αξιωματικός εα ΠΝ

Ευχαριστήρια επιστολή
Εκφράζω από καρδίας, τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους Αρχιπλοίαρχο Καρδιολόγο Αναστάσιο Μιχαήλ Σπανό (ΥΙ) ΠΝ, Γενικό
Διευθυντή του ΝΝΑ, Πλοίαρχο Χειρουργό Νικόλαο Γεωργόπουλο (ΥΙ) ΠΝ, Δ/ντή της Α΄Χειρουργικής Κλινικής του ΝΝΑ, Αντιπλοίαρχο Γεράσιμο Στεφανίδη (ΥΙ) ΠΝ, Δ/ντή της Γαστρεντερολογικής κλινικής του ΝΝΑ, με τους συνεργάτες τους, την Αντιπλοίαρχο
Μαρία Ζώρζου (ΥΝ) ΠΝ, Προϊσταμένη της 4Ν του ΝΝΑ, με το νοσηλευτικό προσωπικό της πτέρυγας και το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των «επειγόντων» περιστατικών του ΝΝΑ της 1-2 Μαρτίου για την έγκαιρη, σύντονη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση της ασθένειας και νοσηλείας μου στο ΝΝΑ, προς αποκατάσταση της υγείας μου.
Η άρτια οργάνωση, η χρηστή Διοίκηση, και η λειτουργία του Νοσοκομείου μας, η μέριμνα, η συνεχής παρακολούθηση των
νοσηλευομένων σε αυτό και το ήθος και η επιστημοσύνη των εμπλεκομένων ιατρών-προσωπικού προς τον πάσχοντα ασθενή
συνάνθρωπο εντάσσουν το ΝΝΑ στα καλύτερα Νοσοκομεία της Ελλάδος πλαισιωμένο με Ιατρούς πιστούς στον Ιπποκράτειο
Όρκο και νοσηλευτικό προσωπικό, φιλότιμα αφοσιωμένο στα καθήκοντά του, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Με τιμή
Γιάννης Κατσαλούλης Ανώτατος Αξ/κός ΠΝ εα
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Ευχαριστήρια επιστολή
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, τον Ορθοπεδικό Ιατρό Αντιπλοίαρχο Κων/νο Μπουγουλιά, ο οποίος με χειρούργησε προσφάτως, για την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, το θερμότατο ενδιαφέρον του και την άψογη συναδελφική και ανθρώπινη συμπεριφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο Ν.Ν.Α.,
καθώς για την μετέπειτα παρακολούθηση της εξελίξεως της εγχείρησης.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμώς και όλους τους Βοηθούς του, καθώς και όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό όλων των
βαθμών της 4Α κλινικής του νοσοκομείου για την άριστη συμπεριφορά και περιποίησή τους.
Με τιμή
Αντιπλοίαρχος εα Ιωάννης Βουρδάνος

Ευχαριστήριο
Την 20ή/03/2016 εισήχθην στο ΝΝΑ για προγραμματισμένη επέμβαση αγγειοπλαστικής (STEN) στην αιμοδυναμική μονάδα ΝΝΑ.
Με το παρόν θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πλοίαρχο (ΥΙ) Α. Αντωνίου Π.Ν. και τον Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) X. Κατσίκα
Π.Ν. για την πλήρη και επιτυχή αποκατάσταση του προβλήματός μου.
Επίσης ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό της αιμοδυναμικής μονάδος καθώς και της Β΄ καρδιολογικής κλινικής Ν.Ν.Α. (Δ/
ντής Πλοίαρχος (Υ.Ι.) Α. Αντωνίου Π.Ν.) για την παροχή υπηρεσιών τους κατα τη διάρκεια της ολιγοήμερης νοσηλείας μου.
Τέλος συγχαίρω τον Αρχιπλοίαρχο (Υ.Ι.) Α. Σπανό Π.Ν. Δ/ντή του Ν.Ν.Α. για την εξαίρετη και εύρυθμη λειτουργία του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών.
Με εκτίμηση Αντιπλοίαρχος (Ε.Α.)
Γ. Καραχάλιος Π.Ν.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ικανοποίησή μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου του
ΝΝΑ και τους επιστημονικά καταρτισμένους ουρολόγους ιατρούς Πλοίαρχο Κ. ΜΑΥΡΙΚΟ, ΠΧΗ κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ΠΧΗ κ. ΧΑΤΖΗΠΛΗ
διότι έδειξαν ανθρωπιά στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον ΠΧΗ κ. ΧΑΤΖΗΠΛΗ που στάθηκε δίπλα μου
με ανθρωπιά κατά την εισαγωγή μου στο τμήμα επειγόντων. Τους ευχαριστώ από καρδιάς όλους.
Με εκτίμηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΙΑΝΗΣ, Αξιωματικός εα ΠΝ

Ευχαριστίες
Στις 4-2-2016 υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και λαγωνίου αρτηρίας στο
ΝΝΑ, από το Διευθυντή αγγειοχειρουργικού του ΝΝΑ Πλοίαρχο (ΥΙ) Αντ. Παπαγεωργίου βοηθούμενος από τους ευγενεστάτους
συνεργάτες του, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και όλα πήγαν κατ’ ευχήν.
Κατόπιν αυτού, αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου και θα θυμάμαι πάντα την ψυχολογική υποστήριξη που μου παρείχαν.
Επίσης ευχαριστώ και το νοσηλευτικό προσωπικό της πτέρυγας 4Ν του ΝΝΑ για την άριστη συμπεριφορά τους και την βοήθεια
που μου παρείχαν όταν χρειάστηκε.
Πέραν όλων αυτών, θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΕΑ)
Λιμενικού Σώματος και Φίλων κ. Κ. Μακρή και τους συνεργάτες του, για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μου για κατάθεση
στο όνομά μου της απαιτούμενης ποσότητας αίματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χειρουργικής επέμβασης.
Μετά τιμής
Δημήτριος Κοντάκος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

Ευχαριστίες
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκάστοτε Διοικητές του (ΝΑΣΚΕ) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν
στους παραθεριστές απόστρατους ΠΝ και ιδιαιτέρως στον κ. Κων/νο Βλάχο γιατί επιμελήθηκε την ανάρτηση της φωτογραφίας,
στο Μουσείο της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας, του αειμνήστου πατρός μου Αρχιμουσικού ΠΝ, και όλων των στρατιωτικών
μουσικών από το 1926.
Ευπειθέστατη
Αλίκη Γερασ. Φρεν (θυγάτηρ Πλωτάρχη ΠΝεα
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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 – ανακοινώσεις πιο
σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες»
θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.
Χρήσιμες πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν ημερομηνία κατάθεσης του έτους και δεν υπερβαίνουν τις 20 λέξεις.

Διάφορα
• Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, ασφαλιστικός σύμβουλος εξειδικευμένος στις ασφάλειες ζωής (International
Life) αναλαμβάνει ασφαλιστικά σας θέματα, τηλ. 6939
290601.
• Κεμερλή Δέσποινα, Δικηγόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου
αναλαμβάνει υπηρεσιακές συνταξιοδοτικές, φορολογικές
και γενικά διοικητικές υποθέσεις.
Τηλ. 6983 84857 email: deskemerli@yahoo.gr
• Δρ. Βίλλιας Αριστείδης PhD, Χειρουργός Οδοντίατρος, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
προσφέρει ολοκληρωμένη περίθαλψη, εμφυτεύματα. Κολοκοτρώνη 57-59, Πειραιάς, 210 41 84 843.
• Πορόγλου Αφροδίτη, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, κόρη συναδέλφου, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών στην περιοχή του Πειραιά, Τηλ. 69 56 02 04 37.
• Μιχαηλίδης Γεώργιος, (γιος αξιωματικού ΠΝ) αναλαμβάνει παντός είδους λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες με
καλές τιμές για τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. τηλ. 69 74 81 02 61.
• Πουλάκης Ιωάννης, Αξιωματικός ΠΝ εα, Προσφορά
στους συναδέλφους για έλεγχο ΚΤΕΟ (με κάρτα καυσαερίων από 56 ευρώ μόνο 40 ευρώ). Τηλ. 210 58 20 821, 69
36 111 730.

Πωλήσεις ακινήτων
• Οικόπεδα ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 194/οικ. 7
Τηλ. 69 44 84 48 86

• Λιάκου Γ. Παναγιώτα (κόρη αξιωματικού ΠΝεα) Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο, ειδικές τιμές για μέλη,
Αλκυόνης 8, Παλαιό Φάληρο, Τηλ. 6939 127916
• Μπακάκου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος (πτυχιούχος Φιλοσοφικής), παραδίδει μαθήματα Δημοτικού - Γυμνασίου
- Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πολυετής προϋπηρεσία, κάτοχος Μεταπτυχιακού. Τηλ. 6976 202 733
• Φουσέκης Γιάννης - Παπαστερίου Στέργιος, Οικονομικοί Αξιωματικοί εα, Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο,
Ασφάλειες παντός τύπου, Τζαβέλα 42α, Νέο Ψυχικό, τηλ.
210 6753425.
• Παναγιωτίδης Νίκος (γιος απόστρατου), διατηρεί
κατάστημα με μπαταρίες auto - moto - σκαφών - ups (έκπτωση σε μέλη ΕΑΑΝ), Αργυρουπόλεως 48, Αργυρούπολη,
Τηλ. 210 9959429
• Παραλία «Αγ. Άννας Νάξου», πλήρως εξοπλισμένο
δωμάτιο δίκλινο, 140 ευρώ τα 6 βράδια από 15-5 έως
20-6 και 15-9 έως 31-10-2016. Τηλ. 6981 814681 www.
litsa-studios.gr
• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1 - Τιμή 20.000 ευρώ
Τηλ. 210 41 24 563, Κιν. 69 38 55 55 53
• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 174/Οικ. 3
Τηλ. 210 6725983, Κιν. 6951936789
• Μεζονέτα διώροφη Υπέρ λουξ, 154 τ.μ. στη συνοικία
Παλαία Βόλου (εκκλησία Αγ. Θεόδωροι). Τηλ. 6936 647464

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

θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, καθώς και των εθνικών θέσεων.
Ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και αξίες που
υπηρετήσαμε.
Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που είναι
χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
επίσημη γλώσσα.
Η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική επιτροπή.
Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτότυπο και όχι αντίγραφο.
Ι. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, τα κείμενα δεν επιστρέφονται.
Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την Ακρίβεια της Αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Διάφορα

Χιλιάδες πρόσφυγες Έλληνες οφείλουν τη ζωή τους στον
EISA JENINGS κατά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922
Από την εκδήλωση στο Δήμο Βόλου
Γράφει ο Γ. Αντωνόπουλος Έφεδρος Υποπλοίαρχος εα ΠΝ
Ο τ. Βουλευτής Μαγνησίας Γ. Αντωνόπουλος κατόπιν εντολής του αντιναύαρχου κ. Σ. Περβαινά, προέδρου των απόστρατων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, με αφορμή την εκδήλωση για την απόδοση τιμής στον Έϊζα Τζένιγκς μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Συγχαίρουμε και αναγνωρίζουμε την προσφορά του μεθοδιστή πάστορα Έϊζα Τζένιγκς και με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα ήθελα να συμπληρώσω ορισμένες λεπτομέρειες που αναφέρονται, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αρχεία, οι διασωθέντες ήταν περίπου 350.000 και συμπαραστάτης και πρωταγωνιστής ήταν ο Αμερικανός
Πρόξενος Γκόρντον (Gordon), ο οποίος έδωσε άδεια με όρο απόκτησης υλικού 18-45.
Στον Έϊζα και στον Αμερικανό Πρόξενο οφείλουν χιλιάδες πρόσφυγες τη ζωή τους. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά γυναικόπαιδα επιβιβάστηκαν σε πλοία του αμερικανικού στόλου, γιατί τα
ελληνικά δεχόντουσαν μόνο στρατιώτες.
Στον κόλπο της Σμύρνης ήταν αγκυροβολημένο το θωρηκτό «Κιλκίς» με κυβερνήτη τον πλοίαρχο ΠΝ Θεοφανίδη, ο οποίος και επέτρεψε την επιβίβαση γυναικόπαιδων στα ελληνικά πλοία.
Η παράταση του χρόνου επιβίβασης της 24ης Σεπτεμβρίου εδό«Έϊζα Τζένιγκς» φωτό ειλημμένη από το: http://www.volosday.gr/wp-content/uploads/2016/02/ASAθη από τον στρατιωτικό διοικητή Σμύρνης σιωπηλά, κατόπιν συνενK.-JENNINGS-650x250.jpg
νοήσεώς του με τον Τζένιγκς και τον Γκόρντον.
Το πρώτο πλοίο που μετέφερε πρόσφυγες (2.000) ήταν το «Κωνσταντινούπολη» με Ιταλό πλοίαρχο, δαπάνες του Τζένιγκς, ο οποίος
μάλιστα ανέλαβε πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια του πλου. Αυτό ετέθη επικεφαλής της νηοπομπής των 25. Τον δε αφανή ήρωα κατά
τη διάρκεια του πλου, οι επιβάτες τον αποκαλούσαν «Ναύαρχο», η δε ελληνική πολιτεία του έδωσε το αξίωμα του επίτιμου ναυάρχου
και το μετάλλιο της Στρατιωτικής Αξίας, ανώτερη τότε τιμητική διάκριση.
Μετά το 1922, 55 πλοία μετέφεραν πολίτες από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ελλάδα.
Στο λόγο του ο εγγονός Ρότζερ ανέφερε ότι οι Έλληνες διέπραξαν και εκείνοι εγκλήματα, όπως και οι Τούρκοι. Λησμόνησε όμως ότι
ο ελληνικός λαός είχε τουρκική κατοχή 400 χρόνια και δεύτερο στοιχείο, στη Θράκη στο μέρος της Ελλάδος ζουν Τούρκοι και μάλιστα
ως κοινότητες. Ποια ελληνική κοινότητα υπάρχει στην Τουρκία;».

Συνοπτικά πεπραγμένα του 18ου έτους λειτουργίας
του γραφείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ το 2015, στο ΝΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Σύνολο εργασθέντων - εθελοντών μελών της ΕΑΑΝ, βάσει μηνιαίου πίνακα εργασίας (09.00 - 13.00), άτομα 18
Σύνολο ημερών εθελοντικής εργασίας, ημέρες 235
Σύνολο νοσηλευθέντων αξ/κών εα (ΠΝ-ΛΣ) και προστατευομένων μελών τους, τους οποίους επισκεφθήκαμε επί κλίνης, σύνολο 1977
Σύνολο εξυπηρετηθέντων μη νοσηλευθέντων προσώπων των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου 3, άτομα πλέον των 2.200
Οι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ προσφερθείσες ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, τόσο εις τα διακινηθέντα μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου (ΝΝΑ) άτομα όσο και
εις τα εκτός τούτου πρόσωπα ( το πλείστον τηλεφωνικώς) των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, αφορούν εις: Επισκέψεις ασθενών (επί
κλίνης) - πληροφόρηση - εξυπηρετήσεις και τακτοποίηση αρκετών προνοιακών τους θεμάτων, μέσα εις τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και
δυνατοτήτων των εν λόγο εργαζομένων μελών της ΠΡΟΝΟΙΑΣ και βάσει των ισχυουσών σχετικών οδηγιών του γραφείου μας.
Σημειώνεται ότι όλα τα θέματα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ χειρίζεται του μεν ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ το τμήμα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, του δε ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ το ΑΡΧΗΓΕΙΟ τούτου, ενώ τα θέματα των ΟΡΦΑΝΙΚΝΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (μετά τον θάνατο Αξ/κών
εα) χειρίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ.
Αποτελεί ΓΕΓΟΝΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ και ΠΑΡΑΔΟΧΗ, ότι το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ της ΕΑΑΝ, μέσα στο ΝΝΑ συνεχίζει να λειτουργεί πολύ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, επιτελεί ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, υπάγεται στον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Νοσοκομείου, τηρεί τον Κανονισμό τούτου και τις αποφάσεις του ΔΣ
της ΕΑΑΝ, είναι οργανωμένο με ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και τελεί σε αγαστή συνεργασία με τους κατά περίπτωση εμπλεκομένους αρμοδίους
εντός και εκτός του καθιδρύματος.
Τελικά υπογραμμίζεται ότι το εν λόγω μέσα στο ΝΝΑ γραφείο μας της Πρόνοιας, είναι μοναδικό στον Ελλαδικό Στρατιωτικό Νοσοκομειακό
χώρο, είναι δεκτικό ακόμη βελτίωσης, για μεγαλύτερη παροχή των πολλαπλών υπηρεσιών από τα εθελοντικά του μέλη, με την αρωγή και
συμπαράσταση των εμπλεκομένων στο έργο τους αρμοδίων υπηρεσιών και προσώπων.
Από τους αρμοδίους του Γραφείου Πρόνοιας της ΕΑΑΝ Αρχιπλοιάρχους ΠΝ εα
Ζωή Ταχματζοπούλου
Προϊσταμένη
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Μνημόσυνο Μίλτωνα Ιατρίδη
Με μια ιδιαίτερα σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
21 Φεβρουαρίου 2016, αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ. κ. Γερμανό,
στη μνήμη του Μίλτωνα Ιατρίδη, κυβερνήτη του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (Υ-2).
Η εκδήλωση τιμής και μνήμης έλαβε χώρα για πρώτη φορά
στην ομώνυμη πλατεία του Δήμου Πύργου που φέρει το όνομα
του αείμνηστου κυβερνήτη, με την αγαστή συνεργασία του τοπικού παραρτήματος της Ε.Α.Α.Ν και του Δήμου Πύργου.
Την εκδήλωση, την επιμέλεια της οποίας είχε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Αναστάσιος Αράπογλου Π.Ν εα, τίμησαν με την παρουσία τους, οι αντιπεριφερειάρχες Ηλείας, ο Δήμαρχος Πύργου
Γαβρίλης Λιατσής, περιφερειακοί σύμβουλοι, πρώην βουλευτές,
ο Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιδήμαρχοι, τοπικοί εκπρόσωποι και φορείς του Δήμου Ηλείας, ο Διοικητής Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου Αντιπλοίαρχος Ν. Μοσχόπουλος Π.Ν, τοπικοί Διοικηταί Στρατού – Αεροπορίας – Αστυνομίας
και Πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Αντιναύαρχοι
Π.Ν εα Σπυρίδων Περβαινάς και Θεόδωρος Γερούκης αντίστοιχα,
ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Σημαιοφόρος (Ε) Χαράλαμπος Γιακουβάκης Π.Ν εα, μέλη του Ελληνικού
Συνδέσμου Υποβρυχίων, αρκετοί συνάδελφοι εα, καθώς και ικανός αριθμός πολιτών.
Ο τοπικός εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Ν Ηλείας Αντιπλοίαρχος (Ε)
Ζώης Υφαντής ΠΝ εα απευθύνοντας σύντομο καλωσόρισμα/χαιρετισμό ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηλείας για την θετική συμβολή του Δημοτικού Συμβουλίου στην πραγματοποίηση της τελετής και στην πορεία ο Δήμαρχος Πύργου Γ. Λιατσής αναφέρθηκε
στην δραστηριότητα που έχει στην περιοχή η τοπική Ε.Α.Α.Ν, ενώ
σύντομη αναφορά στα ανδραγαθήματα του κυβερνήτη του Υ/Β
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (Υ-2) έκανε ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν Αντιναύαρχος
Σ. Περβαινάς Π.Ν ε.α.
Στην πορεία ο Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Βασίλειος
Κάτσικας Π.Ν στην σύντομη ομιλία του είπε:
«Βρισκόμαστε στον τόπο καταγωγής του Πλοιάρχου εα Μίλτου Ιατρίδη ΠΝ, για να τιμήσουμε την μνήμη του. Οι υπηρετούντες σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό, στη Διοίκηση Υποβρυχίων,
όπως έχω πει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, αισθανόμαστε ότι τέτοιες ημέρες μνήμης, μας δίνουν οξυγόνο, αποτελούν την ηθική
δύναμη, ώστε σε κάθε περίπτωση να μείνουμε ζωντανοί στο λειτούργημά μας.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ε.Α.Α.Ν Νομού Ηλείας, η
συμβολή σας είναι τεράστια, σας ευχαριστούμε.
Ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη ΠΝ, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, Διοικητής Υποβρυχίων, έχοντας το χωριό μου
ΛΕΠΡΕΟΝ βαθιά στην καρδιά μου, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και
αισθάνομαι συγκίνηση στον τόπο καταγωγής μου την Ηλεία και
ειδικότερα τον Πύργο, να συμμετάσχω εδώ για να διατηρηθεί
ζωντανή η μνήμη του ήρωά μας. Με τη δράση του πέτυχε το αδιανόητο. Αψήφησε το θάνατο, ξεπέρασε τη λογική.
Για την ελευθερία μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη θυσία στο βωμό της πατρίδας μας. Ο ήρωάς μας και η δράση του
κοσμεί τις χρυσές σελίδες της Διοικήσεως Υποβρυχίων».
Στον Μίλτωνα Ιατρίδη αναφέρθηκε ο τελευταίος κυβερνήτης του

Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S-114) και μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου
Υποβρυχίων, Αντιπλοίαρχος Αναστάσιος Κάρμης Π.Ν ε.α:
«Σήμερα και υπό την αιγίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Ηλείας, τιμούμε τη μνήμη του Πλοίαρχου Μίλτου
Ιατρίδη, ενός ενδόξου Κυβερνήτη Υ/Β, ακαταβύθιστου κατά τις
επιθετικές επιχειρήσεις του στις εχθρικές θάλασσες, θαυμαστού
και αγαπημένου από τις καρδιές μας, με το γνωστό από τον αγώνα του 1821 ηρωικό όνομα «Παπανικολής». Είναι χρέος ζωής, να
μνημονεύουμε και να τιμούμε τον σπουδαίο αυτόν άντρα και τα
πολεμικά κατορθώματα ενός γενναίου πληρώματος, που αιώνια
αναδύουν τα σπάνια αρώματα της αξιοπρέπειας, της αυτοθυσίας και της τιμής. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, καθότι σήμερα και για πρώτη φορά τελείται η επιμνημόσυνη δέηση
και μνημονεύονται οι ηρωικές πράξεις ενός ατρόμητου Υ/Β, παρουσία του Διοικητού των Υ/Β , Πλοιάρχου Βασίλη Κάτσικα ΠΝ,
που γεννήθηκε στο Λέπρεον του Νομού Ηλείας.
Ο Μίλτος Ιατρίδης, ένας άντρας με όραμα να υπηρετήσει
την πατρίδα του, τίμησε την περιοχή μας και έκανε όλους εμάς
υπερήφανους Ηλείους και Έλληνες. Γεννήθηκε στο Σοφικό Κορινθίας, τόπο καταγωγής της μητέρας του Σοφίας. Ο πατέρας του
Βασίλειος Ιατρίδης, είχε την καταγωγή του από τον Πύργο Ηλείας
και ήταν επιθεωρητής της Μέσης Εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του το 1921, ασυμβίβαστος
με τα μικρά του κόσμου και ίσως, προοριζόμενος από την παντογνώστρια μοίρα να υπερασπιστεί μελλοντικά την ελευθερία της
Πατρίδος μας, διάλεξε να φοιτήσει στη Σ.Ν.Δ και να ακολουθήσει
τη σταδιοδρομία ενός Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Το
1926 αποφοίτησε με τον βαθμό του μάχιμου Σημαιοφόρου και
υπηρέτησε στα πλοία του Στόλου, αλλά κυρίως στα Υποβρύχια,
τον μαύρο Στολίσκο του Ναυτικού μας. Δεκατρία χρόνια αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου 1939 προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη, ένα βαθμό σταθμό της καριέρας του, αφού απελευθέρωσε
τον ατίθασο χαρακτήρα του από τις δεσμεύσεις μίας έλλογης,
θα έλεγα συνηθισμένης σκέψης, εκδίδοντας συνάμα διαταγές
αυτοβουλίας και αυτοπραγμάτωσης του ασυμβίβαστου, παράτολμου και ανυπότακτου ψυχισμού του. Πλωτάρχης τώρα και με
τη συνακόλουθη ανάληψη του αξιώματος του Κυβερνήτη ενός
γηραιού αλλά γενναίου Υ/Β, συνέβαλε τα μέγιστα στον αγώνα
εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα, πλέοντας επανειλημμένως
στα εχθρικά ύδατα και υπό πολεμικές συνθήκες, κάτω από βροχή
βομβών βάθους και των θανατηφόρων ωστικών κυμάτων τους,
της απειλής φονικών τορπιλών και αθέατων ναρκών, καθότι όλα
αυτά τα τεχνολογικά επινοήματα, ασταμάτητα πάσχιζαν να καταποντίσουν το θρασύ, παράτολμο και ανόητο Ελληνικό Υ/Β.
Το Υ/Β Παπανικολής έχοντας Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μίλτο
Ιατρίδη, τον θαρραλέο και απείθαρχο αυτό θαλασσόλυκο της περιοχής μας, απέπλευσε την 28η Οκτωβρίου 1940 για την πρώτη
πολεμική περιπολία του στα εχθρικά ύδατα. Στη δεύτερη όμως
περιπολία του, τον Δεκέμβριο του 1940 επιτέθηκε εναντίον μεγάλης Ιταλικής νηοπομπής στην Αδριατική και κατόρθωσε, παραμονές Χριστουγέννων, να βυθίσει στα Στενά του Οτράντο τρία
Ιταλικά οπλιταγωγά συνολικού βάρους 25.000 τόνων, που μετέφεραν όπλα και πολεμικό υλικό στα παράλια της Αλβανίας. Όπως
ήταν αναμενόμενο, οι Ιταλοί δεν χάρηκαν καθόλου. Πήραν τον
Παπανικολή «στο κατόπι του» και έριξαν 85 βόμβες βάθους, με
ελπίδα να βυθίσουν το επιτιθέμενο Υ/Β. Το πλήρωμα του Υ/Β πέρασε την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων στο βυθό
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της θάλασσας, κάνοντας ελιγμούς διαφυγής μέχρι τα παράλια
της Κροατίας. Ο ηρωικός Κυβερνήτης, γαλήνιος και πάντα χαμογελαστός, διέταξε υποχρεωτική κατάκλιση για εξοικονόμηση
αέρα και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία να δράσει. Οι εχθρι-

τήρων. Ένα σκιάχτρο μαύρο με φτερούγες πελώριες, σα νυχτερίδα μας ζύγωνε. Δύο μοίρες δεξιότερα, πρόσω ολοταχώς και
οι δύο. Η «Αντονιέττα» 250 τόνων, επίτακτο πετρελαιοκίνητο,
πρόβαλε στον ορίζοντα. Τούτη την ώρα γεννήθηκε ο Παπανι-

κές βόμβες βάθους εξακόντιζαν πίδακες καυτού νερού, πρασίνιζαν την υπεράνω τους επιφάνεια και πάσχιζαν να συνθλίψουν
το Υ/Β, αλλά αυτό αδιάφορο, βίωνε την υπερβατική διάσταση
ενός εθνικού χρέους. Όταν μετά από δύο ημέρες αγωνίας και
θανάσιμων απειλών, το ερχόμενο λυκόφως επέβαλε μία θλιμμένη και σκουρόχρωμη όψη στον θαλάσσιο ορίζοντα του άτρωτου
καταφυγίου του, το Υ/Β ξεκόλλησε από τη λάσπη και σιγά-σιγά
ξεκίνησε για την Πατρίδα. Κάτι συρσίματα από συρματόσχοινα
ναρκών πάνω στο ανθεκτικό του Υ/Β θεωρήθηκαν ασήμαντα
γεγονότα και τελεσίδικα, η θεά Τύχη στεφάνωσε τις κόμες του
πληρώματος με τα δάφνινα στεφάνια της νίκης. Πολλά χρόνια
αργότερα, ο ναύτης Νικόλαος Τασιάκος που πέθανε πέρυσι σε
ηλικία 100 ετών ενθυμείται, ότι ανήμερα των Χριστουγέννων οι
ναύτες έγνεφαν τα «χρόνια πολλά» μεταξύ τους χωρίς να μιλούν.
Στην τρίτη περιπολία του, τα μεσάνυχτα της 29ης Ιανουαρίου
του 1941 πλέοντας «εν επιφανεία» εντόπισε ένα φορτηγό που το
βύθισε με μία τορπίλη και καταδιώχθηκε από τρία αντιτορπιλικά,
αλλά κατόρθωσε να διαφύγει πλέοντας «εν καταδύσει» αρκετές
ώρες, υιοθετώντας τη γνωστή στους υποβρύχιους άντρες, «τακτική της πάπιας».
Στο σημείο αυτό, θέλω σας μεταφέρω ένα απόσπασμα από
μία αφήγηση του ίδιου του Ιατρίδη, παραμονές Χριστουγέννων
του 1960 σε μία ταβέρνα στης Πλάκας, όπως την απέστειλε ο ανιψιός του ηρωικού Κυβερνήτη και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
Νέα Εστία, τεύχος Μαρτίου 1960. Κάποια στιγμή σήκωσε το ποτήρι του, κοίταξε όλους ένα γύρο με τη διαπεραστική και τρυφερή ματιά του: «Στην υγειά της «Αντονιέττας», είπε και συνέχισε:
«Σαν απόψε… τότε, το ’40… Κράτει όλα. Νεκρική σιγή τάφου.
Μέχρι που ν’ ακούς το νερό να στενάζει, γιατί το τρυπούσε τούτο το σιδερικό που εμείς επιμέναμε να το θεωρούμε Υ/Β. Όταν
τίποτα δεν ακουγόταν από μέσα του και τ’ ακονισμένα αυτιά
μας άκουγαν καθαρά, πως άλλο τόσο τίποτα δεν ακουγόταν
μήτε απ΄ έξω, τέλειωνε και τούτο το βουβό κακό για να αρχίσει μία άλλη μάχη, με τα μάτια μας. Εκ της ακροάσεως ουδέν.
Περισκοπικόν. Πορεία βορράς δώδεκα. Αίρε περισκόπιον. Ορατότης μηδέν. Και πώς να μην είναι μηδέν, αφού είχε γίνει νύχτα, πράμα που τόσο θέλαμε και με τόση λαχτάρα περιμέναμε
για να μπορέσουμε να βγούμε στην επιφάνεια χωρίς να μας
δει ο εχθρός και έτσι να πετύχει το καρτέρι του θανάτου που
κάναμε… Επιφάνεια. Επί τέλους. Να ’μαστε στον καθαρό αέρα
της Αδριατικής… Πράσινο δέκα, ένας ύποπτος στόχος. Κράτει η
φόρτιση. Κράτει που να πάρει. Πρόωσης διά των ηλεκτροκινη-

κολής… Και ήταν μάρτυρες δύο Ιταλικά Τορπιλοβόλα και δύο
περιπολούντα Ελληνικά Υ/Β, που άρχισαν να κόβουν βόλτες,
ολόγυρα στη μεγάλη εκείνη φωτιά. Μα και εμείς απορούσαμε για το πόσο εύκολα κάναμε κάτι. Σαν άντρες γεννήσαμε ένα
παιδί, ένα θρύλο, ένα πυροτέχνημα...»
Στις 30 Δεκεμβρίου 1940 ο κυβερνήτης Ιατρίδης προβιβάστηκε σε Αντιπλοίαρχο επ’ ανδραγαθία και παρασημοφορήθηκε με
το «Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας». Στα τέλη Δεκεμβρίου 1941,
στάλθηκε στην Αγγλία ως κυβερνήτης για να παραλάβει το αντιτορπιλικό «Α/Τ Μιαούλης». Μετά την Απελευθέρωση, υπηρέτησε στη Βάση Υποβρυχίων και διετέλεσε Διοικητής Αρχιπελάγους,
Διοικητής Στολίσκου Βορείου Αιγαίου, καθώς και Διοικητής της
Ναυτικής Ακαδημίας.
Αποστρατεύτηκε αυτεπάγγελτα στις 29 Δεκεμβρίου 1952 με
σύγχρονη προαγωγή στον βαθμό του Πλοιάρχου. Οκτώ χρόνια
αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου 1960, ο μεγάλος αυτός άνδρας
σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, σε ηλικία 54 ετών. Ήταν παντρεμένος με τη Λέλα Ιατρίδη
και έχει μία κόρη, την Αδριατική, το όνομα της θάλασσας, όπου
ο ηρωικός πατέρας της έγραψε μία από τις λαμπρότερες σελίδες
της εμπόλεμης Ιστορίας μας. Ο πυργίσκος του Ιστορικού Υ/Β κοσμεί τον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου στον Πειραιά.
Η πολιτεία τον τίμησε δεόντως, δίνοντας το όνομά του σε μία
πλατεία του Πύργου Ηλείας, όπου βρίσκεται και ο ανδριάντας
του και σήμερα ατενίζουμε το αγέρωχο βλέμμα του. Προτομή του
υπάρχει στη γενέτειρά του το Σοφικό Κορινθίας, καθώς και στο
Κατάκολο της Ηλείας. Αιώνια τιμή και δόξα στον εκλεκτό αυτόν
άντρα, τον ήρωα της Ηλείας, που τίμησε τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας και μας άφησε μία λαμπρά παρακαταθήκη, για το
μέλλον της φυλής των Ελλήνων. Αιωνία του η μνήμη».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Μίλτωνα
Ιατρίδη από τον εκπρόσωπο του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Διοικητή Υποβρυχίων Πλοίαρχο Βασίλειο Κάτσικα ΠΝ, τον
Δήμαρχο Πύργου Γαβριήλ Λιατσή, τον Κυβερνήτη του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S-120) Πλωτάρχη Δημήτριο Βογιατζή ΠΝ, τον πρόεδρο
της Ε.Α.Α.Ν Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Περβαινά ΠΝ εα, τον τοπικό
εκπρόσωπο της Ε.Α.Α.Ν Ηλείας Αντιπλοίαρχο (Ε) Ζώη Υφαντή Π.Ν
ε.α και από τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Σημαιοφόρο (Ε) Χαράλαμπο Γιακουβάκη Π.Ν ε.α.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του ήρωα Μίλτωνα
Ιατρίδη καθώς και των τριών μελών του πληρώματος του Ε/Π
Agusta Bell 212 του Πολεμικού Ναυτικού Υποπλοιάρχων Αναστά-
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σιου Τουλίτση, Κωνσταντίνου Πανανά και Ανθυπασπιστή Ελευθέριου Ευαγγέλου που συνετρίβη στην νήσο Κίναρο, και η σεμνή
τελετή τιμής και μνήμης έκλεισε με την απαγγελία του Εθνικού
ύμνου εκ μέρους των παρευρισκόμενων.
Υ.Γ: Παραθέτω μια άγνωστη ως σήμερα πτυχή της ιστορίας που αφορά
τον αείμνηστο κυβερνήτη του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (Υ-2) όπως μου την διηγήθηκε, εντελώς τυχαία, προχθές ο τ. καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστήμιου Αθηνών κύριος Εμμανουήλ Μάρκογλου που αισίως διανύει το
90ό έτος της ηλικίας του.
«Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ένας εκ των δύο που έφεραν από
την Μικρά Ασία συντεταγμένα τους στρατιώτες τους στην Ελλάδα όντας
επικεφαλής του Μηχανικού, (ο άλλος ήταν ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας), ως εκλεγμένος βουλευτής το 1952 της τότε Ε.Ρ.Ε. συνήθιζε κάθε
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Πέμπτη να καλεί στο φτωχικό του σπίτι στην περιοχή του Μουσείου επί
της Πατησίων γνωστούς και φίλους παραθέτοντάς τους ως γεύμα φασολάδα. Μια Πέμπτη καλεσμένος μεταξύ των άλλων, στο τραπέζι ήταν προσκεκλημένος ο τότε υπουργός Αμύνης Ιωάννης Πιτσίκας (Αντιστράτηγος
εα). Παρουσία όλων ο Κ. Μανιαδάκης του έθεσε ορθά κοφτά το θέμα
προαγωγής του Μίλτωνα Ιατρίδη. Να σημειωθεί ότι ο Κ. Μανιαδάκης
ήταν, υπέρ το δέον αθυρόστομος, και στην αναφορά τού Ι. Πιτσίκα ότι
αντιδρούν οι ναύαρχοι στην προαγωγή του Μ. Ιατρίδη, σηκώθηκε όρθιος και χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι είπε στον Υπουργό Άμυνας: Αν
ήμουν στη θέση σου τον Μίλτωνα Ιατρίδη θα τον έκανα Ναύαρχο και θα
ανάγκαζα τους αντιδρώντες Ναυάρχους να φύγουν από το γραφείο μου
με τον κώλο, γιατί αυτό έκαναν κατά την διάρκεια που ο Μ. Ιατρίδης ναυμαχούσε τους Γερμανούς».

giakouvakis2004@yahoo.gr

Επιστολική Ψήφος
Επειδή το θέμα της επιστολικής ψήφου απασχόλησε τα Μέλη μας κατά την προεκλογική περίοδο, θέλω να παραθέσω τα πραγματικά στοιχεία
για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ την 03-04-2014 με ομόφωνη απόφασή του συγκρότησε επιτροπή από αποστράτους με σκοπό την υποβολή προτάσεων για αντικατάσταση της υπάρχουσας ΚΥΑ περί εκλογών στην ΕΑΑΝ και έδωσε βασικές κατευθύνσεις. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ
κ. Θ. Γερούκης και Γραμματέας χωρίς ψήφο το Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ κ. Ε. Αναγνωστάκης.
2. Η επιτροπή έκανε πολύ καλή εργασία και παρέδωσε το πρακτικό της, την 22-01-2015 και την 30-04-2015 παρουσίασε τις προτάσεις της
στο ΔΣ/ΕΑΑΝ.
3. Άρχισε η συζήτηση της προτάσεως στο ΔΣ/ΕΑΑΝ και την 14-05-2015 το ΔΣ/ΕΑΑΝ κατά πλειοψηφία (6 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ Γερούκης-Αναγνωστάκης, 1
ΛΕΥΚΟ Γρίβας) απεφάσισε να διαχωρισθεί η επιστολική ψήφος από τα υπόλοιπα θέματα της ΚΥΑ, γιατί εκτιμήθηκε ότι όλο το πακέτο, επειδή είχε
βαριά θέματα, θα καθυστερούσε υπέρμετρα να εγκριθεί από το ΔΣ/ΕΑΑΝ και από το ΓΕΝ και ΥΕΘΑ. Οι ψηφίσαντες ΟΧΙ, ως Μέλη της επιτροπής,
υπεστήριξαν ως σύνολο την εργασία την οποία είχαν εκπονήσει και βεβαίως ήταν υπέρ της επιστολικής ψήφου. Άρα αυτοί που ψήφισαν ΝΑΙ και
κατά ειρωνική τύχη είναι αυτοί που ψήφισαν την 18-02-2016 ότι είναι μη νόμιμη η μεταφορά της ημερομηνίας εκλογών από την 20-03-2016 στην
17-04-2016, ήταν αυτοί που χάρη στην ψήφο τους την 14-05-2015 προχώρησε το θέμα της επιστολικής, γιατί το υπόλοιπο πακέτο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Σημειωτέον ότι η ΕΑΑΑ που προσπάθησε να θεσπίσει την επιστολική ψήφο μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν το
κατάφερε, γιατί ουδέν από τα θέματα εγκρίθηκε.
4. Την 20-05-2015 η ΕΑΑΝ υπέβαλε την πρότασή της για θέσπιση της επιστολικής ψήφου και έτσι ξεκίνησε μία χρονοβόρα διαδικασία, λόγω
του ότι η διαδικασία αυτή είναι πρωτοποριακή για τα ΝΠΔΔ και ειδικά για τον χώρο των Ε.Δ.
5. Τελικά την 24-02-2016 εκδόθηκε το ΦΕΚ 445/Β/24-02-2016 με την αναμενόμενη τροποποίηση 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για διεξαγωγή των εκλογών την 17-04-2016.
6. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ με εισήγησή μου απεφάσισε την 05-02-2016 κατά πλειοψηφία (6 ΝΑΙ-Περβαινάς-Γερούκης-Ξύτσας-Αγγελόπουλος-Γρίβας-Αναγνωστάκης, 4 ΟΧΙ Τσαπράζης-Αϊδίνης-Τσίρης-Γεωργακόπουλος) να αναβάλει τις εκλογές από την 20-03-2016 στην 17-04-2016 υπο τις προυποθέσεις να είναι νόμιμη η αλλαγή αυτή, να είναι οικονομικά εφικτή και το ΦΕΚ να έκδοθεί μέχρι την 01-03-2016.
7. Με δύο γνωματεύσεις (Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΝ Δικηγόρος Κ.Αθανασόπουλος και ΓΕΝ/ΔΚΒ ) που απεφάνθησαν ότι η μετάθεση των
εκλογών δεν ήταν νόμιμη, το ΔΣ/ΕΑΑΝ την 18-02-2016 απεφάσισε τελικά κατά πλειοψηφία (7 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ Γερούκης – Αναγνωστάκης ) την διενέργεια των εκλογών την 20-03-2016, χωρίς την επιστολική ψήφο, χωρίς να ασχοληθεί με το οικονομικό (επί πλέον κόστος 22.000 ευρώ, που θα
έπρεπε να περικοπούν από άλλες δραστηριότητες της ΕΑΑΝ).
8. Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ασχολήθηκα όσο ουδείς άλλος για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, έκανα όλες τις ενέργειες που έπρεπε
για επιτάχυνση της υπογραφής και είμαι υπερήφανος γιατί αυτό έγινε στην θητεία μου, όπως ακριβώς το έχω καταθέσει στα πρακτικά της ΕΑΑΝ
της 18-02-2016 που είναι στο site της ΕΑΑΝ. Ομοίως ασχολήθηκε εντατικά και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Θ. Γερούκης Π.Ν.ε.α. και
συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτάχυνση της έκδοσης του ΦΕΚ.
9. Δυστυχώς όμως η καθυστέρηση της έκδοσης του ΦΕΚ, που οφείλετο στην καθυστέρηση υπογραφής από τον ΥΕΘΑ, λόγω επεξεργασίας
της πρότασης της ΕΑΑΝ, δεν κατέστησε δυνατή την διενέργεια των εκλογών με επιστολική ψήφο, γιατί η 20-03-2016 δεν ικανοποιούσε το
45μερο της αναγγελίας και η μετάθεση για την 17-04-2016 δεν ήταν νόμιμη.
10. Αναφορικά με την δυνατότητα να παραβλεφθεί το σχετικό έγγραφο του ΓΕΝ θέλω να υπενθυμίσω ότι το ΓΕΝ και το ΥΕΘΑ ως εποπτεύουσες της ΕΑΑΝ αρχές, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την νομιμότητα των πράξεων του ΔΣ/ΕΑΑΝ και ειδικά για τις εκλογές, ο ΥΕΘΑ συγκροτεί
το ΔΣ εφόσον ελέγξει την νομιμότητα των εκλογών. Αυτό άλλωστε έγινε και στο παρελθόν για την ΕΑΑΝ, όταν είχαν υποβληθεί ενστάσεις .
11. Σχετικά τώρα με την εμπλοκή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα στην ΕΑΑΑ, και για
νομικά ερωτήματα που είχαν, ζήτησαν γνωμοδότηση και το Ν.Σ.Κ. τους παρέπεμψε στο ΥΕΘΑ ως εποπτεύουσα Αρχή, το οποίο έδωσε τελικά τις
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, άρα η άποψη της εποπτευούσης Αρχής είναι καθοριστική.
12. Τελειώνοντας θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι σύσσωμο το ΔΣ/ΕΑΑΝ ήταν εξ αρχής μέχρι πέρατος υπέρ της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου, αλλά υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον τρόπο και κυρίως τον χρόνο εφαρμογής της, πράγμα που είναι θεμιτό
στα πλαίσια λειτουργίας ενός συλλογικού Οργάνου που είναι το ΔΣ/ΕΑΑΝ
13. Τώρα που έληξε η εκλογική διαδικασία είναι βέβαιον ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με επιστολική ψήφο.
14. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ έχει συμφωνήσει να ξεκινήσουν ενέργειες για θέσπιση και της ηλεκτρονικής ψήφου.

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.
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Τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Συμεών Κωνσταντινίδης Ωκεανογράφος - μετεωρολόγος ΠΝ

Τ

Α΄ Μέρος

ο Ελ Νίνιο είναι ένα σύνηθες περιοδικό μετεωρολογικό
φαινόμενο κατά το οποίο τα κεντρικά και ανατολικά νερά
του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στις ακτές του Ισημερινού και
του Περού είναι θερμότερα σε σχέση με άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία του νερού είναι μεγαλύτερη έως και 3°C περίπου. Η
έκταση των θερμών νερών είναι συγκρίσιμη με την έκταση μιας
μεγάλης χώρας. Συμβαίνει κάθε δύο με οχτώ χρόνια και διαρκεί
για ένα με δύο περίπου χρόνια. Εμφανίζεται συνήθως περί τα
Χριστούγεννα. Στο φαινόμενο αποδίδονται ως συνέπειες ακραία
καιρικά φαινόμενα σε όλον τον κόσμο αλλά κυρίως στις περιοχές
γύρω από τον Ειρηνικό, όπως ξηρασίες, βροχοπτώσεις, πυρκαγιές και τροπικοί κυκλώνες. Αιτία του φαινομένου η διαταραχή
των αληγών δυτικών ανέμων.
Το όνομα του φαινομένου δόθηκε από ψαράδες γιατί στα
ισπανικά El Nino σημαίνει το παιδί και ειδικότερα το θείο βρέφος, επειδή το φαινόμενο συμβαίνει κοντά στα Χριστούγεννα. Το
Ελ Νίνιο έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά από το φαινόμενο Λα
Νίνια, ενώ και τα δύο μαζί θεωρούνται ως μέρος της Νότιας ταλάντωσης, μιας ταλάντωσης του Ειρηνικού Ωκεανού.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το Ελ Νίνιο είναι μερικές φορές φυσικές καταστροφές, για αυτό γίνεται
προσπάθεια να κατανοηθεί και να προβλεφθεί, για παράδειγμα
το Ελ Νίνιο μάλλον συνέβαλε στον αφανισμό του πολιτισμού των
Χμερ, ενώ εκτιμάται ότι συμβάλλει και στο λιώσιμο των πάγων
στην Ανταρκτική.
Περιγραφή του φαινομένου
Όταν δεν υπάρχει Ελ Νίνιο, εξαιτίας της περιστροφής της γης
συνήθως υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που φυσούν δυτικά. Το ίδιο
συμβαίνει με τα νερά. Ταυτόχρονα, λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, τα νερά θερμαίνονται, δημιουργούνται σύννεφα στην
νοτιοανατολική Ασία και πολλές βροχές, ενώ η νότια Αμερική,
στο τμήμα δυτικά των Άνδεων υπάρχει ξηρασία.
Το Ελ Νίνιο διαταράσσει αυτό το κλίμα. Αρχικά, διαταράσσονται οι δυτικοί άνεμοι. Έτσι, τα θερμά νερά μεταφέρονται
από το δυτικό Ειρηνικό στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό ωκεανό. Τα σύννεφα δημιουργούνται στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ μπορεί να βρέξει στη Νότια Αμερική δυτικά των
Άνδεων. Αντίθετα, δε βρέχει το αναμενόμενο στη νοτιανατολική
Ασία φέρνοντας ξηρασία.
Τι προξενεί την ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας του
ωκεανού κοντά στην περουβιανή ακτογραμμή; Για να το κατανοήσουμε αυτό, ας εξετάσουμε πρώτα τον τεράστιο κυκλοφοριακό
κύκλο που είναι γνωστός ως Κυκλοφορία Γουόκερ, και υπάρχει
στην ατμόσφαιρα ανάμεσα στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα
του τροπικού Ειρηνικού.
Η φυσιολογική κυκλοφορία ανέμων και υδάτων στον Ειρηνικό
Οι κανονικές συνθήκες του Ειρηνικού ωκεανού καθορίζονται από
την αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας και του
ωκεανού. Όπως είναι γνωστό τα θερμότερα νερά του ωκεανού

Ο ειρηνικός σε κανονικές συνθήκες.

Ο ειρηνικός με Ελ Νίνιο.

Ο ειρηνικός με Λα Νίνια.

είναι τα επιφανειακά, αφού αυτά θερμαίνονται κατ’ ευθείαν από
τον ήλιο, διατηρούνται στην επιφάνεια αφού είναι ελαφρύτερα
(αραιότερα) από τα ψυχρά που κατανέμονται βαθύτερα. Έτσι
έχουμε την δημιουργία ενός επιφανειακού στρώματος θερμών
υδάτων με βαθύτερα ψυχρά ύδατα, Αυτό είναι γνωστό ως θερμοκλινές. Στην ατμόσφαιρα πάλι οι περιοχές κοντά στον ισημερινό κυριαρχούνται απ’ τούς περίφημους αληγείς ανέμους που
πνέουν σταθερά προς τα δυτικά. Οι άνεμοι αυτοί οφείλονται σε
διαφορές της ατμοσφαιρικής πίεσης που προκαλούνται από την
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ηλιακή θέρμανση, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης. Είναι δε ισχυρότατοι πάνω από τον ωκεανό και εξασθενίζουν πάνω
από τις ηπείρους.
Πνέοντες λοιπόν οι αληγείς υπεράνω του Ειρηνικού ωθούν
τα επιφανειακά ζεστά νερά προς τα δυτικά, από την Ν. Αμερική
προς την Ινδονησία. Αυτό προκαλεί ανύψωση της στάθμης στον
δυτικό ωκεανό και μείωση της στάθμης στον ανατολικό δημιουργώντας μια υψομετρική διαφορά αρκετών εκατοστών. Τα ζεστά
νερά όμως αναπληρώνονται, δεν δημιουργούνται κενά στο νερό,
με ψυχρότερα νερά που αναβλύζουν δημιουργώντας φαινόμενο
«upwelling» κατά μήκος των ακτών της Ν. Αμερικής.
Παράλληλα ο δυτικός Ειρηνικός με τις θερμές υδάτινες μάζες
τροφοδοτεί με θερμότητα τόσο τα μεγαλύτερα πλάτη με ωκεάνια ρεύματα, όσο και την ατμόσφαιρα κυρίως με την εξάτμιση,
την οποία αποσταθεροποιεί και εκδηλώνονται καταιγίδες. Αυτή
είναι η συνήθης κατάσταση του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού,
όπως φαίνεται και στην εικόνα από κάτω.
Καθώς ο ήλιος θερμαίνει τα ανώτερα στρώματα του νερού

πίσω προς δυσμάς, προς την Ινδονησία, συμπληρώνοντας έτσι
τον κύκλο.
Πώς επηρεάζουν οι αληγείς άνεμοι την επιφανειακή θερμοκρασία του τροπικού Ειρηνικού; «Αυτοί οι άνεμοι φυσιολογικά
δρουν όπως το αεράκι σε μια λιμνούλα», λέει το περιοδικό Νιούζγουικ «σπρώχνουν τα θερμά νερά προς το δυτικό Ειρηνικό, ανεβάζοντας εκεί τη στάθμη της θάλασσας μέχρι και 60 εκατοστά, και τη
θερμοκρασία της μέχρι και 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση, λόγου
χάρη, με τον Ισημερινό». Στον ανατολικό Ειρηνικό, τα ψυχρότερα
και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά αναδύονται στην επιφάνεια, συμβάλλοντας στην άνθηση της θαλάσσιας ζωής.
Το φαινόμενο upwelling είναι η ανάβλυση των ψυχρών υδάτων
από μεγαλύτερα βάθη. Το ψυχρό νερό που έρχεται από μεγαλύτερα βάθη είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο και συγκεντρώνει πλήθος θαλασσινών οργανισμών και ψαριών αυξάνοντας
την αλιεία σε όλη την περιοχή των δυτικών ακτών της Λατινικής

στη δύση, κοντά στην Ινδονησία και στην Αυστραλία, ο θερμός
και υγρός αέρας ανέρχεται στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας
ένα σύστημα χαμηλής πίεσης κοντά στην επιφάνεια του νερού.
Ο ανερχόμενος αέρας ψύχεται και αποβάλλει την υγρασία του,
προκαλώντας βροχές στην περιοχή. Οι άνεμοι στην ανώτερη
ατμόσφαιρα κινούν τον ξηρό αέρα προς ανατολάς. Καθώς πνέει
προς ανατολάς, ο αέρας γίνεται ψυχρότερος και βαρύτερος, και
αρχίζει να χάνει ύψος όταν φτάνει στο Περού και στον Ισημερινό. Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα υψηλής πίεσης κοντά στην
επιφάνεια του ωκεανού. Σε χαμηλά υψόμετρα, τα ρεύματα αέρα
που είναι γνωστά ως αληγείς άνεμοι κατευθύνονται και πάλι

Αμερικής. Η διεργασία αυτή κάνει τις ακτές του Περού και του Εκουαδόρ αλιευτικούς παραδείσους (ψαρότοποι), ενώ η ατμόσφαιρα
υπεράνω αυτών είναι σταθερή και οι βροχοπτώσεις ελάχιστες.
Γι’ αυτό, τις φυσιολογικές χρονιές, όταν δεν εμφανίζεται το
Ελ Νίνιο, οι επιφανειακές θερμοκρασίες της θάλασσας είναι ψυχρότερες στην ανατολή από ότι στη δύση.

Συνεχίζεται
«Ελ Νίνιο». http://www.xmedia.gr/. Ανακτήθηκε στις 2011-03-12.
«Το φαινόμενο Eλ Νίνιο». Sigmalive Ltd. Σεπτέμβριος 2009.
«Το φαινόμενο El Nino». Ανακτήθηκε στις 2011-03-13.
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Βιβλιοπαρουσίαση
Αρρώστιες και Ιατρική στη θάλασσα. Ταξίδι μέσα στο χρόνο
Αριστείδης Γ. Διαμαντής
Αθήνα 2016
Ο ιατρός πλοίαρχος Αριστείδης Διαμαντής του ΝΝΑ, αυτός ο ακούραστος εργάτης
του πνεύματος και της επιστήμης μάς εξέπληξε με το καινούργιο πόνημά του με
τίτλο «Αρρώστιες και ιατρική στη θάλασσα. Ταξίδι μέσα στο χρόνο».
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται την ναυτική ιατρική, δηλαδή τον κλάδο εκείνο
που ασχολείται με την προστασία και υγεία των πληρωμάτων των πλοίων, μέσα
στο χρόνο. Αναφέρεται στη μελέτη και πρόληψη αλλά και θεραπεία των ασθενειών
που προκύπτουν μέσα από το Ναυτικό επάγγελμα διαχρονικά. Πραγματεύεται τις
ασθένειες από την εποχή που άρχισε ο άνθρωπος να κάνει τα πρώτα ταξίδια του με
τα μονόξυλα, τις τριήρεις, τις γαλέρες, την αργοναυτική εκστρατεία, τον τρωικό πόλεμο και φθάνει στις μέρες μας, για να καταγράψει με αριστοτεχνικό τρόπο όλες τις
γνωστές ασθένειες των ναυτικών μας μέχρι σήμερα. Παραθέτει μεγάλη βιβλιογραφία που μπορεί κανείς να συμβουλευτεί. Αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο της
ιατρικής επιστήμης στη θάλασσα, που έλειπε από τη βιβλιογραφία της ιατρικής.
Οι «Θ.Α» συγχαίρουν τον πλοίαρχο ιατρό του ΝΝΑ Αριστείδη Διαμαντή και του
εύχονται τα καλύτερα.
Υποναύαρχος Νικ. Τσαπράζης εα ΠΝ

«Το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος και πρόταση περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Δημογραφίας»
Βασίλειος Ι. Βάσιλας
Εκδόσεις Ήλεκτρον 2013

Κριτική του βιβλίου του Ακαδημαϊκού Στεφάνου Δ. Ήμελλου
Είναι, πασίγνωστον πλέον ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα οξύτατο με προβλέψιμες
αρνητικές προοπτικές και επιπτώσεις για την ίδια την παρουσία και ύπαρξη στο προσκήνιο της ιστορίας ενός λαού, του Ελληνικού,
του οποίου η ευεργετική συμβολή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι απροσμέτρητη.
Το πρόβλημα αυτό, που βιώνουμε καθημερινώς, οφείλεται σε πολλούς λόγους, οι οποίοι έχουν από πολλούς επισημανθεί κατά
διαφόρους τρόπους. Η σχετική βιβλιογραφία είναι ήδη εκτεταμένη, στις δε σχετικές μελέτες και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν
διατυπώνονται και ενδιαφέρουσες προτάσεις προς την πολιτικήν ηγεσίαν και την κοινωνίαν, που αναφέρονται στην λήψη των
αναγκαίων μέτρων προς θεραπείαν του κακού. Από τα δημοσιεύματα αυτά ας μου επιτραπεί να μνημονεύσω δύο της Ακαδημίας
Αθηνών, την οποία διακρίνει πάντοτε λεπτή ευαισθησία για τά εθνικά και κοινωνικά θέματα.
1) Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού, Αθήνα 1990
(Δημοσιεύματα τού Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, αριθμ. 2) και
2) Δημογραφία και άμυνα, Αθήνα 2009 (Γραφείον Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων).
Πρόκειται περί βιβλίων συγγραφέντων από ομάδες ερευνητών και υπό την εποπτείαν Ακαδημαϊκών με περιγραφές του φαινομένου και προτάσεις προς θεραπείαν του εκτάκτου ενδιαφέροντος. Οι λόγοι, όπως ανέφερα, είναι πολλοί αλλά η υπογεννητικότητα (φθίνουσα γέννηση παιδιών) σε σχέση με την γήρανση καί τελικώς με τον θάνατον του Ελληνικού πληθυσμού εξαίρεται
ιδιαιτέρως. Εναπόκειται στην πολιτείαν να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και να κινηθεί, εγκαίρως μάλιστα, προς την λύση του με
την λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ας σημειωθεί για την ιστορίαν κάτι, που δεν μπορεί σήμερα αυτονοήτως να εφαρμοσθεί, ότι ο
μεγάλος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης Λυκούργος προκειμένου να επιτυγχάνεται η γέννηση πολλών και εύρωστων παιδιών από
εύτεκνες και καλλίκαρπες γυναίκες είχε νομοθετήσει οι νυμφευόμενοι βραδέως να παραπέμπονται στην γραφήν (δίκην) οψιγαμίου και οι μένοντες άγαμοι από αγαμίου γραφήν.
Είναι άξιος παντός επαίνου ο ταξίαρχος εα Βασίλειος Βάσιλας,ο οποίος με το μετά χείρας αξιόλογο βιβλίο του αποδεικνύει το
ενδιαφέρον ενός τελικώς ιδιώτη, ατόμου πάντως πολυτέκνου οικογενείας, για το εθνικής σημασίας έργον της προσπάθειας λύσεως
του δημογραφικού προβλήματος. Ας προστεθεί ότι ο κ. Βάσιλας υπήρξε και εθελοντικός συνεργάτης του μνημονευθέντος έργου
της Ακαδημίας: Δημογραφία και Άμυνα.
Στέφ. Δ. Ήμελλος
Ακαδημαϊκός
Σε συνέχειες δημοσιευμάτων στο αναχείρας περιοδικό «Θ.Α» θα παραθέσουμε απόψεις, κριτικές, ανησυχίες και προτάσεις, τις οποίες διετύπωσαν
διαπρεπείς επιστήμονες και άλλοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι μελέτησαν ενδελεχώς και μετά προσοχής το βιβλίο του υποφαινομένου με τίτλο
«ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» των εκδόσεων « ΗΛΕΚΤΡΟΝ 2013».
Οι κριτικές αυτές συμπεριελήφθησαν σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ των εκδόσεων της «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ », (ως β΄ έκδοση βελτιωμένη και
επαυξημένη) στην οποίαν περιέχονται οι σημαντικότεροι των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων και όχι μόνον.
Βασίλειος Ι. Βάσιλας
Ταξίαρχος Τ.Θ. εα
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Βιβλιοπαρουσίαση
ΑΝΑΚΡΟΥΕ ΠΑΝΤΕΣ
Ποιήματα του Στέλιου Τσιάντουλα
Αθήνα 2016
«Ανάκρουε πάντες» αυτός είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής του συναδέλφου
και εκλεκτού φίλου Στέλιου Τσιαντούλα που σημαίνει, ότι η λέμβος να κινηθεί πίσω.
Αυτό αποτελεί και αποτελούσε ναυτικό πρόσταγμα των αρχαίων Ελλήνων ναυτικών
κατά τους πλόες των κωπήλατων πλοίων, και το πρόσταγμα αυτό δίδετο στους κωπηλάτες από τον αρχηγό, ο οποίος βρισκόταν όρθιος στην πρύμη της λέμβου.
Τώρα γιατί ο κύριος Τσιαντούλας διάλεξε αυτόν τον τίτλο, εγώ δεν μπορώ να
γνωρίζω. Πάντως τα ποιήματα όλα είναι και αναφέρονται στα βιώματά του, τόσο της
παιδικής του ηλικίας, της υπηρεσιακής του αλλά και της ζωής που διάγει μετά την
σύνταξη, με τρόπο γλαφυρό, γεμάτο λυρισμό και αισθηματικότητα, προδίδει ευφυία
και πνευματικότητα. Είναι μια εξομολόγηση προς την ίδια τη ζωή, την οικογένεια, την
καθημερινότητα που διάγει, όπως αυτός την καταλαβαίνει, κρίνοντας και κατακρίνοντας την υποκρισία των ανθρώπων αλλά και την ίδια τη ζωή με διάθεση φιλοσοφική.
Αγγίζει θέματα προσωπικά, αισθηματικά, θρησκευτικά και με αριστοτεχνικό τρόπο
δίνει τη δική του εξήγηση.
Η διεύθυνση σύνταξης του περιοδικού «Θ.Α» τον συγχαίρει.
Παρακάτω δημοσιεύουμε αποσπασματικά ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή
ΤΟ ΚΛΑΡΑΚΙ (μονόλογος)
Μονολογούσε ένας παππούς / που κάποτε ήταν κι αυτός / ένα μικρό κλαράκι / και κάποιοι το φροντίζανε / του ρίχνανε νεράκι. / Το φύτεψες! / Το φρόντισες; / Του έριξες
νεράκι; / ή μήπως θέλεις μόνο του / να γίνει το δεντράκι; / ...
Κι όταν τα χρόνια θα διαβούν / και θα ’ρθουνε τα χιόνια / τότε και συ, σαν τον παππού θα λες τα ίδια λόγια.
Υποναύαρχος Νικ. Τσαπράζης εα ΠΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει έγκαιρα μέλη και φίλους ότι έχει προγραμματιστεί ημερίδα με
θέμα «Απρίλιος 1941 – Αποδημία του Στόλου στην Αλεξάνδρεια - 75 χρόνια μετά».
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας) την Κυριακή 15 Μαΐου
2016 και ώρα 11:00.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον Ημιόροφο λειτουργεί κουρείο της
ΕΑΑΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της ΕΑΑΝ είναι ευπρόσδεκτοι. Τιμή κουράς 5 ευρώ με απόδειξη.
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Παραθερισμός EAAN για το έτος 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 7ης-4-2016

Υπ’ Αριθ. 151

ΘΕΜΑ 13o
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά ΞενοδοχείαΠανσιόν-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (ΟΔΗΓΙΕΣ)
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 13 Φεβρουαρίου 2014, Διόρθωση Νο 2.
δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 44/13-2-2014 Θέμα 1

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα
με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια
συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν
δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της 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
επιθυμία παραθερισμού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με FAX, συστημένη
επιστολή και τηλεφωνικά. Επίσης να διαπιστώνεται από τους ιδίους ότι το αίτημά τους καταχωρήθηκε
στους πίνακες παραθερισμού. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως
δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA
2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο υποψήφιος παραθεριστής δεν χρησιμοποιήσει
το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσει την ΕΑΑΝ τηλεφωνικά τουλάχιστον 10 ημέρες
πριν από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
3. Εάν ο υποψήφιος παραθεριστής είναι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου
παραθερισμού, εφόσον επιθυμεί να παραθερίσει εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσει
με FAX, συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Επίσης να διαπιστώσει ο ίδιος ότι το αίτημά του καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εάν δεν το δηλώσει, τούτο
σημαίνει ότι δεν επιθυμεί παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
4. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί 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 δικαιουμένων, σε περίπτωση κενών οικημάτων/δωματίων,
θα προτιμούνται για παραθερισμό άτομα που δεν παραθέρισαν ή που δεν πρόκειται να παραθερίσουν το παραθεριστικό έτος και έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού, κατά σειρά προτεραιότητας
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από τους πίνακες Α, Δ, Γ, Β άλλων περιόδων του ιδίου παραθεριστικού κέντρου, ή από άτομα που δεν
έχουν κάνει αίτηση για παραθερισμό και έχουν δηλώσει επιθυμία στην περίοδο αυτή.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων
6. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα
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 κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
8. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
9. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου
που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για
τη στέγαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα
τα μέλη της οικογένειάς τους.
10. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ.
Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-3368663, 210-3368657. FAX 210-3310429

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ
11. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
― Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.
― Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
― Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως
και το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσότερες από 10
ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
12. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’
αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ 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).
13. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόριος Γεωργακόπουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Περβαινάς
Αντιναύαρχος εα ΠΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 31ης-3-2016 Υπ’ Αριθ. 150
Αθήνα, σήμερα την Πέμπτη 31 Μαρτίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιναυάρχου ε.α. Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π.
Π. Γερμανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Απόντες δικαιολογημένα ο Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Δ. Αποστολάκης Π.Ν. λόγω άδειας απουσίας που του χορήγησε το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την υπ. αριθμόν Π-138/5-012016 θέμα 15ο, απόφασή του και ο Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α. Θεόδωρος Γρίβας ΠΝ.
3. Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος ε. α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν., προέβη στη συζήτηση
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη 30 ώρες ενωρίτερα της ημερομηνίας συγκλήσεως του Δ. Συμβουλίου.
4. Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημέρωσε τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα και
έγινε εκτενής συζήτηση επ΄ αυτών από όλα τα Μέλη του Δ.Σ.
Στη συνέχεια το Δ.Σ./ΕΑΑΝ υπεισήλθε στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης που φαίνονται κατωτέρω.

ΘΕΜΑ 9ο
Παραθερισμός ΕΑΑΝ έτους 2016 (ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΣΧΕΤ : ΓΕΝ/Β3-VI Φ.440.1/15/211106/Σ.1106/29-02-16
1. Σε συνέχεια του σχετικού που αφορά τον παραθερισμό του έτους 2016 θα ακολουθήσει η παρακάτω
ανακοίνωση ώστε να γίνει η έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα μέλη μας :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Παραθεριστικά Κέντρα ΠΝ και ΙΔ Ξενοδοχεία Πανσιόν - Ενοικ.Δωμάτια

ΣΧΕΤ : ΓΕΝ/Β3-VI Φ.440.1/15/211106/Σ.1106/29-02-16
Σύμφωνα με το σχετικό οι περίοδοι στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι όπως κατωτέρω.

Α. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 2016
1η (Α) περίοδος
2η (Β) περίοδος
3η( Γ) περίοδος
4η (Δ) περίοδος
5η (Ε) περίοδος
6η (ΣΤ) περίοδος
7η (Ζ) περίοδος
8η (Η) περίοδος
9η (Θ) περίοδος

Παρασκευή 27 Μαΐου
Παρασκευή 10 Ιουνίου
Παρασκευή 24 Ιουνίου
Παρασκευή 08 Ιουλίου
Παρασκευή 22 Ιουλίου
Παρασκευή 05 Αυγούστου
Παρασκευή 19 Αυγούστου
Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

έως
έως
έως
έως
έως
έως
έως
έως
έως

Β. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ 2016

Τετάρτη 08 Ιουνίου
Τετάρτη 22 Ιουνίου
Τετάρτη 06 Ιουλίου
Τετάρτη 20 Ιουλίου
Τετάρτη 03 Αυγούστου
Τετάρτη 17 Αυγούστου
Τετάρτη 31 Αυγούστου
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

1η (Α) περίοδος
Παρασκευή 15 Μαΐου
έως Παρασκευή 27 Μαΐου
Παρασκευή 29 Μαΐου
έως Παρασκευή 10 Ιουνίου
2η (Β) περίοδος
Παρασκευή 12 Ιουνίου
έως Παρασκευή 24 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος
..........................................................................................................................
Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
9η (Θ) περίοδος
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
10η (Ι) περίοδος
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Παραθερισμός
Γ. Ιδιωτικά Ξενοδοχεία - Πανσιόν - Ενοικ. Δωμάτια 2016

Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
• Για δύο δικαιούμενα άτομα 40 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 400 ευρώ
• Για κάθε άτομο δικαιούμενο 30 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 300 ευρώ
• Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά 45 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 450 ευρώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ
και 450 ευρώ αντίστοιχα .

Δ. Περίοδοι Παραθερισμού Φάρων (Αρκίτσας Φθιώτιδος 2016)

1η (Α) περίοδος 15-23 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 24 Μαΐου-01 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος 02-10 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 11-19 Ιουνίου
5η (Ε) περίοδος 20-28 Ιουνίου
6η (ΣΤ) περίοδος 29-07 Ιουλίου
7η (Ζ) περίοδος 08-16 Ιουλίου
8η (Η) περίοδος 17-25 Ιουλίου

9η (Θ) περίοδος 26 Ιουλ-03 Αυγούστου
10η (Ι) περίοδος 04-12 Αυγούστου
11η (ΙΑ) περίοδος 13-21 Αυγούστου
12η (ΙΑ) περίοδος 22-30 Αυγούστου
13η (ΙΒ) περίοδος 31 Αυγ-08 Σεπτεμβρίου
14η (ΙΓ) περίοδος 09-17 Σεπτεμβρίου
15η (ΙΔ) περίοδος 18-26 Σεπτεμβρίου

Ε. Περίοδοι Παραθερισμού ΚΕ ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΠΝ 2016)

1η (Α) περίοδος 16-23 Μαΐου
2η (Β) περίοδος 23-30 Μαΐου
3η (Γ) περίοδος 30 Μαΐου - 06 Ιουνίου
4η (Δ) περίοδος 06-13 Ιουνίου
5η (Ε) περίοδος 13-20 Ιουνίου
6η (ΣΤ) περίοδος 20-27 Ιουνίου
7η (Ζ) περίοδος 27 Ιουν. - 04 Ιουλίου
8η (Η) περίοδος 04-11 Ιουλίου
9η (Θ) περίοδος 11-18 Ιουλίου
10η (Ι) περίοδος18-25 Ιουλίου

11η (ΙΑ) περίοδος 25 Ιουλ-01 Αυγούστου
12η (ΙΒ) περίοδος 01-08 Αυγούστου
13η (ΙΓ) περίοδος 08-15 Αυγούστου
14η (ΙΔ) περίοδος 15-22 Αυγούστου
15η (ΙΕ) περίοδος 22-29 Αυγούστου
16η (ΙΣΤ) περίοδος 29 Αυγ. - 05 Σεπτεμβρίου
17η (ΙΖ) περίοδος 05-12 Σεπτεμβρίου
18η (ΙΖ) περίοδος 12-19 Σεπτεμβρίου
19η (ΙΖ) περίοδος 19-26 Σεπτεμβρίου
20ή (ΙΖ) περίοδος 26 Σεπ-03 Οκτωβρίου

Σημείωση:
α. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις παραθερισμού θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).
β. Μην απευθύνεστε στη Μηχανογράφηση για υποβολή Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων παραθερισμού
γ Αποστολή δικαιολογητικών για ΑΜΕΑ - Πολύτεκνους - Μονογονεϊκές οικογένειες ή πιστοποιητικά σπουδών θα γίνονται ΜΟΝΟ στο e-mail paratherismos@eaan.gr ή φαξ 2117603901.
δ. Οδηγίες συμπληρώσεως θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της EAAN.
2. Μετά την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ/ΕΑΑΝ θα αναρτηθεί η ανωτέρω ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ
και θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας όπως αναφέρεται.
3. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Νεκρολογίες

Επικήδειος Αντιναυάρχου Ιωάννου Δαλακλή εα ΠΝ

Από τον Αντιναύαρχο (ε.α.) Βασίλειο Παναγιάρη ΠΝ

Αγαπημένε φίλε και συμμαθητή Γιάννη
Τα συναισθήματα και οι σκέψεις δύσκολα εκφράζονται αυτές τις στιγμές. Η θλίψη της απωλείας σου είναι μεγάλη. Έχασα το φίλο
και συμμαθητή μου από τα νεαρά μου χρόνια.
Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το 1962 όταν επιτύχαμε στις εισαγωγικές για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εσύ ήσουν πρώτος
επιτυχών και αρχηγός της τάξεως.
Η πορεία σου στο Ναυτικό ήταν επιτυχής σε όλες τις βαθμίδες μέχρι τη στιγμή της αποστρατείας σου. Η φιλία μας διαρκής χωρίς
διακοπή. Νωρίς στην αρχή της σταδιοδρομίας μας πήγαμε μαζί στην Αμερική για να παραλάβουμε δύο ναρκαλιευτικά, καρυδότσουφλα, με τα οποία διασχίσαμε τον Ατλαντικό. Ήταν η πρώτη περιπέτεια της ζωής μας. Υπηρέτησες με συνέπεια και ευθύνη σε όλες τις
θέσεις που σου ενεπιστεύθη το Ναυτικό, παρακολούθησες με επιτυχία όλα τα προβλεπόμενα σχολεία και αποδείχθηκες άξιος της
εμπιστοσύνης του. Δεν άκουσα ποτέ κάτι κακό για εσένα γιατί απλούστατα κανείς δεν είχε να πει τίποτα.
Τα στοιχεία του χαρακτήρα σου σε έκαναν αγαπητό και ανεκτίμητο. Υπήρξες αξιοπρεπής, σοβαρός, ικανός αξιωματικός και συνεπής στις αρχές σου τις οποίες δεν εγκατέλειψες ακόμα και όταν ήλθε νωρίς και άδικα η στιγμή της αποχωρήσεώς σου από την υπηρεσία. Από νωρίς γνώρισες τη Ρίτσα, αγαπημένη σύντροφο και σύζυγο στη ζωή σου και μαζί περάσατε τις καλές και τις δύσκολες στιγμές
της ζωής. Μοιραίο είναι κάποιος να φεύγει πρώτος αφήνοντας τον άλλο μόνο στη ζωή, είναι σκληρό αλλά δεν μπορεί να γίνει και
αλλιώς, μεγάλο κουράγιο χρειάζεται για να μπορέσει να σταθεί όρθια στις δύσκολες αυτές στιγμές και εύχομαι ο Θεός να της το δώσει.
Φεύγεις φίλε μου για μακρινό ταξίδι σε αχαρτογράφητες περιοχές, η μνήμη σου όμως παραμένει μαζί μας για να θυμίζει εσένα
φίλε μου. Το ταξίδι αυτό κάποτε όλοι θα το κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα μας.
Καλό σου ταξίδι, φίλε μου και συμμαθητή Γιάννη, και ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου.

Aντί Επικηδείου Πλωτάρχη Ανάργυρου Ταμπάκη εα ΠΝ

Από τον Πλοίαρχο εα Χαράλαμπο Αϊδίνη ΠΝ

Αγαπητέ Αργύρη
Ο θάνατός σου λύπησε την οικογένειά σου αλλά και όσους συναδέλφους σου πληροφορήθηκαν για το θάνατό σου.
Υπήρξες συνάδελφος αγαπητός, τόσο κατά την ενεργό υπηρεσία όσο και κατά την αποστρατεία σου.
Βοήθησες την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και συνέβαλες στο να μετονομασθεί σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μαζί με τις άλλες ενώσεις του Στρατού και της Αεροπορίας, διεκδικώντας τα αυτονόητα.
Από το 1991 η ΕΑΑΝ ως ΝΠΔΔ λειτούργησε και λειτουργεί για επίτευξη και επιδίωξη των συμφερόντων των Αποστράτων συναδέλφων και υπήρξες πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος από το πρώτο αιρετό Συμβούλιο, όπου προσέφερες πολλές υπηρεσίες.
Αγάπησες και αγαπήθηκες διότι υπήρξες εργατικός και συνετός και με έντονο ενδιαφέρον, και αυτό είχε σαν συνέπεια να κλονιστεί
η υγεία σου, εργασθείς επί επτά έτη ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Η οξυδέρκειά σου, η προσήλωση στην ενεργό υπηρεσία σε Ναυτικές Υπηρεσίες, πλοία, αλλά και ως απόστρατος, ξεκινώντας από
το Σύλλογο Μελών του ΜΤΝ και μετά στην ΕΑΑΝ, πρόσφερες χρήσιμες πληροφορίες προς όφελος των Αποστράτων Αξιωματικών και
ποτέ δεν ξέχασες τους εν ενεργεία, διότι από αυτούς πηγάζουν οι Απόστρατοι.
Τελικά επήλθε το μοιραίον να φύγεις από κοντά μας και ελπίζουμε εκεί που είσαι τώρα, να σε αναπαύσει ο καλοκάγαθος Θεός.
Πρόσφερες πολλά και συμπαριστάμεθα στη λύπη της γυναίκας σου Αναστασίας και της κόρης σου Σταυρούλας.
Ας είναι το χώμα ελαφρύ που σε σκεπάζει.
Τα ανωτέρω εκφράζουν όλο το ΔΣ/ΕΑΑΝ.

Aντί Επικηδείου

Από τον Αντιπλοίαρχο εα Παναγιώτη Αγγ. Δούκα ΠΝ

Αιδεσιμότατε
Κύριε Διοικητά του Ναυστάθμου Κρήτης
Κύριε Πρόεδρε της ΕΑΑΝ
Κύριοι Συνάδελφοι εν αποστρατεία
Κυρίες και Κύριοι
Η σημερινή σεμνή τελετή πραγματοποιείται όπως κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη και να προσθέσουμε την αγάπη μας και
τις ευχές μας στις δεήσεις της εκκλησίας μας για τους συναδέλφους που έφυγαν από αυτή τη ζωή.
Ήρθαν στον κόσμο αυτό, έζησαν τα δύσκολα χρόνια της παιδικής των ζωής, αγωνίστηκαν τίμια, ευσυνείδητα, χριστιανικά και με
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Αυτοί που έφυγαν…

την αγαπημένη σύντροφο της ζωής των, δημιούργησαν μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια, χρήσιμα στην κοινωνία.
Στην πορεία της στρατιωτικής τους θητείας, ήταν υποδείγματα αξιωματικού με σεβασμό και πίστη στην Πατρίδα και στο Έθνος
με συνέπεια στο καθήκον και στις υποχρεώσεις, με σεβασμό στην στρατιωτική κοινωνία και προ πάντων με σεβασμό στα Εθνικά και
Πατριωτικά ιδεώδη.
Η πατρίδα τούς τίμησε μη ηθικές αμοιβές και δικαίως τούς απένειμε την τιμή να ανέβουν τις βαθμίδες στις τάξεις του Πολεμικού
Ναυτικού.
Έθεσαν τους εαυτούς τους στο καθήκον και στην προσήλωση στην επαγγελματική τους κατάρτιση και απόδοση.
Εύχομαι να είναι ευλογημένη η πορεία τους στην αιώνια ζωή που βρίσκονται, κοντά στον Άγιο Θεό και να τους θυμόμαστε πάντα.
Η μνήμη τους θα είναι αιώνια.

Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος

13-1-2016

1944

Υποναύαρχος ΛΣ εα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος

20-1-2016

1943

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.

8-1-2016

1941

Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη

5-2-2016

1955

Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ

ΜΑΓΕΤΟΣ Διονύσιος- Σταύρος

20-102015

1943

Ανθυπασπιστής ΛΣ εα

ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ Χαράλαμπος

28-2-2016

1946

Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα

23-2-2016

1968

Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ

ΣΑΓΡΕΔΟΣ Ιάσων

4-2-2016

1924

Υποπλοίαρχος (Ε) εα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Αναστασία

5-3-2016

1963

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηρακλής - Διονύσιος

4-12-2015

1952

Αντιπλοίαρχος (Ε)εα ΠΝ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Διονύσιος

23-3-2016

1930

Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ

ΡΑΠΤΗΣ Σοφοκλής

22-3-2016

1953

Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ

ΚΟΦΤΟΡΗΣ Νικόλαος

31-3-2016

1944

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΜΠΡΟΥΜΑΣ Ιωάννης

24-3-2016

1934

Ανθυπασπιστής εα ΠΝ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

30-3-2016

1943

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗΣ Γεώργιος

28-3-2016

1946

Αντιναύαρχος εα ΠΝ

ΔΑΜΗΡΑΛΗΣ Άγγελος

16-3-2016

1928

Πλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ

ΛΑΖΑΡΗΣ Φώτιος

10-3-2016

1925

Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ιωάννης

17-3-2016

1925

Υποναύαρχος ΛΣ εα

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

22-3-2016

1922

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα

ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανδρέας

29-3-2016

1952

Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ

ΓΚΟΥΖΟΣ Σταύρος

10-4-2015

1943

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΓΟΥΡΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ

7-11-2015

1939

Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κων/νος

21-12-2015

1942

Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ, Βετεράνος Β΄ΠΠ ΤΑΣΙΑΚΟΣ Νικόλαος

18-12-2015

1915

Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ

ΜΠΗΤΡΟΣ Λεονάρδος

17-12-2015

1951

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ Ιωάννης

7-12-2015

1942

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

5-12-2015

1924
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Εκλογές ΕΑΑΝ 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.ΕΦ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
20ής ΜΑΡ. 2016 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν.
ΠΡΟΣ: Ε.Α.Α.Ν.
ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Πρακτικά Συνεδριάσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ της 25ης Φεβρουαρίου 2016, υπ’ αριθμόν 146
β. Πρακτικό Κ.ΕΦ.Ε. επί διεξαγωγής εκλογών με αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχομένων ΕΑΑΝ 135/22-3-2016
Σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, και από ώρας 10:30 π.μ., τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε) που είχε συσταθεί
με το σχετικό (α) για τη διεξαγωγή των εκλογών Δ.Σ της ΕΑΑΝ, αποτελούμενη από τους:
Υποναύαρχο (Μ) ε.α. Αντώνιο Αναστασάκη Π.Ν., πρόεδρο
Υποναύαρχο (Μ) ε.α. Γεώργιο Σιδερή Π.Ν., αντικαταστάτη προέδρου
Αρχιπλοίαρχο (Μ) ε.α. Γεώργιο Κρητικό Π.Ν., μέλος
Αντιπλοίαρχο (Ε) ε.α. Δημήτριο Σπέντζα Π.Ν., μέλος
Σημαιοφόρο (Ε) ε.α. Ιωάννη Τριαντάφυλλο Π.Ν., μέλος, συγκεντρωθήκαμε στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ (Παπαρρηγοπούλου και
Π.Π. Γερμανού) στην Αθήνα, για ολοκλήρωση των διαδικασιών των εκλογών.
Η ΚΕΦΕ, χωρίς να έχει παραλάβει ταχυδρομικά τα αποτελέσματα όλων των Παραρτημάτων, και προκειμένου εκδώσει άμεσα τα
αποτελέσματα των εκλογών, ζήτησε την ηλεκτρονική ή διά fax/τηλεφώνου αποστολή των αποτελεσμάτων από τους προέδρους των
Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογών των Παραρτημάτων ΕΑΑΝ, ανάρτησε τον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων τη Δευτέρα 02:30
π.μ. στην εξώθυρα κεντρικών κτηρίων ΕΑΑΝ, ανάρτησε τον ίδιο πίνακα στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ τη Δευτέρα 11:00 π.μ. και εξέδωσε
προσωρινό πρακτικό αποτελεσμάτων των εκλογών, ως σχετικό (β).
Συνολικά κατατέθηκαν πέντε καταγγελίες ή ενστάσεις ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. κατά των εκλογών, από μέλη της ΕΑΑΝ. Οι ενστάσεις
υποχρέωσαν την Κ.ΕΦ.Ε. να ζητήσει από όλες τις περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές να επιστρέψουν όλο το εκλογικό υλικό στην
ΕΑΑΝ, προκειμένου γίνει επανέλεγχος των καταμετρήσεων.
Το τριήμερο 22-24 Μαρτίου 2016, η Κ.ΕΦ.Ε. έχοντας στη διάθεσή της πλέον όλο το εκλογικό υλικό, προέβη, σε δευτεροβάθμιο
επίπεδο, στον σταδιακό επανέλεγχο όλων των αποτελεσμάτων, όλων των εφορευτικών επιτροπών και συγκεκριμένα έγιναν:
α. Έλεγχος όλων των ψηφοδελτίων για ορθό/ομοιόμορφο χαρακτηρισμό ως έγκυρα ή άκυρα. Το αποτέλεσμα ήταν σχετικά περιορισμένο ως προς τις επελθούσες διορθώσεις/αλλαγές και δεν προέκυψε ικανός αριθμός αλλαγών, ώστε να τροποποιηθεί η σειρά
επιλογής οποιουδήποτε υποψηφίου.
β. Έλεγχος όσων ψήφισαν σε όλες τις (5+6=11) κάλπες και συγκεκριμένα εξασφαλίστηκε το ταυτάριθμο μεταξύ της ηλεκτρονικής
καταγραφής, του χειρογράφου με τα ονόματα (στο μπλοκ) και του αριθμού των φακέλων/ψηφοδελτίων, και προέκυψε απόλυτη ταυτότητα (μηδενική διαφορά).
γ. Έλεγχος πληρότητας των πρακτικών των επί μέρους εφορευτικών επιτροπών.
δ. Έλεγχος ορθής σήμανσης και προσυπογραφής όλων των ψηφοδελτίων από τους προέδρους των οικείων εφορευτικών επιτροπών.
ε. Έλεγχος και νέα καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων στην κατηγορία Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος, για την οποία κατατέθηκαν δύο ενστάσεις, αλλά και προσθήκη ή αφαίρεση σταυρών σε υποψηφίους όλων των κατηγοριών μετά τον επανέλεγχο και επαναχαρακτηρισμό αριθμού ψηφοδελτίων υπό της Κ.ΕΦ.Ε. ως Ακύρων (αντί εγκύρων) ή Εγκύρων (αντί ακύρων), και δημιουργήθηκαν
τοιουτοτρόπως οι νέοι τελικοί πίνακες.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα τελικά αποτελέσματα ληφθέντων ψήφων για την κατηγορία Προέδρων-Αντιπροέδρων, αλλά και για όλες
τις λοιπές κατηγορίες για το σύνολο των καλπών, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΑ

Εκλέγονται

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ

1103

Αντιπρόεδρος

ΖΩΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ

181

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης - Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ

348

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων - Αντιναύαρχος εα ΠΝ

1129

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Πρόεδρος

ΜΑΧΙΜΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών - Υποναύαρχος εα ΠΝ

461

ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ

481

Μέλος

ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος - Υποναύαρχος εα ΠΝ

809

Μέλος

886

Μέλος

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης - Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος - Αντιναύαρχος (Ο) εα ΠΝ

525
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ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος - Υποναύαρχος (Ο) εα ΠΝ

690

Μέλος

ΙΑΤΡΟΙ
ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος - Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ

683

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας - Υποναύαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ

780

Μέλος

782

Μέλος

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ
ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος - Πλοίαρχος ΛΣ εα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος - Πλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

566

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ

816

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία - Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ

330

ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

483

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

666

ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

299

ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος – Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

133

ΚΟΥΛΙΖΟΣ Αντώνιος - Πλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

152

ΚΟΦΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

47

ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

109

ΠΑΠΑΔΑΣ Στέργιος –Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

712

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ

227

ΧΕΛΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

65

Mέλος

Μέλος

Μέλος

ΣΥΝΟΛΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ

2383

ΕΓΚΥΡΑ

2252

ΑΚΥΡΑ

125

ΛΕΥΚΑ

6
Τα παρόν υποβάλλεται για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σημαιοφόρος (Ε) Ι. Τριαντάφυλλος

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Κρητικός ΠΝ

Πρόεδρος Κ.ΕΦ.Ε.

Αντιπλοίαρχος (Ε) Δ. Σπέντζας

Υποναύαρχος (Μ) Γ. Σιδερής ΠΝ

Υποναύαρχος (Μ). Α. Αναστασάκης ΠΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 25ης-2-2016
Υπ’ Αριθ. 146
ΘΕΜΑ 1o: Εκλογές 20-3-2016. Κλήρωση μελών εφορευτικών μελών.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση και δια την εύρυθμη διεξαγωγή των εκλογών της 20-3-2016 προέβη στην κλήρωση των
εφορευτικών επιτροπών για την κεντρική ΕΑΑΝ και τα παραρτήματα όπως παρακάτω:
α) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (Κ.ΕΦ.Ε.):
Κανονικά Μέλη:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ Πρόεδρος
2. ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γεώργιος Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ
Μέλος
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Μέλος - Γραμματεύς
5. ΣΠΕΤΖΑΣ Δημήτριος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ιωάννης Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
2. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ Χαράλαμπος Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
Νομικός Σύμβουλος ορίζεται ο δικηγόρος Κ. Αθανασόπουλος
β) Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ:
Ι) ΚΑΛΠΗ ΑΡ. 1. (ΕΦ.ΕΠ. 1)
Κανονικά Μέλη:
1. ΓΑΛΛΙΟΣ Κωνσταντίνος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
2. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Λεωνίδας Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
3. ΖΟΥΠΑΝΤΗΣ Ευστράτιος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα - Πρόεδρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΔΟΡΛΗΣ Παναγιώτης Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αικατερίνη Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
ΙΙ) ΚΑΛΠΗ ΑΡ. 2. (ΕΦ.ΕΠ. 2)
Κανονικά Μέλη:
1. ΧΑΧΑΜΙΔΟΥ Ευαγγελία Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
3. ΤΖΟΥΒΑΡΑ Χρυσούλα Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ - Πρόεδρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Ρεγγίνα Ο/Αρχιπλοιάρχου (Ο) ΠΝ
2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Αντώνιος Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
ΙΙΙ) ΚΑΛΠΗ ΑΡ. 3. (ΕΦ.ΕΠ. 3)
Κανονικά Μέλη:
1. ΣΑΡΑΦΗΣ Εμμανουήλ Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Κυριακός Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
3. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Χρήστος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Πρόεδρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΨΙΑΧΑΣ Φώτιος Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
ΙV) ΚΑΛΠΗ ΑΡ. 4. (ΕΦ.ΕΠ. 4)
Κανονικά Μέλη:
1. ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
2. ΣΧΙΝΑΣ Μιχαήλ Αντιπλοίαρχος εα Π.Ν. Πρόεδρος
3. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ Σοφία Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Ζωή Υποπλοίαρχος (Ε) εα
2. ΛΙΑΛΙΟΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
V) ΚΑΛΠΗ ΑΡ. 5. (ΕΦ.ΕΠ. 5)
Κανονικά Μέλη:
1. ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ Δημήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΜΑΓΚΙΩΡΗΣ Χαρίλαος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
3. ΠΟΛΙΤΟΥ Σουζανα Χα Αντιπλοίαρχου (Ε) εα ΠΝ - Πρόεδρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
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1. ΛΕΣΣΗΣ Κωνσταντίνος Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
2. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Νικόλαος Πλοίαρχος ΛΣ εα
VI) Γενικοί Αναπληρωματικοί Εφορευτικών Επιτροπών
Κεντρικής ΕΑΑΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Θεόδωρος Πλωτάρχης ΛΣ εα
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ναπολέων Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ Χρήστος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΑΔΑΜΗΣ Σταύρος Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΚΩΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
γ) Εφορευτικές Επιτροπές Παραρτημάτων ΕΑΑΝ
Ι) Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης (Χανιά) (ΕΦ.ΕΠ.ΚΡΗ.)
Κανονικά Μέλη:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Παναγιώτης Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ - Πρόεδρος
2. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ελευθέριος Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ - Γραμματεύς
3. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΘΗΒΑΙΟΣ Βασίλειος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Γεώργιος Πλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ
Γενικός Αναπληρωτής:
1. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Κων/νος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΙΙ) Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνας (ΕΦ.ΕΠ.ΣΑΛ.)
Κανονικά Μέλη:
ΠΑΛΛΑΣ Σπυρίδων Υποναύαρχος εα ΠΝ – Πρόεδρος
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ν. Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
3. ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ Ε. Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2. ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ Δ. Υποναύαρχος εα ΠΝ
Γενικός Αναπληρωτής:
1. ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ Σπ Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΙΙΙ) Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Πόρου (ΚΕ Πόρος) (ΕΦ.ΕΠ.ΠΟΡΟΣ)
Κανονικά Μέλη:
1. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ -Πρόεδρος
2. ΦΑΛΙΕΡΟΣ Κωνσταντίνος Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ - Γραμματεύς
3. ΚΑΠΠΗΣ Ανδρέας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Σημαιοφόρος (Ε) εα ΠΝ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Γενικός Αναπληρωτής
1. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Άρτεμις Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
ΙV )Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Ν.Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΕΦ.ΕΠ.ΠΑΤ.)
Κανονικά Μέλη:
ΛΕΛΑΚΗΣ Ανδρέας Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα – Πρόεδρος
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Πλωτάρχης ΛΣ εα - Γραμματεύς
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Πλωτάρχης ΛΣ εα
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Δημήτριος Πλωτάρχης ΛΣ εα
2.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος Ανθυπασπιστής ΛΣ εα
Γενικός Αναπληρωτής
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος Ανθυπασπιστής ΛΣ εα
V) Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) (ΕΦ.ΕΠ.ΘΕΣ.)
Κανονικά Μέλη:
1. ΒΟΥΡΛΑΣ Διονύσιος Σημαιοφόρος (Ε) εα Π.Ν. - Γραμματεύς
2. ΛΟΥΙΖΟΣ Ηλίας Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π.Ν – Πρόεδρος
3.ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Ιωάννης Ανθυπασπιστής (Ε) εα Π.Ν.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΜΟΝΑΣ Μάρκος Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Π.Ν.
2. ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ Μιχαήλ Υποπλοίαρχος (Ε) εα Π.Ν
Γενικός Αναπληρωτής:
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1. ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αθανάσιος Ανθυπασπιστής (Ε) εα Π.Ν.
VΙ) Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος ΕΑΑΝ Β.Δ. Ελλάδος (Κέρκυρα) (ΕΦ.ΕΠ.ΚΕΡ.)
Κανονικά Μέλη:
1. ΠΑΡΙΣΗΣ Επαμεινώνδας Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Γραμματεύς
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Πρόεδρος
3. ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης Υποπλοίαρχος (ε) εα ΠΝ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Γεράσιμος Ανθυποπλοίαρχος εα ΠΝ
2. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Αντώνιος Υποπ λοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Γενικός Αναπληρωτής:
ΜΕΞΑΣ Νικόλαος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Σε κάθε κάλπη υπάρχει ένα μέλος που έχει γνώση χρήσης Η/Υ
3. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τις διεξαχθείσες κληρώσεις των εφορευτικών
επιτροπών.
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΑΠΟ: Κ.ΕΦ.Ε.
ΠΡΟΣ: Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
ΚΟΙΝ: Προέδρους και Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών (με μέριμνα Γραμματείας ΕΑΑΝ)
Υπεύθυνο Γραφείου δημιουργίας και εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος παράλληλης παρακολουθήσεως ορθής εκτελέσεως της εκλογικής διαδικασίας κ. Ροκανά (με μέριμνα Γραμματείας
ΕΑΑΝ)
Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) εκλογών ΕΑΑΝ 2016 θεωρεί ότι ολοκλήρωσε σήμερα,
31η Μαρτίου 2016 το έργο της, δηλαδή το συντονισμό των πέντε (5) Εφορευτικών Επιτροπών κάλπης στην
Αθήνα και των έξι (6) αντιστοίχων στα Παραρτήματα ΕΑΑΝ περιφερείας καθώς και την επισταμένη εξέταση
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εγκαίρως και νομότυπα, απαντώντας στις παρατηρήσεις των ενισταμένων
ή/και προωθώντας αυτές αρμοδίως.
Η ΚΕΦΕ θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη όλων των Εφορευτικών Επιτροπών για την άψογη συνεργασία,
τόσο κατά την πολύωρη και υπεύθυνη απασχόλησή τους κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, όσο και
κατά την επαναληφθείσα προσπάθεια επαναμέτρησης των ψήφων και σταυρών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ενστάσεων.
Επίσης ευχαριστεί τον κ. Ροκανά, υπεύθυνο δημιουργίας και εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος
προς παράλληλη παρακολούθηση ορθής εκτελέσεως της εκλογικής διαδικασίας, για την άψογη συνεργασία
και συνεχή ετοιμότητα προς παροχή άμεσων λύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, όπου και όποτε
υπήρξε ζήτημα.
Πέραν τούτων, η ΚΕΦΕ θέλει να επισημάνει το γεγονός, προκειμένου να μελετηθεί και να δοθεί λύση από
το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΝ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση των μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου σε σχέση με τις
προηγούμενες εκλογές, ο αριθμός όσων ψήφισαν ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνα των εκλογών του
2012.
Τα μέλη της Κ.ΕΦ.Ε., είναι πρόθυμα να θέσουν στη διάθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ
την αποκτηθείσα εμπειρία τους και τις προτάσεις τους για περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εκλογικών διαδικασιών (π.χ. ηλεκτρονική ψήφο), προκειμένου να εκκινήσουν το ταχύτερον οι νομικές, μηχανογραφικές ή άλλες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστούν στις επόμενες εκλογές.
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στο ψηφισθέν νέο Δ.Σ. της Ενώσεως, και καλή τύχη σε όλους τους υποψηφίους
που έλαβαν μέρος σε έναν αξιοπρεπή εκλογικό ανταγωνισμό.
Τα Μέλη της Κ.ΕΦ.Ε.:
α. Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Γ. Σιδερής ΠΝ (αντικαταστάτης προέδρου)
β. Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α. Γ. Κρητικός ΠΝ
γ. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δ. Σπέντζας ΠΝ
δ. Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.Ι. Τριαντάφυλλος ΠΝ
Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ο Πρόεδρος
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Αντ. Ν. Αναστασάκης Π.Ν
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Φωτογραφικό Ρεπορτάζ
Από την επίσκεψη του Συντονιστικού στην α.ε.
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 19 Απριλίου 2016

Στιγμιότυπα από εκδηλώσεις της ΕΑΑΝ
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22 Mαρτίου 1919

97 χρόνια Λιμενικό Σώμα

Το Λ.Σ. κοντά στους πρόσφυγες
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